Nr. 2 – NOV 2016

HUMANITÆR HJÆLP VIA TV

DEN STORE FLUGT
PROGRAMPRÆSENTATION

PRAISE:FACTORY
SEER-RESPONS

DE KALDTE MIG
VANTRO

NOREA

TEMA

SAT-7

Jesper Noer
Kommunikations - & Mediekonsulent
jn@norea.dk

VI SÅR, MEN VÆKSTEN OG ÆREN ER GUDS ALENE
Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav vækst, så hverken den, der planter, eller den, der vander, er noget, men det er
Gud, som giver vækst
1 Kor 3. 6-7
Vi sår, men det er Gud som giver væksten. Disse ord er blevet stærke
for mig på det seneste.
Der er en kæmpe frihed i disse ord, både for mig som Noreaansat
og for dig, som støtter arbejdet gennem forbøn, frivilligt arbejde
eller økonomisk.

som vi er bestemt til at tage del i.
Det er fantastisk opmuntrende at vide, at vi kan så og vande det
bedste vi har lært, og bruge al vores faglige kompetence og viden
på at gøre et godt stykke arbejde - hvilket jeg bestemt mener vi til
enhver tid skal stile efter - men væksten gi’r Gud.
Hvordan sår Norea og Noreas partnere egentlig?
I Norea er vi optaget af det hele menneske. Vores hovedmål er,
at mennesker, som endnu ikke har mødt Jesus, får mulighed for
det, men samtidig er det også vigtigt for os at udleve den kristne
medmenneskelighed og næstekærlighed og igennem mere end
ord vise mennesker, hvorfor Guds ord er værd at bygge sit liv på.
I Projekt Hannah, som du sikkert kender til, kommer det til udtryk
i programmer som, ud over åndeligt indhold, har fokus på sundhed, helbred, ægteskaber mm.

Det er mit ansvar at samle viden fra vore mange forskellige arbejdsgrene og bruge de talenter, jeg har fået af Gud, i arbejdet på
at få flere til at se vigtigheden i at nå de unåede med budskabet
om Guds frelse.
Men det er Guds ansvar at tale til menneskers hjerter og give dem
en nød for arbejdet og en lyst til at tjene netop her.

For vores partner i Mellemøsten og Nordafrika, SAT-7, kommer
den helhedsorienterende tilgang til udtryk ved det store fokus på
undervisning; kampen for at lære mennesker at tænke frit, omsorg for de svageste og programindhold for både krop og sjæl.
SAT-7s unikke arbejde indenfor undervisning gør, at mange hjem
i Mellemøsten tillader, at børnene ser SAT-7 på trods af, at det er
en kristen kanal. På den måde er der åbnet en dør for ordet om
Jesus.

Det er Noreas ansvar at fordele de gaver, vi får, til de projekter, som
har mest brug for dem, og til de steder hvor de gør størst gavn.
Men det er Guds ansvar at tale til hjertet på de mange tusinde
mennesker, som lytter til et Noreastøttet radio- eller TV-program.
Det er dit og mit ansvar at bede Gud vise os hvor vi kan tjene
Ham, og hvordan vi i bedst kan udleve missionsbefalingen.
Men det er Guds opgave at give os en nød for netop det arbejde,
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Den store flugt
Sådan yder kristent TV hjælp i en humanitær krise
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Tv-lægen giver råd til flygtninge
Behandler psykiske og fysiske behov hos mennesker i flygtningelejre
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Undervisning får egen kanal
Ny kanal skal imødese det store behov for undervisning i MENA-området
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En personlig hilsen
Majid er vært på SAT-7 PARS og han vil gerne takke for din støtte
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Girly - til persiske teenagepiger
Et nyt program skal hjælpe piger udsat for seksuelle krænkelser

MEDARBEJDERE

FORBØN OG GAVER

Selvom Noreas fysiske beliggenhed er
Haderslev, er det ikke alle ansatte, som
har deres daglige gang i Noreahuset.

