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z LEDARE
Utan dig – inget OM
Alltså du, ni! Detta är till alla er som troget är en del i det vi gör. Det är tack vare er passion och
överlåtelse vi kan fortsätta att bygga OM:s arbete i Sverige och världen. Ibland tycker jag att
det är så lätt att bli hemmablind och känna sig berättigad till de gåvor som ges och de böner
som beds för oss som har OM som vårt jobb. Men jag får akta mig. Så här sa OM:s internationella ledare Lawrence Tong för ett tag sedan:
Dessa understödjare förverkligar de drömmar och den strävan som Gud kallat oss till. De nämns
inte i rapporterna och vittnesbörden, men de är våra tysta teammedlemmar och vi tackar Gud
för dem!
Hans ord fick mig att återigen inse att vårt team även har ett helt gäng överlåtna ”tysta”
teammedlemmar. Så tack Gud för er! Vi får tillsammans vara en del i det uppdrag Jesus
gav sina lärjungar – att gå till ALLA folk! Allihop, vartenda ett! Detta uppdrag är helt unikt
för oss som Kristi församling.
Ingen annan religion, hjälporganisation eller myndighet delar vårt uppdrag att leva ut
Guds kärlek och kommunicera Kristi frälsande evangelium. Så låt oss därför sträva vidare
tillsammans och fortsätta kämpa för att nå människor med Guds ord. Men jag märker i
mitt eget liv att Gudsordet ofta riskerar att kvävas bland tistlarna; av världslighet,
självcentrering eller vår egen bekvämlighet.
Samma dag som jag skriver detta sker ett märkligt sammanträffande.
På bussen hamnar jag bredvid Mohammed från Tjetjenien i norra
Kaukasus, som vi skriver lite extra om i detta nummer. Vi pratar om
kultur, jobb och familj, och efter en inre kamp och en snabb bön leder
jag in samtalet på tro. Under resten av resan får jag både lyssna och
berätta, och när bussen rullar in på stationen får jag möjligheten att
be en välsignelse för Mohammed och hans familj. Den här gången
landar Gudsordet i god jord – tack Jesus!
För att Kristi uppdrag ska uppfyllas behöver vi alla göra vår del. Genom att troget fortsätta be, och troget fortsätta ge – eller kanske
dela evangeliet med grannen på bussen. Tack till dig för vad just du
gör och Gud välsigne dig!

ISAK NILSSON
Tf. missionsledare för OM i Sverige

Isak är tillförordnad missionsledare för
OM i Sverige fram till den 1 november,
då Gabriel Hammar tillträder posten.
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z AKTUELLT

BOSNIEN OCH HERCEGOVINA

Iranier döpte sig i Sarajevo
I april hade vi glädjen att, tillsammans med baptist
församlingen i Sarajevo, få döpa 13 iranska män.
De är del av en grupp kristna som bor på ett flyktingboende
där OM hjälper till. Även en bosnisk ung man med muslimsk
bakgrund beslutade sig för att följa Jesus och låta döpa sig.
Vi prisar Gud för dessa bröder som beslutat att vara öppna
med sin tro, och vi ber att de ska fortsätta att växa i tron på
vår frälsare.

“När jag bodde i västvärlden
brukade jag läsa böcker om
Bibeln som ofta förklarade hur
jag skulle tänka kring olika
frågor. Men genom DBS kan
nya troende upptäcka Bibeln
direkt på egen hand genom
läsningen.”
Från podden Practical Missions Podd

mig
Fota
mobilen

med
och börja lyssna
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I detta avsnitt av missionspodden
“Practical Missions Pod” sätts fokus
på de 12 olika frågor man går igenom
i en upptäckargrupp (" Discovery
Bible Study Group"). Vi får lyssna till
en kvinna med stor erfarenhet av att
både leda upptäckargrupper själv
och att lära andra att leda dem. Detta
poddavsnitt passar bra även för dig
som är van att leda upptäckargrupper.
Lyssna på pmpod.org.

Gunnel Engqvist
*16 september 1941

† 7 augusti 2021

Den 7:e augusti fick vår syster och medarbetare
Gunnel Engqvist flytta hem till Herren efter en tids
sjukdom, omgiven av Bertil och hennes familj på Örebro
Universitetssjukhus. Vi sörjer och saknar henne
tillsammans med Bertil och den närmaste familjen, och
gläds över att hon nu får vara hemma hos Jesus.
Jesus säger:
”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders
hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går
bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och
bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta
er till mig, för att också ni skall vara där jag är. Och vägen
dit jag går, den känner ni.” (Joh 14:1-4)
Begravningen hölls i Immanuelskyrkan, Örebro
den 3 september. Läs mer på omsverige.se/gunnel

En helkväll inför Gud. För tonåringar.
LINKÖPING. ⁜ ANMÄLAN SENAST
17 OKTOBER PÅ TEENSTREET.SE

Nytt om Namn
Cecilia (Värnamo) har slutat på OM
efter två år på OM Sveriges kontor.
Hon har jobbat som ledarassistent och
med kontakten med bibelskolor.

