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1217 Fokusområde: Sydasien
I ett av av världens mest folkrika områden saknar  många 
människor fortfarande tillgång till evangeliet.
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Gud gör något nytt  
bland muslimer i vår tid 
Fler muslimer än någonsin kommer till tro på Jesus i vår tid!1 Nya möjligheter öppnas upp 
för folkslag som tidigare inte haft möjlighet att få höra om Jesus:

• Antalet muslimska flyktingar som kommer till ”kristna länder” har ökat dramatiskt de 
senaste decennierna.

• Internet öppnar upp informationsflödet i världen på ett helt nytt sätt. Det gör att allt fler 
människor i världen kan få höra evangeliet utan begränsningar.

Jag tror vi kristna ägnar alltför mycket tid åt att förfasa oss över allt som är fel i samhället 
och världen. Här får var och en pröva sig själv. Har jag min blick riktad mot det som är då-
ligt i samhället? Vad är det som upptar mitt sinne? Är jag lösningsfokuserad eller problem-
fokuserad? Ser jag problem eller möjligheter med internet? Ser jag problem eller möjligheter 
med muslimer i min närhet?

Naturligtvis ska vi inte blunda för verkligheten och det som behöver förbättras i vår värld. 
Men Gud har gett oss möjlighet att vara med och förändra den här världen 
”…långt mycket mer än vi kan tänka eller be om” (Ef 3:20). Vi behöver inte leva 
i vanmakt, oro och ångest över läget i vårt samhälle. Gud vill att du och jag 
skall vara en del av lösningen! Vi har fått ett himmelskt mandat! Gud gör nå-
got nytt bland muslimer i vår tid. Låt oss lyfta blicken och se Guds handlan-
de! Låt oss knäppa våra händer och vara med i den bönerörelse som möjlig-
gör andliga genombrott!

I många år har OM engagerat sig i bönerörelsen 30 dagar. En bönerörelse 
som sedan 1993 fokuserar på att be för muslimer under de 30 dagar de fi-
rar ramadan varje år. En bön om genombrott och frälsning. I år infaller rama-
dan till största delen under april månad. Torsdagen den 28 april kommer vi 
uppmuntra till bönesamlingar på många platser under det som kallas ”kraf-
tens natt”. Det är en tid under ramadan då många muslimer söker Gud all-
ra mest intensivt. Kanske finns det då en större öppenhet för Gud och hans 
tilltal än vanligt? 

Vi kommer ha en gemensam bönemanifestation den kvällen/natten där 
din församling, bönegrupp eller familj gärna får vara med. Kontakta oss på 
omsverige@om.org om du vill vara med och få mer information. Du binder 
dig inte för något, men kanske är det just DU som ska ta ett böneinitiativ på 
din ort för muslimer som inte känner Jesus ännu?
Gud välsigne dig! 

GABRIEL HAMMAR

Missionsledare för OM i Sverige

 z LEDARE

1 A Wind in the House of Islam, 
Chapman G, s. 18

”Låt oss knäppa våra 
händer och vara med 
i den bönerörelse 
som möjliggör andliga 
genombrott!”
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 z AKTUELLT

Många fattiga familjer i Nordafrika har lidit mycket under pandemin,  
särskilt de som lever ur hand i mun. Youssef* och hans team  
berättar hur Gud mötte en familjs fysiska – och andliga – behov: 
 
”Vi besökte broder Muhammeds* hus 
för att ge dem en kasse mat. Då var 
Muhammed fortfarande en starkt tro-
ende muslim. Men han välkomnade oss 
in, även efter att vi sagt att vi var krist-
na och kom från kyrkan. Familjen var 
ödmjuk, och frun blev extra glad. Hon 
visade sig vara troende och längtade 
efter att hennes man skulle komma till 
tro. Hon bad oss komma tillbaka, och 
vi besökte dem varje vecka. Hon bad 
oss att be för dem ”tills Muhammed tar 
emot Jesus i sitt liv”. Och det gjorde vi. 

Några veckor senare drömde Mu-

hammed om en vit person som sa 
”kom till mig”. Han var rädd för vad 
släkten skulle säga om han tog emot 
Jesus men till slut berättade han om 
drömmen för sin fru. Strax efter tog 
han emot Messias i sitt liv. När vi se-
nare träffade hans fru var hon sprud-
lande glad – hennes man hade kom-
mit till tro! Vi fortsätter att besöka 
dem, och varje gång läser vi Bibeln 
tillsammans. De har så många behov, 
och vi ber att Gud ska fortsätta att 
förse dem med vad de behöver. ” 

*Namn ändrade

• Till vänster: OM:are från Logos Hope plockar skräp på stranden 
tillsammans med lokalbefolkningen i Tema, Ghana. 

• Nedan: OM i Grekland i färd med att välsigna 265 flyktingbarn med en 
julklapp var. Efter jul har man kunnat fortsätta och gett bort ytterligare 
300 presenter till barn i ett av landets flyktingläger.

