Mediemission
i Centralasien

Nummer 1 - Marts 2021

En ny virkelighed

Ole Sørensen
Daglig leder

”Jeres programmer er ikke bare en kilde til visdom.
De giver mig også svar på alle mine spørgsmål”. Det
var den slutning, som Adnan fra Pakistan var kommet
til, efter han havde lyttet til programmet ”Sandhedens
Stemme”, som Noreas internationale partner TWR
står bag.
En dansker, og særlig en sindig jyde vil nok sige: ”Svar
på alle mine spørgsmål – mon ikke det er en smule
overdrevet”. Ja og nej, for det manden siger, er, at
han har fået svar på alle de væsentlige spørgsmål – de
spørgsmål som var vigtige for ham.
Ind i mange kulturer er det ikke velset at stille kritiske
eller blot undrende spørgsmål til den religion, som
familien tror på og har holdt sig til måske i generationer.
Men Adnan og mange i traditionelle muslimske
kulturer søger efter orientering og holdepunkter i livet.
De spørger, om Gud er retfærdig, om Gud ser dem, og
om der er perspektiv, mening og en plan for deres liv.
Men den slags spørgsmål er ikke legitime at stille ind i
familien eller kulturen. Gennem mediemission kan vi
række Adnan og de mange andre ikke bare lidt almen
visdom her og der og indsigt om almene forhold, men
vi kan række håb for livet og evigheden.
Vi kan kun gætte på, hvorfor Gud har tilladt et
mikroskopisk Corona-virus at sprede død og frygt hele
verden rundt. Men de fleste af vores partnere rundt
om i verden vidner om, at der er mange flere lyttere og
seere, som spørger om meningen med livet og spørger
om vejen til frelse.
En ny virkelighed med restriktioner har gjort os og
vores partnere kreative, og mange nye initiativer er sat i
søen for at nå ud med evangeliet via sociale medier og
live udsendelser. Vores tyrkiske partner er gået fra nul
til fem ugentlige online video-programmer om ugen,
og antallet af følgere på de sociale medier er vokset
næsten eksplosivt hos dem, samtidig med at mange
udenlandske medarbejdere i det kirkelige arbejde bliver
smidt ud af landet.
Der er mange steder en tendens til, at Coronasituationen har været en ”anledning” til at forøge
presset på de kristne, kirken og missionsarbejdet –
særligt der hvor forfølgelse og undertrykkelse har været
stor i forvejen. Men på trods af det og midt igennem
det ser det ud til, at Gud rækker sit evangelium ud til
mennesker.
Læs mere om hvordan Gud arbejder midt i en Coronatid her i bladet.
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kendt for sine skove, templer og vandfald.
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Lyttere ringer eller skriver ofte til Noreas partner,
TWR India, for at fortælle om deres møde med
Jesus – det gjorde denne kvinde også.
Ananya* ringede for at fortælle, hvordan programmet “Vejen gennem Bibelen”, der blev
sendt på hendes modersmål, kom til at påvirke
hele familiens liv og fremtid.
Ananya længtes desperat efter fred. Hendes
mand var blevet afhængig af alkohol, og der var
meget uro i hendes familie.
”I den periode, hvor jeg længtes efter fred, tændte jeg for radioen og lyttede til Chhattisgarhiprogrammet. Der sagde de, at ‘Bibelens Gud
kan give dig fred og glæde i dit liv,’” fortæller
hun entusiastisk.
I sin fortvivlelse, og med et håb om at opnå fred
og befrielse fra alle sine mange problemer, lyttede Ananya opmærksomt til programmet. Hun
tog de ord, der blev sagt, til sig og begyndte at
bede til Gud som foreslået i radioprogrammet.
Hun fortæller: „Jeg fortsatte med at bede til Gud
for min familie og især for min mand. Jeg be-

søgte endda nogle af de kristne familier, der boede i nærheden af mit hus, og delte med dem,
hvad jeg havde hørt.” Disse familier opmuntrede
Ananya og bad for hende.
Efter at have fastet og bedt begyndte hun at se
positive resultater i sit liv og sin familie.
Kampene med hendes mand aftog, da hans
holdning til hende begyndte at ændre sig, og han
stoppede med at drikke alkohol. Til sidst kom
Ananya, og derefter hele hendes familie, til tro
på Jesus Kristus som deres frelser.
Da hun er analfabet, er hun meget taknemmelig
for, at hun dagligt kan høre Guds Ord gennem
radioen og endda har været i stand til at lære at
læse lidt fra Bibelen. ”Jeg er meget glad for, at
dette radioprogram har ændret mit liv og min
families liv,” siger Ananya taknemmeligt.
“I dag er vi troende og vi går regelmæssigt i kirke.”
*Navnet er ændret for at beskytte lytterens privatliv
Kilde: TWR

Økonomi
Noreas årsregnskab for 2020 udviser et lille overskud på knap 50.000 kroner i et år som måske
var det mest specielle i Noreas 50 årige liv. De internationale aktiviteter blev kraftigt udvidet, med ansættelse af en fuldtids- og en deltidsmissionær. I Danmark holdt vi jubilæumsfest, kortlagde Noreas historie og udgav et omfattende jubilæumsskrift, men der blev ikke
skruet ned på den danske missionsindsats, med WebRadio, LYSETogLIVET.dk, TilLiv.
dk, podcast – den blev tværtimod udvidet med Online Gudstjenester da pandemien lukkede landet. Mange trofaste og nye venner har givet en ekstra gave i 2020, så vi kunne
afslutte året med et lille plus på bundlinjen!
Tak også for en god begyndelse i 2021, hvor vi efter to måneder er lidt foran budgettet.
Gavebudgettet (3,85 millioner kroner) ligger næsten på samme niveau, som gaveindtægterne
i 2020. Der er mange som er afhængige af Noreas programmer både i Danmark og internationalt – ja,
nogen af vores seere og lyttere udtrykker det faktisk så stærkt at de siger: ”I er mit liv”.
Din forbøn og din støtte forandrer menneskers liv midt i en corona-tid!
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SAT-7

