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Framtidens missionärer 
Våra internationella ledarmöten inom OM inspirerar mig. Detta år hölls de digitalt. Vi tillbad 

tillsammans på olika språk, och undervisningen kom från både män och kvinnor, unga och äldre, 

från jordens alla hörn. OM:s kultur och ledarskap reflekterar alltmer att de flesta av världens 

kristna idag inte kommer från väst. Jag blir överväldigad av känslor. I den här rörelsen vill jag tjäna 

tills jag dör.

Våra internationella ledare uppmanar oss att inte mobilisera främst för vår organisation, utan för 

vår vision – att se levande gemenskaper av efterföljare till Jesus bland de minst nådda. Annars 

kommer vi aldrig att kunna nå hela den växande skaran av 3 miljarder människor som fortfarande 

inte har hört talas om Jesus. Många är det som måste gå, och vi behöver mobilisera hundratusentals 

nya missionärer. Vissa flyttar till ett närliggande land med stora behov, medan andra kommer att 

sändas till jordens yttersta gräns. OM Sverige har exempelvis välsignats med missionärer från 

länder som Albanien, Barbados, Korea, Indien, Libanon, Pakistan och Uzbekistan.

Men framtidens missionärer kommer också i en ökande takt att behöva sändas till de minst nådda 

från samma land, grannfolk och grannländer som redan har en liknande kultur. Herren använder 

alla villiga hjärtan, men självklart har man potential för att effektivt nå ut med evangeliet om 

man kommer från samma, eller en liknande bakgrund. Genom att utrusta och stötta dessa lokala 

missionärer kan vi nå ut till ännu fler.

Fler behöver knyta an till vår vision att nå världens minst nådda med evangeliet om Jesus.  

Vi behöver alla hjälpas åt och våga tänka nytt. Tänka på nya sätt kring hur vi tillsammans med 

andra likasinnade kan mobilisera och nå vårt gemensamma syfte. Några kommer att arbeta 

som traditionella missionärer både i Sverige och utomlands. Andra kommer inte ens behöva 

gå med i en missionsorganisation, utan kan ha vanliga arbeten samtidigt som de är med 

och ser levande gemenskaper av efterföljare till Jesus växa fram bland de minst nådda.

Fundera gärna på hur du själv kan vara med och slutföra missionsuppdraget.

Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting (Rom. 10:15b).

Missionsledare för OM i Sverige

DANIEL STRÅLE

 z LEDARE
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 z AKTUELLT

Klasskompisar fick biblar 
Tillsammans med Ny Generation och Goda Nyheter  

(f.d. Gideoniterna) gör OM det möjligt för kristna 

skolgrupper att dela ut biblar till sina klasskompisar  

– på både svenska och andra språk.  En av eleverna på 

Katedralskolan i Växjö berättar:

"Det blev en lyckad påsksatsning idag där alla 100 

godispåsar med biblar i delades ut. Tack alla ni som 

var med! Gud nådde många hjärtan på skolan idag 

och vi fick sprida hans budskap. Glöm inte att DU ÄR 

ÄLSKAD!"

 »Tack till er som gett till och bett för Bibelpotten. 

SVERIGE

ÖVERRASKANDE 
MÅNGA KOMMER 
TILL TRO
Vi tackar Gud för skörden vi har fått se genom 
ett av våra OM-team i Sydasien. Mot alla odds 
frodas teamet och Gud har överraskat oss alla. 
Under 2020 kom 500 personer till tro, och 26 
nya gemenskaper med 300 personer skapades. 
Vi ber att grupperna ska fortsätta växa och bli 
levande gemenskaper av Jesus-efterföljare. 

En team-medlem berättar att människor kände 
oro för framtiden under pandemin. De hade då 
börjat prata mer med teamet och tagit sig tid att 
läsa det kristna material som teamet gett dem. 
Även det vi ser som hinder kan Gud använda.

SYDASIEN

”Även det vi ser som hinder 
kan Gud använda.”
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1 275
UPPTÄCKARGRUPPER 

En grupp som på något sätt 

samlas kring Guds ord. Grupperna 

kan även innehålla sökare som 

ännu inte är troende.

1 096
LÄRJUNGAGRUPPER  

En grupp med troende som träffas 

regelbundet för bibelläsning och 

undervisning.

117
LEVANDE GEMENSKAPER 

En grupp troende som har gemenskap 

kring lovsång, tillbedjan, bibelstudier, dop, 

nattvard och som vittnar och tjänar Jesus. 

Grupperna leds av lokala troende och har 

multiplicerats åtminstone en gång.

Nya gemenskaper under 2020
Förra året bidrog  OM till att så här många nya grupper startades över hela världen. Wow! 

SVERIGE

Bli brevlådemissionär 
UNDER ÅRETS SUMMER CAMP!

Tillsammans med Bible for the Nations och 

Brevlådemissionen planerar Roul och Birgit 

Åkesson och Benny Gustafsson att i sommar dela 

ut över 200 000 biblar i brevlådor i Härjedalen, 

Hälsingland, Jämtland och Medelpad.

En härlig möjlighet att få göra en svemester med 

hela familjen, samtidigt som ni får vara med och 

sprida Guds ord i vårt eget land. Alla kan göra något 

– packa, skjutsa, be och dela ut. Det blir dagar med 

bibelutdelning, bön, bibelundervisning, sångstunder 

och gemenskap. 

 » Läs mer och anmäl er på summer-camp.se

Ps. Medtag gärna 
egen husvagn. 
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David och Kerstin träffades inom OM. Han kommer från USA 

och hon från Sverige, och tillsammans har de tjänat Gud i både  

Sverige och Centralasien. David hade inte tänkt bli missionär. 