MISSIONSBILDEN

MISSIONSBILDEN

Vi älskar därför att han 
först har älskat oss. Om 
någon säger att han 

älskar Gud och hatar sin broder, så 
är han en lögnare. Ty den som inte 
älskar sin broder som han har sett, 
kan inte älska Gud som han inte har 
sett. Och detta är det bud som vi har 
från honom, att den som älskar Gud 
också skall älska sin broder.

1 JOH 4:19-21

  

Gud mötte 
fysiska 
och 
andliga 
behov

NORDAFRIKA
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Jonathan Segerberg (Stockholm) 
fortsätter med sitt engagemang 
som kreativ producent för 
TeenStreet Europa. Från och 
med årsskiftet tillhör han 
också OM Sverige-familjen rent 

organisatoriskt. Välkommen!

Missionspodden från Ljus i Öster 
berättar historiska och nutida 

berättelser om kristna som riskerat 
sina liv på missionsfältet. NYTT OM NAMN 

Tack till alla som gav 
generöst till OM:s 

julinsamling till 

förmån för de 

minst nådda. 

Tillsammans samlade  
vi in 165 050 kr. Tack!

Missionsverket från YWAM Sverige 
handlar om ung tro, kallelse och 
världen.

Människor & Tro från Sveriges 
Radio P1 har just nu en temaserie 
om mission. I avsnitt tre ”Mission 

i retur” medverkar två av OM:s 
medarbetare i Sverige! Lyssna på 
sverigesradio.se

Poddtips  
- finns där poddar finns!

1

2

3

Daniel och Hannah – våra 
teamledare i Bergsjön, 
Göteborg – berättar om en 

höjdpunkt från förra året: 

För två år sedan kom en höggravid 
kvinna in på vår flyktingverksamhet. 
Hon hade två små flickor i släptåg men 
inte en enda vän eller familjemedlem 
som kunde vara med henne när hen-
nes barn skulle födas. Hennes make 
hölls fängslad i deras 
hemland. Som mamma 
till fem barn kan jag för-
stå hennes svårigheter 
och utsatthet! Hon var 
troende och blev upp-
muntrad av det Nya Tes-
tamente på hennes språk 
som vi gav henne. En av 

GÖTEBORG

kvinnorna i församlingen erbjöd sig att 
vara med på förlossningen och hålla 
henne i handen och sa: ”Vi kvinnor be-
höver varandra, och även om vi precis 
träffats är jag villig att hjälpa till”. Men 
sedan hörde vi att hon flyttats till en 
annan flyktingförläggning. Vi skickade 
henne ett litet paket till barnet men 
tappade sedan kontakten. 

Döm om vår förvåning när vi i vintras 
– två år senare – stod 
och serverade kaffe på 
förläggningen och sam-
ma kvinna kom in i rum-
met igen, den här gången 
med tre barn efter sig! 
Hennes barn mådde bra 
och hade börjat gå. Hon 
berättade hur det lilla 

Nya testamentet hon fått hade följt 
med dem överallt, hur hon stoppade 
det under kudden i alla tillfälliga boen-
den och läste det för sig själv och för 
sina barn, och hur våra små kärleks-
handlingar faktiskt varit höjdpunkter 
under hennes tid här i Sverige. Hon 
hade bett mycket inför förlossningen, 
och barnet kom på natten. Hon åkte 
in efter att ha nattat de äldre flickorna 
för kvällen, och var tillbaka med den 
nya bebisen lagom till när de vaknade 
till frukosten. Gud glömmer oss inte 
när vi behöver hjälp! Han använde 
dessa små saker, som att ge bort en 
Bibel och visa Guds kärlek i praktisk 
handling, till sin ära. 

Ett oväntat återseende

”Vi skickade 
henne ett 

litet paket till 
barnet men 

tappade sedan 
kontakten.”
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 z SVERIGE

Möt Ali
Ali* kom hit 
ensam och har 
varit i Sverige 
ett par år. 
Han studerar 

svenska och är i 
20-årsåldern.

HUR HÖRDE DU TALAS OM JESUS?
– Jag träffade en kristen från ett grann-
land till Somalia på ett sjukhus i Mellan-
östern och han berättade för mig om 
Jesus när jag var på väg till Sverige.

VILKEN SKILLNAD I DITT LIV HAR 
DU SETT SEDAN DU BÖRJADE 
FÖLJA JESUS?
– Jättestor skillnad! Som svart och vitt. 
Det ger en kärlek till alla människor.

Gud möter  
somalier i Sverige
I Sverige lever över 100 000 somalier.  

1% av befolkningen i vårt land är somalier.  

