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Frygt ikke. Tro kun!
Det er ikke mine ord – det er ord, som Jesus sagde
ind i en situation, hvor død og frygt var enerådende.
Du finder beretningen i Markusevangeliet, hvor
synagogeforstanderen kommer til Jesus, fordi hans
datter er dødssyg. Hyrderne blev mødt med de samme
ord julenat, da englene forkyndte Jesu fødsel. De lød
også til kvinderne påskemorgen – efter sigende kan
disse ord – ”frygt ikke” findes 365 gange i Biblen – et
”frygt ikke” til hver dag i året.
Kristian Lund
Bestyrelsesmedlem

”Frygt ikke” vil vi sende som opmuntring til vores
kristne brødre og søstre i Ukraine. Dagligt står de
ansigt til ansigt med krig, ødelæggelse, frygt og død.
I dagene hvor dette skrives, hører vi gennem vores
partner TWR, at deres medarbejdere står i livsfare, og
flere af dem er på flugt med deres familier.
Vi er taknemmelige for, at vi stadigvæk får lov til at
leve i fred og frihed med en god og tryg hverdag. Nogle
gange kan man spørge sig selv, hvorfor Gud giver os
så gode vilkår, mens andre må gennem krigens og
forfølgelsernes lidelser. Er det fordi Gud har en særlig
opgave til os – forbønstjenesten?
•
•
•
•

Bed for dem der lider under krigens gru og
ødelæggelser. Især de kristne i Ukraine og TWRs
medarbejdere.
Bed for fred i Ukraine og Rusland.
Bed for den forfulgte kirke – især i Kina og Indien.
Se artikler i bladet.
Bed for og støt Norea i at række evangeliet ud til
mennesker der aldrig har hørt det, og opmuntre
den forfulgte kirke.

Regnskabet for 2021 er næsten gjort op. Norea kommer
ud af 2021 med et positivt resultat. Derfor har vi sendt
ekstra kr. 100.000 for at støtte arbejdet i Tyrkiet.
Når jeg vikarierer på denne post, er det fordi Noreas
daglige leder Ole Sørensen er sygemeldt med en
alvorlig diskusprolaps. Bed om at Ole må blive rask
men også for hans familie. Selvom om meget kan
klares fra en sygeseng via email og telefon, så påvirker
det dagligdagen i Noreahuset. Bed for de øvrige
medarbejdere, der nu har ekstra opgaver i Oles fravær
ovenpå en i forvejen hård periode med Corona.
”Frygt ikke. Tro kun”. Hvorfor har Jesus sagt det så
mange gange? Det er fordi han selv kender frygten
indefra og fordi han ved, at den kan lamme os og
vores forbønstjeneste, men også at frygten får os til at
flytte vores fokus væk fra, at Han er vores frelser og
historiens Gud.
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I skal hades af alle på
grund af mit navn

Økonomi
Det er med glæde og taknemmelighed, at vi ser tilbage på 2021. Regnskabet er næsten gjort
Okt Nov
op, og det bliver et virkelig flot resultat med et pænt overskud. Gaveindtægterne nåede over
4 millioner kroner, hvilket er hovedårsagen til det gode resultat (budgettet var 3,85 millio- Sep
ner kroner). Det har gjort at vi kunne yde ekstra støtte til mediemissionsarbejdet i Tyrkiet. Aug

Dec
Jan

Jul

Corona-situationen, som også satte sit præg på 2021, gjorde mediemissionsarbejdet vanFeb
skeligere i flere af de områder, hvor vi opererer, men vi oplevede samtidig at arbejdet Jun
Mar
Maj
Apr
sjældent har været vigtigere, og responsen fra mennesker som søgte mening med livet var
stor. Derfor var det også en stor glæde at se, at det budget vi havde lagt, holdt, så radio- og
TV-programmer fortsat kunne bringe håb ind i håbløsheden.
Også i Danmark har medierne været en vigtig del i arbejdet for at styrke troen hos de kristne. Mange
fysiske møder blev aflyst, men via Online Gudstjenester (som netop nu har rundet udsendelse nr. 100),
WebRadioen og hjemmesider som TilLiv.dk kunne vi fortsat dele evangeliet på tværs af landet.
Vi har fået en god start på 2022 og vi glæder os over at så mange tager del i arbejdet gennem forbøn og
økonomisk støtte. Samtidig er udgifterne i forbindelsen med produktion og udsendelse af programmer
også stor, så tak om I fortsat vil være med i arbejdet. Sammen kan vi nå de unåede.

Åbenbaring, bibelsyn, treenighed.
Forsoning, retfærdiggørelse, nådegaver.
Porsevej 6, 6100 Haderslev
Telefon: 42 52 11 00
info@norea.dk
www.norea.dk
Budskabet om Jesus skal ud til alle mennesker - også dem, der bor i lande, hvor vi
ikke kan drive mission i traditionel forstand.
Medierne: Radio, TV, internet og mobiltelefon når ind! Vi støtter evangeliske og
humanitære medieprojekter i Danmark,
Tyrkiet, Kina, Indien, Cambodja, Kirgisistan,
Turkmenistan, Albanien, Etiopien, Eritrea,
Spanien og Serbien samt TV-projektet SAT-7
i Nordafrika og Mellemøsten.
NoreaNyt udkommer 2 gange årligt og
sendes gratis til alle interesserede.
Layout/design: Jesper Noer
Tryk: Øko-Tryk
Forsidefoto: Lightstock.com
Find Noreas Privatlivspolitik på:
norea.dk/privatlivspolitik

Hvordan skal vi forstå alle de ting?