MALMÖ

WhatsApp-grupp öppnar
upp för andliga samtal
En av våra team-medlemmar har en WhatsApp-grupp där
människor deltar och har andliga samtal. Han berättar:
“Två nya bröder har gått med i gruppen och
båda är mycket intresserade av att prata om
religion. En av dem är en shia-imam (muslimsk
präst) och han är särskilt intresserad av att lära
sig mer om Jesu lärjungar. Han hade undrat varför han inte
kunde hitta information om dem på något bibliotek.
Men så hade plötsligt mitt namn poppat upp i hans sinne och
han kom att tänka på att han kunde fråga mig om lärjungarna.
Jag berättade för honom om lärjungarna utifrån Bibeln sett,
och även utifrån Koranen. Jag gav honom en Bibel på hans
språk och han var väldigt glad och tacksam. Be att Herren
förvandlar hans liv och att han kommer läsa sin Bibel!”

kanske

saker du inte
visste om

NEPAL
1

Nepal har ingen självständighetsdag, eftersom de
till skillnad från de flesta andra länder i världen aldrig
varit helt och hållet ockuperade av européer.
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Idag bor 28 miljoner nepaleser i landet.
De flesta är hinduer eller buddister.
Landet har mer än 275 olika folkgrupper
och 266 av dem räknas som onådda av evangliet.
(Siffror från JoshuaProject.com)

Elias (Forserum) har avslutat sin tjänst
på OM efter att ha arbetat två år på
kommunikationsavdelningen på OM
Sveriges kontor.
Ana (Ljungskile) började i augusti
på missionsträningsskolan
Reach (f.d. MDT) i Sydafrika,
där hon ska vara till 2022.

Gabriel (Forserum) anländer under
september till Logos Hope där han ska
vara en del av besättningen i två år.
Lisette och Christian (Dalsjöfors) är
sedan augusti utsända av OM för att arbeta
i Asien, där de sedan tidigare arbetat i många år.
Mats och Ewa (Stora Mellösa) åker tillbaka
till Asien efter några år i Sverige. De
kommer bland annat jobba med
flyktingar.
Daniel och Jean
(Forserum) fortsätter att
arbeta med OM i Mellanöstern
efter några år med OM i Sverige. De
fyra senaste åren har de jobbat som
missionsledare och missionscoach.
Omid (Göteborg) och Marinela
(Albanien) har under två år jobbat
som församlingsplanterare
med vårt team i Göteborg. Nu
sänder vi dem vidare för arbete
med Fackelbärarnas bibelskola i
Holsbybrunn.
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z NÖDUPPROP
AFGHANISTAN

Ge hopp till Afghanistan
D

e senaste veckorna har Afghanistan kastats in i totalt kaos.
Du har säkert också sett nyheterna och bilderna som är
förkrossande att se och gör ont på så många plan. Just nu finns
inga OM:are i Afghanistan och framtiden är ovisss. Men vi vet med
säkerhet att människorna i Afghanistan och i dess grannländer
är i akut behov av bön och hjälp – och tyvärr kommer
situationen troligen att förvärras ytterligare framöver.

Just nu samtalar OM-ledare med lokala team och partners över
hela världen och gör en insats-plan för hur vi kan hjälpa till att
ge hopp till Afghanistan. Vi vill på kort tid samla in 11,3 miljoner
kronor. Det kommer att kräva en gemensam insats från våra
medarbetare på plats i över 110 länder, våra lokala nätverk av
ledare och kristna, och våra trogna givare runt om i hela världen.
Därför inbjuder vi dig att vara med i vår insats att ge hopp till
Afghanistan.
6

Din gåva idag hjälper till med akuta behov som:
• Praktisk hjälp till familjer som drivits på flykt på grund av krisen
• Biblar och annan litteratur för att stärka troende afghaner
• Stöd för arbeten som görs för att nå människor i Afghanistan via
radio, TV och internet med budskap om hopp
• Nya akut behov som uppstår under krisens gång

