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Nylig besøkte jeg flere landsbyer i Etiopia for å finne ut om det fortsatt er behov for radiosendingene 
Noreas givere har støttet i mange år.  Det har vært misjonærer i Etiopia så lenge vi kan huske, og den
evangeliske kirken i landet, Mekane Yesus-kirken, er en av de hurtigst voksende 
i verden. Er det på tide at vi trekker oss ut?  

Den første landsbyen vi besøkte heter Dherera. Her bor det omtrent 5000 innbyggere, 
hvor av  de fleste er muslimer. Den ortodokse kirken er også representert med noen 
hundre troende. Felles for alle er at de frykter heksedoktoren. - Det er helt utrolig 
hvilken makt han har over folkene her, forteller Gemechis, guiden min. Han er 
ansatt i radioavdelingen til Mekane Yesu Kirken, Evangeliets Røst, som er organisa-
sjonen vi samarbeider med. Den første lytteren vi møter 
heter Polis. Da vi satt oss ned på benken 
utenfor hytten hans i kveld-
ingen, får jeg høre hans 
utrolige historie: 

Dette er radioen Polis lyttet til i 
mange år. Sendingene førte ham 
til Jesus, og senere ble de hans 
daglige opplæring i kristen tro.

Tekst og Foto: Harald Endresen

Fri fra heksedoktorens makt



NoREa i ETioPia

Polis var en ensom, fortvilet og redd ung mann. På slut-
ten av 1980-tallet hadde onde ånder hadde tatt livet av 
hele hans familie. Han var livredd heksedoktoren skulle 
gjøre det samme med han. Han fryktet heksedoktoren, 
fant ingen beskyttelse i islam, og mente den ortodokse

kirken bare var en avansert form for utnyttelse og under-
trykkelse. i alle de religiøse høytidene måtte menighet-
ens medlemmer gi fra seg den fineste maten og de 
dyreste tingene for å holde presten fornøyd. Det minnet 
ham om heksedoktor-tilbedelsen. 

Søkte etter svar på radioen
Han ønsket noe bedre å tro på. Han ønsket fred i hjertet 
og frihet fra frykten. Derfor satt han mange kvelder og 
lyttet til radioen sin på søk etter svar. En dag kom han 
over sendingene fra Evangeliets Røst. Det var en svak 
kanal som var vanskelig å finne. Det suste mye, men han 

bøyde seg nærmere og finstilte med de grove fingrene 
sine i tusmørket, og hørte til slutt at de snakket om 
Jesus, Guds sønn. Stemmen fortalte at Jesus ofret seg 
seg selv for at de som tror på Ham skal få leve. Jesus 
var sterkere enn døden; han drev til og med ut onde 

ånder sa de. Polis lurte på 
om Jesus var sterkere enn de 
onde åndene han selv fryktet. 
Han bestemte seg for ikke å 
røre innstillingen på radioen, 
for han ville høre mer neste 
kveld. Det ble mange kvelder 
foran radioen etter hvert, og 
Polis ble mer og mer fascinert. 
En liten flamme i hans hjerte 
vokste seg større og større, 
helt til han en kveld bestemte 
seg for at Jesus skulle være 
Herre i hans liv. Straks følte 
han at redselen for de onde 
åndene og heksedoktoren 
forsvant. Det var som en bør 
ble tatt av hans skuldre, for-
talte Polis til meg med et smil.

Mobbet for sin tro
Han klarte ikke å holde de 
gode nyhetene for seg selv 
lenge, og begynte snart å 
fortelle om sin nyvunne tro 

til naboer og slektninger. Men i stedet for nysgjerrighet 
og glede, møtte han slag, spark og harde ord. Han ble 
mobbet for sin tro, men Polis nektet å gi fra seg trygg-
heten han hadde funnet i Jesus og vende tilbake til 
frykten under heksedoktorens makt. Dessverre vedvarte 
mobbingen, og Polis var fortsatt eneste kristen i lands-
byen. i sin fortvilelse kontaktet Polis til slutt Evangeliets 
Røst. Han hadde fått adressen fra radiosendingene. De 
sendte ham et brev hvor det stod at Evangeliets Røst er 
en del av Mekane Yesus-kirken, som er en registrert kirke 
i Etiopia med mange millioner medlemmer som tror på 
Jesus. 

