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Kristen i et muslimsk 
domineret område

LM Kids ønsker de næste to år at 
støtte det kristne børnearbejde i 
et område af verden, hvor det kan 
have store omkostninger at leve 
som kristen. 
Generelt taler man om, at der geo-
grafisk mellem 10. og 40.  bredde-
grad lever flest mennesker, som 
ikke har hørt om Jesus. I dette 
område ligger også Mellemøsten. 
Det var her Jesus blev født, og at 
disciplene først spredte det gode 
budskab. Selvom Paulus også 
rejste i Mellemøsten, og kristne 
menigheder så dagens lys her 
for først gang, så er der i dag ikke 
mange kristne. Helt op til 80 pro-
cent af det enkelte lands befolk-
ning er muslimer. 
I denne region er det at være mus-
lim en integreret del af ens iden-
titet. En muslim ved, at forlader 
du den muslimske tro, da er du at 
regne som en forræder. Da vil din 
familie og dit land måske vende 
dig ryggen. Da står det enkelte 
menneske helt uden sikkerheds-
net, for i denne del af verden er 
der slet ikke et socialt velfærdssy-
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stem, der fungerer så godt som det 
danske. Her tilhører du en familie, 
og uden den er du helt alene om at 
skabe en fremtid med uddannelse,   
arbejde og fællesskab.

Projekt
Denne forståelse af Islam, som 
muslimerne sammenkæder med 
deres tro, praktiseres også ofte af 
den enkelte regering. Kalder du 
dig kristen, kan du få svært ved at 
få arbejde i det offentlige og per-
sonlige sager kan trækkes i lang-
drag af myndighederne. Chikane 
kan for nogle blive en del af hver-
dagen. Alligevel skal det siges for 
retfærdighedens skyld, at der også 
er mange steder hvor kristne og 
muslimer lever ganske fredeligt 
side om side. 
Hvis børnene kalder sig kristne i 
skolen kan det sommetider med-
føre forfølgelser i form af drilleri-
er, tørre tæsk og ydmygelser, dette 
både fra elever og  endda i sjældne 
tilfælde også fra lærere. 
I rigtig mange skoler undervises 
der en del i islam. Nogle gange 

kan det være muligt at blive fri-
taget for denne undervisning an-
dre gange ikke, men det betragtes 
under alle omstændigheder som 
forsømmelse og kan medføre, at 
eleven får lavere karakterer. 
Når et barn lærer Jesus at kende, 
og gerne vil tro på ham, fordi det 
hører om ham fx på en kristen 
børnelejr, har barnet stort behov 
for at blive støttet af andre krist-
ne. Måske tør barnet slet ikke sige 
derhjemme, at han/hun tror på 
Gud. Da er det guld værd, at få til-
sendt et kristent børneblad seks 
gange om året, eller få besøg af en 
af de kristne børneledere fra lejr-
arbejdet. 
Den kristne menighed bliver den 
konverterede muslims nye fami-
lie og hjem. Det er her, de får hjælp 
og venner og nyt mod på at leve 
som en troende kristen. 
Men også dette kan være udfor-
drende. Som muslim har du lært 
at forsvare islam. Ingen må kræn-
ke islam. Det skal hævnes. Men i 
kristendommen lærer du, at du 
skal vende den anden kind til. 
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Islam betyder underkastelse, 
og den generelle tendens i disse 
samfund er, at der er en meget 
hierarkisk orden. Derfor er det 
også helt nyt for den, som bliver 
en kristen og svært at forstå og ef-
terleve, at i kristendommen er vi 
hinandens tjenere. Selv Jesus var 
vores tjener. Dette er noget af en 
nytænkning, som den omvendte 
skal forstå og øve sig i at prakti-
sere i hverdagen.
Når helt op til 80 procent af be-
folkningen i det enkelte land i 
regionen kan være muslimer, så 
giver det sig selv, at der ikke er 
mange kristne. Når den kristne 
menighed samtidig skal fungere 
som familie, og meget mere, da 
bliver alle kræfter brugt. Det be-
tyder, at der ikke altid er mange 
ressourcer tilbage til børnene. 
Alligevel har LM Kids kontakt 
til en gruppe troende i dette om-
råde, der har en særlig mission 
på hjertet. De vil nå børnene med 
evangeliet. Derfor laver de un-
dervisningsmaterialer om kri-
stendommen, de afholder kristen 
børnelejr to gange om året, og de 
udgiver et kristent børneblad. Ar-
bejdet har stået på i en del år.

Gruppen består mest af frivillige 
og udgifterne til udgivelser og lej-
re dækkes af indsamlede midler. 
Det kan være svært at forestille 
sig, hvordan det kan lade sig gøre, 
når man ved, at det nogen steder 
slet ikke er lovligt at fortælle børn 
under 18 år om Jesus. Men de har 
fundet en måde, hvor de får foræl-
drenes underskrift på, at de gerne 
må tage børnene med på lejr, og så 
kan de alligevel fortælle dem om 
Jesus.
Hvordan får de kristne ledere 
overhovedet inviteret børn med på 
lejr? Svaret er, at det er så godt at 
være med på lejrene, at det spre-
des fra person til person, og sådan 
får de venner og familie med på 
den næste børnelejr. På den en-
kelte lejr er der op til 120 børn. 
Som i Danmark er det ikke ual-
mindeligt at tage på lejr. Fx er fod-
bold i hele Mellemøsten et hit, og 
mange vil gerne med på fodbold-
lejr. 
Vores kontakt fortæller: ”Børnene 
er meget glade for at være på vores 
lejr. De er helt overraskede over, at 
vi taler pænt til dem og viser dem 
kærlighed og respekt. Det har de 
ikke været vant til på tidligere 

lejr, hvor de har været. Her kan 
der være en meget hård disciplin 
og slet ingen varme mellem børn 
og ledere.”
At finde et sted at afholde lejr 
er heller ikke enkelt, når man 
ikke ønsker at få myndigheder-
nes opmærksomhed. Faktisk ved 
myndighederne godt at lejrene 
afholdes, men tolererer det. Myn-
dighederne tolerere i langt de fle-
ste tilfælde de kristne aktiviteter 
fint. Men de overvåger og holder 
øje. Og de kan med et knips med 
fingrene lukke det. Tage en eller 
anden tilladelse tilbage, og det var 
så det. Men som vores kontakt si-
ger: ”Vi får frimodighed til at teste 
myndighederne.” Mon ikke der 
er god grund til at bede for disse 
mennesker, og støtte dem økono-
misk?
Af ovenstående grunde er der 
her på siden heller ikke nævnt en 
eneste ved navn eller skrevet et 
eneste stednavn. Men de er der, 
vore kristne brødre og søstre i den 
muslimsk dominerede del af ver-
den, og de trænger til vores støtte. 
De skal vide, at de ikke kæmper 
alene. Det kan vi være med til at 
fortælle dem.


