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Våra utsända
berättar: Vi blev ett
bönesvar!

Böneplansch att
spara: Vi jobbar med
OM i Sverige.

Alis vittnesbörd:
Nu vet jag att jag är
Guds barn.

Är du trött på att bara se
världen genom en skärm?
– åk ut med OM och ﬂytta till Nordafrika i två år

Fler och ﬂer unga vuxna i Mellanöstern
och Nordafrika börjar ifrågasätta
religionen de vuxit upp med och söker
efter sanning och liv på andra ställen.
Många är nyﬁkna på Jesus.
Kom och dela livet med Jesus bland
nya kompisar, samtidigt som du lär dig
arabiska och upplever den arabiska
kulturen inifrån.

Starta
ansökningsprocessen
genom ett mail till
resaut.se@om.org

2-3 MÅN
Team i
Serbien,
Himalaya
eller trekking
i södra Afrika.

6 MÅN

1-2 ÅR

Lärjungaträningsskola
(MDT) i
Moldavien,
Turkiet eller
Sydafrika.

Årsteam i t.ex.
Europa,
Mellanöstern
eller ombord
på Logos Hope.

Inte för dig?

Vi har team med olika längd
över hela världen

z LEDARE

En bön efter ett år med
coronapandemin
Det är nu drygt ett år sedan coronapandemin bröt ut. Genom Guds nåd och möjlighet till
vaccinering går vi nu förhoppningsvis sakta men säkert mot slutet. Det har varit ett år med
extra tid för reflektion och jag har därför format denna bön. Be gärna med mig.
Himmelske Fader. Tack att du är oföränderlig och ostoppbar. År efter år och sekel efter sekel har du suttit
på tronen. Tack för ditt Ord som är klippan som håller när allt verkar skaka. Tack att jag får vara ditt barn
och din efterföljare. Det är bara din nåd som bevarat mig genom denna pandemi.
Helige Ande, tack för den reformation som nu pågår inom svensk kristenhet, där du åter igen drar din brud
tillbaka till Jesus och förbereder henne för tider som ska komma. Tack för att du visat församlingsledare
risken med att fokusera vår verksamhet på stora möten där vi underhåller församlingsmedlemmar, istället
för att forma självgående lärjungar. Du vet att vi längtar efter att få träffas igen i större sammanhang,
men ta inte bort dina kärl från din drejskiva innan du är färdig.
Jesus, förlåt ditt folk i Sverige för att vi svalnat i vår iver att slutföra missionsuppdraget som du gett oss.
Men av hela mitt hjärta tackar jag dig för att det nu verkar som att du har satt igång en förnyad rörelse
bland ditt folk, som kommer leda till sändandet av tiotusentals nya arbetare, däribland många svenskar,
som tar evangeliet till jordens yttersta gräns.
Tack, du som är skördens Herre, för den rörelse av till synes ostoppbara afrikanska missionärer som nu
går till de allra minst nådda på sin kontinent. Tack för det otroligt stora gensvaret till Logos Hopes
upprop för missionärer från Sydamerika. Förse dem med det de behöver.
Tack för de över 5 000 internationella OM:are runt om i världen som trofast tjänat dig under
pandemin, utan att låta sig stoppas. Tack för nya kreativa sätt att slutföra uppdraget som du gett
oss, för digitala medier som möjliggjort för oss att dela evangelium bland världens minst nådda
människor. Tack för att vi får vara med i en skördetid som denna, när du bygger din församling
bland onådda folk, utan att låta helvetets portar få makt över den, halleluja.
Tack för att du har försett oss med det vi behöver, genom de tusentals syskon som
ber och understödjer OM:s verksamhet. Låt din välsignelse vila över var och
en av dem.
Amen.

DANIEL STRÅLE
Missionsledare för OM i Sverige

3

OM SVERIGE

OM Sverige är en svensk missionsrörelse som
samarbetar med samfund, lokala församlingar
samt systerorganisationer i Sverige och andra
länder. Internationellt har OM över 5000
arbetare som finns på plats i över 100 olika
länder.

• Omslaget:
Marleen Mortins läsklubbar i Sydafrika hjälper barn att
lära sig läsa. Under pandemin har den framgångsrika
metoden gjorts tillgänglig online och spridit sig världen
över. Läs mer om hennes arbete på sidan 12.