Noreas partner i Etiopia gjennom mange år er Evangeliets Røst, tilknyttet Mekane Yesus-kirken. Den er en av verdens 
hurtigst voksende kirker med over 6,5 millioner medlemmer. De dekker selv en betydelig del av radioarbeidet, for 
de ser at deres vekst henger sammen med radiosendingene. Problemet er at dette ikke er nok. alle programmene 
produseres i addis abeba, men de må sendes fra utlandert via kraftige og dyre kortbølge-sendere. i tillegg må de 
produsere på flere språk for å nå de største gruppene. alt dette fordyrer produksjonen, og presser frem et behov for 
støtte utenfra. Etter denne turen ser vi tydeligere enn noen gang at de trenger vår hjelp i dette arbeidet. 
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En menighet vokser frem
Han fortalte meg der på benken utenfor hytten sin at 
livet ble mye lettere etter at dette brevet kom. Etter hvert 
så folk at han ikke gav opp, og åndene tok ikke livet av 
ham. Folk merket at han ikke lenger fryktet heksedok-
toren. Dermed begynte flere å komme til tro. Den lille 
gruppen av troende møttes til å begynne med hjemme 
hos Polis. Da de ble mange nok bygde de seg en kirke. 
i dag er de over 500 kristne i byen, og nå har de også 
fått en evangelist på plass. Han heter Daniel, og sam-
men med sin kone Feyne har han slått seg ned like ved 
kirken. Dette ekteparet fant også veien til Jesus gjennom 
radioen.

Det nytter
Jeg satt ved siden av dem idet solen gikk ned over de 
etiopiske fjellene og tørket en tåre mens følelsene skylte 
over meg. Tenk at radioen baner vei for Jesus i områder 
med ingen kristne. Radiosendingene i Etiopia har fortsatt 
stor effekt, og resultatet viser at våre partnere treffer godt 
med sitt innhold i programmene, som sendes hver uke-
dag mellom kl. 19 og 21. Gemechis fortalte meg at det er 
først og fremst gjennom radioen Mekane Yesus-kirken 
vokser, noe Polis, Daniel og Feyne er gode eksempler på. 
Vi besøkte flere landsbyer i andre og mer farlige områder 
av Etiopia, og overalt var historien den samme: Radioen 
leder lyttere til Jesus. 

Før vi reiste ba vi sammen, og Feyne spurte om vi kunne 
fortsette å be for dem. – Vi føler så mye frykt, og vet 
andre også lider under dette. Be om trygghet og visshet 
om at Jesus frelser også oss, sa Feyne. Vil du ta med våre 
kristne venner i Etiopia i dine bønner? 

Det koster 723 kroner pr uke i sendekostnader for 
radioprogrammene på de to største språkene i Etiopia, 
amharisk og oromo. i tillegg er vi med å dekke kost-
nadene for flere programmer på språkene Hadiyya, 
Kambaata, Sidamo, og ari. 
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Daniel og hans kone Feyne er evangelister i landsbyen Polis bor. Her er de 
sammen med sin datter. For få år siden var det ingen kristne her, nå er de 
over 500, og de vokser raskt.

Tradisjonelle hus slik de ser ut mange steder 
i Etiopia. Dette er hjemme hos Polis.



Noreas samarbeidspartner i Tyrkia er den første og eneste kristne TV-kanalen som sender på 
den statlige Turksat 4A-satellitten. Mer en 50 millioner i Tyrkia og Sentral-Asia kan nå se på 
daglige kristne TV-sendinger fra vår partner.

NoREa i TYRKia

Første og eneste 
kristne TV-kanal i Tyrkia

Tekst: Åshild appleyard
Foto: Norea

Programdirektør for TV-kanalen, Melih Ekener, er både 
overveldet og takknemlig overfor Gud.
- Det er et sant mirakel at vi endelig får innpass hos Turk-
sat. Dette er noe vi har håpet på, drømt om og lengtet 
etter i våre bønner i mange år, forteller Ekener. Fram til nå 
har den kristne kanalen i Tyrkia delt sendetid med SaT-7s 
persisk språklige kanal i Midtøsten, noe som ikke er ideelt.

Veien fra oppstarten har også vært preget av mirakler.
Det første året gikk sendingene fra et studio på 15 m2. 
På en god dag hadde teamet to kameraer til disposisjon.
    