Han tänkte åka ut ett år efter att han tog examen från sin bibel-

skola, men sedan skulle han bli pastor. Så talade George Ver-

wer 1976 om mission, och utmanade folk att åka till Central-

asien. David satt i publiken och tänkte att “ja, det ska jag göra”. 

Han bestämde sig för att åka, och stanna kvar i mission så 

länge Gud ville ha honom där. 

Det var i Centralasien han träffade svenska Kerstin, och de gif-

te sig också där. Under sina år inom OM har de haft en mängd 

uppgifter. De har varit mycket uppskattade mentorer, både i 

grupp och för individer, och David har också varit uppskattad 

för sin genomtänkta bibelundervisning.

– Men mission behöver alla typer av människor, med alla oli-

ka typer av gåvor, säger David. Det är två saker som är vikti-

gast: att älska Gud och att älska människor. Det är grunden för 

alla kristna. Att vara missionär innebär att Gud har kallat en 

till en annan plats, men sedan ska vi alla älska Gud där vi är.  

Och folk vi möter märker om vi älskar dem och faktiskt är in-

tresserade av deras liv.

ETT LEVNADSSÄTT SOM PÅVERKAT ANDRA 

1983 flyttade David och Kerstin till Sverige. Nina Dakwar 

träffade dem ett par år senare när hon var på en sommarkon-

ferens med OM. 

– De hade ett öppet hem och deras familj betydde väldigt 

mycket för många av de volontärer som kom och gick, särskilt 

för oss unga, säger Nina. När hon själv sedan åkte ut på mis-

Ett liv i mission
Efter nästan 45 år inom OM går David Keller nu i pension från sin tjänst. Det som började med ett 

års-team växte med tiden till en livslång tjänst i mission både i Sverige och utomlands. Här är en 

del av David och Kerstins berättelse, om att se och tjäna människor – och om att vara kallade av 

och till Gud. 

DAVID & KERSTIN KELLER 
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sionsfältet i tre år och kom tillbaka med 

en man, frågade hon David om han kun-

de viga dem på engelska. De två älds-

ta av David och Kerstins tre döttrar var 

brudnäbbar, i små fina klänningar. 

– De är fantastiskt fina människor. Jag 

beundrar dem mycket, säger Nina, ock-

så för att det är mycket man ger upp för 

att stanna kvar i mission länge.

Efter många år på OM:s kontor i Sverige 

brände David ut sig, men han beskriver 

det som att hitta den brustenhet som 

gör att man måste lita på Gud.

– Det är nog – näst efter min fräls-

ning – den viktigaste upplevelsen i mitt 

liv, berättar han. Eftersom jag tappade 

allt hopp om min tjänst handlade det inte 

längre om vad jag skulle göra och vad jag 

kunde utföra. Det var bara jag, och jag 

upplevde så mycket nåd från Gud.

TILLBAKA TILL CENTRALASIEN

2007 flyttade David och Kerstin tillbaka 

till Centralasien. 

– De anslöt till teamet under intensi-

va år, då läget blev allt osäkrare, säger 

Albert*, som var ledare för teamet på 

plats. David och Kerstin hade hand om 

personalvård, och de hade många mö-

ten i sitt hem som var viktiga för både 

individer och grupper. 

– Vi tackar Gud för deras liv och de-

ras vänskap, berättar Albert och kom-

mer ihåg hur han kunde höra David och 

Kerstins hjärta för de minst nådda i Cen-

tralasien i hur de bad under morgonbö-

nen på kontoret:

– Deras sällskap gav oss mycket gläd-

je, avslutar Albert.

VIKTIGT ATT VÅGA VARA ÄKTA

När de kom tillbaka till Sverige jobbade 

David med personalvård på distans för 

teamet i Centralasien, och Kerstin gick i 

pension men hjälpte till lite på OM-kon-

toret och vikarierade en del på en kris-

ten förskola. OM har betytt mycket, 

både för gemenskap, syfte och identitet. 

– Men kallelsen är främst till Gud och 

hans vilja. En organisation ska inte vara 

grunden för vilka vi är. Det handlar inte 

om att hitta vårt värde i att folk ser upp 

till oss, eller i vår tjänst, säger David. 

Han har märkt att det ofta är ett plus 

när man vågar berätta om sina brister i 

vittnesbörd och undervisning. 

– Jag tror vi skulle se mer frukt om vi 

är äkta och även visar hur svårt vi har 

det. Som missionärer tror jag ibland att 

vi har en fel bild av vem Gud vill att vi ska 

vara. Vi är inte människor som ska stå 

över andra eller själva har övervunnit 

allt. I Bibeln berättas det om så många 

personer med brister och fel, och vi får 

vara äkta människor, säger David. 

– Skatten förvaras i lerkärl, säger Da-

vid och avslutar: 

– Makten som finns i våra liv kommer 

från Gud och inte från oss. 

* Namn ändrat

Text: Linnéa Strömberg

”Makten som finns i våra 
liv kommer från Gud och 

inte från oss” 
David Keller

• Ovan: Under 70-talet delade teamet ut 
bibeldelar under vandringar i bergstrakterna i 
Centralasien.

• Ovan t.h: David leder lovsång tillsammans med 
teamet i Centralasien under 70-talet.  

• Till höger: David i traditionell centralasiatisk 
klädsel under 2000-talet.

• David var också en uppskattad bibellärare.  
Här tillsammans med deltagare från OM:s 
lärjungateam i Sverige under 90-talet. 

77



 z UPPMUNTRAN

Mötet som förändrade allt 
Mötet med Jesus vänder ofta upp och ner på saker och ting 
i livet, och för Robbie Smitskamp var det inget undantag. 

