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Økonomi
Tak for jeres store trofasthed i forbøn og økonomisk støtte til mediemissionsarbejdet. Sammen gør vi en stor forskel i mange 
menneskers liv, det vidner mange tilbagemeldinger fra danske og internationale lyttere og seere om.

Gavebehovet for 2021 er på 3,85 millioner kroner, og vi har nu, hvor langt de fleste oktober gaver er landet på Noreas konto, 
nået knap 2,7 millioner kroner. Det betyder, at gavebehovet for de sidste to 
måneder er på knap 1,2 millioner kroner (normalt modtager vi omkring 1 
million i november og december).

Som det fremgår af de grønne søjler i grafen, fulgte gaveindtægterne behovet 
meget fint de første 6 måneder, og faktisk var vi lidt foran budgettet ved ud-
gangen af juni. Men de første fire måneder af 2. halvår har gaveindtægterne 
været væsentlig lavere, derfor er forspringet blevet ”spist”, og vi er også kom-
met lidt bagud i forhold til budgettet.

Din forbøn og din gave gør en forskel, brug gerne det vedlagte girokort eller 
se andre givermuligheder bag på bladet.

I løbet af 1970érne og 1980érne blev der på Norea udgivet en del kassettebånd med danske 
kristne sange og salmer. Noreas forlag, som udgav dem, hed Lynordan.
65 af disse udgivelser er blevet digitaliseret og kan nu købes på CD. Pris 90 kr. pr. stk. 

Nogle af udgivelserne er med solister, andre med kor eller sanggrupper og nogle med en 
blanding af solister, duetter og kor.
Der er blandt andet udgivelser med Poul Lykke Nielsen, Familien Kjeldsen, Hans Jørgen 
Kjærgaard, Kvistgaard strengekor, Bethania blandet kor og orkester, Ekkomotetten og Hymnos. 

I maj 2021 blev der udgivet 3 ”nye” CDér. Disse og alle de andre kan købes på NoreaShop.dk, 
eller på kontoret i Haderslev. Ring 4252 1100, hvis du vil høre mere.
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www.norea.dk
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”Almægtige og barmhjertige Gud, ødelæggende magter 
truer os fra alle sider”. Sådan begyndte mange præster 
forleden bønnen i begyndelsen af gudstjenesten i de 
danske kirker. Og en lignende bøn ligger på mange 
kristne læber i Afghanistan i disse uger og måneder. 
Men hos de få tusinde kristne, som stadig lever i 
Afghanistan, bliver bønnen bedt på en helt anden 
baggrund og virkelighed. Truslen er ikke kun af åndelig 
karakter; mange frygter for deres liv og eksistens i et 
land, hvor Taliban har overtaget magten. Situationen 
for de kristne forværres yderligere af, at mange kristne i 
landet tilhører en lille folkegruppe, som ligger lavest på 
den sociale rangstige. Og ingen kommer dem til hjælp!

Husk dine afghanske brødre og søstre i forbøn. En af 
dem udtrykte det således: ”Bed for os, som er kommet 
til tro gennem jeres programmer. Afghanistan er ikke 
et sikkert sted for os, og vi kan ikke skrive til jer mere. 
Taliban har overtaget alt her, og alt håb er ude. Men 
hvad end Herrens vilje er, så lad den ske!” Vi kan bede 
for dem, også selv om det ser ud til, at Gud i øjeblikket 
tillader de ”ødelæggende magter” at hærge i landet. Vi 
kan bede, og vi kan række dem håb og trøst midt i 
deres frygtelige situation gennem kristne radio og TV-
programmer. Både Noreas partner SAT-7 og Trans 
World Radio (TWR), sender mange programmer ind 
i Afghanistan, som bærer håb og trøst fra himlens rige.

I dette nummer af NoreaNyt kan du læse lidt om 
forholdene i Afghanistan, men du kan også læse om 
en anden folkegruppe, som ligeledes ligger lavt på den 
sociale rangstige, og som er udskudt, men som ikke 
lever i Afghanistan. De lever tæt på os, – der er millioner 
i Europa. Tidligere kaldte vi dem ”sigøjnere”. Men de 
kalder sig selv romaer, og gennem radioprogrammer 
kan vi også nå dem med evangeliet.

Midt i en verden, hvor de ødelæggende magter truer os 
fra mange sider og steder, må vi huske, at vi tilhører den 
Gud, som er almægtig, og den Gud som er barmhjertig. 
Du har en far i himlen, som ønsker, at du skal nå målet 
i himlen, og som ønsker, at så mange som muligt når 
det samme mål. Det er ikke en behagelig tanke, men 
historien har gang på gang vist, at Gud arbejder midt 
under forfølgelser og i vanskelige tider. Et af de nyeste 
eksempler er de mange, som er gået ind i Afghanistans 
naboland Iran.
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Romaernes lange rejse
Romaernes lange rejse begyndte i Indien for 1500 
år siden og førte dem via Tyrkiet til Balkan-halv-
øen, hvorfra de spredte sig til resten af Europa. I 
næsten 1000 år har de skrevet sig ind i den euro-
pæiske historie med deres farverige, omrejsende 
og for mange lidt mystiske livsstil. 

Det anslås, at der i dag er 10-12 millioner romaer 
i Europa, hvor de fleste lever i Øst- og Central-
europa. På verdensplan regner man med, at der 
er over 15 mio. romaer, bl.a. i Nord- og Sydame-
rika, i Rusland og Mellemøsten. Selvom de er et 
folk og har fælles oprindelse, tradition og sprog, 
har de aldrig haft deres eget land, men altid boet 
’til låns’, hvor de kom frem. De er blevet kaldt 
Europas nomadefolk og udgør den største etni-
ske minoritet i vores del af verden. 

