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En kanal for Sannheten
Av: Per Birkeli, daglig leder Norea Mediemisjon

– Det fantes ingen kirke i området der jeg bodde. Takket 
være de kristne TV-sendingene ble jeg bevart i troen på 
Jesus.

Kvinnen som sier dette er oppvokst i området som på 
Paulus’ tid ble kalt Lilleasia, og som i dag kalles Tyrkia. 
Det var her Paulus befant seg da Den Hellige Ånd ba 
ham om å sette kursen mot Europa, og det var her de syv 
sende-menighetene lå. 

Tyrkerne er i dag blant verdens minst nådde folkegrupper. 
Ifølge Operation World bor det 163 000 kristne i Tyrkia, 
fra ulike nasjoner og kirkesamfunn, men kun om lag 
7 000 tyrkere er evangeliske kristne. For hver tyrker som 

har tatt imot Jesus som sin frelser, er 
det kanskje mer enn 10 000 tyrkere 
som ikke kjenner ham. Majoriteten 
av landets 83 millioner innbyggere 
hevder at det å være tyrker er 
ensbetydende med å være muslim. 
For de fleste av dem er det en 
fullstendig fremmed tanke å skulle 
lete etter religiøse sannheter andre 
steder enn i Koranen.

I samarbeid med vår lokale TV-partner, SAT-7 Türk, har 
vi de fire siste årene vært på lufta døgnet rundt med 
gode kristne program. Dette er den første og eneste 
kristne kanalen på den statskontrollerte satellitten 
Türksat. 50 millioner mennesker som er bosatt i Tyrkia 
benytter regelmessig denne satellitten, i tillegg til 
mange tyrkisktalende innbyggere i Europa og Sentral-
Asia. Noreas TV-partner har allerede flere hundre tusen 
faste seere. Daglig leder for kanalen, Melih Ekener, har 
ambisjoner om at dette på sikt skal bli en av de mest 
populære TV-kanalene i landet.

– Et av programmene våre er rettet spesielt mot yngre 
mennesker, forteller Ekener. – Studioet er innredet som 
en koselig restaurant. I en avslappet atmosfære drøfter 
vi ulike spørsmål som opptar de unge, ut fra et kristent Melih Ekener, leder for Noreas TV-partner i 

Tyrkia. 
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Reem, kvinne fra Egypt:
Jeg synes programmet «Keep on Singing» 
er fantastisk. Dere gjør en flott jobb for 
Kongenes Konge. Gud velsigne og bevare 
dere og alt det unike dere gjør i trofast 
tjeneste for Jesus. 

Loulou, kvinne fra Egypt: 
Jeg elsker TV-programmet «Fra hjerte til 
hjerte»! Dere har vært til velsignelse for 
meg gjennom mange år, og jeg venter 
spent på neste sesong av programmet. 

Morise, mann fra Egypt:
Deres TV-program betyr mye for meg, 
aller mest fordi programlederne er så ekte 
og ærlige. 

Gouda, mann fra Midtøsten:
De sterke vitnesbyrdene dere formidler 
berører spesielt dem som ikke kjenner 
Gud. Dere leder folk til Gud. Må Gud 
velsigne broder Ayman og broder Tony 
(programledere). 

Afifeh, kvinne fra Egypt:
Takk for at dere ber for mine venner. Begge 
er bedre nå. Takk for at dere bryr dere om 
oss og ber for oss!

Deena, kvinne fra Egypt:
Tusen takk for deres forbønn. Babyen er nå 
ute av kuvøsen. Tilstanden hans var kritisk, 
og legene mente at barnet ikke ville klare 
seg, men alt gikk bra. Gud er god! 

Noha, kvinne:
Samtalen i TV-programmet var god 
og dyp. Gud velsigne deg, søster Reem 
(programleder) for din åndelige visdom 
som Gud har gitt deg. 

Karam, mann: 
Jeg ser på programmet deres hele tiden. 
Det hjelper meg til å bli bedre kjent med 
Gud. Takk for gode ord. Jeg ble beveget av 
det som ble sagt om tilgivelse.

Sabah, kvinne fra Egypt:
Takk for at dere taler de undertryktes sak, 
og husker på dem som lider. Må Gud 
forandre vårt perspektiv, og gi oss styrke. 

Salwa, kvinne fra Egypt:
Takk, Gud, og takk til dere for forbønn. 
Etter siste prøve fant ikke legene mer kreft. 
Må Gud fortsette helbredelsen av meg.

TILBAKEMELDINGER >>

Fordi du gav….
• Kunne vår TV-partner i Tyrkia kjøpe inn nødvendig utstyr og ansette flere 

medarbeidere. Dette har gjort det mulig å produsere flere direktesendte 
program. De har også fått større variasjon i programmene. En nasjonal 
undersøkelse viser at stadig flere personer ser ukentlig på kanalen. 

• Har vi fullført prosjekt Alef i Israel. Fem messianske jøder har latt seg 
intervjue om deres vei til å forstå at Jesus er Messias. Vitnesbyrdene 
presenteres i form av videointervjuer. Intervjuene er gjort tilgjengelige via 
Internett, og disse er med på å vise søkende jøder veien til Jesus.  

• Har tusener av lyttere i land som Saudi-Arabia, Jemen, Syria og Irak 
lyttet til radioprogrammet Håpets Kvinner på arabisk. Programmet 
setter kvinners hjerter i frihet og gir dem praktiske råd for livet. Mange 
av lytterne bor i land hvor misjon er forbudt, og de må ofte følge strenge 
regler når de skal ut av huset. En liten radio er lett å gjemme bort, og man 
kan lytte i hemmelighet med en ørepropp. 

ståsted. Det er også mange voksne 
som liker dette programmet, fortsetter 
han, – fordi det hjelper dem til å forstå 
hva barna deres er opptatt av.

Ekener har ellers stor tro på 
nyhetsformidling. – Vi har et stort 
kontaktnett og derfor vet vi til 
enhver tid hva som rører seg blant 
de kristne forsamlingene rundt om 
i Tyrkia. Vi kan være raskt ute med 
siste nytt om kristenlivet i ulike deler 
av landet vårt. I tiden som kommer 
har vi også et ønske om å lage 
flere reportasjer fra gudstjenester i 

ulike menigheter, kristne leirer og 
ungdomsarrangement. 

Det er fortsatt svært få kirker i Tyrkia, 
men våre kristne TV-sendinger 
er på lufta døgnet rundt. Norea 
Mediemisjon gir kristne i Tyrkia en 
stemme. Vi setter kristen tro på 
dagsorden og avklarer misforståelser 
i forhold til kristen tro. Samtidig 
styrker og utruster vi kristne til å bli 
bevart i troen, og vi legger til rette 
for at flere mennesker kan få lære 
Sannheten å kjenne.

Fra kontrollrommet til Noreas TV-partner i Tyrkia, SAT-7 Türk.
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Møter trusler 
med te
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Umid er ansvarlig for sosiale medier, og de to 
siste årene har trafikken nærmest eksplodert. Han 
og kollegene i SAT-7 Türk får mange spørsmål 
om kristen tro, men også mye negativ respons, 
fornærmelser og trusler. 

Tekst: Harald Endresen
Foto: Norea

Norea møter Umid i studiolokalene 
i Istanbul. Av sikkerhetshensyn kan 
vi ikke vise bilder av ham, men vi vil 
gjerne dele litt av det han forteller 
oss. Umid er en hyggelig ung mann 
med masse energi. Han sier at 
mange av spørsmålene som kommer 
til kanalen ikke alltid er enkle å 
besvare. Eksempelvis tok en mann 
kontakt og truet med å troppe opp 
på kontoret vårt. – Kom innom til en 
kopp te, svarte Umid, – så skal jeg 
svare på alle spørsmål du måtte ha. 
Mannen roet seg ned men kom aldri 
på besøk. Han var nok litt flau. 

