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Vilka är de minst nådda?
OM:s gemensamma vision oavsett var i världen vi verkar är att ”vi vill se levande 
gemenskaper av efterföljare till Jesus bland de minst nådda”. 

Tidigare har OM varit verksamt inom en stor bredd av kristet arbete, men för några år 
sedan valde vi som internationell rörelse i över 100 länder att fokusera vårt arbete till just 
”de minst nådda”.

Jag tycker personligen det är bättre att använda begreppet ”de minst nådda” än ”de 
onådda”. De onådda definieras som mindre än 2% kristna i en folkgrupp, vilket riskerar att 
göra det till en ganska trubbig beskrivning där den grupp som har 1,9% kristna räknas som 
onådd medan den som har 2,1% kristna räknas som nådd…

Fokuset på de minst nådda innebär att kallelsen OM har handlar om de folkgrupper, 
kulturer och sammanhang som har mindre kristen närvaro och färre församlingar än andra 
– helt enkelt de som på gruppnivå har minst tillgång till evangeliet.

Jag anser att det råder en stor begreppsförvirring och relativise-
ring vad gäller de onådda och minst nådda folken. Under mitt för-
sta år som ledare för OM i Sverige har jag stött på många exempel 
på okunskap och jag tror att en stor upplysningskampanj skulle be-
hövas! Människor har berättat för mig om sina svenska grannar som 
inte känner sig välkomna till kyrkan, eller områden i Sverige med 
mindre än 1% kristna, och menar att detta är exempel på onådda 
folk. Mest upprörd blev jag över den missionsledare som sa ”i Sveri-
ge finns det inga onådda”.

Jag har haft förmånen att få lära känna ganska många från ett av de 
minst nådda folken i världen, det somaliska. Jag har fått se hur kul-
turella, språkliga och religiösa gränser utgör verkliga hinder för dem 
att ta emot Jesus. Det går inte att jämföra deras förutsättningar med 
mina svenska sekulära grannars. Svenskarna behöver också ta emot 
Jesus, men ”erbjudandet” till dem från svenska, kulturellt relevan-
ta församlingar i deras närhet ger helt andra möjligheter och en helt 
annan tillgång till evangeliet än vad en somalier har – även om so-
maliern bor i Sverige.

De minst nådda är de som på gruppnivå har minst tillgång till 
evangeliet och en kristen gemenskap som är relevant för dem 
kulturellt, språkligt och geografiskt. Det är dessa vi vill fokusera på 
med vårt arbete i OM. 

Tack för att du är med och ber, ger och gör något för att de minst 
nådda i Sverige och världen ska få chansen att bjudas in till Guds 
stora familj på ett vettigt sätt! 

GABRIEL HAMMAR

Missionsledare för OM i Sverige

”Jag har fått se hur 
kulturella, språkliga och 
religiösa gränser utgör 
verkliga hinder för dem 
att ta emot Jesus. Det 
går inte att jämföra 
deras förutsättningar 
med mina svenska 
sekulära grannars.”
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REACH
Mission- och 
lärjungaträning

REACH är OM:s missions– och 
lärjungaträningsskola. Under 5 till 
6 månader får du undervisning, 
träning och coachning samtidigt 
som du tjänar tillsammans med ett 
internationellt team av efterföljare 
till Jesus bland de minst nådda.  

RE     CH

Reach finns på flera platser i världen.  
Start i september och januari.  
Läs mer på omsverige.se/reach

Kom och bli inspirerad, utmanad 
och utrustad för att nå dem som 
inte har hört om Jesus kärlek.  

UTRUSTAD FÖR ATT NÅ NATIONERNA
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• Till vänster: En församling i östra Ukraina 
firar gudstjänst. Halva kyrkorummet 
används för att fira gudstjänst och andra 
halvan för att ge flyktingar skydd från 
kriget innan de kan ta sig vidare till en 
säkrare plats. OM fortsätter att hjälpa 
församlingar och efterföljare till Jesus i 
Ukraina att leva ut Guds kärlek i  
praktisk handling.

MISSIONSBILDEN

Hopp i fängelset
Arbër är 30 år och kom till tro på Jesus för sju år sedan 
när han satt i fängelse. Så fort han blev frisläppt gick han 
med i en lokal församling och tre år senare började han 
arbeta som fängelsepastor på ett högsäkerhetsfängelse. 