Romaer, sigøjnere, og nye farver 

Omverdenen har givet romaerne mange navne 
f.eks. sigøjnere og tatere. Selv foretrækker de fle-
ste betegnelsen ’roma’, som på deres fælles sprog, 
romani, ganske enkelt betyder ’menneske’ eller 
’mand’. Følger man ordet tilbage til dets indiske 
rødder får man betydningen ’en person af lav ka-
ste, som tjener til livets ophold ved at synge og 
danse’. 

Som omrejsende, der ikke måtte eje jord, har ro-
maerne i århundreder udviklet og levet af deres 
særlige evner indenfor kunst, handel og hånd-
værk. De har optrådt med sang, musik og dans, 
og vi kender dem som gøglere, artister, kræm-
mere og som mystiske spåkoner. Men de har også 
fået ry for at være tyvagtige, upålidelige og util-
passede.  

Vi har typisk en forestilling om at kunne kende 
romaer – eller sigøjnere – på deres farverige tøj, 
kvindernes lange kjoler, det sorte hår, de mørke 
øjne og den mørke hud, og mange fordomme og 
klicheer klæber sig til denne forestilling. Men i 
dag er der f.eks. i de baltiske lande også romaer 
med lys hud, blå øjne og endda lyst hår, forment-
lig fordi deres forfædre har blandet sig med euro-
pæerne.  

Faktisk er det umuligt at give en dækkende be-
skrivelse af nutidens romaer med et enkelt pen-
selstrøg. De fleste har en dyb følelse af fælles 
identitet ud fra deres fælles oprindelse, sprog, 
tradition og livsstil. For andre er den dybe iden-
titetsfølelse lige så virkelig, men mere diffus. Un-
der hele den lange rejse og livet som ’fremmede’ 
har de udviklet og tilpasset sig og føjet nye farver 
til paletten. 

Sproget som spejl

Deres sprog, romani, afspejler meget godt den 
udvikling, romaerne selv har været igennem. Det 
har store ligheder med det oldindiske sprog 
sanskrit og med moderne sprog som hindi 
og punjabi. Men i dag findes der mindst 
60 romani dialekter, som har tilpasset sig 
sproget i de områder, hvor romaerne nu 
bor. I den dialekt af romani, der tales i 
Serbien, indgår der f.eks. mange serbo-
kroatiske ord.  

Romani har traditionelt ikke været et 
skriftsprog, derfor har romaer heller ikke lært 
at læse og skrive det. I nogle områder er spro-

Gennem radioprogrammer på deres eget sprog, romani, bli-
ver de kristne lyttere opmuntret til at stå fast i troen, og de, 
der ikke er kommet til tro endnu, bliver opfordret til at vende 
om til Gud.  

Længsel efter forandring 

Til trods for mange bestræbelser på at ændre romaernes status 
i samfundet, mangler der stadig meget, før de bliver ligestil-
let med andre og fuldt integreret i samfundet. Romaer bliver 
ofte mødt med fordomme og diskrimination, når det gælder 
arbejde, uddannelse og boliger. De får de hårdeste jobs til den 
laveste løn. Børnene får en dårlig skolegang. Nogle bliver gift 
tidligt. Mange oplever brud på de internationalt anerkendte 
menneskerettigheder. Dette forstærkes af, at de fleste romaer 
lever i isolerede lokalsamfund, hvor der ikke er adgang til ba-
sale fornødenheder. Derfor sukker mange efter forandring i 
deres liv. 

Radio-teamet i Serbien vælger emner til programmerne, som 
kan hjælpe lytterne til at se, at Gud har en plan med deres liv. 
Først og fremmest ønsker Gud, at de skal lære ham at kende 
som deres frelser og herre og give deres liv til Jesus. Dette er 
grundlaget for, at der kan ske en gennemgribende forandring 
af deres liv. Der indgår ofte personlige vidnesbyrd i program-
merne, fordi de er lette at huske og kan inspirere lytterne til 
at tænke over deres eget liv og aktuelle situation. 

Ikke alene, men sammen 

De unge lyttere får gennem disse programmer hjælp til at op-
sætte mål for deres liv, såsom at prioritere at få en uddannelse 
og at tage afstand fra dele af deres tradition, som er skadelige 
for dem. Det gælder f.eks. en gængs opfattelse af, at unge er 
bundet af deres forældres og forfædres skæbne og derfor må 
leve et liv på kanten af eksistensen.  

Programmerne hjælper dem til at se, at de ikke er alene, men 
en del af den store kristne familie, et fællesskab, som står sam-
men med dem, både når det er svært, og når det går godt, og 
de må takke Gud for hans velsignelser. 

Vil både lytte, læse og lære 
 
For ældre lyttere er der flere fordele ved at lytte til de kristne 
programmer. Nogle af dem er analfabeter og kan ikke selv 
læse i Bibelen, men programmerne åbner Bibelens sandheder 
for dem. Ved at lytte til ordene, får de åndelig mad til deres 
sjæle. For enkelte har det endda betydet, at de har lært at 
læse, fordi de gerne ville være i stand til selv at læse i Bibelen, 
samtidig med at de lyttede til programmerne. 

”Vi må klart sige, at romaerne er meget åbne for at lytte og 
tage imod evangeliet, meget mere åbne end andre i dette om-
råde. Ofte åbner de deres hjem for at studere dele af Bibelen i 
små grupper,” skriver Trans World Radio (TWR) i en rapport 
om programmerne i Serbien. 

TWR er en verdensomspændende mediemissionsorganisati-
on. I Central- og Østeuropa samarbejder de med ni nationale 
partnere om mediemission til 15 lande på 18 sprog og dialek-
ter. Disse lande er præget af en fælles arv, nemlig det tidligere 
kommunistiske styre, men har også udviklet sig meget for-
skelligt. I flere af disse lande udgør romaerne en forholdsvis 
stor minoritetsgruppe. 