En rejse til cypern uden fly
Verden er lukket ned, og det giver sine begrænsninger. I Norea forsøgte vi os derfor
med en Online Missionsrejse, hvor folk fik mulighed for at møde Norea-missionæren på
Cypern, Kasper Breindahl.
De sidste mange gange Norea har arrangeret en
missionsrejse har det indebåret kufferter, flybilletter, rejseforsikringer og mindst en uge ud af
kalenderen for deltagerne. Udbyttet af sådan en
missionsrejse er dog stort – og derfor har det
også været en stor ærgrelse for Norea (såvel som
for mange andre) at rejsemulighederne er blevet
begrænset til et minimum i et godt stykke tid.
For i Norea har vi et ønske om ikke at bare at
informere om vores arbejde, men at folk må føle
sig som en del af arbejdet. Forbøn, givertjeneste
og medleven rykker virkelig globalt, når kristne i
lille Danmark arbejder med gennem lille Norea.
Derfor var det også med spænding både i studiet
og bag kameraerne, at vi d. 21. februar kl. 11.20
bød velkommen til en Online Missionsrejse på
YouTube lige efter vores faste onlinegudstjeneste.
Fra Danmark stod Jesper Noer og undertegnede
med som værter, mens vi – og seerne – havde
en unik mulighed for at møde Kasper Breindahl,
Noreas missionær i SAT-7 på Cypern, og for at se
det arbejde som finder sted i Mellemøsten.
Selv DR oplever tekniske problemer, når de går
live, og det undgik Norea da heller ikke; men
bortset fra en enkelt vanskelighed, gik rejsen som
smurt. Kasper fortalte om sit daglige arbejde,
viste klip fra SAT-7, og fortalte om de tilbagemeldinger de modtager fra mennesker i hele
Mellemøsten. Undervejs kunne folk stille direkte
spørgsmål til Kasper via chatten på YouTube eller sms.
Norea fik flere positive reaktioner på baggrund af
missionsrejsen, og pt. er der mere end 1.000 der
har set med, når vi både medregner dem, der så
med på dagen, og dem der har set den forskudt.
På selve dagen, lige efter live streamet var slut,
modtog jeg en positiv sms fra Jørgen EngellKofoed fra København, der så med. En uges tid
senere ringde jeg derfor til ham, for at høre mere
om hans oplevelse på ”rejsen”.
Jørgen fortalte velvilligt om selve missionsrejsen
på dagen: ”Det var en god blanding af klip og

den direkte kontakt med mulighed for spørgsmål. Selve rejsen giver en bedre forståelse for de
muligheder der er. Og så var det en varieret og
levende fremstilling.” Samtidig understreger Jørgen: ”Det vigtigste er, at vi hører Guds Ord. Det
er også glædeligt at opleve, hvordan mulighederne bruges også i Danmark. På den måde har Corona måske skabt nogle muligheder, som forhåbentligt sætter sine spor.” Om oplevelsen af at se
det internationale arbejde på en så direkte måde
sagde Jørgen: ”Den alsidighed, der er i SAT-7´s
programmer, var positivt at se. Man kommer
i kontakt med folk i alle aldre, og mit indtryk
var, at det var en varieret sendeflade, men at det
evangeliserende er vigtigt og er baggrunden for
det. Det er jo et omfattende arbejde og et enormt
stort område, man kommer ud i på den måde.”
En normal missionsrejse er nok stadig at foretrække; men til gengæld var der ingen dyre billetter eller pladsbegrænsning på denne rejse. Norea
overvejer derfor, om der skal foretages endnu en
rejse til et nyt missionsland, så endnu flere kan
få indblik i det afgørende missionsarbejde Norea,
og dermed vores bagland, er med i.
Af Lars Malmgaard Jensen

Et år med Covid-19
- Set med iranske øjne
Coronavirus-pandemien har taget liv, ødelagt økonomier, ændret omstændigheder og
skabt megen usikkerhed over hele verden. Kristne SAT-7 PARS seere i Iran fortæller,
hvordan troen på Kristus har været deres støtte, igennem et år med omvæltninger.

»Selve rejsen
giver en bedre
forståelse for de
muligheder der
er. Og så var
det en varieret
og levende
fremstilling.«

At blive afskåret fra venner og familie og opleve
afsavnet fra meningsfuldt fællesskab, er fortsat
en test af udholdenhed for mange i Iran og rundt
om i verden. Og alligevel giver beskeder fra iranske troende stor opmuntring til enhver, der føler
sig alene.

kristne står nu potentielt set over for en endnu
større grad af isolation, fordi de overholder myndighedernes pandemi-retningslinjer.
”Pandemien har gjort mig mere isoleret, og det
har forhindret mig i at omfavne og kysse min
mor og mine kære,” siger Rozita.

”Det pres og de vanskeligheder, vi oplever, øges
hele tiden. Vi havde i forvejen problemer med
at tjene penge og med arbejdsløshed, inflation,
foruroligende nyheder og uretfærdighed – hvilket bare er en lille del af de problemer, vores folk
står over for. Alt dette, og så kom Corona-virus
oveni,” fortæller en SAT-7 PARS-seer.

