
– Som liten jente lurte jeg ofte 
på hvorfor vi eksisterer? Jeg tenkte 
at jeg egentlig ikke hører hjemme i 
denne verden, og at en dag i frem-
tiden ville kanskje en himmelsk 
farsfigur hente meg. Den gangen 
visste jeg ingenting om den 
kristne tro.

Kristen på 40 minutter
Som voksen glemte jeg etterhvert 
disse spørsmålene, helt til jeg en 
dag fikk problemer i ekteskapet 
mitt. Da dukket de opp igjen, 
men jeg fant ikke noe svar før 
ei venninne en dag fortalte 
meg om sin kristne tro. I løpet 
av denne samtalen på bare 40 
minutter fikk jeg svar på årevis 
med undring. Jeg bestemte 
meg for å ta imot Jesus.

Den kristne kirke i Kina vokser raskt, og behovet for ledere er stort. 
I samarbeid med en lokal partner tilbyr derfor Norea teologisk 
undervisning via Internett (SOTA). En av studentene heter Mai Lee. 
Hennes historie vitner om endret liv og nytt håp. 

Tekst: Harald Endresen. Alle bilder: Norea

Nye ledere 
        TIL KINAS MENIGHETER

Mai Lee er en av SOTA-studentene. Av hensyn til hennes 

sikkerhet kan vi ikke avsløre hennes identitet. 



Den viktigste årsaken til min beslutning 
var løftene om et evig liv i himmelen. 
Ordene om himmelen som ventet gav 
meg håp. Ikke lenge etter ble jeg med i 
en Tre-Selv kirke. 

Pastoren lærte feil
Jeg fulgte interessert med i forkynnelsen. 
Etter hvert oppdaget jeg at pastoren sa 
noe annet enn det jeg leste i Bibelen 
min. Jeg ble frustrert, men hadde 
ikke selvtillit eller kunnskap nok til å 
utfordre pastoren med mine spørsmål. 
Derfor begynte jeg å undersøke andre 
muligheter til å lære mer om den 
kristne tro. Til slutt fant jeg nettsiden 
til SOTA (teologisk undervisning via 
Internett). Jeg registrerte meg, og 
det tok ikke lang tid før bøkene og 
MP3-spilleren kom i posten. 
 
Bibelkurset gav meg en dypere forståelse 
av Bibelen, og viste meg hvordan jeg 
kan leve mitt liv i tråd med Bibelen. 
Jeg lærte også om hvordan jeg kan dele 
min tro med andre. Undervisningen 

på Mp3-spilleren er svært god, og det 
har vært til stor hjelp å kunne lytte flere 
ganger på det jeg ikke forstod. 

Kinas kristne trenger opplæring
SOTA-kurset har hatt stor innflytelse på 
mitt liv, og jeg ser hvor viktig det er at vi 
er flere i Kinas kirker med solid teologisk 
bakgrunn. Mange pastorer underviser 
feil innen viktige områder.  Eksempelvis 
forkynner vår pastor at vi fortsatt lever 
under loven, og ikke at Jesus har tilgitt 
oss gjennom sitt offer på korset. Jeg 
møter mange i menigheten min som 
gjennom tårer forteller hvor vanskelig 
det er å leve slik pastoren sier de skal. 
Da er det godt for meg å kunne fortelle 
dem at vi lever under nåden, ikke under 
loven. 

Jeg tror Gud har plassert meg her for å 
gi trøst til mine trossøsken og fortelle 
om sannheten i evangeliet. Tusen 
takk for din støtte til SOTA. Dette 
undervisningsprogrammet bidrar til 
å føre stadig nye mennesker til Jesus. 

Slik har Mai Lee sittet timesvis 
over en åpen Bibel mens 
hun lytter til undervisningen 
fra MP3 spilleren. 



Sota’s lærere jobber hjemmefra. På  
den måten holdes kostnadene nede,  
og de blir ikke så lett oppdaget av  
politiet. Myndighetene i Kina har lite 
sans for denne typen undervisning, så 
både studenter og lærere er forsiktige 
med hvem de snakker med om dette 
tilbudet. 

En av lærerne heter Elisabeth. Den unge 
kvinnen er mor til en snart 2 år gammel 
gutt som tasser rundt i leiligheten mens 
hun retter oppgaver, sender ut bøker og 
annet materiell til studentene. Kassevis 
med oppgaver vitner om en hektisk 
arbeidsdag, men det er tydelig at hun 
trives med oppgaven. 

Underviser i  
hemmelighet

Elisabeth har travle dager med 

å rette og sette karakter på 

innleverte oppgaver. Noen skriver 

for hånd, men de fleste sender 

nå inn oppgavene elektronisk.

I 2015 var det over 1600 registrerte 
og aktive studenter i SOTA, og 
antallet øker hvert år. Studenter 
som har fullført kurset mottar 
sitt diplom på samlinger som 
holdes vår og høst. En stor del av 
samlingene er lovsang til Gud og 
vitnesbyrd om mektige gjerninger 
i Jesu navn. Disse studentene 
vil spille en nøkkelrolle for den 
enorme kristne kirken i Kina. Flere 
eksperter tror at Kina vil være det 
land i verden med flest kristne 
innen 2025.*

* Kilder: Telegraph.co.uk, og Pew Research Centre.

Langs veggen hjemme hos Elisabeth står lageret 
av bøker, MP3 spillere og annet materiell. 



Det er i første omgang bestilt 
2000 slike nettbrett. Hvert av dem 
inneholder om lag 600 timer lydopptak 
med teologisk opplæring, og over 10.000 
illustrasjonsbilder. Nettbrettet har også 
et elektronisk bibliotek. Studentene kan 
kommunisere direkte med hverandre, 
og drøfte ulike versjoner av Bibelen. 
Innlevering av oppgaver gjøres også 
via nettbrettet.

Kinas kristne trenger din forbønn, 
og de trenger snart flere nettbrett. 
En gave på 750 kroner gir Norea 
anledning til å betale for ett 
nettbrett.

KINAS KRISTNE 
TRENGER VÅR HJELP

Richard er hovedarkitekten 

bak det nye nettbrettet. 

Be om helse og sikkerhet 

for Richard og hans

medarbeidere.
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Norea skal fortsatt sende evangeliet på radiobølger inn over Kinas 
store land, men Internett gjør det mulig å utruste kristne ledere på en 
helt spesiell måte. I noen år har vi brukt MP3-spillere til den teologiske 
undervisningen. I februar 2016 tar vi i bruk nettbrett i stedet. Dette gir 
store muligheter. 

En milepæl for Kinas kristne 
Noreas partner ønsker å forberede 
Kinas kirke for fremtiden, og 
nettbrettet er en milepæl i dette 
arbeidet. Prisen for ett komplett 
nettbrett med tastatur og omslag er 
750 kroner.


