VIA MEDIERNE
NÅR ORDET OM
JESUS IND I DISSE
MENNESKERS LIV
JESU KÆRLIGHED
GÆLDER ALLE
MENNESKER

MEN 2 MILLIARDER
HAR ENDNU IKKE
HØRT OM HAM

HVORDAN SKAL DE
HØRE HVIS INGEN
PRÆDIKER?

VIL DU VÆRE MED
TIL AT GØRE EN
FORSKEL?

...det var som om, at der var nogen, som
bevidst forsøgte at blokere radiosignalet.
Jeg blev fortvivlet og frygtede, at
situationen i mit land nu gjorde, at de
kristne radiokanaler blev stoppet, sådan
at ingen længere kunne høre sandheden
om Kristus og efterfølge ham!
Selv om jeg ikke har nogen kristen
baggrund,, kom jeg til den erkendelse,
at Jesus er Vejen og Livet –- ingen
andre. I to dage kæææmpede jeg med uro,
smerte og sorg, fordi jeg ikke kunne
høre jeres programmer. I skal bare vide,
at udsendelsen ”Vejen gennem Bibelen”
er som ilt for mig i disse vanskelige
tider. De holder mig i live og hjælper
mig til at lære Gud bedre at kende.
Amira, Syrien
Se flere lytterhistorier på norea.com/nyt

M

edier - som radio og TV - er for mange
menneskers vedkommende den eneste
kilde til kristen viden og kristent fællesskab.
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Kina, har 337 ud af 550 folkegrupper
end ikke dele af Bibelen til rådighed på
deres modersmål.

S

tyret i Iran forbyder enhver form for
kristen evangelisation - Alligevel oplever
landet en enorm tilvækst af evangeliske
kristne (19.6 % vækst pr år).

S
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å vidt vides, har omkring 458.000 byer i
Indien ingen kristen tilstedeværelse.

Irak ser 1 ud af 3 børn den Noreastøttede
TV-kanal: SAT-7 Kids. SAT-7 sender hver
uge 840 timers kristent TV.

O

mfanget af kristne radioprogrammer i
Centralasien og Afrika er stigende og
selv i ekstremt ufremkommelige områder
når radiobølgerne frem.

N

oreastøttede radioprogrammer øger
lokale folkegruppers viden om sundhed,
kost, arbejde samt kvinder og børns værdi.

N

REA

MedieMission over alle grænser