På trods af de udfordrende forhold viser beskeder fra SAT-7 PARS’ seere dog, at kristne formår
at klynge sig til Kristus. Det gør en væsentlig forskel for dem, når de står over for de problemer,
COVID-19 medfører. ”Corona-virus har bragt
mig meget tættere på Kristus,” fortsætter Rozita
med at forklare. ”Det har mindet mig om, at vi
som mennesker ikke har nogen magt, og at livet
i sig selv hænger i en tynd tråd og kun opretholdes af Herrens vilje. Så vi må forstå værdien af
livet og værdien af vore kære, hvert øjeblik, vi
får. ”

De første tilfælde af COVID-19 i Iran blev rapporteret den 19. februar 2020. Siden da har
virusset ifølge officielle tal krævet over 58.000
iraneres liv, og det er muligt, at de reelle tal er
betydeligt højere.
Iranernes reaktion på de restriktive retningslinjer
og lockdowns har været blandet, ligesom det har
været i resten af verden.
”Folket er bekymret. De frygter virussen,” fortæller Rozita. ”Fra et arbejds- og indkomstperspektiv er nogle på randen af konkurs. Jeg har
også set nogle mennesker, der er ligeglade med
situationen, og i lang tid gik de uden masker og
troede, at Corona-virus kun dræber de svage.
Andre er blevet neurotiske og har udviklet psykiske problemer.”
Tro på Kristus gør en reel forskel
Deltagelse i kristne sammenkomster førte allerede før COVID-19 til forfølgelse, og iranske

”Corona-virus har understreget behovet for at
værdsætte hinanden og være taknemmelige for
andre og ikke bare dømme andre ,” skriver Yavar,
en mandlig SAT-7 PARS-seer fra Iran. ”Sløret
mellem liv og død er trods alt ikke stort. Der
har været tidspunkter, hvor der var mange mennesker omkring os, men på grund af tomheden
indeni følte vi os alene. Men nu fyldes dette vakuum af Kristus, og selv når du er alene, føler du
dig ikke alene.”
Kilde SAT-7

6

Fokus: Centralasien

Fokus: Centralasien

7

I skyggen af corona bruger
Gud mennesker og medier

Jeg tror, Gud ønsker at
rejse gennem os

Flere af de centralasiatiske lande grænser op til det nordvestlige Kina. Der er langt til Wuhan,
i det østlige Kina, hvor den igangværende corona-pandemi har sit udspring. Men ligesom
resten af verden har også de centralasiatiske lande været hårdt ramt af covid-19 med mange
smittede, restriktioner og nedlukning, og desuden mangel på behandling og hjælp.

I denne gribende og personlige beretning, kan du følge ”Sara”, som er en
kristen radiomedarbejder i det muslimsk dominerede Centralasien. I et år
præget af corona-pandemi og svær sygdom, greb Gud ind i hendes liv, og
han lod hende møde og hjælpe andre mennesker i nød. Mennesker, som
Gud først havde mødt gennem hende og programmerne i radioen.

I Centralasien arbejder Norea sammen med
Trans World Radio og lokale teams af kristne
på at sprede budskabet om Guds kærlighed, håb
og frelse gennem Jesus. Ved hjælp af radioen når
budskabet ud til selv de mest isolerede områder,
og i de større byer, hvor smartphones og internet
vinder frem, bliver det samme budskab, som noget nyt, også spredt via sociale medier som Facebook, Instagram og YouTube.

Indimellem – på en helt særlig måde

De fem lande er forskellige, men fælles for dem
er, at de er stærkt domineret af Islam. En meget
lille del af Centralasiens ca. 60 millioner mennesker er kristne, og de kristne lever under stort
pres. Flere steder bliver de kristne overvåget og
forfulgt. Nogle steder er det forbudt at være
kristen, at danne kirke og at fortælle andre om
Jesus.

Indimellem får vi, som er med til at bede for radio- og internetmissionen i Centralasien, på en
helt særlig måde lov til at få et enestående indblik i, hvordan Gud arbejder gennem mennesker
og medier i dette vanskelige område.

Flere kristne

”I vores land var vi i karantæne i tre måneder fra
marts til juni [2020, red.] på grund af corona.
Vores team var nødt til at blive hjemme og arbejde hjemmefra i den periode. Da karantænen
blev ophævet i juni, begyndte vi at arbejde på
kontoret igen, og kirken åbnede igen. Men folk
vendte tilbage til deres normale hverdag med
en forkert opfattelse af corona. Nogle politikere
havde nemlig spredt information om, at der ikke
var nogen virus, og at guvernørerne havde holdt
folk hjemme af andre grunde.

Indimellem får medarbejderne i Centralasien –
ligesom kvinden i artiklen på næste side – på en
helt særlig måde lov til at opleve, at Gud lader
dem møde lyttere, som han selv har mødt først
gennem radioen med netop deres programmer.
Det sker under modgang og trængsler og under
corona-pandemiens hårde og langvarige svøbe!

I sidste halvdel af juni begyndte folk at blive syge
i stort tal. Der var folk, der døde lige foran hospitalerne, fordi de ikke kunne komme indenfor. Så mange af os ændrede opfattelse og indså,
at coronavirus er en realitet. De mange syge og
døende viste tydeligt, at guvernørerne ikke var i
stand til at hjælpe borgerne i denne situation.”

Læs med! Tak og pris Gud! Fortsæt med at bede
og give din støtte til arbejdet i Centralasien!
Af Helle Bech

Alligevel vokser antallet af kristne i disse år. Det
skyldes ikke mindst brugen af radio og digitale
medier. Nyheden går fra person til person, fra
nabo til nabo, skjult udadtil, men levende og
virksomt hos det enkelte menneske eller den lille
gruppe.
Gennem Trans World Radio har Norea kontakt
med de lokale teams i Centralasien, som producerer kristne programmer og så vidt muligt rejser
ud i områderne og mødes med lytterne og dem,
der kommer til tro, for at støtte og opmuntre
dem. Disse lokale medarbejdere vidner om Jesus
med deres eget liv og sikkerhed som indsats. De
oplever både modgang, forfølgelse og fængsel på
grund af deres tro og deres arbejde. Men de oplever også, at Gud er med dem, at Han beskytter
dem, at Han giver visdom og at Han åbner døre
for dem.