Det er altid en stor glæde at kunne berette om
de mange mennesker, hvis liv er blevet forandret
på grund af Norea-venners forbøn, hjælp og
økonomiske støtte.
Desværre må jeg sande, at økonomien i
foruroligende grad er på vej i den gale retning.

En af de ansatte, som vi ikke har set på daglig basis i Noreahuset, er Peter Funch Kofod, og med udgangen af året
2016 kommer vi nok til at se endnu mindre til ham. Peter
har været ansat i en deltidsstilling, hvor han har prædiket
i lokale forsamlinger, øst for Storebælt, og informeret
om mediemissionsarbejdet, men fra januar 2017 vil han
fokusere al sin energi på jobbet som studiekoordinator
hos DBI.
Der er dog fortsat vigtigt for Norea at holde Østdanmark
informeret om mediemissionsarbejdet og derfor har vi
fra årsskiftet ansat Lars Jensen til at videreføre denne
opgave. Lars, som oprindeligt er fra Silkeborg-egnen bor
i København nu og studerer teologi på DBI.
Lidt længere væk, nærmere betegnet Limassol, Cypern,
arbejder Kasper Breindahl. Kasper er ved at uddanne sig
til film og tv-produktionstekniker og tager den praktiske
del af uddannelsen i SAT-7s hovedkontor på Cypern.
Kasper er støttet af Norea og er, i de perioder han er i
Danmark, også ude og fortælle om mediemission og det
missionsarbejde han står i, i SAT-7.

For mange mennesker er radioen
og TV’et den eneste kristne livline
de har, men vi er bagud med gaveindtægterne i år. På nuværende
tidspunkt er vi ca. én måned bagud
i forhold til tidligere år og i forhold
til budgettet.
Jeg vil gerne opfordre dig, som
brænder for Noreas arbejde, til at
bede Gud lægge en nød for mediemisssionarbejdet i flere menneskers hjerter.
Samtidig vil jeg også gerne opfordre dig til at fortælle om arbejdet til venner og bekendte og fortælle
dem, hvor meget arbejdet betyder for mennesker i Asien, Mellemøsten, Afrika og Europa.
Har du brug for noget materiale, du kan vise frem eller dele ud, så ring
eller skriv endelig til os, eller besøg vores hjemmeside på
www.norea.dk

DEN STORE FLUGT
Millioner af flygtninge og internt fordrevne mennesker står i dag overfor ufattelige traumer
og trængsler. I Irak, Syrien, Yemen, Libyen, og Sudan, for bare at nævne nogle få, flygter
folk fra konflikter, ustabilitet, undertrykkelse, sult og død.
Alene i Syrien er 6,6 millioner mennesker fordrevne og over 4,85 millioner er
flygtet til andre lande. Jordan, Libanon
og Tyrkiet kæmper for at kunne håndtere de mange flygtninge, de har fået
fra Syrien.
SAT-7 forsøger at imødekomme disse
tragedier med programmer som for
eksempel ”My School”, som har til
formål at tilbyde unge en lysere fremtid ved at undervise børn der ikke kan
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komme i skole i matematik, arabisk,
videnskabelig fag og engelsk gennem
deres ”on-air” klasseværelse.
SAT-7 KIDS direkte udsendelse ”Why
is That?” besøgte Irak og dedikerede
adskillige udsendelser til flygtningene.
Men My school programmerne er langt
fra de eneste programmer som sætter
fokus på, og hjælper flygtninge.
SAT-7 producerer også programmet
”Medicine and Life” som giver rådgiv-

ning om traumer og sundspleje, og en
ny dokumentarserie ”Beyond the Persecution” sætter fokus på kristne iranske
flygtninge i Tyrkiet og Grækenland.
Vær med til at bede for disse millioner
af flygtninge og fordrevne mennesker
og bed om at SAT-7 vil være i stand til
at imødekomme mange af deres behov.