Nu väljer fler och fler att följa Jesus. Den frihet de 

har att följa Jesus här är något nytt i vår tid. 
Text och intervju: Gabriel HammarFAKTA SOMALIA:

Huvudstad: Mogadishu
Religion: Islam
Befolkning:  16 miljoner
Antal kristna: Några hundra

Bakgrund: Den moderna 
nationen Somalia grundades 
1960 efter att landet varit 
koloniserat av Italien och 
England sedan 1800-talet. 
1991 avsattes diktatorn 
Siad Barre vilket utlöste år 
av inbördeskrig, konflikt och 
politiskt kaos. Landet saknar 
fungerande centralmakt sedan 
dess och kallas ibland för en 
”failed state” – en statsbildning 
som fallit samman. Landet är 
beroende av ekonomiskt och 
militärt stöd utifrån. 
Al-Shabab är en grupp som 
praktiserar en strikt form av is-
lam. Ibland utför de sprängdåd.

Somalia räknas som världens 
tredje svåraste land att vara 
kristen i, enligt Open Doors 
World Watch List 2022.

Innan inbördeskriget i Somalia bröt ut 1991 fanns det få somalier i Sverige och 
västvärlden. I det somaliska samhället saknas frihet för den som är född muslim 
att följa Jesus.

Precis som alla andra delar av samhället har de somaliska kristna påverkats av 
covid-19. Det har inte gått att träffas som förut på grund av restriktioner, och is-
tället har man träffats online, utomhus och i mindre sammanhang. Även om Sveri-
ge formellt har religionsfrihet kan en del somaliska troende möta starkt personligt 
motstånd för den väg de valt – även i Sverige. Det är svårt att i ord beskriva utma-
ningen för en flykting från ett land med en statsbildning som fallit samman, och 
som lämnar allt för att följa Jesus. Dessa vänner behöver vårt stöd för att växa i sin 
tro och kopplas till den lokala församlingen.

Flyktingvågen av somalier till Sverige och västvärlden är något nytt i vår 
generation. Via internet sprids budskapet om Jesus obehindrat över hela världen. 
Herren bygger sin församling bland det somaliska folket och nu kommer fler 
somalier än någonsin tidigare till tro på Jesus över hela världen.
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HUR FICK DU FÖRST  
HÖRA TALAS OM JESUS?
– Genom min mamma. Hon var den 
första som berättade för mig vem han 
var, varför han dog och att han var 
Guds son.

HUR VAR DET ATT KOMMA TILL 
EN KYRKA FÖR FÖRSTA GÅNGEN?
– Jag och min mamma gick dit. Vi bod-
de på en liten ort i Sverige. Någon bjöd 
oss till en samling med musik och fika. 

Jag var lite rädd innan jag gick 
till kyrkan, trodde det skulle 

hända något. Jag trodde 
inte kyrkan var en helig 
plats, utan att jag skulle 
bli lurad till något. Att det 
var en magisk plats. När 

vi kom dit välkomnade pas-
torn oss. Vi fikade och prata-

de med folk. Vi var jättevälkomna och 
det var en varm och kärleksfull plats. 
Det var en bra känsla – ”oj, det var inte 
vad jag tänkte mig det skulle bli”. 

HUR HAR OMGIVNINGEN 
REAGERAT PÅ ATT DU FÖLJER 
JESUS?
– De ser direkt skillnaden, med tanke 
på att jag inte har hijab. De har tankar 
på hur jag klär mig, att jag inte ber, att 
jag inte deltar i det som hör till islam. 
Muslimska vänner frågar om jag fastar, 
men jag deltar inte i samtalet. Om de 
ser att jag går i kyrkan... De dömer mig 
utan att lära känna mig.

*Namn och bild ändrade

HUR HAR DIN OMGIVNING 
REAGERAT PÅ ATT DU FÖLJER JESUS?
– Olika. Några förstår, några reagerar 
inte bra. Jag kan säga till alla att jag 
följer Jesus, men jag har inte berättat 
för min familj ännu.

HAR DU NÅGON DRÖM FÖR 
FRAMTIDEN?
– Ja, en stor dröm. Jag vill göra som 
Paulus gjorde. Min dröm är att bli Guds 
medarbetare.

Möt Bilan 
Bilan* har varit i Sverige 
mer än fem år. Hon 
studerar på gymnasiet och 
bor tillsammans med sin 
familj i Sverige.

TEENSTREET

Startar 
i mitten 
av mars 

2022
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 z UTRUSTNING OCH UTMANING

Följ med på missionsresa 
sommaren 2022

Pilgrimsvandra  
till Santiago de Compostela
Ta chansen att få dela evangeliet längs den världs-
berömda pilgrimsleden till Santiago de Compostela! 
Tillsammans med ett team får du möjlighet att prata 
med och lära känna människor som rest hit från hela 
världen. Pilgrimsleden anses vara en av de plaster 
i Europa med störst öppenhet för evangeliet, då 
många pilgrimer är öppna för att lyssna, diskutera 
och reflektera längs sin vandring. 