Radioteam ramt af corona
”Vores team begyndte at arbejde meget intensivt efter den første karantæne, fordi virussen fra
omkring den 20. juni blev spredt med stor hast.
Vi mødtes den 22. juni for at beslutte, hvordan
vi kunne arbejde videre hjemmefra. Pris Herren!
Det lykkedes at få planlagt hele sommerperiodens programmer. Ved det sidste møde blev opgaverne fordelt, og vi aftalte at arbejde hjemme
de næste par uger.

Illsutrationsfoto: Jesper Noer

I kirkerne var folk syge. Den 23. juni blev jeg selv
meget syg, men jeg havde aldrig forestillet mig,
at det skulle være på grund af coronavirus. Jeg
følte mig træt og havde en slem hovedpine. Der
var ikke noget medicin, der hjalp. Da jeg snakkede i telefon med en af mine kolleger, fortalte
han, at han også var syg. Efter 2-3 dage fandt

jeg ud af, at tre andre kolleger også var syge. Det
blev klart for os, at vi alle var blevet smittet med
corona.”
Hvis jeg dør…
”Under sygdommen havde jeg hele tiden hovedpine, fra morgen til aften. Jeg havde høj feber, og
min tilstand forværredes. På grund af høj feber
og slaphed kunne jeg ikke bære min egen krop.
Bare det at blinke med øjnene var anstrengende.
Min mand var nødt til at tage på arbejde, så selv
om jeg var syg, skulle jeg passe mine fire små
børn. Jeg stod op en gang om dagen for at gøre
rent i huset og lave mad til børnene. Nogle gange
følte jeg, at mit hjerte slog alt for langsomt, og at
jeg ikke kunne få luft nok.
En nat vågnede jeg, fordi jeg følte, at jeg holdt
op med at trække vejret. Så jeg begyndte at bede
til Gud på samme måde, som David [i Bibelen,
red.] engang gjorde. Jeg græd og sagde til Gud:
’Hvis jeg dør, vil støvet så prise dig? Hvem vil
tage sig af mine børn, som jeg gør? Der er også
så mange ting, jeg skal have gjort på arbejdet. Vi
skal til at lave optagelser af mange nye lovsange,
og du har givet mig så mange nye ideer til programmerne om det kristne hjem. Vil du lade mig
gøre alle disse ting?’
Efter denne bøn følte jeg mig lidt bedre tilpas.
Jeg havde virkelig brug for medicinsk behandling. Så jeg ringede til en hotline, men de ville
kun hjælpe, hvis man havde virkelig høj feber
og ikke selv kunne trække vejret. Jeg prøvede at
ringe til andre klinikker, men der ikke var nogen
læge, der kunne komme og hjælpe mig. Min situation så håbløs ud. Hvis jeg som et troende
menneske følte håbløshed i denne situation, så

Sara er ikke hendes
rigtige navn, for i
landene i Centralasien risikerer de få
kristne, der er, modstand og forfølgelse,
især hvis de vil dele
deres tro med andre
og fortælle om Jesus
som verdens frelser
og håb. Men Norea
og vores samarbejdspartner Trans
World Radio kender
hendes identitet.
I syv år har Sara
været ansat i radioarbejdet, hvor
hun blandt andet
laver ”Kvinder med
Håb”-programmer og
oversætter manuskripter. Hun er gift
og mor til fire børn.
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kan jeg slet ikke forestille mig, hvordan mennesker, der ikke tror, kunne overleve.”
Med Guds hjælp og venners faste og bøn
”Hver dag så jeg nyheder og kunne læse på internettet om syge, der døde af lungebetændelse,
om dem, der døde, mens de fik medicinsk behandling, og om dem, der døde i bilen, før de
kunne nå frem til hospitalet. Alt dette påvirkede
mit helbred og min mentale tilstand, og jeg var
bekymret for, om det også ville ske for mig. Jeg
var i risikogruppen, fordi jeg havde reumatisk
hjertesygdom med utæt hjerteklap.
Jeg græd og snakkede med en bror i Kristus om
alt dette, og han fortalte mig, at denne sygdom
ikke bare er en fysisk, men også en mental lidelse. Han opfordrede mig til at bede til Gud
for situationen i vores land, ikke at se nyheder,
ikke at tale med andre om den akutte situation
og at forsøge at tænke positivt. Denne kristne
bror fortalte, at der var mange, der bad for os på
dette tidspunkt. De fastede og bad endda for os
i weekenderne. Med Guds hjælp og disse bønner
lykkedes det mig at komme ovenpå igen. Min
mand og tre af børnene blev også syge, da jeg
havde været syg i seks dage.”
Et nyt syn på livet, radioen og mit folk
”Efter sygdommen ændrede mit åndelige liv og
mit syn på livet, programmerne og mit folk sig
fuldstændigt. Det, der slog mig mest, var den
venlighed, offervilje og hengivenhed, mit folk
udviste i denne situation.
Forstår I, efter at jeg kom til tro på Kristus, bemærkede jeg den samme holdning hos mig selv
og andre troende: Vi kom til tro, vi blev forandret og gjorde kun gode ting, mens de andre
stakler i denne verden var forbavsede over vores
nye måde at leve på! Med andre ord var vi af den
opfattelse, at de ikke-troende mennesker omkring os ikke var i stand til at tænke på at hjælpe
andre, at de kun tænkte på sig selv. Men nu, hvor
folk begyndte at dø af denne sygdom, viste Gud
mig, at mit folk er meget venlige og opofrende
over for deres landsmænd.
I andre lande sørgede det offentlige for, at der
var hospitaler, medicin og iltudstyr til rådighed.
Men vores regering viste sig at være inkompetent. Da folk så opdagede, at der ikke var nok

