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z LEDARE
OM 2.0
OM 2.0! Framtid. Drömmar. Nya utmaningar för vårt land. En bön om att OM ska få vara
med och koppla Guds lösningar till vår tids stora samhällsproblem. Skjutningar, droger och
utanförskap. Motsättningar, vi och de-tänkande och egoism.
”Levande gemenskaper av efterföljare till Jesus bland de minst nådda” är OM:s gemensamma dröm över hela världen. Låt oss lyfta blicken och se att vi står i ett historiskt skeende.
De minst nådda folken har tagit sig hit till Sverige. Vår generation får uppleva att 100 000tals människor från mer eller mindre stängda länder kommer hit och blir våra grannar, klasskamrater, kollegor, etc. Över en halv miljon människor födda i Syrien, Irak, Iran, Somalia eller
Afganistan bor nu i Sverige. 1
Men bara för att man bor i Sverige är det ingen garanti att man får höra om Jesus. En vän till
mig från ett av dessa länder bodde i Sverige i över 10 år utan att någon berättade för henne
om Jesus eller bjöd in henne till någon kyrka. Hon trodde inte att hon var välkommen utan
inbjudan. Vi har en stor möjlighet som svensk kristenhet att bjuda in även de minst nådda
till ett liv med Jesus.
Helt plötsligt har det blivit lättare att ”gå” till de minst nådda. Jag tror vi har
blivit lite tagna på sängen. Vi kan församlingsarbete. Vi kan mission. Ibland är
vi nog låsta i gamla hjulspår och tror att vi måste åka över hela jorden för att
nå de onådda. I själva verket finns de redan runt hörnet i våra förorter. Låter vi
gamla invanda tankemönster från förr styra hur vi verkar på 2020-talet? Idag
kan vi möta de minst nådda en kväll i veckan, parallellt med vårt ”vanliga” liv.
Många av oss kan rikta in fritid och engagemang till de minst nådda i vår stad.
Men ser vi de nya möjligheterna? Tar vi vara på paradigmskiftet?

”Många av oss kan
rikta in fritid och
engagemang till de
minst nådda i vår
stad.”

Låt oss våga drömma stort och be om en överraskande stor skörd bland de
minst nådda! Låt oss mobilisera en rörelse som i Jesu namn upprättar förtryckta och utsatta människor. Låt oss tro Gud om en ny missionsvåg, från
vårt land, till vårt land och till de utsatta områdena.
En spännande framtid! Gud, ge oss vishet, mod och passion för de minst nådda i
Sverige!
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GABRIEL HAMMAR
Missionsledare för OM i Sverige

1

scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror

Gabriel Hammar tillträdde
posten som missionsledare
1 november 2021.

z AKTUELLT
• ”Dåliga saker som händer oss
behöver inte bero på synd eller
komma från Gud. Gud älskar dig
och vill ge dig favör i ditt liv. Klicka
eller kommentera så ber någon
för dig.”

HOPP TILL AFGHANISTAN

AZERBAJDZJAN

O

M har det senaste året
lagt upp Facebook
annonser med kristna
filmklipp för att nå
människorna i Azerbajdzjan. Landet
har 10 miljoner invånare och dessutom bor en halv miljon etniska azerer
i Georgien. Enligt Facebooks statistik
har 2,5 miljoner av dessa ”nåtts” av annonserna med budskapet om Jesus. Och
mer än 1 100 personer har sedan januari bett om att få ett Nya Testamente.
Genom OM:s nätverk med lokala troende kan många av bibeldelarna levereras
genom ett personligt besök, i alla fall i de flesta större städerna.
Ali* är en av dem som beställt ett Nya Testamente. Han berättade att han sett
Jesus i en dröm ungefär en vecka tidigare:
- Jag har aldrig sett en profet i en dröm tidigare. I den här drömmen såg jag
Jesus som sa till mig att gå ut och berätta för alla om honom och hans religion.
Inte långt därefter fick Ali syn på en av Facebook-annonserna. Genom ett
personligt besök av en troende i närheten fick han ett Nya Testamente och har nu
fått höra evangeliet.
» Be för Ali, som längtar efter att få lära känna Jesus bättre.
*Namn ändrat.

GREKLAND
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TACK

Varmt tack för era bidrag till vårt arbete för att hjälpa afghaner på flykt!
Sedan vårt upprop i augusti har vi
hittills (t.o.m. 26 oktober) samlat in
hela 278 408 kronor. Vi är så tacksamma för alla gåvor som kommit
in och böner som beds. Här är några
exempel på hur pengarna används:
• I Rumänien kan vi redan nu i vinter
förse flyktingar i fyra läger med
vinterkläder och mat.
• Ett TeenStreet-läger anordnas för
400 afghanska tonåringar i Serbien.
Gemenskap, sport och workshops
är viktiga byggstenar under lägret.
• Våra team i Pakistan anordnar fotbolls- och cricketevent och låter
glädjen i sporten, och de relationerna som byggs, bli ett sätt för deltagarna att bearbeta sin flykt från
hemlandet.