TV-LÆGEN GIVER RÅD TIL FLYGTNINGE
Traumatiserede af krig og ude af stand til at modtage sundhedspleje kan utallige
flygtninge i hele MENA-regionen ikke få den hjælp, de har brug for, for at komme sig
efter de frygtelig prøvelser, de har være igennem.
Med værtslande og hjælpeorganisationer der er helt overvældede
af de enorme humanitære behov,
bruger SAT-7 TV-mediet som et led i
støttearbejdet.
De har lanceret et nyt program i maj,
”Medicine and Life”, der behandler
fysiske og psykiske behov, som de, der
er blevet fordrevet fra deres hjem, kan
have.
Det er et ugentligt program på 30 minutter, som giver ekspertrådgivning om en
række emner for både flygtninge, og de
der lever i fattigdom. Programmerne
hjælper seerne til at kunne overvinde
symptomerne på traumer, som for
eksempel vrede og frygt, og de beskæftiger sig også med den praktiske side af

sundhed og hygiejne i en flygtningelejr.
Gode råd seeren kan stole på
George Makeen, SAT-7s arabiske
programdirektør, siger: ”Mennesker
ønsker at passe på deres helbred, men
de har ikke, adgang til sundhedsydelser,
og de ved ikke hvilke råd de kan stole
på.
Flygtninge lever under ekstraordinære
omstændigheder, de ikke er vant til:
Overbelægning, manglende opvarmning, iskolde vintre og varme somre,
ingen rindende vand og ikke mad nok.
De samme problemer står de fattige
i regionen overfor, så programmerne
retter sig i første omgang til flygtningene, men de rammer også et bredere

publikum. ”Medicine and Life” har
eksperter fra forskellige lande, der giver
gode råd som seerne kan stole på”.
Helhedsorienterede programmer
Programmet illustrerer SAT-7s forpligtelse til at producere helhedsorienterede programmer, hvor de forsøger at
behandle seerens behov i alle områder
af livet. Dette gælder ikke mindst i lyset
af de alvorlige humanitære kriser som
netop nu finder sted i MENA-regionen
(Mellemøsten og Nordafrika).
Millioner er blevet fordrevet på grund af
konflikter i Syrien, Irak, Yemen og Libyen, og det er blevet beskrevet som den
værste humanitære krise siden Anden
Verdenskrig.

ET LIV MED PRØVELSER
Som led i optagelserne til det
nye SAT-7 PARS program,
’Beyond the Persecution’
mødte Kasper Breindahl for
nyligt 10 iranere med nogle
forfærdende livshistorier.
Disse mennesker har betalt
prisen for at have valgt Jesus
til, men de vil ikke gøre det
om.
Kasper fortæller: “Et andet interview, vi
lavede, var med en kvinde, der var blevet
nødt til at flygte med sine 3 børn. Hendes
mand var meget stærk modstander af
kristne, så da hun konverterede, blev han

rasende. En dag hældte han kogende vand
ud over deres, dengang 2 årige, pige. Hun
bærer stadig store brandsår på armene
efter dette overgreb. Datteren er nu 11 år,
og hjælper sin mor på morens systue.
Kvinden arbejder fra tidlig morgen til sen
aften. Nogle gange bliver hun nødt til at
sove på systuen, da hun er for udmattet til
at gå hjem. På trods af den ekstremt svære
situation kvinden befinder sig i, kunne hun
stadig finde glæde, hvilket må siges at
være noget af et mirakel.”

fornyet udholdenhed til alle de som
betaler en kæmpe pris for at følge Jesus.
Du kan læse hele Kaspers beretning på:
norea.dk/dansk-sat-7-medarbejdermeget-staerk-oplevelse/

