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Alarmen går. Det haster. Den globale kampen for trosfrihet 
har aldri vært viktigere enn nå. 75 prosent av verdens 
befolkning regnes å leve i land med restriksjoner på fri og 
fredelig religionsutøvelse.

Trosfrihet blir ofte omtalt som en rettighet. FNs menneske-
rettighetserklæring har bidratt til dette. Likevel er vi daglig 
vitne til at trosfriheten, kanskje den meste fundamentale av 
alle menneskerettigheter, krenkes.

For den kristne kirke er trosfriheten mer enn en politisk for-
ankret rettighetssak. Vårt kristne menneskesyn og våre 
kristne verdier understreker menneskeverdets ukrenkelig-
het og nestekjærlighetens betydning. Alle mennesker er 
skapt i Guds bilde. De har alle samme verdi, ansvar og for-
pliktelser. Verdens skaper og opprettholder, som vi en gang 
skal stå til regnskap for, ønsker at alle enkeltmennesker og 
folkeslag skal ha et godt liv og at de skal få høre budskapet 
om evig frelse i Kristus Jesus. Likeverd er en kristen kjerne-
verdi.

Vi tror at Gud ikke tvinger seg på noen, men at vi kan velge 
om vi vil tro på ham eller avvise ham. «tvang til tro er 
dårers tale», skrev salmedikteren Grundtvig treffsikkert og 
proklamerte med like stor frimodighet at «frihet følger 
sannhets ånd». Det er altså ingen motsetning mellom å 
forsvare bibelens sannhetspåstander og å drive med kristen 
misjon på den ene siden – og på den annen side å kjempe 
for alles rett til å tro på hva de vil, å skifte tro og å praktisere 
sin tro.

Dette har ikke alltid vært like selvsagt. Heller ikke i vårt eget 
land. Om den globale kristne kirke fortsatt ønsker å prege 
samfunnet med kristne verdier, har den heldigvis i økende 
grad tatt avstand fra teokratisk tenkning. Det går ingen 
direkte kanal fra Gud til verken politikere eller kirkeledere 
med detaljert oppskrift på hvordan landet skal styres. 
menigheten og styresmakten har dessuten ulike oppgaver.

Ubaydullah Hussain, talsmann for den norske, ekstreme 
islamistgruppen profetens Ummah, tenker annerledes. 
Hans mål er å endre det norske samfunnet og verden for 
øvrig etter modell fra den såkalte islamske staten (Is) i 
syria og Irak (se intervju på VG-tV). Hussain, som har figu-
rert på politiets sikkerhetstjenestes (pst) liste over radikale 
ekstremister, mener at alle ikke-muslimer vil kunne oppleve 
trosfrihet dersom de konverterer til islam, betaler beskyttelses-
skatt, eller underkaster seg et teokratisk styresett basert på 
Allahs lover.

Stigmatisering av muslimer må unngås. Like lite som at 
kristne skal behøve å stå til rette for alt som har vært gjort i 
kristendommens navn i historien, like lite skal enkeltmusli-
mer i dag stå til rette for alt som sies og gjøres, motivert av 
islam. samtidig må vi dessverre slå fast at «muslimske 
land» i liten grad tolererer andres rett til å tro på hva de vil 
og til å praktisere sin tro. Forskjellen på statens og tros-
samfunnets rolle utviskes. trosminoriteter underlegges ved 
lovgiving, politikk og sosial praksis betydelige restriksjoner, 
og muslimer kan ikke skifte tro.

Dersom ikke sharia-lovgivning i mild eller streng form pro-
blematiseres, vil andre trosretninger aldri kunne forvente å 
leve likeverdig side om side med islam i noe samfunn hvor 
muslimer utgjør en majoritet. Ytringsfrihet, trosfrihet, tanke-
frihet og samvittighetsfrihet vil da for evig og alltid bli en 
illusjon. total overkjøring blir sluttresultatet.

Hans Aage Gravaas
generalsekretær
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Helt siden Bishoy ble kristen 
som 16-åring, er han blitt utsatt 
for trusler, angrep og vold.  
I sommer ble han dømt til fem 
års fengsel. Send din protest!

Slipp Bishoy fri!

bishoy Armeya boulous, tidligere kjent 
som mohamed Hegazy, var i 2007 den 
første egyptiske konvertitten som gikk 
til retten for å kreve godkjenning av sin 
konvertering fra islam til kristendom-
men – og at dette skulle endres på ID-
kortet hans. bishoy tapte saken. 
parallelt ble det i 2009 åpnet en retts-
sak mot ham på grunn av blasfemi-
anklager. Dette rant ut i sanden 
samtidig med revolusjonen og den 
arabiske våren.

Arrestert for filming
I fjor høst ble han pågrepet for å ha fil-
met i et område med mye religiøse 
spenninger. Derfor ble han den 18. juni 
dømt til fem års fengsel, for å ha 
«bidratt til sekterisk vold». Advokaten 
mener den egentlige årsaken bak tilta-
len og dommen er hans konvertering.  
I påvente av ankesaken, satt til 11. 
november, ble han løslatt mot kausjon 
i juli. Noen få dager senere ble han 
arrestert på nytt, på bakgrunn av de 
gamle blasfemianklagene fra 2009. 
Disse ble gjenopptatt, selv om slike 
anklager skal foreldes etter tre år.

Nå sitter han i et av sikkerhetspolitiets 
fengsler i Kairo. Vi får meldinger om at 
han blir slått og svært dårlig behandlet. 
I begynnelsen av august begynte han å 
sultestreike i protest. Hans advokat 
frykter for hans sikkerhet og helse.

Mange blasfemisaker
Vi er svært bekymret over at antallet 
blasfemisaker i egypt har økt kraftig 

siden den arabiske våren, og at de til-
taltes rettssikkerhet ikke ivaretas. Den 
nye presidenten viser ingen tegn til å 
ville forandre på denne praksisen. 
saken mot bishoy er dessverre bare en 
av mange.

Vi krever at bishoy blir løslatt og fri-
kjent, samtidig som vi oppfordrer 
egyptiske myndigheter til å overholde 
internasjonale standarder for rettssik-
kerhet og å respektere trosfriheten. 
send appell!

på våre nettsider finner du all informa-
sjon du trenger:
www.stefanus.no

APPELL: EgyPT

Bli appellvenn! brev, e-post eller sms. se våre nettsider: www.stefanus.no

med vennlig hilsen

Lisa Winther
rådgiver menneskerettigheter

OPPDATERING I TIDLIGERE APPELLSAKER
Sudan: meriam Ibrahim og hennes familie kunne omsider forlate sudan i 
slutten av juli og er nå trygge i UsA. takk for innsatsen!
Kina: I mars appellerte vi for pastor Zhang. Åtte andre kirkemedlemmer var 
sammen med ham i politiets varetekt. tre av dem ble løslatt den 11. juni.
Kina: Den kristne menneskerettighetsadvokaten Gao Zhisheng, som vi har 
appellert for tre ganger, ble den 7. august sluppet fri og er nå sammen sin bror. 
men det er fortsatt uklart om det er noen betingelser knyttet til løslatelsen.

