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Ett besök i en moske som tidigare varit en kyrka
Det är onsdag morgon. Vi har precis ätit 
frukost och har nu kommit ut på den folktäta 
gatan. Stora delar av befolkningen i detta 
land är muslimer och är nu inne i ramadan. 
För muslimer är ramadan den heligaste 
månaden och de visar detta genom att de 
fastar från det att solen gått upp till att den 
går ner. Det betyder att de varken får äta 
eller dricka. 

Vi går längs gatorna. 
Lukten av rök och 

mat sprids i luften. En gatuhund springer över trottoaren och en 
försäljare ropar efter folkmassorna. Vi kommer ner till hamnen och 
hoppar på en färja, sätter oss på en bänk och tittar ut mot staden 
som aldrig verkar ta slut. Byggnaderna sträcker sig efter hela kusten 
och det går inte att se något slut vid horisonten. Efter en halvtimme 
kommer vi fram och börjar gå mot vårt mål, en gammal kyrka som 
nu blivit en moské. Redan på långt håll kan vi se de stora tornen 
som reser sig från byggnaden och när vi närmar oss kan vi se kristna 
detaljer som utsmyckar moskén. Vi ser även kristna detaljer som 
tidigare funnits där men nu tagits bort eller täckts över för att det 
inte ska föreställa en kyrka. De enorma dörrarna in till moskén har 
tidigare prytts av kors, men nu finns endast mittenbjälken kvar och 
detaljer har lagts till så att det nu ser ut som pilar i stället för kors. 

Längst fram i moskén uppe vid taket kan man se att Jesus 
täckts över med vita skynken. Det som tidigare varit en 
kyrka där kristna gått för att få höra om Guds son Jesus, 
dit går nu muslimer för att tillbe Allah. Vi känner en klump 
i magen samtidigt som ett litet hopp tänds inne i oss. 
Sorgen över allt som täckts över - men hoppet av att det 
ännu syns spår av kristendomen där. Taket i moskén är 
ännu smyckat av vackra kors och fiskar som symboliserar 
kristendomen. Om moskén någonsin kommer bli en 

kyrka igen är svårt att veta, men att muslimer som kommer till moskén får se symboler 
från kristendomen kan vi veta säkert. Tänk om dessa symboler kan få ge de bedjande 
muslimerna en himmelsk hälsning. Tänk om de kan få vara med och väcka intresse för 
kristendomen så att de kan få se vilken kärlek Gud har till oss alla. 
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