När: 15 – 24 juli 2022 Ålder: 18+
Anmälan: Senast 10 maj Pris: 5 500 kronor

Restoring Hope – praktisk hälso- och  
omvårdnadsinsats i norra Afrika
Hjälp flyktingbarn och deras familjer. Teamet kommer arbeta med barnen på 
the Center of Hope, där ni hjälper till med omvårdnad, lär ut första hjälpen 
och hur man sköter sin hygien, samt uppmuntrar och ber för barnens familjer. 
Förutom hälsovård och enklare sjukvård kommer teamet att delta i bibelstudier.

När: 2 – 15 juni 2022  Ålder: 18-70 år
Anmälan: Senast 3 maj   Pris: 7 000 kronor

SPANIEN

NORDAFRIKA

Välkommen med på någon av OM:s 
missionsresor i sommar och gör 
skillnad i andra människors liv! 

Vi räknar med att kampanjerna kan genomföras smittsäkert i 
sommar, men självklart kan det bli ändringar med kort varsel. 
Flexibilitet är ett nyckelord för alla deltagare. Priserna inkluderar 
mat och logi på plats. Resa till kampanjen tillkommer.  
Fullgott vaccinationsskydd krävs för deltagande. 
Anmälan och mer information på omsverige.se 
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Hjälp till på barnläger i Ryssland
Altaj är en av Sibiriens mest onådda folkgrupper.  
Här har OM sedan några år tillbaka ett arbete med 
att nå ut till barnen. Nu har du möjligheten att få vara 
med på barnläger och hjälpa den lokala församlingen 
att utveckla sitt arbete för barn och ungdomar. Du 
kommer få pyssla och leka med barnen, och berätta 
Bibelberättelser. Du kommer också få dela evangeliet 
med föräldrarna. På den här resan kan du få vara en 
välsignelse för dem som ännu inte känner Jesus.  

När: 19 juni – 4 juli 2022   Ålder: 18-65 år 
Anmälan: Senast 10 maj   Pris: 4 500 kronor

Se liv förvandlas i Zambia
Var med OM-teamet på plats i Kabwe och hjälp till i deras olika aktiviteter, till 
exempel i arbetet med handikappade barn och AIDS-drabbade familjer. Du får 
även dela med dig av Jesu underbara hopp för gatubarn och andra i samhället. 

När: 1 – 10 juni 2022  Ålder: 5-90 år
Anmälan: Senast 17 maj   Pris: 5 500 kronor

För dig som kan åka 
iväg lite längre:

Dela evangeliet 
i onådda byar i 
Himalaya (5-9 mån)
I detta ganska avlägsna land i 
Himalaya bor miljontals människor 
som aldrig hört om Guds kärlek  
- eftersom inga efterföljare till 
Jesus varit där, ännu. Mycket av 
tiden spenderas på vandring till 
avlägsna byar i de vackra bergen, 
på 2 500 meters höjd. Du får möj-
lighet att berätta om Jesus, dela ut 
böcker och bo hemma hos bybor. 
Ett unikt tillfälle att få vara med 
i det Gud gör för att utbreda sitt 
rike bland de minst nådda folk-
grupperna i Himalaya.  

När: 28 augusti 2022 – 30 maj 
2023 
Ålder: 18+
Anmälan: Senast 24 maj 
Pris: 8 500 kronor/månad

ZAMBIA

RYSSLAND

SYDASIEN
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TYVÄRR
Tyvärr kan vi inte inkludera vår medarbetarekarta i vårt digitala magasin. 

Vill du beställa magasinet (och medarbetarekartan!) på papper går det 

utmärkt teckna en gratis prenumeration på https://omsverige.se/magasin  

eller kontakta kontoret via telefon (036–18 44 91) eller e-post: 

omsverige@om.org
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 S Y D A S I E N

FOKUSOMRÅDE: SYDASIEN

Att tjäna  
mitt i lidandet
Text: Nicole James       Översättning: Stefan och Magdalena Brandshage– 

Under coronapandemin upplevde Samuel* och hans vänner 

hur Gud kallade dem att ge uppuntran och hjälp till andra, trots 

att de själva inte var immuna mot krisen. När de levde ut  Guds 

kärlek på konkreta sätt fick de också dela evangeliet med fler 

människor än någonsin tidigare. 

 
 

 z FOKUS: SYDASIEN
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 » Fortsättning på nästa sida

” 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

rätta mer om drivkraften bakom hjälp-
arbetet. 

– Jag fick dela evangeliet med dem 
på ett tydligt sätt och de lovade att 
läsa Guds ord, berättar Samuel. Snart 
därefter återvände han till området för 
att leda en trosdialog med ännu fler 
muslimska religiösa ledare. 

– Pandemin har främjat en ökad 
öppenhet för evangeliet hos många 
människor på grund av de frågor 
som den har aktualiserat, säger han. 
Människor oroar sig för vart de kom-
mer att ta vägen om de dör. Om de dör, 
vad har de för hopp? Hur ser framtiden 
ut? Var finns Gud mitt i allt detta? 

