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Hela sommaren och halva hösten räknas i Svenska kyrkans kyrko-
år till trefaldighetstiden. Rekommenderad liturgisk färg är grön, 
som står för växande och mognad. Perioden inleds söndagen efter 

pingst med heliga trefaldighets dag. Den söndagen kallas också missions-
dagen. Det är en god markör; kyrkans vardag bör vara tydligt präglad av 
mission. 

Även den kristnes vardag präglas av mission. Som kristen är du himmel-
rikets ambassadör. Det kan du vara på olika sätt utifrån dina gåvor, men 
du kan inte vara kristen utan att representera kyrkan. Du är alltid en del 
av Kristi kyrka. I dig brinner den 
helige Andes låga; där du är, där är 
Gud närvarande. Det kan kännas 
som en tung börda att bära, men 
så behöver det inte vara. Det är 
inte du som bär Gud, utan han som 
bär dig. Din uppgift är endast att 
bekänna detta inför dig själv och 
inför andra. När du gör det så lever 
du mission.

Låt oss ta våra trossyskon ute i 
världen till förebilder. I Algeriet, 
Iran, Uzbekistan och fl era andra 
länder där Norea sänder TV och 
radio är det förenat med risk att 
öppet bekänna sin tro. Man kan 
bli socialt utfryst, förlora sitt arbete, trakasseras av polis och myndighe-
ter, fängslas, torteras och utsättas för våld på andra sätt. Kristna i dessa 
områden agerar oftast med en klok försiktighet, men de tystnar inte helt. 
Och de lever sina liv i tro, trots hoten från omgivningen. Jag tänker att 
stor återhållsamhet från kristna i väst när det gäller att dela sin tro med 
vänner och bekanta, nästan framstår som ett svek mot våra syskon som 
riskerar så mycket för sin tro.

Som en hjälp för dig när du vill aktualisera den kristna tron för män-
niskor fi nns nu Norea Play. Där samlar vi kristna program som kan vara 
till glädje för dig. Men också program som du kan tipsa en god vän om. 
Kanske ett underlag för att tillsammans samtala om din tro med någon 
som är lite nyfi ken. Använd gärna våra program i missionens tjänst, men 
viktigast av allt: lev i missionens tjänst.

Som 
kristen är 

du himmel-
rikets 

ambassadör.

David Castor 
Missionsledare
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David Castor 
Missionsledare

Under fl era månader har Noreas 
personal arbetat med att skapa en 
ny webbplats. Men inte bara en ny 

webbplats med information om vad Norea 
är och gör, utan en webbportal som skall 
få bära kristet mediematerial till lyssnare 
och tittare. Men inte bara en ny webbpor-
tal utan en ny inriktning och en ny själv-
bild för Norea – en ny uppfattning om vad 
Norea är.

Norea driver mediemission i Sverige och 
utomlands. Utlandsdelen berörs inte av 
den här förändringen, men Sverige-delen 
förändras.

Norea har primärt varit producent av 
program som vi har uppmuntrat och er-
bjudit andra att sprida. Dessa ”andra” har 
i hög grad varit kristna närradiostationer. 
De kommer fortsatt att få sända våra pro-
gram, men inte längre vara vår primära 
väg att nå ut med våra program. Vi kom-
mer nu att alltmer se oss minst lika myck-
et som distributörer av kristen media som 
producenter. Där kommer Norea Play in i 
bilden.

Norea Play är en plattform där vem som 
helst utan kostnad får ta del av det mate-
rial som Norea producerar. Men inte bara 
det. Vi inbjuder även andra som produce-
rar kristet mediematerial att fi nnas med 
på webbportalen. Där fi nns podcaster och 

videoprogram, andakter och bibelstudier, 
apologetik och kyrkohistoria, introduk-
tioner och djupdykningar. Vi hoppas att 
med tiden fylla på med allt mer och få till 
en riktigt fyllig play-sida för den som vill 
ta del av kristet innehåll.

Teknisk kvalitet
För att ett program ska kvala in till att 
fi nnas på Norea Play ställer vi förstås en 
del krav, utöver att det skall vara kost-
nadsfritt för lyssnaren eller tittaren. Det 
första kravet handlar om teknisk kvalitet. 
Ljudet måste vara relativt fritt från stö-
rande inslag som brus, eko och störande 
bakgrundsljud. Bilden behöver vara skarp 
och kameraföring och klippning bör inte 
störa. Kort sagt vill vi på Norea Play erbju-
da program på tekniskt god amatörnivå 
eller proffsnivå.

Pedagogisk kvalitet
Det är viktigt att ett program är intressant. 
Det räcker inte att ämnet för programmet 
är intressant, utan presentationen av ämnet 
behöver vara tilltalande. Det handlar om 
allt från disposition till röstteknik och inter-
aktion mellan medverkande. Det är förstås 
en subjektiv bedömning, men programmen 
som fi nns på Norea Play är program som vi 
tror att många kan vilja ta del av. 