Fra venstre: bishoy Armeya boulous, tidligere mohammed Hegazy, og hans advokat. (Foto: 
morning star News)
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KirgiSiSTAn

Familiesenteret snart ferdig

et kristent ektepar tok initiativet til å 
starte et familiesenter som gjennom-
syres av kristne familieverdier og der 
familier som sliter, kan få hjelp. I Kirgi-
sistan står kjernefamilien under press. 
Fedrene er fraværende. Vold og alkohol-
misbruk er utbredt. ekteskap oppløses. 
bakgrunnen for opprettelsen av dette 
senteret ble først omtalt i magasinet 
stefanus 5-2013.

Nå kan du og jeg være med på å finansi-
ere siste byggetrinn av Issyk-Kul familie-
senter i Kirgisistan! Det blir innvielsesfest 
i juni 2015. men la oss bli litt bedre 
kjent med ekteparet som står bak. Jeg 
møtte dem nylig i Kirgisistan.
 
– Min mor var et ideal
Guljan (41) er utdannet lege. Hun vok-
ste opp som den yngste i en søsken-
flokk på ti, i den sørvestlige delen av 
landet. Familien var muslimer, men 
barna lærte ingenting om Gud 
hjemme. Den muslimske påvirkningen 
de fikk, var redusert til noen arabiske 
setninger i forbindelse med begravel-
sesritualer.

Da Guljan hadde gått fem år av lege-
studiet, døde moren, som var hennes 
ideal. Det var et hardt slag. moren var 
den som bandt familien sammen. Det 
var i tillegg uro i landet. sovjetunio-
nen hadde nettopp kollapset, og frem-
tiden var usikker. Gjennom en eldre 
søster ble Guljan med i en internasjo-
nal kristen husgruppe. Det ble ingen 
suksess. Hun skjønte ingenting av 
hva utlendingene snakket om. Guljan 
ble likevel etter hvert med i en kristen 
menighet.

etter at hun hadde leste en bok av 
bibellæreren Derek prince, fikk hun 
høre at Jesus hadde dødd på korset for 
henne. Dette grep hennes hjerte og 
ledet henne til tro. Guljan beskriver 
dette som et stort under
– en som møtte meg etterpå, og som 
ikke visste hva som hadde hendt med 
meg, spurte: «Hva er det som har 
skjedd? Hele ansiktet ditt er jo foran-
dret!»

senere gikk Guljan på disippeltrenings-
skole. Her fikk hun lære mer om Guds 
vesen og karakter.
– tenk, Han er levende interessert i 
meg! Han er en Gud for kirgisere også, 
ikke bare for koreanere og amerikanere!

med dette som utgangspunkt, vokste 
hun videre. Hun ville tjene Gud med 
sine gaver og med sin utdannelse.

– Skapt i Hans bilde
maksat (40) er jurist og vokste opp 
som eneste gutt blant elleve søstre i 
samme landsby som Guljan. De kjente 
hverandre fra barndommen av. to eldre 

søstre mente at Guljan og maksat pas-
set sammen. De førsøkte derfor å 
«spleise dem». De kom godt overens 
og ble etter hvert mer enn venner, men 
da maksat hadde fått høre at Guljan 
under medisinstudiet hadde begynt å 
snuse på kristen tro, ble han betenkt. 
Kristendom gav ham bare negative 
assosiasjoner. Det var en religion for 
utlendinger, en religion for dem som 
ønsket å ødelegge kirgisisk kultur.

men Guljan klarte å overbevise ham om 
kristendommens sannhet. Hun vant 
hans hjerte, og han tok imot Jesus.

Ekteparet Maksat og Guljan Töröbekov stråler. De har arbeidet 
hardt. Snart står det nye familiesenteret klart – med god støtte 
fra Norge.

Tekst: Hans Aage Gravaas

Familiesenteret ved Issyk-Kul er snart ferdig. Hjelp oss å sluttføre arbeidet! (Foto: Hans Aage Gravaas)
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Hjelp oss å sluttføre dette 
flotte prosjektet – din gave 
er viktig!

Bruk giroen vedlagt bladet 
eller benytt 
kontonr. 3000 14 57922

I løpet av denne perioden var maksat 
opptatt av sine jusstudier. Han tenkte: 
«Hvorfor anser verdenssamfunnet og 
myndighetene menneskerettighetene 
som det høyeste, når folk flest i realite-
ten er mest opptatt av ære, berøm-
melse og penger?» maksat fikk en 
åpenbaring gjennom evangeliet.

– Gud viste meg at alle mennesker er 
skapt i Hans bilde. Det er dét som gir 
oss verdi. Det er noe som står høyere 
enn menneskerettighetene!

maksat opplevde at dette forandret 
livet hans. Han fikk et nytt perspektiv. 
Han sier:
– Dette preger meg når jeg møter 
lidende barn, familier og uteliggere.

maksat studerer nå videre og spesiali-
serer seg innen familierett.

– Vi ønsker å tjene Gud
maksat og Guljan understreker at livet 
som kristne ikke er noen dans på roser. 
maksat sier med et smil:
– Før vi giftet oss kranglet vi en del, og 

det kan vi fortsatt gjøre. men Gud har 
vist oss hvem Han er, og vi kan motta 
hans nåde og tilgivelse. Nå har vi en 
levende Gud som vi kan lene oss på, 
og som er vår klippe. Han er sentrum 
for vår familie og vårt fellesskap.

maksat forteller at ikke-kristne foreldre 
ofte har et for snevert syn på hva deres 
oppgave som foreldre er.
– De tenker at så lenge barna får mat, 
klær og utdanning, så er oppdraget 
utført. men det er også viktig at barna 
forstår at de er skapt av Gud og at de 
skal leve til Hans ære!

Leirsted og konferansesenter
Familiesenteret vil være et leirsted og 
konferansesenter, der menighetene 
kan komme og arrangere kurs og leirer 
for barn og ungdom innenfor trygge 
rammer. senteret vil også være et 
egnet sted for pastorkurs, lederopplæ-
ring og bibelundervisning. I roligere 
perioder vil også lokalene leies ut, for å 
gi inntekter. blant annet har utenlandske 
sykkellandslag allerede meldt sin inter-
esse. på sikt kan det kanskje også være 

mulig med organiserte turer for venner 
av stefanusalliansen i Norge?

Trenger midler til sluttføringen 
I Kirgisistan er det ikke full trosfrihet, 
og kristne er utsatt for både restriksjo-
ner, trakassering og iblant direkte for-
følgelse. Kristen virksomhet foregår 
ofte i private hjem eller i leide lokaler. 
Dette siste er ikke trygt nok, særlig ikke 
for barn, og det har lenge vært ønske 
om et eget leirsted ute på landsbygda, 
som kan brukes av mange kristne 
menigheter. 

stefanusalliansens støttespillere har 
bidratt til at dette prosjektet nå er i ferd 
med å realiseres. tomt ble kjøpt, huset 
er reist, og nå pågår det innvendige 
arbeidet. men det trengs mer penger til 
inventar og ferdigstilling av tomten, 
slik at senteret kan tjene det formålet 
det er ment for. Det er dette vi nå utfor-
drer deg til å bli med på.

senteret, som vil bli det første i sitt 
slag i Kirgisistan, har en idyllisk belig-
genhet ved landsbyen tamchi. Dette er 
i den nordvestlige delen av den kjente 
innsjøen Issyk-Kul, som er 170 km lang 
og 70 km bred og ligger 1 600 meter 
over havet. Innsjøen er verdens nest 
største høylandsinnsjø, etter titicaca-
sjøen i sør-Amerika.