Samuel använde också perioder av 
nedstängningar, då fysiska möten inte 
var möjliga, till att leda webbaserad un-
dervisning för andra Jesus-efterföljare 
och kyrkoledare runt om i världen. Att 
se hur Herren öppnade dörrar till att 
undervisa andra troende, så långt bor-
ta som i England, uppmuntrade Samu-

När nyheten om att coronapan-
demin, som härjat i länder som 
Kina, Italien och USA, nu även 

nått södra Asien började Samuel* att 
fundera över vad som skulle hända om 
pandemin nådde hans eget land. Som 
världsvan resenär kände han till de be-
kvämligheter som västvärlden har: ett 
etablerat sjukvårdssystem, stora hus 
med utrymme för social distans och 
isolering av sjuka, samt kylskåp med 
rymlig förvaring av mat. 

– Om människor lider i dessa länder, 
vad kommer då inte att hända i mitt 
land med en så hög befolkningstäthet? 
undrade han. 

Så småningom, i april och maj 2021, 
fick han svar på sin fråga. Den andra 
vågen av coronapandemin ödelade 
hans land. Tusentals människor smit-
tades av viruset och dog. Sjukhusen 
fick slut på syrgas och blev fullbelag-
da. Människor dog på gatorna. Även de 
som inte blev sjuka stötte på utmaning-
ar då ekonomin stängdes ned. 

– Miljoner människor förlorade sina 
jobb och flera miljoner var tvungna att 
flytta ut från städerna, förklarar Sam-
uel. Han är ledare för ett nätverk med 
Jesus-efterföljare som troget sprider 
Guds kärlek genom bibelutdelning och 
genom olika projekt inom samhälls-
utveckling och utbildning. Nu började 
han få rapporter från teammedlemmar 
i landsbygdssamhällena om att familjer 
svalt. Under bön, och i samarbete med 
OM, startade han ett projekt med mat-
distribution. Det grundades på etable-
rade relationer och kontakter, i syfte 
att tjäna de mest utsatta. 

DRABBADES OCKSÅ SJÄLVA
Trots att Samuel och de andra i teamet 
lydde det de upplevde var Guds kallelse; 
att ge uppmuntran och hjälp till andra, 
så var de själva inte immuna mot krisen. 

– Många i teamet smittades av viru-
set och några lades in på sjukhus, så det 
var utmanande för oss på ett person-
ligt plan, berättar han. Genom att i tro 
erbjuda förbön och i vissa fall hjälppa-
ket, upplevde Samuel och de andra hur 
Gud agerade mitt i krisen som pande-
min innebar. 

– Herren välsignade arbetet, säger 
han. Vi såg nya gemenskaper formas. 
Vi har aldrig berättat evangeliet för så 
många människor i hela vårt liv. Det, 
uppmuntrade Samuel att fortsätta tjäna. 

– Att få dela de goda nyheterna och 
att beröra andra med Jesu kärlek gav 
mig så mycket glädje, säger han.

TJÄNA MÄNNISKOR  
OCH SPRIDA GUDS KÄRLEK
Även om Samuel och hans fru lägger 
det mesta av sin tid på att koordinera 
teamets hjälpinsatser, deltar de också 
i distributionen när det är möjligt. Och 
framför allt söker de efter tillfällen att 
få dela med sig av de goda nyheterna 
om Guds kärlek med dem som inte kän-
ner Honom. 

– Vi älskar att möta människor, sä-
ger Samuel. I samarbete med en pastor 
med muslimsk bakgrund ordnade de en 
matutdelning i ett övervägande mus-
limskt område. Där bjöd Samuel in fem 
muslimska ledare till kyrkan för att be-

”Vi har aldrig berättat 
evangeliet för så 

många människor i 
hela vårt liv.” 

– Samuel

”Att få dela de goda 
nyheterna och att 
beröra andra med 
Jesu kärlek gav mig så 
mycket glädje.” 
– Samuel
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el att hålla ut. Trots den fortsatta ris-
ken att bli smittad, känner han frid över 
Guds plan för hans liv. 

– Så länge vi är här där Herren har 
satt oss, tjänar vi Honom och det är en 
stor glädje att få dela med sig av de goda 
nyheterna med människor, säger han. 
Det är det löfte som vi håller fast vid. 

FORTSATT ENGAGEMANG TROTS 
FÖRÄNDRADE OMSTÄNDIGHETER
Trots att Samuel har varit tvungen att 
anpassa sig till skiftande omständig-
heter till följd av coronapandemin, har 
han trofast fortsatt hålla fast vid det 
löfte som han gav 
Gud då han var ung 
och tjänstgjorde på 
OM:s skepp Dou-
los. En kväll om-
bads han att tala 

inför ett antal urdutalande muslimska 
besökare på fartyget. 

– Vi hade ett långt samtal på vårt 
modersmål urdu/hindustani. På slu-
tet gav jag dem ett Nya Testamente på 
urdu, erinrar han sig. När gruppen läm-
nat skeppet frågade Samuel varför han 
hade valts ut för att tala till gruppen 
trots att han var den yngste i besätt-
ningen. Han fick då veta att han var den 
ende av de 350 människor ombord som 
talade urdu, och det chockade honom. 