Noreas støtte til romaprogrammer 

Norea producerer sammen med vores partner IKONOS i 
Serbien to programmer til serbiske romaer på deres eget sprog 
romani. Det ene program hedder ”Fred til romaerne” og er et 
forkyndende og evangeliserende program. Det andet hedder 
”Romaernes stemme”, og her er der fokus på sociale emner 
som skolegang, helbred, familieliv m.m. 

Programmerne bliver sendt på mellembølge og kan høres 
både i byerne og i mere afsidesliggende områder, men de er 
også tilgængelige via internettet. Der er lyttere i alle alders-
grupper og livssituationer. 

Af Helle Bech 
Kilde: Trans World Radio og IKONOS, Serbien

Fokus på roma-folkets historie og nuværende situation i Europa.

Romaer i Serbien lever under vanskelige forhold, og coronapandemien har ikke gjort situationen lettere. Derfor 
har Noreas samarbejdspartner IKONOS i Serbien haft særligt fokus på, gennem radioen, at sprede opmuntring 
til romaerne i denne periode. 

Opmuntring og 
forandring gennem radioen 

Illustrationsfoto: Jesper Noer
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Et nyt liv og en baby i 
en skotøjsæske  
Der er mange eksempler på, at Gud skaber forandring i menneskers 
liv, når de møder ham gennem medierne. Det sker også blandt 
marginaliserede og isolerede romaer i Serbien. 

Slavica er en roma-kvinde fra landsbyen Babušnica i Serbien. Da hun kom til tro på Gud, var der 
ingen kirke i hendes landsby, så hun begyndte i stedet at lytte til kristne radioprogrammer, og lige 
siden har serien ”Vejen gennem Bibelen” på romani hjulpet hende til at vokse i den kristne tro. 

Det førte til en helt ny måde at leve på, og hun flyttede ud af det lokale roma-samfund, men blev 
også ledt til at adoptere en baby, som hun en dag fandt i en skotøjsæske i en affaldscontainer. Denne 
baby er i dag en kvik 14-årig dreng, som også følger Jesus og er blevet døbt.  

Det er meget opmuntrende at møde sådanne eksempler på Guds godhed og den forvandlende kraft 
i hans ord. Mange mennesker, som bor i afsidesliggende områder, oplever ligesom Slavica, at radio-
programmerne er den eneste kirke, de har. Her får de opmuntring og hjælp til at leve som kristne 
og vokse i troen. 

Af Helle Bech 
Kilde: Trans World Radio og IKONOS, Serbien

Romaerne er traditionelt set ikke et læsende folk. Romani er deres fælles sprog, som er blevet talt i 
generationer, og i dag findes i op mod 100 dialekter. De senere år er der dog blevet arbejdet på at 
udvikle et ensartet skriftsprog til romani, ligesom Bibelen eller dele af Bibelen også er blevet oversat 
til romani.  

Bibelselskabet i Serbien udgav sidste år en længe ventet oversættelse af Ny Testamente på den serbi-
ske dialekt af romani. IKONOS vil lave en lydversion af denne oversættelse, som stilles til rådighed 
for offentligheden, så alle får mulighed for enten at læse eller lytte til Guds ord.

Af Helle Bech 
Kilde: Trans World Radio og IKONOS, Serbien

Ny Testamente på 
serbisk romani   
Gennem IKONOS, Noreas partner i Serbien, får 
serbiske romaer mulighed for at lytte til hele Ny 
Testamente i en ny oversættelse. Illustrationsfoto: Envato Elements

Norea Mediemission arbejder sammen med IKONOS i Serbien om 
at lave kristne programmer til romaerne i landet

Kilder:
Joshuaproject.net; Faktalink.dk; Romnet.dk
da.wikipedia.org/wiki/Romaer; 
Ec.europa.eu; Historienet.dk
Sigøjnere - 1000 år på kanten af 
Europa, af Carsten og Malene Fenger-
Grøndahl, Aarhus Univetr

get mere eller mindre glemt, fordi det har været 
forbudt at tale det, eller fordi romaerne selv har 
undladt at bruge det af frygt for diskrimination. I 
stedet har de talt det lokale sprog, som også bru-
ges i skolerne. Men i dag arbejdes der på både at 
standardisere romani som skriftsprog og udgive 
forskellig litteratur. Bibelen er oversat til romani, 
men der er stadig behov for oversættelser til flere 
romani dialekter.  

Romaer har ikke en fælles religion. Ligesom spro-
get er deres tradition og værdier præget af arven 
fra Indien og afspejler elementer fra hinduismen, 
f.eks. omkring renhed. Såkaldt overtro og mystik 
ligger også dybt i deres tradition. Historisk set har 
de ofte tilsluttet sig den religion, som de fleste 
i det omgivende samfund tilhørte. Derfor kan 
romaer være kristne, muslimer, jøder eller andet.  

Af de romaer, der har sluttet sig til kristendom-
men, er det kun ganske få, som er evangeliske 
kristne. Og den omtalte fælles roma-identitet, 
som kan være svær at definere helt præcist, ligger 
stadig dybt i de fleste romaer, ofte dybere end den 
tro eller religion, de tilslutter sig. 

Europas ’velkomst’ 

På deres vej gennem Europas lande og historie, 
har romaerne mødt alt fra popularitet til udnyt-
telse, diskrimination og forsøg på udryddelse. 
Som fremmede, anderledes og ’mystiske’ blev de 
let gjort til syndebuk for problemer i det omgi-
vende samfund. Ligesom jøderne var romaerne 
genstand for nazisternes forsøg på udryddelse 
under 2. Verdenskrig. Mellem en halv og halvan-
den million romaer menes at være blevet dræbt i 
denne periode. Men stort set alle de europæiske 
lande har sorte kapitler, hvor romaer er blevet 
gjort til slaver eller forsøgt fordrevet eller udryd-
det.  