Dette er et vakkert rekreasjonsområde, 
i landlige omgivelser der det dyrkes 
mye frukt. Leirstedet ligger tett på inn-
sjøen. Hit kommer man enkelt med en 
tre timers kjøretur fra hovedstaden 
bisjkek. Det er også en internasjonal 
flyplass like i nærheten som er i ferd 
med å oppgraderes.

Ekteparet Guljan og Maksat Töröbekov leder familiearbeidet. Her er de sammen med sine tre barn, 
og jentene har pyntet seg for fotografen med tradisjonelle kjoler. (Foto: Bjørn A. Wegge)
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Grunnen til kopternes støtte, var at sisi 
gav militærmaktens støtte til folkeopp-
røret som avsatte daværende president 
muhammed morsi.

Kopternes motstand mot morsis presi-
dentskap bør ikke komme som noen 
stor overraskelse. I tillegg til de anti-
demokratiske tiltak han iverksatte, og 
som skadet alle egyptere, virket morsi 
oppsatt på å bygge et delt samfunn – 
med uforsonlige islamister som styrte 
det hele fra toppen, og alle andre på 
bunnen.

Under morsis ene år i embetet økte 
den antikristne stemningen i landet 
dramatisk. Nesten umiddelbart etter at 
han ble valgt, ble hyklerske løgner om 
kristne kringkastet på tV og ropt ut fra 
minareter rundt i landet – løgner som 
tidligere ble spredt bak lukkede dører. 
Angrep mot kristne ble vanlig. Også 
risikoen for vilkårlig fengsling økte dra-
matisk, etter hvert som stadig flere 
koptere ble fengslet etter overdrevne 
eller åpenbart falske blasfemianklager.

I håp om å få slutt på forfølgelsen og 
stanse den skremmende utviklingen, 
så kristne sisi som motgiften til morsis 
gift. Under det islamistiske regimet 
begynte koptere flest å lide av kollektivt 

hukommelsestap: De glemte den 
undertrykkelsen som fant sted under 
president Hosni mubarak. De ønsket 
at alt skulle bli slik det var før revolu-
sjonen i 2011. I sisis «nye egypt» kan 
disse menneskene ha fått oppfylt sine 
ønsker, men ikke helt som forventet.

Under mubaraks 30 år lange regime 
var vold mot kristne et problem som 
boblet like under overflaten av det 
egyptiske samfunnet, og som dukket 
opp fra tid til annen – og gjerne med 
grusomme resultater. mubaraks 
respons på angrep mot kristne var 
enten å ignorere hendelsene eller å si 
at de var enkeltstående angrep, begått 
av mennesker med psykiske proble-
mer. Angrepene kunne også bli omtalt 
som «tilfeller av sekterisk vold». med 
et slikt begrep ville man fremstille 
muslimer og kristne i egypt som to 
likeverdige grupper som måtte dele 
skylden for voldsutbruddene. men det 
faktum at det fremdeles ikke kan vises 
til en eneste moské eller madrasa i 
egypt som er blitt angrepet av koptere, 
viser at denne fremstillingen både var 
og er et fantasifoster.

Det faktum at de som gjorde seg skyl-
dige i voldshandlinger mot kristne, 
nesten alltid gikk fri, oppmuntret bare 
til enda mer vold. samtidig ble den 
ikke-voldelige, men systematiske for-
følgelsen konstant ignorert av muba-
rak. Det gjaldt for eksempel 
myndighetenes konsekvente byggenekt 
for nye kirker og kravet om at alle egyp-
tere må oppgi religion på sine ID-kort. 
etter hvert ble også konvertitter fra 
islam behandlet svært brutalt. De 
kunne bli utsatt for trakassering, arres-
tasjoner, tortur og langvarig fengsling.

Sisi har bare sittet som president i et 
par måneder. en del koptere, særlig de 
som arbeider i mediene, ber folk være 
tålmodige. men mange andre koptere, 
gjerne engasjert i ulike menneskeret-
tighetsgrupper, ser klare tegn på at 
sisis «nye egypt» bare er en gjen- 
reisning av mubaraks «gamle egypt».

Attpåtil følger det med noen farlige 
rester fra morsis regime, slik som 
utstrakt bruk av blasfemilovene, noe 
som burde ha vært forbudt under den 
nye grunnloven.

I Artikkel 64 i egypts rykende ferske 
grunnlov heter det: «trosfriheten er 
absolutt. Friheten til å praktisere religi-
øse ritualer og etablere tilbedelses- 
steder for tilhengerne av Abrahams 
religioner er en rettighet regulert ved 
lov.» men under sisi blir grunnloven 
ignorert.

«Den nye grunnloven er som et vakkert 
bilde: Innrammet for å tilfredsstille 
omverdenen, men uten bruksområder 
i det virkelige liv.» Det sier safwat 
samaan, direktør og grunnlegger av 
«Nasjon uten grenser», en menneske-
rettighets- og minoritetsorganisasjon 
med base i Luxor.

Det er fortsatt nesten umulig for 
kristne å bygge nye kirker. selv når de 
har fått myndighetenes tillatelse, går 

EgyPT

Hvor sterk er president Sisi?
Allerede før han stilte som presidentkandidat, ble feltmarskalk 
Abd Al Fatah Al-Sisi hyllet av koptere som en «sterk mann» som 
kunne redde Egypt.

Susan Williams (pseudonym) er 
en ung koptisk kvinne, bosatt i 
Kairo. Hun følger den politiske 
utviklingen tett, og er opptatt av 
situasjonen for kopterne og andre 
minoriteter. Her skriver hun for 
Magasinet Stefanus om tiden 
etter vårens presidentvalg.
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lokale muslimer ofte til opprør for å 
hindre en kirke fra å bli bygget. Ikke 
engang saint Georges-kirken i Al mare-
nab, i Aswan-provinsen, er blitt gjen-
reist. Den 30. september i 2013 ble 
kirken angrepet og revet ned av en 
mobb av muslimer som nektet å 
akseptere renovering av kirken, til tross 
for at alle de riktige tillatelsene var på 
plass, signert av guvernøren. etter at 
de lokale myndighetene i hovedsak la 
skylden på kopterne for at kirken deres 
var blitt ødelagt, protesterte hundrevis 
av koptere ved maspero-bygningen i 
sentrum av Kairo.

Som respons ble de fredelige demon-
strantene angepet av hæren, med hjelp 
fra sikkerhetsstyrker og til og med 
gatekjeltringer. minst 25 mennesker ble 
drept, de fleste koptere, og regjeringen 
var skyldig.

Som en etterlevning fra morsi blir 
egypts kristne fortsatt falskt anklaget 
for å gjøre seg skyldig i blasfemi mot 
islam.

Den 24. juni i år ble Kerolos shawqy 
(29), en kopter fra Al mahameed-
landsbyen i Luxor, dømt til seks års 
fengsel for blasfemi. Grunnen var at 
han hadde klikket «liker» på en Face-
book-side som noen muslimer i lands-
byen hans fant støtende.

