
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg må ha vært fem år. Det var natt, og jeg hadde våknet av at moren min var borte fra sengen. 

Jeg satte meg opp, og fikk se henne sitte på kne. Hun hadde et halskjede rundt halsen. Det 

hang et kors i enden som hun foldet hendene rundt. Hun gråt og mumlet. Jeg ble stående og 

se på henne og ble usikker på om alt var bra. Som barn syntes jeg det var underlig. Jeg gikk og 

la meg uten av hun la merke til meg. Senere, en annen natt, våknet jeg på samme måte. Igjen 

så jeg at hun satt på kne og mumlet, tårene rant og hun knuget korset i hendene. Denne 

gangen la hun merke til meg. Hun ble veldig streng og advarte meg: «Du må aldri fortelle noe 

nat du så dette. Hvis noen får vite om dette blir vi arrestert og drept!» Ordet drept gjorde meg 

så redd at jeg aldri fortalte noen hva jeg hadde sett. Men jeg glemte det aldri. Selv da jeg 

mange pr senere giftet meg, fortalte jeg ikke mannen min et ord om dette.  

Mange enker og eldre pleide å komme til moren min alene på kveldene. Kvinnene gråt og 

fortalte sine historier om lidelse og undertrykkelse. Moren min lyttet og sa: «Det hjelper å dele 

sitt problem med en annen, men mennesker kan ikke alltid hjelpe. Gi det til himmelen», pleide 

moren min å si. «Når du kjenner du vil gråte og tømme hjertet ditt, så vil himmelen lytte og 

forstå det du går igjennom. Og himmelen vil bevare din hemmelighet.» Moren min brukte 

aldri navn eller ord som Gud eller Jesus, så jeg forstod ikke den gangen hva hun mente.  

Hvis du snakker om Gud eller Jesus i Nord-Korea, så risikerer tre generasjoner – barn, foreldre 

og besteforeldre – å bli sendt i fangeleir eller drept. Grusomt og effektivt. Moren min sa derfor 

aldri et ord til meg om troen sin. Da jeg selv ble kjent med Jesus mange år etter, gikk det opp 

for meg hvor hjerteskjærende det må ha vært for henne å dø uten å få fortalt meg om Jesus.  

Først da ektemannen min ble fengslet, fikk 

jeg vite at han trodde på Jesus. I mange år 

hadde vi samme tro – uten å våge å si et 

ord til hverandre.  

Mannen min ble angitt i Kina, og døde i en 

nordkoreansk fangeleir. Han sa det slik: 

«Nord-Korea har forlatt Gud, og tilber 

isteden personer.» 

‘Du må aldri fortelle noen at du så dette. Hvis 

noen får vite om det blir vi arrestert og drept!’ 
- «Dae», en nordkoreansk avhopper, forteller om moren som levde som hemmelig kristen. 