Vår vision är att se levande gemenskaper av
efterföljare till Jesus bland de minst nådda.
Prenumerationer:
OM Sveriges nyhetsmagasin ges ut fyra gånger
per år. Teckna en gratis prenumeration på:
omsverige@om.org eller 036-18 44 91.
OM Sveriges nyhetsmagasin skickas till dig
som gett en gåva, visat intresse att få mer
information, arbetat med oss eller varit på
TeenStreet.
Personuppgifter och integritet:
När du prenumererar på nyhetsmagasinet
eller kontaktar OM Sverige behandlar vi alltid
dina personuppgifter enligt gällande lag.
Läs mer på omsverige.se/gdpr
Adressändringar:
Har du flyttat? Skicka en rad om din nya adress
till oss på adressandring.se@om.org
Redaktion:
Chefredaktör: Anders Carlén
Ansvarig utgivare: Daniel Stråle
Medverkande fotografer:
Eddy Billard, Lucas Brito, Anders Carlén,
Bundo Kim, Katie Nilsson, DoSeong Park,
Camille Patureau, Vale Rios
Annonser:
Kontakta Anders Carlén, 036-18 44 91,
annons.se@om.org
Tryck: Trydells Tryckeri, Laholm
Gåvor:
OM Sverige är en ideell organisation som är
helt beroende av gåvor från understödjare
och församlingar. Vill du stödja OM Sveriges
arbete kan du ge en gåva via:

”Ett hjälparbete som
behagar Gud är det
som drivs av Kristuslik
medkänsla.”

Plusgiro: 86 669-9
Swish: 123 570 42 91
Online: www.omsverige.se/ge
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OM International är registrerat som
biståndsorganisation i England (nr. 1008196)

OM Sverige
Havsörnsgatan 157
556 11 Jönköping

ledare för OM:s katastrofteam

Telefon: 036-18 44 91
Plusgiro: 86 669-9
omsverige@om.org
fornamn.efternamn@om.org
www.omsverige.se
www.facebook.com/omsverige
www.instagram.com/omsverige
www.vimeo.com/OMNIvision
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L

ogos Hope håller fortsatt stängt för besökare på
grund av coronapandemin. Under tiden utbildar man
besättningen i bland annat katastrofhantering.

z INNEHÅLL
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G

ud älskar oss och har underbara planer för oss
var och en. Och det finns sätt som kan hjälpa
oss att få en bättre bild av vad han kallar oss till.
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O

M drömmer om att få se fler människor
komma till tro i vårt land. Vill du vara
med och hjälpa oss att göra det möjligt?

z AKTUELLT

MELLANÖSTERN

Gud kan använda 1 man
till att nå 120 byar
I en av städerna som omnämns i Uppenbarelseboken bor 50-årige
Emre*. Under många år har han haft drömmar om en vitklädd man. Vid
minst ett tillfälle sa mannen i drömmen till honom: ”Kom till mig så ska
jag rädda dig”.
Emre hade inte förstått att denne man var Jesus, förrän han såg ett av
OM:s inlägg på Facebook där man kunde skriva upp sig för att få dagliga
bibelverser och hjälp att upptäcka Jesus på ett personligt plan.
Några veckor senare, då OM-teamet haft kontakt med Emre via internet, blev det tydligt att han var precis den typ av person de hoppats
finna: någon som vill upptäcka Gud och dela med sig om honom vidare
till vänner och familj. När de frågade vem han först ville börja läsa Bibeln
med var svaret: ”Alla! Vem som helst!”
Snart därefter besökte en kristen broder Emre och fick höra mer av
Emres historia. Han är en mycket socialt aktiv man med stort inflytande.
Bland annat är han högt uppsatt i det politiska parti han tillhör. Emre
berättade att han har uppsikt över 120 byar som han besöker regelbundet – och att han vill dela de goda nyheterna i var och en av dessa byar!
» Tacka Gud för Emre och be att han får växa till som lärjunge
och bli ett mäktigt vittne om Jesus för alla han träffar.
*) Namn och bild ändrade.
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209 695 kr

Ett stort tack till alla er som gav
generöst till OM:s julinsamling till
förmån för utsatta människor i Jemen.
Tillsammans gav ni 209 695 kr!
Pengarna har redan skickats iväg och börjat
göra nytta i Jemen. Tack!

ONSDagar
kl 19-19.45

Kvällsöppet

3 MARS
24 MARS
7 APRIL
21 APRIL

HOS MISSIONSCOACHEN
Varannan onsdagskväll under våren kan du som funderar
på att kanske åka ut i mission live-chatta med vår missions
coach. Ta med alla dina frågor till facebook.com/omsverige
eller instagram.com/omsverige.
Tipsa gärna en kompis som
funderar på mission!

NYTT OM NAMN
Ja-Kyung (Sydkorea)
Vi välkomnar Ja-Kyung tillbaka
till kontoret i Jönköping, där han
kommer bidra med sin kunskap och
erfarenhet inom personalvård och
lärjungaträning. Han har också ett
hjärta för församlingsplantering.

Jakob (Tyskland)
Sedan december bor Jakob
i Jönköping där han pluggar
svenska och deltar i lokala
projekt, i den mån det är möjligt
med coronarestriktionerna.

