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Det känns som att ha blivit nersläppt i 
en obegriplig labyrint. Men Umm Izak, 
som är mitt sällskap, kan varje hörn och 
sväng i de smala sandgränderna, trots 
att det är kolmörkt och något gatljus 
knappt finns. Getter bräker, hönor flaxar 
upp när vi passerar och vid ett hus brölar 
plötsligt en gigantisk vattenbuffel som 
kommit hem från dagens arbete på fäl
ten. Jag är på besök hos en kristen familj 
i stadsdelen Mallawi, som är en del av 
miljonstaden AlMinya vid Nilen i södra 
Egypten. Vi är på väg till en bönegrupp 
för kvinnor, som Umm Izak leder.

 
I flera år höll hon samlingarna hemma 
hos sig, men de salafistiska grannarna 
tyckte inte om det. De målade fula ord 
på den kristna familjens hus och ytter
dörr, och en dag kom de med ett brev 
där de krävde att bönemötena skulle 
upphöra. För att undgå fler trakasserier 
flyttade gruppen till ett annat hem, be
rättar Umm Izak odramatiskt. 

Ett dussintal kvinnor i olika åldrar, några 
har med sig barn, är samlade i ett mi
nimalt vardagsrum. De som inte ryms i 
sofforna sitter på golvet längs väggarna. 
Det är varmt, i taket susar en fläkt och 
en flicka bjuder runt glas med kall lemo
nad från en bricka. Det är första gången 
en utlänning är här, men jag känner mig 
snabbt hemma och väl till mods i den 
vänliga atmosfären. Samlingen inleds 
med några lovsånger. Sången är stark 
och innerlig. Inför bönestunden ges till
fälle att nämna böneämnen. 

Gud är större
Bönen visar sig välstrukturerad: Ledaren 
avgör vilka som ska be, och kvinnorna 
får ett litet tecken i tur och ordning. Jag 
förstår bara brottstycken av de innerliga 
bönerna, men det jag mest av allt uppfat
tar är tackböner. Dessa kvinnor, vars liv 
för mig ter sig så spartanskt och begrän
sat av fattigdom, prisar Gud med ohäm
mad glädje och fröjd för hans godhet och 
hjälp och trofasthet. För mig blir både 
Gud och världen större denna kväll.

Några månader senare attackeras flera 
kyrkor i Mallawi av militanta islamister. 
Några sätts i brand, liksom butiker ägda 
av kristna. Jag ringer och frågar hur det 
är, är ni rädda, är någon skadad? De är 
rädda men inte uppgivna, det är extre
mister, säger de, vanliga människor gör 
inte så, Gud är med oss, tack och lov. Jag 
läser också om hur muslimer bildat ked
ja runt en kyrka för att skydda de kristna 
som firar gudstjänst. Ni måste inte, det 
är farligt för er, säger kyrkfolket, men 
muslimerna insisterar: Vi är alla egyptier. 

I januari kommer nyheter om explosio
ner och attentat i Kairo. Många har dött, 
ännu fler skadats. Jag pratar med en kris
ten butiksägare om läget. Det han säger 
bekräftar mina intryck från de senaste 
åren i Egypten. ”Vi sörjer över alla som 
dör, muslimer eller kristna spelar ingen 
roll. Vi har inga problem med varandra 
och vi är inte fiender. Men vi har en ge
mensam fiende, och det är ondskan och 
våldet. Den drabbar alla och vill förstöra 
vårt land. Vi är alla egyptier.”

I kvarteren där jag bor finns tre moskéer. 
Minareterna är inte synkade och böne
utropen avlöser varandra i följd. ”Allahu 
akbar – Gud är större”. Att höra detta 
ropas ut flera gånger om dagen gör mig 
glad. ”Gud är större” är något vi aldrig 
kan påminnas om för många gånger. 
Satsen inleder muslimernas böneutrop, 
men att Gud är större än allt har varken 
muslimer eller några andra monopol 
på att säga eller tro på.  Det är en djup 
insikt och sanning som kan förvandla 
liv, påverka förhållningssättet till vad vi 
möter i livet och ge tröst och styrka i 
motgångar och svårigheter. Inte som en  
drog för ytlig verklighetsflykt, men som 
en fast grund att stå på som ger kraft att 
tro och hoppas när allt är ovisst. Som ger 
styrka att stå rak i stormen, vägra låta sig 
slås ner av det onda och envetet sträva 
vidare för det goda. 

Förtröstan på en Gud som är större än 
allt är det som hållit den kristna kyrkan 
vid liv i alla år och fått den att växa, också 
i tider av motgång och förföljelse. Med 
en sådan förtröstan följer en grundtrygg
het som inte behöver frukta ”den andre” 
utan kan se det som vi har gemensamt: 
Här är inte jude eller grek, muslim eller 
kristen – alla är vi människor. 
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