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z LEDARE
Att underordna sig Guds Ord
OM har nio grundvärderingar. En av dem är ”att leva underordnade Guds Ord”.
Kanske någon studsar på formuleringen att ”underordna sig”? Det är knappast en
populär tanke i Sverige nuförtiden!
Men vi som Jesu lärjungar behöver utgöra ett alternativ och en motpol till vårt samhälles budskap om individualism, och att förverkliga sig själv till nästan varje pris. Det
tycks mig som om ”jag själv” blir allt viktigare både i samhället och kyrkan ju längre tiden går. Hur kan vi stå emot frestelsen att leva våra liv för oss själva på bekostnad av
att leva underordnade Gud och hans Ord?
Vi får ta emot Guds Ord i Bibeln som ett inspirerat Ord, Guds tillräckliga uppenbarelse
för att vi ska kunna leva de liv Han tänkt och planerat för oss (2 Tim 3:16-17). Tanken om
att underordna sig Guds Ord bygger på några förutsättningar:
1.
2.
3.

Gud vet bättre än mig
Gud älskar mig och vill mig väl
Bibeln är en alltigenom trovärdig och sann bok

Att lära känna Gud innebär att vi litar på Honom mer och mer. Det är
svårt att underordna sig någon man inte litar på fullt ut. Genom tron
kan vi över tid växa i vår relation till Gud och mer och mer lita på att
Han faktiskt vet bättre än vad vi själva gör. Psaltaren 119 ger uttryck
för den troendes kärlek till Ordet, behov av Ordet och vördnad för
Ordet. Ett mycket bra kapitel att meditera över, några verser i taget.
Vi behöver kärlek till både Gud och hans Ord – då kan vi lära oss att
underordna oss Ordet, inte av tvång utan av fri vilja.
För att kunna underordna oss Guds Ord behöver vi också en syn på
Bibeln som Guds sanna Ord, snarare än att se den som en problematisk
bok som är svår att tolka och förstå. Är Bibeln en bok som bygger min
tro? Eller är det en bok som jag lärt mig att problematisera, bortförklara och söka motsägelser i?
Låt oss hjälpa varandra till en positiv syn på Bibeln som Guds sanna
Ord! Gud vill ge oss förtroende för sitt Ord. Han vill att Bibeln ska vara
en bok vi med glädje använder i vårt dagliga liv.

”Att lära känna Gud
innebär att vi litar
på Honom mer och
mer. Det är svårt att
underordna sig någon
man inte litar på fullt ut.”
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GABRIEL HAMMAR

Missionsledare för OM i Sverige

Res till Mellanöstern
med OM i påsk!
Följ med några av våra erfarna arbetare och upplev
hur det är att tjäna Gud i Mellanöstern. Du får
chansen att möta flyktingar och visa Jesu kärlek i
praktiken för några av de mest behövande.

NÄR: 7 april- 16 april 2023
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UPPGIFTER: Vi kommer ha ett
särskilt fokus på att möta och
uppmuntra barn genom sport,
lekar, engelska-undervisning och
bibelberättelser. Att besöka den
lokala befolkningen i deras hem är
också en viktig del.

Resan hjälper till att bygga relationer
och ni kommer även få träffa lokala
missionärer och höra vad Gud gör
genom dem. Vi samarbetar med
lokala kyrkor på plats.

PRIS: 5 500-7 000 kr beroende på
VEM KAN FÖLJA MED: Du som är

över 18 år, längtar efter mer av Gud
och är redo att leva och samarbeta
i ett team för att dela Jesu kärlek
till folk i en annorlunda kultur. Du
behöver vara flexibel och redo för
det oväntande. Resan kan till och
med ställas in om säkerhetsläget
försämras. Äldre barn får följa med
sina föräldrar på föräldrarnas ansvar.

antalet deltagare. Priset inkluderar
mat, boende, utflykter och alla resor
inom landet. Flygresa till landet
(cirka 5 000 kr) och reseförsäkring
tillkommer och bokas fristående av
varje deltagare.
SISTA ANMÄLNINGSDATUM:

15 januari 2023. Kontakta Frida på
omsverige@om.org för detaljerad
information och ansökningsblankett.

z AKTUELLT
MISSIONSBILDEN

• Till vänster: Justin, ledare för OM:s Freestyle Dance Ministry i
Australien, älskar att besöka kyrkor och skolor för att hålla workshop
i dans. Han berättar sitt vittnesbörd och påminner om att man kan
använda det man är duktig på för att visa på Guds kärlek.
Vid ett tillfälle fick ungdomar möjlighet att dansa som en del av en
stund av tillbedjan. En ung kille blev så berörd att han började gråta,
och förklarade att han kände att Gud kallade honom ut i tjänst. Hans
pappa berättade senare för Justin att sonen hade bestämt sig för att
följa Jesus, och att en av anledningarna till det var upplevelsen han
hade haft när han dansat tillsammans med Justin.