Bibelen er forandret
– Vi har imidlertid hatt andre på 
besøk, forteller Umid. – Som oftest 
viser de oss stor respekt, men 
spørsmålene eller påstandene er ofte 
de samme: «Jesus kan ikke være Gud. 
Hva bygger deres tro på? Bibelen er 
forandret, osv.» – Det er ikke rart at 
de spør om slike ting, sier han, – for 
det er dette de lærer på skolen. Det er 

Mesut, mann fra Tyrkia
Hei, jeg bor på et hjem for svaksynte, og 
vi følger alle med på kanalen deres. Tusen 
takk for at dere har etablert denne kanalen 
slik at dere kan nå oss blinde og svaksynte 
også. 

Emre, mann fra Tyrkia
Hei, jeg har sett på SAT-7 Türk (Noreas 
TV-partner i Tyrkia) etter at jeg ble 
interessert i kristen tro. Jeg har noen kristne 
venner jeg møter regelmessig. Jeg ville bare 
ringe dere og si at jeg kjenner det er godt 
å se på programmene deres. Må Gud 
velsigne dere!

Ceyda, kvinne fra Tyrkia
Hei! Jeg oppdaget sendingene deres for et 
par dager siden. Jeg trodde først at dere 
var en ny TV-kanal, men så skjønte jeg 
at dere allerede har vært på lufta i flere 
år. Jeg er ikke kristen, men programmene 
har gjort noe med meg. Jeg har lyst til å se 
på sendingene deres hele tiden. Det er så 
mye jeg ikke vet om Jesus Kristus, og det 
kan vel ikke skade å lære litt mer. Men jeg 
har ikke fortalt familien min at jeg ser på 
programmene deres. 

Nüket, kvinne fra Tyrkia
Satan plager meg hele tiden. Jeg føler meg 
fanget. Hele tiden angriper han meg og 
min familie, og han forvirrer barnet mitt. 
Han angriper meg fysisk. Jeg kjenner Guds 
fred, og jeg tror at jeg er frelst, men vær 
så snill stå ved min side og be for meg, 
uansett. Jeg vil spesielt spørre Mr. Vahan 
(programleder) om å be for meg, og har 
han anledning ville det vært flott å møte 
ham for å få råd. 

Özlem, kvinne fra Tyrkia
Hallo, jeg ringer fra Merzifon. Jeg er en 
troende, men er ikke døpt enda. Det er 
ingen kirke jeg kan besøke her, og jeg kan 
ikke gå til andre steder for folk rundt meg 
er så langt borte fra kristen tro. Vil dere 
be for meg og min ektemann? Deres TV-
kanal er til stor hjelp for meg.

Gazanfer, mann fra Tyrkia
Hei, jeg koser meg med programmene 
med høytlesning fra Bibelen. Takket være 
dere får jeg lære om Det Nye Testamente 
og brevene som står der. Vær så snill å 
fortsett med disse programmene, selv om 
de kanskje bare hjelper en eneste person til 
å finne Jesus. Jeg sier dette som en kristen 
bror. 

TILBAKEMELDINGER >>

mange misoppfatninger om kristen 
tro blant tyrkerne. 

Desperat mann
For en tid tilbake tok en ung mann 
kontakt med oss. Han hadde sett 
TV-programmene våre og ville bli 
en kristen, men han hadde ingen å 
snakke med. Han bestemte seg for 
å besøke oss i Istanbul, og skrapte 
sammen penger til billetten. Da 
han kom frem, lette han i tre dager 
før han fant oss. Mannen var da 
helt desperat etter å møte oss. Vi 
møttes på kontoret, og hjertet hans 
flommet over av takknemlighet. 
Han hadde tatt imot Jesus, og nå 
ville han gjerne bli døpt – helst med 
en gang. Vi overtalte ham til å få 
litt mer opplæring først, og noen 
måneder senere fikk vi høre at han 
var døpt. Han er den eneste kristne 
i sin by. Heldigvis tok en annen seer 
fra samme sted kontakt med oss, og 
vi kunne sette de to i kontakt med 
hverandre. 

Tradisjonell te-servering i Iran. 
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Misforståelser om kristen tro
Vi får mange spørsmål som går 
på et dypere plan, som «hva er 
sann omvendelse»? Det er også 
mange som misforstår dette med 
bekjennelse og tilgivelse. Hvis jeg 
har såret en venn og sier at jeg er 
lei meg, betyr det da at jeg nå kan 
gjøre hva jeg vil, leve et «fritt» liv, og 
allikevel komme til himmelen? Vi tok 
opp dette i et av våre program med 
tittelen «La meg si deg sannheten». 
300 000 personer på Facebook så 
denne sendingen, og kommentarer 
og spørsmål strømmet inn. 

Misbrukt av stefar
Et program vi mottar spesielt mange 
tilbakemeldinger på, er forbønns-
programmet «Bønnens Makt». 
Programlederen Aida henvender seg 
til kvinner med knuste hjerter og ber 
inderlig for dem. En kvinne som tok 
kontakt hadde blitt misbrukt av sin 
stefar i mange år. Hun og mannen 
hennes rømte til slutt til en annen 
kant av landet. De hadde verken jobb, 
penger eller et sted å bo. De kom 
i kontakt med oss gjennom dette 
programmet, og ba om forbønn. Nå 
er de i sikkerhet og har det bra.

Gjennom bønn snakker vi direkte til 
hjertet. Bønn kan overkomme alle 
hindringer, og åpner stengte dører. 
Bønn er en måte å søke hjelp på når 
alt annet svikter. Også muslimer tar 
kontakt. De sier ofte i begynnelsen 
av samtalen at de er muslimer, men 
så lister de opp flere saker de ønsker 
forbønn for. 

Redd for å bli oppdaget
Jeg husker en gang jeg var i kontroll-
rommet mens et program gikk på 
lufta. Telefonen ringte, og i den andre 
enden hørte jeg en mann som gråt. 
Han spurte meg hvorfor ingen hadde 
fortalt ham om Jesus før. Jeg spurte 
om vi skulle ringe ham opp igjen, 
men han sa nei. Han var redd for å 
bli oppdaget. Vi ba ham ringe tilbake, 
og han ringte oss flere ganger. Hver 
gang fikk vi beskjed om å ikke ringe 
tilbake, men vi merket at fortvilelsen 
sakte men sikkert endret seg til glede. 

– Slike eksempler gir oss motivasjon 
til å fortsette det vi gjør, sier den unge 
karen foran meg med et smil. – Når 
jeg sier vi, så mener jeg alle, fra topp 
til bunn i organisasjonen. Vi prøver 
å hjelpe så mange som mulig. Når 

noen spør om bibler eller hjelp til 
å finne en menighet, kobler vi inn 
andre partnere. Som TV-kanal har vi 
ikke lov til å følge opp seere direkte. 
Vi vet at de som tar kontakt virkelig 
trenger hjelp. Det første vi gjør er å 
oppklare misforståelser om kristen 
tro. Det neste steget er å fortelle dem 
hva kristen tro er. 

Hvordan kan jeg bli kjent med Gud? 
Etter at vi begynte å sende våre 
direktesendte program på sosiale 
medier, Youtube og Facebook, så har 
tilbakemeldinger og kommentarer økt 
betraktelig. En som hadde sett oss på 
Youtube skrev i en kommentar: 
– Jeg lette etter et program om 
fotball, men kom over deres sending. 
Jeg vet ikke hvorfor jeg havnet her, 
men jeg forstår hva dere snakker om. 

