Flyktingströmmen ökar till Europa
Flyktingströmmen till Europa ökar stadigt och kommer under detta år att nå nivåer som man
aldrig varit med om tidigare. Det är främst från de krigshärjade länderna i Mellanöstern som

människor flyr och majoriteten av dem är muslimer. Men även många kristna känner sig tvingade
att fly från länder som Syrien, Irak och Iran. Enligt FN:s flyktingkommissariat befinner sig över 50
miljoner människor på flykt just nu och så många har det inte varit sedan andra världskriget.

Sverige är ett av de europeiska länder som tar emot flest flyktingar, och många av dem kommer
från dessa krigsområden. I början av 2014 beräknade Migrationsverket att Sverige skulle ta emot

60 tusen flyktingar under detta år, men på grund av en ökande flyktingström från Syrien och Irak
har den siffran höjts till 80 tusen. Så många har vi inte tagit emot sedan i början av 90-talet. Och
det är självklart att ett välmående och välorganiserat land som Sverige ska öppna ”sitt hus” för

nödställda människor även om det kostar en del och skapar problem som man helst vill slippa.
I början av 1990-talet rasade ett krig på Balkan som i mycket var ett krig mellan etniska/religiösa
grupper. Tusentals av dessa flydde till Sverige och bland dem kom 250 flyktingar till Borlänge, av

vilka de flesta var muslimer. Jag var pastor i Korskyrkan vid den tiden och vi gick samman från de
olika kyrkorna i stan för att ta emot dem och hjälpa dem att känna sig välkomna. Vi besökte dem

på flyktingförläggningen för att umgås, vi hade fester och samlingar för barnen, vi spelade fotboll
tillsammans och vi gömde dem som behövde skyddas från utlämning. Vi bjöd dem till gudstjänster
och i Korskyrkans möten deltog lika många flyktingar som svenskar, vilket innebar att
medlemmarna fick anpassa sig till dem. Förkunnelsen tolkades till tre språk och om man inte
förstod så försökte vi förklara med kroppsspråket. Missionsfältet kom bokstavligen till kyrkdörren
och det kändes självklart för de flesta att dela sin kristna tro med dem. Flera av dem tog också

emot vårt budskap om att Gud älskar alla människor och att tron på Jesus befriar från synd och
ger oss evigt liv.
Traditionellt sett har missionskallelsen inneburit att församlingar i Sverige skickat ut missionärer
till olika länder runt om i världen. Men den verkligheten har ändrats radikalt de senaste

årtiondena. Allt färre traditionella missionärer har sänts ut samtidigt som allt fler behövande
människor har flyttat hit. De flesta som kommer till Sverige under 2014 är muslimska flyktingar
och deras antal kommer att öka till omkring femhundra tusen. Det är långt fler än antalet

medlemmar i Sveriges frikyrkor. Är vi kristna beredda på denna tillströmning och vill vi inse att
världens missionsfält kommer hit till våra egna kvarter? Är vi villiga att vara missionärer i vårt

eget land? En kristens kallelse är att välkomna dem och hjälpa dem på det sätt man kan. Men det
är också vårt uppdrag att vittna om vår tro och försöka leda dem till Kristus. Jag undrar dock om
missionskallelsen är lika självklart idag som det var för tjugo år sedan.

Många muslimer som söker asyl här flyr ifrån terror och förtyck och anpassar sig förhållandevis
bra i samhället. De förespråkar inte att införa sharialagar i nuläget, men här finns också militanta
jihadister som uppenbarligen vill göra det. Dessa står i kontakt med den aktuella sunnimuslimska
terrorrörelsen Isis (Islamiska staten) som speciellt pekat ut svenska intressen som mål för

terrorattacker. Enligt en Säpo-rapport har cirka 80 unga invandrare med svenska pass rest till

Syrien för att strida för den islamska staten, och av dessa har cirka hälften (40) nyligen återvänt
hit. Islam tolkas visserligen på olika sätt men är per definition en intolerant religion som strävar
efter världsherravälde. Att muslimer inte får konvertera till kristen tro är ett bevis nog för dess
intolerans. Fallet med den kristna sudanesiska läkaren Meriam Ibrahim understryker det (se
Dagen 25/6). Att man strävar efter politisk makt är Isis framfart i Irak, Syrien och Gaza ett

exempel på. På ramadans första dag, den 29 juni i år, utropade Isis ett nytt så kallat kalifat (ett
muslimskt dominerat område som styrs av en kalif) dit rättrogna muslimer runt om i världen

uppmanas att ansluta sig. ”I västvärlden känner ni inte islams sanna natur,” säger den koptiske
prästen Zakaria Botros i en intervju i Dagen den 24 juni.
Medan allt fler muslimer har etablerat sig i Sverige har kristna förändrat sin syn på islam och

muslimsk tro. Enskilda kristna har blivit mer ”förstående” gentemot islam och i Sveriges Kristna
Råd förordar samfundsledare en dialog mellan kristna och muslimska företrädare. Allt fler kristna
menar att vi ber till samma Gud men det är inget som en muslim håller med om. Somliga går

