
Fra morgen til kveld må folk i 
Nord-Korea jobbe for president 
Kim-Jon Un. I likhet med sin far 
og bestefar krever han folkets 
underkastelse og tilbedelse.

Mange vet nok at han ikke er spesielt 
guddommelig. Hungersnøden på 
1990-tallet førte utvilsomt til at mange 
begynte å trekke presidentens allmakt i 
tvil. Mer enn 10 prosent av befolkningen 
døde av sult i denne perioden. 

Radiosendinger
Norea Mediemisjon var nylig på besøk 
i Nord-Korea. Gjennom mange år har 
radiosendingene våre nådd tusenvis 
av lyttere – mennesker som ikke 
kan nåes gjennom tradisjonell 
misjonsvirksomhet. 

For bare 70 år siden var en stor del av 
befolkningen kristne, men etter flere tiår 
med undertrykkelse og brutal forfølgelse 
er det nå trolig bare noen titalls tusen 
igjen. De må holde en svært lav profil, og 
i frykt for å bli avslørt er det mange som 
holder sin tro skjult selv for egne barn. 
Dette forteller Hanbyeol Lee som du kan 
lese om på neste side. Radiosendingene 
bringer oppmuntring og trøst. Program-
lederne lærer dem sanger, ber med dem, 
og fra tid til annen feirer de til og med 
nattverd sammen med dem.    

- Spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag

«Uten deres radioprogram og 
kjærlighet til oss ville vi aldri fått 
del i evangeliet, og vi ville vært 
fortapt i mørket» Lytter i Nord-Korea

Nord-
Korea



HISTORIEN OM EN 

flyktning 
fra Nord-Korea

Hanbyeol Lee vokste opp i Nord-Korea. 
Hennes bestemor var kristen, og hennes 
far gikk i kirken før den ble stengt av 
myndighetene. Dette fikk hun vite først 
etter at hun hadde flyttet til Sør-Korea. 
Hanbyeol er spinkel av vekst, har tynne 
hender og en forsiktig stemme. Jeg må 
lene meg frem over bordet for å høre 
hva hun sier der vi sitter på en kafe i 
Sør-Korea. Hungersnøden som rammet 
landet på 1990-tallet har satt dype spor 
i den unge kvinnens liv. 

14 dager uten mat
– Det ble mindre og mindre mat. 
All ledig tid gikk med til å finne mat, 
forteller hun, – og vi spiste alt vi kom 
over. Da katastrofen var på sitt verste, 
gikk jeg ofte dagevis uten mat. En gang 
spiste jeg ikke på 14 dager, forteller hun 
stille og ser ned. – Jeg var så sulten, og 
det verket i magen hver kveld. 

Til slutt bestemte moren min seg for 
å prøve å komme seg over grensen til 
Kina for å hente mat. Der møtte hun 
misjonærer som hjalp henne, og dette 
ble begynnelsen på en bedre tid for oss.

Arrestert to ganger
Moren viste seg å være en meget 
ressurssterk kvinne, og hun fant raskt ut 
hvilke grensevakter som kunne bestikkes.
Etter hvert ble det mange turer over 
grensen. Moren utviklet et stort nettverk, 
og det var dette som berget henne da 
sikkerhetspolitiet kom for for å arrestere 
henne. 

Hun tok i all hast med seg Hanbyeol og 
flyktet over grensen til Kina. Der fikk hun 
sendt datteren videre med en transport 
til Sør-Korea. Hun planla selv å komme 
etter noe senere. I stedet ble hun 
arrestert og sendt tilbake til Nord-Korea. 



Etter noen måneder i fengsel klarte 
hun imidlertid å betale seg ut, og 
flyktet igjen til Kina. På nytt ble hun 
arrestert og sendt tilbake til Nord-
Korea. Men nok en gang kom hun 
seg ut av fengslet, og denne gangen 
klarte hun å komme seg i sikkerhet 
i Sør-Korea. Mor og datter kunne 
omsider gjenforenes. 

Skjulte troen for datteren
I Sør-Korea kunne moren endelig 
fortelle datteren om Jesus. Hun 
våget ikke si noe mens de bodde i 
Nord-Korea, for hun fryktet at datteren 
skulle røpe dem. 

Hanbyeol sitter nå foran meg og 
smiler:  – Jeg er så glad jeg møtte 
Jesus, og jeg er så glad for å være i 
trygghet. Jeg savner familien min, 
men jeg bruker livet mitt til å ta vare 

på og bringe videre historiene fra andre 
avhoppere. Hanbyeol har opprettet en 
organisasjon for å drive dette arbeidet, 
og hun har allerede registrert og arkivert 
snart 100 historier. 

 Dette er noen av 
programmene som sendes 
ukentlig til Nord-Korea

• Daglig bibelundervisningsprogram 
• Gudstjeneste hver søndag
• Musikkprogram 
• Bibelopplesning
• Program om bønn
• Opplæring for søndagskolelærere
• Veiledning for forfulgte kristne

Det koster 500 kroner å sende 
10 minutters radioprogram til
Nord-Korea. 



På flukt fra Nord-Korea møtte John en 
gruppe kristne i Kina. Han tok imot 
Jesus, og etter en intens opplæring på 
noen uker reiste han tilbake til Nord-
Korea. Kristne som avsløres risikerer å 
bli henrettet, men John kunne ikke tie 
om sitt nyvunne håp i Jesus. Den første 
som tok imot Jesus var hans egen mor. 
Faren nektet å bli kristen, men mange 
andre kom til tro og ble døpt. 

På denne tiden lyttet han til våre 
kristne radiosendinger. Gjennom dem 
fikk han mer opplæring i kristen tro, og 
særlig viktig var opplevelsen fellesskap 
med andre kristne. - Det er ikke nok å 
be alene, man trenger fellesskapet. 
Dette fikk jeg ved å lytte til 
radiosendingene, sier 
John.

Fengsel og tortur
John var så frittalende 
om sin kristne tro at 
det bare var snakk om 
tid før han ble arrestert. 
I fengslet måtte han sitte 

med beina i kors 16 timer hver dag. 
Sovnet han ble han slått og sparket, 
utsatt for beinhard fysisk straff og fikk i 
tillegg mindre mat. Han brukte tiden til 
å be, og Gud gav ham evnen til å sove 
uten at vaktene oppdaget det. 

Fellesskap gjennom radioen
John klarte til slutt å flykte, og bor nå 
i Sør-Korea hvor han er pastor i en 
menighet. Mange av medlemmene 
i menigheten er flyktninger fra Nord-
Korea. Han forteller at de kristne 
radiosendingene til Nord-Korea er 
av stor betydning for mange 
mennesker. Programmene inspirerer 

kristne i hverdagen, gir sentral 
opplæring i kristen tro, og 

man føler seg ikke så 
alene som kristen. 

Radiolytter  
i Nord-Korea

Gavekonto: 8220.02.90158  
Telefon: 38 14 50 20
post@norea.no  
www.norea.no 

En gave 
på 500 kroner 

gir Norea anledning 
til å produsere og sende 
et 10 minutters kristent 

radioprogram til 
Nord-Korea.