NEDERLÄNDERNA 

Fota mig 
med mobilen  
och hör Robbie 
berätta själv

H
an hade ett bra jobb i Amster-

dam, flickvän, och inbjudningar 

att gå på fina fester. Utåt sett 

verkade Robbie leva drömlivet, men på 

insidan malde en tomhet som inte ville 

försvinna. Han hade nått ”toppen” men 

var ändå inte lycklig. 

En dag i januari 2016 mötte han en 

kvinna på en teknofestival, som han 

upplevde hade ett särskilt lugn över sig. 

Han berättade om det han brottades 

med och hon frågade då om hon fick 

be för honom, och bjöd in honom till en 

kristen hemgrupp. När han kom dit en 

månad senare fick han en syn då han 

slöt sina ögon. Han såg en man i vita 

kläder och med ett ansikte som lyste 

som solen. 

– Han hade vidöppna armar, drog 

mig till sig och lade min högra kind mot 

sitt bröst. Jag kände en glädje, frid, 

kärlek – en faderskärlek - och förlå-

telse, minns Robbie med förundran, 

och fortsätter: 

– Det var bortom det man kan 

förstå, bokstavligt talat, för jag var 

ju så deprimerad. Gud tog sin bo-

ning i mig. 

Robbies liv fylldes med ljus, som 

när man drar upp en rullgardin och 

dagsljuset strömmar in. Hans liv 

förvandlades omedelbart. 

Han fick snabbt en rela-

tion med Jesus och kunde 

också förlåta sin pappa 

för saker som hänt tidiga-

re i livet. 

 »Hör Robbie berätta 
själv på vår hemsida: 
omsverige.se/robbie

”Han hade vidöppna 
armar, drog mig till sig 

och lade min högra 
kind mot sitt bröst. Jag 

kände en glädje,  
frid, kärlek  

– en faderskärlek –  
och förlåtelse”

Vill du växa som lärjunge och 
utrustas att gå till de minst nådda?

6 MÅNADER

PS. Vi har också lärjungaskolor i bland annat Turkiet och Sydafrika

MDT  
Moldavien

Gå en lärjungaträningsskola med OM i Moldavien i  
6 månader. Bibelstudier varvas med praktik och  
outreach tillsammans med ett mångkulturellt team.

Kontakta oss på resaut.se@om.org eller 036-184491 
eller läs mer på www.omsverige.se/ga

8
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 z TEENSTREET

Oskar Åblad och Ida Emanu-

elsson var med och arrange-

rade TeenStreet-lägret i Ryt-

targårdskyrkan i Linköping 

förra sommaren. 

– Två veckor innan bestämde 

vi oss för att köra och det finns flera 

vittnesbörd från den veckan. Gud gjor-

de något stort i det som kändes så litet, 

säger Oskar. 

Inför sommaren 2021 lanseras Teen-

Street+ i Sverige, som innefattar tre 

mindre event vid olika tillfällen (se fak-

taruta). Ida och Oskar arbetar med att 

koordinera dessa event som alla utgår 

från temat ”Named”.

– Temat handlar om Moses liv och 

hur han, som en helt vanlig person, stöt-

te på utmaningar men verkligen fick 

lära sig att våga lita på Gud och gå dit 

Gud kallade, beskriver Oskar. 

LOKALA LÄGER I SOMMAR 

I sommar blir det möjligt för lokala för-

samlingar att öppna upp för ungdomar 

att vara med i TeenStreet-lägret – på 

hemmaplan. Dagarna på TeenStreet 

Experience innehåller allt som en van-

lig TeenStreet-dag i Tyskland brukar 

erbjuda, som möten, undervisning och 

samtal i smågrupper. Som församling 

är det fritt att välja hur litet eller stort 

event man vill anordna. 

– Det ska inte vara en börda 

för en församling att arrang-

era TeenStreet. Allt är förbe-

rett och jag och Oskar finns 

tillgängliga både innan och 

under eventet för att hjälpa till, 

säger Ida. 

– Som församling kan man välja att 

öppna upp sina lokaler, trycka på play 

och sedan gå hem eller så kan 

man välja att arrangera 

tre heldagar med aktivi-

teter, egna seminarieta-

lare och lovsångsteam 

på plats. Tillsammans 

med oss lägger de upp en 

plan för hur de här tre dagar-

na kan se ut, fyller Oskar i. 

INTERNATIONELL GEMENSKAP 

I sommar arrangeras TeenStreet på 

över 80 olika platser i Europa och de oli-

ka platserna kommer kunna kommuni-

cera med varandra. 

– På ett annorlunda sätt kommer 

man fortfarande kunna få den här 

vi-känslan. Det är inte bara i lilla Linkö-

ping utan det händer samtidigt på flera 

platser runt om i Europa, berättar Ida. 

Isak Nilsson är tillförordnad Teen Street-

koordinator och arbetar med att hålla 

ihop planeringen. Han lyfter upp vikten 

TeenStreet är OM:s internationella ungdomsläger som brukar samla över 4 000 personer i Tyskland. När coronapandemin 

bröt ut förra året behövde TeenStreets ledarteam tänka om och ett stort läger blev istället flera olika mindre läger. 

av att erbjuda ungdomar en möjlighet till 

kristen gemenskap i sommar. 

– Om det går utifrån myndigheternas 

riktlinjer, vill vi ge församlingarna chan-

sen att samla sina ungdomar för ge-

menskap, lärjungaträning och tillbed-

jan, avslutar Isak..  

 »Vill din församling också 
anordna TeenStreet? Kontakta 
ida.emanuelsson@teenstreet.de 

för mer information. 

