
TV-produsent Samia, bosatt et sted i Nord-Afrika. 
Foto: Norea
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- Jeg vil tjene Jesus gjennom TV

Etter at Samia fra Tunisia så en film på TV om Jesu liv ble hun frelst. Nå produserer hun TV-program 
for å gi andre det samme håpet hun selv har funnet. Les hennes historie, og la deg inspirere av 
hvilken enorm effekt TV-programmer i Nord-Afrika og Midtøsten har. 

Tunisia, mitt hjemland. Nydelige sandstrender og kystlinje i nord, den veldige 
Sahara-ørkenen i sør, og midt i mellom frodig, godt land. Dette minste landet i 
Nord-Afrika var en gang et kristent land. De første hundre år av kirkens historie, 
var det en sterk og virkekraftig kirke her, til tross for stor forfølgelse. I dag er det 
dessverre ikke slik. Det er bare 30 000 innbyggere i landet som er etterfølgere av 
mesteren.  

Jeg heter Samia. Jeg kommer fra en moderne muslimsk familie, som de fleste i 
Tunisia. Men som muslim, moderne eller ikke, er det ikke akseptert å konvertere 
til en annen tro. For min del kjente jeg på en tomhet og hadde egentlig ikke noe 
håp. Det ser jeg i alle fall i ettertid. 

Jeg husket så godt julen 1997. Da jeg satt og så på filmen om Jesu liv, ble jeg 
berørt av Guds kjærlighet. Jeg måtte bare få vite mer. På en eller annen forunder-
lig måte kom jeg i kontakt med noen troende. De oppmuntret meg og svarte 
på alle spørsmålene jeg hadde om Jesus og kristen tro. Etter hvert bestemte jeg 
meg for å si ja til Jesus. Endelig fant jeg håpet jeg manglet. 

For ni år siden giftet jeg meg med min store kjærlighet, en kristen mann fra et 
naboland, og vi flyttet dit. Sammen produserer vi TV-programmer der enkelt-
mennesker forteller sin historie om veien til tro og om hva Jesus betyr for dem. 
Programmene blir sendt i hele Midtøsten og Nord-Afrika både via Youtube og 
Satellitt-TV, og kanalene har mer enn 14 millioner seere! 

Jeg synes det er tøft gjort av den enkelte å stille seg fram på TV. Det å stå fram 
med historien sin på denne måten er veldig vanskelig for mange. De frykter for 
hva familie, venner og lokalmiljø kommer til å mene når de får høre at de følger 
Jesus. Likevel vil de at andre skal få oppleve å bli satt i frihet som dem selv, til 
tross for at det kan koste dem dyrt. 

Tekst: Elisabet Lillebø Sæth



•  Over 500 millioner bor i Midtøsten og Nord-Afrika. 

•  Noreas samarbeidspartner SAT-7 produserer TV- 
programmer via satellitt på språkene tyrkisk, arabisk 
og persisk.

•  Det er også en egen kanal for barn, som er svært 
viktig da halvparten av befolkningen i regionen er 
under 18 år. 

•  Målet er å gjøre kristentro relevant i seernes liv.

•  SAT-7 vil også bygge broer mellom kristne og 
andre religioner i området. TV er svært strategisk å 
bruke til misjon her, da det er den viktigste kilden til 
usensurert informasjon og underholdning. Mange 
kan ikke lese eller skrive, og har en svært begrenset 
politisk eller religiøs frihet. 

Fakta om Midtøsten og Nord-Afrika Respons fra seere
Gjennom TV-sendingene er 
Guds ord tilgjengelig i alle 
hjem. Jeg takker Gud for 
arbeidet dere gjør. 
(12-åring fra Egypt). 

Jeg skriver for å vise hvor 
glad jeg er i SAT-7. Jeg vil 
understreke hvor viktig TV-
arbeidet er for oss kristne i 
Midtøsten som er spredt i 
ulike land. Vi får oppmuntring, 
trøst og veiledning gjennom 
sendingene. 
(Fra kvinne i Saudi-Arabia). 