I en annen sak ble læreren Demiana 
ebeed Abd Al-Nour falskt anklaget for 
blasfemi i april 2013, for angivelig å ha 
fornærmet mohammed i en skole-
time. Da sisi tok over, hadde kvinnens 
advokater sterk tro på at saken mot 
henne ville bli droppet. men i stedet 
fjernet dommeren Al-Nours bot på 
100 000 egyptiske pund og erstattet 

den med en fengselsstraff på seks 
måneder. 

Fremdeles er det lite håp for konvertit-
ter fra islam til kristendommen. Over-
grepene skjer som oftest i det stille. 
For konvertitter blir fortsatt trakassert, 
banket opp og torturert av egypts 
nasjonale sikkerhetspoliti – tidligere 
kjent som ssI, nå kalt Det nasjonale 
sikkerhetsrådet.

En konvertitt ved navn muhammed 
Hegazy, nå kjent ved sitt nye, kristne 
navn, bishoy Armia bolous, ble arres-
tert den 4. desember 2013, anklaget for 
å «spre falsk informasjon om egypt» 
og å «oppildne til sekterisk vold». etter 
at han først skulle bli løslatt etter en 
ankesak, fant sikkerhetsmyndighetene 
frem en fem år gammel anklage (både 
foreldet og falsk) for å kunne holde 
ham i fengsel. Ifølge hans advokat er 
han blitt torturert og har nå begynt en 
sultestreik (se side 3).

Det er fortsatt håp om forandring. sisi 
er ikke morsi. Og akkurat nå, i likhet 
med de fleste andre egyptere, har jeg 
et avventende håp om at sisi vil bringe 
virkelig forandring til egypt. For tiden 
kan han bli tvunget til å bruke all tid på 
helt akutte saker, som å gjenopprette 
økonomien og å sikre landet mot mili-
tante islamister. men egypterne valgte 
sisi fordi de så ham som en sterk, 
handlekraftig mann. statens evne til å 
beskytte de svake og uskyldige er den 
sanneste definisjonen på rettferdighet  
i ethvert samfunn. Og evnen til å eta-
blere rettferdighet i et samfunn, til 
tross for all risiko, er den sanneste 
definisjonen av styrke.

Tiden vil vise om sisi virkelig er en 
sterk mann.

(Oversettelse/bearbeidelse: Gisle Skeie)

Etter Morsis avsettelse demonstrerte tilhengere 
av Det muslimske brorskapet voldsomt i en 
rekke byer i Egypt. Her jages de av sivilkledde 
politimenn over en bro i Zamalek. (Begge foto: 
Will Morris)

Fra samme demonstrasjon: De sivilkledde politimennene avfyrte geværskudd inn i mengden av 
demonstranter mens de jaget dem over broen.



Tekst og foto: thea Haavet

I et hyggelig, kristent område av Liba-
nons hovedstad beirut ligger konto-
rene og studioene til tV-kanalen sAt 7. 
Her lages arabiske, kristne tV-pro-
grammer som sees av rundt 14 millio-
ner mennesker i midtøsten og Nord- 
Afrika.
– Vi feirer attenårsdag og blir altså 
voksne i år, sier lederen for studioet i 
beirut, Naji Daoud.

Han er stolt over at sAt 7 nå har seks 
kanaler. De tre kanalene på arabisk når 
potensielt 315 millioner arabisktalende 
mennesker. sAt 7 har i tillegg en farsi- 
og en tyrkisktalende kanal som ble lan-
sert for tre år siden, samt en egen 
kanal rettet mot barn.
– Det har oppstått svært mye usikker-
het i midtøsten etter den arabiske 
våren, og de unge spør seg om de har 
en framtid i regionen. men Gud har 
forberedt oss på denne perioden med 
forandring. Vi er her for å gi nytt håp til 
folk, sier Daoud.

Alle som har oppholdt seg litt i midtøs-
ten og Nord-Afrika, vet at store parabo-
lantenner på støvete tak er et vanlig 
skue. tV-skjermer finnes i de aller 
fleste hjem, hos frisøren og på kafeer, 
og de står alltid på med fullt volum. 
satellitt er den vanligste måten å se tV 
på.
– For mange er tV og parabolantenne 
det første de kjøper når de starter fami-
lie. Å se på tV er veldig viktig i midtøs-
ten, hvor folk ikke har så mange andre 
underholdningskanaler. 99 prosent har 
tV, og det er vanlig at hele familien ser 
sammen.

Stor respons
I 2012 fikk sAt 7 over en halv million 
tilbakemeldinger. I tillegg var 5,5 millio-
ner innom dem på Facebook. 
– Responsen viser at Gud handler på 
mirakuløse måter, gjennom drømmer, 
visjoner og helbredelser. Daglig ser vi 
nye mennesker komme til tro på Jesus, 
forteller Daoud.

I tillegg får de ofte høre at tV-program-
mene er svært viktige for troende som 
ikke har kirker i sin egen by eller som 
må leve i skjul, for eksempel i Iran. De 
setter særlig pris på live-overføringer 
av gudstjenester i midtøsten og bibel-
undervisning.
– I Nord-Afrika sitter mange og venter 
på overføring av gudstjenester, fordi de 
ikke har sin egen kirke. Det gjelder sær-
lig konvertitter.

Foruten kristne programmer, sender 
kanalene også programmer som skal 
bidra til positive samfunnsendringer, 

for eksempel om helse- og kvinne-
spørsmål.
– Visjonen vår er å se en voksende 
kirke i midtøsten og Nord-Afrika, og 
kristne som er trygge på sin tro og sitt 

– UTroLig 
rESPonS! 
Den kristne TV-kanalen SAT 7 
er overveldet av responsen fra 
seerne, særlig fra barn. 

8

SAT 7 ble etablert i 1996 og sender i dag 
TV-programmer til millioner av seere i 
Midtøsten og Nord-Afrika. Her er lederen av 
Libanon-avdelingen, Naji Daoud.
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vitnesbyrd, som tjener samfunnet sitt 
og bidrar til å bygge det opp.

Satser på barn
Den mest sette kanalen til sAt 7 er 
Kids, den eneste arabiske tV-kanalen 
som retter seg mot barn. 9,25 millioner 
arabisktalende barn ser på sAt 7 Kids 
– blant annet 1,8 millioner i saudi-Ara-
bia og 4,1 millioner i Irak. program-
mene blir også streamet på nett.

tobarnsmoren og psykologen enaam 
Haddad leder avdelingen som kommu-
niserer med barn gjennom sosiale 

medier. sAt 7 Kids har både en engelsk 
og en arabisk nettside for barn.
– Antallet muslimer som er i kontakt 
med oss, øker. Vi føler at Gud handler, 
spesielt i hjertene til barn og tenåringer.

Haddad forteller at hun i går fikk en 
e-post fra en 16 år gammel jente fra 
marokko, som skrev at hun tok imot 
Jesus gjennom å se på sAt 7 Kids.
– Hun ba Jesus tilgi henne og følte en 
stor fred. Hun skrev: «be for moren 
min. Hun er alltid frustrert. Jeg er trist 
fordi hun fortsatt ikke kjenner Gud.»
Nylig fikk Haddad også en e-post fra 

en mann på 27 år fra marokko, som 
har sett på sAt 7 fra han var barn. 
– Han skrev at han var blitt en kristen, 
men han var redd for å fortelle det til 
foreldrene.