Teologisk profi l
Norea är en luthersk missionsorganisa-
tion. Vi är också offi ciell svensk partner 
till evangelikala TWR. Vi tror att Bibeln är 
Guds ord, vilket gör den tillförlitlig, rele-
vant och normerande. En kristendomssyn 
som går i linje med detta ligger i botten för 
de program vi delar. Sedan kan program-
men i en del teologiska frågor, såväl lite 
mindre som lite större, ändå ge uttryck för 
synsätt som inte delas av Norea, helt en-
kelt för att vi förstår bibelordet lite olika.

En ytterligare avgränsning har vi. Nå-
den måste alltid övertrumfa lagen. Det gör 
inte lagen oviktig, men det får inte stanna 
i lagförkunnelse.

Norea Play

INFORMATION
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Vardagsro-
podden fi rar 
5-årsjubileum

Varje vecka spelar kyrkoherden 
och låtskrivaren Tomas Philipson 
tillsammans med kyrkomusikern 

Maria Blåberg in en sång och en kort an-
dakt som sedan blir ett avsnitt i Vardags-
ropodden. I år fi rar deras rofyllda podcast 
5-årsjubileum. 

Maria och Tomas lärde känna varandra 
genom att de hade barn i samma ålder och 
genom att de blev kollegor i Särö pastorat. 
Försmaken på ett gemensamt låtskrivan-
de infann sig när Maria en gång frågade 
Tomas om han ville skriva några sånger 
till hennes körs kommande framträdande. 
På övningarna och framträdandet upp-
täckte de hur bra deras sångröster harmo-
nierade. Maria slogs då av tanken om att 
de kunde prova på att göra en sångbaserad 
podcast. Inför den kommande sommaren 
testade Tomas och Maria att göra 10 enkla 
avsnitt som de spelade in på telefonen. De 
ville att lyssnaren skulle känna att de var i 
samma rum. De första avsnitten präglades 
av en det får bli vad det blir mentalitet och 
Tomas kände scenskräck med tanke på att 
de inte hade en aning om hur deras pro-
duktion skulle tas emot av lyssnare. 

Under tiden som de spelade in avsnitten 
fi ck de mersmak och bestämde sig för att 
fortsätta med sitt projekt. Utifrån kyrko-
årets teman och bibelord skrev de låtar och 
höll korta andakter. I början var det Tomas 
som skrev texter och Maria som stod för 
musik och arrangemang, idag är rollerna 
mer fl ytande. Själva inspelningen görs på 
pastoratets kontor fortfarande via telefon 
men med en inköpt zoommikrofon. Efter-
produktionen utför Marias make. 

Både Tomas och Maria menar att det 
fi nns många fördelar med att följa kyr-
koåret då det tillhandahåller färdiga och 

aktuella teman för årstiderna och högti-
derna. Andakterna publiceras på fredagar 
och avsnitten kan användas som ett sätt 
att inleda helgen eller förbereda sig inför 
helgens tema. Maria som inte är uppväxt 
med kyrkoåret beskriver det som ”härligt” 
och menar att det är en jättebra rutin att 
följa det. Tomas tycker att arbetet med 
podcasterna fungerar som en bra mental 
förberedelse inför söndagens predikan. 
Ett fl ertal gånger har det hänt att Maria 
och Tomas sjunger veckans låt på Guds-
tjänsterna med fördelen att fl era i försam-
lingen redan hört texten och kan hänga 
med i sången samt lyssna på den igen om 
de önskar.

Målet med podcasterna är att inspirera 
till att ta tid i bön. Tomas menar att pod-
casterna också kan fungera som en brygga 
in i kyrkan då de som i hemlighet söker 
Gud kan lyssna hemma och sedan refl ek-
tera över innehållet.

Skaparnas egna favoritlåtar
TOMAS: ”En pilgrims sång” som spelades 
in på Olivberget med några som var med 
på en resa till Jerusalem. De hade bara en 
tagning på sig att spela in. Resultatet med 
oförväntat snygga bakgrundsljud tillsam-
mans med rösterna från de medresande 
bildade ett oförglömligt och fi nt minne.
MARIA: ”Jag är din” är en favorit som åter-
kommer i mer än ett poddavsnitt.

Rebecka Lor dhem
Mediemissionär

FEM KORTA
MARIA BLÅBERG
Ålder: 48
Familj: gift med Jonas och har tre 
barn
På fritiden gör jag: grejar i trädgår-
den
Lyssnar på: olika artister och genrer 
i perioder men uppskattar även 
tystnaden 
Kommer från: Aneby
Favoritbibelord: Kol. 3:16

TOMAS PHILIPSON 
Ålder: 50
Familj: gift med Lotta och har 3 barn
På fritiden gör jag: löptränar och 
tar hand om huset
Lyssnar på: fågelsång
Kommer från: Västra Frölunda
Favoritbibelord:
“Följ mig!” (Matt. 9:9)
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Med passion för 
bibelundervisning 
på internet

INTERVJU

För paret Petrus och Jenny Eurell är 
Bibeln en oupptäckt skatt med kraft 
att förvandla och vägleda genom 

hela livet. Tillsammans gör de podcasten 
Sprid Ordet där de djupdyker och förkla-
rar bibelns texter i ett trevligt samtal.