Fatima mötte Jesus genom
bibelutdelning i Aten
I Grekland har OM sedan flera år arbetat med att dela ut kristen litteratur, och det
har blivit ett effektivt sätt att evangelisera på. Det senaste året har teamet delat
ut över 5 000 kristna böcker och Biblar på många olika språk.
En kväll i juni hade teamet ställt upp ett bokbord i centrala Aten, med syftet att
nå ut med evangeliet till muslimska flyktingar. En kvinna, Fatima*, gick förbi och fick
syn på en arabisk Bibel som låg på bordet. När de frågade om hon ville ha den, blev
hon väldigt glad och uttryckte en längtan att få veta mer om Jesus. De bjöd in henne till en kristen samling på arabiska, och där berättade hon senare att hon börjat
läsa Nya Testamentet och att hon blivit väldigt berörd av Jesu kärlek. Fatima kunde
sedan flytta vidare till Tyskland där hennes man befann sig, men innan hon åkte tog
hon emot Jesus som sin frälsare.
*Namn ändrat.

NORDAFRIKA

Guds kraft verkade mitt
framför Abdullahs ögon
Abdullah* kommer från en muslimsk familj och bor i Nord
afrika. När han lärde känna kristna började hans liv förändras,
och en dag fick han bevittna Guds mäktiga kraft på sjukhuset.
Abdullah studerade vid en koranskola för att lära sig koranen utantill, och under de två åren formades hans liv och
världsbild:
– Den bakgrund jag kom från, och allt jag lärt mig, sa att alla
kristna och judar är otrogna hedningar. Jag hade en väldigt,
väldigt dålig bild av den kristna tron och jag lärde mig att hata
alla som inte trodde på islam, profeten Muhammed eller Koranen. Vi fick lära oss att kristna har tre gudar och att Bibeln
är förvrängd.
Men Abdullah lärde känna några efterföljare till Jesus
som började berätta evangeliet för honom. Varje gång teamet delat evangeliet med honom gick han hem och berättade för andra vad han hört – trots att han fortsatte att hävda
att han hatade kristna. Nu kan Abdullah skratta åt det absur-

da i situationen.
– Jag hatade kristna så djupt,
och ändå var jag vän med dem…!
En dag blev Abdullahs brorson sjuk och
hamnade på sjukhuset. OM:aren Yacob* minns hur Gud använde honom under den här tiden och svarade på deras böner på ett mycket mäktigt sätt.
– Jag följde med Abdullah till sjukhuset. Pojken hade legat
i koma i två veckor, men vi bad för honom ändå. Efter tre timmar började han plötsligt röra på sig! Den bönen var verkligen utöver det vanliga och full av kraft. All ära till Gud! Efter
den händelsen gav Abdullah sitt liv till Kristus.
– Det var tack vare vänskapen med kristna som jag till slut
kom att tro på Jesus, berättar Abdullah.
Han är nu en Jesu efterföljare och är en del av en smågrupp
med andra kristna i staden där han bor.
*Namn och bild ändrade

NYTT OM NAMN

Ja-Kyung (Sydkorea)
flyttar i december tillbaka till
Sydkorea efter ett år på kontoret
i Jönköping. Vi är så tacksamma
för det arbete han lagt ner inom
personalvård och
lärjungaträning.

David (Gnosjö)
kommer tillbaka till Sverige till jul
efter ett halvår i Sydafrika och nästan
2,5 år på Logos Hope.

Frida (Horred)
och Ramy (USA)
och deras barn återvänder
till Sverige efter flera år
i Mellanöstern. Ramy
kommer fortsätta
på distans med OM i
Mellanöstern och Frida
kommer vara involverad
i OM:s verksamhet i
Sverige.
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z SVENSKAR UTOMLANDS

EN HÄLSNING FRÅN ANA I SYDAFRIKA:

SYDAFRIKA

Hej!
Nu har jag varit i Pretoria, Sydafrika, i ca 1,5 månad och det har hänt mycket under den här tiden.
Jag går på REACH - en lärjungaträningsskola.
Vi är 11 deltagare på kursen, mellan 18 och 50
år. De andra kommer från Schweiz, Mexiko, Nederländerna,
Hongkong och Sydafrika. Området vi bor på är rätt stort med
många hus. Det ungefär 30 personer som alltid bor här, men
det kommer och går folk. Det finns även några söta hundar
som jag tycker om att gosa med.

”Vi är indelade i olika grupper
och åker ut och hjälper
människor i vår omgivning.”
Ana, Sydafrika

Under veckodagarna, när vi har lektioner, vaknar vi vid
07.00, har en andakt innan frukosten, och sedan börjar lektionerna kl. 08.40. Vi har fyra lektioner i rad, och på eftermiddagen har vi ibland praktiskt arbete. Till exempel lagar vi mat eller städar på basen. Övriga dagar är vi lediga eller har andra
aktiviteter. Vi är indelade i olika grupper och åker ut och hjälper människor i vår omgivning. Jag och två av mina kompisar
och två ledare åker till två skolor och hjälper till och leker med
barnen. Det är kul och jag gillar att göra det.