ännu längre i en strävan att finna likheterna i den kristna och muslimska tron. Ett exempel på det
är den baptistiska folkhögskolan Sjövik, utanför Avesta, som 2008 sökte tillstånd att få starta en
imamutbildning vid deras filial i Kista!!! För drygt 100 år sedan var Svenska Baptistsamfundet
bland de första i Sverige att sända ut missionärer som förkunnade evangeliet om Jesus Kristus som
den enda vägen till frälsning. Ett färskare exempel är det ”Guds hus” som är under byggnad i
Fisksätra, sydost om Stockholm, där tre församlingar ska ha sina respektive heliga rum
sammanbundna med en inglasad foajé. Det är Svenska kyrkan i Nacka, St Konrads Katolska
församling och den muslimernas föreningen i Fisksätra som samsas i detta ”Guds hus”. Byggnaden
ligger i souterräng och naturligtvis är moskén högst belägen eftersom islam vill dominera där
man har möjlighet.

Visst har kristna och muslimer gemensamma bibliska rötter i Abraham genom halvbröderna
Ismael och Isak, 1 Mos.16:15; 17:18,19. Men det betyder inte att det är Allah som talat med

Abraham, Hagar och Sara. Något gick snett för Ismaels ättlingar – det arabiska folket – vilket blev
uppenbart i samband med de uppenbarelser Muhammed hade omkring år 610 e.Kr. Fråga en f d
muslim som mött Jesus och blivit kristen. Jag har mött flera under årens lopp och deras

vittnesbörd är tydligt – Allah kan inte vara samma Gud som Bibelns Gud, vilket också är tydligt
när man jämför Koranen och Bibeln. Det mest centrala i den kristna Gudsbilden skiljer sig helt
från hur Koranen beskriver Allah. Två gånger säger Gud om Jesus: ”Denne är min son, den

Älskade.” Och Paulus skriver, ”Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader.” I Koranen står
det, ”Otrogna är de, som säga; ”Gud är förvisso Kristus Marias son”, ty Kristus sade: ”Israel barn,
dyrken Gud, min och eder Herre!” Och, ”Säg:´Gud är en, Gud, den Evige; Ej har han fött och ej är
han född, och ingen är hans like.”, medan Muhammed säger: ”Om Förbarmaren hade en son,
skulle jag vara den förste att dyrka honom.” Alltså tror inte en muslim att Allah kan ha en son.
Det är hädelse och Allah står över en sådan gudsbild. Det är naiva kristna som hävdar att Allah
och Bibelns Gud är av samma väsen.

Jag medverkar i en liten församling i en av Stockholms förorter där det finns 6 000 invånare av

vilka 70 % har utländsk bakgrund. Denna lilla grupp kristna vill nå dessa människor med Guds
kärlek och Jesu förvandlande kraft vilket sker på olika sätt. Som kristna bör vi komma ut ur vår

bekvämlighet och först och främst be för invandrarna som bor här men också ta kontakt med dem
och lära känna varandra. Under fastemånaden ramadan, då muslimerna ägnar mycket tid att läsa
Koranen och be särskilda böner, kan det vara lämpligt att mötas för att läsa Koranen och Bibeln
tillsammans. Läs om Jesus (nämnd tolv gånger i Koranen). Jämför sura 47:4 ”När ni möter dem

som är otrogna så halshugg dem tills ni anställt ett blodbad bland dem! Slå dem då i bojor!” med
Luk. 6:27f. ”Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. … Om någon slår dig på den
ena kinden så vänd den andra kinden till.” och för ett samtal. Sanningen (Jesus) är att Gud älskar
alla människor men bara den som är född av Guds Ande har evigt liv. Om Guds kärlek bor i en
människas hjärta genom den helige Ande är det väl självklart att man delar med sig av den till alla
människor, även till muslimer. Galaterbrevet 6:8-10.
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