Formålet med disse 10
interviews er at bringe
håb, opmuntring og
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UNDERVISNING FÅR EGEN KANAL
SAT-7 er i gang med forberedelserne til lanceringen af en undervisningskanal, som skal
imødese et stort behov for bedre skolegang i MENA-områderne. Kanalen får premiere i maj
2017 og vil bestå af programmer for børn, forældre og lærere.
Mangel på god skolegang er måske den
største udfordring, som Mellemøsten
og Nordafrika (MENA) står overfor på
nuværende tidspunkt. En hel generation risikerer at blive tabt, da muligheden
for skolegang og beskæftigelse ødelægges af vedvarende uroligheder. Den
nye undervisningskanal repræsenterer
SAT-7s svar på denne udfordring.
“Dette er en oplagt mulighed for at indfri
det centrale i SAT-7s vision: At ’støtte- og
bidrage til det gode i samfundet’,” siger
George Makeen, direktør for SAT-7s
arabisktalende kanaler.
Den nye kanal stiler efter at videregive
effektfuld og livslang læring på tværs
af den arabisktalende verden. Undervisningstimerne på TV har ikke alene til
formål at tilbyde solid uddannelse, men
også at fremme kritisk- og analytisk
tænkning og accept af andre kulturer og
folkeslag. Dette som forsøg på at hjælpe
med at opbygge bedre samfund.

At se udover de nuværende
begrænsninger
Ikke blot er kanalen udviklet som svar
på den nuværende flygtningekrise, men
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også på grund af den generelle mangel
på uddannelse i områderne. George
fortæller: “De eskalerende konflikter i
Mellemøsten skyldes i høj grad uvidenhed og dårlig uddannelse. Vi har gennem
flere år arbejdet på at bekæmpe dette
problem ved at køre kampagner om
analfabetisme, og for nyligt introducerede vi tv-programmet My School (Min
Skole, red.) på SAT-7 KIDS.” Som George
forklarer, så er programmets brug
ikke kun begrænset til børn der ikke
har mulighed for skolegang. “Mange
børn, der allerede går i skole, bliver her
undervist i en meget snæver tænkning,
af lærere som selv blev undervist på
samme måde,” fortæller han.
Kanalchef og kommunikationsmedarbejder Rita Elmounayer samstemmer
og tilføjer endvidere, at den onde cirkel
fortsætter, når lærere fra MENA, som selv
blev slået som elever, fortsætter med at
anvende korporlig afstraffelse som disciplinering i klasseværelset. Hun beskriver
tankerne bag ideerne med kanalen:
“Hvis ikke vi gør det; hvis ikke vi bruger
uddannelse til at gøre noget godt og til
at tilbyde undervisning

baseret på kristne- og internationalt
anerkendte værdier, så vil andre bruge
uddannelse til at gøre noget dårligt og
undervise i andre værdier med en helt
anden agenda. Og det har vi allerede
set resultatet af: Radikalisering, ekstremisme og de konsekvenser, der følger
heraf.”

Da vi besøgte en syrisk
flygtningelejr i Bekaa
i Libanon og så børn
sidde på gulvet og se
My School, tænkte jeg
ved mig selv: ’Der er
ingen tvivl! Vi er nødt
til at lancere den kanal
nu!

[PROGRAMPRÆSENTATION]
PRAISE FACTORY
Praise Factory (Lovprisningsfabrikken, hvorfor han finder lovprisning så
red.) er et nyt SAT-7 KIDS-program, som vigtigt. “Lovprisning er kuren mod alt i
lærer børn det vigtige i at bruge tid på vort liv”, fortæller han. “Hvad enten vi er
at lovprise Gud. I showets fabrikstema kede af det, forvirrede, trætte, tvivlende
indgår værktøjer og industrielle unifor- eller kæmper med andre problemer, så
mer, som styrker budskabet om, at kurerer lovprisning det hele”.
børn kan lovprise Gud, hvor end de er,
og hvad end de gennemlever. Herigen- Praise Factory indeholder drama og
nem lærer børnene, at Gud er med dem lovsang på to måder - live-musik og
alle steder, ikke kun i kirken.
indspillet musik. Børnene synger og
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Norea arbejder, igennem vores partner i Mellemøsten, SAT-7, i nogle af verdens mest lukkede lande. Alle de lande som SAT-7 sender i, ligger indefor det såkaldte 10:40 vindue (området
som strækker sig fra den 10-ende breddegrad
til den 40-tyvende breddegrad); 21 ud af 25
lande i denne region er på Åbne Døres Verdensrangliste over de værste steder at være kristen.

