
KRISTEN 
TRO LANGS 
SILKEVEIEN
Jeg var alene igjen. Mamma og pappa skammet seg over meg. Først og fremst 
fordi jeg hadde forlatt mine foreldres tro. Det er det største sviket du kan gjøre 
mot din kultur, din familie, og i deres øyne, mot seg selv. 

Jeg hadde invitert Jesus inn i livet mitt. Første gang jeg hørte om han, var gjennom en lydbibel da 
jeg var 12 år gammel. Der fikk jeg høre om en vis mann som gjorde mirakler, og som snakket og 

rolig og behersket når mennesker anklaget ham. Jeg forstod ikke mye da, men jeg ville tro på ham.



Da jeg var 15 år, begynte myndighetene å forfølge kristne. Det var ikke lov å eie en bibel, 
møtes i kirka eller dele troen med andre. Fellesskap med andre kristne førte til arrestasjoner 
i byen der jeg bor, så jeg kunne sjelden møte andre troende. Av og til møtte jeg noen i 
hemmelighet. Foreldrene mine brant de kristne bøkene våre, og de brukte ofte fysisk makt 
for å tvinge oss til å fornekte Jesus og gå tilbake til islam. 

Mamma og pappa ordnet det slik at min søster ble giftet bort til en muslim. De så vel at det 
var veien å gå for at hun skulle bli muslim igjen, og de ønsker å gjøre det samme for meg. 
Mamma og pappa kontrollerte alt jeg gjorde. Selv hadde jeg bare Gud å støtte meg til.

En kilde til tro
Nesten hver kveld snek jeg meg ut i min fars bil og skrudde på radioen. Vennlige stemmer 
lærte meg bibelhistorier og lot meg bli kjent med Jesus. Radiostemmene ble mine kristne 
søstre og brødre. De leste Bibelen og sang lovsanger sammen med meg. 

Jeg har vært en hemmelig kristen i mange år nå, men føler meg alene og maktesløs. Jeg 
har ofte drømt om å gå i en kirke, ha kristne venner og leve åpent med min tro. En stund 
vurderte jeg å gi etter for presset om å forlate troen. 

Midt i alt har denne ene bønnen levd i mitt hjerte: Jesus, ikke forlat meg. Og han har vært 
ved min side. Han er og blir trofast. Gud har lært meg mye disse årene. Han har lært meg at 
jeg må elske og tilgi mine foreldre. Han har lært meg at jeg skal søke hans vilje og ikke være 
avhengig av andre kristne rundt meg for å leve nær Jesus. 

Jeg vet ikke hva som venter meg i framtiden, men Gud er trofast, midt i forfølgelse og press. 
Bare noen ganske få kjenner Jesus her jeg bor, og vi trenger trøst og oppmuntring. De fleste 
har aldri hørt om ham. Jeg vil så gjerne at andre skal få del i det jeg har fått. 

Jesus møtte meg gjennom radioen. Det kan også andre få erfare.

–For noen år siden kom en annerledes misjonær 
til landet vårt. Han vitner frimodig om Jesus over 
alt, til og med på politistasjoner og offentlige 
kontorer. 

Ordene kom fra en lokal kristen leder i Sentral-
Asia. Den unge mannen hadde blitt løslatt fra 
fengslet bare to dager før. I fengslet fikk han 
kjenne på kroppen hvilken risiko man løper ved å 
dele evangeliet der han bor – uten at dette synes å 
ha lagt noen demper på hans iver etter å vitne for 
andre mennesker.

Mannen som nylig var løslatt fra fengslet, fortalte 
at både han selv og andre lokale kristne har 
fått forbud mot å reise til visse byer i landet. 
Lokalbefolkningen har meldt fra til politiet 
om at besøkende kristne har vitnet om Jesus, 
og myndighetene har kvittert med å nedlegge 
reiseforbud. 

– Det er svært krevende å utbre evangeliet om 
Jesus i landet vårt, sa den kristne lederen, – men 
våre landsmenn må jo få lære Jesus å kjenne. 
Derfor er vi så begeistret over den nye misjonæren 
som kom til oss for noen år siden, fortsatte 
mannen med et lurt smil, og tok opp en radio. 

Norea Mediemisjon samarbeider med TWR 
(Trans World Radio) og lokale medarbeidere for å nå mennesker 
i Sentral-Asia med evangeliet. På disse sidene kan du lese om 
hvordan vi jobber i dette området, og møte mennesker som 
har møtt Jesus gjennom radioen eller som selv arbeider som 
radiomisjonær.



En av stemmene på radioen er Anna. Her er hennes historie: 
Da jeg møtte Jesus, fikk livet mening og jeg fikk fred i hjertet. Jeg elsker Jesus, han er alt 
for meg. Men valget jeg tok den gangen, har ikke vært enkelt. Myndighetene i hjemlandet 
mitt, og folk jeg kjenner, sier at jeg er blitt en ekstremist. Likevel ønsker jeg å følge Jesus og 
tjene ham med livet mitt. Jeg leser inn radioprogrammet Håpets kvinner, et program som 
på en enkel måte snakker om hverdagens små og store utfordringer, bibelske sannheter 
og oppmuntringer. Et par ganger i året reiser jeg over grensen til et naboland og leser inn 
programmer for et halvt år. Det er ikke trygt for meg å gjøre dette i hjemlandet mitt. Etter 
første turen satt jeg i bilen hjemover full av spørsmål.  Er dette noe vits? Er det noen som 
kommer til å høre på det jeg har lest inn? Er det verdt risikoen å ta turen over grensen? 