Bakgrundshistorien till podcasten börja-
de med att Petrus blev född på nytt vid 19 
års ålder och ganska snart därefter kände 
en kallelse att undervisa. Han förstod lika-
fullt att han behövde mogna i tron och få 
mer kunskap innan han kunde ta sig an en 
sådan roll. Tre år gick och ute på en böne-
promenad år 2016 fi ck Petrus till sig frasen: 
Sprid Ordet! Han uppfattade att detta tilltal 
handlade om att sprida bibelundervisning 
på internet. Dessa ord bar han med sig och 
några år senare träffade han sin fru Jenny 
som visade sig vara var den saknade pussel-
biten för visionen. Tillsammans tog de fram 
konceptet för podcasten Sprid Ordet vars 
första avsnitt släpptes i februari år 2021.

Petrus känner en särskild kärlek till att 
använda just internet som en plattform att 
sprida Guds ord på. Det är med hjälp av oli-
ka internetkällor, bland annat Noreas se-
rie Vägen genom Bibeln, som han fått en 
djupt rotad tro. (ryckcitat) Han upptäckte 
även att det fanns mycket material som 
inte var bra och vill vara en som sprider 
Guds rena och oförfalskade ord. 

Jenny beskriver skämtsamt sin roll i 
produktionen som den roliga, men även 
den som ställer frågor som för samtalet vi-
dare. Bibeln har varit av stor betydelse för 
henne sedan ung ålder då hon bestämde 
sig för att läsa den varje dag. Hon menar 
att det bara är fördelaktigt att läsa den bok 
som Gud har släppt. Hon brinner för att få 
fl er att läsa Bibeln dagligen. Hon vill stötta 
sin make i den vision han har och tycker 

att det är roligt att få verka för Guds rike 
tillsammans med Petrus.

Paret Eurell brinner för att kristna ska få 
en starkare tro och lära känna Jesus ännu 
mer genom Bibeln. “Vi vill att fl er ska bli 
förälskade i Jesus. Vår förhoppning är att 
vi får vara en brygga mellan teologer/bi-
belforskare och vanliga kristna, så att fl er 
kan få upptäcka Bibelns skatter.” Paret 
såg ett behov av bra bibelundervisning 
på svenska i podcastformat som svarar 
på frågor som kristna kan ha. När Petrus 
själv blev kristen kunde han hitta svar på 
sina frågor genom att studera Guds ord på 
nära håll. Han menar att fördjupning i Bi-
beln, mer tid med Herren och en nära re-
lation till den helige Anden gör en fri och 
frimodig att leva i den identitet som vi har 
i Kristus. Med podden hoppas paret Eurell 
kunna inspirera andra till att själva börja 
gräva i ordet och hitta dess sanningar. 

Tanken med podcasten är att den ska rik-
ta sig till troende som vill lära sig mer om 
Bibeln. De får respons från personer i alla 
åldrar, unga som gamla. Vissa är kristna 
som saknat djup undervisning, andra står 
på tröskeln till att bli kristna, några skul-
le kunna kategoriseras som bibelnördar 
och andra är inte alls troende. De fl esta 
uttrycker en tacksamhet över att Bibelns 
innehåll förklaras på ett lättförståeligt sätt. 
En respons som speciellt berört paret är 
från en man som hade blivit frälst sent i li-
vet och inte förstått Bibeln riktigt fast han 
varit kristen i fl era år. Han skrev ett långt 
meddelande om hur tacksam han var och 
hur podcasten hade förändrat hans liv. 

Sprid Ordet släpps på måndagar varan-
nan vecka. Varje avsnitt tar ungefär 10 
timmar att producera med efterforskning-
ar, inspelning och redigering inräknat. 

Rebecka Lor dhem
Mediemissionär

FEM KORTA
PETRUS EURELL
Ålder: 28
Jobbar som: musiklärare och 
saxofonist
På fritiden gör jag: engagemang i 
kyrkan, evangeliserar, spelar musik
Kommer från: Stockholm
Favoritbibelord: Rom: 8:18 – för 
det har hjälpt mig i vardagen i min 
vandring med Gud.

JENNY EURELL
Ålder: 28
Jobbar som: socionom
På fritiden gör jag: spelar musik, 
sjunger och tränar
Kommer från: Horred
Favoritbibelord: Heb: 10:13 – för 
det är en så bra påminnelse om hur 
viktig frimodighet är!

Själva inspelningen görs oftast i en tag-
ning hemma vid köksbordet hemma hos 
paret Eurell. Som svar på vilket avsnitt 
som de själva tycker bäst om svarar båda 
Påskspecial: Varför TRE dagar?