Var med och bidra på:
OMSVERIGE.SE/GE-HOPP-TILL-AFGHANISTAN

Fota mig

med mobilen
& välj hur du vill
ge

z UPPMUNTRAN

DANIEL OCH JEAN

Tillbaka till
Nordafrika
Efter fyra år som missionsledarpar för OM i Sverige är
det dags för Daniel och Jean att ge sig ut på nya vägar.
Och det är vägar som i en liten minivan leder tillbaka till
Nordafrika, där de först träffades.
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Daniel och Jean har nu bott i Sverige i 12 år, men innan det
alltid ha det senaste och mest moderna av allt.
jobbade de med muslimer i Nordafrika. De har båda en kallel– Det är en stor utmaning, att hjälpa folk skapa en livsstil
se som inte är riktad mot ett specifikt land, utan mot onådda
som har tid för människor, berättar hon. Det var ofta hon och
människor i allmänhet, och främst muslimer.
pensionärer som kom och besökte folk på flyktingboenden.
– Jag kände ingen som var muslim, berättar Jean, som växOch nu, efter tolv år i Sverige, är det dags för Daniel och
te upp i USA, och delvis Colombia där hennes föräldrar var
Jean att åka tillbaka till Nordafrika.
missionärer. Hon blev fascinerad av att det finns platser där
– Ingen blev förvånad, säger Jean om beslutet. Det var nådet inte finns några kyrkor eller kristna människor. Efter stugot som de hela tiden hade planerat, och det blev logiskt att
denten, när hon inte visste vad hon skulle göra, tänkte hon att
det skulle ske nu när barnen är utflugna och på väg in i sina
hon i alla fall kunde prova på mission ett tag.
vuxenliv.
– Tanken var inte att fortsätta i 31 år, berättar hon med ett
SOLPANELER OCH UTFÄLLBART KÖK
skratt. Daniel råkade också halka in på den här vägen. Han
Den här gången kör de ner till Nordafrika i en ”plåtis” - en omåkte ut med OM:s skepp Logos, och bestämde sig sedan för
byggd skåpbil.
att flytta till Nordafrika, där han träffade Jean.
– Det är en dröm vi har haft sen vi träffades i mitten av
Femton år senare flyttade Daniel och Jean till Sverige. De90-talet, att ha en van så här och åka ut, säger Daniel, att fritt
ras visum tog slut, barnen började bli äldre, och de ville låta
kunna resa runt och prata med människor.
dem vara på en och samma plats under tonårstiden. Men det
En församlingsmedlem har hjälpt dem att
var också viktigt att de själva hade ett
bygga
om skåpbilen. Den fungerar att bo i,
syfte med att vara här.
”Man flyttar inte från,
som en husvagn, men är säkrare, och lättare
– Man flyttar inte från, utan till nåutan till något”
att köra runt med var som helst. Den har solgot, säger Jean. Hon tror att den in– Jean
paneler på taket, smart förvaring och en soffa
ställningen hos föräldrarna också är
som kan bli en säng.
bra för barnen.
– Vår självklara favoritdel är köket, berättar Daniel. KöksTID FÖR MÄNNISKOR
skåpen är fästa på insidan av de stora bakdörrarna, och när de
I Sverige har Daniel jobbat med samarbeten mellan olika oröppnas blir det till ett utekök som man kan stå vid.
ganisationer, och de senaste fyra åren har han stått i ledarpoDet är ett sätt att resa som sticker ut, vilket kan vara en väg
sition för OM i Sverige. Halvvägs in i sin vistelse här kom den
in. Det kan bli lite av ett spektakel när de rullar in i ett samhälstora flyktingvågen, och det blev tydligt att de också kunde
le, vilket också kan vara starten till att möta människor, över
leva ut sin kallelse i Sverige.
kaffe och måltider. De åker också in i områden där man har
Även Jean har jobbat på OM:s kontor, som bland annat misett mer religiöst liv, där det är en del av språket och kulturen
sionscoach, men hon har också jobbat bland annat som lärare,
att prata om Gud.
och med integration. Hon har inte arbetat heltid, för att kun– Man får nästan försöka att undvika det om man inte vill
na ha ett liv där hon har tid att besöka och möta människor.
tala om tro, säger Daniel. Planen är att åka runt med vår plåtis
Hon berättar att det ofta funkar, om man är okej med att inte
i ett år, och sedan etablera sig på någon specifik plats. Men

z UPPMUNTRAN

de vet inte exakt var, och vill inte heller anlända med en helt
sen på sista tiden: visionen är att skapa levande gemenskaper
färdigformad agenda.
bland de minst nådda.
– Istället tänker vi: ”hur kan vi stå till tjänst?”, säger Daniel.
– Mission till onådda är inte en självklarhet, säger Daniel
Det är viktigt att stötta och utrusta natioom den svenska kristenheten, som ibland
nella arbetare, och de vill ha en lyhördhet
kan vara sekulär, självständig, och lite
”Det är en dröm vi har
för vad Gud redan gör och har gjort.
självisk. Det är viktigt att man förnyar sin
haft sen vi träffades i
De vill också vara med i lärjungaträning,
egen kallelse.
mitten
av
90-talet,
både för lokala troende, och som en plats
– Om vi vill se levande gemenskaper
att ha en van så här
dit människor kan komma från andra länmåste vi själva vara levande, säger han.
och åka ut. ”
der, under kortare eller längre tid. Jean
Jean och Daniel åker när hösten kom– Daniel
vill se en sann gemenskap, utan ojämlikmer, med flyttfåglarna.
het eller väggar mellan de som kommer
– Vi rullar söderut från Forserum den
utifrån och de som bor i landet.
5 september, säger Daniel, och från det
– Jag tror att om man tränar ungdomar tillsammans blir de
åker de bara söderut. Tidigare har de ofta haft någon typ av
i längden bröder, syskon, berättar hon.
plan, att åka ut en viss tid, men inte den här gången.
– Den här gången är det inte frågan om ett år, två år, det är
PÅ KÄNDA, OKÄNDA VÄGAR
”for life”, säger Daniel.
Daniel och Jean kommer fortsätta att vara involverade i OM,
Text: Linnéa Strömberg
men det här är ändå ett avslut på deras tid i Sverige. Under
sin tid här har de insett hur många som blivit inspirerade och
påverkade av OM.
– Det är hur många som helst, så låt oss bli uppmuntrade i
det, säger Daniel. Och han vill uppmuntra dig som läsare att
fortsätta stå bakom den här rörelsen, och förstås nästa ledBOKTIPS!
are. Han lyfter fram att det är viktigt att komma ihåg att det
Vill du läsa mer om vad
här inte bara är en organisation, utan en väckelserörelse. Han
vill se mycket samarbete, och också att det blir lättare för
Gud gör i regionen Daniel
människor att gå med, dras med i det som händer. Han lyfter
och Jean flyttar till?
också fram att det
Vi vill gärna ge dig boken Aldrig i Algeriet.
är viktigt att åter”Om vi vill se levande
Böckerna är gratis och allt du betalar är
vända till rötterna,
gemenskaper
måste
vi
portot. Beställ ditt gratis-ex på
något som har ekat
omsverige.se/aldrig-i-algeriet/
genom hela rörelsjälva vara levande. ”
– Daniel
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Den 23 augusti avslutade Daniel sin
missionsledartjänst med OM i Sverige.
Gabriel Hammar tillträder som ny
missionsledare den 1 november.