Syria
Haddad forteller at sAt 7 får mye e-post 
fra muslimer som stiller spørsmål om 
kristendommen, og muslimer som 
nylig er blitt kristne og vil gå dypere. 
– Da sender vi dem gratis litteratur. Vi 
kan ikke sende materiale i posten til 
saudi-Arabia, så da sender vi over 
Internett. De tre årene jeg har jobbet 
her, har jeg sett flere hundre bli kristne. 
mange skriver også for å be om for-
bønn. I det siste har vi fått svært 
mange bønnehenvendelser fra syria.

tobarnsmoren synes jobben er veldig 
meningsfylt, men til tider hjerteskjæ-
rende.
– et barn fra syria skrev til meg at hele 
familien døde i et bomberaid. et annet 
barn så at 16 familiemedlemmer ble 
drept, og enda en så foreldrene dø. et 
barn skrev at faren ikke hadde jobb og 
derfor ikke kunne gi dem mat. en jente 
spurte: «Hvorfor tillater Gud at dette 
skjer?» Også de kristne barna i syria 
kjemper med dette. De spør: «Hvor er 
Gud i dette? bryr han seg ikke? straffer 
Gud oss fordi vi har syndet?»

sAt 7 ønsker å gjøre noe spesielt for de 
syriske barna. De er derfor i ferd med å 
utvikle skoleprogrammer med syriske 
lærere som kan vises til de syriske 
barna som ikke kan gå på skolen på 
grunn av krigen.

• Kristent satellitt-tV, laget av og for 
mennesker i midtøsten og 
Nord-Afrika.

• Kanaler på arabisk, farsi og tyrkisk. 
egen barnekanal. studioer i en 
rekke land i regionen. sender også 
over Internett.

• sat 7 fokuserer på 10-40-vinduet, 
som strekker seg fra marokko til 
Afghanistan. mer enn 90 prosent 
av de som ser på kanalen har 
ikke-kristen bakgrunn. 

• selvstendig redaksjonell profil. 
støttes av enkeltpersoner, kirker 

og organisasjoner i midtøsten, 
europa og UsA. stefanusalliansen 
er én av mange norske partner-
organisasjoner.

• besøk deres nettsider: 
 www.sat7.org

FAKTA OM SAT 7

I dette studioet blir flere av de populære 
barneprogrammene til SAT 7 tatt opp. Enaam 
Haddads barn Benjamin (7) og Reuben (4) har 
vært med på flere av dem.
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Beskyttelse av «rase og religion»
Den radikale buddhistnasjonalistiske bevegelsen «969» 
mobiliserer sterkt for et «buddhistisk burma» og er pådri-
veren bak en rekke lovforslag som søker å begrense trosfri-
heten. De vil at myndighetene skal beskytte «rase og 
religion» ved å kriminalisere religiøs konvertering og tverr- 
religiøse ekteskap. Lovforslaget om konvertering krever at 
enhver som ønsker å gå fra en religion til en annen, eller 
ingen, må søke om tillatelse fra en lokal komité. stefanus-
alliansens partner Chin Human Rights Organization 
(CHRO) tok i juni initiativ til en pressemelding hvor de kre-
ver at lovforslagene forkastes. Over 80 organisasjoner fra 
26 forskjellige land sluttet seg til kravet. Vår menneske- 
rettighetsrådgiver Kristin storaker støtter opp under 
CHROs krav og mener lovforslaget er et steg i feil retning. 
«Hvis lovforslaget vedtas, kan det føre til økt vold og diskri-
minering av de muslimske og kristne minoritetene.»

BUrmA EngLAnd
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Gao Zhisheng er endelig løslatt
Den kinesiske menneskerettighetsadvokaten Gao Zhisheng 
ble løslatt den 7. august og er nå sammen med sin bror 
Hao Zhivi. Gaos bror ble i juli informert av shaya-fengselet 
om at broren ville bli løslatt 7. august. Dette var all informa-
sjon han fikk. Alt tyder nå på at Gao er blitt løslatt til rett tid 
og møtt av sin bror utenfor fengselet.
Gao Zhisheng er en fremtredende kristen menneskerettig- 

hetsadvokat som er best kjent for sitt arbeid med å forsvare 
Falun Gong-utøvere, kristne og andre forfulgte grupper i det 
kinesiske samfunnet. I 2006 ble han dømt til tre år i fengsel 
med en prøvetid på fem år, anklaget for å «oppildne til å 
styrte regjeringen». 
Gaos kone, Geng He, har fått asyl i UsA, hvor hun bor 
sammen med parets to barn.

Meriam er fri
tidligere dødsdømte meriam er nå i UsA med hele fami-
lien. meriam Yahia Ibrahim ble arrestert i januar og dømt til 
døden for frafall, etter at hun giftet seg med kristne Daniel 
Wani. selv om meriam ble oppdratt av en mor som var etiopisk-
ortodoks kristen, anses hun under sudans sharialover som 
muslim, fordi det er religionen til hennes far (som forlot 
familien mens meriam var liten).
Dødsdommen mot meriam ble opphevet den 23. juni. ste-
fanusalliansens appellvenner var blant de mange over hele 
verden som lot seg opprøre og protesterte mot behandlin-
gen av meriam.
meriam, Daniel og barna martin (snart to år) og maya (tre 
måneder) prøvde å forlate landet dagen etter løslatelsen. 
men de ble arrestert på flyplassen for angivelig å inneha  
falske reisedokumenter, noe Daniel forsikret at ikke var til-
felle. Han forteller at en hemmelig politistyrke prøvde å 
banke dem opp, og at familiens advokater ble overfalt og 
måtte flykte fra flyplassen. Nå har de imidlertid kommet seg 

ut av landet. I begynnelsen av august reiste de til UsA og 
bor nå i manchester, New Hampshire. 

Konferanse om trosfrihet
Lederen for stefanusalliansens menneskerettighetsarbeid, 
ed brown, var i slutten av juni deltager på en konferanse 
om internasjonal trosfrihet. Konferansen ble holdt i Oxford. 
sammen med ed var stortingsrepresentant Abid Raja (V) 
som deltok i en paneldebatt sammen med parlamentari-
kere fra mange land. Viktige temaer som ble berørt: trosfri-
het i en tid med religiøs ekstremisme; utfordringen ved å 
fremme trosfrihet i et globalt samfunn; og trosfrihet som 
en viktig brikke når det gjelder økonomisk vekst. Konferan-
sen var et samlingspunkt for noen av de største profilene i 
trosfrihetsverden. ed brown fikk utvidet stefanusalliansens 
kontaktnettverk innenfor disse kretsene. Han sier: «Jeg 
håper og tror at flere av disse kontaktene kan være nyttige 
for oss i arbeidet for våre lidende søsken i troen.»

(Foto: Skjermdump fra BBC-video)
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Møter med misjonsledere og politikere
I august var Ingvar A. Isene og ed brown fra stefanusallian-
sen på besøk i brasil. Hensikten med reisen var å etablere 
nettverk og bygge allianser for de forfulgte. ed foreleste om 
trosfrihet og menneskerettigheter for politikere og ansatte i 

den brasilianske kongressen. De møtte stor interesse for de 
forfulgtes sak, og tror på godt samarbeid med brasilianske 
myndigheter i konkrete saker hvor det er naturlig å trekke 
inn politiske myndigheter fra et av verdens største land.

