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– I en gemensam trädgård i Nordafrika samtalar
Moussa och hans vänner om skörden, livet och vad
det kostar att följa Jesus
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Fokusområde: Sahel
Strax söder om Sahara ligger Sahel – ett område i Afrika med
väldigt få Jesus-efterföljare.
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z LEDARE
Ett förutsägbart liv?

U

nder lång tid har vi i Sverige vaggats in i en falsk trygghet att livet är förutsägbart. Nu skakas den föreställningen på flera sätt. Efter två år av coronapandemi startar ett fullskaligt krig i vårt geografiska närområde. Vad gör en global
pandemi och ett storkrig i Europa med oss?
Det kan hjälpa oss att ompröva våra liv. I Sverige prioriterar många människor ekonomisk trygghet väldigt högt. Vi matas med värderingar om hur viktigt det är att jobba heltid och att prioritera sin framtida pension. I mammons världsbild tar mina egna
ekonomiska behov aldrig slut. Här vill OM vara en del av en motrörelse! Vi vill inte
låta oss påverkas av egoistisk propaganda när det gäller ekonomi. Många av er som
läser dessa rader är generösa givare till OM. Stort tack! Givande hjälper oss att bryta mammons makt över våra liv – till välsignelse både för givaren och mottagaren. Vi
har medarbetare på OM som avstår sitt vanliga lönearbete en dag per vecka för att
kunna ge mer av sin tid till missionen. En del personer ger väldigt stora gåvor trots
begränsad ekonomi.
Nu kanske någon invänder att vi människor är förvaltare och ska ta
ansvar för vår ekonomi och pension. Naturligtvis är det så! Alla vuxna
människor har ett eget ekonomiskt ansvar och får ta konsekvenserna
av de beslut man fattar eller inte fattar.
Jag tänker att det är som en skala där ena sidan är ”hängsle och livrem” och den andra att ”gå i tro” för sin ekonomi. Vi i OM tror att lärjungar till Jesus mår bra av att utmana sig själva att lita på Gud även för
sin ekonomi. Det kan innebära att frigöra tid för Herren genom att arbeta mindre eller genom ett ovanligt stort givande. Detta handlar om
vår egen vandring med Jesus och vårt andliga behov att, precis som
vår Herre, leva utgivande.
Pengar och tro är en känslig kombination. Viljan och drivkraften till ett
radikalt ekonomiskt liv måste komma från Herren och oss själva. Den
får aldrig tvingas på utifrån, av andra människor. Trots riskerna med
ett radikalt ekonomiskt liv finns det en stor välsignelse i att hantera sin
ekonomi utifrån Guds principer i stället för den här världens.
Illusionen om livets förutsägbarhet och inomvärldslig trygghet utmanas i våra dagar. Kanske några av oss kan ta chansen att pröva oss
själva och vår ekonomi mot bakgrund av vad som sker i vår omvärld.
Min bön är att Herren ska leda oss också på detta område av våra liv.

GABRIEL HAMMAR
Missionsledare för OM i Sverige

”Trots riskerna
med ett radikalt
ekonomiskt liv finns
det en stor välsignelse
i att hantera sin
ekonomi utifrån Guds
principer i stället för
den här världens.”
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z AKTUELLT

MISSIONSBILDEN

• Till vänster: Las Palmas, Spanien – OM:are från Logos Hope uppträder
med en traditionell koreansk solfjäderdans under ett event ombord.
• Nedan: I Centralasien kommer en sjukgymnast med hopp till barn och
ungdomar med funktionshinder genom Community Based Rehabilitation
– så kallade CBR-grupper.

Mitt bud är detta: att ni
skall älska varandra så
som jag har älskat er.
– JESUS (JOH 15:12)

Hans Ström
* 21 mars 1939
† 31 mars 2022
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Med stor saknad måste vi meddela att Hans Ström – mångårig
OM:are och grundare av OM i Sverige – fått hembud vid en
ålder av 83 år. Vi är många som tackar Gud för att vi har fått
dela gemenskapen med Hans. Minnet av hans liv i ödmjukhet
och trofasthet och hur han troget tjänat sin Frälsare kommer
att leva kvar hos oss. Tillsammans med Ruth och barnen
Stefan och Elisabeth med familjer saknar vi Hans och gläds
över att han nu får vara hemma hos Jesus.

”Jag har kämpat den goda kampen, jag har
fullbordat loppet, jag har bevarat tron.”
(2 TIM 4:7)

Begravningen ägde rum i Smålandsstenar den 22 april.
Läs mer på omsverige.se/hans

TACK

för all omtanke vi fått uppleva
när vår älskade make och pappa

HANS STRÖM
lämnat oss och nu är hemma hos Gud. Genom
olika hälsningar, er närvaro vid begravningen och
rikliga gåvor till OM Sverige och Mission i Indien
har ni visat att ni delar vår saknad efter Hans
och vår tacksamhet över det liv han fick leva till
glädje och välsignelse för många.
Vårt varma tack
Ruth,
Stefan och Elisabeth med familjer

ZAMBIA

Gud ville att jag skulle leva

För åtta år sedan var Gift, 27 år, med om en allvarlig bilolycka, där han var den
enda som överlevde.
– Jag frågade Gud om det var hans vilja att jag skulle dö, så må hans vilja ske.
Men jag överlevde, berättar Gift. Föraren i den andra bilen hade hälsat på honom
på sjukhuset och påmint om att det var tack vare Guds nåd som Gift hade överlevt.
Ett år senare överlevde Gift ytterligare en bilolycka och fick allvarliga skador. Han
förlorade även båda sina föräldrar kort därpå. Genom allt detta var han förvissad om
att Jesus fanns vid hans sida. Efter att han tagit examen fick han en längtan av Gud
att tjäna ombord på Logos Hope, och där berätta sin historia. I höstas åkte han dit.
– Jag förstår varför Gud lät mig överleva de här olyckorna. Han ville att jag skulle
leva så att jag kan berätta mitt vittnesbörd, och uppmuntra andra att söka Gud. För
han har en unik plan för oss var och en, säger Gift.