För ett par veckor sedan fick jag möjligheten att åka på en
safari och såg en massa vilda djur. Det var spännande och kul.
På söndagarna åker vi till lite olika kyrkor och är med på
gudstjänsterna. Jag blir glad när vi kan delta i lovsången med
många andra. Så fort vi lämnar skolområdet, måste vi ta på oss
munskydd. Det är inte roligt, men nödvändigt, eftersom lagen
kräver det. Vi har ett köpcentrum ganska nära och dit åker vi
ibland och handlar.”
» Be att Ana ska få fin vänskap med de andra deltagarna
och att Gud fortsätter verka i och genom dem.

Vill du använda dina
konstnärliga gåvor i mission?
6

ANSÖKAN
ÖPPEN
NU

Augusti – december 2022
i Ungern och Östasien.

INCARNATE är ett lärjungaprogram för dig som
är musiker, dansare eller konstnär. Under fyra
månader blir du utrustad i att använda dina
konstnärliga gåvor för att tjäna bland de minst
nådda folken i världen.

www.inspiroartsalliance.org/incarnate

LOGOS HOPE

David (Gnosjö) och Gabriel (Forserum) är våra två
svenskar ombord på Logos Hope just nu. Vi ringde upp
dem för att höra hur läget är.
VAR I VÄRLDEN ÄR NI JUST NU?

DAVID, DU HAR VARIT PÅ

Gabriel: Just nu är vi i Karibien där vi förbereder oss för seglatsen över Atlanten
till Afrika.
David: Vi kommer vara där i 2-3 månader och fokusera på att mobilisera fler
arbetare till Sahel-området.

SKEPPET I ÖVER TVÅ ÅR, OCH

VILKEN AVDELNING JOBBAR NI PÅ?

Gabriel: Jag jobbar på däck. Men jag är
fortfarande ny på jobbet och lär mig arbetsuppgifterna.
David: Jag är i maskinrummet. Just nu
ansvarar jag för utbildningen av de nya
besättningsmedlemmarna.
GABRIEL, DU HAR PRECIS

• David (till vänster) och Gabriel
(till höger) på Logos Hopes däck.

LÄMNAR TILL JUL. VAD HAR DU
FÖR RÅD TILL GABRIEL?

David: Ta vara på tiden, för den går fort,
och passa på att hitta äldre mentorer
här på skeppet som kan hjälpa dig att
växa i din tro och som du kan lära dig av.
Det har hjälpt mig jättemycket.
BERÄTTA OM EN HÖJDPUNKT
FRÅN DEN SENASTE TIDEN:

Gabriel: Jag fick besöka en kyrka i
Freeport, Bahamas som förstörts i en
orkan. Vi hjälpte till att måla och reparera byggnaden. Det satte djupa spår men
var härligt att kunna hjälpa till.
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KOMMIT TILL SKEPPET.
VAD GILLAR DU MEST?

Gabriel: Gemenskapen med Jesus i centrum. Trots att vi har så många olika bakgrunder och kommer från så många olika länder har alla tron och kärleken till
Jesus gemensamt.

David: En höjdpunkt för mig var när vi
kom till St. Vincent strax efter att det
varit vulkanutbrott där. Vi såg rökpelaren från skeppet.
Vi kunde hjälpa till att skyffla bort
aska och fick också åka till härbergen
och ha barnprogram, bibelstudier och
dela ut barnbiblar. Det var fint.

Kommande hamnar
Freetown, Sierra Leone
15 nov - 16 dec
Takoradi, Ghana *
21 dec - 19 jan, 2022
Tema, Ghana *
20 jan – 23 feb, 2022
* Ej bekräftade hamnar
Läs mer på www.omsverige.se
och www.omships.org

Mönstra på
Logos Hope
du också!

z PORTRÄTT

SVERIGE

Gabriel Hammar ny
missonsledare för OM i Sverige
Den första november i år fick OM i
8

Sverige ett nytt missionsledarpar.
Jag hälsade på hos Gabriel och
Solveig Hammar i Nyköping för att
prata OM, kallelse och mission,
långt borta och nära.
Text: Linnéa Strömberg Foto: Katie Nilsson

I

det gula huset på hörnet bor Gabriel och Solveig Hammar med sina tre barn. De bjuder in till pratstund på sin veranda. Solen går ner långsamt och himlen håller sig ljusblå
även efter att den försvunnit bakom träden. Vi sitter insvepta
i varma filtar och samtalar.
Gabriel och Solveig träffades när de studerade teologi i Stockholm. Tre gånger i veckan hade de grekiska-lektioner tillsammans, och de började umgås med samma vänner. Och så åkte
alla deras vänner hem under en tid, och det blev bara de två
som umgicks.
– Det blev luncher som varade i sju, åtta timmar, berättar
Gabriel, och så växte relationen därifrån.