– Den dagen lade jag återigen mitt 
liv i Guds händer och lovade att tjäna 
bland urdutalande muslimer resten av 
mitt liv, berättar han. 

SYSTERN 
BANADE VÄG 
FÖR TRON
Samuels egen väg 
till tro började i 

 » Fortsättning från föregående sida
sexårsåldern, då hans äldre syster an-
slöt sig till OM i hans hemland och se-
dan berättade om Jesus för familjen. 

– Jag såg hennes liv. Vilken hängi-
ven kvinna hon blivit och hur hon äls-
kade Herren. Det hjälpte mig att själv 
ta beslutet att följa Herren 10 år sena-
re, berättar han. Trots att Samuel gläds 
åt varje möjlighet att dela evangeliet, 
medger han att förföljelse är en realitet 
för många troende kristna i hans hem-
land. 

– Det finns många känslomässiga ut-
maningar då vi ser hur människor rea-
gerar på våra handlingar, vårt vittnes-
börd, och de kontakter vi knyter. Det 
finns alltid en risk för en motreaktion 
från samhället, säger han. Utöver det 
så möter muslimer som beslutar sig 
för att följa Jesus också motgångar. De 
har från barnsben lärt sig att accep-
tera Koranens lära och är uppfostra-
de i muslimska familjer och samhällen. 
Många kämpar med att stå emot på-
tryckningar från både familj och sam-
hälle, även efter att de har förstått san-
ningen i evangeliet.  

*Namn ändrat 

 »Be att Samuel, hans familj och 
andra Jesus-efterföljare i södra 
Asien ska kunna fortsätta nå 
människor och sprida Guds 
kärlek, medvetna om att Han 
har kontroll. Be om beskydd så 
att de kan tjäna i sina team och 
samhällen. 

”Så länge vi är här där 
Herren har satt oss, 

tjänar vi Honom och 
det är en stor glädje 

att få dela med sig av 
de goda nyheterna 

med människor” 
– Samuel

 z FOKUS: SYDASIEN
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 z FOKUS: SYDASIEN

BAKGRUND

SYDASIEN 

IOM:s fokusområde Sydasien finner vi Pakistan, Bangladesh och de norra 
delarna av Indien. Det är tre av de fem länder med flest människor som inte 
känner till de goda nyheterna om Jesus. Här bor 1,5 miljarder människor 

och antalet som lever utan enkel tillgång till evangeliet är svindlande stort. 
De största religionerna är hinduism och islam. Bara i Pakistan bor det 176 
miljoner muslimer, och man beräknar att 2030 kommer Indien vara det land 
i världen med störst muslimsk befolkning. De kristna gemenskaper som finns 
möts av fördomar och förtryck från både sina familjer och samhället i stort. 
Därför räds många att försöka nå ut till sina 
muslimska och hinduiska grannar. Antalet 
terrorattacker riktade mot kristna har ökat, 
och det stiftas fler och fler lagar rörande 
hädelse mot islam vilket ofta drabbar dem 
som vill följa Jesus. 

Trots detta är människorna gästvänliga och kyrkan har fördel av att ha rötter 
som går långt tillbaka i tiden. De troende här vittnar om sanningen samtidigt 
som de hjälper till på praktiska sätt. Man hjälper bland annat till bland flyktingar, 
bidrar till att det sker en utveckling i både samhälle och skola, räddar kvinnor 
och barn ur människohandel, samt tränar inhemska troende i hur de kan nå sina 
samhällen med evangeliet. 

 »Be gärna med oss att...

1. De Jesus-efterföljare som bor i Sydasien ska känna frimodighet och inte 
rädsla för att dela evangeliet med sina muslimska och hinduiska grannar.

2. Förföljelsen från samhället ska upphöra, och att kyrkor och kristna 
organisationer i större utsträckning ska kunna vara en aktör i samhället.

3. Arbetet med att nå ut med evangeliet digitalt genom olika medier ska 
växa bland de 600 miljoner som talar urdu, bengali och hindustani.

INDIEN

NEPALPAKISTAN

AFGHANISTAN

UZBEKISTAN

TURKMENISTAN TADZJKISTAN

KINA

BHUTAN

BANGLADESH

MYANMAR

IRAN

OMAN

 S Y D A S I E N

”... antalet som lever utan 
enkel tillgång till evangeliet är 

svindlande stort”
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Det röda landet 
Text: Linnéa Strömberg

Mitt emellan Afghanistan och Indien ligger 

Pakistan, ett land med 227 miljoner invånare 

där den stora majoriteten är muslimer. Här kan 

det vara svårt att leva som kristen och det kan 

få konsekvenser om man delar evangeliet. Från 

Sverige når pakistanske Naveed Malik tusentals 

landsmän via TV och internet, och han hör om 

mirakler i ett land med svår förföljelse.