SVERIGE

OM:s mentorskapskurs,
Coach-Mentoring Essentials, kommer till Sverige
En unik chans för dig som är pastor, tonårsledare eller bara medvandrare till
andra kristna. Kursen är perfekt för dig som lärjungartränar andra i någon
form eller vill fungera som mentor.
Under 5 dagar tar vi upp frågor som:
• Hur börjar jag ett mentorskap?
• Vad är mitt ansvar som mentor?
• Hur ger jag vägledning på ett bra sätt?
• Hur utvecklar jag mitt lyssnande?
Efter kursens slut kommer du vara tryggare och bättre rustad att vägleda
andra som coach och mentor. Läs mer på www.cm-essentials.com
• Datum: 5-9 september, Jönköpingsområdet
Kontakta omsverige@om.org för mer information och anmälan.

KULtur-krockar…

När man befinner sig i andra
kulturer uppstår ibland dråpliga
situationer. Här är ett exempel
från Andreas och Frida som
varit ute med OM i
Nordafrika:
”Vi hade precis flyttat
till ett land i Nordafrika
och var supertaggade
på att lära känna människor,
kultur och språk. Vi bodde i
utkanten av huvudstaden och
gick på en dammig gata mot
vårt hus då en person, väldigt
glad och nyfiken, började prata
med oss. Väldigt snart bjöd han
till vår förvåning hem oss till
sitt hus.
Vi såg på varandra frågande
och tackade sen ja till inbjudan,
varpå mannen blev lite
förvånad själv. Han såg genast
mer osäker ut. Väl hemma
uppstod en längre diskussion
mellan mannen och hans fru.
Lite obekväma satt vi där ett
tag innan vi gick hem till oss.
Senare fick vi reda på att man
i deras kultur ska tacka nej tre
gånger till en inbjudan innan
man kan acceptera. Plötsligt
blev alla trevliga möten
med främlingar mycket mer
lätthanterliga.”
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z UKRAINA

UKRAINA

Att vara Jesu
händer och
fötter
HEJ SUSAN, VAR ÄR
DU JUST NU?

”Att vårt
internationella
team är där blir en
stor uppmuntran
för dem.”

– I Dorohusk, Polen, på
gränsen till Ukraina.

stund med till exempel såpbubblor och
handdockor så mammorna hinner fixa
med det praktiska innan de åker vidare.

HUR REAGERAR DE NI MÖTER?
KAN DU BERÄTTA VAD DU GÖR DÄR?
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– Jag är här under en vecka tillsammans med
OM Polens team vid gränsen för att ge lite tröst och glädje
till de människor som korsar gränsen från Ukraina. Vi delar ut
små välkomstpaket (med hygienartiklar, ett gosedjur, och lite
godis). OM har också en uppvärmd trailer där mammor kan
byta blöjor på sina barn, och amma i lugn och ro.
VILKA BEHOV HAR DE SOM RÖR SIG ÖVER
GRÄNSEN?

– De vanligaste frågorna vi får är ”chai?” (te), ”kava?” (kaffe)
och ”SIM-card?” (SIM-kort). Polska mobiloperatörer delar ut
gratis SIM-kort till ukrainska medborgare så de kan hålla kontakten med familj och vänner. Vi underhåller barnen en kort

– Vissa är väldigt trötta och orkar inte ens reagera. Men
många uttrycker stor tacksamhet och förvåning över att
människor från andra länder, som t.ex. Sverige, bryr sig om
det som pågår i Ukraina just nu. Att vårt internationella team
är där blir en stor uppmuntran för dem.
– De i teamet som pratar ryska eller ukrainska får möjlighet
till djupa samtal och kan be tillsammans med människor. Men
även för oss som inte kan språket är det en härlig upplevelse att se barnen skratta en kort stund, mitt i all osäkerhet. Vi
hoppas att de upplever Guds omsorg genom oss.
SNART ÅKER DU HEM IGEN, VAD HÄNDER DÅ?