Nu går han dit två gånger i veckan och besöker de in-
tagna, har bibelstudier och spelar spel med dem. När Lo-
gos Hope var på besök i Vlore i Albanien fick några av 
männen i besättningen möjlighet att följa med Arbër in på 
fängelset och spela fotboll med några av fångarna. Tea-
met donerade också täcken, kuddar, fotbollar och fot-
bollströjor. 

- Först var vi lite nervösa över att vara i ett högsäkerhets-
fängelse. Men de intagna var så välkomnande mot oss och 
det hjälpte oss att knyta an till dem. Gästfriheten och gene-
rositeten fångarna visade oss glömmer vi aldrig, säger Luke 
Baard från Sydafrika. Arbër var också glad och tacksam:

- Idag har varit en speciell dag eftersom vi fick besök 
från Logos Hope. Vi pratade med fångar som jag inte 
brukar träffa annars, eftersom de inte brukar vilja vara 
med oss i vanliga fall. Men idag hade vi en fantastisk 
stund. Vi fick många bra samtal och de var glada, log och 
skrattade tillsammans med oss. De gav oss även dricka 
och choklad. De bad mig också att bjuda in teamet igen 

ALBANIEN

 z AKTUELLT

nästa gång jag kommer. Det är väldigt sällan folk kommer 
på besök till det här fängelset, och det finns väldigt lite att 
göra så jag tror vårt besök idag verkligen gjorde skillnad. 
Ibland får jag frågan av de intagna varför jag slösar tid 
på dem. Till en början är de lite misstänksamma, men de 
märker efter hand att vi inte är ute efter någonting. Vi vill 
bara komma med hopp, säger han. 

Baxwell Bwembya (Zambia) från Logos Hope trivdes 
också bland fångarna.

- De hejjade så på oss när vi spelade fotboll. Och sen 
pratade jag med en kille. I slutet av vårt samtal gav han 
mig en present så jag inte skulle glömma bort honom. De 
visade oss gästvänlighet och kärlek, utan att vilja ha något 
tillbaka. 

• Ett team från Logos Hope kunde besöka fångarna och sprida hopp.
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Fota mig 
med mobilen  
och börja lyssna

”Gud är aldrig 
färdig med oss, 

och det är aldrig 
för sent” 

Från The Practical Missions Podcast

PODDTIPSET

SOMALIA

I avsnitt 53 av missionspodden “The Practical 
Missions Podcast” får vi höra den spännande 
historien om en kvinna som tog steget ut i 

mission efter att ha undrat om hon missat sitt livs 
chans i över 30 år. ”Jag undrade mycket: vad gör 

jag här egentligen? Jag bodde ute på landet – trots att 
jag rest mycket och lärt mig andra språk – och frågade 
mig själv: Varför är jag här? Tog jag fel beslut någonstans 
längs vägen? Jag frågade Gud: Finns det en andra chans?”

Lyssna på pmpod.org

 z AKTUELLT

FLER OCH FLER SOMALIER ÖVER 
HELA VÄRLDEN FÖLJER JESUS

Shino och Shania som 
arbetar med att dela 
budskapet om Jesus 
bland somalier berättar:

”Vi är så glada att kunna rapportera vad 
Gud gör bland somalier. Vi tjänar en verk-
ligt FANTASTISK Gud, som gör det möj-
ligt för oss att nå fler och fler somalier 
över hela världen genom sociala medier 
och TV-program. Vi tackar Gud och kän-
ner oss väldigt ödmjuka att han använder 
Somalia Christian Media Ministries på det-
ta sätt. 

Sedan i somras har 226 själar blivit frälsta 
genom vårt arbete. Tack Jesus! 

De nyfrälsta som bor i säkra länder har 
vi kopplat samman med våra samarbets-
partner i nätverket. 

De som bor i muslimvärlden eller i So-
malia där det är för riskabelt att lämna ut 
deras namn har vi fortfarande kontakt 
med personligen. Fortsätt gärna att be 
för alla dessa nya troende!”