PAKISTAN
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Pakistan är ett långsmalt land, in-
klämt mellan Afghanistan och In-
dien, med berg i norr och väster. 

Naveed Malik föddes uppe i bergen.
– Där är det som i Sverige; snöigt och 

kallt, berättar han. Det var när han läm-
nade bergen för att gå i skolan som han 
lärde sig urdu, ett av Pakistans national-
språk. Och det var också då han träffa-
de kristna människor, och själv valde att 
börja följa Jesus.

I Pakistan är de allra flesta muslimer, 
runt 97 procent, och det kan vara svårt 
att vara kristen. 

– Man är fri att utöva sin tro, och gå 
till kyrkan, men när det gäller förföl-
jelse finns flera problem, berättar Na-
veed. Man kan råka illa ut om man delar 
evangeliet, och det kan vara svårt att få 
jobb, eller att äga fastigheter. Man kan 
bli falskt anklagad för att till exempel 
kritisera islam, och kan då åka i fäng-
else, eller få sin egendom förstörd. Det 
har också blivit svårare med åren, efter 
vad Naveed har sett.

INTERNET – ETT VERKTYG ATT NÅ UT 
Sedan åtta år bor Naveed i Sverige och 
arbetar med OM. Via internet kan han 
nå människor i Pakistan och andra länder 
på urdu. Varje dag lyssnar över 11 000 
personer på hans bibelstudier, som han 
skickar ut via meddelande appen Whats-
App. Och han gör också bland annat 
Youtube-videor, leder live-möten, och 
spelar in klipp till kristna TV-kanaler.

Han riktar in en del av sin undervis-
ning till de kristna, och förutom upp-
muntran vill han se mer specialiserad 
träning för dem som är i ledarskap.

– En lärjunge kan inte vara förmer än 
sin lärare, säger han. I Pakistan kan det 
ibland finnas ett fokus på professionella 
titlar, men han vill se mer fokus på sann 
andlig mognad. Och han vill lära ut mer 
om hur man kan prata med muslimer 
och besvara de frågor de har.

BÖN GENOM VIDEOSAMTAL
Och Gud arbetar i Pakistan, människor 
lär känna Jesus. Naveed berättar om en 
kvinna som kom till kyrkan med många 
frågor, och efter lång tid av samtal och 
undervisning valde hon att ge sitt hjär-
ta till Jesus Kristus. 

– Vi döpte henne i Arabiska havet, 
berättar Naveed. 

Men kvinnan upplevde motstånd 
från personer i sin närhet, främst från 
sin starkt muslimska dotter.

– Jag sa “oroa dig inte, vi ska be”, be-
rättar Naveed, och sen gjorde de det 
genom videosamtal, många gånger. 
Och så fick Naveed möjlighet att en dag 
prata med kvinnans dotter.

– Hon ville inte prata om sin mam-
ma. Istället sa 
hon att “sir, jag 
har några frågor, 
och jag behöver 
svar”. Och sena-
re tog även hon 
emot Jesus som 
sin Herre och 
frälsare. Och nu 
leder hon möten online. Hon leder lov-
sång, och sjunger tillsammans med sin 
mamma, berättar han. 

HOPP OM ATT  
JESUS SKA FÖRÄNDRA
När vi pratar med Naveed har han 
precis kommit hem från Frankrike, dit 
han var inbjuden för att undervisa i en 
pakistansk församling.

– Vi hade en hel dag med frågor och 
svar, och pratade om hur de kan nå 
muslimer där, berättar han. Och han 
lyfter fram att det är viktigt här, för oss 
också. Samtidigt som vi välkomnar per-
soner till vårt land, kan vi använda möj-
ligheten att på riktigt berätta om Jesus 
och predika evangeliet. 

Naveed lyfter fram några saker man 
kan fokusera på om man vill vara med 
och be för den fortsatta spridningen av 
Guds rike i Pakistan.

– Be mot materialism inom ledar-
skap. Att om någon är fattig och svag 
ska det inte göra någon skillnad. Be om 
andlig rikedom istället, säger han. Han 

uppmuntrar också till 
bön för kristna i Pakistan 
i allmänhet, att de ska 
vara salt på jorden där de 
är. Och om beskydd för 
deras egendom, familjer 
och kyrkor. 

– Och be för muslimer-
na, att deras andliga ögon 

ska öppnas, säger Naveed.
När han tänker på Pakistan som na-

tion, ser han ett rött land framför sig. 
– Pakistans historia är skriven i mar-

tyrers blod. Med de andliga ögonen är 
det så det ser ut, säger Naveed. Men 
det finns hopp att Jesus ska kunna bry-
ta in, och förändra saker. 

– Jag vill se den gröna färgen. Det 
som representerar liv, avslutar han.   

”Och be för 
muslimerna, att deras 

andliga ögon ska 
öppnas.” 