Jeg videresendte umiddelbart 
meldingen til programlederen, for 
jeg skjønte at dette var en vennlig 
person. Programlederen sendte 
et vennlig svar, og vedkommende 
svarte at han ville se programmet 
ferdig. En uke senere tok han kontakt 
igjen, og denne gangen hadde han et 
spørsmål om Den Hellige Ånd. Han 



7

fulgte med på programmet i flere 
uker, og i går så han på den syvende 
episoden. Straks etter sendte han 
oss dette spørsmålet: – Hvordan 
kan jeg bli kjent med Gud hvis dere 
bare sender programmet en gang i 
uka? Jeg trenger mer. Kan dere hjelpe 
meg? Slike tilbakemeldinger får frem 
gledestårene, forteller Umid. Tolken 
snufser og må også tørke tårene. 

Hvilken Gud er du?
– I går mottok vi et vitnesbyrd fra en 
annen seer. Han fortalte at han hadde 
sett Gud i en drøm. Han spurte Gud 
i drømmen: – Hvilken Gud er du? 
Hvis du forteller meg det, da vil jeg 
tilbe deg. Hvis du ikke sier hvem du 
er, da kan du heller ikke dømme meg. 
Figuren i drømmen svarte han med 
ordene: – Jeg er Jesus. Etter å ha hatt 
denne drømmen begynte mannen å 
tro på Jesus. Han fortalte om dette 
til kjæresten sin, og hun hadde siden 
en tilsvarende erfaring. I går ringte de 
oss og fortalte om dette. Vi mottar 
mange slike telefoner etter våre 
direktesendte program. 

Beskyldt for politisk kriminalitet
De ansatte vet at det de holder 

på med er svært risikabelt, og de 
takker Gud for hver dag de er på 
lufta. – Vi møter ofte motgang, 
forteller Umid. – For to uker siden 
ble min personlige facebook-konto 
blokkert. Jeg ble beskyldt for politisk 
kriminalitet, og jeg fikk vite at jeg er 
en fare for nasjonal sikkerhet. Jeg 
ringte Facebook og spurte hva jeg 
hadde gjort galt, for jeg fant ingenting 
i deres policy som jeg hadde brutt. 
For to dager siden mottok jeg en mail 
hvor de beklaget at de hadde stengt 
kontoen min. Årsaken var at mange 
hadde klaget på et TV-program vi 
hadde sendt om hvordan kristne 
faster. Vi forklarte bakgrunnen for 
den kristne fasten, og sa blant annet 
at de som faster skal være glade, 
ikke sinte. Man skal ikke kunne 
se på vedkommende at han eller 
hun faster. Dette ble av noen sett 
på som et angrep på deres tro og 
tradisjon. Kanskje var det fordi dette 
programmet gikk på lufta under 
muslimenes fastemåned ramadan. 

– Vi vet det er delte meninger om hva 
vi gjør, avslutter Umid. – Men når vi 
får kritikk eller møter vanskeligheter, 
vet vi at vi er på rett spor. 

Adnan, mann fra Tyrkia
Jeg spurte hvor jeg kunne få tak i en bibel, 
og dere fikk sendt en til meg. Jeg har 
akkurat mottatt Bibelen i posten. Jeg ble 
så ufattelig glad, og jeg ville bare ringe og 
si takk. Jeg ønsker dere en flott dag!

Canan, en kvinne fra Tyrkia
Kjære pastor Cem og pastor Vahan, må 
Gud velsigne dere rikt. Jeg er så glad dere 
er der! Dere sår Guds Ord i våre hjerter, lik 
en såmann sår sine frø. Må Gud velsigne 
frøene dere sår, og må de vokse godt og gi 
en rik innhøstning. 

Cafer, mann fra Tyrkia
Hallo, jeg liker å se på kanalen deres. Etter 
at jeg begynte å se på disse programmene 
er det mye som nå gir mer mening. Jeg vil 
gjerne møte dere ansikt til ansikt. Er det 
noen jeg kunne møtt for å samtale om 
disse tingene, for eksempel en kirke eller 
et fellesskap? Jeg ville satt stor pris på all 
hjelp. Tusen takk.

Lytter i Norge: 
Jeg lytter en del til ptro. Norea sender 
jo noen program der. Ellers er jeg med 
på bønnekalenderen gjennom Håpets 
Kvinner. Jeg synes dette er svært viktig. 
Norea gjør et fantastisk arbeid med å 
formidle evangeliet ut til folkeslagene.

Lytter i Norge: 
Jeg vil gjerne takke dere for mange fine 
program - og god forkynnelse av Guds 
ord. Det er inspirerende å lese/høre om 
arbeidet rundt om i ulike deler av verden. 
Evangeliet når langt ut. Takk til dere som 
står i denne tjenesten! 

Misjonsvenn i Norge:
Norea har betydd veldig mye for meg i 
mange år. Jeg får tilsendt rapporter som 
gjør at jeg kan følge med på hvordan 
andre kristne har det. På den måte blir jeg 
oppmuntret til å være med å be og gi fast 
økonomisk støtte til arbeidet, som en liten 
hjelp. Må Gud velsigne dere som arbeider i 
Norea. Takk for at dere er der for dem som 
lider, og for at dere bringer budskapet ut til 
dem som ennå ikke har hørt og tatt i mot.

TILBAKEMELDINGER >>



8

med programlederne og setter i 
gang diskusjoner sammen med 
andre seere. Drøyt halvparten av all 
korrespondanse er bønnebegjær og 
spørsmål om den kristne tro. En av 
fem ringer inn for å be om bibler eller 
for å dele sine historier. 
I tillegg til å svare på live-spørsmål 
er programlederne tilgjengelige via 
epost og WhatsApp for dem som 
foretrekker å komme i kontakt mer 
privat. Noen sender meldinger med 
oppmuntringer og inspirerende 
vitnesbyrd, mens andre ganske 

FLERE
ENGASJERTE 
SEERE

I 2018 har antall personer som 
ringer SAT-7 TÜRK´s direkte-
sendinger blitt tredoblet. Ved at 
flere av disse live-sendingene 
deles via sosiale medier, kan 
SAT-7 TÜRK nå flere mennesker 
enn noen gang før.

Mange seere elsker spenningen 
ved å ringe inn til et live-program 
og ha dialog med programlederne. 
Andre foretrekker å komme i kontakt 
gjennom meldinger eller brev. 
Uansett svarer SAT-7 TÜRK, følger 
opp og veileder alle sammen på en 
god og omsorgsfull måte. 

Aktive seere
Noen av seerne ringer inn til live-
programmene, mens andre legger 
igjen kommentarer på Facebook 
og Youtube. De engasjerer seg 

Mer enn 50 millioner mennesker har mulighet til å se 
sendingene til SAT-7 TÜRK 

ÜMIT, EN MANNLIG SEER FRA TYRKIA
«Hei, jeg har nylig sett på kanalen deres, og synes det var inspirerende. Jeg ser ikke noe 
liknende i andre trosretninger, alle bare tenker på seg selv. Hvis jeg har et spørsmål om 
en trosretning og spør noen, så bryter de kontakten og ber meg komme tilbake senere. 
Dere er ikke sånn. Jeg ønsker å få vite mer. Hvis dere har bøker som kanskje kan hjelpe 
meg, så send dem gjerne til meg.»

DERYA, EN KVINNELIG SEER FRA TYRKIA
«Jeg kjenner ikke Jesus Kristus slik dere beskriver ham. Jeg har mistet sønnen min, og 
jeg har levd med smertene ved dette tapet i årevis. Kan Jesus hjelpe meg med min 
smerte? En dag ønsker jeg å gå til en kirke.»

enkelt tar kontakt fordi de er alene og 
isolert. 