– Våra ukrainska och polska teammedlemmar är ju kvar, men
de blir inte ensamma. Fler volontärer kommer hela tiden. När

OM:s team i Ukraina ko
mmer fortsätta sitt
arbete varje dag under
krisen. Genom ett nätve
rk
av troende och försam
lingar som sträcker sig
över hela landet bildas
en mänsklig kedja som
både hjälper flyktingar
att ta sig västerut och
som skickar mat och an
dra bristvaror österut till
platser där de behövs som
bäst.
” Vi ser er generositet som
ett verkligt uttryck
för hur Kristi kropp gör det
möjligt för oss och våra
partners att tjäna effekti
vt i den här krisen. Det är
uppenbart nu att flyktingh
jälpen är mer som ett
maraton än ett 100-mete
rs lopp, och för att kunna
fortsätta behöver vi stöd
och hjälp från andra kristna, som er.
Genom vårt nätverk ino
m OM är vi unikt utrust
ade att hjälpa ukrainska för
samlingar och strategiska
partners, som kommer att
finnas på plats under lån
g
tid framöver. De sträcker
ut en hand bakom sig, och
vi kan ge dem stafettpin
nen för att skicka hjälpe
n
vidare. Men för att kunn
a göra det har vi i vår tur
sträckt ut vår hand för att
Guds världsvida försam
ling ska kunna ge oss de
resurser vi behöver. Det
blir
en kedjereaktion initiera
d av Gud själv – en hand
ling
i tillbedjan. Vi tackar Gu
d för er och hur vackert
han
skapat Kristi kropp när vi
arbetar tillsammans på
det
här sättet.
Tack till alla er som kliver
fram och gör det möjligt
för oss att vara Jesu händ
er och fötter i denna
kritiska tid!”
Wayne, OM:s landsled
are i Ukraina

jag åker hem kommer en annan svenska, Ida, ner för att hjälpa till under en ny vecka. Våra flygplan möts nog i luften och
det blir nästan som en himmelsk stafett där vi turas om att
visa Guds kärlek i praktisk handling.
» Vi förväntar oss att det kommer finnas stora behov
och många möjligheter att visa Guds kärlek i
praktisk handling framöver. Hör av dig till susan.
carlen@om.org om du vill få mer information om att
hjälpa till med återuppbyggnaden av Ukraina så fort
striderna lagt sig.
» Ge en gåva till OM:s arbete i Ukraina genom att
swisha till 123 570 42 91 eller via omsverige.se/ge.
Märk gåvan med ”Ge Hopp: Ukraina”

Den 24 februari 2022 gick ryska trupper in
i Ukraina. Redan morgonen därpå började
OM:s svar på krisen:

109 lokala församlingar och
2 415 troende har engagerats.
120 000 flyktingar har hjälpts.

TOTALT INSAMLADE GÅVOR
FRÅN HELA VÄRLDEN ( T.O.M. 25 APRIL)

33 596 984 kr
HUR HAR PENGARNA ANVÄNTS (ANDEL I %)

72%

18%

10%

	
Praktisk omsorg
vid gränsstationer:
Matpaket
Soppkök
Vatten, te, kaffe och
croissanter

Hjälp till människor
med särskilda behov
Spel, gosedjur och
godis

Filtar, sovsäckar och
vintermössor

Våtservetter, blöjor och
barnmat

Bindor och
hygienprodukter

Smärtstillande medicin
Drick-yoghurt

Biblar

Akutboende vid
gränsen

Specialiserad hjälp: (vid behov)
Evakueringsstöd
Anti-trafficking-stöd
Trauma-behandling

Stöd och träning för
volontärer
Juridisk hjälp

Flyktingmottagande

	Special-utrustning:
Generatorer
Fordon
Tält och trailers

Kommunikationsutrustning
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z UPPMUNTRAN

ENGLAND

På äventyr med
Jesus i England
10 ungdomar från Bibelskola Livskraft i Aneby var nyligen på praktik med OM i
England. Och det blev tre händelserika veckor. Natanael som var med på resan
berättar:

8

”Vi bodde i ett mångkulturellt område i nordvästra London och utgick därifrån till några olika evangeliska församlingar. Vi delade ut 2 500 inbjudningar
åt en liten missionsförsamling, och på torsdagskvällar stod vi med bokbord och
delade ut traktat, samt pratade med folk på Leicester square. På tisdagar var vi
på Willesden High Road och delade ut evangelier.
Vi jobbade också ihop med en församling i Alperton som främst riktar in sig
på att nå hinduer. Vi var på studiebesök i en moské och i ett hinduiskt tempel,
samt på British museum och British library där vi fick studera olika arkeologiska fynd
som styrker den bibliska berättelsen. Vi hjälpte även till lite med barnverksamhet i en
turkisk församling.
De tre sista dagarna var de flesta av oss med i ett evangelisationsarbete som flera
olika församlingar i London samarbetar kring: “Turning”. Där fick vi se flera människor
ta emot Jesus ute på gatan. Vi fick bland annat be för en man som stod och vägde på
kanten av sin tro. Han var från Tibet och hela hans familj hade brutit kontakten med honom när han blivit kristen några år tidigare.
”... det känns som ett
Och nu saknade han kristet sammanhang och var nära att ge upp.
stort privilegium att få
Så för honom blev det till stor uppmuntran att vi kom och pratase resultat av arbetet
de med honom, kopplade honom till en närliggande församling och
bad med honom.
så direkt.”
Vi fick också veta att en hel del nya människor kommit till kyrkan
– Natanael
tack vare inbjudningar vi delat ut, så det känns som ett stort privilegium att få se resultat av arbetet så direkt.”

‘22
TEENSTREET
EUROPE 2022
30 JULI – 5 AUGUSTI
‘S-HERTOGENBOSCH
/ NEDERLÄNDERNA

TEENSTREET.se
TeenStreet är ett internationellt
kristet tonårsläger. Varje år träffas
tusentals människor från hela
Europa för att vara med på en vecka
med lovsång, Bibelstudier, sport,
skapande och annat kul.
Som en global gemenskap av unga Jesusföljare vill vi utmana dig och hjälpa dig leva ut
din tro i vardagen tillsammans med den lokala
församlingen. Tillsammans växer vi som
lärjungar, söker efter Sanningen, och peppar
till handling när vi följer Jesus tillsammans.
Häng med till Nederländerna i sommar!