Text: Sara Åblad 

TEENSTREET KICK OFF 

– 5 juni, en dag med uppmuntran 

och undervisning

TEENSTREET EXPERIENCE 

– läger den 5-7 augusti på plats i 

lokala församlingar

TEENSTREET CELEBRATE 

– 23 oktober, en dag då vi minns vad 

Gud gjort och blickar framåt

» Mer info och anmälan på  

teenstreet.se

TeenStreet på hemmaplan

Vad är TeenStreet+?
Vad är 
TeenStreet+?

9
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DJ* och Christine* bor i ett land 

på Arabiska halvön. Där ber de för 

hundratals människor och sprider Guds 

frid till dem som lever i fruktan under 

coronapandemin. Just nu upplever de 

en öppenhet som aldrig förr.

      

En ny 
öppning 
FÖR EVANGELIET I SPÅREN  
AV PANDEMIN

Text: Nicole James 

Översättning: Lena Magnusson 

I ett par nummer framöver kommer vi sätta OM:s 

fem fokusområden i centrum. Det är områden 

som OM vill satsa särskilt på vad gäller bland 

annat bön, team, evangelisation och församlings-

plantering. De fem områdena är Arabiska halvön, 

Norra Kaukasus, Mekongområdet, Sydasien och 

Sahelområdet.  

Först ut är Arabiska halvön, som består av 

Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Förenade 

Arabemiraten och Oman. Här bor mer än 60 

miljoner människor och den stora majoriteten är 

muslimer. Man känner bara till mellan 500 och 

1000 arabiska Jesus-efterföljare från Arabiska 

halvön. Dessa få kristna lever utspridda och 

många är rädda för att träffas på grund av risken 

för förföljelse. Trots svåra omständigheter i den 

starkt muslimska kulturen växer den kristna 

församlingen, och många i den yngre generatio-

nen visar en öppenhet för evangeliet genom olika 

digitala medier de har tillgång till.  

Be gärna med oss att  
 » Fler människor på Arabiska halvön ska nås av 

bra kristen undervisning via digitala medier 

 » Många ska få möta Jesus i syner när de ber i 

moskéer och på andra ställen 

 » Fler ska bli öppna för andliga samtal med 

kristna och att hela familjer ska komma till tro

 z FOKUS

FOKUSOMRÅDE: ARABISKA HALVÖN 
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 » Fortsättning på nästa sida

  

En ny 
öppning 
FÖR EVANGELIET I SPÅREN  
AV PANDEMIN

”Jag ser en möjlighet 
och en öppenhet som 

jag aldrig tidigare 
upplevt under 28 års 

tjänst i Mellanöstern.” 
– DJ

-J
ag ser en möjlighet och en öppenhet som jag aldrig ti-

digare upplevt under 28 års tjänst i Mellanöstern. Jag 

vaknar varje dag och upplever att allt bara är så spän-

nande, berättar DJ. 

DJ och hans fru, Christine, bor på Arabiska halvön, där DJ är 

lärare och paret tillsammans leder ett litet internationellt team. 

Innan coronaviruset kom brukade de träffa sin kristna grupp 

varje vecka i något privat hem och sedan gå ut och förmedla 

Jesu budskap, sprida Guds kärlek och be för människorna i sitt 

muslimska värdland. I slutet av 2019, innan de visste att pan-

demin skulle komma, hände något speciellt. Christine berättar:  

– Gud gav mig trons gåva, så att jag inte skulle frukta det kom-

mande coronaviruset, utan i stället få hjälpa andra människor 

att inte vara rädda. Detta gav oss en ny frimodighet.  

Restriktionerna rullades ut snabbt på Arabiska halvön när vi-

ruset eskalerade runt om i världen. Senaste gången DJ och 

Christines team träffades fysiskt var i början av 2020.  

– Gud talade verkligen till oss som grupp, när vi samlades 

för tillbedjan och bön, att vi skulle få gå ut och bekämpa fruk-

tan, säger DJ. Det stod klart att i den stunden fick vi mandat 

att gå ut och befria människor från fruktan.  

BEFRIELSE FRÅN FRUKTAN 

När det inte längre var tillåtet att samlas som förut, flyttade 

DJ och Christine mötena till sina bilar.  

– Vi började faktiskt kalla det ”kyrka på hjul", berättar DJ. 
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De är noga med att följa riktlinjerna som fastställts av lan-

dets regering, och håller social distans när två eller tre från 

teamet går in på restauranger, stormarknader och andra of-

fentliga platser för att betjäna människorna som finns där. Det 

är araber, icke-araber, kristna, icke-kristna, buddhister och 

hinduer. 

– Det spelar ingen roll vilken bakgrund el-

ler religion de har, säger DJ. Vi berättar för 

människor att vi har kommit för att befria 

dem från rädsla och frågar dem: ”Hur kan vi 

be för dig? Hur kan vi välsigna dig?”  

Responsen de fått har visat att deras arbe-

te är effektivt.  

– Varje vecka brister minst en person ut 

i tårar och säger: ”Tack så mycket, du anar 

inte hur mycket det betyder för mig att du 

kom hit idag, att du bad med mig, att du tog 

tid med mig, att du brydde dig om min familj, 

att du lyssnade på mig”. Bara det har gjort 

det värt det! säger DJ. 

ATT BETJÄNA MUSLIMER 

Även om paret flyttade till Mellanöstern 

med uppdraget att lära sig arabiska och nå ut till inhemska 

muslimer har de bytt fokus under den här tiden. 

– Alla våra inhemska vänner har isolerat sig. Våra möjlighe-

ter att träffa lokalbefolkningen nu är nästan noll. De är så för-

siktiga med att vistas offentligt just nu, förklarar DJ. 

Men majoriteten av landets befolkning; de som är gästarbe-

tare och driver restauranger, bensinstationer och andra verk-

samheter som fortfarande är öppna mitt under pandemin, har 

varit vidöppna för att ta emot bön. 