Det bästa med att göra podcast är enligt 
Petrus och Jenny att de får vara med och 
dela Guds ord som senare i sin tur också 
kan inspirera andra att nå fl er personer 
med evangelium. 
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Magnus Persson 
om podd och 
helkyrklighet

”Återskapa, återvända, återer-
övra, återupprätta.” Magnus 
Persson radar upp defi nitioner 

av ordet ”reformera” som har slagit an en 
ton hos honom och som är namnet på den 
podcast som han producerar sedan vår-
vintern 2020. Magnus har en bakgrund 
som pastor och församlingsplanterare 
inom pingströrelsen, men är numera 
prästvigd inom Svenska kyrkan och ar-
betar för EFS på riksnivå. Han har arbetat 
mycket med förnyelse och utveckling och 
fortfarande menar han att kyrkan behö-
ver förnyelse hela tiden. Men det handlar 
inte om hitta på något nytt med budska-
pet eller kyrkan utan att hela tiden “ad 
fontes” – tillbaka till källorna – återvän-
da till det vi har lämnat, återupprätta det 
som har fallit, på nytt blåsa liv i det som 
har falnat.

För Magnus är det viktigt att fundera 
kring hur kyrkan kan leva i ständig re-
formation, så att vi undviker de här kraf-
tiga reformationerna som tyvärr leder till 
splittring och söndring av kyrkan. Han 
hänvisar till Luthers första tes. När Jesus 
talade om omvändelse så menade han att 
den troende skulle leva i daglig omvändel-
se. Att som kyrka leva i förnyelse handlar 
om att ständigt kalibrera och navigera uti-
från det som redan är givet.

Om och utifrån dessa tankar samtalade 
Magnus mycket och under lång tid, ofta 
högljutt och intensivt, med EFS dåvaran-
de kommunikationschef Johan Ericson. 
Det hände att andra som råkade höra de-
ras samtal tyckte att det var intressant 
och att fl er borde få tillfälle att lyssna. Där 
någonstans initierades Reformerapodden, 
som Magnus alltså den första tiden ledde 
tillsammans med Johan.

Helkyrklig
Magnus vet att det är många präster som 
följer podden, men säger att målgruppen 
är “helkyrklig”. Med det menar han att den 
är till för hela kristenheten. Dels handlar 
det om lekfolket. Vi måste uppgradera 
lekfolkets engagemang. Det fi nns bland 
människor ett enormt sug efter och en-
gagemang i att tala om dessa frågor. Men 
helkyrklighetsbegreppet som Magnus an-
vänder handlar också om ekumenik, men 
utan de förförståelser om bland annat 
kompromissande som han menar fi nns till 
själva begreppet ekumenik. Helkyrklig-
het handlar om att se kyrkan som Kristi 
kropp, där Kristus själv är verksam genom 
sina medlemmar. Men inte enbart genom 
de kristna som individer utan även genom 
kyrkan som kollektiv. Kyrka handlar ald-
rig om antingen individualism eller kol-
lektiv. Den är både ock. 

Gäster och aktuella frågor
Reformerapodden strävar efter att ta upp 
för kristenheten aktuella frågor. Därför 
vill de inte ha alltför lång framförhåll-
ning utan spelar in högst fyra avsnitt åt 
gången, ofta med gäster som har något 
intressant att tillföra. Magnus tycker 
att det är spännande att växla mellan 
namnkunniga gäster, såsom biskopar 
och kändispastorer, och för den breda 
allmänheten mindre kända gäster – den 
helkyrkliga mixen är värdefull. Han 
hymlar inte med sin hemvist i Svenska 
kyrkan, utan talar gärna om att Svens-
ka kyrkan har en helkyrklig potential. 
Samtidigt vill han inte syssla med kon-
fessionellt varumärkesbyggande; med-
verkande gäster har kommit från fl era 
kyrkosamfund. 

FEM KORTA
MAGNUS PERSSON
Ålder: 49 år
Jobbar som: inspiratör för EFS
På fritiden gör jag: läser, umgås 
med familjen
Kommer från: Hörby
Favoritbibelord: 1 Tim 1:15

INTERVJU

Samtal som satt spår
Elise Lindqvist och Ruth Nordström är 
de första personerna som Magnus näm-
ner när jag frågar efter gäster som lämnat 
avtryck hos honom. Det kyrkans arbete 
som kommer till uttryck i deras kärlek till 
människor kan inte lämna någon oberörd.

Kardinal Anders Arborelius beskrivs av 
Magnus som en from man med en befrian-
de enkelhet och en förmåga att träffa hjär-
tat. På frågan om kardinalen ser någon 
möjlighet att vi någon gång kan komma 
närmare varandra där det nu är tydligt att 
vi står en bit ifrån varandra, svarade den-
ne: “Magnus, det handlar inte om att du 
ska komma närmare mig eller att jag skall 
komma närmare dig. Då kommer vi hela 
tiden att misslyckas. Men om du är upp-
tagen med att komma nära Jesus, så nära 
du bara kan, och jag är upptagen med att 
komma nära Jesus, så nära jag bara kan, så 
möts vi alla i Jesus.”

David Castor 
Missionsledare
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Bibelskola 
på nytt sätt

INTERVJU

Håkan Sunnliden arbetade i ungdo-
men som skolpräst för Credo (som 
på den tiden hette SESG) i Stock-

holm. En av personerna han hade mycket 
kontakt med var Lasse Axelsson, som var 
korttidare. De samtalade om att starta en 
bibelskola, men 1981 avslutade Håkan sin 
tjänst och lämnade Stockholm. Kontakten 
med Lasse dog ut. Drygt tio år senare star-
tade bibelskolan ”Credoakademin”, men 
det var utan Håkan Sunnliden.