Kom ihåg!
Justin

Sedan 1 september har OM:s plusgiro
avslutats. Istället kan du ge din gåva via

swish, autogiro eller bankgiro (5784-0027).
Glöm inte uppdatera dina sparade konton i
din internetbank. Läs mer på omsverige.se

MOLDAVIEN

Ett hem långt hemifrån
Sedan invasionen av Ukraina har många som tvingats lämna sina hem flytt till
grannlandet Moldavien.
Förutom att finnas till vid landsgränsen, öppnade OM:s Moldavien-team
även upp sina lokaler i huvudstaden Chișinău, för att kunna erbjuda människor
på flykt att få husrum, mat, och chansen att bearbeta sina upplevelser. Det har
varit relativt lätt för teamet att kommunicera med flyktingarna, och tack vare
det har man kunnat få lite djupare samtal med många, och även vävt in det
kristna budskapet i många aktiviteter.
En familj som kört över gränsen visste inte vart de skulle ta vägen eller
var de kunde finna tak över huvudet för natten. Plötsligt såg de 10 bilar som
åkte i rad, och beslöt sig för att följa efter. Det var en grupp på 55 blinda och
döva personer som var på väg till OM. Familjen följde efter dem hela vägen
från gränsen – ungefär två timmars bilfärd – och när de kom fram blev de
förundrade över att de kunde få övernatta där, äta sig mätta och även få en
varm dusch.
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z AKTUELLT

SPORTSLINK

TUSENTALS MÄNNISKOR
HÖR EVANGELIET GENOM
OM SPORTSLINK
Oavsett varifrån man kommer och vilket språk man
talar, så finns det något som för oss alla samman – sport.
OM SportsLink är en rörelse som genom idrotten vill
förvandla människoliv bland de onådda, göra lärjungar och
starta nya gemenskaper av Jesus-efterföljare.
Det finns en mängd olika möjligheter att dela evangeliet
genom idrott. Just nu coachar SportsLink på 132 ställen
runt om i världen, varav 46 av dem är bland de minst
nådda. I Afrika är det genom SportsLink
som OM haft bäst möjlighet att starta
nya gemenskaper av Jesus-efterföljare.
Genom idrotten kan man nå människor
man annars inte hade nått. Coacherna
hjälper inte bara en faderlös generation
att bli bättre inom sin idrott. De får
också möjlighet att påverka och forma
deltagarnas liv genom att möta deras
andliga och känslomässiga behov.

De senaste 8 åren har SportsLink fått se:
• 36 länder involverade
• 240 000 människor delta
• 9 600 ta emot Jesus
• 6 321 få lärjungaträning
• 18 842 ledare få utbildning
• 4 454 outreach och event äga rum
» Be med oss att ännu fler vill delta i SportsLink
och att arbetet får ge rik frukt.

PODDTIPSET
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”Jag längtar efter
att Kristi kropp
ska högakta både
äktenskapet och
singelskapet”

I avsnitt 47 av missionspodden “The Practical
Missions Podcast” får vi lyssna till en av författ
arna till boken Sacred Siblings, Suzy Grumelot.
Ett spännande samtal om singelskap, betydelsen
av att ha både gifta par och singlar på missionsfältet,
förväntningar och antaganden, och de problem som
kan dyka upp för singlar och gifta som är ute i mission
i en annan kultur.

Från The Practical Missions Podcast

Lyssna på pmpod.org

Fota mig

med mobilen
och börja lyssna

Nytt om namn
PÅ VÄG UT I TJÄNST

SVERIGE

Jakob (Brålanda) åker till Logos
Hope i september för att ingå i
besättningen under ett år.

Älska Råslättteamet igång
Den 18–19 augusti hölls uppstartsdagar för det nystartade
teamet Älska Råslätt på OM missionsbas i Jönköping.
Teamet riktar sig till unga vuxna som vill ta ytterligare ett
steg i att leva ut sin kristna tro i vardagen, samtidigt som de
arbetar eller studerar som vanligt.
– Det var väldigt roligt att få komma igång och vi ser med
spänning fram emot vad Gud kommer att göra, säger Gabriel
Hammar, missionsledare för OM i Sverige och som ansvarar
för teamet tillsammans med Robin Minshull, pastor i Råslätts
Församlingsgemenskap.
– Vi vill att Älska Råslätt ska vara lättillgängligt för många.
Därför räknar vi inte med att alla kan allt från början, säger
Gabriel. Under introduktionen pratade man bland annat om
vilka de minst nådda är, varför kulturförståelse är viktigt och
hur ett kristet perspektiv på förorterna kan se ut.
– I valrörelsen har utsatta områden och kriminalitet varit
mycket i fokus. Vi vill se en lågmäld gräsrotsrörelse ta fart
bland människor som vill bo och leva ut Guds kärlek i de här
områdena, avslutar Gabriel.