forklarer
den kristne tro
for dig

På TilLiv.dk giver vi dig gennem InTro en
indføring i den kristne troslære om disse og
mange andre emner. InTro består af en række artikler, der udgives i 2022 med samme
format og længde. Artiklerne er baseret på
en bibelsk-luthersk troslære og formidles på
en letforståelig og aktuel måde.
Følg med i InTro på TilLiv.dk

Hvis du ønsker at overføre en gave til
Norea Mediemission skal du bruge
følgende kontooplysninger:
Reg nr.: 1551 Konto nr.: 0005165989
www.gaver.norea.dk

En del af Norea Mediemission
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SAT-7

SAT-7

Bijans bøn: En iransk
drengs vidnesbyrd

Bijans bøn:
Herre, tak for det liv, du har givet
min familie og mig, og tak for at du
lader mig komme dig nær. Hjælp
os til at leve med glæde, hvad enten vi er fattige eller har overflod.
Jeg er så glad, og jeg takker dig for
de ting, du har givet os. Hjælp os
til at vandre med dig, både i svære
og lykkelige tider, i Jesu navn.

Trettenårige Bijan fra Iran kontaktede for nylig det persiske børne-tv-show Hashtag og
sagde, han gerne ville give sit liv til Jesus. Her deler han sin historie – der ender i en smuk
bøn til velsignelse for hele teamet …

Jeg er tretten år gammel, og jeg begyndte at tro
på Jesus for omkring to år siden. Mine forældre
har været kristne i seks år. Da jeg var yngre, syntes jeg det var spændende at høre dem bede, og
nogle gange bad jeg sammen med dem og sagde
’Amen’. Efterhånden som jeg hørte mere om
Kristus, blev jeg draget af hans personlighed. Så,
ved et tilfælde, fandt jeg en billedbog hjemme
hos min bedstemor, der handlede om hvordan
Kristus levede og de ting, han gjorde. Jeg tog den
op og læste den. Jeg syntes, den var virkelig interessant.
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angrede dem. Jeg takker Herren for at han har
tilgivet mine og min families synder.
Nu er jeg bare så glad, for selv om jeg måske ikke
har så mange ting, så har jeg Kristus.
Bed gerne for min onkel, som siger at han ikke
har nogen religion, og at han ikke tror på Gud.
Han siger, at Gud kun er noget, mennesker forestiller sig, men jeg tror på Jesus, og vil gerne opleve at min onkel også møder Kristus.

Herre, hjælp mig til at bekende mine
synder. For vi synder alle; det er kun
din søn, Jesus Kristus, der levede uden
synd, men i stedet steg op på korset,
så vores synder kunne blive tilgivet.

Kilde: SAT-7 UK

En underfuld opdagelse
Jeg så Jesus-filmen adskillige gange, og da jeg så
ham udføre sine undere, tabte jeg underkæben
af ren overraskelse! Ingen i hele verden kunne
gøre så store undere – sådan som han helbredte
de syge og kaldte de døde tilbage til livet. Ingen
kan gøre disse ting, medmindre der er tale om
en utrolig dygtig læge, og selv sådan en læge kan
kun helbrede de syge, ikke tilgive os vores synder.
Så det var da jeg tænkte over det, at jeg fik tro
på, at Kristus er den eneste, der kan frelse, og at
han alene kan tilgive vores synder – for vi har alle
sammen syndet og bliver ved med at gøre det,
men han steg op på korset for vores synder. Han
døde og kom tilbage til livet, så vi kunne blive
frelst. Det troede jeg på.

Ligesom Herren spurgte Peter om han
elskede ham, vil jeg også gerne bekende tre gange at jeg elsker dig, Jesus.
I Jesu Kristi navn,
Amen

Hjertets forvandling
I et stykke tid holdt jeg mig imidlertid på afstand
af Kristus, og jeg brugte min mobil til at kigge på
ting, jeg ikke burde se. Men da jeg bekendte alle
mine synder for Kristus, forvandlede Herren mit
hjerte, så jeg kunne se alle mine synder, og jeg
Illustrationsfoto: Envato Elements

6

Forfølgelse i Kina

I praktik hos Norea

Ny internetlovgivning
rammer kinesiske kristne

Der er gået rigtig mange mennesker gennem dørene på Porsevej i
Haderslev i årenes løb. Frivillige såvel som ansatte, har lagt kræfter i at nå
det samme mål – At dele evangeliet med verdens unåede folkegrupper, og
opmuntre forfulgte kristne.
Jonas Nørgaard fra Aarhus deler den samme vision og i februar, marts og april er han, i forbindelse med sin uddannelse, i praktik hos Norea
Mediemission.
Vi har spurgt Jonas hvorfor det giver mening at
pendle mellem Aarhus og Haderslev.
Hvad er det for en uddannelse du er ved at
tage, Jonas?
Jeg er ved at tage en uddannelse der hedder 3K.
Det står for Kristendom, Kultur og Kommunikation. Det er en meget tværfaglig uddannelse
hvor vi har mange forskellige fag. Jeg synes især
det er spændende at vi arbejder meget med den
frivillige sektor og har fag som projektledelse og
kulturforståelse.
Det er noget med at du boede i Etiopien
som barn – tror du det har præget dit valg
af uddannelse?
Ja det er rigtigt. Jeg voksede op i Etiopien, fordi
mine forældre var udsendt som missionærer i
Addis Abeba. Jeg boede der indtil jeg var 8 år,
så jeg kan huske en del og det har helt sikkert
præget, hvem jeg er som person i dag. Jeg tror
det har gjort mig åben og interesseret i at møde
mennesker fra andre kulturer, fordi jeg netop
selv har levet i en anden kultur. Derfor syntes jeg
også at især kulturdelen på 3K-uddannelsen lød
spændende.
Hvorfor faldt valget på Norea
Mediemission som praktiksted?
Jeg valgte ikke 3K på grund af kommunikationsdelen, men efterhånden er jeg begyndt at synes
det er spændende, så derfor ville jeg gerne prøve
mig selv af ift. at arbejde med kommunikation
og medier. Norea er også et rigtig godt match