 »Läs mer på  
www.somalichristiantv.org och  
youtube.com/somalichristiantv
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KUL-TURFRÅGOR

Hur många  
rätt får du?
Utmana dig själv eller en 

kompis med dessa kluriga 

världskulturfrågor:

Svaren hittar du längst ner på denna sida. 

I vilket land älskar man att dricka  
jäst hästmjölk?

I vilken del av världen är det en populär 
sport att ridande på hästar kämpa om ett 
stympat getkadaver att slänga i mål?

I vilket land värderar man poesin så högt 
att vilken människa som helst kan citera en 

1400-talspoet? 

1

2

3

 
 50 000 kr till hjälp efter 

svåra översvämningar  

PAKISTAN

Pakistan har drabbats av mycket svåra översvämningar tidi-
gare i år vilket vi också kunnat följa via nyheter i Sverige. OM 
i Pakistan jobbar hårt med hjälpinsatser för de drabbade och 
bidrar med matpaket, hygienartiklar och första hjälpen-paket 
i fyra städer. Vi är glada att kunna skänka 50 000 kr från OM 
Sveriges Ge Hopp-fond till stöd för arbetet. 

 »Tack till alla er som regelbundet ger till vår Ge Hopp-
fond. Läs mer på omsverige.se/ge-hopp-fonden 

Kommande hamnar
Limassol, Cypern * 25 nov – 14 dec 2022 
Beirut, Libanon * 15 dec 2022 – 3 jan 2023 
Port Said, Egypten * 4 – 23 jan 2023 
Aqaba, Jordanien * 25 jan – 15 feb 2023 

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

1. Kirgizistan, 2. Centralasien, 3. Iran

DELA MED DIG OCH VINN!

Har du någon egen rolig, 
spännande eller annorlunda 
kulturfakta från ett land du känner 
till? Hör av dig och berätta! 

Vi lottar ut ett signerat exemplar av 
den spännande boken Alla dörrar var 
inte stängda bland er som skriver in. 

Skriv till oss på omsverige@om.org 
eller på sociala medier: @omsverige 
senast den 12 december.

Kom ihåg!
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
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”’Hur ska jag 
göra?’ frågade jag 

Herren. Kortet 
stod länge på mitt 

matbord.”

SVERIGE

 
 
 
 

 z FRÅN VÅRA UTSÄNDA

Evangeliet fick lysa allt klarare
De bjöd hem mig till Vivalla i Örebro. Men hur skulle jag, 

som man, kunna gå hem till en somalisk mamma och 

hennes gifta dotter? 

De skrev adressen på ett kort från kyr-
kan där vi träffades. ”Hur ska jag göra?” 
frågade jag Herren. Kortet stod länge på 
mitt matbord.

Under Torpkonferensen ville en man 
prata med mig om somalierna. Hans fa-
milj hade flyttat till Vivalla. De hade ock-
så kontakt med den här mamman och 
hennes dotter. Gud hade något särskilt 
på gång.

ETT UNIKT TILLFÄLLE ÖPPNADE SIG
Sedan hade vi en konferens för somaliska Je-
sus-efterföljare. Vi gav oss ut för att dela med oss 
av vår tro. ”Vi måste besöka mamman och dot-
tern!”, tänkte jag. Fem av oss åkte i väg. Kanske 
för många – men det var ju ett unikt tillfälle.

Jag gick till deras hus med en av somalierna 
(som är en ostoppbar evangelist!). De andra vän-
tade i bilen en bit bort. Ett stort leende mötte oss 

när de öppnade dörren. Jag sa att jag hade tre vän-
ner till, och genast bjöds även de in. 

Dottern var tvungen att gå, men inte utan att 
först fått förbön. Tårarna rann, men hjärtat kän-
des lättare. 

GUDSNÄRVARO OCH GLÄDJETÅRAR
Vi satt med arabiskt kaffe och kakor, men fram-
för allt med en kännbar Gudsnärvaro. Här fanns 
en hunger som inte handlade om mat, utan en själ 
som längtade efter frid. Evangeliet fick lysa allt 
klarare, och till slut kunde mamman inte stå emot 
längre. Vi berättade vad Jesus betyder för oss. 
Hon var trött på det gamla och ville få det nya som 
Jesus erbjuder. Hon öppnade sitt hjärta helt för att 
bjuda in Jesus som sin Herre och Frälsare. Nu var 
det dags för tårar igen – glädjetårar. 