– Det har hänt många gånger när jag ber i Jesu namn för 

muslimer på arabiska att de håller med mig. Jag ber att Gud 

ska befria dem från rädsla, skydda deras jobb och familjer, och 

då rabblar de arabiska uttryck som ”Ameen ya rab, ameen ya 

rab” (Amen Herre, Amen Herre), berättar DJ. 

En dag när Christine var ute och gick bad hon att Gud skulle 

visa henne vem hon skulle prata med. Hon mötte då en mus-

limsk kvinna från Indonesien och berättade för henne att de 

var ute för att välsigna människor som kämpade med rädsla 

och ersätta den med Jesu frid.  

– Hon blev så berörd att hon genast ville veta mer om Jesus 

och följa honom, berättar Christine. 

– Det här har varit den starkaste 

tjänsteperioden i våra liv. Jag tror att 

det har varit den största förnyelsen 

andligt också i mitt eget liv, säger DJ. 

Jag ser att Gud har berört muslimers 

liv, och jag tror att vi kommer att få se 

den största skörden någonsin när allt 

det här är över.  

 

* Namnen har ändrats

”Det här har varit den 
starkaste tjänsteperioden 

i våra liv. Jag tror att 
det har varit den största 

förnyelsen andligt 
också i mitt eget liv. Jag 
ser att Gud har berört 
muslimers liv, och jag 

tror att vi kommer att få 
se den största skörden 

någonsin.” 
– DJ

 » Fortsättning  från föregående sida

• När DJ och Christines team inte längre 
kunde mötas som tidigare började de 
träffas med sina bilar istället.

• Teamet är noga med att följa riktlinjer och 
håller social distans när de besöker offentliga 
platser, som till exempel detta köpcentrum 
som är extra fint dekorerat under ramadan. 
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BAKGRUND

KHAWLANFOLKET 

I södra Saudiarabien och norra Jemen bor khawlan-folket. Under flera århundraden har de levt 

ganska isolerade, och en rädsla för onda andar påverkar dem i det dagliga livet. Några få har 

kommit till tro på Jesus och vi ber att fler bland khawlan-folket ska få tillgång till evangeliet. 

Folkgruppen består av cirka 400 000 människor fördelade på 30 stora och mindre stam-

mar. Under flera århundraden har de levt relativt isolerade i den bergiga Sarwat-regionen, 

där de har överlevt genom att föda upp boskap och odla i terrasser på sluttningarna. De har 

tillbett många olika gudar och en rädsla för andar har bundit dem till bergen och deras da-

lar, viket har begränsat deras kontakt med omvärlden. De hade unika traditionsrika firan-

den med ljus klädsel, blomsterkransar i håret och bälten med en dolk runt midjan. De har en 

stark känsla av identitet genom sin poesi och traditionella dans.

Livet för khawlan-folket har förändrats under de senaste årtiondena då vägar har an-

lagts, skolor byggts och utbildning i Koranen har införts. Den yngre generationen har fått 

en annan syn på livet än deras föräldrar, då smartphones har vidgat deras världsbild än mer. 

Majoriteten av folket har omfamnat wahhabitisk sunniislam, samtidigt som deras tro på 

onda andar fortfarande påverkar deras dagliga liv. Åtskillnad mellan könen har introduce-

rats tillsammans med sharialagar. Många kvinnor har sett sin frihet försvinna, då deras möj-

ligheter till anställning har begränsats. När de går ut kan de inte längre visa upp sina starka 

färger utan måste täcka sig med en svart abaya (ytterplagg). Många av kvinnorna lider nu 

av depression.

Khawlan-folkets språk är en viktig del av deras identitet. 

Det är väldigt svårt att förstå och användes som ett hem-

ligt kodspråk under det andra gulfkriget. Nu uppmanas de 

att inte tala sitt språk utanför deras region eller i skolorna. 

Arabiskan håller på att ta över. En bibelöversättning till de-

ras språk skulle hjälpa dem att förstå att Gud talar deras 

språk och vill tala till dem.

Arbetet bland khawlan-folket fortsätter och det finns ett 

litet antal troende bland dem. Genom ny teknologi så kan de komma i kontakt med media 

som proklamerar evangeliet och de kan få kontakt med andra som följer Jesus. 

BE MED OSS:
• Att khawlan-folket ska få tillgång till olika typer av media där de kan höra förkunnelse 

om Jesus. 

• För de tre personer som nyligen tog emot biblar och bekände sig som kristna. 

•  Att de troende ska få mer mod att dela sin tro så att fler får höra om Jesus. 

”Khawlan-folkets språk 
är (...) svårt att förstå 

och användes som ett 
hemligt kodspråk under 

det andra gulfkriget.”

 z FOKUS: ARABISKA HALVÖN

Översättning: Stefan och Magdalena Brandshage
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 z FOKUS: ARABISKA HALVÖN

Text: Nicole James 

Översättning: Linnea Strömberg

Mötet med kvinnorna i öknen  
blev en höjdpunkt för Sophie
Sophie* kommer från Tyskland men bor och arbetar på Arabiska 

halvön. I landet är det en tydlig uppdelning mellan kvinnor 

och män, och det kan vara svårt att träffa kvinnor på offentliga 

platser. Men en dag fick hon ett spännande möte med några 

kvinnor ute i öknen som hon fick berätta om sin tro för. 

14



körde sedan över de tre sanddynerna 

för att försöka hitta tillbaka till platsen 

där kvinnorna hade sina tält. Hon hitta-

de dem, och de blev jätteglada, förbluf-

fade över att hon hade kommit ihåg vä-

gen och kommit tillbaka för att hälsa på 

så snart igen.