z FOKUS: NORRA KAUKASUS

Hatet vändes till kärlek
Som tonåring blev Igor* kidnappad av
ett gäng från Kaukasus. De torterade
honom, och efter det började Igor hata
alla som kom därifrån. Men när han
senare fick möta Jesu kärlek fylldes
han också av en kärlek till det folk som
han tidigare hatat och upplevde Guds
maning att börja tjäna bland dem.
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FOKUSOMRÅDE: NORRA KAUKASUS
I ett par nummer tittar vi närmare på OM:s fem fokusområden.
Det är regioner som OM vill satsa särskilt på vad gäller bland annat bön, team, evangelisation och församlingsplantering. De fem
områdena är Arabiska halvön, norra Kaukasus, Mekongområdet,
Sydasien och Sahelområdet.

Igor minns det hemska som hände honom när han blev kidnappad:
– De torterade mig. De slog mig med järnstänger och försökte pressa mig på information som jag inte hade.
Efter angreppet bar han alltid med sig kniv, redo att döda
om han skulle bli attackerad. Han förknippade alla kaukasier
med aggressivitet, våld och krig och hatade dem.
Senare i livet hamnade Igor i drogmissbruk och kom till ett
rehabiliteringscenter i Sibirien. Där fick han höra talas om Jesu
kärlek och kom till tro. Han var fast besluten om att dela med
sig av den kärlek han mött, och 2008 blev han klar med studierna på OM:s lärjungacenter i Ryssland. 2010 gick han och
hans familj med i OM. Sex år senare ledde Gud deras arbete
till Kaukasus, där människorna saknar möjlighet att få höra om
Sanningen, eller någon annan religion förutom islam.
Där och då slogs han av en av Jesus kanske mest radikala
uppmaningar: Att älska sina fiender. För många kan det vara
svårt nog att älska dem man har omkring sig i det dagliga livet.
Och att älska sina fiender, som man inte alls gillar, och kanske
till och med hatar, är en helt annan sak. Men det är vad Jesus
kallar sina efterföljare att göra. ”Fader, förlåt dem, de vet inte
vad de gör” bad Jesus när soldaterna spikade upp honom på
korset. Denna bön om förlåtelse var en handling i osjälvisk

Mellan Svarta havet och Kaspiska havet ligger
Kaukasus-regionen. OM fokuserar specifikt på norra
Kaukasus, där vi finner de sju ryska delrepublikerna
Abchazien,
Karatjajen-Tjerkessien,
KabardinienBalkarien, Nordossetien, Ingusjien, Tjetjenien och
Dagestan. Här vill vi sprida Jesu kärlek i ett samhälle
som idag är präglat av islam.
Området är hem för mer än fem miljoner människor, fördelade
på mer än 40 etniska grupper. Även om ungefär 66% av
Rysslands befolkning räknas som kristna, bor det mycket få
kristna i norra Kaukasus. Det är ofta svårt att nå människorna
där med evangeliet. Den kulturella mångfalden är stor och

”Jag förstod att de var
vanliga människor som
behövde Jesus.”
kärlek, för dem som orsakade honom
sånt oerhört lidande. Jesus kallar sina
lärjungar att följa hans exempel. Genom
att älska dem man ogillar eller inte förstår sig på, utrustar Gud oss till att vara
ett verktyg i tjänst för honom. Igor behövde lära sig att älska de människor
han hade fördomar om, innan han kunde tjäna dem på ett effektivt sätt.
VANLIGA MÄNNISKOR SOM
BEHÖVER JESUS

Även om Igor hade omvänt sig och tagit emot Jesus som sin frälsare, var han
fortfarande misstänksam och kände
hat gentemot människorna i Kaukasus.
Men när han insåg det stora behovet av
att dela evangeliet i regionen bestämde
han och hans familj sig för att åka dit
på en kortare resa och hjälpa till på ett
läger för muslimska barn. Det blev en
vändpunkt för dem.
– En morgon gick jag ut för att be. Jag
såg en typisk ortsbo; en muslimsk man
med skägg. Han var trädgårdsmästare,

och gick med sin skottkärra där det låg en
spade, en kratta och en kvast. I det ögonblicket insåg jag att något hade förändrats i mitt hjärta. Jag förstod att de var
vanliga människor som behövde Jesus.
När jag tittade på mannen märkte jag att
mitt hjärta fylldes av kärlek till människorna där i Kaukasus, berättar han.
Sedan dess, och lite i taget, blev det
tydligt för Igor att Gud kallade honom
att tjäna i Kaukasus. Han skulle dela
evangeliet med samma människor som
han tidigare hatat.
– På något sätt förstod jag att det
kanske var vår familj som skulle flytta
till Kaukasus, men jag ignorerade de
tankarna, säger han och fortsätter:
– Jag ville inte tro det, så jag försökte
ignorera Guds maning att resa dit. Jag
älskade mitt jobb på OM, hade precis
byggt färdigt ett eget hus och vi hade
många vänner. Men när jag pratade med
min fru om det, gick hon direkt med på att
ödmjukt följa Guds kallelse till Kaukasus.