Johanna (Örnsköldsvik)
UKRAINA

Kintsugi!
Kintsugi är en japansk konstform där trasig keramik
repareras med guld och skapar ett vackert mönster. Ett av
OM-teamen i Ukraina använde konceptet i en tjejgrupp med
unga utsatta tjejer.
– Vid en av våra träffar tog vi en vacker tallrik och slog sönder den framför tjejerna, berättar Joy Loke (Singapore). De
blev helt chockade och gapade av förvåning!
– Sedan kunde vi fortsätta att berätta hur tallriken får symbolisera våra hjärtan, förklarar Joy. När vi blir besvikna eller
sårade i livet är det som när tallriken går i bitar. Men Jesus tar
våra trasiga delar och med kärlek och tålamod sätter han ihop
oss igen. Och även om våra ärr finns kvar kan Gud göra något
ännu vackrare och unikt av våra liv, precis som ett fint kintsugi-mönster.
I tjejgruppen delar Joy och de andra teammedlemmarna med
sig av sina egna erfarenheter som varit smärtsamma, och på
kreativa sätt undervisar de tonåringarna hur Gud i sitt ord alltid bekräftar sin kärlek till oss.
–Även om deras smärtsamma omständigheter inte försvinner, önskar vi att tjejerna kan utveckla en personlig relation till
vår himmelske far, avslutar Joy.
» Be om välsignelse för de tjejklubbar teamet arbetar
med, och alla tonåringar de har kontakt med.

I februari åkte Johanna till ett land
i Centralasien. Med sin bakgrund
i projektarbete kommer hon leva
ut Jesu kärlek i praktisk handling.
Hon kommer även studera landets
språk och kultur.

Lena (Tyskland)
Efter en termin i Sverige
har Lena åkt vidare till
Zambia för att delta i MDT
(lärjungaträningsskola) och
evangelisation där. Vi önskar
henne Guds rika
välsignelse.

Joy (Taiwan) och
Samuel (Skellefteå)
Under 2020 avslutade Joy och
Samuel sin tid med OM. De har under
åren som gått haft flera olika roller, bland annat som
ansvariga för Global Village (Global Experience);
missionsupplevelsen som har betytt mycket för
många, inte minst i TeenStreet-sammanhang. De
fortsätter engagera sig i ungdomsarbetet i sin
församling och siktar på att studera vidare. Vi önskar
dem all välsignelse i fortsättningen.
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z FRÅN VÅRA UTSÄNDA

MELLANÖSTERN
FRÅN

Maria & Jakob*
FRÅN

Sheraz & Shumila

L

ÄGENHET!

Efter två års väntan hittade vi under hösten äntligen
en lägenhet med tre rum nära den stadsdel där vi arbetar, prisa Gud! Den ligger i ett riktigt trevligt område och
passar bra för vår familj. Barnens skola ligger också inom
gångavstånd. Be att lägenheten blir en välsignelse för
oss och våra kontakter i framtiden. Be också för Shumila
– det är en stor omställning och mycket arbete att flytta!
Tack för ert bönestöd för mötena i biblioteket. Från 15
september till 31 oktober träffades jag och mina muslimska vänner i biblioteket igen för andliga samtal. Men
nu är det återigen svårt att träffas i biblioteket på grund
av situationen med coronaviruset. Istället ses vi i en
WhatsApp-grupp. Be att Herren ger mig vishet när jag
pratar med mina muslimska vänner och delar Guds ord
med dem!
HAN LETADE EFTER EN BIBEL PÅ URDU
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En dag fick jag ett samtal från en imam som berättade
att han letade efter en bibel på urdu. Jag svarade att jag
har en sådan bibel och att han kan få den av mig. Imamen kom hem till mig för att hämta den och berättade
att hans son avslutat sina högskolestudier. Imamen ville ge honom bibeln att studera. Be för imamens son när
han läser Bibeln, att Herren ska öppna hans ögon och att
han ska ta emot Jesus Kristus som sin frälsare.
Sheraz och Shumila arbetar med OM i en av Malmös mångkulturella stadsdelar. Tillsammans med teamet där berättar
de om Guds kärlek för människor som inte tidigare fått
chansen att höra om Jesus.

G

UD SÄNDE OSS SOM ETT BÖNESVAR

Jag hör böneuppropet eka mellan husen och kommer på mig själv med att svepa filten lite närmare kring
mig ute på balkongen. Jag fascineras över hur kallt jag
tycker det är, trots att det är säkert 18 grader. Jag undrar om kroppen försöker lagra kylan inombords inför
sommarens hetta? Vi har det ändå bra där vi bor; kanske lite kallt stengolv, men fönster att stoppa vinden med
och sängar att sova i även om inomhusvärmen saknas.
Många har det mycket värre.
Härom veckan var jag och min man med och delade ut
matkassar och filtar i en annan del av staden. Majoriteten där är flyktingar och för dem som lever ur-hand-imun har det senaste årets pandemi varit mycket tuff.
En av dem är Amira*, en änka i 65-årsåldern. När vi kom
hem till henne bjöd hon in oss och vi började prata. Genom tolk berättade jag kort om ett av mina favoritnamn
på Jesus i Bibeln: Emmanuel, ”Gud med oss”. Amira
nickade när jag pratade och när hon tog emot matkassen log hon med hela ansiktet och sa: ”Jag bad att Gud
skulle sända någon med mat den här månaden. Nu vet
jag att han inte glömt oss!”. Det kändes härligt och ödmjukande på samma gång att få vara ett bönesvar!
Min man och jag har bara bott här i landet några månader och kämpar fortfarande med språket. Även om vi
inte kan uttrycka allt vi längtar efter att få berätta än,
hoppas och ber vi om att få vara Jesu händer och fötter
här, så att människor får uppleva det Amira redan upplevt: att Jesus verkligen är Emmanuel – Gud med oss. Vill
du be med oss om det?
Maria och hennes man arbetar med OM i Mellanöstern.
De delar livet med Jesus med sina grannar och
lärjungatränar nästa generation kristna ledare.