For å dekke etterspørselen fra dette 
økte seer-engasjementet har det blitt 
ansatt flere personer for å følge opp 
ulike henvendelser. Oppdraget deres 
er å be for dem som trenger det, lytte 
til dem som trenger noen å snakke 
med, gi veiledning til de som ønsker 
råd, og koble ensomme kristne til 
lokale kristne menigheter. 
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mange inspirerende vitnesbyrd fra 
Afghanistan, sier Rahil*, SAT-7 PARS´ 
koordinator. – Mange kontakter oss, 
ber om forbønn og ønsker å få vite 
mer om den kristne tro. De ringer 
ofte tilbake og lar oss få høre hva 
Gud har gjort i livet deres. 
For mange i Afghanistan er våre 
kristne TV-sendinger den eneste 
muligheten for å få høre om Jesus. 
– Kristne forlater landet fordi det er 
blitt for farlig for dem å være der, 
forklarer Panayiotis Keenan, leder av 
SAT-7 PARS. – Vi føler et stort ansvar 
for å sende relevante program som 
kan være til hjelp og støtte for våre 
afghanske trossøsken. 

*Navnet er endret av sikkerhetsmessige 
årsaker. 

Mange iranere tar imot Jesus
I løpet av de siste to årene har SAT-7s persiske kanal 
hatt en oppmuntrende økning i antall seere, og de 
mottar nå også respons fra Afghanistan.

Siden lanseringen på den populære 
Yahsat-satellitten i Juni 2017 har 
seerresponsen til SAT-7 PARS blitt 
doblet. Det har også vært en stor 
økning i antall seere fra Afghanistan 
som har tatt kontakt. Dari-dialekten 
av persisk snakkes som morsmål av 
omlag halvparten av befolkningen i 
Afghanistan. Kristne i Afghanistan er 
ofte ekstremt isolerte med begrenset 
tilgang til kristne ressurser på deres 
eget språk. SAT-7 sender trofast et 
budskap om håp til dem. 

Verdifull veiledning
SAT-7 PARS har et eget team som 
følger opp seere som tar kontakt, 
og for mange mennesker er dette 
teamet deres første kontakt med 
andre kristne. De gir verdifull 
veiledning og støtte til isolerte 
troende i Afghanistan. – Vi hører 

En seerundersøkelse foretatt 
i 2017 viser at 1 av 4 seere 
bestemte seg for å følge Jesus 
etter å ha sett et kristent TV-
program. 

AFSOON*, FRA AFGHANISTAN
«Selv om jeg hadde mann og barn 
opplevde jeg at livet mitt ikke hadde noen 
mening eller verdi. Jeg følte meg utrygg, 
usikker og alene. Jeg ba, fastet og leste 
religiøse bøker, men jeg klarte aldri å 
unnslippe ensomhet. Jeg var deprimert 
og i konflikt med mannen min og barna. 
Etter at jeg gav livet mitt til Jesus har ting 
forandret seg. Jeg har nå en indre ro og 
gleder meg over livet.»

DAREB*, FRA AFGHANISTAN
«Jeg har forsket på religion og liker å 
lese bøker, men jeg har aldri opplevd 
lykke i livet mitt. Jeg var med i en 
ekstremistgruppe, men skilte etter hvert lag 
med dem. Jeg vil vekk fra hat og umoral, 
og jeg vil gjerne vite mer om den kristne 
tro. Programmene deres er til stor hjelp for 
meg.»
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– Jeg har ikke drept noen eller ranet en bank. Hvordan kan 
du si at jeg er en synder? Jeg beklager, men budskapet i 
den gamle boka er irrelevant for meg.

Av: Per Birkeli, daglig leder 

Sinnet mitt var fylt med urene tanker. 
Budskapet fra den gamle boken satte 
fingeren rett i et åpent sår. Med ett 
innså jeg at jeg var en synder, håpløst 
fortapt. Jeg tok imot Jesus, og Han ble 
min Frelser og Herre. 

Dr James Tour er i dag en høyt ansett 
forsker innen ulike fagfelt. Han er 
professor innen 3 ulike fagfelt; kjemi, 
nanoteknologi og computer-teknologi. 
Han er blitt rangert som en av verdens 
50 fremste forskere. –Dette betyr 
imidlertid ingen verdens ting, sier Dr 
Tour. – Det eneste som er viktig er at 
jeg er Guds barn av bare nåde, frelst 
ved troen på Jesus Kristus.

Tre promille
Jesus sa om seg selv at han først og 
fremst kom for å bringe evangeliet 
til det jødiske folk. Siden minnet 
også Paulus om at evangeliet er «for 
jøde først og så greker» (Rom 1,16). 
Paradoksalt nok er jødene i dag blant 
verdens minst nådde folkegrupper. Av 
jøder bosatt i Israel har kun om lag  
15 000 tatt imot Jesus som sin frelser. 
Dette utgjør færre enn tre promille – 
tre av tusen. 

Bibelen forteller oss at det jødiske 
folk en gang i vil ta imot Jesus som 
Messias, og at dette i sin tid vil føre 
til fremgang for evangeliet også blant 
andre folkeslag. Paulus skriver: Hvis 
deres fåtallighet er blitt til en rikdom 
for hedningene (ikke-jøder), hvor meget 
mer da deres fulltallighet! (Rom 11,12). 

Norea vil gi Jesus til jødene
Norea ønsker å være med på å legge 
til rette for vekkelsen som Gud vil 
sende over det jødiske folk når tiden 
er inne. Vi samarbeider med Caspari 
Center i Jerusalem for å bidra til at 
flere jøder får lære Jesus å kjenne 
som sin Frelser. I fellesskap har vi 
nylig lagt ut på internett en serie 
med videoopptak. Messianske jøder 
forteller om hvordan de som de 
første i sine familier kom til tro på 
Messias. Håpet vårt er at disse sterke 
vitnesbyrdene vil bidra til at flere 
jøder får lære Jesus å kjenne som sin 
Frelser og Herre.

Dette året utvikler vi et hebraisk 
program for utdanning av søndags-
skolelærere – det første og eneste i 
sitt slag. På denne måten er vi med 
på å gi jødiske barn opplæring i den 
kristne tro. Takk for at du som Norea-
venn er med på å bringe evangeliet 
om Jesus tilbake til Jerusalem!

Jødisk professor 
fant Jesus

Det er jødiske Dr James Tour som 
sier dette, idet han forteller om en 
skjellsettende episode fra studietiden. 
Som ung møtte han en medstudent 
som vitnet om Jesus. – Hør hva som 
står skrevet i Romerbrevet 3,23, sa 
denne: – ALLE har syndet og mangler 
Guds herlighet. James syntes dette 
var det reneste sludder. Men så fikk 
han høre Matteus 5,28 lest opp: Men 
jeg sier dere: Hver den som ser på en 
kvinne for å begjære henne, har allerede 
brutt ekteskapet med henne i sitt 
hjerte. Ordene slo ned i ham som en 
bombe.

Håpløst fortapt
– Jeg visste med meg selv at jeg var 
avhengig av porno, forteller Dr Tour. – 

Alec Goldberg er leder for våre prosjekter i Israel. 

Norea bidrar til utviklingen av et hebraisk 
program for utdanning av søndagskolelærere.
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Jødene er en av verdens minst nådde folkegrupper. 
De siste årene har Norea bidratt til å gjøre Messias 
kjent gjennom vitnesbyrd fra jøder som er kommet 
til tro. Nå vil vi gjerne invitere deg med på en tur til 
Israel for å møte messianske jøder, og for å lære mer 
om Bibelens historier og geografi. 