Nu rejser Europas romaer ikke så meget mere. 
Mange har opgivet nomadelivet og er blevet fast-
boende. En del er blevet velfungerende og velin-
tegrerede i de omgivende samfund. Men mange 

lever i stedet i isolerede roma-samfund, på kanten 
af samfundet. De bliver ofte mødt med fordom-
me og mistillid og bliver diskrimineret socialt og 
økonomisk i forhold til uddannelse, sundhed, 
job og boliger.  På den baggrund har Europa-
kommissionen i 2020 offentliggjort en styrket og 
udvidet strategi for ’romaernes ligestilling, inte-
gration og deltagelse i samfundslivet i EU’. 

Velkommen hjem!  

Selvom romaerne er et stort folk med en lang hi-
storie, har de ikke deres eget land, som de kan 
kalde hjem, og de har heller ikke udsigt til at få 
det. Som omrejsende folk har de altid været ’gæ-
ster’ og ’fremmede’ – på godt og ondt. Der ligger 
en stor opgave i at byde dem ’velkommen hjem’ i 
de lande, hvor de nu lever.  

Midt i alt dette har vi som kristne en helt sær-
lig opgave: At byde romaerne velkommen hjem 
til Gud. At fortælle dem, at Gud er den far, der 
elsker dem, spejder efter dem, længes efter dem, 
og som holder en fest, når de kommer hjem. At 
Jesus, Guds søn, er vejen til håb og nyt liv for alle. 

Af Helle Bech 

Illustrationsfoto: Envato Elements
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”SAT-7 KIDS var min ka-
nal. Jeg så ikke andet end 
det. Så alt hvad jeg gør i 
dag, har jeg lært gennem 
denne kristne børnekanal,” 
fortæller Sarah, som nu er 
21 år gammel. Sarahs tro og 
kristne værdier er stærke, 
og arbejdet med børn er en 
hjertesag for hende. Hun 
arbejder på et center for 
fordrevne og forældreløse 
børn i Damaskus, i Syrien, 
og hun bruger de kristne 
TV-udsendelser i hendes 
undervisning.

Levede i en krigszone

Sarah var blot 10 år gammel, da krigen i Syrien 
brød ud. Hendes familie følte, at Gud ønskede, 
de skulle blive i Damaskus, på trods af farerne, 
og SAT-7 KIDS, især sangprogrammer som 
’Let’s Sing Together’, hjalp hende igennem en 
meget skræmmende tid. ”Jeg husker stadig de 
sange, som jeg hørte der”, fortæller Sarah.  ”Jeg 
lyttede til sange og programmer om håb, glæde 
og kærlighed – hvilket fastholdt mine følelser og 
mit sind på et sikkert sted. De blev i mit sind, og 
jeg har bevaret dem der indtil i dag”.

I dag afspejler Sarah Jesu kærlighed, overfor de 
børn hun arbejder med på centret. Børn der, li-
gesom hende, er vokset op i en krigszone. ”Disse 
børn kommer fra et sted, hvor der hverken er 

fred eller glæde – de er fulde af frygt, 
bekymringer og traumer,” fortæller 
hun. Så gennem tegnefilm og sange 
taler vi om tingene. Vi forsøger at for-
tælle, at når vi beder, hører Gud os, og 
vi mærker hans fred.”

Ser forandringer

Sarah bruger de aktuelle børnepro-
grammer i sit arbejde, fordi Noreas 
partner, SAT-7,  havde så positiv en 
indvirkning på hendes egen barndom, 
og hun opfordrer børnene til at se det 
derhjemme sammen med deres famili-
er. ”Sangene og videoerne hjælper bør-
nene til at se, at de ikke er alene – der 

er et nyt håb for dem,” siger hun.

Sarah har bemærket en enorm ændring i børne-
nes adfærd, i forhold til da de ankom til centret. 
”Der er noget i deres hjerter, som er ved at blive 
forandret,” fortæller hun. ”De kom til centeret 
med en frygt for Gud, og en tro på at Han vil 
straffe dem. Men den måde de taler om Ham nu, 
er forandret – de er fulde af glæde.
”Forældrene har også bemærket denne foran-
dring og spørger os, hvad vi det er vi underviser 
deres børn i – for de vil også gerne lære det!”

Selvom Sarah er blevet voksen, elsker hun stadig 
at se SAT-7’s programmer. Hendes foretrukne 
program er ’The Coach’, som giver hjælp til det 
at være forældre, baseret på kristne værdier, og 
det har hjulpet hende til at udvikle sig i sit ar-

bejde med børnene. ”Det er fantastisk, og jeg elsker 
det,” fortæller Sarah, ”Jeg føler, at det virkelig har 
haft indflydelse på mig som lærer. Studieværten læ-
rer mig hvordan man taler til børn på den rigtige 
måde. Jeg ser altid frem til at se det! Det er en stor 
hjælp”.

Et bedre liv

Selvom hendes lands fremtid fortsat er uvis, så er 
Sarah fuld af håb. Gud har også lagt hende på sin-
de, at hun en dag skal arbejde i udlandet, måske i 
et af de afrikanske lande. Selvom den vej hun skal 
gå, endnu ikke står klar for hende, så ved Sarah, at 
hun vil fortsætte med at dele Guds kærlighed med 
andre.

”En af mine drømme er at blive mor til et forældre-
løst barn,” fortæller hun. ”Og jeg beder altid: ’Gud 
du forbereder mig på dette. Du underviser mig.’ 
Jeg husker dage, hvor Gud vækkede mig, og jeg be-
gyndte at bede og græde for børn i Afrika, selvom 
jeg ikke kendte nogen af dem.”