*) Namn ändrade

SVERIGE

z LOGOS HOPE

Katastrofer måste
mötas med kärlek
På Abaco Islands i Bahamas tränar ledarna
för OM:s internationella katastrofteam
besättningsmedlemmarna på Logos Hope.
Eftersom OM arbetar i mer än 115 länder runt om i världen
är rörelsen också involverad i katastrofhjälparbete i samhällen som drabbas. Ledarna för OM:s internationella katastrofteam har kommit till Logos Hope för att, under sex veckor,
träna besättningsmedlemmar genom undervisningspass och
workshops.
Under mottot Planera i förväg – det regnade inte när Noa
byggde arken strävar ledarna i katastrofteamet efter att höja
medvetenheten om katastrofer och försäkra sig om att besättningen är förberedd om de hamnar i katastrofområden.
Ruth Lopez från Guatemala säger:
– Det var intressant att höra att insatserna vid olika typer
av katastrofer ser olika ut. Till exempel behöver människor
efter krig fysisk och psykisk hjälp som är annorlunda än den
hjälp som överlevande efter en jordbävning kan behöva. Vår
hjälp behöver inte alltid se likadan ut.
VIKTIGT ATT HJÄLPEN GES I KÄRLEK

Besättningen fick lära sig att hjälp aldrig är neutral utan kan ge
makt till dem som ger den.
– Den här makten kan missbrukas, medvetet eller omedvetet. Som kristna bör vi drivas av kärlek när vi ger hjälp och
inte falla för frestelsen att använda vår maktposition som påtryckning för att någon ska bli kristen. Vi erbjuder människor
möjligheten att bestämma själva och ger dem makten att göra
sina egna val, säger instruktörerna. En ledare berättar:
– Ett hjälparbete som behagar Gud är det som drivs av Kristuslik medkänsla. Att vara engagerad i katastrofhjälp är att
lyda Guds befallning att älska vår nästa och att följa ett tjänan-

de hjärtas principer. Det inkluderar en bedjande attityd och
en ödmjuk villighet att göra det som krävs, så länge det krävs,
för att stötta i en takt som överensstämmer med livet i den lokala kulturen.
ALLAS HJÄLP ÄR EN VIKTIG DEL

– Det är viktigt för oss att tänka bortom ”Vad kan jag göra?”
till ”Vilka funktioner kan jag bidra i?”, säger en ledare och
fortsätter:
– Inom OM försöker vi förmedla att bra katastrofhjälp hjälper människor att återfå sin fulla potential och klara sig själva
igen. Hjälp bör inte bara vara en engångsgåva.
En besättningsmedlem kände sig hjälplös innan hon åkte
till katastrofhjälpsträningen. Hon tänkte att en enskild individ
inte har förmågan att påverka. Hon berättar:
– Träningen fick mig att inse att den hjälp som behövs inte
bara bygger på en stor enskild insats utan många små delar,
då det handlar om en pågående process. Nu tänker jag att jag
självklart kan vara en del i ett katastrofhjälparbete, eftersom
det alltid finns en passande uppgift för den som är villig att
hjälpa till.
Besättningen fick sätta sin kunskap i verket direkt på Abaco Island i Bahamas där skeppet befann sig. Tillsammans med
team från YWAM:s Pacific Hope hjälpte besättningen till att
röja upp efter orkanen som drabbade ön 2019. Man kunde
också erbjuda enklare synkontroller, men framför allt en lyssnade närvaro. Se mer på https://youtu.be/BfFISVxohfk
Text: OM International
Översättning: Stefan Brandshage
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TYVÄRR
Tyvärr kan vi inte inkludera vår medarbetarekarta i vårt digitala magasin.
Vill du beställa magasinet (och medarbetarekartan!) på papper går det
utmärkt teckna en gratis prenumeration på https://omsverige.se/magasin
eller kontakta kontoret via telefon (036–18 44 91) eller e-post:
omsverige@om.org

z UPPMUNTRAN

SYDAFRIKA

Med passion för en
ung generation
Text: Anne Marit Viljoen
Översättning: Magdalena C
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är Sydafrika i början av 2020 stängde ner samhället för
att begränsa spridningen av det nya coronaviruset, fick
Marleen Mortin och hennes team som arbetar bland

barn snabbt anpassa sig. Teamet såg till att materialet till deras
populära läsklubb kunde delas och undervisas online – och såg
det spridas längre än vad de någonsin kunnat föreställa sig.

