
Biskop Tor Singsaas, innlegg i regionaviser, august 2014: 

Bønn og handling for kristne i Syria og Irak 
 

Jeg oppfordrer sterkt til bønn og engasjement for kristne trossøsken i Syria og Egypt.  

De vi ber til Gud for, blir vi engasjerte i.  

Vi må ha en fokusert oppmerksomhet mot de som forfølges og lider i Syria og Irak. 

Politikere, massemedier og ledere i våre kristne kirkesamfunn må ha en kontinuerlig 

årvåkenhet på dette. Enkeltpersoner og ledere i de muslimske trossamfunn i Norge har også 

engasjert seg tydelig. Det er svært gledelig. Den store protestdemonstrasjonen mot IS 

(Organisasjonen den Islamske staten) og Profetens Ummah i Oslo mandag 25.08.2014, var 

historisk og bemerkelsesverdig. Den var initiert bla av norske muslimer og imamer. Flere 

tusen deltok.  Alle partilederne på Stortinget var til stede sammen med representanter fra en 

rekke organisasjoner og menigheter. Statsminister Erna Solberg holdt appell på Eidsvoll plass. 

En viktig «symbolhandling» i Grunnlovsåret. Muslimer, kristne og andre med annet livssyn 

reagerer skarpt mot de overgrep som enkeltpersoner og folkegrupper blir utsatt for, og som 

truer det sivile samfunn i verden. Det er særdeles viktig å merke seg at muslimer i Norge på 

ingen måte vil forbindes og assosieres med IS og de grusomheter de står for i Syria og Irak. 

Kristne og andre religiøse minoriteter er spesielt utsatt for islamistiske terrorister. Den kristne 

kirke i Syria har en 2000 år lang historie. I år 2000 var det en minoritet på rundt 8 prosent av 

befolkningen. Det er en kristen kirke i stor krise og under massiv forfølgelse. En kirke på 

flukt, som for lengst er «gått i skjul » for å overleve. Kirker og klostre er blitt jevnet med 

jorden. Prester, munker og nonner og andre kristne ledere er blitt drept på brutal måte. 

Korsfestelser, halshugginger og voldtekter. Forferdelige massakre på uskyldige mennesker. 

Minoriteter blant muslimene har opplevd det samme. Moskeer er blitt brent. Mennesker 

drevet på flukt. Det er forferdelige lidelser og redsler for kvinner og barn som daglig blir 

utsatt for direkte overgrep idet menn, fedre og brødre blir drept for sin tros skyld. Over 3 

millioner har flyktet ut av Syria. 6,5 millioner er internflyktninger. Over 1,5 millioner 

mennesker er nå på flukt i Irak. Uhyggelige tall. Vi kan ikke forestille oss lidelsene! 

Men vi kan heller ikke ha et avmålt og distansert forhold til dette.  

Vi må rope ut og protestere, - også lokalt.  

Nå er det et stort engasjement i verdenssamfunnet. Pave Frans og Kirkenes Verdensråd 

fordømmer volden. Likeså nasjonalt bla med Protestdemonstrasjonen i Oslo. Frivillige 

organisasjoner har engasjert seg direkte med hjelpetiltak, - noen av de kirkelige; Kirkens 

Nødhjelp, Stefanusalliansen, Åpne Dører og Det Norske Bibelselskap.     

Jeg utfordrer alle kristne, medlemmer av vår folkekirke som andre, til å engasjere seg i 

Trøndelag. Det er et ansvar for en kristen; « For om ett lem lider, lider alle de andre med» 1. 

kor. 12,26. Jeg håper enkeltmennesker, politikere, ledere i lag, organisasjoner og foreninger, 



menigheter med sine ledere, synliggjør i sitt lokalmiljø det ansvar vi for har for å følge med 

og rope ut i protest. Vi må løfte fram dette ansvaret for barn og unge, voksne og eldre. Å 

engasjere seg slik, er dypt meningsfullt og viktig. Vi utvikler gjennom det evne til solidaritet 

og medfølelse for andre mennesker. En stor og umistelig verdi i livet. Slik dannes vi til 

medmennesker. Vi retter blikket mot andre enn oss selv og vårt nærmeste. Vi deltar i de 

politiske prosessene. Vi støtter de organisasjoner med økonomiske midler som er engasjert i 

direkte hjelpetiltak for våre medmennesker i Syria og Irak, kristne som muslimer. Vi ber og 

handler! For medmennesker og trossøsken er i dyp nød og krise!  «Noen må våke i verdens 

natt, noen må tro i mørket, noen må være de svakes bror, Gud la din vilje skje på jord! Hjelp 

oss å følge ditt bud!» ( Norsk Salmebok 2013 nr. 738, v. 1) 