Visste du att....
...Mekong-floden är
Sydostasiens längsta flod?
Den 4900 km långa floden
är mer än tre gånger hela
Sveriges längd och rinner
genom Myanmar, Thailand,
Laos, Kambodja och
Vietnam.

4900 km

Natalie (Örebro) reser till
Mellanöstern i september och ska
vara där i minst ett år.
Elisabeth (Jönköping) har
börjat på missionsbasen i
Jönköping igen och kommer att
ansvara för TeenStreet.

PÅ VÄG VIDARE I TJÄNST
Ana (Ljungskile) är hemma efter
nästan ett år i Sydafrika där hon
gått OM:s träningsskola REACH
och arbetat tillsammans med en
lokal församling.
Daniel (Jönköping) går
vidare efter 10 år i OM. Daniel har
varit på skeppet Logos Hope och
sedan på OM Sveriges kontor. Hans
nya tjänst är på Erikshjälpens kontor.
David (Uppsala) är sedan
sommaren hemma efter nästan sex år
i Mellanöstern. Nu väntar arbete och
teologistudier i Uppsala.
Max* och Sarah* (UK/
Ryssland) flyttade i slutet av
maj från Stockholm till London
där de kommer fortsätta jobba
bland muslimer från Centralasien.

I Mekongregionen bor över 240 miljoner
människor. 70% är buddister och de allra
flesta har aldrig hört talas om Jesus eller ens
träffat en efterföljare till Jesus själva.

*Namn ändrade

Därför är en
gion
Mekongre kusområden.
:s fo
ett av OM
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z SVENSKAR UTOMLANDS

NORDAFRIKA

”Vi behöver mötas för att
uppmuntra varandra”
Jag och min man bor i en mångmiljonstad i Nordafrika
där de flesta inte känner en enda person som följer Jesus.
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Under våren kom ett korttidsteam från
Sverige på besök hos oss: fem sköna
”Det var intensivt,
bibelskoleelever mellan 20 och 25 år.
men, oj, vilken
Det var intensivt, men, oj, vilken välvälsignelse att
signelse att ha dem här! (Jag insåg till
ha dem här!”
exempel att jag faktiskt lärt mig en del
av språket här – en välbehövlig boost
av självförtroendet!)
Dessutom är jag övertygad om att kortare missionsresor är ett av de bästa sätten att få ett hjärta
för mission och världen. Sent kommer vårt svenska gäng glömma myllret av människor, trafiken och
den spontana hjälpsamheten på gatan – för att inte
tala om papyrusrullarna de blev övertalade att köpa
efter en lång kopp te i Mr. Harouns affär…!

varandra att nå ut till sina muslimska klasskompisar på universitetet.
Vi sågs under ramadan och åkte in till stan för
att bryta fastan med muslimerna vid stora bord
uppställda på gatan. Det var första gången för
både svenskarna och de lokala, men blev succé!
Muslimerna älskade att vi var där, och vi njöt av att
tyst kunna be för dem.
Dessutom klev de lokala ungdomarna fram och
blev frimodigare tack vare svenskarna: De kunde
ju trots allt både språk och kultur bättre än dem!
Det var vackert att se och påminde mig om kraften i att mötas: lång- och korttidsmissionärer, lokala och utländska troende – inte minst för att
uppmuntra varandra.

KRAFTEN I ATT MÖTAS

En av höjdpunkterna var en helg med ett gäng
unga, lokala troende. De går en tre månaders träning med en teamkompis till oss och träffas minst
en gång i veckan för att uppmuntra och utmana

Maria* och Jakob*,
medarbetare i Nordafrika
* Namn ändrade

z SVENSKAR UTOMLANDS

LOGOS HOPE

”Kristus är nog för mig”
sa den fattige mannen

N

är jag skriver det här sitter jag på kommandobryggan och håller nattvakt på Logos Hope, som inte är något vanligt skepp. Tillsammans med
350 andra kristna från över 60 länder, seglar jag runt till olika länder
runt om i världen för att sprida Guds kärlek. Vi välkomnar människor
ombord på världens största flytande bokhandel och åker även ut i samhällena för
att tjäna folk på olika sätt. Vår längtan är att sprida kunskap, hjälp och hopp.
Jag mönstrade på för snart ett år sedan och har rest till länder i Karibien, Västafrika och södra Europa. Några av mina
”Vår längtan är att
starkaste minnen och största utmaningar kommer definitivt
sprida kunskap,
ifrån min tid i Sierra Leone och Liberia. Vi hade många möjligheter att tjäna folket vi mötte där, och de gjorde också djupa
hjälp och hopp.”
intryck på oss.
STARKA MINNEN OCH DJUPA INTRYCK FRÅN AFRIKA

