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Mellemøsten – hvad er det?

Mellemøsten er et enormt område. 
Et område midt mellem Afrika, 
Europa og Asien. Det er mange 
lande, og de er meget forskellige.  
At prøve at beskrive dette enorme 
område generelt er jo ikke fair. Al-
ligevel er der fælles træk. Med den 
meget brede pensel kan du her 
læse lidt om naturen, vejr, kultur, 
religion og familie mv. Det vil på 
ingen måde være fyldestgørende. 
Formålet er heller ikke at være 
specifik. Dette missionsprojekt 
ønsker at støtte en gruppe, der be-
finder sig et sted i dette område, 
og målet er bare at give en for-
nemmelse af deres omgivelser og 
livsvilkår, da vi ikke her kan ud-
pege præcist, hvor de mennesker 
er, som vi støtter, da det kan blive 
et problem for dem.
 
Naturen
Mange af os i Danmark har været 
på ferie i et af de her lande. 
Nogen har måske været i Ægypten, 
og ved at det er rigtig varmt. Havet 
er fantastisk blåt, og meget salt. 
Der er smukke mangefarvede fisk 
og masser af turister. Her er pyra-
miderne, og her var Israelitterne 
engang slaver ved Nilens bredder.  
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Andre der læser dette, har måske 
været i Israel og oplevet, at det er 
tørt, og man må gemme vandet i 
store bassiner for at have nok hele 
sommeren, hvor det stort set ikke 
regner.  Ja, nogle har måske prøvet 
at køre i bil eller ride på Kamel i 
en af de enorme ørkener. 
Der er så meget forskelligt land-
skab i Mellemøsten. Alt fra det 
store turkisblå hav med de mange 
sejlbåde og turister, der kommer 
for at bade, til de høje bjerge, hvor 
det kan blive meget koldt. Eller 
højsletterne og ørkenerne som 
har et ret barsk klima. Her kan det 
blive op til 50 grader om somme-
ren og ned til minus 40 om vinte-
ren. 
Mellemøsten rummer over to 
tredjedele af verdens kendte oli-
ereserver og en tredjedel af na-
turgasreserverne. Området er 
generelt tørt, og mange steder er 
vandmangel et stort problem. I de 
fleste mellemøstlige samfund er 
der store forskelle på rig og fattig, 
og fra flere lande sker der stor ud-
vandring. Der er enorme områder 
i regionen, der stort set er ubebo-
ede. Enkelte storbyer hører dog til 
de tættest befolkede i verden.

Familien 
I Mellemøsten er familien meget, 
meget vigtig.
Man er rigtig meget sammen med 
sin familie. Både far og mor, bed-
steforældre, onkler, tanter, kusi-
ner og fætre. De mødes ofte for at 
spise sammen, og elsker at tage på 
picnic. De snakker og spiller spil, 
og spiser og snakker mere, i time-
vis. De tænker ikke så meget på 
hvad klokken er, som vi gør i Dan-
mark.
Det er ens familie, der hjælper en 
med alt.  Familien er den enkel-
tes base. Familien holder sam-
men. Hvis man som enkeltperson 
gør noget forkert, så opfattes det 
af familien som om, at man har 
gjort det mod hele familien. De 
muslimske familier har et meget 
stærkt æresbegreb. Nogle familier 
vil opleve det som en vanære at et 
familiemedlem kommer til tro på 
Jesus. Familien vil i nogle tilfælde 
ikke se det familiemedlem mere, 
der er kommet til tro på Jesus. 

Fest og farver
I denne del af verden elsker de at 
feste. De tager virkelig festligt tøj 
på, med mange farver og mange 



Missionsprojekt 2018 2Mellemøsten – hvad er det?

smykker. De laver mad i timevis, 
som de serverer for deres gæster. 
Fester fx bryllupper varer typisk i 
flere dage og inkluderer en kæm-
pe masse mennesker.
Måske fordi havet er så blåt, solen 
så stor, varm og skinner meget, og 
bjergene så høje og fantastiske, så 
er der så mange farver på alt, hvad 
de laver. Måske… jeg gætter bare… 
det er i hvert fald ikke, som i Dan-
mark, hvor rigtig mange menne-
sker går i sort og gråt tøj og maler 
deres huse hvide. 
I denne del af verden er der virke-
lig knald på farverne. Det gælder 
tøjet og det porcelæn, de spiser af, 
og de lamper de hænger op i deres 
hjem. Ja, det er ikke kun farver de 
bruger mange af, de er også rigtig 
gode til at lave mønstre. De væ-
ver tæpper i fantastiske mønstre 
og sammensætter de smukkeste 
mosaikvinduer, lamper og gulve, 
ja, endda lofter af bitte små far-
vede fliser. 