Indtil videre arbejder Sarah fortsat med børnene i 
centeret, som, selvom det måtte holde lukket under 
corona-pandemien, nu er begyndt også at tilbyde 
én-til-én samtaler og undervisning for små hold. 
Hendes bøn er, at de børn og forældre, hun her ar-
bejder med, vil lære Jesus at kende.
”Jeg ønsker, at de får et bedre liv. At de må være 
glade. At de må kende Jesus,” siger hun. ”Jeg beder 
altid for dem, at de vil lære ham at kende og forstå 
hvor højt Han elsker dem. For de har virkelig brug 
for kærlighed.”

Kilde: SAT-7

SaraH’S historie: 
Et levende bevis på at 
mediemission virker
En ung syrisk kvinde, som voksede op med SAT-7 Kids på skærmen, er et levende bevis 
på kristne mediers positive og vedvarende indvirkning.
Sarah, som bruger sin tid på at hjælpe børn, er taknemmelig for den rolle som Noreas 
partner, SAT-7, har spillet i udviklingen af hendes tro og stærke værdier, på trods af at 
hun tilbragte hele sin ungdomstid i en krigszone. Tak for at Det nye Testamente er blevet udgivet 

på den serbiske dialekt af romani

Bed for produktionen af lyd-udgaven af Det nye 
Testamente til roma-folket.

Tak for Noreas partner, SAT-7 KIDS, og bed om 
at kanalens budskab om håb og glæde fortsat må 
gøre en forskel i børns liv i Mellemøsten.

Bed for de børn som Sarah arbejder med i 
centret. Bed om at de må lære Jesus at kende 
gennem programmerne.

Bed for de mange mennesker verden over, som 
forfølges for deres tro. Bed om de må finde trøst 
og styrke i Jesus. Tak fordi Gud hver dag bruger 
radio og TV til at nå mennesker med evangeliet.

Dr. Ihab Maged, vært på ’The Coach

Bed 
Tak&

Foto: Sat-7 UK
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Kristne forfølges i stor målestok i mange lande, men på den europæiske SAT-7 
konference i september, blev det fremhævet, at forfølgelser også rammer mange 
andre minoriteter.

kristendomsforfølgelse
& religionsfrihed

For et par uger siden var Norea vært for den år-
lige europæiske SAT-7 konference.  Flere end 60 
personer var fysisk til stede, og endnu flere, fra 
hele Europa, fulgte med via streaming.

Et af de emner, som i år var særligt i fokus, var 
religions- og trosfrihed, og det var alt andet end 
positive beretninger, vi måtte lægge øre til.
Mark von Riedemann, som er Director of Re-
ligious Freedom and Public Affairs i ‘Aid to the 
Church in Need (ACN), var én af talerne, og 
han lagde ud med at slå fast, at: “Vi kan ikke tale 
om kristen forfølgelse uden også at tale om den 
anden side af mønten, som er ethvert individs ret 
til at vælge hans eller hendes tro.”

Hvis vi ønsker at kæmpe for kristnes rettigheder 
rundt omkring i verden, så må vi altså kæmpe for 

alle religiøse gruppers ret til at tro 
på det, de vil. Og der er nok 

at tage fat på, for ifølge en 
stor rapport*, som ACN 
udgiver hvert andet år, 

er der i “ét ud af tre 
lande i verden kræn-

kelser af religiøse 
friheder”.

Der er i alt 196 lande i verden og ud af dem, er 
der overtrædelser af religionsfrihed i 62 lande. 
“De 26 lande i den røde kategori (se graf ne-
denfor), som indikerer forfølgelse, er hjem for 
3.9 milliarder mennesker – lige over halvdelen 
af verdens befolkning. Denne klassificering in-
kluderer 12 afrikanske lande, og to lande hvor 
der er en igangværende undersøgelse af mulige 
folkedrab: Kina og Myanmar”, fortæller Mark 
von Riedemann.

Afrika: En særlig udfordring

Op imod halvdelen af de 26 lande ligger i Afrika, 
og det er der, ifølge Mark, en særlig grund til. 
Det skyldes nemlig den ekstraordinært hurtige 
vækst af jihadist grupper, som sker på tværs af 
landegrænser, og som systematisk forfølger alle de 
mennesker – muslimer og kristne – som ikke ac-
cepterer deres ekstreme islamistiske ideologi. “Eks-
trem forfølgelse, med ufattelig voldsomhed, så som 
tortur og massemord, finder nu sted i 12 afrikanske 
lande,” fortæller Mark von Riedemann.

“Volden er ofte ubegribelig. I begyn-
delsen af november 2020, blev 15 

drenge og fem voksne halshugget 
med macheter, af Isla-

misk Stat oprørere, under et optagelsesritual for 
teenage drenge. Disse massakrer kom efter et tid-
ligere masseangreb i april 2020, hvor man esti-
merer, at 52 mænd blev dræbt i byen Xitaxi, for-
di de nægtede at slutte sig til jihadist rækkerne.”

”Disse var muslimer, som nægtede at slutte sig til 
jihadisterne,” slår Mark fast. Det er altså vigtigt 
at huske på, at både muslimer og kristne lider, i 
disse områder.
Men selvom både muslimer og kristne er ofre for 
den meningsløse og ekstreme vold, så er kristne 
ofte et særligt mål for terror, grundet den vok-
sende islamistiske radikalisering, og lige nu ser 
fremtidsudsigterne ikke særligt lovende ud. ”Vi 
kigger ind i nogle alvorlige problemer på den 
lange bane, i Afrika, og i øjeblikket taber vi den-
ne kamp.”

Transkontinental kalifat

Afrika er imidlertid ikke det eneste sted, hvor 
den islamiske radikalisering finder sted. Faktisk 
er der tegn på, at gruppen arbejder på opbygnin-
gen af et transkontinentalt kalifat.
”ACN rapporten afdækker et voksende trans-
nationalt islamisk netværk – med ideologisk og 
materiel støtte fra Mellemøsten – det strækker 
sig fra Mali til Mozambique og til øen Como-
rene i Det Indiske Ocean, og Filippinerne i det 
sydlige kinesiske hav, med målet at skabe et så-
kaldt ’transkontinentalt kalifat’.”