Håkan arbetade vidare som präst och 
under några år drev han tillsammans med 
Anders Gerdmar en ettårig bibelskola i 
småländska Hjälmseryd, där han tjänstgjor-
de som kyrkoherde i drygt ett decennium. 
Denna erfarenhet hade han med sig när 
han 2016 avslutade sin prästtjänst i Värna-
mo och funderade på framtiden. Skulle han 
starta en ny bibelskola? Men hur och i vil-
ken form? Det blev sonen Victor som kom 
med svaret: “Du ska ju ha det på nätet. Det 
ska vara korta lektioner, typ tio minuter. 
Och så ska det vara gratis.” Så startade Hå-
kan Sunnlidens Bibelskola online.

I dag består Bibelskola online av fem te-
matiska serier med femton videoavsnitt i 
varje. Det rör sig om de fem områden som 
Håkan talar om att man går igenom i klas-
sisk teologi: Gamla testamentet, Nya testa-
mentet, kyrkohistoria, dogmatik och ho-

miletik. Dessutom fi nns ett antal program 
i ett fördjupningsspår. Avsnitten är runt 
de där tio minuterna i längd som Victor fö-
reslagit. Innehållet i Bibelskolan är sådan 
kunskap som Håkan själv efter ett liv med 
förkunnelse, läsning och undervisning 
sitter inne med. Han kallar det för något 
av en grundkurs i kristen tro. Ändå kan 
serien vara till nytta och glädje också för 
den som redan har läst en hel del.

På frågan om vilken målgrupp Håkan 
tänker att de har med sina program sva-
rar han att de inte har någon målgrupp; 
de är målgruppen. Han menar att de inte 
har spelat in programmen för att nå någon 
specifi k grupp, men att den som är intres-
serad kan söka upp deras program.

Bokstaven och anden
Kunskap är något oerhört viktigt, menar 
Håkan. Paulus skriver att bokstaven dödar, 
men Anden ger liv (2 Kor 3:6). Detta bibel-
ord har ibland missförståtts som att Paulus 
spelar ut bokstav och Ande mot varandra. 
Så är det ju inte, säger Håkan med emfas. 
Det är bokstav utan ande som är död. Man 
måste ha bokstav med Ande. Första och 
bästa tecknet på att en människa är väckt 
är att hon hungrar efter Gudskunskap. Det 
här blev för Håkan tydligt under 70-talet 
efter den karismatiska väckelsen.

FEM KORTA
HÅKAN SUNNLIDEN
Ålder: 70 år
Jobbar som: egen företagare
På fritiden gör jag: har inte tid för 
fritidsintressen
Kommer från: född i Stockholm, 
uppvuxen i Katrineholm
Favoritbibelord: ett som betytt 
mycket är Matt 7:14. Vägen är smal.

Samverkan med Credo
När de 75 basavsnitten av bibelskolan var 
inspelade dök Lasse Axelsson oväntat upp 
i Håkans liv igen. På nytt handlade det om 
bibelskola. Lasse är numera generalsekre-
terare för Credo och det visade sig att de 
ville erbjuda en speciell form av treårig 
deltidsbibelskola för utvalda deltagare. 
Den bibelskolan har nu pågått en tid och 
materialet som används är Bibelskola on-
line, vilket kompletteras med diskussion. 
Håkan återkommer fl era gånger till hur 
han ser mycket runt programserien som 
”fött av Gud”.

David Castor 
Missionsledare

Att bli kristen innebär att man får en ny identitet; man 

blir medborgare i Guds rike och medlem av hans folk. 

För den första generationens kristna, som levde i det 

romerska riket, väckte den nya tillhörigheten frågor: 

Borde man lyda myndigheterna trots att man hade en ny 

Herre? Hur var man en kristen slav? Hur skulle man för-

hålla sig till sin partner om man inte hade tron gemen-

sam? Och hur skulle man egentligen hantera lidandet 

som kom av att bekänna sig till Jesus?

En ny identitetet i Kristus har också den som blir, 

eller är, kristen idag. Utmaningarna att leva i en om-

givning som inte delar tron på Jesus finns också idag. 

Första Petrusbrevet har mycket att hjälpa oss med. 

Aposteln Petrus pekar på Jesus, ingjuter hopp och un-

dervisar om att leva ett liv i Kristuslikhet.