många har inte tillgång till Bibeln på sitt eget språk. Politisk
instabilitet och etniska konflikter har historiskt sett också
gjort det svårt för utomstående att nå människorna med
de goda nyheterna om Jesus. Istället genomsyrar islam alla
aspekter av samhällslivet och de små grupper av lokala
Jesus-efterföljare som finns möter starkt motstånd av
både samhälle och myndigheter.
Trots svårigheterna har en grupp överlåtna kristna flyttat
dit för att sprida Guds kärlek. De lyssnar och försöker
förstå den lokala kulturen, startar husförsamlingar, samt
utrustar andra ryska troende som också vill bosätta sig i
regionen och nå ut till sina grannar och arbetskamrater

– Igor

BANADE VÄG

2017 flyttade sedan familjen till Kaukasus. Sedan dess har Igor passionerat
spridit Guds kärlek i området. Som en
av de första OM:arna att flytta dit, har
han banat väg för fortsatt samarbete
med andra kristna. Han har utvecklat
ett stort nätverk av regionala kyrkor,
och kontaktat andra rörelser för att lära
av dem. Han samordnar också arbetet
för andra som vill starta nya kristna
grupper i Kaukasus genom att inspirera,
guida och ta hand om dem.
Dessutom ordnar han även kristna
läger, aktiviteter för utsatta barn och
fängelsebesök. Genom att lära sig att
älska dem han hatade, har Igor blivit
använd av Gud till att sprida Jesu kärlek till dem som aldrig tidigare hört om
honom.
Text: OM International
*Namn ändrade

med Jesu kärlek. På en plats där religionen ofta splittrar och
skapar konflikt, bygger dessa lokala troende nu broar mellan
etniska grupper och lever ut Jesu kärlek på ett sätt som leder
till fred och enhet.
Be gärna med oss
» att ryska Jesus-efterföljare som flyttar till norra Kaukasus
får vishet i hur de kan förmedla evangeliet i sina nya
sammanhang.
» att fler ryska kyrkor får ett hjärta för människorna i regionen
och ökar sitt engagemang.
» att Gud kallar fler kristna från övriga världen att engagera sig
för norra Kaukasus.
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z FOKUS: NORRA KAUKASUS

Text: Ellyn Schellenberg
Översättning: Magdalena C

Ezra och Maryam visar Guds
kärlek för människor på flykt
Mitt under konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan har
ett OM-par hittat en väg att visa Jesu kärlek till såväl gravida
kvinnor och deras barn som till samhället omkring dem.
12

K

onflikten i Nagorno–Karabach eskalerade igen förra hösten och tvingade mer än
halva befolkningen på flykt. Spänningarna i regionen går tillbaka till 1980-talet, och förra
året lämnade runt 90 000 människor sina hem, de
flesta av dem kvinnor och barn. Många av dem har
sökt skydd i kyrkor, hotell och privata hem i städer
och byar över hela Armenien och tvingades lämna
allt de ägde bakom sig. Här bor Ezra* och Maryam*
som arbetar med OM.

MED ARMENISK BAKGRUND

Ezra och Maryam kommer båda från kristna armeniska familjer i Centralasien.
– Jag växte upp i söndagsskolan men jag såg inget behov av Jesus. Kyrkan handlade mer om tradition, förklarar Maryam.
När Maryam blev tonåring fick hennes mamma cancer och läkarna gav henne bara 50 procent
chans att överleva.

Under två år hoppades paret att de
skulle kunna öppna kyrkan igen men till
slut tvingades även de lämna landet. De
flyttade till Armenien där de redan hade
delar av sin familj, och 2012 började de
arbeta med OM och översätta material
för olika folkgrupper som inte hade tillgång till evangeliet.
– När konflikten började (i september
FRÅN TRADITION TILL RELATION
2020) bad vi först bara för situationen,
När Ezra var i tonåren blev hans pappa men sedan blev vi påminda om Matteus
också sjuk.
25:35 där Jesus berättar om hur ”jag var
– Det var en svår tid för mig. Läkar- hungrig och ni gav mig mat, jag var törstig
na sa att de inte hade något hopp om och ni gav mig att dricka, och när jag var
att pappa skulle överleva. Jag kämpade naken klädde ni mig”. Och de verserna
med depression, minns han.
utmanade mig att agera praktiskt. Den
En kusin förklarade att Jesus kunde första dagen vi började ge praktisk hjälp
hela hans pappa.
var vi verkligen tvungna att ta ett steg i
– Så jag ropade ut till Jesus. Jag bad: tro. Redan innan den första gåvan kom”Om du verkligen finns,
mit in såg vi behov och
så måste du gripa in”.
valde att gå – vi gav oss
Jag
bad:
”Om
du
Och efter den bönen,
själva kan man säga; anefter sex månader av
vände våra egna medel
verkligen finns, så
depression, kände jag
och tog lån för att köpa
måste du gripa in”.
plötsligt en ny sorts frid
det människorna beEzra
i hjärtat, berättar Ezra.
hövde, berättar Ezra.
Både Ezra och Maryam mötte Jesus genom dessa mirak- HJÄLP TILL GRAVIDA PÅ FLYKT
ler. Deras relation till Gud förändrades OM:arnas första respons till konflikten
också, från att tidigare bara handlat om var att dela ut mat, hygienartiklar och
kläder till 500 behövande. I takt med att
tradition.
– Min relation med Jesus började bli behoven växt och förändrats, har ockömsesidig, det var inte längre bara en så arbetet växt och förändrats. Någmonolog utan en dialog med honom. ra av människorna på flykt är gravida.
När jag pratade upplevde jag att det var De har flytt sitt hemland, deras män är
någon som lyssnade och som svarade i inte med dem och
de har inget stöd
mitt hjärta, förklarar Ezra.
under graviditeBIBELORDET UTMANADE
ten eller tiden efEfter att ha studerat teologi fick Ezra ter födseln. De befrågan om att börja arbeta i kyrkan. Han höver kläder och
träffade och gifte sig med Maryam när saker för sig själhan var 30 år, och blev så småningom ut- va och sina nysedd till huvudpastor i kyrkan. De fort- födda. I samarbesatte att tjäna tillsammans fram till 2010 te med fem lokala
när regeringen plötsligt stängde ner församlingar har
kyrkan.
Ezra och Mary– Det kändes som att jag kommit till
slutet av mig själv – jag behövde en Frälsare. Jag började be till Jesus om hjälp.
Under första omgången av strålbehandling minns Maryam hur läkarna
plötsligt berättade att tumörerna blivit
så små att de inte kunde kalla det annat
än ett mirakel.

