
V
i befinner oss i en ny situation med 163 000 

nya asylsökande i vårt land under 2015. 

Många frågar efter råd och vill veta mer om 

de olika länderna och omständigheterna 

som de kommer från. Man vill veta skillnader mellan 

shia och sunnimuslimer, mellan syrianer och syrier, 

mellan pashtuner och hazara, och mängder av andra 

begrepp och definitioner. Vad ska, kan eller bör man 

göra? 

Inledningsvis behöver du inte ha så mycket kunskap, 

men du behöver ett öppet sinne och hjärta. Jag skriver 

till dig som vill berika ditt liv och ser dessa människor 

som en gåva från Gud. Vi har privilegiet att demonstre-

ra Guds ovillkorliga kärlek och den övergår all kunskap 

(Ef 3:19; Fil 4:7). Kanske kan vi helt enkelt börja med 

att följa en del råd som är självklara och enkla: 

Förstå att muslimska flyktingar är människor precis 

som alla andra, men att de ofrivilligt sett sina liv slås 

i spillror, ibland bokstavligen. De har upplevt sådant 

som ingen ska behöva gå igenom och de har flytt av en 

anledning. Lyssna till vad de gått igenom! De är inte 

siffror i någon statistisk utredning, utan människor 

precis som du och jag.

PRESENTERA DIG

Nåväl, hur får du kontakt med dem? Det är väldigt lätt. 

Du tar några steg mot dem och minskar avståndet helt 

enkelt. Vi kan inte förvänta oss att de ska ta initiativet. 

Vi går till dem och säger “Hej” eller “Välkommen till 
Sverige”, eller vilken ort det nu gäller. Sen presenterar 

du dig, det tycker jag är artigt. Är de dina nya grannar så 

visa att du är där för att hjälpa dem.

FIKA

Om du har möjlighet så bjud på något. Alla som 

kommer hit kommer snart underfund med att “fika” 

är ett väldigt viktigt ord att lära sig. Om du inte kan 

bjuda hem dem, så gå till ett kafé eller liknande. Att äta 

tillsammans är alltid bra. Laga mat tillsammans och ha 

ett utbyte genom att pröva varandras mat (kom ihåg att 

muslimer inte äter fläsk och det gör ju inte vegetaria-

ner heller).

Att visa 
Guds 
kärlek till 
muslimska 
flyktingar och andra 
underbara människor
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LÄR OCH LÄR UT SPRÅK

Språket kan vara svårt, men det går alltid 

att kommunicera kärlek. Ett leende och 

handlingar gjorda med kärlek kommer 

man långt med! Försök att lära dig fraser 

på deras språk och lär ut svenska fraser till 

dem. Kanske du kan gå med dem till någon 

lässtuga eller läxhjälp.  

LYSSNA

Ställ frågor och lyssna till deras livsberättel-

ser. Kanske någon kan översätta åt dig om 

du inte hittar ett gemensamt språk. Troli-

gen är de oerhört traumatiserade. När du 

lyssnar, lägg gärna in aktiva meningar, som 

“Det måste ha varit svårt”, eller “Hur kändes 
det?” Du kan också berätta om hur en stor 

del av Sveriges befolkning lämnade landet 

på grund av svält för hundra år sedan. Mel-

lan 1830-1930 utvandrade över 20% av 

vår befolkning, cirka en miljon, till Amerika. 

Det är bra för dig att komma underfund 

med historien på din egen ort!

HJÄLP

Hjälp dem med de svenska systemen. Kom 

ihåg att vi tar så mycket för givet. Vart ska 

man gå och hur gör man? Hur gör man om 

man vill åka buss eller tåg? Hur fungerar 

vården, försäkringar och skolgång?

Glöm inte att många av dem lever under 

stor anspänning och inte vet om de får 

stanna i Sverige. De behöver få tankarna på 

något annat. Gör något tillsammans med 

dem! Ta med dem på små utflykter. Ta dem 

till roliga eller intressanta platser. Det är 

oerhört viktigt att de har något att göra. Se 

om det finns möjlighet till någon sportak-

tivitet, ta promenader, bjud in till dagledig-

träffar, sy- eller målargrupper – kalla det 

vad du vill, men gör något.