Forøget pres på religiøse mindretal

Hvor det i dele af Afrika særligt er islamisk eks-
tremisme, som undertrykker religionsfriheden, 
så er det andre steder, som for eksempel i Nord-
korea og Kina, autoritære regimer der aktivt for-

følger religiøse grupper, heriblandt de kristne. 
I lande som Indien er religionsfriheden også 
under stort pres, men her er det etnisk-religiøs 
nationalisme, altså promoveringen af etnisk og 
religiøst overherredømme, som leder til forføl-
gelse af religiøse mindretal.
Overordnet set er presset på religiøse mindretal 
steget markant siden den sidste rapport blev ud-
givet for blot to år siden, og man må spørge sig 
selv, er det noget håb?

Er der håb?

Ind i denne, på overfladen, håbløse situation,  er 
det vigtigt at holde fast ved, at Gud har al magt, 
og det var netop det som Ole Sørensen, daglig 
leder af Norea Mediemission, lagde vægt på, da 
han indledte konferencen.
Han sagde: ”De pessimistiske stemmer vil sige 
’alt er forkert, der er ikke længere nogen i kon-
trol’. Men jeg tror på en Gud, og Bibelen fortæl-
ler om en Gud, som er i kontrol, og som har al 
magt. Han har ikke givet os magten til at kurere 
alle sygdomme, og han har ikke givet os magten 
til at kurere alt i verden. Men vores kald, som 
kristne, og som SAT-7 familie, er at proklamere 
evangeliet - At bringe håb, og bringe liv til men-
nesker”

Vi har et budskab, som kan gøre en evig forskel 
i unåede folkegruppers liv, og bringe trøst til for-
fulgte kristne - og gennem medierne kan vi rent 
faktisk nå ud med dette budskab.
Bed for mediemissionsarbejdet rundt omkring i 
verden, og bed om styrke til de lokale medarbej-
dere, som ofte må ofre meget for at dele evange-
liet med deres landsmænd.

Af Jesper Noer

*Denne 2021 publikation er den 
femtende udgave og den har 
været udkommet hvert andet 
år siden 1999. Rapporten har 
udviklet sig fra en lille pjece, til 
en publikation på over 800 sider.

Fotos: Jesper Noer

Mark Von Riedemann ved
SAT-7 konferencen i København
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Hvem er 
Afghanistans kristne?
Da Taliban vendte tilbage til magten i august i år, var de internationale nyheder fyldt med 
historier om kvinder og etniske minoriteter. Der er frygt for, at de seneste 20 års fremskridt 
inden for menneskerettigheder, uddannelse og demokrati vil gå tabt. Her vil vi stille skarpt 
på den kristne menighed i Afghanistan, som hovedsageligt består af hemmeligt kristne. Vi 
vil se, hvordan mediemission kan være en hjælp i en meget vanskelig tid.

Kristne fra forskellige lande har arbejdet i Af-
ghanistan siden midten af det 20. århundrede 
på vigtige områder som medicin og uddannelse. 
Men kristne medier har også i høj grad gjort 
evangeliet tilgængeligt i landet.
Noreas partner, SAT -7 PARS, har sendt pro-
grammer til den persiske del af verden, inklusiv 
Afghanistan, siden 2006 og siden 2010 også på 
den persiske dialekt dari, som er et hovedsprog 
i Afghanistan. Antallet af afghanere, der ser ud-
sendelserne fra satellitten blev i 2017 fordoblet.
Dari-programmet, ”Secret of Life”,(Livets hem-
melighed), forener undervisning om den kristne 

tro og oplæring på en god måde ved at behand-
le det, som er oppe i tiden. Et andet program: 
”Window of Light” (Lysets vindue) har fokus på 
at styrke ægteskab og familieliv.

Trosrejser

Gennem disse og andre persiske programmer er 
mange afghanere kommet til tro eller vokset i 
troen. En af dem er den 45-årige Mershad. 
”Jeg sælger TV-apparater”, fortalte Mershad. 
”Derfor har jeg altid et TV kørende både i for-
retningen og derhjemme. Jeg ’faldt over’ jeres 

kanal, og gennem jer hørte jeg om Jesus. Jeg vil 
meget gerne tro på Ham, og jeg føler allerede, 
at Kristus bor i mit hjerte, og at Han er den, 
der leder mig i denne retning. Jeg er kommet til 
den overbevisning: Han er Gud, og jeg ønsker at 
følge Ham.”
En anden seer, Sergez, fortalte os, hvordan han 
var blevet desillusioneret af det, han før troede 
på, og var begyndt at se SAT-7 for seks år siden. 
Han var meget fascineret af den venlige og tål-
modige måde, hvorpå studieværten roligt svare-
de de uhøflige og fjendtligt indstillede seere, som 
ringede ind til programmet. Da han kontaktede 
programopfølgnings-teamet, fortalte de ham, 
hvordan Kristus var kommet og havde båret byr-
den af vores synd og skam op på korset, og han 
bad dem om at bede med ham, medens han gav 
sit liv til Jesus. 
Der er mange - som efter års søgen - finder troen 
på Jesus; for hvem livlinen bliver de kristne pro-
grammer, som SAT-7 og Norea står bag. En af 
dem, Mahyar, sagde: ”Uendelig er min taknem-
lighed til mine brødre, som arbejder på kanalen, 
og som underviser os, så vi kan lære Herren bed-
re at kende og lovprise Ham på en sand måde”.