Jag tar med mig mycket ifrån de två länderna. Jag såg de livliga städerna med
mycket färg och energi. Jag såg människor som lever ett annat liv än jag, och som
avslappnat balanserar saker på huvudet. Jag mötte en helt annorlunda kultur där
människorna har olika värderingar och tankesätt.
I Liberia träffade jag en fiskare som heter Neo. Han lever i fattigdom och kämpar
med ett tufft jobb för att försörja sin familj. Men under hela vårt samtal påpekade
han att Kristus är nog för honom. Det utmanade verkligen mig: i hela våra liv både
kan och bör Kristus vara nog för oss. Så innan jag kliver av min nattvakt vill jag lämna denna fråga till dig: Är Kristus verkligen nog för dig?
Gabriel Stråhle,
besättningsmedlem på Logos Hope
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z UPPMUNTRAN

Glädje på TeenStreet

I somras samlades ungdomar från hela Europa till bön, lovsång, bibelundervisning och en
massa roliga aktiviteter på OM:s tonårsläger TeenStreet, som i år arrangerades i Spanien
och Nederländerna. De runt 70 svenskarna var med på lägret i ’s-Hertogenbosch, Nederländerna, och årets tema var ”Unfold” som hämtades från Psalm 119: ”När dina ord öppnas, ger de ljus och förstånd åt enkla människor.” Vi frågade några av deltagarna hur det var:

Elliot, 16 år, Aneby
Vad tycker du om
TeenStreet i år?
– Storslaget! Mäktigt som det
alltid brukar vara.

Är det något som har varit
mindre bra?
– Jag kan inte ljuga: Maten är okej, men
det finns utrymme för förbättring!

Har du lärt dig något om Gud
under TeenStreet?
– Jag har lärt mig att Gud alltid finns här
och hjälper mig när jag behöver det.

Kevin, 15 år, Malmö
Vad har varit bäst
med TeenStreet?
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Det var häftigt att hundratals ungdomar från hela
Europa samlades för att
tillbe en och samma Gud. Jag
älskade atmosfären under lovsången.
Det var nog första gången jag sett ungdomar ropa till Gud på det sättet.

Har något varit dåligt?
Ingenting egentligen. Det var bara tråkigt att inte alla ville ta emot våra blommor med buskap om Jesu kärlek på
outreachen.

Christina, 16 år,
Linköping
Vad tycker du om
TeenStreet?
– Jag är väldigt tacksam
och tycker om TeenStreet väldigt mycket. Nästan
lite overkligt att det händer efter corona.

Vad är det bästa med TeenStreet?
– Människorna! På TeenStreet kan man
prata med alla. Alla är sociala och glada.

Något mindre bra?
– Att vi är uppdelade på två läger.
Hade hellre velat ha ett, större läger.

Har du upplevt Gud under
TeenStreet?
– Jag blev berörd av Gud för
första gången på ett bra tag. Det
var inget enormt, men jag förstod att
Gud var bredvid mig. Det brukar hända
på TeenStreet.
» PS TeenStreet 2023 hålls 29 juli–
5 augusti i Offenburg, Tyskland.
Boka in i almanackan redan nu!
Text: Isak Nilsson

Tja Wille!