Fokus: Centralasien

hospitaler, ingen iltudstyr, ingen medicin, lænede de sig ikke bare tilbage og bebrejdede regeringen, men vore landsmænd rundt om i verden
begyndte at samle penge ind og købe iltudstyr
og medicin. Almindelige mennesker solgte deres
biler og deres ejendomme for at købe medicin.
Frivillige var hele tiden klar til at hjælpe andre,
som havde brug for at komme på hospitalet, selv
om natten, og med brug af iltmasker.”
Gud ser hjerterne og giver håb
”Jeg kan ikke holde tårerne tilbage, når jeg tænker på dette, for mange lande har rost dette sammenhold, denne venlighed og offervilje hos mit
folk. Jeg forstod, hvorfor Gud havde givet mit
folk så smukt et land, hvorfor han havde ladet
dem leve i fred og beskyttet dem mod naturkatastrofer. Fordi Gud kender mit folks omsorgsfulde og hengivne hjerter. Han ser ikke, som
mennesker gør. Han kan se ting, som vi ikke kan
se. Det fik mig til at huske på Herrens ord: Da
jeg var syg og sulten, gav de mig mad.
Nu elsker jeg mit folk mere end nogensinde før,
og nu løfter jeg mit hoved i stolthed over mit
folk. Jeg længes mere end nogensinde før efter
deres frelse. Jeg har aldrig før bedt så meget til
Gud for mit folks frelse. Men nu er hovedformålet med mine programmer ikke længere at lære
folk, hvordan de bliver bedre, men at formidle
Guds ord til dem med kærlighed, respekt og håb.
Mens jeg skriver dette, kan jeg ikke lade være
med at græde, for Gud ser ikke på os, som vi ser
på ham, men pris være ham, fordi han er i stand
til at se hjerterne, som vi ikke kan se.
Da jeg var blevet rask, ydede min mand og jeg
– med hjælp fra en kollega og en kinesisk ven –
økonomisk støtte til syge, som havde behov for
medicin og mad. Vi besøgte også familier, som
ikke er troende, forkyndte det gode budskab, uddelte radioer og fik nye kontakter. Jeg glemmer
aldrig folks glade øjne, fulde af håb.”
Mødte andre mennesker i nød
”Senere tog jeg til en anden region i to dage i
et personligt ærinde. Men Gud lod mig møde
mennesker, som var i nød, og som var åndeligt
udmattede.
Der fik vi mulighed for at tale med en søster i
Kristus, hvis søn var blevet syg og lå for døden.

Jeg tror, Gud ønsker at rejse
gennem os, at give de sultne
mad, at gøre de syge raske,
at give håb til dem, der har
mistet håbet. Alt, hvad vi
skal gøre, er at rejse derhen,
hvor Herren ønsker det, at
sige de ord, han vil have
os til at sige, og at være det
redskab, der giver hans
kærlighed videre.

Jeg gav hende en radio, og det viste sig, at hun er
en af vore lyttere.
Vi mødte også et par, som tidligere havde været
troende. Vi havde en lang snak med dem, og de
virkede til at være glade for at tale om Gud. Til
sidst gav jeg dem en radio og nogle mp3-optagelser, og jeg fik deres telefonnumre, så vi kan
holde kontakten med dem.
Derefter tog vi hen til en enlig kvinde, som var
blevet svag i troen og var faldet bort fra Gud.
Hun havde det virkelig dårligt, græd og fortalte
os, at hun hele tiden tænkte, at der ikke var nogen i hele verden, der havde brug for hende. Efter at have opmuntret hende, tog vi afsted.
Vi besøgte min onkel, som tidligere har været
meget vred over vores tro og endda har truet
med at slå os ihjel. Selvom vi ikke kunne tale
med ham om Gud, var jeg glad for, at han lukkede os ind og bød os velkommen. Jeg fandt ud
af, at datteren i al hemmelighed var kommet til
tro, så det er min bøn, at Gud vil frelse familien
gennem hende.”
’Jeg har mødt dem gennem dig’
”Det var det hele værd at tilbringe så meget tid
i vores hjemegn sammen med mennesker, der
var i nød. Og Gud sagde til mig: ’Jeg har ført
dig herop blandt disse mennesker, fordi jeg har

mødt dem gennem dig.’ Jeg takkede Gud, for
da vi var taget afsted, så jeg i mine bønner disse
mennesker bede til Gud igen, fulde af fortrøstning og glæde.
Jeg tror, Gud ønsker at rejse gennem os, at give
de sultne mad, at gøre de syge raske, at give håb
til dem, der har mistet håbet. Alt, hvad vi skal
gøre, er at rejse derhen, hvor Herren ønsker det,
at sige de ord, han vil have os til at sige, og at
være det redskab, der giver hans kærlighed videre. Vi kom hjem, fulde af glæde over at have
brugt tid på at tale med mennesker. Jeg har set,
at miraklernes tid ikke er forbi.
Når vi har talt til folk gennem radioen, har jeg
ofte ønsket, at jeg kunne være sammen med
dem, og denne gang gav Gud os rig mulighed
for at tage af sted og opleve, hvordan deres liv er.
Pris ham for det!
Vi vil sige en stor tak til alle jer, som husker vores
team i jeres bønner. Ved jeres forbøn, er vi kommet på fode igen og har fået mulighed for at forny vores tjeneste. Må Gud velsigne jer rigeligt!”
Kilde: Trans World Radio
Saras beretning er eversat og redigeret af Helle Bech.
Navne og personlige oplysninger, som kan identificere personer og steder er fjernet af sikkerhedshensyn.