“

”När dina ord
öppnas, ger de ljus
och förstånd åt
enkla människor.”
Psaltaren 119:130 (SFB)

MA ÄR
ÅRETS TE
– MISSA
SUPERBRA
A!
INTE DETT

13-17 år?
18+?

m deltagare
– åk med so
er
m ledare ell
– åk med so
.
Service Team

anmäl dig
Läs mer och
enstreet.se
te
å
p
e
n
li
n
o
ni.
ingsdag 15 ju
Sista anmäln
tal platser.
Begränsat an
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z FOKUS: SAHEL

10

Livgivande samtal
i trädgården
Text: Rebecca Rempel

Översättning: Magdalena C–

En trädgård i Nordafrika har blivit en samlingsplats för
män att sitta och prata med varandra, och det populäraste
samtalsämnet är religion.
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ästan varje dag gör Moussa*
SAHEL
den 30 minuter långa resan
från sitt hem i staden till trädgården. Han är inte den enda. Även
män från de omgivande byarna går
samma väg. Trädgården ligger mellan
fem byar och har fruktträd, en brunn
och grönsaker beroende på säsong.
Vissa män går till trädgården för att
arbeta när säsongen kräver det; vissa
FOKUSOMRÅDE: SAHEL
går för att hämta vatten, men de flesta
kommer för att prata. Trädgården har
blivit en samlingsplats för män att sitta
och prata med varandra, och det popu- de kan bli mer lika Honom, förändras
läraste samtalsämnet är religion.
deras liv på djupet.
”I trädgården var alla
– Tidigare var det jättesvårt att dela
människor vänliga och
evangeliet med en grupp icke-troen- LÄRDOMAR FRÅN JOB
respektfulla, och de
de. Men nu delar vi evangeliet öppet i I åratal trodde Oumar* att Gud inte älsbehandlade oss som
kade honom efter att tre av hans barn
trädgårdsprojektet, säger Moussa.
sin egen familj.”
Islam är den vanligaste religionen i dött till följd av sjukdom. Han var olyck– Adam*
detta nordafrikanska land, men som lig och undvek att gå hem för att träffa sina fyra kvarvarande barn – varav
Moussa förklarar:
– Folk i byarna har ärvt den. De väx- tre fortfarande var sjuka. Genom att gå
– I trädgården var alla människor
er upp i en muslimsk familj, men de stu- till trädgården fick Oumar lära sig om
Jesus och höra fler berättelser från Bi- vänliga och respektfulla, och de bederar egentligen inte islam själva.
Under diskussionerna hänvisas det beln. Jobs vittnesbörd uppmuntrade handlade oss som sin egen familj, sätill både Koranen och Bibeln. När män- honom eftersom han kunde identifiera ger Adam. Det berörde mig verkligen,
och jag kände att det är något annornen ser vad de båda böckerna säger sig med Jobs förlust.
– Han förlorade allt, men han fort- lunda med dessa människor i deras sätt
blir de ibland förvånade.
Varje dag äter männen mat tillsam- satte att vara trogen Gud och Gud väl- att behandla och älska människor.
Adam började ställa frågor till Mousmans och dricker flera koppar te med- signade honom ännu mer, säger Oumar.
an de pratar. Ibland är det bara fem per- När Oumar lärde sig mer om Jesu kär- sa om vad han trodde på och Moussa
soner som samlas, medan andra dagar lek började han tillbringa mer tid med berättade om Jesu kärlek för världen
” Jag
inte insett
att jagsina
varbarn,
en av
be för dem och lämna deras och gav honom en ljudbibel. På kvällen
är det mer
änhade
20 personer
som deltar.
JagMousvisste inte
atti jag
lyssnade Adam på bibeltexter och daframtid
Guds händer.
Under deGuds
två årfavoriter.
som gått sedan
gen därpå ställde han frågor till Moussa
sa började
gå dit
har 20
män gett
sina
hade
blivit
skapad,
och
än mindre att
”JESUS
DOG
FÖR
MINA
SYNDER”
om vad han hade hört.
liv till Kristus. Den positiva inverkan
jag var en favorit.”
fick höra talas om trädgården
– Han förklarade det för mig tills jag
sträcker sig bortom trädgården.
När Adam*
– Myanmarisk
buddhist
de nya troende söker Jesus och hur genom sin kusin, som äger en gård i när- blev helt övertygad om att kristendoheten och föreslog att han skulle söka men är Guds religion och att Jesus dog
arbete där. Moussa anställde Adam och för mina synder, berättade Adam.
”I åratal trodde
några till för att göra tegelstenar till att
Moussa välkomnar diskussioner med
Oumar* att Gud
bygga en mur. Adam märkte snabbt att andra och tar sig tid att svara på frågor
arbetsmiljön var helt annorlunda än och förklara sina svar. Han hade också
inte älskade honom
vad han hade upplevt på andra ställen.
frågor en gång i tiden.
efter att tre av hans
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» Fortsättning på nästa sida
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z FOKUS: SAHEL