Efter studierna har Gabegen gren, säger Gabriel. Det kan vara
möten och investerat
”Man
kan
skala
riel jobbat som pastor,
personer några hundra meter bort som
i relationer och geoch nu senast som chef
är helt onådda.
menskap. Det blev
av ganska mycket
för en second hand-afockså deras koppling
och ändå vara
EN ANNORLUNDA GEMENSKAP
fär i Nyköping. Solveig uttill OM.
nöjd.”
När det blir för kallt för att sitta ute och
bildade sig till lärare inn– Solveig Hammar
DE MINST NÅDDA
prata, trots filtarna, går vi in till köket.
an hon pluggade teologi,
RUNT HÖRNET
Gabriel och Solveig bjuder på broccoli
och ett tag undervisade
Solveig berättar att det var hon som
soppa och äppelmust från trädgården.
hon svenska missionärsbarn i Tchad. Då
först blev mest taggad över Gabriels
Medan vi äter berättar barnen om
bodde hon i en liten hydda, vilket hon
nya roll som missionsledare:
Somalia-resan familjen gjorde för någbeskriver som ganska härligt.
–”Ja, vad kul!” tänkte jag spontant,
ra år sen. Det var mycket sand, enligt Si– Man kan skala av ganska myckberättar hon. Gabriel började fundemon som går i fyran, som har sin egen
et och ändå vara nöjd, säger hon. Men
ra över vad som skulle kunna vara hans
sammanfattning om vad OM gör:
hon kände också att det finns mycket
roll, och visionen för OM. När han bad
– De reser väl runt i världen och preatt göra i Sverige. Nu jobbar hon som
över det styrdes hans tankar till de omdikar för människor om Jesus, säger han.
SFI-lärare, och känner att Gud kan anråden i Sverige som är bland de minst
– OM är bra för barnen också, säger
vända henne där.
nådda av evangeliet, och den förståelSolveig, de får se att tron är på riktigt.
– Vi behövs på alla platser, säger hon.
sen gjorde det logiskt för honom att ta
Det är viktigt att se att man inte måste
VÄGEN IN I MISSION
sig an rollen.
göra som alla andra, också i det vanliga
Gabriel och Solveig har bott i ett av de
– Tidigare har OM handlat om att
livet.
mer oroliga områdena i Nyköping. Gabskicka ut bussar med ungdomar i Euro– Vi ser fram emot att arbeta tillriel kommer ihåg hur han stod och tittapa, och att etableras i andra länder, besammans med alla härliga människor
de ut över området de bodde i, och frårättar han. Men nu käni OM-gemenskapen för
gade Gud: ”Vad vill du göra här?". Och
ner han att det är dags för
att visa fler människor
”Det kan vara
han kände då att Gud sa: ”Här vill jag
ett fokus på de minst nådhur mycket Jesus älskar
personer några
bygga min församling”.
da som är här.
dem, avslutar Gabriel.
hundra
meter
– Det kändes som ett mer allmänt
– Ofta delar vi upp sabort som är
tilltal, säger Gabriel, för det vill han ju
ker i församlingsarbete
överallt. Det är en sån grej man vet, det
och utlandsmission, men
helt onådda.”
står i Bibeln. Men han fortsatte hålla
det här är en blandning av
– Gabriel Hammar
ögonen öppna. En dag såg han att flede båda. Eller kanske en
ra män var på väg till ett hus i närheten,
och han insåg sen att det var muslimska
män som träffades fem gånger om dagen i byggnaden för att be. Den första
bönen var redan runt tre på morgonen,
när solen gick upp. Han fick reda på att
det var den somaliska föreningen som
samlades, och insåg också att det var
precis den plats han hade tittat ut över
när han tidigare pratat med Gud. Så han
visste att Gud ville göra något där.
Han fick numret till Bertil Engqvist,
som har lett arbetet med kristna somalier, och nu har Gabriel och Solveig varit
aktiva i det arbetet i tio år, organiserat
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Kärlek som
förvandlar

EAST TIMOR

OM-arbetaren Jill* bor i Myanmar, ett land där majoriteten
av befolkningen är buddhister. Tillsammans med andra
efterföljare till Jesus möter hon människor genom sitt
arbete som engelskalärare. Hon har fått se hur människors
liv förvandlats totalt när de börjat förstå hur innerligt
älskade de är av Gud.
Text: Annie Reed
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J

ill berättar om en dag då hon och några av de andra i
OM-teamet besökte en grupp människor som flytt från
landsbygden. Stridigheter i deras byar hade tvingat dem
på flykt och de hade tagit sig in till huvudstaden. På vägen dit
blev de tvungna att gömma sig i djungeln. Detta blev en traumatisk upplevelse för barnen som nästan helt slutade leka och
varken ville – eller kunde – prata om sina erfarenheter. Hela
gruppen, på ungefär 40 familjer, bodde tillsammans vid en lång
parkbänk där de också sov om natten.

Jill och hennes vänner gav dem vinterkläder, och även några
leksaker. Barnen hade aldrig haft leksaker tidigare så de blev
väldigt glada. De spelade fotboll och lekte lekar tillsammans
med teamet, och även de vuxna var med och lekte. Denna enkla och vardagliga gemenskap gladde de vuxna som annars såg
allvarliga ut.
Innan Jill och teamet gick hem berättade de också några
bibelberättelser. Buddhister blir ofta starkt berörda av skapelseberättelsen, och det blev dessa människor också. En av
männen berättade:

” Jag hade inte insett att jag var en av
Guds favoriter. Jag visste inte att jag
hade blivit skapad, och än mindre att
jag var en favorit.”
– Myanmarisk buddhist

– Jag hade inte insett att jag var en av Guds favoriter. Jag
visste inte att jag hade blivit skapad, och än mindre att jag var
en favorit.
Denne mans världsbild förändrades totalt när han insåg att
han kunde kommunicera med Gud personligen. När Guds kärlek levs ut på praktiska sätt gör det något med människorna i
detta buddhistiska land.

