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YESHUA VALGTE JESUS 
 

Har læreren din noen gang vært streng med deg? Hvis man gjør noe galt må læreren si ifra! 
Nå skal jeg fortelle deg om noe som ikke var greit. 

Yeshua bor i Tyrkia. I Tyrkia er det ikke så mange 
kristne, men Yeshua og hans familie tror på Jesus. Alle 
vennene hans visste at han var kristen, men det brydde 
de seg ikke om. De lekte og gikk på skolen sammen, 
akkurat slik det skal være. Men: da de kom i sjette 
klasse skjedde det noe. På skolen hadde de to timer 
med religion i uken. I timen begynte læreren å snakke 
om at det de kristne trodde på var feil, og at de var 
dårlige mennesker. Alle barna i klassen begynte å le av 
Yeshua, og i skolegården begynte de å erte ham. De 
prøvde til og med å slå ham.  

Yeshua gråt ofte hjemme over det det som skjedde. Og 
da han fortalte dette til moren sin, begynte hun også å 
gråte. Hun ble så lei seg for at gutten hennes måtte 
oppleve dette.  

Moren til Yeshua bestemte seg for å gå til skolen og 
snakke med læreren som hadde satt dette i gang.  Et 
par dager senere, da de igjen hadde 
religionsundervisning, så Yeshua at moren hans kom inn i klasserommet. Hun spurte læreren 
om hun kunne få si noe til klassen. Læreren så meget overrasket ut, og Yeshua synes han så 
ut som han var litt flau og skamfull. Yeshua satt nervøs på stolen sin: Hva ville moren hans si? 
Og hva ville de andre barna gjøre? Du kan kanskje kjenne litt på følelsen Yeshua satt med nå. 

Moren hans stilte seg foran i klasserommet og spurte: «Kan dere fortelle noe ved deg selv som 
du ikke har valgt?» Barna i klasserommet kom med ulike svar på spørsmålet: fargen på øynene, 
hvilke foreldre de hadde, stedet de ble født osv.  

Da spurte moren videre: «Det finnes også ting du kan velge. Kan dere nevne noen slike ting 
for meg?» Og barna svarte: skoene jeg har på meg, favorittfotballag og hvilken jobb jeg velger.  

Da alle barna hadde svart fortsatte moren: «Vet dere at vi også velger hva vi tror på? Jeg og 
mannen min valgte å bli kristne. Vi har fortalt Yeshua om vår tro siden han ble født. Vi har ikke 
tvunget ham til dette, men han har valgt å bli en kristen». Så snudde hun seg til læreren og sa: 
«Vet du at Tyrkisk grunnlov gir oss rett til å velge hva vi vil tro på? Derfor er det ikke greit å 
erte andre for at de velger en annen tro enn det man selv har». Yeshua så på læreren. Han 
stod og så skamfullt ned i gulvet.  

Foto: Tyrkisk gutt (Voice of the martyrs) 
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Og vet du: fra den dagen var det ikke lenger noen som ertet Yeshua! Faktisk så er det noen 
som spør ham om hvorfor han valgte å bli en kristen, og det forteller han dem gjerne om.  

I Tyrkia er det veldig viktig for mange barn å få komme i kirken, for å treffe andre som også er 
kristne. Skolehverdagen kan nemlig være tøff for mange barn! Dere er med og støtter arbeidet 
til kirken i Antalya som ligger nettopp i Tyrkia. Da er dere med og gir gutter som Yeshua et 
fellesskap hvor de kan være seg selv uten å bli ertet for at de er kristne. Kanskje dere kan være 
med og be for barna i Antalya evangeliske kirke?  

Takk for at dere er med på dette viktige arbeidet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