Illsutrationsfoto:
Jesper Noer
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Gud arbejder trods uro

Podcast.norea.dk
Vidste du, at du kan
lytte til en række
kristne Podcast
på Norea.dk eller
via din foretrukne
Podcast-app?

Efterårets præsidentvalg i USA har de færreste kunnet undgå at høre om.
Hvis det derimod skulle ske, at en eller anden spurgte om, hvad vi mener
om den seneste udvikling i Kirgisistan, tror jeg de flestes øjne begynder at
flakke forvirret.
Regionen, som Norea har arbejdet i siden 2007,
er kendetegnet ved at være politisk lukket. Kirgisistan, der er ca. 4,5 gange større end Danmark
og har 6 mio. indbyggere, er dog et af de mere
åbne lande i Centralasien.
Lederen af Trans World Radios arbejde i Centralasien, som af sikkerhedsmæssige årsager blot
omtales som ”A”, fortæller, at det desværre kan
risikere at ændre sig.
Politiske uroligheder kan gøre ondt værre
De sidste årtier har været vanskelige i Kirgisistan.
Det gentog sig i efteråret 2020 efter voldsomme
uroligheder, da præsident Jeenbekov måtte trække sig, anklaget for vælgersvindel. Et nyt valg er
blevet afholdt 10. januar.
Det er dette valg som bekymrer A. For samtidig
med præsidentvalget stemte man om, hvorvidt
landet skulle gå fra en parlamentarisk ledelsesform til en præsidentiel ledelse. 84% af befolkningen stemte for en præsidentiel ledelse, hvilket betyder, at præsidenten, der nu hedder Sadyr
Japarov, har fået langt mere direkte magt i hænderne end tidligere præsidenter.
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dringer i mediebruget åbner nemlig op for nye
muligheder.
Corona betyder, at flere mennesker søger tryghed i islam. Men A fortæller, at flere også søger
kristendommen. TWR har uddelt hundredvis
af radioer, SD-kort og MP3-afspillere, og i disse
år får stadig flere adgang til internettet gennem
Smartphones. TWR forsøger at udnytte de nye
muligheder, ved både at være til stede på Facebook og Instagram. Bare i januar måned havde
Youtube-siden for TWR i Kirgisistan mere end
10.000 nye besøgende.
Mennesker reagerer f.eks. med en besked som
denne: ”Jeg er taknemmelig til Gud, fordi han
kender vores hjerter, og dette år har udfyldt alle
vores behov. Han har ført vores familie gennem
pandemien uden smerte og økonomiske vanskeligheder. Jeg takker den hellige og barmhjertige
Gud!”
På trods af udfordringerne, er der stadigvæk
kristne, der bliver nået med trøst og opmuntring
gennem medierne. Ligesom der er mennesker,
som møder evangeliet for første gang!
Kilder: Trans World Radio og BBC

A betoner, at hvis denne eller en kommende
præsident har en stærk islamistisk tilknytning,
kan det besværliggøre det kristne arbejde i landet. Det er derfor et stort forbønsemne.
Evangeliet spredes fortsat gennem
medierne
Alligevel er der håb. Både
pandemien såvel som foran-

Foto: Jesper Noer
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Kvinder med Håb

‘Kvinder med håb’
lyttere fortæller

Jeg er 44 år gammel, og min mand og jeg arbejder som landmænd. Før jeg tog imod Jesus
Kristus som min personlige frelser, var jeg
dybt involveret i en anden religion og jeg hadede alle kristne og kristendommen.
Jeg oplevede mange udfordringer som sygdom, familiemedlemmers død, skam. Jeg oplevede at være en skændsel, kunne ikke få
børn, jeg var en fiasko og blev vraget. Men en
dag kom jeg til at lytte til jeres radioprogram,
og Herren brugte det til at forandre mit hjerte
fuldstændigt. Mine følelser overfor kristendommen ændredes også.

“Jeg overvejede at tage mit eget liv”

Kvinde fra Mellemøsten

“Du er ikke alene”
Programmet “Du er ikke alene” fra ”Kvinder
med Håb” var til stor hjælp for mig. En ven,
som jeg havde mødt for nylig, sendte mig
programmet via sin telefon. Jeg lyttede til det,
og det hjalp mig virkelig.

Siden da, har jeg dedikeret mit liv til at tjene
Herren, og Han har fyldt mit liv med mange
velsignelser – blandt andet kærlighed, glæde
og fred. Da jeg er det eneste medlem af min
familie, som er blevet kristen, vil jeg gerne
spørge jer, om I vil bede for resten af min familie; at de må finde håbet i Jesus Kristus, ligesom jeg.
Tusind tak, “Kvinder med Håb”. I tøede mit
hjerte op, så Kristus kunne forandre mit liv.
Kvinde fra Nepal

Jeg har en datter på 18 år, som er autist, og jeg
synes, det er meget svært at vide, hvordan jeg
skal behandle hende. Vi har ikke råd til at tage
til en terapeut.

“Helligånden har gjort store ting”
Vi beundrer jeres mod og udholdenhed i
arbejdet for Herren. Guds Hellige Ånd har
gjort store ting i vores landsby. Folk omdanner deres huse til steder, hvor de kan
tilbede Gud og studere hans ord. Der er
mange huskirker.
Vi, min familie og jeg, var tidligere stærke
i vores anden tro. Men vi opdagede, takket
være jeres udsendelser, den sande Gud og
Jesus Kristus. Vær venlige fortsat at sende
Jesu ord til os.