– Jag sov över 

och vi hade jätte-

roligt, minns Sop-

hie. Vi hade jät-

tebra samtal, och 

de bjöd hem mig 

till sina hem när 

kameltävlingarna var slut. Det känns fan-

tastiskt att ha kontakter där, med flera 

olika familjer. 

Innan Sophie flyttade till Arabiska 

halvön hade hon besökt området när 

hon arbetade ombord skeppet Doulos. 

Hon kände tydligt att Gud ville att hon 

skulle åka tillbaka dit, och hon hade ock-

så blivit erbjuden ett jobb inom sin yr-

keskategori, vilket öppnade dörren för 

henne att få visum. 

– Jag har en passion att nå människ-

orna här, men ibland känns det som om 

intresset för kontakt inte är ömsesidigt, 

utan att jag hela tiden måste trycka mig 

in i de relationerna. De gånger när man 

tar mod till sig och försöker knyta nya 

kontakter, känns det extra roligt när det 

faktiskt leder till något djupare, avslutar 

Sophie. 

* Namnen har ändrats 

– Jättegär-

na, svarade 

Sophie. Jag 

kände tydligt 

att vi kun-

de lita på ho-

nom. Han var 

väldigt artig och ordentlig, och jag ville 

verkligen inte missa den här möjligheten.

Eftersom Sophie och Rebecca inte fick 

plats inne i bilen, klättrade de upp på 

flaket. De studsade fram över tre sand-

dyner och hamnade till slut framför sju 

tält, där ungefär trettio kvinnor välkom-

nade dem. De tillbringade sedan hela 

dagen med kvinnorna inne i tälten, där 

de drack kaffe, åt lunch och skrattade. 

När de åt berättade en av kvinnorna hur 

man inom islam välsignar maten. Det 

öppnade dörren för Sophie och Rebecca 

att berätta hur de brukar välsigna ma-

ten, och också att berätta om kristendo-

men och vad de tror på.

– Jag var glad för möjligheten att få 

lära känna dem, och när vi pratade om 

var de bodde visade det sig att de bodde i 

det området, berättar Sophie. Och givet-

vis bytte vi telefonnummer innan vi blev 

tvungna att åka hem senare på kvällen. 

NYA KONTAKTER BLEV EN 

HÖJDPUNKT

Helgen därpå vaknade Sophie klock-

an tre på natten – utan att ha ställt nå-

got alarm. Hon 

kom på att det var 

den andra dagen 

på kameltävling-

en och bestämde 

sig spontant för 

att köra tillbaka 

till området. Hon 

kom fram klock-

an sju, såg morgo-

nens tävling och 

Sophie hade hört talas 

om en kamel tävling 

som skulle arrangeras 

några timmar bort, och för 

att kunna åka dit över helgen 

bokade hon ett hotellrum. 

När arrangörerna sedan 

sköt upp tävlingen en vecka stod hon där 

med ett hotellrum hon inte kunde boka 

av. Hon pratade med sin vän Rebecca* 

och de bestämde sig för att ändå resa dit 

och se helgen som en möjlighet att be för 

regionen. Där fanns avlägsna byar som 

inte hade tillgång till evangeliet, och de 

hoppades få träffa på några av kvinnor-

na som bodde där. När Sophie och Re-

becca kom dit tillbringade de hela dagen 

med att köra runt i bostadsområden, 

och passerade fina men till synes över-

givna hus. 

– Vi såg inte en enda människa, inte 

ens en man, berättar Sophie. Trots att vi 

hade mycket tid att be för de olika byar-

na vi körde igenom, kände vi oss lite be-

svikna vid dagens slut. Det hade inte lett 

till ens ett ”hej”, än mindre till att faktiskt 

sitta ned och prata med någon.

EN OVÄNTAD MÖJLIGHET

När de lämnade hotellet nästa mor-

gon för att åka hem, föreslog Sophie 

att de skulle åka förbi området där den 

där tävlingen skulle hållas helgen därpå. 

Kanske hade några av beduinerna redan 

transporterat dit sina finaste kameler? 

När de kom dit fick de syn på några ka-

meler som gick runt i en hage. Och på av-

stånd kunde de se en speciell sort, så de 

körde dit. Kamelskötaren fick direkt syn 

på dem och hejade, samtidigt som en bil 

närmade sig. Han förklarade för dem att 

det var ägaren till kamelerna som var på 

väg. Ägaren stannade till vid deras bil 

och ställde snart en oväntad fråga:

– Vill ni träffa min mamma och mina 

systrar?

”Jag har en 
passion att nå 
människorna 

här”

Ägaren stannade till 
vid deras bil och ställde 

en oväntad fråga: 
– Vill ni träffa min 
mamma och mina 

systrar?
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Undertecknade är 

alla en del av svensk 

kristenhet, avskilda för 

att arbeta som ledare 

för organisationer 

som på olika sätt 

har specialiserat 

sig på att slutföra 

missionsuppdraget.

hjälpa Guds folk att bevara sin sälta och 

sin förankring i bibelordet. 

Våra grundläggande värderingar är 

dock påfallande lika. Alla våra organi-

sationer har sedan länge förstått att 

modern mission behöver reflektera att 

två tredjedelar av världens evangeliska 

”Vi har tagit detta 
initiativ för att vi tror 
att det behövs en ny 

mobilisering för mission 
och evangelisation. ” 

S
trategierna i våra organisationer 

är olika, baserat på den unika kal-

lelse som Skördens Herre har gett 

oss. En del av oss fokuserar på bibel-

översättning, andra på bibelspridning. 