Marleen växte upp i Nederländerna och
visste tidigt att Gud ville att hon skulle
hjälpa barn. Ett tydligt barndomsminne
hon har är hur en ledare i kyrkan berättade om barn som bodde på en sophög
i Filippinerna. Bilderna och berättelserna berörde Marleen på djupet och stannade kvar hos henne under många år efter det.
2012 gick Marleen OM:s 6-månaders
lärjungaskola (MDT) i Sydafrika och arbetade sedan 3,5 år på OM:s fritidshem
för utsatta barn i Mamelodi, en förort till
Pretoria. Där fick hon möjlighet att träna lokala förskollärare, och utvecklas i
att undervisa i ämnen som till exempel
HIV- och AIDS-relaterade frågor.
Marleen hade länge burit på en hemlig dröm om att en dag skriva en bok.
Den drömmen skulle komma att besannas när ledaren för OM i Afrika bad henne att ta fram en läroplan för deras sommarlovs-läsklubb, ett slags dagläger som
syftade till att lära barn från utsatta områden att läsa. Marleen, som sett behovet av att erbjuda mer utbildning inom
barnverksamheten, antog utmaningen.
Tillsammans med gymnasieelever
och OM-kollegor genomförde hon tre
veckor långa testläger med läsklubben i
Zambia och Sydafrika, för att se om läroplanen fungerade. Varje läsklubb skulle
lära barnen att läsa genom material som
utgick från en afrikansk kontext, samt
genom roliga lekar som inte krävde särskilt mycket material.
EN FRAMGÅNGSRIK METOD

Metoden visade sig vara mycket framgångsrik. En nioårig tjej som inte kunde bokstäverna lärde sig att läsa under
en vecka på läsklubben. Marleen överraskades av vilken påverkan materialet
haft på så kort tid.

– Även om många barn går i skolan är
momentet att lära sig att läsa ofta ett
problem, förklarar hon.
Materialet togs fram för att komplettera skolan och erbjuda verktyg för kyrkor och organisationer att nå ut till barn i
sina närområden. Det ger barnen möjligheter till en bättre framtid och utrustar
dem också att själva kunna läsa Bibeln.
Arbetet med materialet har tagit
Marleen till flera länder i Afrika. Att undervisa andra i materialet till läsklubben
har påverkat både lärarnas och elevernas liv, ibland på sätt som hon inte planerat eller tänkt. I Angola, till exempel,
hade en manlig lärare en aha-upplevelse
efter att Marleen berättat hur man kan
använda lekar för att hålla barnen motiverade. Han hade aldrig tänkt på att använda lekar istället för straff för att hålla
barnen fokuserade.
– Den aha-upplevelsen kom genom
att han lärde sig läsklubbens metod, berättar Marleen.
BARNEN ÄR EN DEL AV GUDS
PLAN NU

I takt med att arbetet växte, växte också
behovet av ett team. I april 2018 började
en tidigare kollega från skolan i Mamelodi att arbeta med dem. Då höll Mar-

”De är en del av
Guds plan nu, med
sina unga år, och
vi vill se barnen bli
en del av levande
gemenskaper av
efterföljare till
Jesus, särskilt
bland de minst
nådda.”
Marleen Mortin
leen också träningar för MDT-eleverna
och sökte efter strategiska partners att
samarbeta med och behövde mer hjälp.
Idag är det ytterligare två teammedlemmar som arbetar med Marleen. Hon berättar:
– Det finns ett stort behov av träning för barnledare och det är så viktigt
att testa material och metoder. I många
länder är befolkningen ung, ibland med
50% under 15 år. För att nå dem behöver vi en plan och en strategi och det är
viktigt att se barnen som ”nu-genera» Fortsättning på nästa sida

13

z UPPMUNTRAN
» Fortsättning från föregående sida

tionen”, och inte bara nästa generation.
De är en del av Guds plan nu, med sina
unga år, och vi vill se barnen bli en del
av levande gemenskaper av efterföljare
till Jesus, särskilt bland de minst nådda.
Ibland kan en anpassning av ett redan
pågående arbete i en församling, så att
det också inkluderar barnen, göra underverk i ett område, berättar Marleen.
Marleen och hennes team utvecklar
just nu en kurs för barnledare som fokuserar på Guds hjärta för barnen, lärjungaskap, strategi och vision för den unga
generationen. Kursen undervisar också ledarna hur de kan motivera barnen,
lära dem olika bibelverser, hur man kan
be och hur man kan hjälpa barnen att
växa i sin tro.
NÄSTA NIVÅ FÖR ARBETET
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Coronapandemin och nedstängningen
av samhället satte stopp för allt resande och alla fysiska möten, men det gav
också tid och utrymme att ta materialet till nästa nivå. Marleen och hennes
team bestämde sig för att utveckla en
online-kurs som kunde nå en bredare
publik, och kollegor från Latinamerika,
Asien, Australien och Afrika har redan
visat intresse för att använda kursen i
sina länder.
– Responsen gör mig jätteglad! Vi
behöver såklart anpassa innehållet till
kontexten där det ska användas, men
barn är barn överallt i världen. Det är