am därför prio”Vi hade inte
riterat två saker
direkt planerat
i kontakten med
för den här
dessa mest utsatta: mammahjälpen. Vi såg
och-barn-stöd
bara ett behov
och vinterkläder
och började
för barnen.
agera som
– Vi hade inte
kristna”
direkt planerat
Ezra
för den här hjälpen. Vi såg bara
ett behov och
började
agera
som kristna för att möta de behov vi såg
hos människorna vi mötte, berättar Ezra.
Ezra brinner fortfarande för undervisning och lärjungaträning men han har
sett att om man visar evangeliet i praktisk handling har det mycket större kraft
än om man bara pratar om det. Både
Ezra och Maryam har upplevt hur Jesus
lett dem genom de svåra beslut de behövt ta, och visat dem hur de kan leva ut
Guds kärlek mitt i konflikten.
* Namnen har ändrats
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z FOKUS: NORRA KAUKASUS
Vad hän
der när
ett gäng
Jesusefterfölj
are flytt
ar
in i ett n
ergånge
t
område?

DINARAS BERÄTTELSE

FÖRVANDLAD AV GUDS KÄRLEK
Under flera år bodde Dinara* med sina sex barn i ett fallfärdigt hus. Det fanns var
ken vatten eller värme, och fönster och tak var trasiga. Men Gud förändrade deras
situation – både på insidan och utanpå.
Dinara bor i en strängt muslimsk republik i norra Kaukasus. Regionen präglas av
fattigdom, ökande HIV-smitta, alkoholmissbruk och otillräcklig sjukvård. Där finns
mycket få Jesus-troende, men OM har ett team som bor och verkar i området. De
lärde känna Dinara och kunde hjälpa henne och hennes barn.
– De kom med mat, berättade om Jesus och bad tillsammans med mig och för min
situation, berättar Dinara och fortsätter: Och Gud hörde våra böner! Jag fick socialstöd och kunde flytta till en ny lägenhet där jag har tillräckligt med utrymme och kan
ta emot besök utan att skämmas!
Julen 2020 blev Dinara tillsammans med grannfamiljerna inbjuden till en julfest som
teamet anordnade. De hade lekar för barnen, en dockteater och spelade välkända
sånger. Genom en lekfull och rolig teater berättade en av teammedlemmarna de goda
nyheterna om Jesus, för de cirka 40 barnen och deras föräldrar som hade kommit.
– Det berörde många av dem djupt, minns Dinara. Barnen kände Guds kärlek så
starkt att de började gråta.

”Barnen kände Guds
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Även Dinaras äldsta dotter, 19-åriga Zara*, har öppkärlek så starkt att de
nat sitt hjärta och börjat tro på Gud. Nu berättar
började gråta.”
hon Bibel-berättelser för sina syskon och de andra
barnen i grannskapet. Och hennes 16-åriga syster
Samira* har också upplevt en förändring. Tidigare
hatade Samira sin storasyster, men plötsligt förändrades hon. Hon blev lugnare, mer
öppen och började älska sin syster. Förändringen märktes även i skolan och en av
OM:arna frågade henne vad som hade hänt. Samira berättade att när hon varit sjuk
och bett till Gud hade han helat henne flera gånger. Till slut förstod hon att Gud var
verklig och hon började läsa Bibeln.
Dinara och hennes familj har lärt sig att lita på den Gud som hör våra böner, och
evangeliet har börjat slå rot i deras omgivning.
* Namn och bild ändrade.
Text: Jean-Marcel Möller och Lina Noe. Översättning: Anders Carlén

z UTMANING

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

Med Ung Pionjär blir du och andra
passionerade människor utrustade
att tjäna Gud precis där ni är.