fordi det er en organisation hvor man beskæftiger sig med den brede faglighed, jeg også selv har
med fra uddannelsen.
Kan du fremhæve én ting ved Noreas
arbejde, som giver særligt mening for dig?
Jeg er vild med at det er et sted hvor mission er
meget centralt. Det er bare noget der har en særlig plads for mig grundet min opvækst.
Hvad laver du når du ikke er begravet i
studier?
Når jeg ikke studerer, går jeg til fodbold
og så er jeg også med i noget LMUbestyrelsesarbejde i Aarhus. Derudover
kan jeg godt lide at være sammen med
mine venner til en kop kaffe, et spil eller en fodboldkamp på stadion.
Hvis du kunne sætte dig ned og
tale med Jesus ansigt til ansigt i
dag, hvad ville du så spørge ham
om?
Når vi engang skal mødes i himlen,
tror jeg det bliver fedt at få klarhed over, hvordan Guds suveræne plan har virket i de ting, der
er sket her på jorden. Det kan
jeg ikke gennemskue og forstå
lige nu. I stedet må jeg stole
på, at når jeg vandrer med
Ham virker alt til gode for
den som tror. I himlen får
jeg nok klarhed over hvordan det helt præcist hænger
sammen og hvor stor Guds
nåde er, også i dét.
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En ny lov i Kina har store konsekvenser for de kristne. Loven, der trådte i kraft
d. 1 marts, forbyder at publicere og dele kristent indhold online på internettet
og sociale medier.
I mange år var kristne medier ikke tilladt i Kina,
og derfor har det både været svært at kommunikere det kristne budskab ud og at kommunikere
internt i den kristne kirke. Dette blev dog ændret, da de digitale og sociale medier fik deres
indtog på den globale scene. I Kina opstod der
nu en ny mulighed for de kristne og Noreas samarbejdspartner VOS (Voice of Salvation) for at
dele evangeliet om Jesus. Det blev nu muligt at
dele og publicere Guds ord online gennem digitale og sociale medier. Dette online frirum trues
nu, desværre, af en ny lovgivning fra regeringen.
Hvordan er det at være kristen i Kina?
Kina har i mange år været et udfordrende land
at være kristen i. Historisk set har kirken, og religion generelt, haft trange kår. De største trusler
for kristne i Kina er undertrykkelse fra de kinesiske myndigheder, lukning af kirker og fængsling. Åbne Døre anslår, at der i Kina ca. er 6.8%
kristne (96,7 millioner).
De seneste 10-15 år er der sket en voldsom udvikling i overvågningen af det kinesiske samfund
og mange kirker er under konstant overvågning
fra myndighederne. Kina har nu over 570 millioner overvågningskameraer, hvoraf mange har
ansigtsgenkendende software indbygget. Derved
kan de kinesiske myndigheder let holde øje med,
hvem der går i kirke, og det er derfor også nemt
for dem at undertrykke de pågældende personer,
hvis de ses som en trussel.

dre, hvis de prøver at påvirke dem i en religiøs
retning.
Den stigende overvågning og censur af religiøse
grupper i Kina har betydet, at Kina er kommet op på en 17.-plads på Åbne Døres “World
Watch List”.
Den nye lov
I december annoncerede Kinas statslige administration for religiøse affærer (SARA) en lov, der
omhandler “administrationen af religiøs information på internettet”. Loven, der trådte i kraft
1. marts, blev vedtaget af fem kinesiske ministerier, heriblandt ministerierne for “National security” og “Public security”. Loven har hele 36
artikler, her vil vi dog forsøge at skitsere det mest
væsentlige ift. Kristi legeme i Kina.
Loven omhandler i sin korte form et totalt forbud mod publicering og deling af religiøst indhold på internettet, med mindre man har en særlig licens udstedt af de kinesiske myndigheder.

Religiøse lærere presses generelt af myndighederne til at prædike, så det skaber tillid til Partiet og
dets leder, Xi Jinping.
I skrivende stund er det ulovligt at sprede religiøst indhold til umyndige (folk under 18). I
skolen lærer børn, at de skal angive deres forælIllustrationsfoto: Unsplash
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Forbuddet indebærer online samlinger, online
uddannelser, online træning, videoer, deling af
links med religiøst indhold og online fundraising – kort sagt: Alt religiøst indhold online.

tioner) at være repræsenteret godt gennem deres
egen side/profil på WeChat, end gennem deres
egne hjemmesider.
Allerede i 2021blev næsten alle de største kristne
kanaler fjernet på WeChat. Dette har betydet, at
mange tusinde kinesere ikke længere kan tilgå
det kristne indhold, de ellers tidligere havde adgang til. Efter den 1. marts er der nok ikke meget
kristent indhold tilbage på WeChat. Fremover er
det eneste kristne indhold på WeChat det, som
er i overensstemmelse med kommunistpartiets
værdier. Her kan man frygte, at der ikke er meget tilbage af det evangelium, Biblen taler om.