viktigt att hitta lokala partnerskap med
andra som går i samma tankar. Om jag
tittar tillbaka kan jag se Guds hand i allting. Han ger dig erfarenheter som tar
dig dit du behöver komma. Folk i mitt
förflutna sa att jag inte skulle bli en bra
ledare, men Gud har förvandlat mig för
den här rollen och har förberett mig genom att inte låta mig sluta bara för att
folk försökt göra mig missmodig, säger
Marleen.
Hon påpekar att mentorskap är viktigt.
– Jag har inte tid och pengar att vara
överallt, så i år har jag flyttat mitt fokus till att coacha andra. Att så in i andra och se hur det multipliceras, att se
folk blomma ut som aldrig förr ger mig
så mycket glädje!
Marleen och hennes team fungerar som mentorer för barnledare
i flera olika afrikanska länder, som

”Att så in i andra
och se hur det
multipliceras, att se
folk blomma ut som
aldrig förr ger mig
så mycket glädje!”
Marleen Mortin
i sin tur undervisar andra och utvecklar
dem till ledare.
– Min plan var att undervisa barn,
men Gud hade andra planer. Idag undervisar jag inte i en skola, men jag använder fortfarande mina färdigheter
som lärare. Min passion är fortfarande
densamma: att se alla
barn i världen nådda
med de goda nyheterna
om Jesus.

Fota mig

med mobilen
och spela videon

• Se en videohälsning från
Marleen och barnen i läsklubben på
https://youtu.be/te6g3gDuv10

NORDAFRIKA

ALIS VITTNESBÖRD
Jag heter Ali* och det här är min berättelse. Jag är en ung man från centrala delarna av Nordafrika och kommer från folkgruppen Abou-Sharib. I början av 2018 lämnade jag min by och åkte till norra delen av landet, för att gräva efter guld i gruvorna där. Men när jag kom dit var jag
tvungen att jobba som en slav för folk från tubu-folket, som äger marken. Varje dag jobbade vi från sex på morgonen till sex på kvällen, för
att inte bli misshandlade eller dödade. Det tyckte jag var konstigt, för
de var alla muslimer som vi, och bad fem gånger om dagen precis som
man ska.
Jag jobbade i gruvorna under många månader, tills i mars 2020 när rebellerna attackerade den norra delen av landet, där jag var. Mitt i kriget
flydde vi med armén, och de skickade hem oss. Men jag hade varit borta i mer än ett år och ville inte komma hem tomhänt, så jag bestämde
mig för att jobba och tjäna lite pengar först. Min kusin Ab har en bondgård nära OM:s trädgårdsprojekt, och han sa att han kunde fråga om
jag kunde få jobb där. Vi frågade och de behövde hjälp att tillverka tegelstenar – som jag är särskilt duktig på – så jag fick jobbet och blev välkomnad som en del av teamet.
Arbetsmiljön verkade väldigt annorlunda mot hur det var när jag jobbade för mina muslimska bröder. Det var kristna som ledde projektet,
och de behandlade oss som sin egen familj. Mina släktingar fick till och
med komma och bo hos oss i några veckor och behandlades väldigt väl.
Jag såg verkligen skillnaden i hur de älskade människor.
Jag började ställa frågor om kristendomen. Då gav ledaren mig en ljud
bibel som jag lyssnade på varje kväll, och på morgonen kunde jag ställa
mina frågor. Till slut blev jag helt övertygad om att Bibeln är sann, och
att Jesus dog för mina synder. Jag är inte längre skyldig i Guds ögon. Nu
vet jag att jag är ett Guds barn.
*) Namn och bild ändrade.
Översättning: Linnéa Strömberg
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z UTRUSTNING

Hur finner jag
min kallelse?

Vi är alla kallade till Jesus och är oändligt älskade av honom
utan att behöva prestera. Men hur kan man veta vad mer han
kallar oss till? Det är inte alltid helt enkelt att förstå Guds vilja, men det finns sätt som kan hjälpa oss att få en bättre bild
av vad han har tänkt för våra liv.

V

i är alla kallade att dela med oss av Jesu kärlek
till alla folk och göra dem till lärjungar, såsom
det framgår av missionsbefallningen (Matt.
28:19). Men Gud har också specifika uppgifter
för oss var och en, som Paulus beskriver: ”Vi är hans verk,
skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar
som Gud från början har bestämt oss till” (Ef. 2:10). I Bibeln
ser vi att Gud genom tiderna har kallat människor till tjänst på
många olika sätt. Så gör han också idag. Låt dig ledas av Gud
till att bli använd i hans rike, som den han har skapat dig till
och med de unika gåvor han lagt just i dig.