En del av oss fokuserar på att sända ut 

arbetare från Sverige som bosätter sig 

i byar och städer för att i ord och hand-

ling – som affärsmän, sjuksköterskor 

och traditionella missionärer – vara Jesu 

vittnen. Andra fokuserar på att sända ut 

korttidsmissionärer som samlar mas-

sorna till stora kampanjmöten. De fles-

ta av oss sätter fokus på att mobilisera, 

utrusta och träna lokala arbetare. En del 

av oss lägger fokus på media eller på på-

verkansarbete i Sverige med syfte att 

Nu startar vi  

Svenska Evangeliska 
Missionsalliansen

 z UTRUSTNING
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kristna numera finns i Kina och det globala Syd. Därmed söker 

vi undvika att sätta våra ibland extrema och oprövade svenska 

värderingar på agendan när vi bedriver mission. Vi ser det som 

naturligt att som lärjungar till Jesus ta också ett socialt ansvar 

och att träna fler lärjungar att följa detta exempel. Vi ser Bi-

beln som Guds ord och utan fel i allt som den påstår, och vi ser 

tron på Jesus som nödvändig för varje människas frälsning.

En del av oss har tusentals kollegor över hela världen och 

kan på så sätt sägas ha allt vi behöver inom våra organisatio-

ner för att fungera väl. Men ingen av våra organisationer tror 

fördenskull att ensam är stark. Dels högaktar vi församlingen, 

till vilken Jesus för två tusen år sedan anförtrodde missions-

uppdraget, dels är vår utmaning för stor för att någon av oss 

skulle klara av att utföra den på egen hand. 

Precis som många missionärer genom kyrkohistorien arbe-

tar vi därför aktivt för att bilda allianser så att vi kan nå vårt 

gemensamma mål att slutföra missionsuppdraget. Historiska 

exempel på detta kan vara den världsvida ekumeniska Edin-

burghkonferensen 1910 och den evangelikala Lausannekon-

ferensen 1974. Men här i Sverige har vi ändå upplevt det som 

svårt att finna plattformar för samverkan där vi i tillräckligt 

hög grad står enade i prioriteringar, teologi och missionssyn.

EN ALLIANS FÖR ATT NÅ DE MINST NÅDDA MED 

EVANGELIET

Därför har vi nu bildat något som vi kallar för Svenska Evang-

eliska Missionsalliansen (SEMA). Formellt utgör vi ett utskott 

till Svenska Evangeliska Alliansen (SEA), som är den svenska 

lokalavdelningen till Lausannerörelsen och World Evangelical 

Alliance. På så sätt kan SEMA beskrivas som SEA:s internatio-

nella flygel. Alla involverade organisationer kommer dock att 

behålla sin fulla suveränitet, och även sammanhang som sak-

nar formell koppling till SEA och Lausannerörelsen kan väl-

komnas i vår gemenskap.

SEMA:s syfte är att på Lausannedeklarationens grund:

• Fungera som en gemensam röst i Sverige gällande mis-

sionsuppdragets kärna: att gå ut i hela världen för att i 

ord och handling i den helige Andes kraft göra alla folk 

till Jesu lärjungar.

• Gemensamt arbeta för att fler missionärer ska mobili-

seras och sändas ut från Sverige. 

• Anordna konferenser, konsultationer, seminarier och 

andra arrangemang för att inspirera till mission. 

• Dela resurser för att stärka varandras olika strategiska 

uppdrag för att utföra missionsuppdraget.

• I allt detta fungera som en varm och generös gemen-

skap samt som en ny mötesplats för bön och uppbyg-

gelse i vårt gemensamma syfte att slutföra missions-

uppdraget.

Vi har tagit detta initiativ för att vi tror att det behövs en ny 

mobilisering för mission och evangelisation. Mer än något an-

nat vill vi uppmuntra till en fördjupad vision för att nå de minst 

nådda med evangeliet. Vi sörjer över att så stor del av världens 

befolkning kan sägas tillhöra denna kategori och att det fort-

farande – två tusen år efter Jesu uppståndelse – finns flera tu-

sen folkgrupper med knappt någon kristen närvaro. Vad kan 

vi i ett av världens rikaste länder, med en lång historia av inter-

nationell mission, göra för att bidra till en förändring av detta?

Vår bön är att SEMA ska fungera som en katalysator för det-

ta uppdrag i vår tid. Vi gläds åt att på ett konkret och synligt 

sätt kunna stå samman och backa upp varandra. Vår förhopp-

ning är att bildandet av SEMA ska bli till uppmuntran för alla 

som bedriver mission på Lausannedeklarationens grund, och 

det är därför som vi härmed annonserar startskottet för vår 

allians och samtidigt välkomnar fler att vara med i vår gemen-

skap. Soli Deo Gloria! 

Jonas Andersson, Gå ut mission

Anders Carlsson, YWAM Sverige

Olof Edsinger, Svenska Evangeliska Alliansen

Magnus Lindeman, Ljus i Öster

Daniel Stråle, OM Sverige

Mats-Jan Söderberg, Folk&Språk

 »Fotnot: Artikeln har tidigare publicerats på Dagen 
Debatt. Läs mer om SEMA på missionsalliansen.se

”Vår förhoppning är att bildandet 
av SEMA ska bli till uppmuntran 
för alla som bedriver mission på 

Lausannedeklarationens grund, och det 
är därför som vi härmed annonserar 

startskottet för vår allians och samtidigt 
välkomnar fler att vara med i vår 

gemenskap.”  
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För vem? För dig som är 16-25 år
När? Oktober 2021 – april 2022

Var? Borås, Jönköping, Skåne, 
Stockholm, Örebro & Östergötland 

Mer info och anmälan www.efk.se/ungpionjar

Med Ung Pionjär blir du och andra
passionerade människor utrustade

att tjäna Gud precis där ni är.