Detta är ditt första läger och
intelligenta och har så många
bra perdu är här som coach, vad
spektiv på tro och Gud.
hade du för förväntningar
innan du kom hit?
Något som inte är lika nice?
– Jag gick in ganska nollställd
om jag
– Man blir ju trött alltså, me
n tröttska vara helt ärlig. Jag hade hör
t myckhet på läger är ju lite som trän
ingsvärk.
et gott om TeenStreet, både
från min
Man har ont för att man trän
at, gjort
fru Hanna (som också är
någ
ot
bra
. Här är
coach) och från de äldman trött för att man
re tonåringarna i kyr”Jag mår som bäst
får vara med och ge
kan. Jag blev troende
av sig själv till andra.
när jag får prata
som ung vuxen och har
Det
är bra!
med ungdomar
inte varit på läger när jag
växte upp, men jag älsom högt och lågt,
Vad kommer du
kar det. Jag önskar att
de stora frågorna
minnas efter att
jag åkt på läger istället
och de små. ”
du
åkt hem?
för att ränna på stan och
– Det finns många
supa och sådant.
grejer, men de personliga mötena är det jag värd
erar mest
Och nu när ungefär halva läg
ret
personligen.
gått, hur har du upplevt det?
– Det är en härlig gemenskap
med kids
Upplevde du att Gud sa något
från hela världen. Jag uppska
ttar att
särskilt till dig, eller lärde dig
det är så många olika kulture
r reprenågot speciellt under veckan
?
senterade, att vi kommer sam
man med
– Att det inte spelar någon roll
om man
alla våra brister och möts och
får vara
är i kyrkan eller inte: Alla pro
blem exKristi kropp tillsammans. Det
är oväristerar överallt. Som någon sa:
”Alla är
derligt!
vi bristfälliga människor som kom
mer hit
och får formas av Jesus.”
Är det något speciellt i
– Vi behöver vara ödmjuka och
tala
gemenskapen som du uppska
ttar?
kärleksfullt till varandra, vi vet
aldrig
– Framför allt tycker jag att
samtalen
vem vi sitter och pratar med
och vilka
är det som varit bäst för mig
. Jag mår
problem de har.
som bäst när jag får prata me
d ungdomar om högt och lågt, de stora
Text : Isak Nilsson
frågorna och de små. Det är också
på något
sätt där jag får mina flesta gud
smöten
– i samtalen med ungdomarna.
De är så
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z UTMANING

Doulos Hope
OM utökar sin flotta med ett nytt fartyg: Doulos Hope.
Fartyget är det första av flera nya skepp som planeras
särskilt för att nå nya regioner och fler utsatta
samhällen med kunskap, hjälp och hopp.
Doulos Hope är ett mindre fartyg med mindre
djupgående än systerfartyget Logos Hope, vilket
gör det möjligt att färdas i grundare vatten och nå
fram till nya hamnar där tidigare skepp inte fått
plats. Skeppet kommer främst resa i Sydostasien
och kan lägga till i hamnar lite längre perioder
för att bättre betjäna de samhällen man besöker.
Vi träffade Seelan Govender, ledare för OM
Ships, för att prata om det nya fartyget.
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SEELAN, VARFÖR BEHÖVER OM ETT
SKEPP TILL?

• Seelan
Govender,
ledare för
OM Ships

– Vi får så många inbjudningar från hela
världen att vi inte kan möta förfrågningarna med bara ett fartyg. Vi har alltid brunnit för att bygga upp gemenskaper av efterföljare till Jesus över hela världen, och fartyg som
Doulos Hope hjälper oss att göra det ännu mer.

Dessutom vill vi bygga långsiktiga relationer genom vårt arbete och bli mer engagerade i samhället samtidigt som vi når ut till nya områden. Därför behöver vi utöka vår flotta, för det
är svårt att göra det med bara ett enda fartyg!
SÅ DOULOS HOPE KOMMER INTE ATT
ERSÄTTA LOGOS HOPE?

– Nej! Om vi har flera skepp i drift samtidigt kan
vi stanna längre i hamnarna och komma tillbaka
oftare. Logos Hope besökte 15-18 hamnar per år
före pandemin; med fler skepp kan varje skepp
besöka mellan tio till tolv hamnar per år, och stanna längre än tidigare. De senaste 50 åren har vi
sett skeppen bli en katalysator för bön, mobilisering för mission och partnerskap runt om i världen. När vi tänker på skeppens framtida arbete
vill vi nå ut till så många som möjligt på kortast

• Fartyget förbereds
inför ombyggnaden
till ett missionsskepp

möjliga tid, och det kan vi göra bättre genom att använda flera skepp.
KAN DET BLI FLER SKEPP INOM
EN SNAR FRAMTID?

– Ja, och det finns tre miljarder goda skäl
för det. Just nu finns det tre miljarder
människor som lever på jorden och inte
har något sätt att få höra talas om Jesus
Kristus, om inte någon går till dem med
evangeliet och lever ut Jesus kärlek
bland dem. Inom OM vill vi minska det
här antalet med Guds hjälp. Om vi ökar
antalet skepp, och varje skepp stannar i
ett område eller kontinent, kommer effekten inte bara att öka kraftigt för OM,
utan troligen ge upphov till många nya
likasinnade grupper. Det här är jättespännande och en av de största anledningarna till att vi utökar OM:s flotta.
TILLBAKA TILL DOULOS HOPE.
HUR FINANSIERADES SKEPPET?