HUR VET JAG VILKEN LIVSUPPGIFT
GUD HAR FÖR MIG?

Förutom att fråga Gud i bön, kan det vara till god hjälp att
fundera kring följande frågor:

1
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Vilka andliga gåvor har Gud gett mig?

Vi har alla fått andliga gåvor från Gud, som en hjälp
att kunna sprida hans kärlek vidare till människor
och bygga upp Kristi kropp. Exempel på andliga gåvor kan
vara att fungera i tjänande, givande, ledarskap, urskiljning,
evangelisation och i att visa barmhärtighet. Behöver du hjälp
med att urskilja vilka just dina gåvor är, kan du kanske ta hjälp
av en vän som känner dig väl. Du kan också göra ett test på
www.freeshapetest.com.

2

Vad brinner jag för?

Fundera över vad du brinner för. Vad pratar du
ofta om? Här finns många exempel, som samhällsfrågor, rättvisefrågor, ungdomar, forskning, lovsång
och människor som inte hört talas om Jesus. Detta kan
vara något Gud har gett dig hjärta för och något han vill
använda dig inom.

3

Vad är jag duktig på?

Det kan också vara till hjälp att tänka igenom vad du är
duktig på. Vad besitter du för förmågor och kompetenser? Det kan bland annat handla om administration, matlagning, konfliktlösning, elektronik, filmskapande eller att tala
offentligt.

4

Vilka personlighetsdrag har jag?

För att upptäcka ännu mer vem Gud har skapat dig
till, kan du fundera på hur du är till din personlighet.
Exempel kan vara mild, öppensinnad, modig, lojal, reserverad
och äventyrlig. Genom att veta detta är det lättare att förstå
vad som motiverar och driver dig i olika situationer och hur du
gensvarar till olika möjligheter som dyker upp.

5

Vilka erfarenheter har jag fått med mig genom
livet?

Det du upplevt i ditt liv har även format dig till den du är.
Detta kan också vara en pusselbit i hur Gud vill använda dig.
Det finns många behov i världen och dina erfarenheter gör dig
unik. Kanske kan något som format dig göra att du kan uppmuntra och hjälpa någon annan i en liknande situation?
De fem frågorna är tagna ur ”SHAPE”; ett koncept
framtaget av Saddleback Church i USA, om hur man
kan finna sin kallelse.

Känner du att ditt hjärta bultar för mission?
Kom ihåg att du inte måste vara pastor eller predikant för
att kunna arbeta med mission. Gud kan använda dig i det
yrke du har eller i något annat du är duktig på.
OM erbjuder onlineseminariet Goda råd för att finna din
livskallelse, om du vill lära dig mer.
Kontakta cecilia.hyving@om.org för mer info.

z UTMANING
– Vad skulle hända om vi
kunde se våra muslimska
vänner och grannar
på samma sätt
som Gud ser dem?
Anders Carlén,
projektledare för "30 dagar"

30 dagar i bön
FÖR DEN MUSLIMSKA VÄRLDEN UNDER RAMADAN
– Vad skulle hända om vi kunde se våra muslimska vänner
och grannar på samma sätt som Gud ser dem? Vad skulle
hända med oss, med dem och med våra relationer? Och
hur skulle det påverka städerna och samhällena vi lever
i? Anders Carlén, projektledare för 30 dagar i bön för den
muslimska världen, gestikulerar när han pratar och det märks
att han brinner för bönesatsningen, som är en av världens
största bönerörelser.
Samtidigt som många muslimer fastar under ramadan, samlas
hundratusentals kristna över hela världen och från olika traditioner för att be och välsigna muslimerna i kärlek.
– Det är helt enkelt ett sätt för oss att visa kärlek och be om
Guds ljus och nåd, under en tid då många av våra muslimska
vänner uppriktigt söker efter sanningen, förklarar Anders.
Och under de snart 30 år som 30 dagar har pågått har vi sett
hur fler människor från en muslimsk bakgrund har vänt sig till
Jesus än någonsin tidigare i missionshistorien. Så bön fungerar, säger Anders och ler.

Vi bjuder på guiden
– du betalar bara porto!
Beställ 30 dagar till dig och din församling idag
via omsverige.se/30dagar eller ladda ner appen
via https://smarturl.it/30dagar
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GEMENSAM KAMPANJ SAMLAR MÅNGA

I Sverige ges böneguiden ut gemensamt av 11 organisationer
och samfund, och OM koordinerar den svenska produktionen. För första gången har man i år också tagit fram en särskild app, som komplement till den tryckta böneguiden.
– Årets tema är städer, och det känns perfekt att kunna erbjuda en virtuell resa runt hela jorden i bön, nu när många av
oss inte kan resa alls, avslutar Anders.
» Ramadan inträffar i år den 13 april – 12 maj