11
EN KULTUR PRÄGLAD AV BUDDHISM

Jill är från USA och kom till Myanmar för tio år sedan, och
där träffade hon också sin man. Under dessa år har hon sett
att Myanmar har en egen kultur inom buddhistvärlden. I de
större städerna tror många på en klassisk version av buddhism. De flesta buddhister förväntas dock aldrig kunna nå
buddhismens slutliga mål – nirvana. Därför blandar de flesta människor buddhistiska läror med folktro. Man kan blidka både förfädernas och animistiska andar genom att offra.
» Fortsättning på nästa sida

z FOKUS: MEKONG

» Fortsättning från föregående sida

Det kan de göra genom att erbjuda utbildning. Jill konstaterar att:
– Ett effektivt lärjungaskap innebär
att vara närvarande med människor, att
vandra tillsammans med dem och utveckla en vänskap. Om man kan är det
bäst att bo i samma område. Och bön
är väldigt viktigt. Vi ber kontinuerligt
tillsammans med dessa människor eftersom vi befinner oss i ett andligt krig.
Teamet betonar vikten av Guds ord, eftersom nya troende från buddhistisk
bakgrund ofta inte har några kunskaper
alls om Bibeln.
Jills team består av tre utländska och
arton inhemska arbetare. De flesta av
VIKTIGT ATT VARA
de inhemska arbetarna kan burmesisNÄRVARANDE MED MÄNNISKOR
ka och även andra lokala språk som taI sitt arbete i landet har Jill fått se hur las utanför huvudstaden. Många jobbar
människors liv förvandlats totalt när de som förskollärare inne i huvudstaden.
fått uppleva Guds osjälviska och enor- Men då skolorna varit stängda på grund
ma kärlek på ett personligt och intimt av corona har de istället jobbat med barplan. Hennes team fonen ute i deras
kuserar på lärjungabyar på landet.
skap genom personBarnen i dessa
” Ett effektivt
liga relationer och
mindre byar lölärjungaskap innebär
församlingsplantering.
per större risk
att vara närvarande
att hamna i fatDet går bra att blanda dessa två synsätt
eftersom de inte står i konflikt till varandra, förklarar Jill och fortsätter:
– Det man säger i Myanmar är ”gör bra
saker och få det bra – eller gör dåliga saker
och få det dåligt”. De flesta i Myanmar
hoppas inte kunna fly undan lidandet
utan snarare att ignorera det.
Den buddhistiska tron formar kulturen, och Jill menar att folk på grund av
det är väldigt givmilda och generösa.
Men generositeten behöver inte ha sitt
ursprung i samma osjälviska kärlek som
Gud erbjuder oss.
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med människor, att
vandra tillsammans
med dem och ha en
vänskap tillsammans.”
– Jill

tigdom eller att bli helt utan utbildning.
Nu arbetar förskollärarna tillsammans
med församlingsplanterare på landsbygden för att berätta de goda nyheterna om Jesus.
ARBETET MÖTER MOTSTÅND
MEN GER FRUKT

De största utmaningarna som församlingsplanterarna möter i Myanmar är
knutna till kulturen. Att använda utbildning som en plattform är viktigt för att
kunna skapa relationer i samhällen som
tidigare var stängda. Om någon blir troende blir de ofta utstötta från sin familj.
Skulle någon i familjen dö eller lida brist
på pengar, läggs skulden för det på den
som blivit kristen. En annan utmaning
kan vara att bybor blir arga på kristna
som delar evangeliet, och kastar stenar
på dem eller vägrar sälja vatten till dem.
Lokala troende som känt Guds maning att bo i annorlunda och lite svåra områden får träning av OM-teamet
för att kunna tackla utmaningarna som
det innebär. De jobbar i områden som är
minst nådda av evangeliet, och är ofta
de enda troende där.
Träningen de får innefattar hur man
effektivt kan dela evangeliet med buddhister, och hur den troende gemenskapen kan fortsätta växa. Teamet träffar
dem regelbundet och ber med dem två
gånger i veckan. De samlar in pengar för
att kunna köpa utrustning såsom motorcyklar, så att de enklare ska kunna sprida de goda nyheterna.
Jill säger att de har blivit uppmuntrade av att se hur mycket frukt som kommit av församlingsplanterarnas arbete.
Under förra året lärde 43 personer känna Jesus och 15 av dem döpte sig.