För vem? För dig som är 16-25 år
När? Oktober 2021 – april 2022
Var? Borås, Jönköping, Skåne,
Stockholm, Örebro & Östergötland

Jag såg den här annonsen och tänkte på dig.
Är det kanske något för dig?
Hälsningar

Mer info och anmälan www.efk.se/ungpionjar

Ung Pionjär är en praktisk träning för dig
som är 16-25 år och önskar fungera som
ledare och aktivist för Guds rike. Du behöver
inga förkunskaper, men du behöver vara villig
att prova nya saker och satsa då kursen kräver
en hel del engagemang.
UPPLÄGG: Kickoff-helg 29-31 oktober.
Regionala träffar en gång i månaden
(november, december, januari, februari, mars).
Praktikresa under påsken till Europa för den
som vill.
KURSINNEHÅLL: Vad kallar Gud mig till?
Hur växer jag som ledare? Hur delar man
evangeliet? Hur tränar man lärjungar? Hur
planterar man en ny församling?
KOSTNAD: Kursen kostar 650 kr/person inkl.
undervisning, böcker, fika och mat. Kostnader
för resan tillkommer.

Vem vill du utmana till
Ung Pionjär?
Känner du någon som är 16-25 år med ett
passionerat hjärta att tjäna Gud, och som
skulle passa bra på kursen Ung Pionjär?
Scanna koden med din mobil och tipsa dem med ett
SMS.
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Hallå! Jag hörde
om Ung Pionjär och
tänkte på dig!
Eller
Nåtta fram
för saxen,
dig? klipp ut
annonsen ovan och skicka på
posten. All info finns på
www.efk.se/ungpionjar

Fota mig

med mobilen
och SMS:a en vän

z TEENSTREET+

Härlig
gemenskap och
Gudsnärvaro
på årets
TeenStreet+
TeenStreet är OM:s internationella tonårsläger för
13-17-åringar som vanligtvis arrangeras i Tyskland.
Då samlas tusentals deltagare från hela Europa för en
vecka med bibelstudier, lovsång, sport och skönt häng.
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På grund av coronapandemin har TeenStreet de senaste två somrarna haft småläger med tonåringar på plats
i sina hemländer, där man kopplat upp sig till undervisning och övriga deltagare online. Den 5-7 augusti
samlades runt 1500 personer på 37 olika platser över
hela Europa. I Sverige möttes nära 70 deltagare och
ledare i Ryttargårdskyrkan, Linköping.

”Jesus älskar dig!” ”Du är
värdefull!” ”Välkommen
hem!”
Skyltar med dessa budsk
ap mötte mig och tonåri
ngarna
som sakta strömmade in
i Ryttargårdskyrkans foa
jé, en
solig torsdagsmorgon i aug
usti. Innanför dörren sto
d ett
registreringsbord med nam
nskyltar, armband, lärjun
ga
manualer och nydesigna
de t-shirts, bemannat av
ett
gän
g
glada service-teamare. Som
TeenStreet-veteran (11
läger)
kan jag säga att gänget som
dekorerat fått till en riktig
t bra
stämning och atmosfär.
Programmet drog igång och
delar av det visades på skä
rm
och delar skedde på plats.
På riktig TeenStreet-mané
r
bes
tod
undervisningen av korta
kärnfulla inspel av människ
or
i olika
åldrar och från olika nation
aliteter. Lovsångsbandet
på
plats
ledde oss i lovsång och Gu
d mötte människor under
för
bönen. Vi fick till och med
möjligheten att leka en lek
till
sammans med mer än 35 and
ra lokala TeenStreet+ läg
er
run
t om
i Europa. Utöver goda ”m
ocktails”, pingisspel och god
a
sam
tal
gick bland annat en stafet
t-kubb-turnering av stapel
n
un
der
Interact-tiden.
När jag ser tillbaka kan jag
konstatera några saker: He
rren
försåg oss med fantastisk
t väder mitt i en tid av ext
rem
a
väderförhållanden. En han
dfull tonåringar gav för för
sta
gången sina liv till Jesus och
jag tror att vi alla blev up
pm
un
trade
i vårt lärjungaskap. I bilen
på väg hem kände jag att
jag
fåt
t
med mig att Jesus älskar
mig, att jag är värdefull
och att jag känt mig hemma
i denna gemenskap.
Välkomstskyltarnas budsk
ap var inte bara
tomma ord – de blev verklig
het. Jag ser fram
emot nästa TeenStreet!
Text: Isak Nilsson

Röster från TeenStreet+
Christina, 15 år, Linköping

Ellinor, 14 år, Göteborg

Vad har varit bäst med

Vad har varit bäst med

TeenStreet+?

TeenStreet+?

- Gemenskapen och Throne Room.

- Det bästa med
TeenStreet+ har varit att
få träffa så många vänner.
Man får träffa folk från olika
delar av Sverige och dela upplevelser
med dem.

- Inte så mycket sömn!
Har du upplevt Gud på något sätt under
TeenStreet+?

- Jag kände hans närvaro väldigt mycket under Throne Room!

Esther, 14 år, Uppsala
Vad har varit bäst med
TeenStreet+?

- Det bästa var att jag fick mer
kontakt med Gud, och kunde faktiskt
känna att jag kunde läka.
Vad har varit sämst?

- För lite sömn…
Har du upplevt Gud på något sätt under
TeenStreet+?

- Ja, under lovsången kommer det
saker man inte visste att man hade. Man
kanske blir lite tårögd, men… när man går
igenom någonting och så blir lovsången
exakt det man behöver, och beskriver
det exakt i detalj – det är ju terapeutiskt
alltså! Det hjälper!

Vad har varit sämst?

- Ingenting har varit dåligt, men man
får ganska lite sömn!
Har du upplevt Gud på något sätt under
TeenStreet+?

- Under lovsången har det varit en
väldigt stark atmosfär, och man har verkligen känt att Gud har varit närvarande.