– Vi delade visionen med vissa personer i förväg och har blivit glatt överraskade av deras gensvar och generositet.
Dessutom finns det fartyg i den storlek vi letar efter på marknaden till rimliga priser just nu. Vi upplevde hur Gud
stängde dörrar för oss i vårt sökande
efter ett skepp, för att sedan öppna nya
dörrar och ge oss den unika möjligheten att köpa det här skeppet till ett för-

• Doulos Hope har redan lagts
i torrdocka i Singapore och
renoveringen påbörjats.

månligt pris. Avtalet tillåter inte att vi
avslöjar beloppet.
VAD ÄR NÄSTA STEG FÖR DOULOS
HOPE?

– Just nu håller vi på att slutföra planerna för ombyggnaden. Vi kommer
att installera bokmässan och lagret, se
över motorerna, installera ett filtreringssystem för smutsigt vatten och renovera några av hytterna. Dessutom
måste skeppet få sitt säkerhetscertifikat för passagerarfartyg förnyat innan skeppet kan tas i bruk. Vi planerar

en ombyggnadsperiod på tolv till arton
månader. Doulos Hope kommer att renoveras i Asien och förväntas vara klar
under 2023.
– I allt detta behöver vi fortsatt stöd
från våra partners, både i bön och med
ekonomiskt stöd. Vi är överväldigade och
tacksamma när vi tänker på hur troget
Gud förser oss med allt vi behöver för att
förkunna hans namn över hela världen.
» Vill du vara med och bidra
ekonomiskt till Doulos Hope?
Ge din gåva på omsverige.se/ge
och märk gåvan ”Doulos Hope”
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z PORTRÄTT

Emily åkte från USA för att möta
svenska ungdomar på Underground
– Det var först när jag 17 år som jag förstod förlåtelse
och upplevde att Jesus älskade just mig, säger Emily
(USA). Under sommaren har hon varit OM-praktikant på
ungdomsorganisationen Underground på Råslätt.
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Varför åker en amerikansk student hela vägen till Sverige för
att arbeta gratis med ungdomar
från svenska förorter under sommaren? För Emilys del handlade
det bland annat om att upptäcka
sin egen historia och få möta
människor med en helt annan
bakgrund, men också om att förmedla Guds kärlek till andra ungdomar.

– Men förutom det visste jag
inte så mycket om landet jag härstammade från, berättar Emily.
Liksom många amerikaner växte Emily upp i en kristen kultur,
men hade svårt att göra tron till
sin egen. Hon fortsätter:
– Jag var mest kristen för att
jag var rädd att hamna i helvetet annars. Jag var ofta orolig över att inte vara
tillräckligt ren. Fastän jag varit med i kristna sammanhang några år hade jag inte förstått varför Jesus behövde dö på korset. Det var först när jag var
17 år och någon förklarade vad synd var, som jag
förstod förlåtelsen och fick uppleva att Jesus älskade just mig. Det var då jag bestämde mig för att
följa honom, säger Emily.

”Jag var mest
kristen för att
jag var rädd att
hamna i helvetet
annars.”

SVENSKA RÖTTER

Emily Taylor, 22 år, växte upp i den lilla staden
Allendale i Michigan, USA. Hennes mormor
kommer från Sverige och hemma fanns
dalahästar, svenska pannkakor och den svenska
flaggan som alltid togs fram vid julfirandet.

UNGDOMARNA
VÄXER I MÖTET
MED EMILY

”Människor som
Emily hjälper oss
att möta de behov
som vi ser bland
ungdomarna.”

Nu bor Emily i Chicago och studerar
vid Moody Bible Institute. Genom en
kontakt med OM hörde hon talas om
Underground och fick möjlighet att
göra sin sommarpraktik här i Sverige.
Föreningen Underground arbetar på
kristen grund och driver bland annat
fritidsverksamhet för ungdomar i den
mångkulturella förorten Råslätt i Jönköping. Under sommaren är det extra
mycket aktivitet de veckor då den kommunala fritidsgården har stängt.
– Människor som Emily hjälper oss
att möta de behov som vi ser bland
ungdomarna runt oss, säger Peter
Magnusson, föreståndare för Underground och berättar vidare:
– Många av våra tonåringar har kanske aldrig lärt känna någon från USA
förut, och det kan finnas fördomar från
båda sidor. Men vi ser hur ungdomarna
växer när de vågar prata engelska med
någon som Emily.
BYGGER RELATIONER ÖVER
KULTUR-GRÄNSER

På Underground har Emily hjälpt till
med många olika saker: lett kreativa gruppaktiviteter; målat och tecknat
med barnen och till och med lärt några ungdomar att spela piano. Allra bäst
tyckte hon om att bara sitta och spela kort med barnen helt avslappnat och
bygga relationer.
– Jag älskar barn, och tror att Gud
vill att jag ska arbeta med barn. Jag vill
kunna stötta dem och bygga upp deras självbild och deras självförtroende så att de kan bli starka och trygga människor säger Emily, som trots
språkförbistringen kunnat relatera till
ungdomarna.