Aktiv sommer hos Stefanusbarna
I løpet av de siste månedene har 3 000 kvinner vært på kurs 
for å styrke sine roller som mødre. stefanusbarna er opptatt 
av et nært samarbeid med hjemmet. barneoppdragelse, 
samspill foreldre/barn, ernæring og hygiene er noen av 
temaene som mødrene har lært mer om. mødrene får gode 
veiledere som de kan snakke med om utfordringene de 
møter.
Hverdagen på søppelfjellet er tøff, og 
mødrene uttrykker stor takknemlighet for 
kursene. «tidligere ropte og skrek jeg til 
barna mine. Nå har jeg lært at jeg må 
snakke til dem på en ordentlig måte og gi 
dem oppmerksomhet og kjærlighet», sier 
Wala som har deltatt på ett av kursene. 
«Det har forandret oss som familie», for-
teller hun.
sommeren er også høysesong for leir-
arbeid. Flere tusen barn har i løpet av de 
siste månedene fått være med på leir. Lei-
rene er alt fra endagsutflukter til leirer over 
flere dager. barna har fått en trygg voksen-
person å snakke med, de har fått vaske 
seg i rent vann, og de har fått spise seg 
mette. ett av barna som har fått være med 
på leir denne sommeren, er 12 år gamle 

Amir. Han kommer fra en fattig familie som lever under 
vanskelige forhold. Gjennom hjemmebesøk fra arbeiderne 
hos stefanusbarna og tett oppfølging på leiren, har han fått 
bearbeidet vonde opplevelser og begynt å se seg selv som 
en verdifull person. Han er bare en av mange som har fått 
en ny retning på livet sitt – takket være stefanusbarna. 
(Foto: Birgit Solbakken)

Generalsekretæren på besøk
Generalsekretær Hans Aage Gravaas besøkte Kirgisistan i 
begynnelsen av august. Der møtte han lederen for Den  
kirgisiske evangeliske alliansen, sharshenbek baibosunov. 
sharshenbek (bildet) har nettopp avsluttet sin teologiske 
utdanning i Kiev, finansiert av stefanusalliansen. Han er 
opptatt av samhold mellom menighetene og at de kristne i 
Kirgisistan må være lys og salt i et samfunn hvor kristne har 
vanskelige kår. Den evangeliske alliansen er et nettverk for 
protestantiske menigheter i landet. 

(Foto: Hans Aage Gravaas)



12

Det indiske valget på forsommeren 
endte med en brakseier til et parti på 
høyrefløyen. Nasjonalistpartiet bha-
rathiya Janatha party (bJp) gjorde et 
bemerkelsesverdig comeback og er nå 
landets aller største parti. Det vanlig-
vis så mektige Kongresspartiet er 
skjøvet ned fra makten, og bJp skal 
regjere den store nasjonen i de fem 
neste årene.

Vold i demokratiet
India har nå kommet seg gjennom 67 
år med sekulær uavhengighet. I denne 
tiden har man sikret grunnleggende 
menneskerettigheter, som tros- og reli-
gionsfrihet, i verdens største demo-

krati. men de kristnes bekymringer har 
likevel vært store, med en opptrapping 
den siste tiden av voldelige overgrep 
og hattaler fra «safranbrigaden» (kalle-
navn på hindunasjonalister), rettet mot 
minoriteter over hele landet.

De radikale hindunasjonalistene fant i 
vår et nytt offer, i delstaten Odisha (tidli-
gere Orissa). «safranmobben» stod bak 
det brutale mordet på Nimmaka Lax-
maya (50), da han var på vei hjem fra en 
gudstjeneste i landsbyen Dherubada den 
25. mai. Han ble angrepet da han avslo å 
fornekte Jesus Kristus. mobben bandt 
ham om halsen og dro ham rundt som 
et dyr. til slutt knuste de hodeskallen 
hans med en stor stein og dumpet liket i 
et skogsområde nær veien.

en lignende hendelse skjedde i delsta-
ten bihar, også dette den 25. mai. I 
landsbyen Kaliyaganj ble en kristen 
familie brutalt angrepet av en gruppe 
ekstremister. Familien hadde gjort seg 
«skyldig» i å ha hatt besøk av pastor 
Vergis, grunnlegger av en protestantisk 
kirke i området. Angriperne sparte 

ingen. etter å ha banket opp familiens 
overhode, sadanandan singh, gikk de 
til voldsomt angrep også på familiens 
døtre og småbarn.

Rykter utløste drap
meningsmålinger i etterkant av valget 
viser at mange er dypt bekymret for at 
bevegelsen sangh parivar, som bJp har 
pleiet nær kontakt med, holder fast på 
sin hindutva-agenda. Hindutva er en 
ideologi med mål om å opprette en 
Hindu Rashtra, en hindunasjon. Det er 
bare noen uker siden dannelsen av ny 
regjering, men regjeringsskiftet har 
allerede gitt nytt mot til visse aggres-
sive grupper i samfunnet.

en 24 år gammel It-tekniker, muslim-
ske mohsin shaikh, ble slått til døde 
den 2. juni. De skyldige var medlem-
mer av den radikale, høyreekstreme 
gruppen Hindu Rashtra sena (HRs) i 
delstaten maharashtra, i det som ser 
ut til å være et tilfelle av hatkriminali-
tet. Ungdommene ble oppildnet til 
drapet av løse rykter om at en statue 
av shivaji (historisk person, viktig for 

indiA

Ny statsminister – ny uro
Etter valget i India er kristne grupper bekymret over økende antall angrep på minoriteter.

Narendra Modi tas i ed som Indias nye statsminister, den 26. mai 2014. (Foto: Creative Commons BY-SA 2.0)

Magasinet Stefanus’ nye, indiske 
korrespondent har lang erfaring 
med arbeid for trosfrihet og men-
neskerettigheter for kristne og andre 
minoriteter i India. Her skriver han 
for våre lesere om valget av Modi 
som ny statsminister. Av sikkerhets-
grunner oppgir vi ikke skribentens 
identitet – som vi selvsagt kjenner.
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Ny statsminister – ny uro
hindunasjonalistene) var blitt steinet, 
opplyser politiet. sytten personer, alle 
under 30 år og med tilknytning til 
HRs, er arrestert og anklaget for dra-
pet. politiet vurderer nå å forby orga-
nisasjonen.

Også senere i juni var det sterke spen-
ninger i byen, etter at manipulerte og 
nedsettende fotografier av nevnte shi-
vaji og bal thackeray (avdød frontfigur 
for det hindunasjonalistiske partiet 
shiv sena) spredtes hurtig i sosiale 
medier. mer enn 200 busser ble vanda-
lisert, og 180 personer er arrestert så 
langt.

Vil minoritetene svekkes?
Gaddapati Viyaraju, president i All 
India Christian Federation, sier:
– Det er uheldig at de sekulære parti-
ene er svekket i det nye parlamentet. 
men vi håper at de konstitusjonelle ret-
tighetene til alle borgere vil bli respek-
tert, opprettholdt og ivaretatt, 
uavhengig av kaste, kjønn og religion.

