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Kjære dere. Jeg er 27 år og sitter i fengsel. Jeg har hørt stemmene deres på radio, og jeg fikk så lyst til å skrive 
et brev for å fortelle dere om hvordan livet mitt har blitt forandret etter at jeg kom i fengsel for en tid tilbake.

Det er ikke første gang jeg sitter inne. Jeg har gjort mye vondt, alt fra tyveri, innbrudd, psykisk terror, seksuelle 
overgrep og slåssing. Da jeg fikk den siste dommen, en straff på fem år, følte jeg meg motløs og hjelpeløs. 
Dagene sneglet seg av sted. Jeg gråt mye. Tankene på hva jeg hadde gjort, og hvor dypt jeg hadde 
sunket, tærte på meg. Helsa ble dårligere dag for dag. Om natta slet jeg med mareritt og ble 
hjemsøkt av glimt fra ting jeg hadde opplevd.

Fangen i nabocella var oppriktig bekymret for meg. Han prøvde å nå inn til meg, men jeg 
ville ikke åpne meg opp for ham. Likevel fortsatte han å snakke til meg, og han refererte 
stadig til Bibelen. Til slutt bestemte jeg meg for å fortelle alt om meg selv, hva jeg hadde 
gjort og hvordan jeg hadde det.

Kameraten min var en kristen som satt inne på grunn av falske anklager. Jeg syntes synd 
på ham. Han hadde ikke gjort noe galt. Likevel var han på dette forferdelige stedet. Han 
underviste meg fra Bibelen og vitnet om hva Gud hadde gjort i livet hans. Han fortalte meg 
også om de kristne radiosendingene, og han skaffet en radio til meg!

Radioen jeg fikk av cellekameraten min ble en nær venn. Bibelundervisningen gav meg et nytt liv, 
en ny tankemåte og en ny holdning til livet. Jeg har blitt en ny skapning i Herren Jesus Kristus. 
Det er vanskelig å forstå at livet mitt kunne bli så drastisk forandret.
 
Hvor jeg befinner meg og hvor lenge jeg må sitte inne, betyr ingenting nå. 
Jeg priser Herren Gud for alle miraklene han har gjort i livet mitt.

Jeg ventet og håpte på Herren. Han bøyde seg til meg, og hørte mitt rop” 
Salme 40:2. 

Radiosendinger 
satte meg fri

Noreas partner i Etiopia produseres kristne radiosendinger 
som når inn i fengsler. En ung innsatt ble sterkt berørt av 

disse radiosendingene, og forteller her sin historie.

Oversatt og bearbeidet av Åshild Appleyard og Elisabeth Lillebø Sæth
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Løs kryssordet og bli 
med i trekningen av: 
1. Kvalitetsradio med internettradio, FM og DAB/DAB+
2. DVD-serien av Asbjørn Kvalbein: Relasjoner
3. Jesus-filmen for barn på DVD, oversatt av Norea.

Opplevelsestur til Baltikum
Du er herved invitert med oss på en flott tur til 
Baltikum fra 7. til 16. juni. Innholdsrike dager 
venter oss i Vilnius, Riga og Tallinn; vakre hoved-
steder i henholdsvis Litauen, Latvia og Estland som 
også kalles Baltikum.                                                 
                                                            
På programmet står interessante severdigheter, 
koselige utflukter, deilige måltider og sosialt kristent 
fellesskap. Du kan lese mer om turen på norea.no, 
eller få tilsendt turbrosjyren ved å ringe 38 14 50 00.
Mange har allerede meldt seg på. 
Velkommen på tur!         

Løsningsordet kan 
sendes på e-post 
til post@norea.no 
eller i posten til: 
Norea Mediemisjon, 
Pb. 410 Lundsiden, 
4604 Kristiansand.

MRK: ”KRYSSORD” 
Svarfrist:15. mai

Husk å melde deg 
på Sørlandssommer!

Sommer med mening

Drottningborg i Grimstad 
14. - 20. juli 2014

Se programmet på norea.no

Sørlandssommer er en bibelcamp for hele familien. 
Her kan du nyte skjærgårds-
idyllen med nye venner eller 
venner du møter igjen. 

Lego illustrasjon Minecraft illustrasjon
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•  Superblink er en kristen 
   medieklubb for barn   
   mellom 6 og 13 år. Norea 
   driver klubben sammen 
   med NLM og IMF. 

•  Medlemmer får blad, Cd-er 
   og overraskelser i posten.  
   På superblink.no kan de på en   
   trygg og morsom måte lære om 
   Jesus på nett.

•  Barna har det gøy og lærer 
   samtidig om Jesus. 