Bertil Engqvist 
arbetar med OM i Sverige
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”Nu kan jag inte längre 
bo kvar i Pakistan, så 
istället får jag predika 
och undervisa via TV, 
internet och sociala 

medier.” 

Jag står i incheckningskön på Arlanda när mobilen plingar till. Ett nytt ljud-
meddelande: ”Hej, jag heter Arif och kommer från en muslimsk bakgrund. Jag 
har varit med på dina möten i Pakistan och gjort dina online-kurser på New Life 
Institute. Nu har jag själv tagit emot Jesus och tjänar Gud i Pakistan.” Är det 

inte underbart!
Jag kommer själv från muslimsk bakgrund, och kom till tro på Jesus för många 

år sedan. Nu kan jag inte längre bo kvar i Pakistan, så istället får jag predika och 
undervisa via TV, internet och sociala medier. Nu är jag på väg till Italien och 
Pak-O-Hindi-konferensen. Hundratals troende pakis-
tanier har samlats och jag ska få undervisa ur Bibeln.

Jag har knappt kommit fram till konferensgården när 
en familj stoppar mig: ”Pastor Naveed! Minns du att du 
bad för oss efter att vi varit gifta i många år – nu har Herren 
välsignat oss med ett barn! Vi bor i andra änden av Italien 
och har åkt hit för att lyssna på din bibelundervisning.” 
Deras vittnesbörd uppmuntrar mig verkligen. 

Efter varje undervisningspass träffar jag mängder av 
människor som säger: ”Vi tittar på dina TV-program och 
ser dig på YouTube och Facebook. Får vi ta ett kort med 
dig?” Efter vi tagit kortet börjar många berätta hur mycket undervisningen betytt 
för dem och deras tro. Jag önskar jag kunde dela med mig av alla berättelser.

Jag återvänder till Sverige och mina svenska-studier med ett hjärta fyllt av tack-
samhet: Alla ära till vår Herre och Fader! 

Naveed Malik,  
arbetar med OM i Sverige  

och driver newlifeinstitute.org

 z FRÅN VÅRA UTSÄNDA

Pakistanier tar emot Jesus 
och vill ha bibelundervisning

SVERIGE/PAKISTAN
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 z UPPMUNTRAN

DEN STÖRSTA GÅVAN

En bro från  
islam till Jesus
Med endast 800 kronor i utlovat månadsstöd flyttade 

Jared* och hans unga familj från Centralasien till norra 

Europa och Sverige. De kommer från Pakistan, och 

precis som nästan nio miljoner andra pakistanier har de 

flyttat till ett främmande land. Men istället för att söka 

ekonomisk framgång flyttade Jared för att följa Guds 

ledning. Han lämnade både en säker anställning och sin 

släkt, i sin strävan att dela med sig av Guds kärlek till 

muslimer i några av Sveriges mest utsatta områden. 

10
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Nästan ett årtionde senare har Gud fortsatt att förse 
familjen med vad de behöver, och dörrar har öppnats 
för Jared att få dela evangeliet både i området där 

han bor och på nätet.
Jareds vän David* är svensk, men i vissa stadsdelar känner 

han sig som en främling. 
– Om jag åker dit pekar de finger åt oss och frågar: ”Är ni 

civilpoliser?”, säger han. Området där Jared bor är känt för 
sin mångfald, och tyvärr också för närvaron av kriminella 
gäng. Där finns en så stark subkultur att polisen sällan ingri-
per när något händer. Infödda svenskar som David sticker ut 
lika mycket där som om de hade rest till Centralasien. Jared 
smälter däremot in utan problem.

David och Jared arbetar båda för OM, och liksom många 
kristna i Sverige vill de dela med sig av Guds kärlek till oli-
ka invandrargrupper från länder där evangeliet inte är känt.  
Islamiska organisationer ser till att moskéer och religiösa 
samlingar är lättillgängliga för personer från muslimska di-
asporagrupper. Samtidigt gör språkliga och kulturella hinder 
att dessa människor har svårare att närma sig traditionella 
svenska kyrkor - även de kyrkor som har verksamhet för att 
hjälpa invandrare att integreras i samhället. 