Du er herved invitert med på tur til 
Israel 22. – 29. mars 2020!

Nedenfor ser du en oversikt over noen 
av stedene vi skal besøke. Du vil også 
bli bedre kjent med Noreas arbeid i 
Israel som drives i samarbeid med 
Caspari Center i Jerusalem. Turen 
arrangeres av Norea i samarbeider med 
Gla´Tur og Rolf Solås. Per Birkeli blir 
med fra Norea. 

PROGRAM FOR TUREN: 

Dag 1. SØNDAG 22. MARS  
Avreise fra Gardermoen kl. 13.40 
Overnatting i Netanya ved Middelhavet.

Dag 2. MANDAG 23. MARS 
Caesarea ved havet, hovedstaden i 
Judea under romerne. Karmelfjellet 
der Elia kjempet med Baals 
profeter. Overnatting i Tiberias ved 
Genesaretsjøen. 

Dag 3. TIRSDAG 24. MARS 
Båttur på Genesaretsjøen, besøk i en 
kibbutz, tur til området hvor Jesus holdt 
Bergprekenen og Tabgha hvor brød- og 
fiskeunderet skjedde. Siste stopp denne 
dagen er «Jesu by» Kapernaum.

Dag 4. ONSDAG 25. MARS 
Byen Magdala med blant annet en 
tradisjonell synagoge. Nasaret med 

Bebudeleseskirken (Midtøstens 
største kirkebygg) og Josefs 
«snekkerverksted.» Jordandalen og 
stedet der Jesus ble døpt i Jordan. 
Dagen avsluttes ved Dødehavet og 
Qumran, stedet hvor Dødehavsrullene 
ble funnet. Det blir tid til en dukkert 
i Dødehavet før vi kjører opp til 
Jerusalem. 

Dag 5. TORSDAG 26. MARS 
Caspari Center i Jerusalem som Norea 
samarbeider med. Alec Goldberg, 
nasjonal leder for senteret, vil gi oss en 
god innføring i arbeidet som drives i 
samarbeid med Norea Mediemisjon. 

Dag 6. FREDAG 27. MARS 
Yad Vashem, museet og minnesmerket 
over de seks millioner jøder som ble 
drept under Holocaust. Israel Museum 
med modell av Jerusalem slik byen var 
på Jesu tid. Dagen avsluttes med et 
besøk i Betlehem, hyrdemarkene og 
fødselskirken. 

Dag 7. LØRDAG 28. MARS  
Denne siste dagen står Jesu lidelse 
og død i sentrum. Vi begynner på 
Oljeberget og Getsemane, Løveporten 
til Betesdadammen. Videre langs Via 
Dolorosa til Gravkirken. Gordons 
Golgata og den tomme grav og 
Klagemuren. 

Bli med på tur til Israel

DAG 8. SØNDAG 29. MARS  
Rolig frokost og formiddagen til fri 
disposisjon. Vi sjekker ut fra hotellet 
midt på dagen og kjører til Ben Gurion 
flyplass utenfor Tel-Aviv. 
 
GRUNNPRIS PR. PERSON kr. 15.850,- 
Prisen inkluderer: 
flyreisen tur/retur fra 
Oslo, overnatting i 
dobbeltrom 7 netter, 7 
frokost og 6 middag, dagsprogram 
som beskrevet, guide og buss etter 
programmet, inngangsbilletter etter 
programmet og flyavgifter.

Ikke inkludert:
Enkeltromstillegg kr. 3.500,-
Reiseforsikring, noe alle må ha. 
65 USD i tips til guide og sjåfør, og 
hotellbetjening. 
     
Prisene er gitt på gjeldende flypriser 
og valutakurser. Det tas forbehold om 
programendringer og at det melder seg 
nok deltakere til å gjennomføre turen.



12

Tekst: Noreas partner i Midtøsten
Oversatt av: Elisabeth L. Sæth
Illustrasjonsfoto: Norea

Evig håp på 
Facebook…

Jeg heter Habibi* og jobber for 
Håpets Kvinner i Midtøsten. Min 
tjeneste er på Facebook og andre 
sosiale medier. Sosiale medier har gitt 
oss i Håpets Kvinner en unik mulighet 
til å holde kontakt med lyttere i hele 
den arabisk-talende verden. 

I tillegg til å legge ut programmene, 
linker vi også til artikler som tar opp 
temaer som mange kjenner seg 
igjen i: frykt, depresjon, selvbilde 
og egenverdi. Vi får hundrevis av 
tilbakemeldinger hver uke. Noen 
meldinger er kun en kort takk, eller at 

de liker å høre på det vi forteller dem 
selv om de er muslimer. Vi får også 
negative tilbakemeldinger som sier 
at Bibelen er forfalsket, eller at deres 
profet er den siste profeten, ikke 
Jesus. Men dette ser vi bare på som 
positivt. Det betyr at de lytter! 

Jenter på andreplass
Spørsmålene og kommentarene vi får 
gjenspeiler de utfordringene vi har i 
regionen. Det som går igjen i de aller 
fleste kommentarene er dette: Jeg er 
ikke god nok, jeg kan aldri gjøre det 
eller det fordi jeg er jente. I vår kultur 
er jenter alltid på andreplass. Det er 
spesielle regler for oss, for hvor vi kan 
gå, hva vi kan gjøre, eller press på at 
vi skal gifte oss. 

Frykt
Vi får meldinger fra hele Midtøsten: 
Egypt, Algerie, Saudi-Arabia, Tunisia, 
Marokko, Libya, Jemen, Irak, Kuwait, 
Syria. De fleste forteller at de ikke 
har noen verdi, at de ikke har noe 
meningsfylt å gjøre eller at de frykter 
for framtiden, for familien sin og for 
livene sine. De snakker nesten alltid 
om at de bærer på frykt. I Håpets 
Kvinner prøver vi å holde kontakt med 
dem over lengre tid. Dersom vi ikke 
har hørt fra dem på en stund, sender 
vi dem en oppfølging for å høre 
hvordan det går.
 

Rabah-al-Shammary,  Unsplash.com
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Du fortjener å leve
Gjennom meldingene på Facebook 
ønsker vi å fortelle dem at de har 
en uendelig verdi i Guds øyne. Vi 
forteller dem at de fortjener å leve, 
at de er elsket av Gud og at de er 
verdifulle i Hans øyne. Noen velger 
å avslutte chatten når vi forteller 
om Jesus, men mange ønsker å få 
vite mer. Vi får ofte høre at kvinner 
endelig har funnet et sted der de kan 
snakke fritt. 

Habibi forklaret at kvinner i 
Midtøsten ofte ikke har mulighet til 
å sette ord på hva de føler. Her har 
de funnet et sted å uttrykke følelsene 
sine. De er lykkelige over at noen vil 
lytte til dem, og vi kan oppmuntre 
dem på en spesiell måte.

Vi ber alltid Gud om å lede oss i 
måten vi snakker med disse jentene 
på. I teamet minner vi hverandre om 
å elske dem slik Jesus elsker dem, og 
vi gir dem alltid et budskap om at det 

s

Donya, kvinne fra Iran: 
Jeg hilser alle i min kjære TV-kanal SAT-
7 PARS. Tusen takk for programmene 
dere sender. Jeg er takknemlig til Gud 
for at dere finnes. Dere har lært meg 
mye nytt. Mange tema har åpnet 
øynene mine, og styrket min tro. 
Jeg takker Gud for deres kraftfulle 
programmer. Jeg ble nylig kristen, og jeg 
har hatt stort utbytte av denne kristne 
TV-kanalen. 