Den nye statsministeren, Narendra 
modi, har sterke røtter i den hinduna-
sjonalistiske gruppen Rastriya 
swayamsevak sangh (Rss). Rss har 
tradisjonelt hatt sterk innflytelse over 
bJp, noe som gir grunn til bekymring 
for at kristne og andre minoriteters 
trosfrihet vil svekkes i grunnloven. 
minoritetene er bekymret over modis 
tidligere handlinger, og hans holdning 
til deres trossamfunn ligger langt unna 
et sekulært og inkluderende styresett.

I 2002 opplevde delstaten Gujarat et 
seks uker langt opprør, det verste i lan-
dets historie. Opprøret resulterte i mer 
enn 1 800 dødsofre, de fleste musli-
mer. modi, som på den tiden var 
guvernør i Gujarat, har konsekvent 
nektet å be om unnskyldning for mas-
sakrene. med sin kombinasjon av et 
politisk mantra om «utvikling» på den 
ene siden og en religionsbasert nasjo-
nalisme på den andre siden, ble han 
under valgkampen den hinduistiske 

høyresidens foretrukne statsminister-
kandidat.

– Utfordringene vil øke
Guvernøren i Goa, manohar parrikar, 
er en nær medarbeider av statsminis-
ter modi. I et forsøk på å demorali-
sere kristne ledere som er engasjert i 
menneskerettighetsarbeid, anklaget 
guvernøren før valget en katolsk 
prest og menneskerettighetsaktivist, 
Cedric prakash, for å spre religiøs og 
sosial uro basert på usannheter. par-
rikar gjentok dette under en presse-
konferanse den 28. mai:
– Fader Cedric prakash har også sagt 
langt mer alvorlige ting som ikke er sant.

en anerkjent advokat og kristen leder 
fra Hyderabad, bhasker benny, hevdet i 
et avisintervju:
– Når bJp kommer til makten, vil mino-
ritetenes utfordringer øke. Det er svært 
viktig at den nye regjeringen ikke dis-
kriminerer minoriteter.

Sammenstøt ved innsettelsen
Avisen Indian express rapporterte om 
en hendelse den 26. mai, dagen da 
Narendra modi ble tatt i ed som stats-
minister. Det brøt ut sammenstøt flere 
steder, da tusenvis av bJp-tilhengere 
tok til gatene for å feire modis innset-
telsesseremoni.

trøbbelet startet da massen passerte 
gjennom Gandhi Chowk-markedet, 
som er dominert av minoriteter. bJp-
tilhengerne kastet såkalt gulal (farge-
pulver med religiøs betydning) og sang 
Banayenge hum Mandir: Vi skal bygge et 
tempel. etter sigende skal rasende ung-
dommer fra minoritetsgruppene ha 
svart med å kaste frukt på bJp-folkene. 
Og så utviklet det seg raskt til et kraftig 
sammenstøt, der begge sider kaster 
steiner og frukt på hverandre.

Massiv protest mot høyttalere
som et ledd i hatkampanjen mot mus-
limske minoriteter i landet, organiserte 
Hindu Janjagruti samiti (HJs) den 24. 

mai en protest for å forby moskeenes 
bruk av høyttalere, i thane i delstaten 
maharashtra. Lignende protester er 
også i det siste blitt organisert i delsta-
ten Karnataka. HJs klarer å samle store 
folkemengder av hinduer til å protes-
tere mot moskeenes høyttalere.

protesten i thane ble ikke bare støttet 
av HJs-medlemmer, men også av ledere 
og medlemmer av Vishwa Hindu paris-
had (VHp) og bajrang Dal. De oppild-
net folk konstant til motstand mot 
muslimenes religiøse ritualer.

En bølge av hat
Flere kristne ledere har reagert kraftig 
på valgresultatet. Flere har karakteri-
sert stemningen etter valget som en 
bølge av offentlig hat mot minoriteter. 
De opplever at offentlige personer og 
grupper har giret seg opp til å krenke 
uskyldige grupper, i jakten på politiske 
gevinster. Dette undergraver det seku-
lære materialet som er grunnlaget for 
det indiske demokratiet, og blir en 
trussel mot fredelig sameksistens i det 
mangfoldige India.

pastor Ronald John, leder av Christian 
Joint Action Committee, sier:
– Det er et stort avvik mellom oppga-
ven med å levere rettferdighet for lan-
dets minoriteter, og å ha modi som 
statsminister. India er nå et mer utrygt 
sted for minoriteter.

De ubehagelige hendelsene etter valget 
har vist at minoritetenes fortolkning av 
valgresultatet var rett – noe som på sett 
og vis har tatt pusten midlertidig fra 
dem. men kristne og andre minoriteter i 
India holder fremdeles den nye regjerin-
gen ansvarlig for å føre en politikk som 
beskytter landets sekulære demokrati 
og vokter den fredelige sameksistensen 
mellom mennesker av alle religioner.

Vi håper og ber om at hver borger av 
India vil ha mulighet til å utøve denne 
grunnleggende menneskerettigheten: 
trosfrihet.
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Tyrkiske Yuce Kabakci (31) ville lese Bibelen for 
bedre å kunne omvende kristne til islam. Men 
alt gikk ikke etter planen. Her forteller han sin 
historie.

Tekst og foto: thea Haavet

Jeg vokste opp i en muslimsk familie i Izmir i tyrkia, også 
kjent som byen smyrna, en av de syv menighetene fra 
Åpenbaringsboken. Jeg var selv agnostiker, og på videregå-
ende leste jeg mye filosofi. Da jeg begynte å studere, 
bestemte jeg meg for å bli en overgitt muslim, og begynte å 
lese Koranen. Jeg elsket det! Jeg ba fem ganger om dagen 
og gjorde alt for at Allah skulle bli fornøyd.

Drømmen
Jeg begynte å tenke på hvordan jeg kunne omvende kristne 
til islam. Jeg måtte skaffe meg en bibel, for å finne motargu-
menter mot kristendommen. men før jeg kom så langt, 
hadde jeg en drøm: en mann kom ut av en grav. tre kvinner 
løp til graven, så inn i den og sa: «Han er ikke der!» Da jeg 
våknet, skjønte jeg ingenting av drømmen. men så fikk jeg 
etter hvert tak i en bibel og leste om Jesu oppstandelse. Da 
ble jeg fryktelig redd. så redd at jeg slapp bibelen, sparket 
til den og ba: «Allah, gjør meg ikke til en kristen! Jeg vil 
ikke!»

bibelen lå urørt på rommet mitt et par uker. så ble nysgjer-
righeten for stor. Det jeg leste var utrolig! Jeg snakket med 
noen islamske teologer om forskjellen mellom Koranen og 
bibelen, for jeg var blitt fortalt den vanlige løgnen om at 
bibelen er blitt forandret og derfor ikke er sann. men da jeg 
undersøkte dette selv, oppdaget jeg det motsatte, at bibe-
len er en av de best bevarte tekstene fra gammel tid.