UNDERVISNING KAN REDDE EN GENERATION
Millioner af børn i Mellemøsten er, grundet vold, fordrevet fra deres hjem og går derfor
glip af muligheden for uddannelse. SAT-7 KIDS-programmet My School (Min Skole, red.)
har som mål at forhindre at denne sårbare generation bliver tabt.
Siden lanceringen i marts 2015 har My
School stillet den uddannelsesmæssige sult hos millioner af flygtninge,
internt fordrevne børn og for fattige i
den arabiske verden, der ikke har råd til
skolegang. My School sørger for supple-

Jesus sagde: ’Elsk din
næste som dig selv’, og
det er præcis sådan, vi
arbejder. Vi ønsker at
vise næstekærlighed
til flygtninge i vores
område ved at lytte til
deres behov og ved at
give dem en stemme.

rende uddannelse med henblik på dels
at vende tilbage til en fysisk skole - i
enten deres nuværende værtsland eller
i deres hjemland - dels at bistå med
hjælp til de børn, der er i gang med
almindelig skolegang.
Ovenpå en succesfuld første fase i
2015, som omfattede 90 episoder med
undervisning for børnehaveklassebørn
i engelsk, arabisk og matematik, er
programmet nu gået ind i sin anden

fase svarende til 1.klasses pensum i
fagene engelsk, arabisk, matematik og
naturfag.
Hver dag introduceres en ny 90-minutter lang episode, som sendes fem
gange i ugen på kanalerne SAT-7 KIDS
og SAT-7 PLUS, hvor der tages højde for
de forskellige tidszoner i den arabiske
verden og i Europa.
SAT-7 planlægger, i løbet af det næste
år, at introducere flere emner og udvide

EN PERSONLIG HILSEN TIL DIG
Majid Masouleh er manuskriptforfatter på SAT-7 PARS børneprogrammer og så er han også
vært på de farsi-sprogede liveshows
“At arbejde for SAT-7 er ikke bare et job,”
fortæller Majid, “det er en måde hvorpå
jeg kan tjene Gud. Vi har muligheden
for at introducere kristendommen til
en ny generation i Iran, Afghanistan og
Tajikistan.
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For tretten år siden Stillede Majid Gud
dette spørgsmål: “Hvorfor er jeg her
på denne ø (Cypern)?” Men så brugte
Gud ham til til at lede mange af hans
familiemmer til tro, og i dag taler Majid
til tusindvis af farsitalende børn og

spreder Kristi kærlighed gennem SAT-7s
programmer.
Mange børn og unge ringer eller skriver
til Majid og de andre værter. “De stiller
for eksempel spørgsmål til Bibelen,
mange spørgsmål fra Bibelen, og vi

målgruppen til at omfatte alle klassetrin i underskolen - dvs. 0.-6.klasse.

Et kristent svar på de store
humanitære behov
Millioner af børn risikerer at blive en
“tabt generation”, hvor de frarøves
muligheden for at tilegne sig viden og
færdigheder, som er nødvendige for
at blive velfungerende voksne. Et alarmerende stort antal af disse børn og
unge, som ikke går i skole, er nødsaget
til at arbejde og forsørge deres familier.
Flere af dem tvinges ud i de værste
former for arbejde - herunder smugling
og seksuel udnyttelse.
Nogle af de mest udsatte børn og unge
rekrutteres endda til at udføre arbejde
hos militante grupper - f.eks. som
børnesoldater.
My School-programmet er, med næstekærligheden for øje, SAT-7s svar på
den måske største sociale udfordring
Mellemøsten og Nordafrika (MENA)
står overfor på nuværende tidspunkt.
Megen bøn og megen forberedelse
ligger forud for denne undervisningsserie. SAT-7 kæmper for menneskerettigheder og for børns ret til uddannelse

uanset baggrund, etnicitet eller religion.
Som en kristen organisation har SAT-7
forpligtet sig til at udvise betingelsesløs
kærlighed, som Jesus selv gjorde det.
SAT-7 KIDS-vært og projektmanager
Andrea Elmounayer siger som refleksion herover: “Jesus sagde: ’elsk din næste
som dig selv’, og det er præcis sådan, vi
arbejder. Vi ønsker at vise næstekærlighed til flygtninge i vores område ved
at lytte til deres behov og ved at give
dem en stemme. Vi kan bekæmpe de
udfordringer, børnene møder ved - via
TV - at tilbyde dem den skolegang, som
er livsnødvendig for deres personlige
udvikling og sociale integration.”