For lovligt at kunne publicere og dele kristent
indhold på internettet skal man fremover have
en såkaldt “Internet Religious Information
Service License”. Denne licens gives kun til de
kirker, som hører under de fem autoriserede religioner i Kina (Protestantisk kristendom, Katolicisme, Buddhisme, Islam og Taoisme).
Men selv de kirker der hører under de autoriserede religioner i Kina, er underlagt overvågning og
begrænsninger i form af censurering. Med licensen kan kirkerne f.eks. lovligt vise gudstjenester
og undervisning online. Indholdet af disse vil
dog blive kontrolleret af myndighederne for at
sikre, at de promoverer de socialistiske værdier,
det kommunistiske parti og Xi Jinping. Licensen
gives hovedsageligt til ledere i kirker, så herved
begrænses menigmanden til ikke at kunne dele
og lave kristent indhold på internettet – selv det
at sende et enkelt vers fra Biblen, er ikke tilladt.
Hvis en kirke forsøger at sprede religiøst indhold
på internettet til umyndige (personer under 18),
eller “forårsager at umyndige tror på religion”, vil
det lede til, at man får ophævet sin licens.
Til sidst fremgår det også af den nye lov, at udenlandske organisationer ikke længere må lave eller
medvirke til at lave online religiøst indhold.
Hele den nye lov er kommet i kølvandet af, at
den kinesiske leder Xi Jinping i december udtrykte sin bekymring over at internettet og sociale medier ”reklamerer” for religion.

Forfølgelse i Kina

Husmenigheder bliver også ramt af den nye lovgivning. De er nemlig ikke på Kinas liste over
tilladte kirker, og det vil derfor være ulovligt for
dem at bruge internettet til at fortælle om Jesus.
Konsekvenser for Noreas arbejde i Kina
Noreas partner VOS har i mere end 40 år sendt
radio ind over Kina fra en lille radiostation på
Taiwan. Det arbejde har været til opmuntring,
tro og frelse for mange kinesere gennem tiden ikke mindst i årene under Mao, hvor Kina var et
ekstremt lukket diktatur.

Konsekvenser for de kinesiske kristne
En konsekvens af den nye lovgivning er, at mediet WeChat bliver ramt. WeChat er det største
sociale medie i Kina, og har i mere end 10 år
haft en overflod af kristent indhold, der kunne
tilgås lige så let, som vi kan tilgå informationer
fra Facebook. WeChat bruges flittigt af kineserne, og kan for eksempel bruges til at holde
kontakten med venner, se nyheder og endda som
betalingsmiddel.

Heldigvis påvirker den nye lov ikke selve radioudsendelserne. Men indenfor de seneste 10 år
har VOS også taget internettet og de sociale medier i brug som et redskab til at nå flere i Kina
med evangeliet om Jesus. VOS har blandt andet
brugt det førnævnte medie WeChat. VOS har via
WeChat kunnet sende bibelvers eller hele passager fra Biblen til mennesker i Kina. Gennem
WeChat app’en har kineserne også haft mulighed for at stille spørgsmål om kristendommen til
VOS. App’en har givet kristne i Kina mulighed
for at dele det gode budskab med andre, men alt
dette kan meget vel være forbi. VOS har inden
for de sidste par år fået udviklet deres egen app
til smartphones, hvor man kan høre VOS’s programmer og være i dialog med radioværter. VOS
APP’en er stadig tilgængelig i fastlandskina, men
det er måske kun et spørgsmål om tid, inden regeringen lukker tilgangen til den. Nedlukningen
har især konsekvenser for dem, der bor i de store
byer, da de ikke blot kan ty til radioudsendelserne, fordi radiosignalet bliver forstyrret af for
megen elektrisk støj i luften.

WeChat har i de seneste år været kinesernes primære nyhedskilde, hvorfra de følger deres nyhedskanaler - ligesom vi f.eks. kan følge TV2´s
nyheder på Facebook. Det er dermed vigtigere
for nyhedskanaler (og kristne kirker/organisa-

“Fremover er det eneste kristne indhold på WeChat det,
som er i overensstemmelse
med kommunistpartiets værdier. Her kan man frygte, at
der ikke er meget tilbage af det
evangelium, Biblen taler om. ”

Af Jonas Nørgaard & Jesper Noer
Illustrationsfotos: Unsplash
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Savner du
nyt læsestof?
Kvinder verden over lever i mørke. De er overgivet til
vold, slaveri og isolation. De føler ikke, at de har noget
valg i livet – de er dømt til at tabe.
Men når håbet sejrer, kommer der oprejsning og lægedom, kærlighed og liv, sandhed og nåde.
Norea har netop udgivet bogen ’Håbet sejrer’, som er
en samling af 9 kvinders gribende livshistorier og deres
møde med Jesus gennem ’Kvinder med Håb’ arbejdet.
Bogen er et vidnesbyrd om den forvandlende kærlighed, som Jesus giver. Bogen viser også, hvorledes
”Kvinder med Håb” er en stemme, som taler ind i et
åndeligt mørke og dermed rækker lyset fra Kristus til
kvinder.
Ring og bestil bogen på tlf. 42 52 11 00
Den koster kun 50,-

,
0
5
en er
Porto

betalt
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Mediearbejdets trange kår

Konflikter og forfølgelser

Kristent mediearbejde gør en kæmpe forskel i Etiopien, men gennem landets lovgivning
oplever Noreas samarbejdspartnere indirekte forfølgelse.

Den seneste tids uroligheder i Etiopien gør livet svært for indbyggerne. Mange kristne i landet
udsættes i forvejen for stærk forfølgelse.

Norea Mediemission har været en del af radioarbejdet i Etiopien siden 1980’erne. I dag er 50%
af Etiopiens befolkning analfabeter - det er 60
millioner mennesker, der ikke kan læse i en Bibel! Derfor er radioprogrammerne en fantastisk
vej til nå de 34 millioner unåede etiopiere med
evangeliet.