Undergrunds fællesskaber

Det samlede antal af afghanske troende kender 
kun Gud, men det skønnes, at der kan være så 
mange som 8.000. Selv om man ikke finder of-
ficielle kirker i Afghanistan, så mødes afghanske 
kristne i små lukkede fællesskaber. Nogen deler 
deres tro med den nære familie og venner, som 
de kan stole på, men de risikerer at blive meldt 
til myndighederne. I Afghanistan er der stadig 
dødsstraf for at forlade Islam, f.eks. hvis du om-
vender dig og bliver en kristen. Siden 2001 har 
ingen sager ført til henrettelse, men det kan me-
get vel ændre sig med Taliban ved roret.
Ifølge Shoaib Ebadi, den afghanske præst, som 
er vært på SAT-7 programmet: ”Secret of Life”, 
så er flertallet af afghanske kristne fra Hazara 
folkegruppen. Hazara’erne udgør kun omkring 
9% af befolkningen og har været diskrimineret 
i over hundrede år. De har altid været helt på 

bunden af den sociale rangstige, og de er blevet 
udsat for de værste grusomheder både fra Isla-
misk Stat og Taliban, fordi Hazara’erne primært 
er Shiamuslimer. Et af de blodigste angreb blev 
udført af IS på en fødeklinik i maj 2020.

Spørgsmål fører til tro

Ebadi fortæller, at denne forfølgelse ”har fået de 
unge Hazaraer til at se ud over den traditionelle 
afghanske tro og stille spørgsmål. Oplevelsen af 
at være deres lands udskud, være beskæftiget i 
landbrug og andet hårdt arbejde i landets afkro-
ge, har lært dem tålmodighed og uselviskhed.”
”Når de hører om Kristus, som gav sit liv for 
dem som et ultimativt udtryk for uselviskhed, er 
det som om, der tændes en gnist i deres tanker 
og i deres liv. De drives til at studere mere, og 
mens de læser Bibelen, bliver gnisten til en ild. 
De ser sig selv i forkyndelsen om Jesus og tager 
imod den frelser, som gav sit liv på korset. Og 
Herren arbejder og åbner deres hjerter.”
”Selv om mange ikke har haft samme skolegang 
som de andre, så læser de Bibelen på det niveau, 
de kan, og de genkender sig selv i Bibelens beret-
ninger og drages til tro på Jesus Kristus.”

Nye frygt og usikkerhed

Sommerens tilbagetrækning af de sidste tropper 
fra USA og NATO og den chokerende måde, 
hvorpå Taliban vendte tilbage til magten, har 
åbnet et nyt angst fyldt kapitel i Afghanistans hi-

Illustrationsfoto: @truba71, 20Tventy

“Frygten 
dominerer, 
og de kristne 
regner med at 
blive det 
næste mål”
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storie. Selv om Talibans talsmænd har forpligtet 
sig på enighed og siger, at de vil medinddrage 
alle afghanske grupperinger, så rapporteres der 
også om henrettelser uden rettergang og krigere, 
der går fra hus til hus og leder efter medlemmer 
af særlige grupper, inklusiv de kristne. Dette har 
sammen med erindringen om Talibans tidligere 
regeringsførelse været med til at føde en angst 
hos de kristne.
Frygten dominerer, og de kristne regner med at 
blive det næste mål, ” fortalte Ebadi til ”Christia-
nity Today”: ”Mange forsøger at flygte, nogle går 
under jorden, og vi hører om nogle, som rejser 
ud i bjergene, selv om vinteren står for døren.”
En kristen bror, som har haft travlt med at dele 
evangeliet med familie og nære venner, sendte en 
besked til Norea’s partner SAT-7, for at fortælle, 
at det ikke længere var sikkert for ham at gøre 
dette. ”Som kristne er vi i en reel fare,” sagde 
han. ”Min familie og jeg har modtaget dødstrus-
ler. I denne nødsituation er min eneste mulighed 
at flygte ud af landet.”
Nisha, en teenagepige, fortalte os: ”Folk er 
skrækslagne, alle er angste og bange for Taliban. 
Jeg er kun 16 år gammel og kan ikke holde alt 
det ud, der sker omkring mig. Jeg råber netop nu 
til Gud om, at nogen må komme og hjælpe os.”

Vores ansvar

Ebadi fortalte til Christianity Today, at det er 
vigtigt, at de kristne rundt om i verden gør alt, 
hvad de kan for at hjælpe afghanerne,” økono-
misk, åndeligt, følelsesmæssigt eller praktisk 
med evakuering.” Men han håbede, at de kristne 
kunne fortsætte med at være lys og salt for deres 
landsmænd i Afghanistan.
Ebadi brugte Fadervor til at vise, hvordan kristne 
rundt i verden kan bede for dem, og mindede 
om, at Jesus opfordrer dem til at tilgive og bede 
for deres fjender. I et af de seneste afsnit af ”Se-
cret of Life” forsikrede han de seere, som kunne 
føle sig svigtet af Vesten om, at Jesus aldrig vil 
svigte dem: ”Gud siger, at Han aldrig vil lade os 
alene i modgang, og Han deler vore smerter og 
sorger. Han er den gode hyrde, som ofrer sit liv 
for sine får,” forklarede han.

Hvem har magten?

Et andet fortrøstningsfuldt langtidsperspektiv 
kom fra studievært pastor Tat Steward, som var 
leder i en kirke i Teheran kort efter den islamiske 
revolution i Iran i 1979. Han husker hvordan 

kirkeledere dengang var meget bange for, at den 
islamiske republiks opståen ville blive enden på 
kristendommen i Iran. Men det er ikke, hvad 
der skete. Tvært imod, for ”kristendommen 
vokser hurtigere i Iran end i noget andet land 
på jorden.”
Stewart understregede den sandhed, at i virkelig-
heden er det Gud, ikke Taliban, som har magten. 
”Vi må tage den bibelske sandhed til os, at Guds 
rige vil have fremgang i Afghanistan ad veje, vi 
ikke kan forestille os i øjeblikket,” sagde han.
Mens vi beder om beskyttelse, fred og frihed i 
Afghanistan, må vi også have øje for hvilke veje, 
Guds herlighed bliver synlig for hele verden. 
For du må forstå – Gud åbenbarer sin herlighed 
midt i lidelsen.”
Uden på nogen måde at formindske deres lidel-
ser, fortæller Stewart om iranske venner, som har 
vidnet om ”Guds gode nærvær” selv under fæng-
selsophold.