Neste gang jeg kom tilbake for å spille inn, fikk jeg høre at ei ung jente hadde ringt inn og 
takket for den varme, nære stemmen som hadde reddet livet hennes. Hun hadde tenkt å 
ta livet sitt ved å henge seg. Hun var dypt fortvilet og så ingen annen utvei. Da hun hørte 
meg på radio, ombestemte hun seg. Denne historien hjalp meg å forstå viktigheten av det 
vi er med på. Radioprogrammene gir mennesker håp! Stemmen i radioen gir isolerte kristne 
et fellesskap. Radioprogrammene utgjør en forskjell, og dette får jeg være med på. Jeg er 
stemmen som når dem med et ord til oppmuntring, kunnskap og håp.

Norea Mediemisjon ønsker å styrke det kristne radioarbeidet i Sentral-
Asia, et område som omfatter Usbekistan, Turkmenistan, Tadsjikistan, 
Kirgisistan og Kasakhstan. Det bor mer enn 65 millioner mennesker i denne 
regionen. Lokale kristne mener at radiosendingene har vært avgjørende for 
at antall kristne i dette området har økt fra under hundre i 1990, til flere 
titalls tusen i dag. 

Kamel-karavaner brakte i svunnen tid viktige handelsvarer som krydder og silke mellom 
Asia og Europa langs ruten som har fått navnet Silkeveien. Nå har den gamle handelsruten 
fått en ny renessanse. I juni 2019 tok Norea Mediemisjon og vår lokale partner i bruk en 
kraftig mellombølgesender som dekker hele Sentral-Asia og deler av Kina. Senderen kalles 
«The Silk Road Transmitter» (Silkevei-senderen). Nå er det noe mye mer verdifullt enn 
krydder og silke som tilbys langs den gamle handelsruten: Evangeliet om Jesus. Takket være 
den nye senderen kan vi, sammen med lokale og internasjonale partnere, drive et effektivt 
misjonsarbeid blant en rekke unådde etniske folkegrupper i Sentral-Asia.

De kristne programmene vi støtter blir sendt via Silkevei-senderen, minnebrikker og via en 
app på smarttelefonen.

Annas historie



Takket være dine gaver kan vi 
bidra med følgende i Sentral-Asia:

KASAKSTAN: Noreapastor Asbjørn 
Kvalbein har i en årrekke produsert 
oppbyggelige små andakter kalt 
«Opplæring». Nå er et stort antall av 
disse oversatt til kasakhisk.

KARALKALPAKSTAN: 
Bibelundervisning 
på det lokale språket 
Karalkalpak.

USBEKISTAN og 
TURKMENISTAN: 
Oversettelse, produksjon 
og kringkasting av 
programserien Håpets 
kvinner.

KIRGISISTAN: Oversettelse, 
produksjon og sendetid av 
programserien «Springs of 
living water». 

I tillegg har vi finansiert bygging av et nytt studio, 
samt opprusting av et annet i dette området. Disse 
studioene muliggjør trygg produksjon av høy kvalitet, 
på flere språk. 

Med din hjelp kan vi nå ut til nye områder, og få 
anledning til å støtte og igangsette programproduksjon 
på enda flere språk. 

Marit og Roald besøkte 
nylig Sentral-Asia og fikk 
se Noreas radioarbeid på 
nært hold. 

-Vi har selv sett at radioprogrammene Norea sender i Sentral-Asia er viktige. De gir håp 
både for livet her og for evigheten. Du og jeg kan ikke reise til Sentral-Asia med Bibelen i 
hånd og evangelisere, men vi kan sørge for at lokale kristne har det de trenger, både åndelig 
og praktisk. Som fast giver er vi med å betaler for produksjon og sendekostnader av 
programmene. På denne måten er vi Mediemisjonærer i Sentral-Asia. Jeg vil 
varmt anbefale andre å gjøre det samme.

Marit og Roald Veimo, Verdal. 



VIL DU BLI EN 
MEDIEMISJONÆR?
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Gjennom  gaver? 
Det koster 732 kroner å produsere 
og sende et kvarters radioprogram 
i Sentral-Asia. Disse programmene 
berger mennesker for evigheten. 
Det koster ca 50 kroner pr minutt. 
Hvor mange minutter kan du 
betale for? 

Gjennom forbønn?
Be for:
• Sikkerheten til våre radio-

produsenter i Sentral-Asia.
• Innhold og kvalitet på radio-

programmene våre.
• Styrket tro og håp blant våre 

kristne brødre og søstre i 
Sentral-Asia. 

• Den nye silkevei-senderen, at 
den blir et mektig redskap i å 
spre evangeliet. 

Vipps: 74066 
Gavekonto: 8220.02.90158
Kontakt oss på tlf. 38 14 50 20
post@norea.no