» Fortsättning från föregående sida
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diskussionen var, bjöds även han in att
SÖKTE SJÄLV SANNINGEN
stanna. Han gick snabbt med på det, ef1998 plågades Moussa av mycket tvi- tersom han såg det som ett utmärkt tillvel. Han växte upp i en muslimsk familj fälle att vinna över utlänningen till sitt
och bad fem gånger om dagen, stude- sätt att tänka. Utlänningen var en efterrade Koranen och firade olika helgda- följare till Jesus och gav Moussa en Bigar. Men ju mer Moussa lärde sig, desto bel och uppmanade honom att läsa den,
mer tvivlade han.
vilket han också gjorde.
– För varje dag som jag sökte [sanning– Den var väldigt annorlunda, minns
en] blev jag mer förvirrad, minns han.
Moussa. När man läser Koranen förstår
En dag bjöd en vän in Moussa att man den inte. Men när du läser Bibeln
spela spel med två andra bybor och behöver du inte ens någon som förklaen utlänning. När de spelat färdigt bad rar vad det står.
Moussa vännen att följa med honom
Moussa fortsatte att läsa Bibeln, och
hem, men vännen drog på det och kom när Jesusefterföljaren frågade honom
med ursäkter. Efter ett tag fick Mous- om han trodde på Jesus som sin frälsa reda på att hans
sare ville Moussa
vän brukade stansäga nej.
”Den var väldigt
na kvar efteråt för
– Men jag hörde
annorlunda
(...)
När
att prata med utmig själv säga ”ja”,
man läser Koranen
länningen om resäger Moussa. När
ligion, något han
han läste och lärde
förstår man den inte.
inte ville att hans
sig mer bad MousMen när du läser
muslimska vänner
sa att hans tvivel
Bibeln behöver du
skulle få reda på.
skulle tas bort.
inte ens någon som
När Moussa för– Efter en måförklarar vad det står”
stod vad ämnet för
nads bön kände jag
– Moussa

mig fri i hjärtat att tro att islam inte var
sanningen, säger Moussa.
UTMANAD ATT BERÄTTA TROTS
MOTSTÅND

Att ge sitt liv till Jesus var inte utan utmaningar. I hans kultur påverkas alla
aspekter av livet om en person väljer
att lämna islam - han eller hon kan bli
utesluten från sin familj, få sparken från
sitt jobb, bli slagen eller drabbas av andra konsekvenser.
En annan efterföljare till Jesus frågade en gång Moussa om en sjukdom dödade alla människor i hans stad och han
hade botemedlet, skulle han då ge det
till dem eller låta dem dö? Moussa svarade snabbt att han skulle ge botemedlet till alla. Den troende förklarade att
Jesus är botemedlet för världen. Samtalet utmanade Moussa att börja dela
med sig av sin tro på Kristus, allteftersom den helige Ande leder honom.
Moussa förklarar hur hans egen familj tänker:
– De vill inte acceptera att jag är kristen, men de vet det. För om de accepterar att jag är kristen måste de klippa
alla våra relationer och det vill de inte
göra. Jag ska vinna dem till Kristus en
efter en.
*Namn ändrat

» Be för Moussa, Oumar och Adam
och deras samtal i trädgården.
Tacka Gud för den andliga växt
Herren ger och be att fler får
upptäcka vem Jesus är.

z FOKUS: SAHEL
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den södra delen av Sahara finner vi Sahelområdet. Det sträcker sig över
Mali, Burkina Faso, Tchad, Mauretanien, Niger, Nigeria, Eritrea, Etiopien,
Senegal och Sudan. Detta 500 mil breda landbälte är hem åt många olika
folkstammar. På hela den afrikanska kontinenten är det Sahelområdet som har
tätast befolkning utan tillgång till evangeliet. Människorna här möter många
svårigheter såsom torka, ekonomisk instabilitet och våld från extremistgrupper.
Här bor väldigt få Jesus-efterföljare, särskilt
i de östra delarna. Islam präglar kulturen och
”... evangeliet om Jesus möter
identiteten hos många, och evangeliet om
motstånd både politiskt och
Jesus möter motstånd både politiskt och
kulturellt. Men det finns hopp
kulturellt. Men det finns hopp för Sahel.
för Sahel.”
Genom den Helige Andes kraft utrustar
Jesus-efterföljare andra kristna, från samma
eller en liknande kultur, att sprida Guds ljus i Sahel. Det finns också många
möjligheter att visa på Guds kärlek på praktiska sätt genom olika hjälp- och
utvecklingsprojekt. När människor tror på Jesus och ger sina liv till Gud, blir de
uppmuntrade och utrustade att dela sitt vittnesbörd med andra.
» Be gärna med oss...
1.

2.

3.

...att Jesus-efterföljare från samma eller en liknande kultur
ska få ekonomiska förutsättningar att kunna bo och arbeta
i Sahelområdet, och nå sina grannar och samhällen.
...att Gud ska visa sig för människorna och skapa en andlig hunger
efter Honom som kan ge en
frid som inte världen ger.
...att fler skulle få ett hjärta
för att nå människorna i Sahel
med de goda nyheterna om
Jesus, och engagera sig på
det sätt Gud kallar dem.
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BONUS:
Se Matis berättelse
om att följa Jesus i Sahel

Fota mig

med mobilen
och spela videon
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Ett högt pris att
betala
Text: Rebecca Rempel

David* älskar fotboll och Jesus. Tillsammans blir
hans passioner ett effektivt sätt att knyta kontakter
och dela med sig av Guds kärlek till andra unga män
i centrala Nordafrika.

