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HISTORISKA FAKTA OM NORDCYPERN 
Den Turkiska Republiken Nordcypern 
är en självutropad stat sedan 1983, men 
omvärlden betraktar den som en del av 
Republiken Cypern. När britterna lämnade 
sin koloni 1960 utgjordes befolkningen av 
70% greker och 30 % turkar. Sedan 1974 är 
ön delad i nord och syd och en återföring 
ser inte ut att ske under överskådlig 
framtid. Nordcyperns relation till Turkiet 
är god och de är beroende av dem. På ön 
finns det många universitet och andelen 
utländska studenter ökar ständigt. Därav 
också många nationaliteter! Problemet 
med prostitution på Nordcypern är bland 
de värsta i världen. 

Här bor ca 500 000 varav 300 000 är turkar, 
men kanske bara 1/6 är turk-cyprioter. 
Övriga är turkar som lämnat fastlandet, 
militärer och studenter från andra nationer. 
Dessa har ett större motstånd mot Vägen. 
Politiserad och liberal religion har många 
fått nog av, eller flytt från för att få leva sitt 
eget liv utan religion.
 
RADIOARBETE 
Orsaken till att vi blivit inbjudna att resa 
till NC var att den redan etablerade och 
mycket väl renommerade radiokanalen 
Radio Shemas turkiska chef hade sett en 
möjlighet att öppna en radiostation och 
sända kristen radio på ön. Det kommer att 
bli till STOR hjälp för Guds rike på ön.

Visionsresa på Nordcypern 

Soner (chefen) 
var delvis med 
oss i gruppen 
men fokuserade 
mest på att möta 
viktiga personer 
för denna vision. 
Visionen om en radiokanal fick han när 
han bad för NC. På NC kommer och 
går människor från hela Mellanöstern, 
och många andra länder. Arbete för 
Guds rike på denna plats må vara 
kostsamt och stundvis svårt, men det är 
från Gud styrkan kommer, och människor 
behöver få höra om hans kärlek. 

Det har varit flera radiostationer som velat 
sälja men det har saknats vissa dokument 
och finansiering. I skrivande stund har jag 
fått beskedet att en nordcypriotisk konsult 
är inkopplad för att se till att ha alla 
dokument och finanser i ordning innan 
förhandlingar kan börja. Vi får helt enkelt 
lita på att Gud har allt i sin hand. Visionen 
är att innan det här året är slut ska det 
sändas kristen radio på ön! 

MÖTEN MED GUDS TJÄNARE PÅ NC
Den sköna platsen vi bodde på gav 
möjlighet till pool-bad, eget hushåll och 
social och andlig samvaro. Varje vardag 
inbjöds vi till en timmes bön- och lovsång. 
Flera par som inte kunnat fortsätta att 
tjäna på fastlandet fortsätter här på ön, 
och det var några av dem som ledde dessa 
samlingar. Till hjälp i sin tjänst hade de 

yngre personer från lite 
olika delar av 
världen som var med 
och tjänade utifrån 
sina förutsättningar. 
På söndagen var 
vi med vid två 
gudstjänsttillfällen. En 
turkisktalande och en 
engelsktalande. Man 
samlas i en lokal som till vardags är ett 

café. Vi var nog ca 30 pers per gudstjänst. 
Några av de många människor vi mötte 
var vår guide, som sedan ett decenium 
bott på ön efter att han och hans familj 
inte kunnat fortsätta på fastlandet. Vi 
fick del av hans myckna kunskap i både 
historia, nutidssituation, biblisk historia 
och i tjänande både på fastlandet och på 
NC.  Paret flyttade till fastlandet som unga 
nygifta för att bosätta sig där resten av 
livet. För dem var detta en självklar sak och 
så integrerat i deras liv. Detta var deras 
livskall. Det var stort att få möta dem.

pekar österut
pekar österut

I månadens nummer av Kompassen berättar SAM om en resa till Nordcypern (NC) som 
de gjorde i maj