Forfølgelserne som kristne i Etiopien oplever i
dag, er anderledes end for nogle år siden. For 30
år siden, under det kommunistiske regime, oplevede mange kristne forfølgelse fra regeringens
side. Der var forfølgelser overalt, især hvis man
var protestantisk kristen.

Mekane Yesus-kirkens mediemissionsarbejde
hedder “Yemisrach Dimts Communications Service” (YDCS), det betyder: “Det gode budskabs
stemme”. I Norea samarbejder vi med YDCS, og
vi har ansvaret for 6-7 ugentlige kortbølgeradioudsendelser på forskellige etiopiske sprog.
Vi har snakket med Wakshuma Terefe, der er
chef for YDCS og Noreas kontakt i Etiopien.
Han vil optræde flere gange i dette blad med sin
indsigt i forholdene i Etiopien.
Wakshuma oplever indirekte forfølgelse i
YDCS’s arbejde. I Etiopien er det ikke tilladt at
have egen radio- eller TV-station.
Medielovgivning
Siden den kommunistiske regering, er der i 50 år
ikke sket en forbedring af medielovgivningen, og
premierminister Abiy Ahmeds nuværende regering kontrollerer stadig ytringsfriheden.
Regeringen har for nyligt proklameret, at de
vil kontrollere kristne satellitkanaler. Det bliver
ulovligt at sende satellit-TV uden licens fra regeringen - også hvis man er uden for Etiopiens
grænser, og vil sende ind i landet.
Når det kommer til sociale medier, er det ikke
tilladt at sende kristent indhold på fx YouTube
og Facebook uden at have tilladelse fra regeringen.
Man kan ikke få licens til at sende FM-radio eller have en FM-radiostation, her har lovgivningen heller ikke ændret sig, siden den kommunistiske regering var ved magten. Hvis man vil
sende kortbølgeradio fra udlandet, som YDCS
gør fra Sydafrika, i samarbejde med TWR, skal

man nu have en licens. Det indebærer, at man
indvilliger i, at regeringen kontroller indholdet.
“Church council”
Regeringen har for nylig oprettet et
såkaldt “Church council”, der består
af forskellige repræsentanter fra Etiopiens kirkeretninger – heriblandt Mekane Yesus-kirken. Wakshuma, der er
inddraget som medieperson, arbejder
nu med resten af kirkerådet på at udfærdige en forfatning, der skal ændre
medielovgivningen. Der ser dog ud til
at være svært at lave en version, som
regeringen vil godkende.

I 1991 kom TPLF (Tigray Peoples Liberation
Front) til magten og det ændrede situationen
gradvist. Under TPLF blev det officielt tilladt at
være protestantisk kristen. Under Etiopiens nye
premiereminister Abiy Ahmed er det i dag stadig
officielt tilladt at være protestant.
Dette betyder desværre ikke, at de kristne i Etiopien ikke bliver forfulgt. Der er stadig forfølgelse
af protestanter i det skjulte. Norea samarbejder med Mekane Yesus-kirkens mediearbejde
(YDCS). Wakshuma Terefe der er Noreas kontakt ved YDCS, udtrykker sin oplevelse af forfølgelsen således:

To håb for mediernes fremtid i
Etiopien
Wakshuma håber lige nu på to ting
for mediernes fremtid i Etiopien – det
første håb beskriver han således:
“Når vi ser på kampene i Tigray og andre steder, tror jeg ikke, at regeringen
kan fortsætte på samme måde. Så der
kommer forandring, og når den kommer, vil medieloven blive ændret. Det er vores håb.
Én opgave giver jeg jer: at I beder for Etiopien. Medieloven skal ændres.”
I YDCS fokuserer man 60% på at sende åndeligt indhold og 40% på at sende socialt indhold.
Indholdsmæssigt vil regeringen måske censurere
det sociale indhold som YDCS sender, men de
kan ikke censurere de åndelige programmer.
Dette skal nemlig håndteres af det nye kirkeråd,
som Mekane Yesus-kirken er en del af. Ud fra
dette beskriver Wakshuma sit andet håb:
“I den forbindelse håber vi, at de ikke blokerer for
selve afsendelsen af programmerne. Vores station er
ikke i Etiopien. Vi vil fortsætte med at producere
programmer. De får svært ved at stoppe, at vi sender radio ind i Etiopien, fordi de har begrænsede
ressourcer.”
Af Jonas Nørgaard

Wakshuma Terefe
Foto: Norea Mediemission

“Når man er kristen i Etiopien, kan man ikke altid
kalde sig selv en kristen. Man kan ikke altid sige:
“jeg er protestant”. Nogle steder og overfor nogle
mennesker må man gemme sig og leve med sin tro
i det skjulte. Selv om det forfatningsmæssigt er helt
okay at være kristen protestant, er der stadig ubehagelige forhold”.

protestant. Disse områder er totalt domineret
af muslimer. Her er det umuligt åbent at være
kristen, og man må skjule sin tro. Wakshuma
fortæller:
“Vi har mange radiolyttere i disse områder, men de
mødes i skjul i private hjem. De tilbeder Gud og
følger Jesus, men skjuler sig. Områderne er muslimske, og det er umuligt åbent at kalde sig kristen.”
Her er blandt andet tale om lyttere til radioudsendelser, som Norea har ansvaret for.
Forfølgelse fra ortodokse
I den nordlige del af Etiopien er langt de fleste
ortodokse. Især i Afar og Amhara oplever kristne
stærk forfølgelse fra de ortodokse.
For nyligt har der været kampe i Amhara mellem
militærgrupper fra Tigray og Amhara på den ene
side og regeringen på den anden side. Under disse kampe var der lokale ortodokse, der brændte
protestantiske kirker ned, og plyndrede bygninger, der tilhørte protestantiske organisationer.
I Amhara ses protestanter som en uacceptabel
folkegruppe, og der er ikke mange protestanter.
Det er svært åbent at være kristen, og mange pro-

Hvor forfølgelsen tidligere overvejende kom fra
det kommunistiske styre, kommer forfølgelserne
nu i højere grad fra muslimer og ortodokse. Forfølgelsen er også meget forskellig alt efter hvilken
af Etiopiens 11 regioner, man befinder sig i. I
Addis Abeba og i den sydvestlige region SNNPR
er der mange protestanter, og forfølgelsen er ikke
lige så stærk her som i andre dele af landet.