Amaghan, kvinne fra Iran 
Fra den dagen jeg gav livet mitt til Jesus 
har livet mitt blitt fullstendig forvandlet, 
uten at jeg skjønner hvordan. Jeg var et 
svakt og sårbart menneske på vei mot 
økonomisk ruin. Nå er jeg en ny person 
full av kraft, klar til kamp. Alt jeg har 
bedt Gud om, har han gitt meg. 

Poya, mann fra Iran
Tusen takk for deres fantastiske 
TV-program. Det var gjennom deres 
TV-kanal at jeg fant fred i Jesus Kristus. 
Min familie er også blitt glade i Jesus. 
Det er nå to år siden jeg begynte å se på 
kanalen deres. 

Azin, mann fra Tyrkia
Min vei til Jesus begynte for 14 år siden. 
Da min bror ble kristen, pleide vi å ha 
lange diskusjoner. En kveld holdt vi på 
til klokken 6 om morgenen. Da jeg la 
meg og sovnet, så jeg Jesus i en drøm. 
I drømmen hadde vi en samtale som 
forandret livet mitt. En venn tipset 
meg om TV-kanalen SAT-7 PARS. Jeg 
takker Gud for min kjære bror Arman 
(programleder) for all hans hjelp. 

Donya, jente fra Iran
La oss be om ingen må være i sorg, men 
at hver den som fortviler må oppleve 
at Gud selv griper inn eller sender 
noen med gode ord til veiledning og 
trøst. La oss be om at ingen av oss må 
gråte med mindre det er av glede. La 
oss be om at ingens hjerte vil være fylt 
av bekymringer, men at våre hjerter 
i stedet må være fylt av kjærlighet 
og glede. La oss be om at ingen 
mister håpet, og at Gud vil gi håp der 
håpløsheten råder. La oss be om at alle 
får det deres hjerter ønsker, og at de må 
leve i samsvar med Guds vilje. 

TILBAKEMELDINGER >>

Habibi besøkte Norge i fjor høst, og deltok som 
taler på weekenden til Norea Håpets Kvinner. 
Foto: Linda Torkelsen

er håp å finne hos Gud. Dette er det 
viktigste vi kan gi dem, understreker 
Habibi.
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Sarah: 
-Jeg hørte dere si på radioen 
at Gud kan gripe inn midt i de 
vanskelighetene vi går gjennom. Jeg 
ønsker å fortelle deg min historie. Jeg 
er 20 år gammel, men jeg klarte ikke 
å gjennomføre videregående fordi jeg 
ble så dårlig behandlet av foreldrene 
mine. Nå er jeg fanget hjemme, og 
får ikke lov til å gå ut i det hele tatt. 
Jeg er deprimert, ensom og føler at 
Gud er langt borte fra meg. Alt jeg er 
forventet å gjøre er husarbeid og å 
se til at foreldrene mine og brødrene 
mine får det de trenger. Hvordan kan 
Gud se hvor vanskelig jeg har det og 
ikke gjøre noen ting? I islam blir vi 
fortalt at Gud er nådig, men alt jeg 
opplever er hat og smerte. Fortell 
meg, hvem er den guden deres? Vil 
dere fortelle meg mer om ham?

Etter lang tids korrespondanse med 
Sarah, sender hun følgende mail: 
–Jeg må bare 
fortelle dere noe: 
Dersom dere er 
som den Gud dere 
forteller meg om, 
vil jeg elske ham 
for alltid. Om han 
forstår meg slik 
dere gjør, da vil jeg 
at han skal være 
min Gud. Be for meg om at jeg kan 
stole på ham med følelsene mine. Jeg 
ønsker å dele en ting til med dere. 
Jeg er flink til å skrive, og jeg ønsker 
å finne en måte jeg kan skrive om 
Ham på en trygg måte slik at andre 
også får høre om Guds kjærlighet. Jeg 
frykter fortsatt for å gå ut åpent med 
at jeg har fått et nytt liv i Jesus. 

Be for Sarah at hun kan stole på Jesus 
og finne frihet i Ham og i hans ord.

Noor fra Libya 
skriver: 
–Hvordan skal jeg 
kunne ha tro på 
meg selv når alle 
andre vil at jeg skal 
føle meg liten og 
mindreverdig? 

Hvordan kan jeg drømme om en 
fremtid når alle ser på meg som 
om jeg er ingenting? Hvorfor må en 
kvinne føle det slik? Jeg trenger å vite 
hvorfor. Er jeg mindre verd? 

Dette var den første meldingen 
Habibi og de andre fikk fra Noor. 
Etter langs tids kommunikasjon, der 
de fikk fortelle henne et budskap om 
kjærlighet og hvor verdifull hun er i 
Guds øyne, skriver hun: 
–Å gode Gud, jeg ønsker å tro, men 
jeg er så redd. Jeg ønsker å vite mer, 
men jeg burde ikke. I Koranen får vi 

To arabiske kvinner.

6 kvinners vei til Jesus
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Rademan, mann fra Iran
Jeg takker for meldingene dere har sendt 
oss. De har vært til stor velsignelse. 
Dessverre må jeg slette dem etter at 
jeg har lest dem, fordi jeg har tidligere 
blitt arrestert og er fortsatt under 
overvåkning. Jeg kan derfor ikke beholde 
meldingene fra dere, selv om jeg blir 
velsignet av dem. Igjen, tusen takk!

Pammys, iransk kvinne i Tyrkia
Jeg har tatt imot Jesus. I fjor fikk jeg 
hjelp av søster Mitra (programleder) til 
å be, og etter fullført opplæring ble jeg 
nylig døpt. Takk for veiledning og hjelp. 
Jesus har virkelig gitt mitt liv ny mening, 
og jeg ser nå alt rundt meg på en ny 
måte. Jeg takker Mitra for hjelpen.

Elena, kvinne fra Iran
Jeg hadde diskutert med husverten i 
over halvannen time, og etterpå var 
jeg helt oppløst i tårer. Så oppdaget 
jeg meldingen dere hadde sendt meg, 
og den var til enorm trøst. Må Gud 
velsigne dere! 

Mona, kvinne fra Iran
Det siste året har jeg hatt stor nytte av 
deres sjelesorg og veiledning om ulike 
tema; teologiske, familiære og sosiale. 
Jeg har funnet fred, og øynene mine 
er blitt åpnet slik at jeg nå ser roten til 
mine problemer. Den siste tiden har 
troen min blitt styrket. Gud snakker til 
meg gjennom dere, og jeg takker Gud 
for dette og alt annet Han gjør for meg. 
Jeg ber om at Gud vil velsigne og bevare 
dere. 

Narek, mann fra Iran
Vær hilset, kjære venner. Etter at dere 
hjalp og veiledet meg, har jeg satt i 
gang med å kopiere og trykke opp 
Bibelen og de kristne bøkene dere sendte 
meg. Jeg deler ut til venner og bekjente. 
Gjennom dette har flere mennesker der 
jeg bor blitt kjent med Jesus. 

Nazha, kvinne: 
Takk for nydelige sanger. Må Guds 
herlighet være med deg. Jeg elsker dere 
så mye og takker særlig Joyce for de 
nydelige sangene. Barna våre synger 
dem hele tiden. 

TILBAKEMELDINGER >>

I Koranen får vi høre at jeg 
ikke skal stille spørsmål eller 
tenke selv. Likevel ønsker jeg 
å kjenne meg verdifull i min 
skapers øyne. 

høre at jeg ikke skal stille spørsmål 
eller tenke selv. Likevel ønsker jeg å 
kjenne meg verdifull i min skapers 
øyne. Jeg ønsker å vite at jeg er 
spesiell og unik. Kan du be for meg? 
Jeg kan ikke fortsette å chatte med 
dere her, for jeg er redd noen skal se 
det. 