”Bed for vore brødre og søstre i Afghanistan 
om, at de også må opleve Jesu herlige nærvær og 
Hans beskyttelse, ” sagde han. ”Bed, giv penge 
til missionsarbejde, som ærer Gud og åben dit 
hjerte for afghanske flygtninge, når de kommer 
til din by. Jeg vil gerne være en del af Guds ar-
bejde. Det håber jeg også, du vil.”

Kilde: SAT-7

Gud Brugte en radioGud Brugte en radio

”Lad mig dele et vidnesbyrd fra vores arbejde 
med jer. For et par måneder siden blev jeg in-
viteret til at tale i en kirke. Jeg skulle dele Guds 
Ord med dem og fortælle om vores arbejde.

Jeg fortalte om vores missionsarbejde, og hvad 
vi producerer, og efter gudstjenesten gav jeg en 
radiomodtager til *Nazira.

Nu, to uger efter, har hun fortalt mig, hvad hun 
brugte den til, og hvordan den har forandret et 
liv.

Nazira tog den radiomodtager, jeg havde givet 
hende, med sig, da hun besøgte sin mor. Mo-
deren arbejdede som healer, og beskæftigede sig 
med det okkulte.
Mange mennesker i landsbyen gik til hende, hvis 
de, eller deres børn, havde brug for helbredelse 
gennem ånderne.

Nazira tændte radiomodtageren og lod sin mor 
lytte til programmerne. Hun havde tidligere hørt 
om Jesus Kristus, men denne gang rørte Gud ved 
hendes hjerte gennem vores programmer.
Hun fortrød sine tidligere handlinger og tog 
imod Jesus som sin frelser.
Efter denne hændelse kom folk stadig for at blive 
helbredt af ånder, men hun afviste dem og for-
talte, at det ikke var rigtigt at opsøge ånder. Hun 
stoppede fuldstændigt med sine okkulte hand-
linger og vendte sig til Gud.
Nu fortsætter Nazira, som fik radiomodtageren, 
med at besøge alle hendes slægtninge, der bor i 
forskellige landsbyer for at give dem mulighed 
for lytte til Guds Ord.

Hun spreder de gode nyheder ved hjælp af radio-
modtageren.

Dette er en fantastisk historie om, hvordan Gud 
kan bruge en lille modtager til at bringe håb og 
gode nyheder til unåede mennesker.

En healer i Centralasien er blevet forandret gennem kristne 
radioprogrammer. En af medarbejderne fra Noreas partner i Centralasien, 
som tidligere har været i Danmark, fortalte for nyligt denne beretning 
under et zoom-møde

*Ikke hendes rigtige navn

Kasper Breindahl som er udsendt som 
missionær af Norea Mediemission, 
arbejder for SAT-7 PARS på Cypern.
 
Her er han med i productionen af 
kristne TV-programmer for den 
persisktalende del af Mellemøsten.  
De fleste programmer henvender 
sig til farsitalende iranere, men SAT-
7 har også et stigende fokus på de 
Daritalende Afghanere. 

“Hun havde tidligere hørt om Jesus 
Kristus, men denne gang rørte Gud ved 

hendes hjerte gennem vores programmer.”

Illustrationsfoto: Jesper Noer
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Afsender:
Norea Radio Danmark
Porsevej 6
DK - 6100 Haderslev

Respons fra lyttere

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

MobilePay
 Nummer

22133
Skriv ‘gave’ i beskedfeltet

Bankoverførsel
 Reg.                                         Kontonr.

1551 0005165989
Skriv ‘gave’ i beskedfeltet

Donér online
www.

gave.norea.dk

Støt 
Noreas 
arbejde

“Tak Gud for denne radiostation! I disse dage er jeres programmer 
mit eneste håb i livet! Jeg begynder og slutter min dag med at lytte 
til radioen. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal takke jer! Jeg ønsker Guds 
velsignelse over jer alle. Tak.”

En persisk-talende lytter

“Jeg kommer fra en anden trosretning. Jeg var ensom og stresset. Men 
en dag fik jeg et opkald fra en præst, som insisterede på, at jeg lyttede 
til nogle af jeres radio-hjem programmer. Han sendte mig en afspiller, og 
nogle ’Vejen gennem Bibelen’ programmer. Så jeg begyndte at lytte, og 
det gik op for mig, at Gud altid er med mig, og at Han er min forsørger. 
For ni måneder siden tog jeg imod Jesus Kristus som min frelser.”

 En lytter i Pakistan

“Jeg er buddhist. Vi har ikke noget TV herhjemme. Vi lytter altid til 
radioen. Vi fandt jeres program for tre uger siden, og nu lytter vi til det 
hele tiden. Det er et rigtig godt program. Det taler ikke kun til kristne – 
det er relevant for alle. Dette program forvandler også vore hjerter.”

En lytter i Sri Lanka

“Det er fantastisk at kunne høre Guds Ord på sit eget modersmål. Det 
giver ikke blot en mere personlig relation til Gud, men symboliserer 
også det kristne princip at Gud elsker os alle, uanset race, kulturel 

baggrund eller klasse. 
Det gør Jesus virkelig, 
på et sprog vi kan forstå, 
mærke og dele med vores 
samfund. Tak for dette 
intiativ. Gud velsigne jer.”

En lytter i Mali