Kultur
Igennem tusinder af år har der i 
Mellemøsten været lande og kul-
turer, som har fungeret rigtig godt, 
længe før vi her oppe i norden for-
stod at bygge gode veje, eller havde 
rindende vand i husene, ja da hav-
de de det allerede i Mellemøsten. 
Mellemøsten er hjemsted for flere 
af jordens ældste kultursamfund. 
Foruden kristendommen er det 
også hjemstedet for de to største 
verdens religioner: jødedom, og 
islam.  
Trods de gamle kultursamfund er 
der ligesom to verdener i byernes 
handelsliv. En som holder fast i alt 
det gamle med bazargader, hvor 
krydderier står i kæmpe pyrami-
der, og hvor man kan få alt fra en 
frisk fisk til et par nye sko. Der er 
et mylder af mennesker. Der er en 
råben og kalden, når bodernes eje-
re forsøger at lokke kunder til, og 
der er en duft af alt fra madvarer 
til armsved. 
Og så er der en anden verden med 
storcentre og kæmpe varehuse 
som i et hvert andet storbysam-

fund. Her myldrer det også med 
mennesker, især på de mange 
cafeer som laver kaffe, og sælger 
lækre kager, præcis som vi kender 
det fra Danmark.

Styre/regering 
De fleste lande her har enevæl-
dige regimer, enkelte har demo-
krati. Området indeholder nogle 
af verdens vigtigste sejlruter og 
enorme energireserver i form af 
olie og naturgas i undergrunden 
samt grundlæggelsen af staten Is-
rael tilbage i 1948, og det har gjort 
området meget politisk og øko-
nomisk betydningsfuldt. Det har 
det meste af efterkrigstiden og 
særligt siden ”det arabiske forår” 
været præget af spændinger, kon-
flikter og krig. 

Gæstfrihed 
”Har du lyst til at komme med 
hjem og drikke te”? Sådan kan du 
hurtigt blive spurgt, for folk her 
er meget glade for at mødes og vil 
gerne invitere nye med hjem. 
Naboer, familie og arbejdskam-
merater sætter sig også ofte sam-
men for at drikke te af fine små 
glas, og somme tider ryger de også 
på vandpiber. Men mest af alt, så 
snakker de. De mødes bare for at 
snakke. Det er oftest mændene, 
der mødes med mænd, og kvinder, 
der mødes med andre kvinder. 
Hvis du takker nej mere end en 
gang, så kan de regne de dig for at 
være uhøflig. 

Islam
I Mellemøsten er langt den over-
vejende del af befolkningen mus-
limer. Det betyder at de tror på Al-
lah, som deres gud hedder.
I flere af landene i regionen er Ko-
ranen og muslimsk lovgivning en 
del af styreformen i det enkelte 
land. Dog er det vidt forskelligt i 
hvilken grad.
Muslimer holder ikke jul eller på-
ske, som vi kender det hos os. I ste-
det er det de muslimske højtider, 
de fejrer. I Islam som muslimer-
nes tro hedder, er der bestemte 

tider og dage på året, hvor der er 
særlige regler om at faste.  En hel 
måned om året er der en lang fa-
ste, der kaldes Ramadanen. Da må 
man ikke spise fra solopgang til 
solnedgang. Fasten slutter med en 
stor fest, der kaldes Eid. Da bliver 
der lavet masser af god mad, og 
børnene får gaver. 
Ramadanen i 2018 er fra om afte-
nen tirsdag den 15. maj til om afte-
nen torsdag den 14. juni.
Ramadanen i 2019 er fra om afte-
nen søndag den 5. maj til om afte-
nen tirsdag den 4. juni.
Ramadanen er hvert år forskudt 
med ti dage, da muslimernes ka-
lender tager udgangspunkt i må-
nens faser. 
I de fleste skoler er undervisning 
i islam obligatorisk og timeantal-
let, når det gælder islam under-
visning, er stigende i visse lande i 
disse år.
For mere information om Islam se 
særskilt artikel her på siden. (Kort 
om Islam)

Klædedragt 
Hatte og tørklæder er helt almin-
deligt at have på hovedet. I Islam 
er der henstillet til kvinderne, at 
de ikke må vise deres hår. Det er 
kun ens egen mand og børn, der 
må se det. Derfor bærer mange 
kvinder tørklædet, men der er 
rigtig mange forskellige måder at 
sætte sit tørklæde på alt efter al-
der, tradition, hjemsted samt reli-
giøs orientering.
De fleste muslimske kvinder går 
klædt, som deres tro byder dem. 
Om det er fuldstændig tildækket, 
så du kun ser ud af en sprække 
med net for, denne dragt kaldes 
Burka, eller om det er med et skø-
desløst tørklæde elegant svunget 
om håret, er meget afhængig af det 
enkelte sted og regerings religiøse 
orientering. 
Når mændene har hat på, så er det 
fordi, de vil skjule deres hoved for 
Allah, som den Gud hedder, de tror 
på. De mener, at de viser ham re-
spekt ved at gøre det. Rigtig mange 
har bare en lille rund hat på. Nogle 
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gange er det en fin lille hæklet hat, 
der ikke er større end en hånd. 

Bøn 
I hverdagen skal man som mus-
lim bede til Allah fem gange og på 
bestemte tidspunkter. For at hu-
ske det råber en Iman, som deres 

præst hedder, i en højttaler fra et 
højt tårn på moskeen. Så kan man 
gå ind i moskeen og bede, eller 
man kan rulle sit bedetæppe ud og 
bede lige der, hvor man er. 
Hvis de vil bede rigtig meget til 
deres gud, Allah, har de en perle-
krans. Hver gang de ruller en perle 

mellem fingeren, så skal de sige et 
af Allahs 99 hellige navne. Perle-
kransen hjælper dem til at huske 
navnene. 99 er også mange navne!  
På den måde ønsker de at tilbede 
deres Gud.