Inte rädda – men beredda är en bok för läsning en-

skilt eller i bibelstudiegruppen. Samtalsfrågorna efter 

varje avsnitt hjälper till att lyfta in texterna i vår egen 

vardag och att beröra våra egna liv.

daniel ringdahl (född 1984) är bosatt i Stockholm, 

predikant i Roseniuskyrkan och gymnasielärare i svens-

ka och filosofi vid Johan Movingers Gymnasium. Han 

har tidigare skrivit Inte så bara – om reformationen och 

att vara evangelisk-luthersk kristen (2017).

daniel ringdahl

ISBN: 978917518324-4

INTE RÄDDA – MEN BEREDDA – BIBELSTUDIER ÖVER FÖRSTA PETRUSBREVET     DANIEL RINGDAHL

INTE RÄDDA – 
MEN BEREDDA
– bibelstudier över Första Petrusbrevet

ringdahl

INTE RÄDDA – INTE RÄDDA – 
MEN BEREDDA
– bibelstudier över Första Petrusbrevet

Bokhandel i Helsingborg, Bruksgatan 27.
0730-68 62 38 • info@bvforlag.se • www.bvforlag.se

BÖCKER FÖR
BIBELSTUDIE-

ELLER
HEMGRUPPEN
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TWR:s ansträngningar att upprätthålla 
och till och med fördjupa mediamis-
sionen i det rysk-ukrainska krigsom-

rådet skapar kontakter med människor som 
lever mitt i den förskräckliga konfl ikten.

Sedan kriget utbröt den 24 februari har 
TWR (Trans World Radio) lagt stort fo-
kus på att stötta sina kontakter på plats i 
Ukraina, Ryssland och Vitryssland och 
på att hålla igång missionssändningarna i 
dessa länder. Samtidigt söktes nya sätt att 
möta de andliga behoven hos regionens 
mer än 195 miljoner invånare.

Hundra dagar efter invasionen hade 
mängden människor i Ukraina som tillgodo-
gör sig material på webbportalen TWR360 
ökat med mer än 80 procent, med totalt 
572  215 händelser loggade. En händelse är 
när någon gör något på webbplat-
sen, som att se på en video eller 
spela upp ett ljudprogram.

Mängden Ukraina-rela-
terade användningar från 
andra länder – såsom av 
ukrainare som bor i USA, 
Tyskland eller Polen – har 
också ökat dramatiskt. Förvå-
nande nog använder folk som 
bor i Ukraina sajten 60 procent of-
tare på ryska än på ukrainska. Båda språ-
ken är vanliga i landet. I Ryssland, å andra 
sidan, råder strikta begränsningar av Inter-
net på grund av kriget och det är för när-
varande krångligt att komma åt TWR360.

TWR360s driftschef David Creech sä-
ger att budgeten har utökats för att nå ut 
via Googles sökfunktioner och att medve-
tandegöra människor om sajtens ukrain-
ska bibelbaserade innehåll. Trots krigets 
kaos, säger David, hittar människor sätt 
att ansluta till internet via sina telefoner. Text från TWR Översättning: David Castor

”Användarstatistiken visar att ukrain-
ska användare tillbringar mer tid med att 
lyssna och se på materialet,” säger han. 
”Av det förstår vi att lyssnarna tycker 
att programmen är tillräckligt värdeful-
la för att man skall fortsätta lyssna. Och 
eftersom innehållet handlar om hopp och 
uppmuntran i konfl iktstider förstår vi att 
dessa ämnen berör människor.”

TWR360, med över 100 000 bibelcentre-
rade ljud- video- och textprogram på över 
100 språk har blivit den digitala hubben 
för den globala mediemissionens arbete 
gentemot krigszonen. Från den ukrainska 
sidan kan man komma åt program som 
”Undervisning för kristna under kriget” 
och ”Hur man undviker att tappa förstån-
det när livet inte går efter plan”.

Många har skickat in kortfattad re-
spons till missionen. ”Jag lyssnar 

varje dag!”, var det någon som 
skrev, och en annan skrev: 
”Tack Gud för en så trogen 
uttolkning av Bibeln.” En 
kvinna sattes i kontakt med 

TWR:s partner i Ukraina ef-
ter att ha skrivit att hon inte 

visste var hon skulle få hjälp 
och hade övervägt att ta sitt liv.

Utökad mission utöver TWR360
För dem som talar ukrainska fi nns webbra-
dio tillgänglig dygnet runt. Varje dag sänds 
en timme ukrainska program och en tim-
me ryska program via kortvågsradio från 
ön Guam. Två mellanvågsstationer sänder 
också en timme på ukrainska respektive en 
timme på ryska och ukrainska.

Sedan början av kriget och trots alla 
enorma utmaningar, har TWR Ukrainas 
missionsledare Alex Chmut och hans med-

arbetare spridit bibelbaserad uppmuntran 
till sina landsmän. De har sänt radiopro-
gram och regelbundet uppdaterat sitt Fa-
cebookfl öde med text, bilder och video av 
hög kvalitet. Chmut har spridit själavårds-
program, särskilt för kvinnor som utsatts 
för våldtäkt på grund av kriget.

TWR skapar ytterligare trauma-rela-
terade program, säger Ted Siemens, som 
arbetar för TWRs Global Media Training 
Team i Europa. Bland annat:
• Kortare avsnitt från bibeltraktaten 

When Your Whole World Changes och 
Survivor har spelats in på ukrainska för 
att kunna användas i webbradion och 
på annat håll. Den senare är utformad 
för att prata om trauma med barn.

• Kapitel ur Beyond Disaster, en överle-
vares guide till andlig hjälp publicerad 
av Amerikanska Bibelsällskapet, har 
spelats in på ukrainska för att kunna 
användas av hjälparbetare som möter 
fl yktingar. Programmen kommer också 
att användas i TWRs sändningar.