Fota mig

med mobilen
och ladda hem appen

LEDIGA TJÄNSTER

VÅRT TEAM VÄXER
– VILL DU VARA MED?
Vi söker nya medarbetare till vår
missionsbas. Många av tjänsterna
går att kombinera med andra jobb
eller studier.
Event manager VOLONTÄR, 50%
TeenStreet-koordinator VOLONTÄR, 50-100%
Personaladministratör VOLONTÄR, 50%
Missionscoach VOLONTÄR, 25%
Kommunikatör VOLONTÄR, 20%
med inriktning mot sociala medier

Koordinator för
gruppteamresor VOLONTÄR, 50%
Mer information om tjänsterna finner
du på omsverige.se/lediga-tjanster

z AKTUELLT
Kalendern

INBJUDAN

OM besöker:
• 27 februari, Smyrna, Gårdsten
• 29 april, KRIK-linjens bibelskola, Huskvarna
• 13–16 maj, SAM:s årskonferens

30 dagar i bön för den muslimska världen

Digitalt årsmöte för OM Sverige
• 8 april kl. 18.00, online
Föreningen OM Sverige håller digitalt årsmöte.
Alla medlemmar och intresserade välkomnas att
delta. Mer information och länk till själva mötet
finns på omsverige.se/arsmote

Varmt välkomna!

• 13 april – 12 maj
"30 dagar" är en ekumenisk bönesatsning under ramadan,
muslimernas bön- och fastemånad, då kristna i hela världen
ber för våra muslimska vänner. Vi ber om hopp, frälsning
och Guds övernaturliga ingripande under en tid då många
muslimer uppriktigt söker Gud.
Läs mer och beställ bönehäften på omsverige.se/30-dagar

Sista anmälningsdatum för utresa i augusti
• 23 maj för dig som vill resa ut med OM hösten 2021
Läs mer nedan och på omsverige.se
Fullständig kalender och mer information: www.omsverige.se

Fyra snabba frågor
TILL SUSAN CARLÉN
PÅ OM-KONTORET I JÖNKÖPING
VAD GÖR DU JUST NU?

ÄR DET VERKLIGEN SÄKERT?

- Just nu håller jag på och avrundar efter GO-konferensen, där
nya OM:are som ska åka iväg till fältet välkomnas och utrustas.
På grund av coronapandemin har vi nu träffats online istället
för på plats i Tyskland. Det var väldigt roligt att deltagare från
”det globala syd” kunde vara med. Annars har de sällan råd att
åka hela vägen till Europa för konferensen.

- Vi följer situationen noga hela tiden och är i nära kontakt med
våra team utomlands som har bra koll på de lokala förhållandena. Vissa platser tar inte emot nya teammedlemmar just nu,
men pandemin ser väldigt olika ut i olika delar av världen.
HUR FUNGERAR DET OM MAN
INTE KAN ÅKA IVÄG DÅ?

KAN MAN FORTFARANDE ANSÖKA OM ATT
ÅKA UT MED OM TROTS CORONA?

- Absolut! Våra längre program, från sex månader och uppåt
är fortfarande öppna. Man kanske måste sitta i karantän några veckor i början av sin utlandsvistelse, men det brukar gå att
lösa bra ändå.

- Situationen kan förändras snabbt, så det gäller att vara flexibel och vara medveten om att avresan kan behöva skjutas upp
med kort varsel. Men jag blir så inspirerad av personer som vill
bli använda av Gud, och han kan använda oss även medan vi
väntar på att åka utomlands.
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Hjälp oss att nå fler
med evangeliet i Sverige
- Bli månadsgivare!
OM:s dröm och vision är att få se levande gemenskaper av
efterföljare till Jesus bland de minst nådda världen över. I Sverige har vi
länge arbetat bland dem som aldrig hört evangeliet och vi längtar efter att
få se fler komma till tro i vårt land.
I dagsläget arbetar vi främst i förorter till Malmö, Göteborg och Stockholm,
samt bland somalier runt om i landet. Genom bland annat språkcaféer, sport
och andra utåtriktade satsningar jobbar våra team-arbetare med att knyta
kontakter och sprida Guds ljus.
Flera av OM:arna kommer själva från de länder som finns representerade
i dessa områden, och har goda möjligheter att nå sina landsmän då de redan
kan språket och är införstådda med deras kultur. Bland annat får indier och
pakistanier i den mångkulturella stadsdelen Rosengård i Malmö möjlighet
att höra de goda nyheterna om Jesus.
Situationen i våra förorter har hårdnat de senaste åren och nu mer än
någonsin behöver Guds ljus få spridas i mörkret.

GE EN GÅVA – BLI MÅNADSGIVARE!

Hur blir jag månadsgivare?
Anmäl dig till autogiro idag via din
internetbank (sök på OM Sverige) eller
direkt online på omsverige.se/ge

Vill du vara med och ge oss förutsättningar att
kunna starta fler levande gemenskaper av
efterföljare till Jesus på dessa och
andra platser?

Vill du ge en engångsgåva går det bra
genom Swish 123 570 4291 eller
plusgiro 86 669-9.