Jeres program har hjulpet mig til at forstå,
at jeg ikke er alene, for Gud er med mig. De
kvindelige studieværter fra programmet
har været så gode ved mig, især under
karantænen. De kom med mad til os på et
tidspunkt, hvor det eneste, vi havde at spise,
var vand med sukker i. De har også opmuntret
mig til at læse i Bibelen og til at gå i kirke. Må
Gud velsigne jer.
Kvinde fra Albanien

Er du med i “Kvinder med Håb”
bede-netværket?
Norea oversætter og udgiver hver måned en
bedekalender, som har fokus på kvinder og de
udfordringer, de står overfor.
Hvis du endnu ikke får bedekalenderen, men
gerne vil være med i bede-netværket - som
strækker sig over 125 lande - så send en mail med
teksten “KmH bedekalender” til info@norea.dk.
Det er gratis at være med!

Foto: Envato Elements
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“Jeg hadede alle kristne”

’Kvinder med håb’ arbejdet blev startet i 1997, og er i dag
aktivt i 125 lande. Radioprogrammet kan høres på mere
end 70 forskellige sprog, og responsen fra lytterne vidner
om at arbejdet bærer frugt. Norea var med næsten helt fra
begyndelsen og er med til at bære KmH i 5 lande.

Jeg var blevet dømt til 22 års fængsel!
Livet var uudholdeligt, og jeg overvejede at gøre en ende på mit liv.
Men en dag blev jeg inviteret med i en
“Kvinder med Håb”-gruppe, sammen med
kristne medfanger, og det, jeg fik at høre
den dag, gav mig livslysten tilbage.

Kvinder med Håb

“Uddannelse og oplysning”
Tak fordi I har været som søstre for mig.
Jeg er en enlig mor med to døtre. Under
karantænen stod vi uden mad. Jeg ringede til
jer, og med det samme hjalp I mig.
I en tid, hvor det ikke var muligt at
transportere madvarer, gjorde Gud det
sådan, at jeg havde den nødvendige mad til
mig og mine børn alligevel. På det tidspunkt,
hvor jeg ikke kunne tage på arbejde, lyttede
jeg til jeres program ”Du er ikke alene” fra
”Kvinder med Håb” hver eneste dag. Jeg
er også begyndt at læse i Bibelen sammen
med en af jeres medarbejdere, og vi lærer
bibelvers udenad.
To andre missionærer har også taget sig
godt af mig, og de kontakter mig via video
opkald hver eneste lørdag, hvor de holder
søndagsskole for mine piger. Jeg er bare
så glad. Må Gud velsigne jer og tak fordi I
holder kontakten med mig.
Kvinde fra Albanien.
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Norea WebRadio

Vejen gennem bibelen

Lytterundersøgelse i
Norea WebRadio

Program-serien “Vejen gennem Bibelen” er en komplet
gennemgang af Bibelens kapitler. Den danske udgave, som er
tilgængelig på siden vgb.lysetoglivet.dk, er blevet afspillet i
tusindvis af gange, men i Centralasien er “Vejen gennem Bibelen”
også en vigtig ressource for kristne.
Kasakhstan
“Jeg er taknemmelig for jeres programmer på mit sprog. Jeg sidder
udenfor lige nu, fordi det er her jeg lytter til jer hver dag. Jeg må ikke
lytte til programmet derhjemme. Min familie er ikke kristne. Jeg er
den eneste som følger Jesus. Tak for jeres programmer, de hjælper
og bevarer mig. Jeg ville være ensom hvis ikke det var for jer.”

Kirgisistan
“Jeg er mor til tre børn. Jeg har lyttet til jer i over et år nu. Jeg er
imponeret over at programmerne er så lette at forstå og at de er
tilrettelagt for folk i vores kultur. Stemmerne som lærer mig om Bibelen, er så behagelige at høre på, at jeg ikke kan lade være med at
lytte...Vil I bede for os? Vi vil gerne vide mere om Bibelen og Jesus”

I februar måned gennemførte vi en lytterundersøgelse blandt Norea
WebRadios lyttere. Man kunne deltage enten ved hjælp af et spørgeskema
på nettet eller ved at ringe til os, og tilbagemeldingerne var positive.

Støt
Noreas
arbejde
MobilePay
Nummer

Tadsjikistan

22133
Skriv ‘gave’ i beskedfeltet

“Jesu navn er en trussel her. Min dom lød på 15 dages fængsel og en
stor bøde. Det kan godt være de kan sætte mig i fængsel, men Guds
ord kan ikke bringes til tavshed. Vær venlige at fortsætte undervisningen og dele denne undervisning i Tadsjikistan.”

Donér online
www.

gave.norea.dk
Turkmenistan
Dette program er en stor hjælp. Jeg får føde for sjælen fra jer,
og jeg lærer nye ting. Det vigtigste er det faktum, at det er
direkte til mig fra Gud. Specielt i disse dage, hvor det er vanskeligt at holde fast ved troen og det er svært at vokse. Jeres
undervisning overvinder disse barrierer. Der er ikke mange
andre steder, hvor jeg kan høre sandheden. Vær venlige at
fortsætte.
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Bankoverførsel
Reg.

Kontonr.

1551 0005165989
Skriv ‘gave’ i beskedfeltet
Hvis du ønsker fradrag for din MobilePay-gave, skriv da
venligst ‘dit navn’ + ‘dit telefonnummer’ i beskedfeltet.

Norea WebRadio har eksisteret siden 2008, og for
os er det vigtigt at vide, om det vi sender i radioen,
også er det, som der er behov for, og om vi indholdsmæssigt rammer 45+ gruppen, som er vores
målgruppe.
Der var 41, der deltog i undersøgelsen, og der var
lyttere fra hele landet, ja sågar en fra Sverige, der
deltog.

derved bliver fornyet og bevaret i troen. Med de
mange gode henvendelser, vi har fået, er vi blevet
bekræftet i, at den forkyndelse, man kan høre i
WebRadioen, er til opmuntring og liv for mange.