• Många program skapade som en del i serien 
Comfort for Uncertain Times av psykologen 
Brent Lindquist har översatts till ukrainska. 
De kommer att användas i TWR Ukrainas 
radiosändningar och spridas via TWR360.

Vill du ge en gåva 
till Noreas arbete i 
Ukraina? Märk din 
inbetalning med 

referensnummer 46.

TWR:s webbplats 
lockar fl er 
besökare i Ukraina

Länk till TWRs webbradio på 
ukrainska:
ice-edge.eclipse-streaming.
co.za/TWR-ukraine.mp3

Länk till TWR360 på ukrainska:
twr360.org/Ukraine

EN MISSIONSSATSNING
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”Hela mitt liv är ett enda stort 
bönesvar”, säger Hana Me-
linščak som nu arbetar som 

koordinator för Women of Hope i Kroa-
tien. Hennes berättelse går att läsa i Nor-
eanytt nr 2, 2017. Lidija Brvenik-Edelinski 
hade bett Gud om en ny medarbetare till 
verksamheten eftersom heltidsarbetet på 
telefonsupporten tog både hennes tid och 
energi i anspråk. Hon berättade, ”Jag bad 
Gud om att få en medhjälpare. Hana kom 
när jag behövde henne.” Vid den tiden 
hade Lidija tillsammans med sin medhjäl-
pare, Rujana, producerat 220 program och 
de behövde pausa. Idag producerar Hana 
programmet Žene Pune nade (Kvinnor 
fyllda med hopp) tillsammans med sin 
äldsta dotter Nika och en annan ung kvin-
na som heter Matea. ”Det fi nns så många 
berättelser där ute som ännu inte har bli-
vit berättade”, tror Hana som älskar att in-
tervjua kvinnor. Nu ber hon och hennes 
team om att Gud ska förse dem med en 
egen studio för att kunna vara mer själv-

Ett 
förvandlat 
liv i Kroatien

ständiga. Där vill de göra fl er podcasts och 
videor för att kunna sprida hopp till kvin-
nor i Kroatien. Hennes längtan är att även 
få med fl er unga kvinnor i arbetet.  

Han gav mig glädje
Hana och hennes man levde i drogmiss-
bruk när de fi ck dottern Nika. Hanas 
mamma fi ck i väg den lilla familjen till ett 
kristet rehabiliteringscenter i Spanien. 
Hon förstod inte språket och dessutom 
lockades hon inte av bibelstudier. Men 
en kort och uppriktig bön kom att föränd-
ra hennes liv. ”Gud om du fi nns – ge mig 
glädje. Och han gav mig glädje”, berättade 
Hana för oss när vi träffade henne på ett 
café i staden Samobor i Kroatien för fem 
år sedan. Hon var engagerad inom kristen 
missbruksvård och hade besökt en kyrka 
där Lidija var inbjuden att tala om TWR 
Women of Hope. Det hon hörde stämde 
väl överens med hennes egen längtan ef-
ter att få förmedla hopp till kvinnor i Kro-
atien. På den vägen var det. 

Bära varandras bördor
Under årens lopp har Hanas relation till 
Gud fördjupats. Hon minns sina fem gra-
viditeter: ”Varenda gång jag var gravid 

Foto: W
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Hon lockades 
inte av 

bibelstudier. 
Men en kort 
och uppriktig 

bön kom 
att förändra 
hennes liv.
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Maggan
Johansson

Mediemissionär

träffas en gång i veckan. ”Bönegruppen är 
mycket viktig för mig. Var och en har sin 
egen personliga kamp, men vi bär varan-
dras bördor och kämpar tillsammans.” Det 
är ett stort privilegium att ha Gud som sin 
far. ”När man tvivlar på om Gud verkli-
gen kommer att stå kvar är det viktigt att 
veta VEM Gud är. Han är vår kärleksfulle 
och perfekta far”, understryker Hana som 
själv blev övergiven av sin biologiska pap-
pa när hon var barn. 

Bön för andras behov
Inom TWR Women of Hopes globala bö-
nenätverk får alla vara med oavsett hur 
ofta eller sällan man ber. Paulus uppmanar 
oss till bön för alla människor, se till exem-
pel 1 Tim. 2:1–2. Förbön är bön för andras 
behov. Det är en kärlekshandling och för 
oss ett sätt att visa omsorg om varandra. 
En äldre förebedjare sa vid ett tillfälle, 
”Ibland orkar jag inte be överhuvudtaget. 
Då lägger jag bara handen på kalendern 
och ber Gud att han ska välsigna allt som 

står i den.” Det tyckte jag lät väldigt klokt. 
Det kan fi nnas många orsaker till att man 
inte alltid orkar be för andra. Det kan vara 
hälsan som sviktar eller andra problem 
som dränerar energin. Gud behöver inte 
alla våra ord. Han vill ha vårt hjärta och 
han vet exakt vad vi behöver. Norea skick-
ar ut mer än 600 bönekalendrar varannan 
månad. Vi är många. Om du vill att vi ska 
be för dig eller om du har något annat som 
ligger på ditt hjärta kan du kontakta oss på 
Norea så tar vi med det på bönekalenderns 
sista sida. På så sätt får vi tillsammans vara 
med och be för dig, samtidigt som vi ber 
för de behov som fi nns ute i världen. Gud 
vet vem du är så vill du 
vara anonym går det 
utmärkt. 