Uddannelsesmæssige
metoder

heder, inklusiv “muligheden for at lytte,
blive lyttet til, til at tænke, analysere
og løse problemer og til at tage bedre
beslutninger og valg i livet, som vil føre
dem til en lysere fremtid og en bedre
tilværelse.”
Showet har skabt stærke relationer med
dets seere. Andrea fortæller, at programmet er “en stor milesten for SAT-7 KIDS,
og at det ikke havde været muligt uden
interaktionen, kærligheden og engagementet fra vores seere, hvilket har været
den mest inspirerende del af vores rejse.
Vi har modtaget enestående respons
og har fået muligheden for at svare hver
enkelt tilbage individuelt.”

Indtil videre har My School været
en succes! Andrea tilskriver dets
slagkraft to faktorer: værterne,
som er erfarne undervisere
samt den avancerede uddannelsesfilosofi, der ligger bag
showet. Andrea fortæller,
at programmets tilgang
giver børn uanede mulig-

SE MAJIDS HILSEN til dig HER:
http://bit.ly/majid-thankyou
svarer på dem. Nogle gange overrasker
de os - de ringer og beder for os.”
Majid har en personlig hilsen til dig,
som støtter Noreas arbejde, og dermed
også er med i arbejdet for at lede flere

mennesker til tro på Jesus: “. Takket være
dig, er det muligt for Majid og hans
kolleger at kommunikere med Iranske
børn og unge - de er den næste generation af kristne.
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[PROGRAMPRÆSENTATION]
GIRLY - TIL PERSISKE TEENAGE PIGER
TV-værten Parastoo Poortaheri og SAT-7 PARS-teamet er i gang med at planlægge det nye
LIVE show, Girly, som skal yde vigtig rådgivning til piger i alderen 8-15 år.
Vi fangede Parastoo i en pause i hendes
ellers travle arbejdsdag og talte med
hende omkring hendes inspiration til
og mål for dette nye show.

Hvad inspirerede dig til
at skabe et LIVE show for
piger?
Piger og kvinder i Iran og Afghanistan
bliver ikke ligestillet mænd. I Afghanistan går størstedelen af piger ikke
i skole. I Iran risikerer piger fra fattige
familier at blive tvunget ud i børnearbejde. Selv bedrestillede familier har
ikke råd til at sende deres døtre i skole.
Vi kan tilbyde noget, som disse piger
desperat har brug for: En chance for at
blive oplyst om- og muligheden for at
tale om emner, som ellers er tabubelagte. Dette kan vi gøre ud fra et kristent
perspektiv. Der findes ikke lignende
programmer på persisk TV.

Hvilke emner vil I tage op?
Vi ønsker at tage fat i vanskelige emner,
der optager den pågældende aldersgruppe såsom ensomhed, afvisninger
og hvordan piger kan beskytte sig selv.
Der er så megen seksuel krænkelse af
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unge kvinder, men det taler man ikke
om i den persiske kultur. Vi kan ikke
afhjælpe roden til disse problemer,
men vi kan bidrage til at starte en dialog
omkring det.

spiseforstyrrelser, fordi de er flove over
deres udseende. Foruden debatemnerne vil Girly også indeholde emner
om sundhed, relevante bøger, film og
håndarbejdsprojekter.

Vi ønsker endvidere at starte en dialog
om usikkerheden omkring udseende
og tilskynde seerne til at opretholde
et sundt kropsbillede. Mange piger i
Mellemøsten får foretaget en plastikkirurgisk operation, eller de udvikler

Hvordan vil du tilgå disse
følsomme og kulturelt kontroversielle emner?