Leanne, 16 år, Linköping
Vad har varit bäst med TeenStreet+?

- Så mycket trevliga människor. Det
är så lätt att prata med folk här och
det har varit helt underbart att få
lovsjunga tillsammans.
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Vad har varit sämst?

- Synd att det inte blev ett stort
läger i Tyskland, men det blev väldigt
bra ändå.
Har du upplevt Gud på något sätt under
TeenStreet+?

- Jag upplevde att jag fått en del
bönesvar den här helgen kring två av
de största böneämnena i mitt liv – nu
händer det grejer!

Intervjuer: Ida Emanuelsson

Vad har varit sämst?

LEDIGA TJÄNSTER

VI SÖKER NY TEENSTREETKOORDINATOR I SVERIGE
TeenStreet är OM:s årliga internationella
tonårsläger och är en viktig del i vår längtan att
forma missionella lärjungar.
Som TeenStreet-koordinator är ditt huvudansvar
att hålla ihop projektet TeenStreet som löper över
hela året och innefattar läger och mindre event,
samt löpande kontakter med pastorer, ledare och
tonåringar.
Vi söker dig som är överlåten till Jesus och har ett
hjärta för ungdomar och mission.
Läs mer om tjänsten på
omsverige.se/lediga-tjanster

z AKTUELLT

4

SNABBA FRÅGOR TILL

ELLEN THORNELL

projektledare för missions
konferensen Engage i Nässjö
HUR GÅR FÖRBEREDELSERNA INFÖR ENGAGE?

– Det går bra tycker jag! Vi håller just nu på att sy ihop spännande seminarier och tävlingar, samt mycket mer. Allt med ett
fokus på de onådda och bibellösa folken. OM, Gå ut mission,
Folk&Språk och YWAM jobbar tillsammans för att få till en
härlig missionsdag!

kvällen. Där brukar jag ha en härlig stund med Jesus. I år görs
den tillsammans med TMU och lovsångsteamet Respons, så
det tror jag blir riktigt bra!

VILKET ÄR ÅRETS TEMA?

– Temat i år är “Vad får det kosta?” Vad innebär ett liv där man
tar Jesu missionsbefallning på allvar och hur går det till i praktiken? Sen är fokus som alltid på honom som gett oss uppdraget - Jesus!
VILKEN PROGRAMPUNKT SER DU MEST FRAM EMOT?

– Oj, jag ser fram emot hela dagen! Men om jag måste välja så
älskar jag bön- & lovsångskonserten “Reach the nations” på

VAR HÅLLS KONFERENSEN OCH
HUR GÖR JAG FÖR ATT HAKA PÅ?

– Engage hålls i Nässjö Pingstkyrka den 9:e oktober. Klockan
10:00 börjar dagen med en fartfylld missionsshow. All information om dagen och hur man anmäler sig finns på hemsidan
engagemission.nu. Sen kan man också gå in och följa Engage
på Facebook och Instagram @engage.mission.now. Där kommer info om dagen, tävlingar, pepp och annat skoj.

9 oktober i Nässjö

Vill du vara med och engagera dig för de bortglömda folken
som fortfarande väntar på evangelium? Missa inte Engage 2021!
Missionsshow, möten och bönekonsert, samt mycket mer, allt
med fokus på de onådda & bibellösa folken. Det kan du
förvänta dig av Engage 2021!

engage
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För de onådda och bibellösa folken | engagemission.nu
MEDARRANGÖRER ENGAGE 2021

Pingstkyrkan Nässjö
Nässjö Allians & Baptistförsamling
Missionskyrkan Nässjö

MEDIAPARTNER

• Vulkanutbrottet på Saint Vincent syntes lång väg och drabbade tusentals
öbor. OM vill hjälpa till att möta även de andliga behoven hos barnen som
bevittnat vulkanutbrottet och tvingats evakueras från sina hem.

UTMANING

Guds kärlek i ord och handling
– BARNBIBLAR TILL ÖN SAINT VINCENT I SÖDRA KARIBIEN
Efter att den Karibiska ön Saint Vincent drabbades av ett vulkanutbrott i början
av april, har aska förstört hus och växtlighet, samt orsakat vattenbrist och att
elektriciteten slagits ut. OM är på plats och vill ge öborna både praktisk hjälp och
dela ut biblar till barnen.
Tusentals öbor har evakuerats från
den norra delen av ön där vulkanen
ligger, till den södra, där de bor i
tillfälliga förläggningar eller hos
släktingar. OM:s skepp Logos Hope
har varit på plats under längre
perioder och tillsammans med
lokala församlingar kunnat hjälpa
öborna med bland annat vattenfilter,
hygienartiklar och madrasser.
Förutom att sprida Guds kärlek
genom praktisk hjälp, vill OM också
dela ut 3 000 barnbiblar på ön.

70 kr

gör att ett barn
kan få en egen bibel.

350 kr

betalar tryckning och
distribution av 5 barnbiblar.

2100 kr

Vill du vara med och ge biblar
till barnen på Saint Vincent, så
att deras familjer kan nås av
evangeliet?

Ge din gåva via Swish 123 570 4291
eller plusgiro 86 669-9.
Märk din gåva med "Barnbiblar".

Swish: 123 57
0 4291
Märk din gåva
:

Barnbiblar

gör det möjligt
för besättningen
på Logos Hope
att dela ut
barnbiblar till en
hel skolklass (30
barn).