Be om at den Hellige ånd jobber i 
Noors liv, at hun får vilje og mot til å 
ta imot Jesus som sin Frelser. Be om 
legedom for alle vonde tanker om sin 
egen verdi. 

Shooroq fra Syria: 
–Jeg har lytta til 
programmet Håpets 
kvinner, og jeg fikk så 
lyst til å skrive til dere 
og si at den kristne 
troen forundrer meg. 
Jeg har alltid fått høre at 
den er forfalsket, men merket jeg fikk 
fred i hjertet når dere talte – mer enn 
hva jeg får når jeg leser i Koranen. 
Kan jeg stille dere noen spørsmål om 
troen deres? Jeg ønsker å kjenne ekte 
fred, og jeg tror kanskje jeg kan finne 
den i svarene deres. 

Habibi og de andre har jevnlig 
kontakt med Shooroq. Hun tar imot 
de bibelversene de gir henne, og 
stiller mange spørsmål. Ikke for å 
diskutere, men for å få vite mer. 

Be om at Shorooq tar imot og overgir 
seg til Herrens ord, og at hun vil tro 
med hele sitt hjerte at han er Frelseren, 
slik at hun kan få erfare hans fred. 

Fadia fra Algerie: 
–Jeg har fulgt med på programmet 
deres, og jeg har begynt å lure på 

hvem Jesus er? Hvordan kan Han 
gi meg et godt liv? Jeg er redd for 
tanken om at min religion kanskje 
ikke er den riktige, men jeg ønsker å 
bli kjent med Jesus. 

Be om at Den hellige ånd skal arbeide i 
hjertet til Fadia slik at hun kan bli kjent 
med Jesus og blir løst fra frykten og 
erfare hans kjærlighet og glede. 

Frifet fra Algerie:
–Når jeg hører på programmet deres 
får det meg til å se på ting på en 
annen måte. Jeg tror ikke at Jesus er 
Guds sønn. Vi er jo lært til å tenke at 
han er en profet på lik linje med de 
andre. Men det virker som om det vi 
har lært om ham ikke stemmer. Jeg 
trenger hjelp til å forstå Jesus, slik at 
han kan hjelpe meg. Kan du hjelpe 
meg til å bli kjent med han?

Be for Frifets hjerte, at det skal bli 
forandret og at hun tar imot Jesus som 
Frelser og hjelper. 

Rawad fra et ukjent land:
–Jeg trenger hjelp til å forstå hvordan 
jeg skal oppdra mitt utfordrende barn. 
Jeg trenger håp og jeg trenger å føle 
at jeg ikke er ubrukelig. Jeg kom over 
programmet deres, og jeg tror jeg har 
en million spørsmål å stille dere. 

Teamet svarte på mange spørsmål de 
neste ukene. For Rawad var Håpets 
Kvinner som himmelsendt, og hun 
skriver: – Gud i himmelen sendte 
dere til meg for at jeg skulle innse at 
Han er den eneste som kan hjelpe 
meg og gi meg visdom og styrke. Jeg 
takker Gud for dette. Jeg er ikke sikker 
på hvordan jeg skal ta imot Jesus i 
livet mitt, for det er farlig å bare tenke 
på å skifte religion. Jeg er redd for 
å bli drept, eller verre, miste barnet 
mitt. Be for meg, jeg trenger Gud i 
livet mitt!

Be om at Rawad forstår at troen på 
Jesus vil gi henne det mot og den 
visdom hun trenger både for å oppdra 
sitt barn og for å takle det som måtte 
komme.
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SAT-7, Noreas største og viktigste partner i 
Midtøsten, ble grunnlagt av Dr. Terence Ascott. 
Etter 23 år som leder for organisasjonen trer 
han nå til side og overgir roret til libanesiske 
Rita El-Mounayer. Hun har vært med helt fra 
starten, og det er ingen overraskelse at nettopp 
hun blir den nye lederen. 

Oversatt: Harald Endresen
Foto: SAT-7

Til Insight, SAT-7´s eget 
månedsmagasin, sier Rita: – Jeg 
ønsker å hjelpe, utruste, oppmuntre 
og motivere alle folk rundt meg. 
Jeg vil gjerne formidle at det enhver 
gjør er verdifulle bidrag for vår 
visjon om å forandre folks liv. Hun 
overtok sjefsstolen 1. april 2019. Rita 
vil fra starten ha et spesielt fokus 
på lederteamet for de fire kanalene 
SAT-7 i dag består av: SAT-7 Arabic, 
SAT-7 Türk, SAT-7 PARS, og SAT-7 
KIDS. Hun ønsker å være mentor for 
alle nye ledere som trer inn i tjeneste, 

og på den måten vil hun sikre at 
visjonen og de strategiske målene blir 
oppfylt. I tillegg ønsker Rita å bidra til 
å utvikle og styrke enkeltmennesker 
i hennes store stab på over 150 
personer, plassert i en rekke ulike 
land. 

Bryter kjønnsbarrierer
I et program på SAT-7 Arabic med 
tittelen «Er det viktig å være en 
kristen», stilte Rita El-Mounayer 
seg frem som leder for hele SAT-7 
nettverket. Hun delte et kraftfullt 
budskap om enhet og toleranse, og 
hvor betydningsfulle sendingene 
fra SAT-7 er for hele Midtøsten og 
Nord-Afrika. – Vi vil gi håp til dem 
som ikke har noe håp. Vi vil gi 
kjærlighet til dem som aldri har erfart 
å være elsket. Og vi ønsker å være en 
stemme for de lokale kirkene. 

Fader Ramzi Jreij og erkebiskop 
Boulos Sayah, en av patriarkene 
for det Maronittiske kirkesamfunn, 
deltok i det samme programmet. 
Sistnevnte er medlem i SAT-7´s 

Vi vil gi håp til dem som 
ikke har noe håp. Vi vil gi 
kjærlighet til dem som aldri 
har erfart å være elsket. Og 
vi ønsker å være en stemme 
for de lokale kirkene. 

Kvinnelig leder 
i et mannsdominert

Midtøsten

internasjonale styre. Selv om det 
ikke er uvanlig at SAT-7 har kvinner 
i viktige lederstillinger, så var Ritas 
tilstedeværelse sammen med 
prominente mannlige kirkeledere 
et sterkt vitnesbyrd om likeverd. 
Millioner av seere som så dette 
programmet bor i en meget 
mannsdominert del av verden. 

Rita har stor tro på den kristne 
minoriteten i Midtøsten, inkludert 
Tyrkia og Iran. Der andre ser 
utfordringer og vanskeligheter, ser 
hun muligheter. – Jeg liker egentlig 
ikke å bruke ordet minoritet om de 
kristne, sier hun. – For selv om vi er 
få, kan vi utgjøre en stor forskjell! 

Erkebiskopen la til at evangeliet om 
Jesus er det aller viktigste budskapet 
for Midtøsten i en tid som denne.  
– Vi bor i et område hvor TV-kanalene 
og avisene viser vold, drap og hat, 
sier han. – Hovedbudskapet til SAT-7 
er å gjøre Guds kjærlighet synlig på 
en måte som alle kan kjenne seg 
igjen i. Dette er et veldig stort og 
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edelt mål, men Midtøsten trenger 
desperat dette budskapet. 

Sammen som kristne
Erkebiskopen ble spurt om hans syn 
på kvinnelige ledere. Da understrekte 
han viktigheten av representasjon, 
og han roste både Rita som leder, 
og det hun har bidratt med gjennom 
mange år. – Det er viktig for oss å gå 
sammen for Jesus, sa han. – Sammen 
som kirker i Midtøsten, sammen som 
kirkesamfunn, sammen som kristne 
og muslimer og sammen som menn 
og kvinner. 