– Jag uppskattar den
svenska kulturen där
man kan sitta tysta tillsammans utan att det
behöver bli obekvämt,
säger Emily. Jag är också tacksam att jag gick
kursen Intercultural Communication
innan jag kom hit till Sverige. Den har
hjälpt mig att inte dra förhastade eller
känslomässiga slutsatser, utan i stället
försöka förstå andras perspektiv och
bakgrund.

ÖPPNAR FÖR FRÅGOR

Detta är något som Gabriel Hammar,
missionsledare för OM i Sverige, också
lyfter fram:
– Vi tycker det är extra värdefullt att
låta unga människor som Emily, som vill
leva sitt liv för Gud, få chansen att pröva sina vingar i en internationell miljö och
samtidigt få göra en viktig insats lokalt.
– För oss på Underground blir besök av unga kristna som Emily en möjlighet att ytterligare betona vår kristna
värdegrund, fyller Peter Magnusson i.
Även om de inte kan predika med ord
så ofta, så öppnar deras besök ofta upp
för samtal och frågor bland ungdomarna, även långt efter att de åkt hem.

Underground
Underground är en fristående förening med Råslätts Församlingsgemenskap (Jönköping) som huvudman. Verksamheten startade 2007
i liten skala och har sedan dess utvecklats till ett nätverk med över
60 frivilliga. Underground riktar sig
till barn och unga från 10 år och
uppåt.
Underground har fyra sociala
grundpelare:
• Hjälp att klara
skola och utbildning
• Hjälp till körkort
• Hjälp till arbete genom att
bygga CV och kontaktnät
• Hjälp med psykosocialt
mående och personlig
utveckling
Dessutom har Underground fem
populära ledarutvecklingsprogram.
Navet i arbetet är öppna
verksamheter med bland annat
idrott, konst, musik och drama.

Text: Anders Carlén & Lena Magnusson
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• Även Emilys
hemtrakter fick bli
representerade när
ungdomarna på
Underground gjorde
ett gemensamt
konstverk under en
workshop i grafitti
målning.

z KRÖNIKA
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”I vems ögon vill du vara normal?”

J

Av: Isak Nilsson
biträdande missionsledare för OM i Sverige

ag går genom en stor matsal där de orangea TeenStreet-borden fortfarande
hänger med. Omkring mig lunchar hundratals tonåringar från ett dussintal länder. Tonåren, tänker jag, en tidsperiod jag inte saknar jättemycket. För många
är det en tid då frågor regelbundet snurrar i huvudet:
”Vem är jag? Passar jag in? Är jag normal?”
”Denna enkla fråga
För ett tag sen predikade vår pastor kring temat: ”I vems ögon
landade som en
vill du vara normal?” Denna enkla fråga landade som en blytyngd
blytyngd på mina
på mina lättkränkta tår. Men det är bra. Eller hur? Ibland behöver
lättkränkta tår.”
vi bli besvärade, särskilt i kyrkbänken! Frågan är alltså fortfarande relevant för mig i mina 30+ år.
Jag märker att beroende på vilka jag umgås med dras mina tankar åt lite olika håll:
När jag är med mina postkristna vänner: Jag vill också vara smart och ha genomtänkta
övertygelser! När jag är med långtids-OM:are: Jag vill också vara överlåten, ödmjuk och
tjänande! När jag är med karriärsugna HR-studiekamrater: Jag vill också jobba på min karriär!
En läkarvän i min församling berättade om bestörtningen i hans kollegors ögon när
de hörde att han bor i en förort och inte i stans finare områden. Han sa: ”Om folk omkring oss anser att vi som kristna är helt normala så är det något i vårt lärjungaskap
som inte står rätt till…”
Utmanande ord. Särskilt i ett samhälle där stabilitet, trygghet, förutsägbarhet är
tunga värdeord. Trygghet är bra och viktigt, men får aldrig vara ett självändamål för
dig och mig – för oss som tagit emot evigt liv och helig kärlek från Kristus själv och
fått i uppdrag att ge det vidare till dem omkring oss.
Där jag strosar genom havet av tonåringar tänker jag på Jesusorden: ”Jag är med er
alla dagar intill tidens ände” (Matt 28:20). Jag tänker att jag vill vara med i en gemenskap av troende där det är normalt att leva för Gud och andra och där vi gör det tillsammans. Och det är gott att veta att Jesus är med på den vägen.