– Det finns inga egentliga insatser från kyrkorna där 
som försöker möta muslimerna där de befinner sig, 
menar David och syftar på området där Jared bor. 

Som en av ledarna för OM:s arbete såg David si-
tuationen som en möjlighet att nå ut till de musli-
mer som flyttade in. 

– Vi brinner för att skicka teammedlemmar 
till några av Sveriges mest utsatta områden, 
och Jared anmälde sig frivilligt och sa: ”Min 
fru och jag vill gärna åka dit.”

Jared hade i flera år arbetat som eko-
nom på OM-kontoret.  

– Han var alltid ute på kvällar 
och helger och delade med sig av 
evangeliet, minns David. Jareds 
nationalitet i kombination med 
sin långvariga passion och 
 » Fortsättning på nästa sida 
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i sin egen familj, säger David. Central-
asiatisk kultur, å andra sidan, kretsar 
kring religionen.  

– Det är faktiskt en fördel för oss, 
konstaterar Jared. De vill verkligen pra-
ta om religion här.

Jared tillbringar sina dagar med att 
vara salt och ljus bland människor som 
inte känner Jesus. Bland annat genom 
sitt sportintresse. 

– Han delar evangeliet på samma sätt 
som vi gör i Mellanöstern. Han bygger 
upp en vänskap och ett förtroende, och 
delar evangeliet lite i taget, säger David.

Det är avsiktligt och nödvändigt att 
göra så, särskilt i områden som Jareds där 
invandrarna är mindre benägna att helt 
och hållet assimilera sig i sin nya kultur. 

– Jag har hört att de brukar hitta till en 
moské redan första veckan efter att de 
flyttat in i området. Andra muslimer bju-
der in dem till bön, och de uppmuntrar 
varandra att be och fasta, säger David.

Även församlingar och kyrkor har 
öppnat upp sina lokaler för språkcaféer 
och annan praktisk hjälp för att kunna 
integreras socialt i samhället. Men bara 
att hålla öppet är inte alltid tillräckligt. 

– I asiatisk kultur besöker man aldrig 
någon innan man får en inbjudan, förkla-
rar Jared. Till exempel anlände ett pakis-
tanskt par till hans kvarter strax före jul. 
Efter jul berättade de för Jared att de var 
upprörda över hans agerande. 

– Vad har hänt? Varför är ni arga på 
mig? frågade Jared. 

– Det var jul, men du bjöd inte in oss 
till kyrkan, svarade de.

kärlek till muslimer, gjorde honom till 
ett naturligt val för det nya teamet.

Efter att ha flyttat till sitt nya bo-
stadsområde visade Jared en bild för 
David på en religiös sammankomst han 
blivit inbjuden att tala på. 

– Det måste ha varit minst 150 per-
soner som alla klätt upp sig i sina sikh—
kläder och samlats till någon sorts hög-
tid, säger David. Och jag tänkte: ”Finns 
det här i Sverige?” Det hade jag ing-
en aning om. De flesta av mina svens-
ka kompisar har ingen aning om att det 
finns så många människor med den 
bakgrunden här. Men Jared var inbju-
den eftersom han kulturellt sett är en 
av dem.

”VEM BJUDER IN MINA 
MUSLIMSKA GRANNAR?”
– Svenska kristna kämpar ofta med att 
dela med sig av sin personliga tro. De 
är inte vana vid att tala om tro, inte ens 

”Han delar evangeliet på 
samma sätt som vi gör i 

Mellanöstern. Han bygger 
upp en vänskap och ett 
förtroende, och delar 
evangeliet lite i taget.” 

 
David om Jareds  

arbetssätt i svenska förorter

 » Fortsättning från föregående sida 

”I asiatisk kultur besöker 
man aldrig någon innan 
man får en inbjudan.” 

Jared
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– Kan du tänka dig! utropar Jared. 
De väntar på en inbjudan. Vem bjuder 
in mina muslimska grannar?

EN RESA I TRO
Att dela Guds kärlek med muslimer i Eu-
ropa är en speciell upplevelse för Jared. 

– Min mormor har hinduisk bakgrund 
och min morfar muslimsk bakgrund, sä-
ger han. De tog emot Jesus eftersom 
missionärer kom från Europa och förde 
med sig en väckelse till vårt land.