På spørgsmålet, om hvor ofte man lytter til WebRadioen, svarede over 63%, at de lytter hver dag,
og ca. 30% at de lytter mellem 4-6 gange om
ugen. Vi har mange meget trofaste lyttere, og flere
af dem, der ringede, gav os meget positiv respons.

Hen over de næste par måneder vil vi så gerne
lave en bredere undersøgelse, hvor alle har mulighed for at deltage. Vi vil nemlig gerne
vide, hvorfor der er nogle, der IKKE
lytter til WebRadioen.
Er det måske pga. manglende tid,
ringe eller ingen kendskab til WebRadioen, er den for gammeldags eller noget helt fjerde.
Vi vil gerne opfordre til, at du prøver at lytte til radioen og derefter
kommer med dit bud på, hvad du
synes om det, du har hørt, og
give dit bud på, hvad der skal
til, for at få dig til at lytte til
Norea WebRadio.

Vi fik kommentarer som: ”Vi er begyndt at lytte
efter jul, og I har virkelig beriget vores liv”, ”I gør
det SÅ godt. Jeg takker Gud hver dag for jer. I
forsøder min alderdom”, og ”Vi er så taknemmelige for at lytte til jer og nyder det hver morgen til
vores morgenkaffe”
Ikke overraskende så var det Bibelundervisningsprogrammer og prædikener, der var lytternes foretrukne udsendelser. Nogle bruger disse programmer til fast andagt enten morgen eller aften og
især i denne tid, hvor mulighederne for at komme
til møder og gudstjenester, har været begrænsede,
har radioen været deres ”prædikestol”.
Der blev spurgt ind til musikken i vores sendeflade, og her var der ikke uventet lidt større uenighed. Langt de fleste, var dog glade for stilen og
kunne godt lide blandingen af gamle og nyere
sange.
Vi fik en del gode input til emner til nye programmer, som vi nu skal til at arbejde videre med.
Programfladen vil ikke blive ændret på én gang,
men efterhånden som vi får gang i nye udsendelser, vil der ind i mellem ske lidt justeringer
Det har været rigtig skønt, med de kommentarer vi har fået. Vi ønsker, at Norea WebRadio skal
fortælle evangeliet klart og tydeligt, så mennesker

Denne undersøgelse var for lyttere til WebRadioen, og derfor blev der kun annonceret for undersøgelsen via spots og indslag i radioen.

Af Berit Jensen

Du kan lytte til
Norea WebRadio her:
Webradio.norea.dk
Undersøgelsen finder
du på svar.norea.dk

Afsender:
Norea Radio Danmark
Porsevej 6
DK - 6100 Haderslev

Bønnen er en forudsætning
Mission via medierne gør en forskel hos mennesker over hele jorden, hvilket beskeder, sendt
til vore samarbejdspartnere, gang på gang vidner om. Men forudsætningen for, at arbejdet
kan vokse og gro, er forbøn. Vi vil derfor gerne opfordre dig til at bede for det eksisterende
mediemissionsarbejde, og for at nye muligheder må åbne sig.

TAK OG BED
Tak for Noreas udsendte missionær på Cypern, Kasper Breindahl.
Bed for hans fortsatte virke i
SAT-7 og for hans familie.
Tak for en øget søgen efter Gud under corona-pandemien, blandt andet i Centralasien.
Bed om det må være den eneste sande Gud, de finder.
Tak at Noreas samarbejdspartnere kan
være kirke og menighed for mennesker, som ikke har adgang til en kirke
Bed for lederen af en af Noreas vigtige samarbejdspartnere,
som er blevet ramt af stress.
Bed for Kvinder med Håb (KmH) arbejdet i Cambodja. KmH kordinatoren går snart på barsel, og det er svært
at finde folk, som kan tage over.
Bed for de kristne som bliver afvist
af deres familier, fordi de har valgt at
følge Jesus. Bed om at radio- og TVprogrammer må give dem nyt mod.
Bed for verdens forfulgte kristne.
Bed om at de må holde stand på
trods af svære omstændigheder
Bed for de mange mennesker som føler sig alene under coronapandemien.
Bed om at de gennem kristne medier må finde opmuntring og trøst.
Bed for opstarten af arbejde rettet
imod etniske minoriteter i europa.
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For et par dage siden begik en kendt kvinde i min
by selvmord. Det eneste,
som holder os oppe, er
vores tro på Gud, som vi
får gennem jeres budskab i radioen
- Lytter fra Cape Verde

Radioen er vores
eneste
redskab til at hø
re om
Bibelen og andre
nyheder
fra verden udenfo
r.
- Lytter fra No
rdkorea

“Jeg var hos lægen for blive
tjekket, og det viste sig, at
jeg havde Corona.
Vi havde en svær periode med
sygdommen. Nogle dage var vi
deprimerede, og vi var isoleret i mit hus i måneder.
Men radioen var tændt dag
og nat...Det er en fantastisk
medicin for mig og for min
familie, i en tid med pandemi.
Vi er Gud meget taknemmelige, fordi Han arbejder via
radioen.

- Lytter fra Blivia

Vores landsby var omringet af ekstremister og
folk, som arbejdede for
regeringen, blev myrdet
af dem. Vi lever et liv
under terror.
Tak fordi I har os med
i jeres bønner

- Lytter fra Afghanistan

Min søster og je
g bliver
slået af vores
far, på
grund af vores
tro på
Jesus.
Det gør ondt at
blive
afvist af vores
familie,
men vi er så gla
de for,
at vi har jer som
vores
familie i Kristus.
Tak for jeres kæ
rlighed
og medfølelse!
- Lytter fra Alg
eriet

