Ashour Isak:
Kirkens nye akolytt
Intervjuet av Tore Andreas Andersen

- Ashour, da du var 15 år kom du sammen med mor, far og en bror til Norge
høsten 2015. Kan du fortelle litt om oppbruddet fra Syria og reisen deres?
- Før krigen begynte i Syria i 2011, hadde vi ikke tenkt å forlate hjemlandet vårt.
Da krigen satt i gang, var det ikke så farlig for oss som bodde så langt nord i
landet. Vi hørte bare at det var uro i staten og folket. Etter et par år begynte
situasjonen å bli farligere og farligere. Vi kjente at det ikke var trygd der lenger.
Familien min begynte å søke etter et trygt sted vi kunne oppholde oss i, men
hvor og hvordan viste vi ikke. Vi bestemt oss for å reise til Libanon, siden der var
det tryggere. Derifra startet reisen vår. Reisen i seg selv vil det ta veldig lang tid
til å snakke om. Den var rett og slett «forferdelig». Jeg har fått oppleve mye rart
gjennom reisen. Blant annet søvnmangel, sult, kulde osv. Det verste av alt var,
at vi reise uten å vite hvor vi var der og da, og hvor skulle vi havne? Til slutt
endte vi opp i Norge.
- Hvordan synes du at dere ble tatt imot i Norge?
- Jeg synes at det ikke var så bra, fordi da vi kom til Norge ble vi satt inn i en
plass fullt av folk i tre dager. Der var det ikke plass til å sove engang. Vi sov
sittende i de tre dagene. Den fjerde dagen fikk vi beskjed om at vi skulle gi
fingeravtrykk og en del informasjon om oss. Deretter ble vi sendt til et
asylmottak. Vi var takknemlige for det mottaket vi fikk. Da kunne vi endelig få
hvilt ut etter den lange reisen. Etter hvert begynte vi å tenke, skal vi reise
tilbake? Vi ble sittende i asylmottak rundt ett og halvt år. Vi byttet rundt 8 til 9
asylmottak. Hver gang vi skulle flytte, fikk vi samme tanker og følelser som vi
hadde under reisen vår. Det var slitsomt å bli minnet på det man hadde opplevd
gang på gang.
- Dere kom i kontakt med St. Mikael kirke i 2016. Hvordan opplevde dere å bli
mottatt i menigheten?
- Da vi kom i kontakt med St. Mikael Kirke i 2016, var det en lettelse både i
kroppen og i tankene. Man kan sammenligne det med en åndelig medisin. Ja, jeg
mener det, det var slik jeg og min familie følte det.
- Dere tilhørte Den assyriske kirke i Syria. Hvordan opplever du at vår kirke er i
forhold til det du var vant med i Syria?
- Jeg opplever at det er nesten det samme som i den assyriske kirke vi pleide å
gå i.
- Lengter du mye tilbake til Syria?
- Selvfølgelig gjør jeg det, men nå er det ikke så mye igjen der lenger. Alle de
jeg kjente, blant annet venner og slikt er ikke der lenger. Så nå tenker jeg å
bygge meg selv opp igjen, fordi livet stopper ikke på et sted!

- Det er vel til god hjelp at du har så mange av din nærmeste familie her, og at
dere nå har kjøpt eget hus?
- Ja, vi prøver å samle oss slik som vi var før. Dette er første steget for å komme
i mål.
- Finner du deg vel til rette i Norge i forhold oss innfødte osv?
-Ja, jeg tror det, fordi jeg føler at jeg er på den rette veien som fører til å bli en
del av det norske samfunnet.
- Har du opplevd å bli mobbet i Norge fordi du er en innvandrer?
- Nei det har jeg ikke.
- Det var godt å høre! Du har vært og er en meget trofast messedeltager i St.
Mikael. Etter hvert har du tjenestegjort som ministrant, og i høst ble du innsatt
som akolytt. Kan du si litt om hva troen og tjenesten betyr for deg?
- Troen preger min personlige identitet og den tjenesten jeg gjør forsterker meg
på mange områder i livet mitt.
- Du går nå siste året på videregående, og som jeg vet er du meget arbeidsom
og gjør det meget bra. Hva er dine planer etter videregående og ditt fremtidige
yrkesvalg?
- Jeg tenker å ta en høyere utdanning, slik at den kan sikre meg og min fremtid.
Til høsten skal jeg søke på økonomi og administrasjon ved Høyskole i Østfold.
- Hvordan ser du på dette å ha tjeneste i kirken i ditt liv framover?
Jeg er veldig fornøyd med den tjeneste som jeg har nå. Jeg er ikke så opptatt av
å stige i tjeneste, men jeg er opptatt av å gi det beste av meg selv.
- Hjertelig takk for dette Ashour. Det var veldig fint å høre. Vi er veldig glade for
at du er kommet til St. Mikael kirke, og setter meget stor pris på deg. Må Herren
Jesus Kristus styrke, lede og bevare deg gjennom livet!