N

är David växte upp i södra
Afrika gick han bara i
kyrkan då och då. Men en
vän fortsatte att bjuda med
honom till kyrkan och efter ett tag gav
David sitt liv till Kristus. David minns
när han hörde talas om tsunamin som
drog in över Asien 2004. Drabbad av
hur många människor som svepts bort
utan att tro på Jesus bad han: ”Gud, om
du vill får du använda mig för att nå ut till
andra folk som inte känner Jesus.”
Fem år efter tsunamin deltog David
i OM:s lärjungaträningsskola REACH i
Zambia. Han drogs särskilt till den muslimska världen, och började förstå att
människor där också behöver Jesus.
Trots att hans klasskamrater fokuserade på andra delar av världen, väcktes Davids intresse för länderna i norra Afrika.
– Jag älskar utmaningar, säger David.
Det är därför jag är här i centrala Nordafrika fast ingen annan ville åka dit.
FOTBOLLEN BYGGER BROAR

Redan när David klev av planet fick han
sin första utmaning: det var den varma
årstiden.
– Då kan man inte göra någonting,
förklarar han, du kan bara vila. När det
är så varmt kan man inte fungera normalt.
Hans andra utmaning var att lära sig
det lokala språket. Först försökte David med hjälp av en språklärare, men
han upptäckte snart att det bästa sättet för honom var att gå ut och umgås
med folk.
Eftersom David spelat fotboll i flera
år, gick han till den lokala fotbollsplanen.
– Genom att träna och umgås med
idrottskillar lärde jag mig språket av
dem. Jag lärde mig när de pratade, säger David.
– Oavsett om man kan språket eller
inte kan man bygga relationer genom

” Oavsett om man kan
språket eller inte, kan
man bygga relationer
genom fotboll.”
– David

fotboll. Det är en bra brobyggare, fortsätter David. Sporten begränsas inte av
språk eller kulturella barriärer; den river
dem. Alla älskar sport. Oavsett om man
tittar på, eller spelar själv, så har alla en
relation till sport.
Genom fotbollen har David fått en
möjlighet att visa Jesu kärlek för andra.
I de lag han tränar, introducerar han alltid bön och betonar kristna värderingar. Lagen består av kristna och muslimer som spelar tillsammans.
– Jag tror att det är bönen som lockar dem, säger David om att icke-troende vill vara med i hans lag.
– I andra lag spelar man bara fotboll,
och sedan går man tillbaka hem. Men i
vårt lag är det annorlunda.
Och bön gör skillnad. Några unga män
har tagit emot Jesus via fotbollen. David samarbetar också med lokala församlingar för att hjälpa fler Jesus-älskare att visa på Guds kärlek genom sport.
UTMANINGAR

i och alla hans ägodelar konfiskerades
eftersom de hade köpts innan han blev
en Jesu lärjunge.
– Det är svårt för de här killarna när
de ger sina liv till Kristus, berättar David. Det är ett högt pris att betala.
David och andra Jesustroende gör
sitt bästa för att uppmuntra nya troende i deras tro och hjälpa dem med konkreta behov när de kan.
– Bibeln själv kan också vägleda dem
och stärka dem, säger David och lägger till att även om lärjungaskapet kan
ta lång tid, så känner de nya troende,
när de väl förstår evangeliets förvandlande kraft och Jesu kärlek, en önskan
att dela med sig av det till andra oavsett
vad det kostar eftersom de är orädda
och engagerade.
NYA MÖJLIGHETER

Ett par år efter att ha flyttat till centrala Nordafrika åkte David tillbaka till
sitt hemland för att gifta sig med Grace*. Paret återvände till centrala Nordafrika där Grace började lära sig språket
och kulturen. Eftersom män och kvinnor kulturellt sett inte ofta umgås, har
Graces närvaro öppnat dörrarna för
nya samtal och möjligheter att visa Jesu
kärlek även för kvinnorna i byn.
– Kvinnor är ryggraden i relationerna, säger David. När en man kommer
till tro är det lite svårt för kvinnorna att
också komma till tro. Men när kvinnan
kommer till tro, är det mycket lättare
för mannen att bli frälst.

Men även om Davids tro på Jesus tolereras och accepteras eftersom han är
utlänning, så är det annorlunda för nya
troende från en muslimsk bakgrund.
– Det är när de tar emot Jesus som
utmaningarna kommer, eftersom sam*Namn ändrat
hället säger: ”du vet ju vad Koranen säger, så du drar skam över familjen”, för» Be om fortsatt frimodighet för nya
klarar David och fortsätter: Familj och
troende när deras tro på Jesus
vänner kommer med alla medel att förväxer. Be att Gud möter deras
behov och uppmuntrar dem att de
söka få dig tillbaka till islam.
inte är ensamma.
När lokalbefolkningen fick veta att
två unga män börjat följa Jesus
slutade folk att handla i deras
”Det är när de tar emot Jesus som
affärer. En annan troende kasutmaningarna kommer.”
tades ut ur det hus han bodde
– David
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Dags för Max och Sarah
att lämna vidare vad de
sått i Stockholm

Text: Laila Stjärnström

• Max och Sarah har
byggt broar mellan
församlingar i Stockholm och människor
från Centralasien

I fyra år har Max* och Sarah* jobbat med OM i Stockholm och
byggt gemenskap med personer från Centralasien. Nu är det
dags att lämna Sverige, men de tar med sig de vänskaper de
skapat, kallelsen de har över sina liv, och livsstilen att följa Gud
från början till slut i alla säsonger.
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Efter att ha bott i Moskva i några år, bestämde sig
Max och Sarah för att flytta till Sverige – och fortsätta leva ut sin kallelse att nå ut till människor från
Centralasien.
– Gud började visa oss att Stockholm är en plats
med många personer därifrån, berättar Max. Han
och Sarah kom i kontakt med ett projekt OM drev i
huvudstaden, och har varit här sedan dess.
Sarah är själv från Centralasien. Hon mötte Jesus
som sextonåring, när en grupp missionärer var på
besök i hennes land, och blev sedan själv missionär.

