
berattelser

Hej!

Jag heter Bariş. Det betyder Fred! Jag bor med min lillebror, mamma och pappa i den största 
staden i vårt land. Den har lika många invånare som Sverige och Danmark har tillsammans, 
ca 16 miljoner!

En gång när jag sov fick jag se en man komma emot mig som sa att jag skulle gå till kyrkan. 
Där skulle jag få reda på sanningen om honom. Jag förstod att det var profeten Isa, som det 
berättas om i muslimernas heliga bok Koranen. Jag var rädd för att gå dit. För tänk om mina 
föräldrar skulle få reda på det. Då skulle de bli väldigt arga på mig. Men samtidigt var jag 
väldigt nyfiken på vad jag skulle få reda på i kyrkan. Så jag bestämde mig för att gå dit.

Jag gillar att spela gitarr, så jag sa att jag skulle ta gitarrlektioner. Kl 11 på söndagen 
samlades vi i kyrkan och jag hade min gitarr med mig. Där fick jag träffa någon som kunde 
lära mig spela, så jag ljög inte för mina föräldrar. I kyrkan fick jag höra om profeten Isa som 
de kristna kallar för Jesus Kristus. Det var väldigt mycket nytt och annorlunda. Jag fick en 
bibel med mig hem och jag försökte läsa den i smyg. Det gick bra ganska länge men tillslut 
fick min pappa syn på att jag satt och läste bibeln. Han blev ursinnig och kastade ut mig. 
Någon natt fick jag bo hos några vänner. Men jag fortsatte att gå till kyrkan ändå. Jag ville ju 
lära mig mer.

Men det var väldigt svårt att fortsätta att leva dubbelliv. Dessutom ligger kyrkan väldigt långt 
bort från mitt hem. Pappa har varnat mig från att fortsätta med kyrkan. Han eldade upp 
min bibel. Jag är ledsen men jag vet att Jesus Kristus är den rätta vägen till Gud. Men livet 
är väldigt svårt, för jag måste respektera mina föräldrar också. Be gärna för mig att jag ska 
kunna komma tillbaka till någon kyrka för att lära mig mer om profeten Isa.
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