
Evangeliet når inn bak stengte grenser 
 
Norea Mediemisjon og vår partner TWR (Trans World Radio) ønsker at 
Guds lys skal skinne inn til dem som bor bak Nord-Koreas stengte grenser. 
Ved hjelp av en kraftig radiosender på Guam, ei øy i Stillehavet, bryter vi 
daglig isolasjonen. De kristne radioprogrammene våre sender bølger av 
håp til den undertrykte befolkningen i Nord-Korea. 
 
Når natten er mørkest skinner lyset klarest. Stjernene er der på himmelen hele 
tiden, men vi ser dem tydelig først etter at mørket har senket seg. Når Norea i 
samarbeid med TWR sender lysglimt inn over Nord-Korea, i form av kristne 
radiosendinger, så skinner lyset klart for dem som lytter.  
 
Noen av programmene våre gir oppmuntring til dem som allerede har sagt ja til 
å følge Jesus, og forteller dem om hvordan de kan dele evangeliet med andre. 
Andre program henvender seg til dem som ikke kjenner Jesus som sin frelser. 
 
Radioprogrammene våre er på  
lufta hver eneste kveld og natt,  
med trøst, oppmuntring og  
invitasjon til å ta imot Jesus.  
For de fleste i Nord-Korea  
er radio den eneste muligheten  
til å få høre om Jesus. 
 
 
 Støttepartner? 

Norea Mediemisjon betaler  

for flere av de ukentlige  

sendingene fra Guam.   

Vi kan skaffe til veie bilder  

og video, og vi kan om  

ønskelig komme på besøk  

for å fortelle/ oppdatere  

om arbeidet. 

Vil dere støtte dette arbeidet? Ta kontakt med Norea v/Jostein Sæth for mer 

informasjon. Telefon 38 14 50 20. E-post post@norea.no 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
Nord-Korea 

FN offentliggjorde i 
februar 2014 en 
grundig rapport om 
Nord-Koreas mange 
og grove brudd på 
grunn-leggende 
menneske-
rettigheter.  
 
Leder for 
kommisjonen som 
laget rapporten, 
Michael Kirby, uttalte 
at forbrytelsene ligner 
dem som ble begått 
av nazistene under 
andre verdenskrig. 
«Bruddenes alvor, 
omfang og karakter 
avslører en stat som 
ikke har noen parallell 
i vår samtid,» skrev 
kommisjonen. 
 

Fiender av staten 

Kristne betraktes som 
fiender av staten, og 
blir behandlet 
deretter. Ingen kan 
vite eksakt hvor 
mange kristne det 
fortsatt er i Nord-
Korea, men én ting 
vet vi:  
 
Alle nord-koreanere 
som blir funnet 
skyldige i å tilbe noen 
annen enn den 
nåværende 
presidenten i landet, 
hans far og bestefar, 
får den verst 
tenkelige behandling. 
 

 

Takk for programmene dere sender. 

De er til stor velsignelse, og den 

eneste kilden vi har til åndelig mat. 

Radiolytter i Nord-Korea 

Radiosenderen på Guam 

Årlig budsjett:  

390 000 kroner 