Morföräldrarna förde sin nyfunna tro 
på Jesus vidare till Jareds föräldrar, som 
i sin tur förde den vidare till sina barn. 

När Jared var ung vuxen arbetade 
hans släkting som volontär för OM och 
organiserade ett besök i Jareds stad 
åt ett kristet rese-team. Även om Ja-
red lyssnade på vad teamet berättade, 
skrattade han åt inbjudan han fick att 
delta i deras outreach. 

– Jag åkte hem 
och berättade för 
min familj om de 
galna människorna 
som kom och pra-
tade om evange-
lisation och att de 
skulle sprida evang-
eliet bland musli-
mer. Och jag visste 
att de skulle åka på 
så mycket stryk den dagen, minns han.

Till Jareds stora förvåning återvände 
teamet senare glada och berättade om 
hur de fått dela med sig av Guds ord. 

– Då förstod jag att Bibeln också var 
till för muslimer, säger Jared.

OVÄNTAD REAKTION FRÅN 
LÄRAREN UPPMUNTRADE JARED
Gud fortsatte att arbeta i Jareds hjär-
ta, vilket ledde till att han så småning-
om började studera islam i en moské i 
närheten för att bättre förstå den mus-
limska tron. Hans kristna vänner und-
rade varför han läste arabiska och stu-
derade Koranen, och oroade sig för att 
han höll på att förlora sin tro. I själva 
verket var Jared uttråkad. 

– Jag är säker på att jag inte tappar 
min tro, men jag vet att jag slösar bort 
min tid, minns han att han tänkte.

Efter ett tag frågade även Jareds lära-
re varför han studerade Koranen. Jared 
berättade att Koranen erkänner Torah 
och evangeliet som heliga böcker.

– Mina vänner tycker jag är galen för 
att jag läser Koranen. Och om du vill 
läsa Bibeln kommer dina vänner ock-
så att tro att du är galen, trots att det 
står tydligt i Koranen att alla muslimer 
måste tro på Torah och andra profet-
böcker, och till och med på Jesus Kris-
tus, sa han. 

– Sluta Jared, sköt hans lärare in. Det 
du sagt har verkligen berört mitt hjär-
ta… Jag har aldrig läst Bibeln och inte 

ens sett en Bibel. 
Men nu lovar jag att 
börja läsa Bibeln ef-
tersom du har före-
gått med så bra ex-
empel.

Lärarens reak-
tion uppmuntrade 
Jared att fortsätta 
studera islam och 
gav honom självför-

troende att börja diskutera med andra 
muslimer. Flera år senare, när han flyt-
tade till Sverige, bildade han en grupp 
där de pratade om islam och kristen-
dom, och som växte till 15 personer. 
Hans nya muslimska vänner förundra-
des över hans kunskaper om islam och 
frågade honom var olika saker stod 
skrivna i Koranen.

SAMTAL OM TRO PÅ NÄTET
När coronapandemin satte stopp för 
dem att kunna träffas, skapade Jared 
istället en grupp på sociala medier. Det 
blev en plattform för samtal mellan de 
olika religionerna. Sedan starten i slu-
tet av 2020 har den vuxit till över 1 500 
medlemmar. 

– Ungefär 80% av dem är musli-
mer och 20% är kristna, beräknar Ja-
red. Han berättar också att majoriteten 
är män i åldern 18-34 år, vilket är just 
den gruppen människor som sällan går 
i kyrkan. Det gör hans medieplattform 
särskilt strategisk.

Inom islam lär man sig att ifrågasät-
ta kristnas tro, men de är ofta inte be-
redda på att svara på samma frågor om 
sin egen tro. 

– I min grupp har vi inte bara frågor 
från ena hållet, säger Jared. Vi lär krist-
na att det är okej att ställa de frågor 
som ställs till oss även till muslimer.

Precis som Jared bor många pakis-
tanska deltagare i gruppen utomlands. 

”I min grupp har vi inte 
bara frågor från ena 

hållet. Vi lär kristna att 
det är okej att ställa de 
frågor som ställs till oss 

även till muslimer.” 
 