Tusen takk for fantastiske 
programmer som har vært 
til stor nytte for meg. Jeg 
kan ikke se for meg en dag 
uten å se på denne kanalen, 
særlig fordi jeg bor langt 
fra mitt hjemland. SAT-7 
spiller en viktig rolle i mitt 
åndelige liv.
 (Kvinne fra Syria).

Jeg ser på programmene i 
fengsel, hvor jeg sitter inne 
på livstid. Men jeg vet at 
livet mitt er i Guds hender. 
(Mann i Iran). 

Økt skattefradrag for gaver til Norea
Beløpsgrensen for skattefrie gaver til 
frivillige organisasjoner er for 2014 
økt fra 12 000 til 16 800 kroner. 
Ring Aina på telefon 38 14 50 21 og 
oppgi fødselsnummeret ditt (11 siffer), 
så vil gavene du gir til Norea 
automatisk bli ført til fradrag på 
selvangivelsen din.
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Aina Koland. Foto: Norea

Vakt 
hele døgnet: 
900 98 006
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I  natursk jøne omgjevnader f inn du oss . 
Ta ut  på dagsutf lukt  t i l

 Tro l lst igen og Ge irangerf jorden!
Kontakt  oss for  gode sommart i lbod! 

Tlf: 57 87 49 90 
E-post: post@innvikfjordhotell.no
Sjå også: www.innvikfjordhotell.no



Grensesprengende program 
i stengte områder
Flere grenser hindrer motløse og krigstrette mennesker i Midtøsten og Nord-Afrika fra å høre 
evangeliet, men TV-signalene kan ingen stoppe. Nylig møtte Martin Birkedal i Norea programleder 
Imed D., som gjennom sitt kristne TV-program formidler Jesu kjærlighet til den arabiske verden. 

Politisk uro, borgerkrig og regimer som styrer med jern-
hånd preger hverdagen i Midtøsten og Nord-Afrika. Men 
for de mange som har satellitt-TV, er fremtidshåpet bare 
en knapp unna.  

Norea er engasjert i det kristne satellitt-TV-arbeidet SAT-7, 
som ønsker å spre håp utover det jordiske livet som ofte 
virker miserabelt for mennesker i dette området. Admin-
istrasjonsleder Martin Birkedal møtte flere programledere 
på en konferanse i april. Blant disse var Imed, som leder 
programmet Forbidden, som betyr ”forbudt” på norsk.

Kjærlighet for den arabiske verden 
Forbidden er et konsept som står marokkaneren nær.
Foruten å være TV-personlighet, er han nemlig poet og 

pastor, og bruker evnene sine kreativt på skjermen. 
Programmet er inspirert av ordene i Johannes 11:35, hvor 
det står ”Jesus gråt.” Tanken bak er å vise mennesker i 
den arabiske verden at Jesus bryr seg om dem og gråter 
for dem. 

Fronter kontroversielle temaer 
Jesu kjærlighet for mennesker er derfor fokuset når Imed 
tar opp både kontroversielle og aktuelle temaer. 
Episodene har for eksempel omhandlet menneskehandel 
og tilgivelse etter krig. Seerne er takknemlige for å få et 
kristent perspektiv på relevante utfordringer, og foreslår 
stadig nye temaer: 
- Det kan være bra for andre å se hvem som virkelig søker 
Gud og hvem som ikke gjør det. Da slipper man å snuble 
på veien. Jeg vil gjerne ha en diskusjon om dette i pro-
grammet, skriver en seer til Imed. 
Imed tror programmet har en viktig plass: 
- Jeg ser hvor viktig det er å få fram i lyset hva Jesus ville 
gjort i møte med dagens mennesker, forteller Imed. 