Det var med förväntan och spänning vi accepterade inbjudan att få följa med 
till ännu ett för oss nytt land. Tillsammans med sju andra likasinnade från olika 
delar av Europa skulle vi få vara med och se och uppleva en del av Nordcyperns 
rika historia och ta del av vad som just nu händer där. Dessutom få möta bofasta 
kristusföljare och få överväga värdet av att köpa en radiomast för att sända kristen 
Radio för befolkningen på ön. Vi hyrde en mini-buss och S var chaufför under 
dagarna. Vi bodde på ett gammalt fint kloster i Lapta. Där fanns många nationaliteter 
representerade. 
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Hon möter traumatiserade kvinnor som 
hon lyssnar på och samtalar med. Ibland 
får hon även be för dem. Herren har 
öppnat dörrar. Nu har hon ett kontor i 
en lägenhet där de kan mötas på neutral 
mark. ”Ryktet” om hjälpen går från mun 
till mun och en vanlig dag kan hon möta 
kvinnor från kanske sju olika länder. 
Samtalen föregår mestadels på engelska. 
Efter att ha lyssnat, många gånger på 
deras hemska historier, kan hon när hon 
känner den Helige Andes ledning fråga 
om hon får be för dem. Några har kommit 
till Kristus, andra inte. De får i alla fall möta 
Kristi kärlek! En kvinna som själv fått hjälp 
är nu till stor nytta. Deras familjs dörr är 
öppen och genom sitt vittnesbörd når de 
in bland sårade och sargade individer som 
finns och kommer till ön. 

En annan kvinna vi mötte arbetade 
med prostituerade. Det är det svåraste 
arbetet hon någonsin sett. När man går 
in i det arbetet får man verkligen uppleva 
andekampen. Andra som jobbat med det 
är utbrända och kan inte komma tillbaka. 
Kvinnan la verkligen dessa flickor som ett 
stort böneämne på våra hjärtan. Flickor 
utomlands blir lovade jobb på NC, de 
kommer hit och upptäcker att det var 
detta jobb de skulle ha. Det är som att vara 
i ett fängelse. Radioprogrammet ”Woman 
of hope” finns och skulle kunna sändas 
här. Det behövs en radiokanal även på NC!

Vi fick även möta den första bofasta 
pastorn Kemal vid Christian Centre i Girne. 
En fin man i 70-årsåldern som blivit kristen 
i London dit han for som ateist när han 
var 19 år. Då blev han avvisad av sin familj 
och vänner. Men han var som mannen 
som fann skatten i åkern och sålde allt han 
ägde. När han efter elva år vände tillbaka 
till NC var det som en öken. Människor 
och myndigheter försvårade arbetet. Han 
ber om förbön mot splittring som skapas 

av etniska och politiska skillnader, 
och om folk som kan efterträda 
honom när han en dag får komma 
hem till Herren. Han uppskattar 
att det finns omkring 300 kristna 
familjer (ca 900-1000 individer), 
men säger också att det är svårt 
att uttala sig säkert. En del tror 
nog på Jesus men vågar inte 
bekänna det öppet eller kommer 
inte till kyrkan, för då får sonen 

kanske inget jobb, man får ingen pension, 
etcetera. Han uppmanar till förbön för 
missionen på denna plats, för villiga 
tjänare att lära sig turkiska, resa hit och 
börja bygga relationer med personer som 
de kan bjuda med till kristna samlingar. 
Vem som helst kan komma hit och odla 
vänskap för Herren! Turkar är varma och 
gästfria, glada för vänskap. 

Kanske någon också är kallad till att vara 
volontär här? Vi träffade unga kvinnor 
och män som bodde där och hjälpte till 
med allt möjligt, barnverksamhet, lovsång 
mm under detta läsår. Det verkar vara mer 
framkomligt med engelska på NC än på 
fastlandet.

SAMMANFATTNING
Låt oss också be att alla de som bor här 
ska få öppnade ögon, som vi sjöng en 
morgon, ”Open their eyes Lord, so they 
can see you! You are Holy, Holy, Holy” 

I Joel 2:28-32 står det att Herren ska 
utgjuta sin Ande och låta tecken synas på 
himmelen och på jorden. Era gamla män 
ska ha drömmar och ynglingar se syner. 

Vår guide berättade följande liknelse: I en 
symfoniorkester vill alla bli förste violinist! 
Ingen vill bli nr 2… men han är väldigt 
viktig! Om det bara finns nr 1 blir det 
ingen orkester! NC kommer aldrig bli nr 1 
men kommer få stor betydelse! Nu kan vi 
nå alla från Mellanöstern här.

Tack för möjligheten att besöka denna del 
av ön, få uppleva detta och möta dessa 
människor. 

SAM

ÄR DET EN ÖPPEN DÖRR VI SER...?

 

EXEMPEL PÅ ÖVERGIVET HUSSKELETT FRÅN 1974 I 

FAMAGAUST