– Naveed Malik om hur vi kan 
be strategiskt för Pakistan

”Pakistans historia är 
skriven i martyrers 

blod.” 
– Naveed Malik
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The 
Round 
Table

 10 mars  kl. 13.00 - 14.00
 14 april  kl. 13.00 - 14.00
 12 maj  kl. 13.00 - 14.00

A MINISTRY OF OM www.everyonecanplant.com

Välkommen till  
rundabordssamtal  
med nätverket PLANT. 

En timmes samtal och 
uppmuntran för dig som är 
– eller vill bli – involverad 

i lärjungaträning och 
församlingsplantering.

Vi möts på Zoom och samtalet 
hålls på engelska. Läs mer och 
hitta länken på omsverige.se



OM Sveriges årsmöte
• 7 april, Jönköping och online

30 dagar i bön för den muslimska världen
• 2 april – 1 maj
Var med och be för våra muslimska vänner under ramadan. 
Beställ bönehäften till dig själv och din församling på 
omsverige.se eller 30dagar.nu 

Påskoutreach med OM i Berlin 
• 14–18 april
Berätta om den uppståndne Jesus under påskhelgen.  
Vill du haka på? Maila omsverige@om.org för mer info.

30 dagar: Bön under ”kraftens natt” 
• 28 april 
Vi uppmuntrar till bönesamlingar på många platser den 
natt under ramadan då många muslimer söker Gud extra 
intensivt. Hör av dig till omsverige@om.org om du vill vara 
med och arrangera en samling på din ort.

Sista anmälningsdatum för utresa i augusti
• 30 april - för dig som vill resa ut med OM i augusti 2022
Team på 6 mån—2 år: Mellanöstern, Logos Hope, Sydafrika m.fl. 
Läs mer på omsverige.se

 z PÅ GÅNG

Årsmöte för OM Sverige 
• 7 april kl. 18.00, online och på Råslätt, Jönköping 
Föreningen OM Sverige håller årsmöte.  
Alla medlemmar välkomnas att delta. 
Föranmälan krävs för att delta på plats. Mer 
information och länk till själva mötet finns på 
omsverige.se/arsmote 

Varmt välkomna!

INBJUDAN

Hallå där, 
ANDERS CARLÉN,
projektledare för 30 dagar i bön för den 
muslimska världen. 

VAD GÖR DU JUST NU?
– Just nu packar jag upp leveransen av 
30 dagar i bön-häftena, och planerar en 
massa roligt bönebus för senare i vår.

BÖNEBUS – VAD ÄR DET FÖR NÅGOT?
– Nej, bönebus är väl fel ord. Böne-
hus och bönebrus kanske är bättre 
ord. Vi vill bland annat göra en böne-
natt för ungdomar som vill be för sina 

muslimska vänner under den så kallade 
kraftens natt under ramadan. Vi får se 
exakt hur det blir, men någon form av 
bönestafett tror vi att det blir. 

VARFÖR BER NI FÖR  
MUSLIMER UNDER RAMADAN?
– Vi vill helt enkelt be för och välsigna 
våra muslimska vänner, både dem som 
bor nära oss och dem som bor i andra 
delar av världen. Och det bästa vi vet är 
ett möte med Jesus själv. Det vill vi att 
alla ska få chansen att uppleva själva. 

HUR GÖR MAN OM MAN  
VILL VARA MED OCH BE  
UNDER 30 DAGAR?
– Man kan beställa böneguider från 
OM att dela ut till sin församling el-
ler hemgrupp, eller så går man in på 
30dagar.nu och laddar ner appen.   

1919

https://omsverige.se/be/30-dagar/
https://30dagar.nu
mailto:omsverige@om.org
mailto:omsverige@om.org
http://www.omsverige.se 
https://30dagar.nu


VÅRT UPPDRAG

Vi vill se en gemenskap av  
efterföljare till Jesus  

inom räckhåll för  
varje människa på jorden

OM:s arbete bygger helt på ideella gåvor  
och utan våra trogna understödjare  
stannar vårt arbete.
 
Din gåva gör det möjligt att:

 • Ordna missionsresor utomlands
 • Sprida evangeliet via media och internet
 • Segla med Logos Hope världen över
 • Stötta missionärer i våra svenska förorter
 • Utrusta en ny generation kristna 

Vill du vara med 
och hjälpa till? 
Bli månadsgivare till OM 
med 50 kr per månad. 
Läs mer och anmäl dig på 
omsverige.se/ge 

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

Bli månadsgivare innan den 15 mars 
och få en fin jordglob att pussla ihop. 
(Ange ”Pusselglob” i kommentaren. 
Begränsat antal, gäller så långt lagret 
räcker.) 

• Libreville, Gabon: Nazareth Bonilla från 
Spanien går runt i byn och bjuder in barn 
och deras föräldrar att delta i Logos Hopes 
hygienkurser.

Fota mig 
med mobilen:  

omsverige.se/ge

https://omsverige.se/ge