•  Superblink-medlemsskap 
   er en glimrende gave til 
   barn fra faddere eller beste-
   foreldre. Ring oss gjerne på 
   3814 5000 for mer informasjon, 
   eller bestill på superblink.no. 

Lek påskebudskapet
Har du tenkt på at det går an å leke påske-evange-
liet og andre historier fra Bibelen?

Lego
Man kan bygge utrolig mange flotte og spennende 
ting med lego. På bildet ovenfor har barna bygget 
Golgata, der Jesus ble korsfestet, og Getsemane, 
der Han ble gravlagt og stod opp igjen

Film
Når du først har bygget scener fra påskebudskapet 
i lego, kan du jo likegodt lage en liten påskefilm. 
Med appen Lego Movie Maker filmer du legoscener
med mobil eller nettbrett. Gjør små bevegelser med 
legofigurene og ta ett og ett bilde. Med appen kan 
du legge til lyd og lage fine kulisser. 

Minecraft
Denne populære appen kan også brukes til å bygge 
påskescener, og her kan for eksempel flere spille 
sammen hvis de vil. 

Jesus rett hjem til et 
barn du er glad i

Illustrasjonsfoto: Dreamstime.com



God påske! Jeg ønsker at du kan glede deg over det 
storslåtte påskebudskapet i år også. Tenk at Jesus sonet 
syndene våre ved å dø på korset! Ja, ikke bare det, han 
vendte tilbake til livet og lever i dag. Ved Jesu frelsesverk 
er himmelen åpnet til et evig liv sammen med ham.

Etter at Jesus var stått opp fra de døde, sa han til Maria: 
«Gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til ham 
som er min Far og Far for dere, min Gud og deres Gud.» 
(Joh 20:17)
Legg merke til den personlige tonen i ordene fra Jesus: 
«mine brødre», «min Far og Far for dere». At Jesus ba til 
Gud som far, vet vi fra evangeliene. Det samme forholdet 
til Gud har Jesus gitt til oss. Når vi tror på Jesus, er Gud 
en far så nær, varm og omsorgsfull som ingen fedre her i 
verden makter å være.

Tenk om mange flere kunne se det, bli trøstet av det, og 
bli trygge i troen!

Her om dagen ble jeg kontaktet av en dame som bor 
i et tettsted ved Oslofjorden. Hun hadde sittet på med 
noen, og i bilradioen hadde de fått inn Norea Radio Oslo. 
Der hørte hun en bibeltime jeg hadde. Nå lurte hun på 
om jeg kunne sende denne bibeltimen og mer stoff på 
CD, for hun slet med å få visshet om at hun kan være en 
kristen. – Jeg vet om bare to kristne her jeg bor.

Hun andre er mye eldre enn meg, og hun er trygg i troen 
på Jesus. Vi møtes av og til og leser i Bibelen sammen. 
Kan vi få mer hjelp fra Norea? Vi får ikke inn sendingene 
der vi bor.

Selvsagt sendte vi flere bibeltimer om trosvisshet. 
Igjen ble jeg slått av mulighetene for radiomisjonen. 
Radiobølgene når dit vi minst venter det.
– Gå og si… sa Jesus til Maria. Det er ikke så lett i 
praksis. Hvem skal du og jeg gå til? Vi har en begrenset 
kontaktflate. 
Men radioen når inn nesten overalt – i en bil, på toget, 
hos en ensom, gjennom mobiltelefon, FM-radio eller 
internett. I Norea er vi opptatt av at luften blir mettet av 
radiosignaler med kristen sang og musikk, forkynnelse og 
vitnesbyrd.

Vi trenger mange flere som vil være med og støtte 
økonomisk, så vi kan ta i bruk alle mulighetene som fins 
i dag.
Jeg har lest om forkynneren William Sangster. Mot 
slutten av livet ble han alvorlig syk. Stemmen ble 
lammet mer og mer. Påskemorgenen like før han døde 
skrev han på en lapp til datteren sin: «Det er vondt å 
våkne påskemorgen og ikke ha en stemme til å si: ‘Han 
er oppstanden!’ Men det ville vært mye verre å ha en 
stemme og ikke ha lyst til å rope det ut.»
- Gå og fortell, sa Jesus. Kan du og jeg bruke mer av 
mulighetene vi har, til å gjøre kjent evangeliet om vår 
gode Far i Kristus, om evig liv og salighet i Jesu navn?

Asbjørn Kvalbein, 
webpastoren.no
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Radiomisjonen kan bli et redskap for din egen fortellertjeneste for Jesus

Gå og fortell

Webpastor Asbjørn Kvalbein minner deg om påskens budskap.