Rita fikk det samme spørsmålet. 
– Akkurat som noen er kalt til å være 

prest eller erkebiskop, svarte hun, 
– så har jeg et kall til SAT-7. Dette 
er min livsoppgave. Når det er en 
tjeneste, et budskap og et kall, da 
gjør vi det vi er kalt til å gjøre, så gjør 
Jesus resten. 

Norea kjenner Rita som en dyktig og 
dedikert kvinne, og vi tror absolutt at 
hun er rett person til å lede SAT-7 i 
årene som kommer. Det er imidlertid 
ingen lett oppgave å være kvinnelig 
leder i et mannsdominert samfunn, 
og hun trenger mye forbønn. Vi har 
tatt henne med i Noreas bønne-
kalender i høst. Vær gjerne med å be 
for henne. 

TILBAKEMELDINGER >>

Tina, jente fra Syria:
Jeg er fra Syria og er 11 år gammel. Jeg 
har sett på deres TV-program i mange 
år. Jeg liker flere av programmene 
deres, spesielt «Jeg og min datter». 
Mine varme hilsener til Marianne 
(programleder). Takk for alt du gjør for 
oss på SAT-7 KIDS. Jeg håper du leser 
min hilsen. 

Hania, kvinne fra Egypt:
Tusen takk, Rita (leder av SAT-7 og 
programleder). Du er den beste i hele 
verden! Min sønn, mannen min og 
jeg er svært takknemlige for at du 
sendte oss programmet med de beste 
historiene. Du gjorde min sønn så 
lykkelig. Jeg setter pris på deg og TV-
programmet. Må Gud velsigne deg med 
glede, lykke og nåde. Gud være med 
deg! 

Rachida, jente fra Midtøsten:
Jeg har lært så mye av dere. Jeg ser ofte 
på programmene deres, selv om jeg 
begynner å bli voksen. 

Shokry, gutt fra Sudan:
Jeg er 12 år gammel, og jeg elsker dere. 
Jeg ser på programmene deres hver uke, 
og jeg håper dere leser opp meldingen 
fra meg under en direktesending. Jeg 
er så takknemlig for programmet «A 
Riddle and a Story», det har betydd 
mye for familien min. 

Amany, kvinne: 
Det siste programmet var fantastisk. Vi 
trenger virkelig slike program som dere 
sender. Budskapet berører hjertene våre. 
Jeg har sett dette programmet flere 
ganger sammen med barna mine. 

Touline, jente fra Egypt: 
Hei, jeg er 16 år og kommer fra Egypt. I 
det siste har jeg hatt dårlig samvittighet 
for ikke å ha lest i Bibelen hver dag, 
men etter en episode i serien «Family 
of Jesus» ble jeg så inspirert. Jeg fikk 
motivasjon til å begynne å lese daglig 
i Bibelen igjen. Takk for deres positive 
entusiasme. Jeg har hørt Guds stemme 
mange ganger, og ofte får jeg spesielle 
budskap fra Gud gjennom deres 
program. Gud velsigne dere! 

Rita er veldig populær som programleder, særlig når hun leser godnatthistorier til barna. 

Hentet fra programmet med Rita El-Mounayer sammen med kirkelederne Fader Ramzi Jrei og 
erkebiskop Boulos Sayah. 
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De yngste er mest opptatt av 
å nå de minst nådde
I vår hadde Norea en undersøkelse blant våre givere. Det er gledelig å se at over 90 prosent av de som deltok, 
oppgir at et ønske om å nå de minst nådde er den viktigste grunnen for å støtte Noreas arbeid. De yngste  
(20-35 år) er aller mest opptatt av at vi når de minst nådde.

Halvparten av giverne ser regelmessig på Noreas TV-program, mens enda litt flere lytter til radiosendingene 
våre. 6 av 10 oppgir at sendingene fører til at de blir engasjert til misjon, styrket i troen og oppmuntret til å støtte 
arbeidet. Undersøkelsen viser at mediesatsningen i Norge er viktig for å styrke troen til våre 
egne landsmenn, og for å oppmuntre til misjon blant verdens minst nådde folkegrupper. 

Vi har foretatt en trekning blant alle dem som oppgav navnet i undersøkelsen, og 
sendte oss en hilsen:

Vinneren av Internett-radioen: Kristin Samdal
Vinner av praktboken fra Odd Dubland: Kjellfrid Hjelleseth
Vinner av Norea-krus: Olaug Haugland

Britt Kari Urdal ble 1. september ansatt i ett års vikariat for vår kontorkonsulent 
Anne Margareth Austgulen. Brit Kari har tidligere vært ansatt i Norea, da som 
leder av medieklubben Superblink. Vi er svært takknemlige for at hun takket ja til 
vikariatet. 

Ta dem begge med i din forbønn. Norea bryter nytt land på flere kontinenter, og vi 
trenger forbønn til beskyttelse mot djevelens lumske angrep. Forbønn gir oss fred. 

Ronny Myksvoll er fra 1. august ansatt som konsulent blant annet for Noreas flyktningearbeid 
i Norge. Han har hovedansvar for å utvikle en ny app for arabiske, somaliske og farsi-talende 
innvandrere. I appen får man tilgang til tekst, lyd og videoer med relevant informasjon for våre 
nye landsmenn. Appen er bygd opp slik at norske kristne kan være medvandrere og være til 
hjelp for innvandrere som søker svar på livets store spørsmål. På fritida brenner han kaffen 
som Norea selger til inntekt for misjon. En glimrende kombinasjon. Du finner kaffen i noreas 
nettbutikk.

Nye medarbeidere
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6. september hadde vi den første håpskonserten sammen med 
Norea-ambassadør Morten Samuelsen. Det var godt fremmøte, 
og vi fikk mange gode tilbakemeldinger. Ei dame sa at hun 
kunne kjenne Den Hellige Ånd var tilstede. Flere sa det var godt 
å være der. 

I konserten veksler vi mellom informasjon om Noreas arbeid 
og sang av Morten Samuelsen. Midtveis er det kaffepause. 
Vi ser frem til å ha mange slike håpskonserter fremover. 
Ønsker du besøk av oss, så ta gjerne kontakt. Du finner 
kontaktinformasjon på side 2 i dette bladet. 

Jorid Wangen, en av våre trofaste misjonsvenner, 
har gitt en samling med bilder til Norea. Hun 
ønsker at disse vil bli brukt i arbeidet med å verve 
nye faste givere til Noreas arbeid. Staben i Norea 
takker for gaven.

Håpskonsert i 
Eiken Bedehus 

Gave fra en trofast 
misjonsvenn 



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

Mye for pengene280 kroner tilsvarer 5 minutter med TV-sendinger... 
400 kroner tilsvarer 1 time med radiosending...

For hver evangelisk kristen i Tyrkia, er det 11.000 muslimer. 
Det er derfor et Guds under at vår TV partner, SAT-7 Türk, 
har fått sendetid på den statseide satellitten Türksat. 
Tusenvis av seere har tatt kontakt med kanalen, og mange 
har tatt imot Jesus. En nasjonal undersøkelse viser at nesten 
8 millioner mennesker kjenner til kanalen.
 
Nylig ble vi også partner med en kristen radiokanal i landet, 
Radio Shema. De merker stor pågang fra muslimer som er 
nysgjerrige på kristen tro. Vi ser med spenning på hva Gud 
vil gjøre med Tyrkia i tiden fremover.

Tyrkere kommer til tro

Foto: Per Birkeli