“Ortodokse
betragter
protestanter
som “urene”
mennesker, og
mange taler
nedladende
om og til
protestanter.“

I Etiopien er ca. 40% ortodokse, 33% muslimer,
18% protestanter og 8% stammereligioner.
Forfølgelse fra muslimer
Nogle steder i Etiopien er det stort set umuligt at
være kristen på grund af forfølgelse fra muslimer.
I den østlige del er 99% muslimer. I Somali og
i det østlige Oromia er det meget farligt at være
Illustrationsfoto: Envato Elements
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testanter gemmer sig i den ortodokse kirke. Fra
Amhara var der en radiolytter, der for nogle uger
siden ringede til Wakshuma. Han turde ikke sige
over telefonen, at han var protestant, og sagde i
stedet: “Jeg tror på Jesus”. Han ville have Biblen
og læse mere i den.

Ortodokse tror, at har man et godt arbejde, og
gør man gode gerninger kan man frelses ved det.
De tror også, at hvis man ikke tror på Maria,
er man fortabt. Wakshuma fortæller således om
den ortodokse tro:
“Den ortodokse kristendom mangler først og fremmest Kristus! De siger, at den Bibel vi har er uacceptabel. De har deres egen version, så den passer

Amhara

Sudan

BenishangulGumuz

Dire Dawa

Gambela

Sid

Det er også kampe mange andre steder. I Etiopiens største region Oromia er der ifølge Wakshuma kampe over alt. Især OLA (Oromo Liberation Front) er involveret i kampe mod regeringen.

For halvandet år siden, inden kampene tog til,
var Tigray et område, hvor de protestantiske
kristne kunne udøve deres rettigheder. De oplevede mindre forfølgelse fra ortodokse end i andre
nordlige regioner. Wakshuma fortæller at han
grundet manglende kommunikation ikke ved,
om det stadig er tilfældet.

Eritreas rolle

Oromiya
South West

Grundet den manglende kommunikation er den
protestantiske kirke i Tigray nu begyndt at organisere sig internt, adskilt fra resten af den Etiopiske kirke.
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til deres måde at tro på. Så de er virkelig langt fra
kristendommen. De tror også på magi.”
Militante kampe
I Tigray og Amhara er der kampe mellem det
tidligere regeringsparti TPLF og dets allierede på
den ene side og Abiy Ahmeds føderale regering
og Eritreas militær på den anden side.
Mange i Tigray siger i disse dage, at de gerne vil
have deres eget land.
Fra regeringens side er det for nyligt blevet udtrykt, at forhandlinger og forsoning snart igangsættes. Dette kan dog blive vanskeligt. I skrivende stund er TPLF begyndt at gå ind i den østlige
del af Etiopien, mod nabolandet Djibouti, hvor
Etiopien låner havne til transport. Herved kan
TPLF “kvæle” den etiopiske regering ved at få
kontrol over den rute, hvor ad varer importeres

By Jfblanc - Own work, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=93949036

13

og eksporteres til og fra Etiopien. Når TPLF bevæger sig den vej, og allerede kontrollerer mange
zoner i Afar, er det svært at forestille sig, hvordan
forsoning kan finde sted.

alia

Addis Ababa

n

Etiopisk ortodoks “kristendom” er radikal, og
de har grader af tro. De tror typisk på Gud og
“lidt mindre” på Jesus. De tror “meget” på Maria, og hun bliver sat højere end Jesus. Generelt
tror de på mange helgener, både personer vi kender fra Biblen, men også andre udenfor Biblen,
heriblandt lokale helgener. Der er også splittelser
internt i den ortodokse kirke, der typisk handler
om hvilke helgener, man tillægger størst værdi.

Djibouti

da

Som barn boede jeg i Etiopien, hvor mine forældre var missionærer. Her havde vi en hushjælp,
der var ortodoks. Dengang spurgte jeg min far:
“Kommer Kori (vores hushjælp) også i himlen?”
Min far svarede: “Det kommer an på, om hun
tror på Jesus; det er ikke alle ortodokse, der gør
det”. Her er vi inde ved kernen i det, der er forskellen på ortodokse og protestanter.

Afar

Su

Det er vigtigt ikke at give det billede, at alle ortodokse forfølger protestantiske kristne. I Etiopien
er der mange ortodokse, der lever side om side i
fred med protestanter, især i SNNPR, Tigray og
Addis Abeba. Der er dog mange i den ortodokse
kirke, der slet ikke bryder sig om protestanter.

Tigray

a
re

Trosforskelle på protestanter og ortodokse

it
Er

Ortodokse betragter protestanter som “urene”
mennesker, og mange taler nedladende om og
til protestanter.