Men Ekener har hele tiden trodd at Gud kan snu steiner. 
Det første han gjorde da han ble programdirektør i 2011, 
var å be om et nytt sted for staben og produksjonen. 
Etter mye bønn fant de en paintball-hall under jorden, 
som trengte en helomvending. Etter hvert ordnet deg 
seg både med gunstig leiepris og oppussing. Likevel kom 
ikke kanalen langt med et fint lokale uten TV-utstyr. Noen 
oppmuntret Ekener til å be om å få utstyr også. Gud had-
de jo hørt deres bønner før. Etter en måned med bønn og 
faste svarte Gud dem. De kunne sende flere timer med 
kristne TV-sendinger. Veien videre ble å sende på nett, 
men kanalen skjønte fort at de måtte inn på satellitt-TV i 
Tyrkia for å lykkes. Derfor et stort skritt i riktig retning å nå 
få sende på Turksat, kanalen med flest seere i Tyrkia. 

De har 14 millioner abonnenter, og seertallet kan nok 
dobles, da tyrkere sjelden ser TV alene. Dessuten når 
kanalen ut til mennesker i Sentral-asia, Midtøsten for 
øvrig og Europa.
 
En stemme for kristne i Tyrkia
Norea besøkte studioet i istanbul i 2014. Vi fikk på nært 
hold se gløden og entusiasmen til både Ekener og staben 
på 20 ansatte. De fortalte at de var klare for utfordringen 
med å forkynne Guds ord til en enda videre seerskare.
- Vi kommer til å produsere flere programmer i 2015. Vi vil 
virkelig være de kristnes stemme i Tyrkia. Derfor ønsker vi 
å støtte kirkene mer, og forandre nyhetsbildet som kristne 
medier gir her i landet, sier Ekener.

Tyrkia har i dag ca. 150 000 kristne, men samtidig
dype røtter til kristendommen. Kanalen tydelig-
gjør den viktige kristne arven, gjennom et 
vidt spekter av programmer som drama-
serier, dokumentarer, direktesendte 
show, og programmer med musikk 
og lovsang. Barn, unge og voksne 
kan alle finne noe de liker å se på. 
Samtidig blir den tyrkiske kulturen og 
verdier respektert i programmene.
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Den blå moske, bygd lenge etter kirken Hagia Sophia som du ser nederst 
på siden. Det er svært interessant å se hvor like disse to er, og hvor mye 
islamsk arkitektur tydeligvis er inspirert av kristentroen.

Del av det nye TV-studioet i istanbul.

Historisk øyeblikk
Melih Ekener, leder for SaT-7 Turk, gleder seg over at 
kanalen han leder kan nå potensielt 50 millioner men-
nesker i Tyrkia. SaT-7 Ekener og staben gleder seg over 
denne historiske begivenheten med å få kringkaste til 
enda flere tyrkere. Det er unikt for Tyrkia, da få tyrkere 
virkelig vet hva kristen tro handler om, og gjerne baserer 
sin kunnskap på vestens medier. Ekener merket selv dette 
da han kontakter Turksat første gang. Kanalen var ikke vil-
lig til å møte verken ham eller staben. Flere ganger prøvde 
SaT-7 Tyrkia å få til avtale, uten hell.
    
Da sendte Ekener dem en videofil av et program, og søkte 
om å få sende hele døgnet. Det ble forhandlet fram en 
kontrakt på 10 år, som startet i 2014. Trolig ble de første
sendingene i oktober 2014 sabotert av kabel-kanalens 

ansatte. Det sies at dette var en teknisk feil. Nå er imidler-
tid Noreas samarbeidspartner på lufta for fullt, og Ekener 
takker Gud for det.
- Vi priser Gud for dette øyeblikket. For ti år siden ville 
det ikke vært mulig med en TV-kanal for kristne, laget av 
tyrkere og for tyrkere. Dette at landet er i ferd med å endre 
seg.

Vil bli blant de mest sette
Programdirektøren ser på kanalen som sitt hjertebarn. 
Han ønsker å  være med alle steg på livsveien, og fram 
mot mål som er store, men ikke  umulige for Gud å 
oppnå.
- Vi vil bli blant de 10 mest sette kanalene i Tyrkia. Vi vil 
være et alternativ, kanskje det eneste, som ikke er politisk 
vridd i noen retning.
    
