
CANDLE of COMPASSION  

 

Fortælling fra det virkelige liv. Fortalt af en nydansker til Inga Helver. 

 
Jeg er født i Iran af muslimske forældre. 
Min far blev kristen, da jeg var 8 år gammel, og min mor var rettroende 
muslim stadigvæk. En person fra min fars familie var også blevet 
kristen, men forsvandt på mystisk vis. 
Vi blev meget urolige over det og senere blev vi klar over, at han var 
slået ihjel, fordi han var blevet kristen. Vi kunne ikke finde hans lig, så 
han kunne blive begravet.  

 
Min far turde ikke blive i Iran efter det og sagde det til min mor, der 
ikke ville svigte sit land og sin tro. Far ville tage mig med ud af landet 
og det fik min mor til at ville rejse med.  
 

Grækenland blev målet og vi fik en lejlighed, der var alt for dyr til vi kunne betale, men præsten 
i vores kristne kirke lod os bo hos sig. 
Folk kunne komme og få mad i kirken, der var en dame, der sørgede for det, men hun skulle 
rejse og min mor fik det arbejde og mine forældre blev der i 4 år. Min mor og jeg blev kristne 
og døbt der!  
 
Vi ville gerne til Danmark og min far betalte for vores flybilletter til en person, der ville hjælpe 
os. Han kom tilbage med billet til mig, men sagde der ikke var til mine forældre før senere. Jeg 
fik lov til at følges med en familie til Danmark, der fortalte mig at mine forældre ville komme 

med næste fly. 
Jeg var 11 år gammel og havde ikke rigtig gået i skole de sidste 3 år.   
Mine forældre kom ikke med næste fly. Faktisk gik der 2 år inden de kom, sammen med min 
lillebror, der var blevet født i Grækenland. Jeg var på forskellige asylcentre for uledsagede børn, 
men er nu forenet med mine familie, der har fået opholdstilladelse i Danmark.  
Vi kommer i en kirke, hvor de taler vores sprog. Vi går i skole og lærer dansk og mine forældre 
arbejder på forskellige praktiksteder. Vi har en god lejlighed at bo i. 
 
Vi takker alle Gud meget, fordi vi må være i Danmark og have det godt, men det er en sorg ikke 
at kunne komme tilbage til sit eget land.  
Vi kan rejse til alle lande i vesten, men vores pas gælder ikke til det land, hvor vi er født. 