z FOKUS: MEKONG
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M:s fokusområde i Sydostasien har fått sitt namn efter Mekongfloden,
som flyter genom större delen av Sydostasien, och är en livsviktig källa
för många av länderna i området. Myanmar, Thailand, Laos, Kambodja,
och Vietnam drar alla nytta av den bördiga jorden och vattentillförseln som floden ger. Precis som vattnet ger liv åt området och gör det möjligt att bo och leva
där, kan också evangeliet om Jesus ge andligt liv.
Av de 240 miljoner människor som bor där är 70% buddhister. Majoriteten
av dem har aldrig hört talas om Jesus eller träffat någon kristen. Bland de fyra
största folkgrupperna i området, bama, tai, isaan och khmer, är bara 2% kristna.
En vanlig uppfattning i Mekongområdet är att buddhismen är en grundläggande
del av deras kultur och identitet. Några tidiga kristna i området förmedlade för
länge sedan att när man tar emot Jesus innebär det också att man släpper sin egen kultur.
Något som har gjort att många idag ser bud”Majoriteten av dem har
skapet om Jesus som en sorts kolonialism
aldrig hört talas om Jesus
och är motståndare till det.

eller träffat någon kristen”

Därför är det idag lättast för kristna från
samma eller en liknande kultur att nå dessa
folkgrupper. De kan sätta evangeliet om Jesus i sitt sammanhang, och det är ofta
genom dem som nya människor kommer till tro. Många lokala troende visar också Jesu kärlek genom bland annat praktisk hjälp vid naturkatastrofer, arbete mot
människohandel, och genom yrkesutbildningar med mera.
» Be gärna med oss att...
1.
2.
3.

Troende i Mekong-området får möjlighet att utrustas
för att sprida Guds kärlek i samhället där de bor
Många buddhister ska få upptäcka den sanna friden i Jesus
Nya grupper med troende ska blomstra i sina lokala
sammanhang och fortsätta att växa
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z FOKUS: MEKONG

ÖSTASIEN

Emily mötte en
personlig Gud
Emily* växte upp i ett hem där man tillbad kinesiska
gudar. När hon senare fick möta Jesus fick hon
14

möta en personlig Gud som kände henne vid namn.
Hennes villighet att sprida den kärleken vidare
ledde henne till att undervisa och bli använd av Gud
i ett annat land.

Text: Kate Toretti

N

är Emily var liten fick hennes
mamma henne att be till kinesiska gudar. Och hon skulle också alltid säga till gudarna vad hon hette, var hon bodde och hur gammal hon
var. Emily funderade mycket över varför
gudarna hon bad till inte visste vad hon
hette. Och hon kunde inte heller förstå
varför hennes föräldrar åkte ända från
Singapore där de bodde, till Malaysia för
att be i ett särskilt tempel.
– Vad är det för särskilt med det
templet? Är inte alla tempel och gudar
samma? hade hon frågat dem, men de
kunde inte ge henne något svar.
Som vuxen blev Emily en dag inbjuden
till kyrkan av en av sina kristna vänner.
Där fick hon höra om Gud och om hans
kärlek och nåd.
– Då insåg jag att Gud visste vad jag
hette, minns hon. Jag behövde inte säga
mitt namn eller var jag bodde så att han
skulle kunna hitta mig. Han visste redan
det.
Till en början hade hennes familj svårt
för hennes nya tro, men efter ett tag accepterade de hennes beslut.

UNDERVISNING ÖPPNAR DÖRRAR

Inte långt därefter hörde hon talas om
ett arbete som en kyrka hade och som
väckte hennes intresse.
– Pastorn i församlingen ville sprida Guds kärlek till invandrare genom att
lära dem engelska, förklarar Emily. Jag var
ganska ny i tron då och visste inte riktigt
hur man delar med sig av sin tro till andra,
men jag bestämde mig för att försöka.
Detta gjorde att hon fick åka och undervisa i Indonesien, och sedan vara tre
somrar på ett läger i en by i Östasien.
Rektorn på skolan i byn berättade att
man skulle göra ändringar i landets skolsystem, men att skolan inte visste hur de
skulle anpassa den nya läroplanen.

”Jag behövde inte säga
mitt namn eller var jag
bodde så att han skulle
kunna hitta mig. Han
visste redan det.”
– Emily

– Då upplevde jag att Gud bjöd in mig
att undervisa där under en längre tid,
berättar Emily.
Nu har hon undervisat i byn i fem år
och vet att henne beslut att stanna kvar
var rätt.
– Jag älskar barn och har lätt för att få
kontakt med dem. Den nya läroplanen
började användas när jag hade min första förskoleklass. Jag undervisade dem
i sammanlagt fyra år och i år gör de sina
nationella prov, förklarar hon.
Förutom att undervisa barnen fortbildar hon också andra lärare i olika undervisningsmetoder.
VISAR KÄRLEK
GENOM VÄNSKAPSBAND

I byn där hon bor är buddhism den vanligaste religionen. Då buddhismen är
starkt förknippad med ens kulturella
identitet anses det som ett svek att konvertera till en annan religion. Skolan undervisar främst elever från etniska minoritetsgrupper i området. Man får
prata om Gud i skolan, men Emily tror
att det viktigaste är att visa Guds kärlek genom att bygga vänskapsband med
eleverna.
– Ingen lyssnar om evangeliet kastas
i ansiktet på dem. Barn är känsliga och
känner när man visar dem kärlek, menar Emily. Det var först under mitt andra
år som jag insåg hur kraftfullt det är. Ett
kristet team besökte då skolan och under ett pass de höll i gav 10 av 23 elever
sitt liv till Jesus. Då förstod jag att Gud
hade välsignat allt arbete jag lagt ner.