Hon träffade Max när hon var på besök i hans
hemstad i England, och han bestämde sig för
att följa henne ut i mission. Deras gemensamma
kallelse är en kombination av de människor de
alltid känt starkt för var för sig.
– För Max har det alltid handlat om sårbara
personer, och för mig muslimer, så hur kombinerar vi det? säger Sarah, och berättar att det är så
Gud har lett dem till immigranter; personer som
i en ny kultur är sårbara.

– Ända sedan vi flyttade till Sverige har vi bett om att få
En viktig del av arbetet i Sverige har varit att skapa relatio- träffa kristna från Centralasien. Och så hände det förra månner mellan människor från Centralasien och människor i kyr- aden, berättar Sarah. De träffade två kvinnor som själva mötkan, att vara en länk som gör att personer lär känna varandra. te Jesus i sina hemländer – den ena genom att hon såg en
– De har kommit nära varandra, blivit vänner, säger Sarah. film om Jesus genom fönstret hos sina judiska grannar. Sarah
Och hon framhäver att det har varit Gud som har gjort det.
undrade varför de inte kunnat träffa de här två kvinnorna ti– Man kan inte tvinga människor att älska varandra, sä- digare, men är också glad att hon fick träffa dem innan hon
ger hon.
flyttar och veta att det finns fler kristna från Centralasien här.
Och det handlar inte bara om en pre– Gud har alltid bra timing, säger hon.
dikan om kärlek, utan om att tillbringa tid
London blir både ett steg in i något
tillsammans. Max berättar om när han
nytt, och till något välbekant, eftersom
”Det är inte vår gåva
skulle ut och åka skridskor på en sjö med
de bodde där innan de flyttade till Moskeller förmåga. Han
en grupp män från kyrkan, och bjöd med
va. Där ska de ta hand om Sarahs mamanvänder sig av oss
ett par bröder från Centralasien. Isen
ma, vila, och steg för steg upptäcka vad
enligt sin nåd.”
var full av människor som åkte skridskor.
Gud vill. De har också länge velat göra
– Max
Och det var bara någon kilometer från
något för att hjälpa troende från Centrabrödernas bostad, men de hade aldrig
lasien att få kontakt med varandra, och
varit där förut.
skulle vilja skapa ett bättre sätt för det.
– Mot slutet provade en av dem mina skridskor, och hans
– Många känner sig isolerade, så vi vill hjälpa till med att
ansikte bara sken upp, berättar Max. Sedan gick mannen till- koppla samman dem, säger Max.
baka till sjön senare samma kväll. Och igen dagen efter.
– Han sa att luften var bra för hans lungor. När han anda- DET ÄR GUD SOM GÖR JOBBET
Den senaste tiden har de, på grund av kriget, också haft extra
des in den friska luften mådde han bättre, säger Max.
Max och Sarah vill båda tipsa om att skapa gemenskap mycket kontakt med personer de känner från tiden i Moskva.
– I början kände jag mig förkrossad, säger Sarah. Men sen
med människor från andra länder genom att ta med dem ut i
naturen. Och de tror att det finns ett syfte med att bara fin- fick hon också höra om hur många kristna i både Ryssland
och Ukraina bad och fastade.
nas nära, i personernas liv.
– Jag förstod att det är här hoppet finns, säger hon. Där,
– Om de sen blir nyfikna och vill veta något om Gud, vet de
som i allt annat, ser Max och Sarah Guds hand och har ett fovart de kan gå, säger Max.
kus på det han gör – det är Gud som gör det riktiga jobbet.
MOT NÅGOT NYTT I LONDON
Både i krig och stora saker i världen, men också i deras eget
Nu är det tid för Max och Sarah och deras fyra barn att arbete. I det finns en frihet:
flytta till London. De känner sorg över att lämna Sverige, men
– Det är inte vår gåva eller förmåga, avslutar Max. Han ansamtidigt frid över sitt beslut. Och mot slutet av sin vistelse vänder sig av oss enligt sin nåd.
*Namn ändrade
här känner de också att Gud har visat dem nya saker.
NÅ UT - I NATUREN
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TJÄNA GUD PÅ HEMMAPLAN

– VILL DU VARA MED?
Vi söker nya medarbetare till OM:s
missionsbas i Sverige. Hör gärna av
dig om det verkar intressant!
TeenStreet-koordinator
5-20 TIMMAR / VECKA

Sociala medie-kommunikatör
2-10 TIMMAR / VECKA

Administratör
CIRKA 10 TIMMAR / VECKA

Mer information om
arbetsuppgifterna finner du på
omsverige.se/lediga-tjanster

z PÅ GÅNG
KALENDER
TeenStreet 2022 – tonårsläger
• 30 juli – 5 augusti, Nederländerna.
Sista anmälningsdag 15 juni.
Läs mer och anmäl dig på teenstreet.se