Isak är en förortsbo och scifi-älskare som bor med sin fru Katie och deras två smågrabbar
på Råslätt i Jönköping. Efter många år med OM på olika platser i världen ska han och
familjen ha en sabbatsperiod i England för att vila, ha kul, hänga med familjen, söka Herren
och fundera över vad nästa kapitel i livet ska innehålla.
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Kommande hamnar
Vlorë, Albanien
Durres, Albanien
Bar, Montenegro
Porto Novi, Montenegro
Aten, Grekland *

15 sep – 6 okt
6 okt – 19 okt
20 okt – 8 nov
8 nov – 21 nov
23 nov – 20 dec

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

z PÅ GÅNG
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KALENDER

O

ABC-Seminarium

Sista anmälningsdag för dig som vill

resa ut med OM i januari 2023

• 28 september & 5 oktober,
Pingstkyrkan, Falkenberg
• 26 november, Pingstkyrkan, Vänersborg
En grundkurs för församlingen om hur man
kan dela evangeliet med sina muslimska
vänner. Kontakta OM-kontoret för mer
detaljer: omsverige@om.org eller 036-184491

OM besöker…

Träffa OM i Stockholm

• 21 - 27 november, Malmö
• 28 november – 4 december, Råslätt,
Jönköping
OM och Bibelskola Livskraft har outreach
bland några av de minst nådda i Sverige.

• 30 september – 1 oktober, Annexet,
Stockholm
OM medverkar på Ny Generations event
2022 för gymnasieelever. Läs mer på
https://mmxxii.se/
Missionskonferensen Engage

• 8 oktober, Nässjö
En heldag för unga med fokus på de onådda
och bibellösa folken. Mer info och anmälan:
engagemission.nu
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• 24 september, Missionsprovinsen, Göteborg
• 24 oktober, Strandhems bibelskola,
Örkelljunga
Vill du boka ett besök till ditt sammanhang? Hör
av dig till omsverige@om.org och berätta mer.
Outreach

Fullständig kalender och mer information:
www.omsverige.se

SNABBA FRÅGOR TILL

HENRIK STEEN,

kursföreståndare på Bibelskola Livskraft
HEJ HENRIK, VAD HÄNDER PÅ

MISSIONSINRIKTNINGEN, VAD ÄR

RALINGSÅSGÅRDEN I ANEBY NU?

DET FÖR NÅGOT?

VAD SER DU FRAM EMOT MEST

– Vi har precis startat läsåret på
Bibelskola Livskraft och är glada för
att ha ett bra gäng elever i år också.
En vanlig vecka innehåller allt från
bibellektioner, gruppsamtal och mycket
bön och lovsång, till gemenskap i
idrotten, vid lägerelden och ute i skogen.

– Missionsinriktningen är en av tre inriktningar man kan välja på Bibelskola
Livskraft. 75-80% av bibelskoleåret är
gemensamt, men på missionsinriktningen erbjuder vi extra träning i missions
ämnen som till exempel kulturförståelse, missionshistoria och hur man kan
möta människor från muslimsk eller annan religiös bakgrund. Under hösten är
eleverna två veckor i svenska församlingsplanteringar, och på våren reser de
till London och Nordafrika under några veckor. Resorna och träningen görs i
samarbete med OM Sverige.

MED EN NY TERMIN?

HUR MÅNGA ELEVER ÄR NI?

– Vi har 42 elever i år, så kursen är helt
full. Av dessa går fyra missionsinriktning, och tre elever som går sitt andra
år är också med. Totalt är alltså missionsgänget sju elever.

– Det är fantastiskt att möta unga
människor som längtar efter att växa i
sin tro! Ett bibelskoleår brukar vara en
inre resa där man får uppleva både andliga bergstoppar och vandringar i dalen
när man lär känna både sig själv och
Gud. Det är en sådan förmån att få vara
med på den resan! Jag ser fram emot
vad Gud kommer göra under året, både
i och genom våra elever.
» Läs mer om Team med Uppdrag
och Bibelskola Livskraft på
TMU.org
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Vill du vara med och engagera dig för de bortglömda folken som fortfarande
väntar på evangelium? Missa inte Engage 2022! Missionsshow, möten och
tillbedjan, samt mycket mer, allt med fokus på de onådda och bibellösa folken.
Det kan du förvänta dig av Engage 2022!

Engage.
Mission.
Now!

8 oktober i Nässjö
engagemission.nu

engage.mission.now

engage mission now

engage

För de onådda och bibellösa folken | engagemission.nu