Eritrea

Forfølgelse i Etiopien

Eritreerne var etiopiere, og taler samme sprog,
men de betragtes ikke længere som etiopiere efter landet blev selvstændigt i 1993. I 1998 gik
Etiopien, ledet af TPLF, i krig mod Eritrea. Krigen varede i 20 år, indtil Abiy Ahmeds regering i
2018 indgik en fredsaftale med Eritrea.
Etiopiens regering siger ikke åbent, at Eritrea
er involveret, og hvis de er, så er det kun for at
forsvare deres egen grænse mod Tigray. Men
mange steder i Etiopien beretter lokale medier
om eritreernes militære tilstedeværelse i bekæmpelsen af regeringens modstandere - især TPLF.
Eritreas militær er involveret ikke bare i Tigray,
men også i Oromia og mange andre steder.
Wakshuma fortæller, at han har hørt personer i
det centrale og sydlige Etiopien fortælle, at de
kæmper mod Eritreas militær, fordi eritreerne
hjælper regeringen. Han fortæller, at det i hans
hjemby i Oromia siges, at der er eritreerne til
stede.
Ingen kommunikation
Wakshuma fortæller, at situationen i Tigray er
svær, dels pga. af kampe og dels fordi kommunikationsforbindelserne er meget begrænsede.
“Der er mange steder, der ikke har forbindelse til
omverdenen, ingen kommunikationslinje, intet internet, intet lys. Vi hører, at folk dør i Tigray, og
vi kan ikke kommunikere med vores protestantiske
kristne radiolyttere – vi har mange radiolyttere i
Tigray”.

Humanitære forhold
Konflikterne og kampene har store konsekvenser
for etiopiske kristne, men ikke kun de kristne.
Mange steder i landet fanges civile i krydsilden.
Kampene er skyld i mange ødelæggelser, der
både koster menneskeliv, og smadrer folks hjem.
Der er efterhånden adskillige grusomme beretninger om, at det Etiopiske militær og dets modstandere henretter, kidnapper eller misbruger
civile. Dette sker både på grund af etnicitet og
folks betydning for angribernes modstanderne.
Flere historier beretter om, at sult bliver brugt
som et middel til at føre krig, således at f.eks.
nødhjælp forhindres i at komme frem, marker
brændes af og brønde ødelægges, med det formål
at presse modstanderen.
Alt dette får etiopiere til at flygte til nabolande
som Kenya eller til de mere fredelige dele af landet. Om Etiopiens humanitære forhold fortæller
Wakshuma:
“De humanitære forhold er dårlige over hele landet.
Især i Tigray og Oromia er det meget forfærdeligt,
fordi der er ekstreme kampe overalt i disse områder.
Det er svært for kristne, for alle mennesker. Uanset
om det er i Tigray eller den midterste del af Etiopien. Den humanitære situation er meget alvorlig.
Selv her i Addis Abeba mærker vi konsekvenserne.
Levestandarden bliver ringere, problemerne flere.”
Af Jonas Nørgaard

“Det meget
forfærdeligt,
fordi der er
ekstreme
kampe overalt i
disse områder.
Det er svært for
kristne, for alle
mennesker”
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I skal hades af alle på
grund af mit navn

Bed sammen med os
Bed om at Gud må gribe ind i Kina, og skabe nye muligheder for at dele evangeliet med det kinesiske folk.

“Jeg forstår
det bare ikke.
Hvad er det
vi gør, som
får dem til
at hade os så
meget?”

Norea har været engageret i mediemissionsarbejdet i Indien i mere end 30 år, og aldrig
har behovet for mediebåret evangelisation været større

For nyligt kunne man læse en foruroligende artikel om Indiens kristne mindretal i Kristeligt
Dagblad. Ifølge artiklen har i alt ni delstater indenfor det seneste år indført anti-omvendelses
love og disse love giver hinduistiske selvtægts
grupper en undskyldning for at angribe kristne.
2021 var et dystert år for de kristne i Indien, og
det blev kun værre, jo tættere vi kom på årsskiftet. Hen over julen blev kirker stormet, skoler
angrebet og kristen litteratur brændt. Mange
indiske kristne må nu udgive sig for at være hinduer, for at beskytte sig selv.
Nærende radiobølger
Med risikoen for at blive angrebet, hvis man
bekender sig som kristen, vil stadig flere se sig
nødsaget til at holde deres overbevisning skjult
for samfund og familie. Det betyder, at det bliver
meget svært at være en del af et lokalt kristent

fællesskab, og mulighederne for at få åndelig næring bliver små.
Derfor spiller mediemissionen en helt afgørende
rolle i missionsarbejdet i Indien. For gennem radioen er det muligt at oplære og undervise lokale
bibelstudiegrupper, men det er også muligt at
trøste og opmuntre den ensomme, kristne kvinde eller mand, som er nødt til at lytte til radioen
i smug, af frygt for at familien skal finde ud af, at
hun eller han er kristen.
Hadet mod de kristne er intenst blandt hinduistiske ekstremister og det lader til at være tiltagende. Men de kristne har svært ved at forstå,
hvorfor de bliver lagt for så stort et had. En kristen indisk landmand sætter overfor The New
York Times ord på denne undren: ’Jeg forstår det
bare ikke’, udtaler han. ’Hvad er det vi gør, som
får dem til at hade os så meget?’.
Fysisk og psykisk pres
Ifølge den indiske forfatning har kristne og andre religiøse minoriteter lov til at samles frit, og
i nogle af Indiens delstater kan man offentligt
bekende sig som kristen, uden at blive lagt for
had eller risikere at blive udsat for forfølgelse
fra det samfund man lever i. Men Indien er et
enormt land, med et indbyggertal som er mere
end dobbelt så højt som hele Europas indbyggertal tilsammen. Derfor er graden af forfølgelse
meget varierende, afhængigt af hvor i Indien
man befinder sig.
Stadigt flere delstater har skærpet tonen overfor
religiøse minoriteter, og selvom der altså officielt
er religionsfrihed i hele Indien, har foreløbigt 9
ud af 28 stater vedtaget såkaldte anti-omvendelseslove, som gør lokale myndigheder i stand
til at anklage kristne for lovbrud på baggrund
af ’overtrædelser’ som at invitere hinduer på te.
Nogle steder bliver kristne arresteret på falske
anklager eller får forbud mod at handle med andre i landsbyen. Andre steder bliver landsbyers