Effektivt misjonsarbeid i stengte land
Martin Birkedal blir tydelig beveget av engasjementet til 
Imed. 
- Jeg synes han er en inspirerende mann, og for en 
glede det er å se han på skjermen, forteller Birkedal, som 
i mange år har fulgt TV-arbeidet i Midtøsten og Nord-
Afrika tett. 
- Tenk at 14 millioner mennesker får se og høre om Jesu  
kjærlighet hver dag hele året! Det koster mye å lage gode 
TV-programmer, men når man fordeler kostnadene på 
antall seere blir det bare sju kroner pr. seer pr. år. Man kan 
vanskelig forestille seg et mer effektivt misjonsarbeid, sier 
Birkedal, og det bærer frukt!

Noreas partner blir nedringt av mennesker etter at de har 
sett på de kristne TV-sendingene. Mange ringer fra land 
med sterk forfølgelse av kristne, som 
Iran, Saudi-Arabia, Afghanistan, Tunisia, 
Marokko og Egypt. I disse landene 
risikerer de som har trodd hele livet, 
eller velger å konvertere, å bli forfulgt. 
Til tross for vanskelighetene som møter 
dem, velger mange Jesus allikevel. 
– Det er et mektig vitnesbyrd for meg 
om Jesus og kraften i Hans ord, 
avslutter Birkedal.

Tekst: Åshild Appleyard

Imed D. er programleder for det populære men kontroversielle TV-
programmet Forbidden, som tar opp vanskelige tema få tør snakke om 
i Midtøsten og Nord-Afrika. Foto: Sat-7

Administrasjonsleder 
Martin Birkedal
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Nylig var jeg på en konferanse i regi av det kristne TV-arbeidet 
Noreas givere støtter i Midtøsten og Nord-Afrika. Det ble et sterkt 
møte med kristne som brenner for å dele evangeliet i et område av 
verden hvor kristne har det svært vanskelig mange steder.

Jeg må innrømme at jeg var spent foran mitt første møte med 
kristne fra området. Mange blir forfulgt eller overvåket, og har 
sterke begrensninger på hvordan de kan utøve sin kristne tro. 
At en muslim konverter til kristendommen, er så å si uhørt. Både i 
forhold til familien og overfor myndighetene vil dette i så fall kunne få konsekvenser. Det må da være utrolig vanskelig 
å leve slik, tenkte jeg. 

En tyrkisk pastor jeg møtte satte det hele i perspektiv: 
”Hva gjør du når du kommer inn i et mørkt rom? Klager du over mørket? Nei, - du slår på lyset!” sa han.

Jesus sa: 

«Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys» 
(Joh.8,12). 

Dette lyset blir reflektert gjennom det kristne TV-arbeidet Norea støtter. Håpet, og ikke håpløsheten, blir løftet fram. 
Programmene gir håp til isolerte kristne, håp til søkende, håp til kvinner som blir undertrykt, håp for dem som opplever 
sensur og usannheter, og ikke minst, håp for evigheten. En av de populære programlederne sa det på denne måten: 
”tanken er å vise muslimer hva kjærlighet er gjennom kjærlighet til dem.”

Over halvparten av befolkningen i Midtøsten og Nord-Afrika har tilgang på satellitt-TV. Internett og smarttelefon er 
stadig mer populært, men det er en stor risiko for at myndighetene sensurerer innholdet. Satellitt-TV, derimot, er 
det eneste mediet myndighetene ikke har klart å sensurere. Dermed er dette den viktigste kilden til informasjon og 
underholdning i Midtøsten og Nord-Afrika.

Om du ønsker å dele Guds kjærlighet med flere, er det uten tvil en god investering for deg å støtte kristne 
TV-sendinger i dette området. Det har jeg fått erfare. 

Vennlig hilsen
Per Byrknes
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Håp 
i det håpløse

Foto: Norea

  

• For 200 kroner gir du Norea anledning til å betale for at 25 
personer får se kristent TV hver dag i ett helt år. 

• For 400 kroner får dobbelt så mange gleden av å få bekreftet 
hver dag at Jesus bryr seg om dem og gråter med dem.