Vi kan tilbyde noget,
som
disse
piger
desperat har brug
for: en chance for at
blive oplyst om- og
muligheden for at tale
om emner, som ellers
ikke bliver belyst / som
ellers er tabubelagte dette kan vi gøre ud fra
et kristent perspektiv.”

Mit mål er ikke udelukkende at oplyse
publikum. Vi ønsker at lave et interaktivt
show, hvor pigerne har mulighed for
at ringe ind - anonymt - så vi hermed
kan hjælpe, hvor vi kan. Denne tilgang
vil også hjælpe SAT-7 PARS-teamet til
bedre at kunne sætte sig ind i netop
den situation, de iranske unge piger og
kvinder befinder sig i.
Vi forholder os til emnerne ud fra et
bibelsk, socialt og psykologisk perspektiv. Det er vores ønske at præsentere et
varieret og bredere syn på tingene, som
giver vores unge seere noget at tænke
over. Det vi i sidste ende ønsker, er at
disse unge kvinder får øjnene op for,
hvor værdifulde de er I Guds øjne.
Programmet forventes at få premiere
på LIVE-TV i december 2016.

Selvom satellit-TV er envejskommunikation, så står de mange millioner seere ikke alene
med deres mange spørgsmål og undren. Meget af SAT-7s arbejde foregår nemlig bag
kameraerne, hvor dedikerede medarbejdere og frivillige svarer på de mange opringninger,
e-mails og tekstbeskeder som dagligt tikker ind.
Hej, jeg er virkelig glad for programmet: ”Why is that”. Jeg har en masse
spørgsmål om kristendom og Bibelen. Jeg var Muslim, men for 8 år
siden blev jeg kristen. Jeg er 21 år
gammel, og da jeg var 15, opdagede
mine forældre at jeg var kristen og
tvang mig derfor til at blive hjemme
– jeg måtte ikke engang gå i skole.
Det påvirkede mig meget. De
kaldte mig vantro, men det gør mig
ikke noget. Jeg har ingen venner, så
jeg vil gerne kommunikere med jer.
Jeg ønsker at have jer som venner.
Jeg tror, I ved, at der er meget få
kristne i Marokko. Jeg elsker Gud
og tilbeder ham. Jeg forsøger at
synliggøre Guds kærlighed overfor
min familie, selvom de behandler
mig skidt. Men jeg vil gerne sige, at
SAT-7 gør en forskel i mit liv. Jeg har
lært alt om den kristne tro fra SAT-7.
Mine forældre hader mig. De vil ikke
engang spise sammen med mig.
Min eneste ven er min lillesøster.
Men det er ikke noget problem, jeg
takker Gud for nåden i Kristus.

Tak, SAT-7 KIDS, for jeres programmer, og specielt tak for indslagene
om seksualitet, for det har reddet
min datter fra seksuelle forulempelser, som desværre fandt sted i min
kirke. Min datter kom og fortale
mig om hændelsen, og hun fortalte
mig, at hun havde lært at skelne
mellem rigtigt og forkert fra jeres
indslag om seksuel bevidsthed. Må
Gud beskytte jer og alle børn.

Jeg elsker SAT-7. Jeg er fra Irak, og
jeg er 13 år gammel. Jeg er muslim,
men jeg følger jeres programmer.
De er skønne.

Hejsa, jeg kommer fra Yemen. Må
Gud velsigne jer alle. Vi har ikke
søndagsskole i Yemen. Vi vil gerne
have jer til at hjælpe os med bibelsk
materiale, så vi kan undervise en
flok troende børn i Yemen.

Mange tak, I er den bedste kanal.
Den andagt, I sendte til mig har
ændret mit liv - det gør mig både
glad og lettet. Gud arbejdede med
mig gennem disse ord. Jeg følte,
at det var en personlig besked fra
Herren til mig. Tak for jeres omsorg,
jeres opfølgende beskeder og jeres
hurtige svar.

Jeg er Shiamuslim, men jeg elsker
lovsange.
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Norea Radio Danmark
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