PRATA TRO

Skäms inte för din tro. Att prata om Gud 

med en muslim är lika naturligt som för två 

svenskar att prata om vädret. Du behöver 

inte kunna mycket om Islam, men lär dig din 

egen tro så att du kan svara om det behövs. 

(1 Pet 3:15-16). När de talar om sin tro kan 

du jämföra och fråga varför de gör si eller 

så. Det är ett utomordentligt tillfälle att lära 

sig de olika religiösa strömningar som finns 

i Mellanöstern och Afrika, eller var de nu 

kommer ifrån. Dessutom får det muslimer-

na att själva tänka till kring och ifrågasätta 

sin tro och varför de gör som de gör. Det är 

en bra början!

GE BORT BIBELN

Gud berättar vem han är genom Bibeln. 

Därför kan det vara bra att skaffa litteratur 

på deras språk som du kan ge dem, kanske 

ett evangelium eller ett Nya Testamente. *

BERÄTTA 

“Vad säger man till en muslim?” undrar du. 

Ja, det beror på vad det gäller, men jag tror 

att det är väldigt viktigt att först visa vad vi 

tror och sedan berätta. Det är därför jag vill 

att man behandlar muslimer som med-

människor och lyssnar på deras berättelse. 

De kanske har frågor till dig, svara i så fall 

på det de undrar över. Om du inte vet vad 

du ska svara, så säg det! Be att få återkom-

ma när du kollat upp det de undrar över.

Det finns en hel del saker muslimer lärt sig 

om vad kristna tror som behöver rättas till. 

En vanlig missuppfattning är: “Ni tror på 
tre gudar!” Själv svarar jag aldrig en muslim 

med ett rakt “ja” eller “nej”, utan med en 

fråga: “Vad menar du?” På så sätt vet jag vad 

de tänker och utgår från det. Många menar 

att vi tror på gud Fader, gud Moder (Maria) 

och gud Sonen (Jesus). Det gör inte jag. 

Jag tror på EN Gud som kommunicerar sitt 

väsen genom Fadern, Sonen och den Heli-

ge Anden, en evig kärleksgemenskap, med 

osjälvisk kärlek, som skapat oss människor 

till sin avbild i fråga om karaktär och fri vilja. 

Kom ihåg att du inte alltid behöver ge svar 

på deras frågor, men få dem att tänka till 

kring sin egen tro.

LÄS BÖCKER

Det finns en hel del bra material som du 

kan läsa om muslimer och deras tro. Några 

exempel:

• ”Jag sökte Allah och fann Jesus”,  

av Nabeel Quresh*

• ”Christian. Muslim. Friend.”,  

av David W.Shenk* 

• ”En kristen läser Koranen”,  

av LM Abdallah*

• ”Messias”, av LM Abdallah

Kom ihåg: studera inte de svåra frågorna 

för att argumentera utan för att förstå 

varandra.

BJUD IN TILL KYRKAN

En muslim kan uppleva det svårt att gå in i 

en kyrka, särskilt på en gudstjänst. Det är 

ofta byggnaden som är laddad och därför 

kan det vara lättare att börja gå till en 

läskurs eller liknande för att introducera 

dem till kyrkans byggnad.  

BE

I allmänhet uppskattar muslimer att du ber 

för dem och deras situation. Var frimodig 

och be för släktingar som finns kvar i deras 

hemland, eller om deras anpassning och 

behov just nu. Be där och då och gör det 

på svenska om det känns lättast. Be gärna 

med öppna ögon så kan du se hur de rea-

gerar. När du ber för dem kan Gud beröra 

dem genom dig. 

Evangeliet gäller också muslimer, men de 

behöver någon som förklarar det för dem – 

både genom ord och handling. Vill du vara 

med på ett hörn av den resan? 

Kom ihåg: I varje ny situation är vi alla 

nybörjare. Har du frågor, så hör av dig: 

bertil.engqvist@om.org

*Går att beställa hos OM Sverige: omsverige@om.org 

eller 036-18 44 91.
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