VÄLSIGNELSE
TROTS ANDLIGT MOTSTÅND

Genom sitt arbete har Emily också lärt
sig att ha tålamod och förståelse, särskilt eftersom hon undervisar i en annan kultur. Hon har också blivit medveten om den andliga striden.
– När saker och ting börjar hända så
som Gud planerat har vi också fått uppleva attacker, berättar hon. Men jag har
även upplevt hur Gud förser. När jag tittat på min budget inför varje månad har
jag alltid legat på minus. Men jag har
aldrig behövt gå hungrig, jag kan betala mina räkningar i tid, och jag har tillräckligt till att också kunna välsigna andra. Jag vet att om man följer Guds plan
är han trofast i att välsigna och förse oss
med det vi behöver.
Under pandemin blev Emily tvungen att återvända till Singapore en period, där hon delvis undervisat online och
hållit kontakt med eleverna via internet.
Under hösten har hon kunnat återvända till byn i Östasien och kan åter sprida
Guds kärlek bland barnen på skolan.
* Namn och bild ändrade

”Jag vet att om man
följer Guds plan är han
trofast i att välsigna
och förse oss med det
vi behöver.”
– Emily
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z UPPMUNTRAN

Engage 2021
– MÅNGA BESÖKARE OCH STARK GUDSNÄRVARO

Strax efter att pandemi
restriktionerna lyfts
anordnade OM tillsammans
med Folk och Språk, Gå
ut Mission och YWAM
missionsdagen Engage, och
det var många ungdomar
som kom till Nässjö.

Namn:
Julia och Felix Linnell

Bor:
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I Göteborg

Vi fångade Julia och Felix mitt i vimlet
utanför Pingstkyrkan för att höra hur
Engage varit:
– Jag tyckte det var riktigt bra! Det
var väldigt många här och en härlig
stämning, säger Julia.
– Sen var det fantastiskt att få komma
tillsammans och lovsjunga ihop. Det var
så länge sen.
MISSIONSSHOW INLEDDE DAGEN

Julia har tidigare varit ute med OM i Sydasien och Felix arbetar som pionjärpastor i Biskopsgården, Göteborg. På Engage var de ansvariga för missionsshowen,
som inledde dagen. Och det var en mäktig stämning redan från början när dörrarna till kyrksalen slogs upp klockan
10. Ungefär 300 deltagare, främst ungdomar, strömmade in och fyllde lokalen
direkt. Och missionsutmaningarna kom
omgående, genom både video, intervjuer och praktiska illustrationer med
massvis av bollar.

Gör:
Pluggar till sjuksköterska (Julia)
och arbetar som pionjärpastor i
Biskopsgården (Felix)

Aktuella:
Som värdar för
missionsshowen på Engage

Nästa Engage hålls i Nässjö
den 8 oktober 2022.

MÅNGA SAMTAL

Tillsammans med OM var 10 andra
missionsorganisationer på plats för att
prata med deltagarna och hjälpa dem vidare ut i tjänst bland de onådda och bibellösa folken.
– Vi har haft många goda samtal under dagen, säger Isak Nilsson från OM.
Sammanlagt 20 personer ville ha mer
information om att åka ut i mission och

lika många antog utmaningen att be för
en missionär varje dag i en månad. Vi är
väldigt uppmuntrade.
KVÄLLSMÖTET EN HÖJDPUNKT

Missionsdagen fortsatte sedan med
streams, konsultationer och kvällsmöte.
– Det var roligt att gå på stream om
bibelöversättning, säger Julia. Det har
jag aldrig prövat på förut, men det var
verkligen inspirerande.
Felix berättar att en av dagens höjdpunkter var kvällsmötet.
– Det har varit så gott att vara tillsammans, lovsjunga Gud och få vara en
kropp tillsammans, och inte bara ses genom en skärm. Jag har ont i halsen nu,
men det är för att jag lovsjungit och skrikigt så mycket, inte för att jag är förkyld!
Det är så härligt att fokus på det första
eventet efter restriktionerna har varit
på mission och att gå ut och berätta för
alla om Jesus!
Text: Anders Carlén

En vanlig dag i
en teamares liv i

NORDAFRIKA

LÄR DIG ARABISKA
OCH FÅ NYA VÄNNER

NJUT AV
STADSLIVET

Studenterna
i Nordafrika är
i samma ålder
som du.
De lyssnar på
samma musik
som du och
följer samma
Tik-Toks som du,
men ingen har
berättat för dem
om Jesus.

VILL DU
GÖRA DET?