Bønnen
men min situasjon ble dermed enda vanskeligere. For hva 
skulle jeg gjøre med denne Jesus, som krevde at jeg overga 
meg helt og fulgte ham av hele mitt hjerte? Han hevdet i til-
legg å være guddommelig og å ha blitt korsfestet og stått 
opp fra de døde! I seks måneder kjempet jeg med dette val-
get. men Jesus var så uimotståelig, så kjærlighetsfull og 
barmhjertig at jeg ikke kunne motstå ham.

en natt ba jeg: «Jesus, tilgi meg hvis du bare er en profet og 

jeg er blasfemisk ved å be til deg, men jeg vil bli en av dine 
etterfølgere. Hvis du er der, så hør min stemme!» Den nat-
ten ble jeg en kristen.

Eneste kristne
I småbyen hvor jeg studerte, Isparta, var jeg den eneste 
kristne. Jeg sjekket på Internett hvor den nærmeste kirken 
var. Den lå i Antalya, to timer unna. Hver lørdag tok jeg bus-
sen dit for å være med på søndagens gudstjeneste. Der 
møtte jeg pastor Ramazan, som jeg ble veldig glad i. Han 
tok så godt imot meg at jeg bestemte meg for å bli en del 
av menigheten resten av studietiden.

I kirken opplevde jeg at mennesker fra ulike nasjonaliteter 
spiste og hadde det gøy sammen uten konflikter. Den opp-
riktige kjærligheten de viste ble for meg et bevis på at Jesus 
hadde stått opp og levde i hjertene deres. Dette var en van-
skelig tid, for mine tidligere venner ville ikke ha noe med 
meg å gjøre lenger, og politiet var etter meg. men i kirken 
fant jeg et fantastisk felleskap og ble styrket til å fortsette. 

Vil forkynne
etter at jeg ble døpt, følte jeg at Gud kalte meg til tjeneste. 
Jeg ønsket å undervise andre om bibelen og bestemte meg 
for å studere teologi i UsA. Det går ikke i tyrkia, for her får 
vi ikke starte egne teologiske læresteder. I 2012 fullførte jeg 
en mastergrad i teologi, og i dag jobber jeg i en kirke i Istan-
bul.

etter hvert håper jeg å bli ordinert til prest. Jeg vil forkynne 
evangeliet om Jesus til hele den tyrkiske nasjonen – som er 
en av de største unådde nasjonene i verden i dag.

– Allah, gjør meg ikke til en kristen!

TyrKiA
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Hjelpen når frem!
Tusen takk til alle dere som har gitt penger 
til menneskene som flykter fra de militante 
islamistene i Irak og Syria. Hjelpen når frem!

I Irak deltar vi blant annet i et hjelpearbeid gjennom «Rock 
Church», en stor evangelisk kirke med rundt 200 medlem-
mer. Den ligger i Ainkawa, erbils kristne bydel. svært mange 
menighetsmedlemmer blir involvert i hjelpearbeidet. Vi støt-
ter også opplæring av nøkkelpersoner, slik at arbeidet skal 
gå riktig for seg.

«Rock Church» hjelper kristne som har flyktet fra mosul-
området. Rundt 120 kristne flyktninger bor nå i kirken (se 
bildet), og de hjelper i tillegg flyktninger som bor i parker og 
leirer rundt i erbil. på det andre bildet ser vi kirkens medlem-
mer klargjøre mat og annen nødhjelp som skal deles ut til 
flyktningene. (begge foto: Om)

Husk «Søndag for de 
forfulgte» i høst!
Den 9. november 2014 markeres «Søndag for de for-
fulgte» i menigheter i over hundre land. Denne dagen 
står vi sammen om å vise solidaritet med alle kristne 
som undertrykkes eller forfølges. Marker dagen i din 
menighet! Passer ikke datoen, er det selvsagt bare å 
velge en annen søndag.

I vår rikholdige ressursbank på nett – www.stefanus.no 
– finner du liturgiske elementer, prekentips, salmer, tips 
til barne-/ungdomssamlinger, bakgrunnsartikler og mye 
annet.

Vi oppfordrer alle menigheter i Norge til å slutte opp om 
denne muligheten til å markere kristent samhold – på 
tvers av kirketilhørighet og status. Dette er en økumenisk 
dag! I år vil Stefanusalliansen fokusere spesielt på Tyrkia. 
Men menighetene står selvsagt fritt til å fokusere på det 
de vil.

Mange velger å gi dagens offer til Stefanusalliansens 
arbeid for de forfulgte, og det er vi svært takknemlige for.

DU KAN ENNÅ GI! 
seND sms: 

SAMMEN til 2377 
(kr. 180,-) eller 

benytt kontonr.: 
3000 14 57922
(merk: IRAK)



BØnn For SyriA og irAK

Allmektige Gud, ingenting er skjult for 
deg. Ingen steder kan mennesket flykte 
fra ditt ansikt. Du er i himmelen, og du 
er i dødsriket. Takk for at du ser alt. Vend 
ditt øre mot oss og hør hva som ligger oss 
tungt på hjertet.

Gud, vi ber.

Barmhjertige Gud, vi er dypt fortvilet 
over den brutale volden som dine barn i 
Syria og Irak er ofre for. Bilder av rå og 
massiv vold slipper ikke taket. Vi er rystet 
og kjenner oss lammet. Hjelp oss å se det 
som skjer, uten å miste motet.

Gud, vi ber.

Rettferdighetens Gud, vi ber om at 
voldsmennene må svare for sine onde 
handlinger. La rettferdigheten seire og de 
som har forbrutt seg mot menneskever-
det bli stilt til ansvar. Reis opp alle som 
nå ydmykes og utsettes for overgrep og 
vold. Gi dem en ny dag.

Gud, vi ber.

Barnas Gud, du kjenner hvert eneste av 
de talløse barn som lider i Syria og Irak. 
Vi tror at du gråter og raser i harme over 
den råskap de utsettes for. Hvor lenge 
skal det fortsette? Hvor lenge skal barna 
være skjult av mørket? Vår bønn er et 
rop.

Gud, vi ber.

Livets Gud, send din Hellige Ånd med 
helbredelse til hvert hjerte som krigens 
ondskap har knust. Blås din livgivende 
pust inn i dødens rom, så dine folk kan 
reise seg og gå inn i livet og fellesskapet 
på ny.

Gud, vi ber.

Forandringens Gud, vi bønnfaller deg om 
å stanse voldsmennenes fremgang. La 
våpnene falle maktesløse til jorden og 
driv ondskapen tilbake. Beskytt og velsign 
alle som arbeider for fred og forandring i 
Syria og Irak.

Gud, vi ber.

Allmektige Gud, du ser alt det som 
mørket nå skjuler. Men mørket er ikke 
mørkt for deg, ditt hellige øye gjennom-
stråler alt med guddommelig lys. Hjelp 
oss å se verden slik du ser den. La oss få 
bære ditt lys inn i verden, som et hellig 
tegn på din kjærlighet, frelse og forso-
ning.

Gud, vi ber. Amen.

(Foto: ScanStockPhoto)

BLI MED I BØNN!
Dette er et utdrag fra 
«forbønn for syria og Irak», 
som kan lastes ned fra 
www.stefanus.no. bønnene 
kan enkelt benyttes ved 
gudstjenester og møter, helt 
eller delvis. bli med i bønn for 
syria og Irak!