Tycker du det är svårt att leva ut din tro i Sverige?



 z AKTUELLT

VAD ARBETAR DU MED JUST NU?

Mycket av min tid lägger jag på att ta fram bibelbaserad un-

dervisning. Jag undervisar live på Zoom, Skype och på sex 

olika Facebook-sidor. 11 000 personer har också dagli-

gen möjlighet att lyssna på predikningar som jag delar i oli-

ka WhatsApp-grupper. Undervisningen lägger jag även upp 

på YouTube och jag har kontakt med deltagare som går onli-

ne-kurser via min hemsida. Jag startar alltid dagen med att be 

och söka Guds ansikte och hans vägledning för dagen, och för 

mitt arbete som når över hela världen. Jag ber också för de oli-

ka böneämnena som människor skickar till mig. 

HUR GENSVARAR MÄNNISKOR PÅ DIN 

UNDERVISNING?

Många är nyfikna och hungriga på att få höra om Jesus. 

Människor från många olika länder kontaktar mig med frågor 

och böneämnen. En person som följer mig på Facebook skrev 

att han är muslim men gillar min live-undervisning, och att han 

ofta ivrigt väntar på nästa tillfälle. 

NÅGOT SÄRSKILT VITTNESBÖRD DU VILL BERÄTTA?

En kvinna berättade att hennes man hade cancer i munnen 

och kämpade mellan liv och död. Hon lovade honom att ringa 

någon som kunde be att han skulle bli helad. Mitt nummer 

hade då plötsligt kommit upp på hennes skärm och hon be-

rättade för mig om sitt böneämne i ett ljudmeddelande. När 

hennes man hörde bönen jag skickade tillbaka blev han ome-

delbart helad. Tack Jesus! Han arbetar nu som pastor i flera 

församlingar.  

 »Naveed är en av OM Sveriges teammedlemmar. Besök 
gärna Naveeds hemsida på www.newlifeinstitute.org 
om du vill veta mer om hans arbete.

Fullständig kalender och mer information: www.omsverige.se

Summer Camp
• 24 maj – 29 augusti

Bibelutdelning till 200 000 hushåll i Hälsingland, 

Härjedalen, Jämtland och Medelpad. I samarbete med 

Bible for the Nations och Brevlådemissionen. För mer 

information, se summer-camp.se 

TeenStreet+ 2021
• Kick off – 5 juni

En dag med uppmuntran, bön, 

lovsång och undervisning. Lekar och pepp inför lägret i 

augusti. 

• Experience – 5-7 augusti 

Tonårsläger på plats i lokala församlingar, med 

gemenskap och daglig online-kontakt med övriga 

TeenStreet-deltagare världen över.  
• Celebrate – 23 oktober 

Tillsammans minns vi vad Gud har gjort under sommaren 

och blickar framåt mot kommande event.

För mer info om samtliga TeenStreet-evenemang se 

teenstreet.se

Kalendern

SNABBA FRÅGOR TILL
NAVEED MALIK

som når urdutalande  
med evangeliet via internet  
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Många är redo att gå  
– vill du vara med och sända?
För att nå hela världen med de goda nyheterna om Jesus behöver hela kyrkan i hela 

världen vara med. Och nu svarar Gud på vår bön: Tusentals Jesus-efterföljare från 

den växande kyrkan i det globala syd brinner för att ta evangeliet till de minst nådda. 

Men pengar är fortfarande en utmaning för många av dessa nya missionärer. Genom 

OM:s national workers fund får arbetare från fattiga förhållanden ekonomiskt 

stöd så att de kan berätta om Jesus i sitt hemland och i sina grannländer. Här är två 

exempel på hur kristna från det globala syd berättar om Jesus redan idag.

Din gåva till OM:S NATIONAL 

WORKERS FUND stöder 

arbetare som Juma och Maria  

– i världens alla hörn.

500 kr  

hjälper lokala arbetare att 

starta nya bibelstudiegrupper i 

exempelvis Sudan.

1 000 kr  

täcker de flesta kostnaderna 

för en arbetare som Maria att 

resa till onådda städer för att 

lärjungaträna nya troende.

50 000 kr  
täcker uppstarts-

kostnaderna för ett 

litet företag som 

kan ge en arbetare 

som Juma en stabil 

inkomst och plattform 

för tjänst.

I Sudan, där majoritets
religionen är islam, arbetar 

Juma* med att inspirera fler att 
plantera kristna församlingar över 
hela landet. Han undervisar den 
yngre generationen i hur man delar 
med sig av Guds kärlek till sina gran
nar, startar bibelstudier och skapar 
husförsamlingar som i sin tur kan 
multiplicera sig. 

I Mellanöstern arbetar 
Maria* med att lärjungaträna 

nykristna flyktingar som behövt 
fly från sina hemländer i samma 
region. Genom undervisning och 
lärjungaträning blir dessa nya 
troende från muslimsk bakgrund 
utrustade att sprida de goda 
nyheterna om Jesus 
vidare. Både i landet där 
de nu bor, och även i sina 
hemländer om de en dag 
återvänder. 

Ge din gåva via Swish 123 570 4291  
eller plusgiro 86 669-9.  

Märk din gåva med "National Workers Fund".

Swish: 123 570 4291
 Ge en gåva till OM:s  

National  
Workers Fund

* Namnen har ändrats 

• En man får höra Bibeln på sitt eget språk med 
hjälp av en ljudbibel. Den lilla apparaten drivs med 
solceller och läser upp Bibeln på det egna språket. 
Alla som får en ljudbibel uppmuntras också att 
spela upp den för andra och på så sätt sprida de 
goda nyheterna om Jesus.
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