Bed for de kristne i Etiopien, at de må finder deres
tryghed og glæde i Jesus.
Bed for det kristne mindretal i Indien, som oplever at
forfølgelsen og modstand mod kristne er tiltagende.
Bed for det ukrainske og det russiske mediemissionsarbejde. Situationen er yderst vanskelig i begge
lande, og behovet for mediemission er stort.
Bed for det arbejde som Norea driver i Danmark. Bed
om at vi gennem medierne må nå mennesker med livets ord, mens der endnu er tid.

hinduistiske beboere idømt bødestraf for at byde
kristne ind i deres hjem.
Anti-omvendelseslovene giver myndigheder en
legitim grund til at slå hårdt ned på kristne, men
lovene gør samtidig, at almindelige indiske borgere kan angribe kristne på gaden, uden at det
får retslige konsekvenser for gerningsmændene.
Brug for forbøn
Situationen i flere af de indiske delstater leder
tankerne hen på Jesu ord i Matthæusevangeliet
10, 22:
“Og I skal hades af alle på grund af mit navn.
Men den, der holder ud til enden, skal frelses.”
Det er et vers som kan være svært at forholde
sig til som kristen i Danmark, men for mange
kristne i Indien, er dette vers en realitet.
Der er stort behov for at lægge Indiens kristne
frem for Gud i bøn, og det er vigtigere end nogensinde at vi bringer håb til hele den indiske
befolkning, kristne såvel som hinduer, gennem
medierne.
Af Jesper Noer
Illustrationsfotos: Envato Elements

Afsender:
Norea Radio Danmark
Porsevej 6
DK - 6100 Haderslev

Krigen i Ukraine
Krigen er rykket ind på vores breddegrader og ind i vore dagligstuer. Det er langt fra den
første krig i vores levetid og langt fra den eneste humanitære krise som finder sted netop
nu. Situationen i lande som Syrien, Afghanistan, Etiopien og Yemen er stadig forfærdelig,
selvom nyhedsværdien i disse kriser ikke længere er en del af nyhedsstrømmen.
Men krigen i Ukraine berører mange danskere på en særlig måde. Måske fordi krigen
foregår på europæisk jord. Måske fordi krigen også skaber ængstelse i vore liv: kan krigen
risikere at nå Danmark?
Også her i Norea er vi meget opmærksomme på krigens udvikling. Det skyldes i høj grad at
vi har samarbejdspartnere i både Rusland og Ukraine som er under et enormt pres, og som
på trods af vanskelige forhold fortsat forsøger at være vidner for Jesus og dele evangeliet
med deres landsmænd.
Én af de ansatte i mediearbejdet i Ukraine har i en video sat ord på den opgave, han står i.
En opgave som kan risikere at koste ham livet:
“Hvis Gud gør det muligt, hvis han har barmhjertighed og vi forbliver i live, bliver jeg nødt
til at forklare mit barnebarn, hvad der skete her. Så snart hun forstår, at det er krig, vil hun
spørge mig: Bedstefar, hvilken side var du på? Og det bliver svært for mig at forklare hende,
hvad det vil sige at være på Jesu side.
At være på Jesu side betyder at være sammen med sit folk. Jesus kom til sit folk, han boede hos
dem, spiste med dem, helbredte dem, oprejste de døde. De var ikke lydige, ligesom vi ukrainere ikke har været lydige. De var materialistiske. Mine ukrainske brødre skråler med bandeord. Det kan jeg ikke lide, men jeg elsker dem, og jeg er sammen med mine mennesker. Jeg vil
ærligt fortælle mit barnebarn, at jeg ikke stak af. Jeg er klar til at dø sammen med ukrainerne.
Mit kald som præst er at redde de fortabte. Det er, hvad Bibelen siger, og de mennesker, der
måtte høre mig, må forstå. Vi er dømt til døden. Vi er blevet fordømt. Vi skal dræbes. Jeg er
ikke bange for døden. Jeg ved, at livet ikke ender med døden. Mit liv er sikkert i Jesus, men så
længe jeg graver skyttegrave og bærer træstammer, kan jeg fortælle de mænd, jeg arbejder med
her, om Jesus. Jeg kan fortælle de ikke-kristne, hvordan de stadig kan bede til Gud selv i sidste
øjeblik, hvor bomberne sprænger. Så de kan kalde på Gud, som frelser.
Der er fred og ro i mit hjerte. Jesus har givet mig den. Jeg elsker Jesus! Jeg ved, at han styrer
alt, men i dag har han sat mig her sammen med mine folk. At jeg må bede for dem, vidne
for dem, tjene dem. Ligesom Jesus gjorde. Jeg forstår personligt, hvad det vil sige at være på
Jesu side i denne krig!”
Noreas partner i Ukraine, Trans World Radio, har taget en ekstra radio-sender i brug så
programmer der peger på Jesus, kan høres i både Rusland og Ukraine.
Bed for mediemissionsarbejdet på begge sider af konflikten, og bed for ansatte som er under et umenneskeligt pres.
Af Jesper Noer
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