STARTA EN BIBELSTUDIEGRUPP
BLAND DINA KOMPISAR

Vi har ett- och två-årsteam som arbetar bland studenter i Nordafrika.
Utresa i januari eller september. Kontakta oss för mer info:
www.omsverige.se | 036 - 18 44 91 | missionscoach.se@om.org

OM:s JULINSAMLING

Jesus

förändrar
allt

Förvandlad av de

goda nyheterna

om Jesus

Ahmet* växte upp i en liten turkisk by med starka
muslimska traditioner. Men redan från tidig ålder,
minns han hur han funderande över livet och hur han
hans själ “alltid var som en rastlös båt utan ankare”.
Flera år senare bodde Ahmet i Sydafrika. Där lärde han för första gången
känna efterföljare till Jesus. Han frågade om han
fick följa med till kyrkan och om han kunde få en
“Under sju år läste Ahmet
Bibel. Under sju år läste Ahmet Bibeln och fann sin
Bibeln och fann sin själs
själs ankare. Mitt i alla utmaningar och all osäkerhet
ankare ... nu är hans mål
blev Ahmet uppmuntrad av bibelordet i 1 Petrusbrevet 5:7: ”Och kasta alla era bekymmer på honom, ty
att se andra turkar också
han sörjer för er” (B2000).
förvandlas.”
Ahmet fick en passion för att berätta för andra turkar om kärleken och friden som finns i Jesus. Efter att ha tjänat bland den
turkiska befolkningen i Frankrike flyttade han sedan tillbaka till sin hemprovins. Han hade fått ett hjärta för de 300 000 människor som bodde där
utan tillgång till evangeliet. Jesus förändrade Ahmets liv, och nu är hans mål
att se andra turkar också förvandlas. •
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Var med och förändra!

Ge idag

Tillsammans med Ahmet och andra
Jesus-efterföljare kan du få visa Jesus
livsförvandlande kärlek på platser där
han ännu inte är känd.

O M S V E R I G E . S E /J U L

* Namn och bild ändrade.

Fota mig

med mobilen:
omsverige.se/jul

OMSVE R I G E . S E /J U L

Den här julen

kan du vara med i det livsförvandlade
arbete Jesus gör runt om i världen.
Här är bara några av de sätt din gåva
kan vara med och förändra liv.
Låt fler upptäcka mer av Jesus
Ge Biblar och undervisning som hjälper
nya troende att växa i sin tro.

• Moldavien: En liten församling i Moldavien
började nyligen leverera varma måltider
till de äldre i samhället fem dagar i veckan.
Catea, en ung troende från bygden, lämnar
maten med hjälp av en annan kristen som
kör henne från hus till hus.

Ge stöd och träning
Hjälp lokala efterföljare till Jesus att dela med sig av de
goda nyheterna om Guds kärlek i sina egna samhällen.

Till en början var mottagarna skeptiska
– de undrade om måltiderna verkligen var
gratis och hur länge de skulle fortsätta
komma. Men i takt med att Catea troget dök
upp vecka efter vecka, började relationer att
växa fram...

Möt praktiska behov
Distribuera matpaket och möt människors
praktiska behov i Jesu namn.

Stöd arbetare i kris
Ge stöd till arbetare som möter svårigheter,
förföljelse och extrema utmaningar.

och var med varje dag fram till jul.

Hämta vår action-adventskalender idag
och var med när vi läser berättelser som
visar hur Jesus förändrar livet för vanliga
människor precis som du och jag. Varje dag
finns också en liten utmaning du kan göra.
Vi tror nämligen att Jesu kärlek helt enkelt
är för bra för att hålla den för oss själva!
Gå till www.omsverige.se/jul och hämta adventskalendern.
Där finns också fler verktyg som hjälper hela familjen att
engagera sig, som vår YouTube-spellista
och pysselsidor för barnen.

”I Ordet var
liv, och livet var
människornas
ljus.” 
JOHANNES 1:4
(B2000)

ADVE

L

Hämta gratis
Adventskalender

Läs vad som hände sedan på
omsverige.se/jul
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Advents
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DAG

är Levy från Filippinern
a först bestämde sig
för att följa Jesus vid
tio års ålder var hon
så
tacksam för det han
hade gjort för henn
e att hon bad till
Gud: ”Jag vill tjäna dig
i resten av mitt liv.” Hon
ägnar nu
sitt liv åt att tjäna hono
m i en rad olika roller
med hjälp
av sina personliga gåvo
r och intressen.
När coronapandemi
n begränsade resan
det
så
bestämde sig Levy
för att medvetet inves
tera mer tid i
sin lokala gemenskap
.
Nu samlas 15 kvinn
or varje vecka för att
tidigt på
morgonen studera
Bibeln med henne.
De är i alla åldrar
och hungriga efter
att få lära sig mer och
växa
i sin
relation med Jesus
.

“I Ordet var LIV, och livet var människornas LJUS.”
Johannes 1:4
(B2000)

UTMANING
Du kanske inte heller
kan resa lika mycket
på
grund av nedstängni
ngar och begränsnin
gar
relaterade till coronaviru
set. Var med i dagen
s
utmaning och gör som
Levy: välj en person
du
medvetet vill försöka
lära känna bättre.
VECKA 1

HopP för vårt SAMHÄLLE

APG 9:1-22
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Den finaste
gåvan någonsin
förändrar allt
och vänder upp och ner på
hela världen

Var med och förändra själv på
www.omsverige.se/jul