Bønn er alt
Staben vil gjerne være redskaper i Guds hånd, og derfor er 
bønn essensielt for dem. De samles ofte for å be for arbei-
det. Det gir dem ro til å lytte etter Guds vilje. De oppmun-
trer også lokale kirker til å be for dem. Noen menigheter i 
Tyrkia samles kun for å løfte fram dette arbeidet i bønn.
- Bønn er den eneste maten vi trenger. Uten bønn er 
verden ingenting, avslutter Ekener.

Dette er Hagia Sophia, ei enorm kirke i istanbul, lenge verdens største, 
bygd i år 500. Den ble satt opp på fem år, og alt på dugnad etter ordre 
fra keiseren. Ei fantastisk kirke som det varmt anbefales å besøke. 
Norea arrangerer tur til Tyrkia og Libanon til høsten igjen, ta kontakt 
dersom du ønsker å bli med.



Løsningsordet kan 
sendes på e-post 
til post@norea.no 
eller i posten til: 
Norea Mediemisjon, 
Pb. 410 Lundsiden, 
4604 Kristiansand.

MRK: ”KRYSSoRD”. 
Svarfrist:15. mai
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Løs kryssordet og bli 
med i trekningen av: 
1. Kvalitetsradio med internettradio, FM og DAB/DAB+
2. DVD-serien av Asbjørn Kvalbein: Relasjoner
3. Jesus-filmen for barn på DVD, oversatt av Norea.
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Bli med på tur
til Frankrike!

Husk å melde deg 
på Sørlandssommer!

Sommer med mening

Drottningborg i Grimstad 
13. - 19. juli 2015

Se programmet på norea.no

Sørlandssommer er en bibelcamp for hele familien. 
Her kan du nyte skjærgårds-
idyllen med nye venner eller 
venner du møter igjen. 

Norea Mediemisjon og 
Gimlekollen Radio inviterer
deg med på forsommertur
11.-19. juni 2015. Storslagne 
Paris, og en av Europas 
vakreste kystlinjer, Den 
franske Riviera, er blant 
høydepunktene. Pris per 
person i dobbeltrom er 
16 550 kr. 
Kontakt/påmelding: 
Kai Steinar Vangen, Gimlekollen Radio. T: 38 14 50 35 
Martin Birkedal, Norea Mediemisjon. T: 411 75 518 
Mer om turen finner du også på: 
www.norea.no/omoss/arrangementerogturer. 
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Samler inn flasker til Norea
av Per Birkeli, 
Daglig leder Norea Mediemisjon 

Norea fikk i fjor 1000 kroner i julegave fra to unge damer. Elisabeth 
(13) er veldig glad i sommer, dyr, venner, og fritid. Hun går på inter-
nasjonal skole i Kristiansand. Malene (13) liker omtrent det samme 
som Elisabeth, men mener selv at hun er litt mindre pysete… 
Malene går på Flekkerøy ungdomsskole.

- Vi samler inn penger til Norea fordi vi vil at flere skal få høre om 
Jesus, sier jentene. - Vi synes det er gøy å bruke tid sammen og å 
hjelpe andre, og det er en fin måte å tjene Jesus/Gud på!

Elisabeth og Malene har også sett for seg hvilke prosjekter de 
innsamlede midlene bør gå til. - Vi vil at pengene skal bli brukt der 
de trengs mest, men det hadde vært gøy om de gikk til f. eks. 
superblink eller SaT-7 kids, forteller de. 

- Mesteparten av pengene får vi ved å pante flasker, men vi tjener 
også en del på å ta småjobber, f. eks. vaske badet, vaske sykler/bil, 
gå på butikken, lage middag, osv.

oppfordringen til andre barn er klar: - Vi vil gjerne anbefale andre 
barn å gjøre noe sånt som dette, det er veldig gøy!



Påskens budskap og oppmuntringer 
fra Norea på sosiale medier
Følg oss via Facebook, Instagram og Twitter, og bli oppmuntret og inspirert. Hver dag deler vi tilbake-
meldinger fra lyttere og seere, bibelvers, og ikke minst bønne-emner. Nå i påskehøytiden vil vi gjerne 
oppmuntre deg til å ta i bruk leseplanene våre oversettere har gjort tilgjengelig i bibelappen. 

Husk: Det koster 723 kroner pr. uke i sendekost-
nader for radioprogrammene på de to største 
språkene i Etiopia, amharisk og oromo. Vi har 
også besluttet å doble støtten til Sat-7 i Tyrkia i 
2015. Takk for at du gjennom forbønn og giver-
tjeneste gjør sendingene mulig. 
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