Kommande hamnar
Sevilla, Spanien		
Ceuta, Spanien		
Valletta, Malta		

26 maj - 29 juni
30 juni - 9 juli
12 juli - 29 juli

Durres, Albanien*		
Bar, Montenegro*		

9 sept - 12 okt
13 okt - 2 nov

* Ej bekräftade hamnar. Läs mer på om.org/ships

Sommarens konferenser
I sommar besöker OM följande konferenser:
• 26–29 maj
SAM:s årskonferens, Gullbranna
• 17–26 juni
Nyhemsveckan, Mullsjö
• 20–26 juni
Möt Operation Mercy på
		
Torpkonferensen, Kumla
• 7–10 juli
Gullbrannafestivalen, Halmstad
Hoppas vi ses!

Coach-Mentoring Essentials
• 5-9 september, Jönköpingsområdet
OM:s mentorskapskurs kommer till Sverige. Läs mer på
www.cm-essentials.com. Anmäl dig till omsverige@om.org.

ig
Fedotamobm
ilen

m
videon
och spela

Fullständig kalender och mer information: www.omsverige.se
Vill du se hur ett besök från Logos Hope kan
se ut? Se rapporten från vårt besök i Takoradi,
Ghana. Scanna QR-koden för att spela videon.
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SNABBA FRÅGOR TILL

MARGARETA SUNDBOM

som driver den kristna bokhandeln
Proklama i Stockholm.
HUR BÖRJADE PROKLAMAS
VERKSAMHET?

Bokhandeln startades av OM:are som
översatte och gav ut böcker som de läst
på engelska inom OM. Det startade
som ett bokförlag med postorderdistribution i mitten av 60-talet. Sen hyrdes
en lokal, och där började bokhandeln.
1973 fick Proklama den lokal vi nu har
på Hagagatan, centralt i Vasastan.
OCH HUR HAMNADE DU DÄR?

Jag var ute med OM på 60- och 70talet och har följt Proklamas arbete på
nära håll från början, men inte haft möj-

lighet att arbeta så mycket med Proklama förrän jag blev pensionär.
HAR DU NÅGON FAVORITBOK
DU TYCKER ALLA BORDE LÄSA,
FÖRUTOM BIBELN?

Jag försöker hjälpa kunderna att hitta rätt
bok i just deras situation. Men alla som
läser OM:s nyhetsmagasin borde läsa
”Lärjunge – antingen eller”, eller som den
nya upplagan heter ”Sant lärjungaskap” av
William Mac Donald. Det var den första
boken Proklama översatte och gav ut.

HUR SER FRAMTIDEN UT FÖR
PROKLAMA?

Det behövs medarbetare som kan ta
ansvar så att inte den sista kristna bokhandeln i Stockholm försvinner. Vi ber
att Proklama ska fortsätta, utvecklas
och sprida ännu fler biblar och kristna
böcker! Vi ber att Gud ska kalla någon
att ta ansvar för det.
» Är du själv eller någon du
känner intresserad av att ta
över bokhandeln i Stockholm?
Kontakta OM så kan vi förmedla
en kontakt.
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Älska RåslÄtt
Vi startar ett Älska Råslätt-team hösten 2022
– en gemenskap av unga vuxna som vill göra skillnad i förorten.
Längtar du efter att göra något meningsfullt för Jesus och göra skillnad i vardagen?
Är du på väg att flytta till Jönköping, till exempel för att börja plugga på högskolan?
Vill du medvetet välja att bo i den mångkulturella förorten Råslätt och leva ut Guds kärlek bland
internationella studenter, där en del kommer från några av världens minst nådda folkgrupper?
Hösten 2022 startar OM och Råslätts Församlingsgemenskap (RFG) ett Älska Råslätt-team för unga vuxna.
Ni som är med i första omgången har stor möjlighet att själva vara med och påverka utformningen. På Råslätt
finns både studentboenden och OM:s missionsbas. Teamet passar utmärkt för dig som vill engagera dig lokalt
i området parallellt med att du studerar eller arbetar. Räkna med att lägga 1-2 kvällar i veckan på att tjäna
människor på Råslätt, till exempel:
• I Råslätts Församlingsgemenskaps språkcafé
• Genom fritidsgården Underground
• Bland internationella studenter
Vi planerar en uppstartsvecka i slutet av augusti, innan högskolornas
terminsstart, med träning och undervisning i bland annat:
• Att nå muslimer med evangeliet
• Kulturförståelse
• Onådda folkgrupper
• Att leva ut tron i vardagen
Du kommer att få en egen handledare som håller kontakten med dig i arbetet
bland de minst nådda.

FÖR VEM: dig som älskar Jesus

Kontakta oss för frågor och ansökningshandlingar:

KOSTNAD: ingen extra kostnad

gabriel.hammar@om.org och robin@rfg.se
Läs mer på www.omsverige.se/alskaraslatt

och vill göra skillnad i förorten
OMFATTNING: 1-2 kvällar i veckan
NÄR: uppstart hösten 2022
SENASTE ANSÖKAN: antagning
sker löpande men senast 6 juni.
Hör av dig redan idag!
MER INFORMATION:
www.omsverige.se/alskaraslatt