Vill du ge en gåva 
till Noreas arbete 
i Kroatien? Märk 

din inbetalning med 
referensnummer 43.

fi ck jag höra oroande besked, men allt gick 
bra. När jag fi ck vår första dotter höll jag 
fortfarande på med droger. Därför drab-
bades bebisen av abstinenssymtom vid 
födelsen.” Läkaren hade då sagt åt Hana 
att det förmodligen skulle få en hämman-
de inverkan på dotterns utveckling, men 
så blev det inte. När hon väntade deras 
andra barn sa läkaren att barnets hjärna 
inte utvecklades normalt och att det skul-
le påverka förmågan att kunna röra sig. Så 
blev det inte. Sonen kunde cykla när han 
var tre. När Hana hade fått sitt tredje barn 
drabbades hon av graviditetsrelaterade 
tumörer och det berättades för henne att 
hon inte skulle kunna få fl er barn, men så 
fi ck hon och maken ytterligare två barn. 
”Hela mitt liv är ett enda stort bönesvar”, 
säger Hana som är otroligt tacksam över 
sina friska och välmående barn. 

Hana är bekymrad över att allt fl er 
kristna i Kroatien inte tycks prioritera 
den gemensamma bönen längre. Själv kan 
hon inte leva utan sin lilla bönegrupp som 

”Var och en 
har sin egen 
personliga 

kamp, men vi 
bär varandras 

bördor och 
kämpar 

tillsammans.”



GPS-tipspromenad
Vill du gå Noreas tipspromenad? Vi har lagt ut samma tipspromenad digitalt på 
en massa olika platser. Allt du behöver är en smartphone med dig. Det är bra om 
batterierna är fulladdade. På www.noreasverige.se/gps hittar du en lista över 
alla platser där vi har skapat en promenad. Där � nns en länk som du klickar på 
och sedan går du till promenadens startpunkt (det räcker att du är i närheten). 
Då kommer promenaden att dyka upp och du kan börja gå den. På telefonens 
kartbild visas en punkt där du be� nner dig och sedan är frågorna utmärkta, så du 
får följa kartan till dem. När du är tillräckligt nära en fråga dyker den automatiskt 
upp i telefonen.

Frågorna knyter an till Noreas produktion och mission, men handlar inte direkt 
om dem. Tag gärna med en bekant som aldrig hört talas om Norea och gå 
promenaden tillsammans.

Om du vill att vi ska lägga ut en promenad på en plats som saknas i listan får 
du gärna kontakta Norea så gör vi det.
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Avsändare: Norea Radio Sverige,
Östergatan 20, 262 31 Ängelholm

Vill du stödja vårt arbete?
Norea är en fristående, ideell förening, helt beroende av förbön och gåvor från enskilda och församlingar.

Om du vill hjälpa oss ekonomiskt så � nns det � era sätt:

Vill du lyssna?
Noreas material kan du titta på eller lyssna till på � era olika sätt:

Vill du veta mer?
Löpande information och inspiration kan du ta del av på � era sätt:

• Plusgiro. konto: 52 41 80 - 7

• Swish. nummer: 123 514 20 54

• Autogiro. Fyll i formuläret för Autogiro på 
vår webbplats eller ring 0431- 41 47 50.

• Kollekt. Presentera gärna Norea för din 
församling och be dem att tänka på oss när 
de planerar kollektändamål. Aktuella kollekt-
upprop � nns på vår webbplats.

• Facebook. Du kan starta egen insamling till 
Norea i samband med t.ex. din födelsedag.

• Norea Sverige är en ideell förening och du 
kan bli medlem genom att skicka ett mail till 
norea@noreasverige.se. Medlemsavgiften 
är 150 kr per år.

All info om oss hittar du på 
www.noreasverige.se

Följ oss på Facebook
Vi heter Norea Sverige.

Noreanytt – Kontakta Noreas kontor för en gratis 
prenumeration på vår tidning.

Via vår webbplats:
noreasverige.se

noreanytt
FEBRUARI 2022

BibleProjects videor översätts till svenska i Sydafrika

POPULÄRA PROGRAM

LEDARE

Ut ur tomhet

Noreas utlandsstöd 2022
MINIREPORTAGE

PROJEKT I FOKUS

Som med en vän
REPORTAGE

Kärleksfull 
programserie för muslimska kvinnor
MISSIONSSATSNING

Kristna afghaner: "Hör oss!"

Via vår mobilapp ”Norea”,
som � nns för iPhone och Android.

Via vår Youtube-kanal
”Norea Sverige”.

Norea är en fristående, ideell förening, helt beroende av förbön och gåvor från enskilda och församlingar.

noreanytt trycks hos

info@atryck.se • www.atryck.se