Jared om religionsgruppen 
 på sociala medier

 » Fortsättning på nästa sida 
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Ända sedan kriget i Ukraina började har OM aktivt 
gett praktisk hjälp till de drabbade. Med tanke på 
våra ukrainska bröder och systrar kommer här 
ett recept på den traditionella ukrainska rätten 
surnuku.  

GOTT RECEPT

Surnuku
– UKRAINSK A OSTK AKOR

Följ OM på sociala medier 
för fler gratis gåvor och ge 
din egen gåva på  
omsverige.se/jul

GÖR SÅ HÄR:

Häll keso, äggula, socker, 
mannagryn och salt i en skål.  
Blanda samman med en gaffel 
och låt degen vila i 1 timme. 
Forma till en avlång rulle på ett 
mjölat bakbord. Dela rullen i 6 
lika stora bitar. Sätt ugnen på 180 
grader. Häll olja i en stekpanna 
och stek varje bit på medelvärme, 
1,5 minut på varje sida. Lägg 
ostkakorna i en ugnsform och 
ställ in i ugnen 5 minuter. Färdigt!

INGREDIENSER:

350 g keso 
1 äggula 
½ tsk socker
2 tsk vaniljsocker
2 tsk mannagryn
½ krm salt
Mjöl till utbakning
Olja att steka i

praktisk hjälp    EN GÅVA MED   

En kristen man i Mellanöstern berätta-
de för Jared i ett privat meddelande att 
han kämpade med att muslimer stän-
digt ifrågasatte hans tro. 

– Han tvivlade på kristendomen och 
var nära att tappa sin tro, säger Jared. 
Efter att ha gått med i gruppen och läst 
de andra kristnas svar på några av de 
frågor han själv fått, skickade han ett 
nytt meddelande till Jared: ”Genom din 
grupp fick jag klarhet i mina grubblerier 
och har hittat tillbaka till tron. Och nu kan 
jag också ge svar till muslimerna.” 

 »Jareds vän är bara en av många 
som har blivit styrkt i sin tro 
genom det arbete Jared gör.  
 
Med årets julinsamling vill vi ge 
många fler möjligheten att höra 
om den allra största gåvan – 
chansen att få lära känna Jesus.  
 
Var med och bidra du också. Du 
kan läsa mer på sista sidan och  
på omsverige.se/jul. 

Text: Nicole James
* Namn och bild ändrade

 » Fortsättning från föregående sida 
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– Det är både roligt och spännande att få vara med när 

Gud förvandlar människors liv, säger Andy*, en arbetare 

i Turkiet.

Andy och en lokal troende reste till sydös-
tra Turkiet. Där träffade de några perso-
ner som ville prata mer om Jesus, bland 

annat Mert*.
Mert hade studerat filosofi, läst mer än tusen 

böcker och efter att ha läst Koranen flera gång-
er blev han ateist. Med sin stora kunskap fick han 
snart många anhängare och övertygade många 
andra att också bli ateister.

INGEN ÄKTA NYFIKENHET
Sista dagen på resan insisterade Mert på att Andy 
och hans vän skulle komma till en samling hem-
ma hos honom. Men när de kom fram upptäckte 
Andy att samlingen handlade mer om att håna de-
ras kristna tro än om en ärlig nyfikenhet på Jesus. 
Mert och hans gäng avbröt dem hela tiden för att 
ställa kritiska frågor och försöka sticka hål på gäs-
ternas argument.

Efter att ha pratat i över tre timmar behövde 
Andy och den andra troende ge sig av. 

– Om Gud är verklig måste du ställa dina frågor 
till honom själv och be Gud uppenbara sig för dig, 
förklarade Andy för Mert. Bibelns Gud är väldigt 
annorlunda från den Gud islam beskriver och som 
du är van vid. 

Andy och hans vän bad en kort bön för Mert 
och gick sedan hem.

DRÖMMEN FÖRÄNDRADE ALLT
Nästa dag fick Andy ett samtal från Mert. Han 
ville börja följa Jesus! Mert förklarade att Jesus 
hade uppenbarat sig för honom i en dröm. Han 
vaknade upp skärrad, kunde varken sova eller äta 
och visste att den Gud som han så ihärdigt hade 
motsatt sig var verklig. 

Andy fortsatte sedan att 
träffa Mert och berätta mer 
om Jesus, och Mert växte 
i sin tro. Han började dela 
evangeliet med dem han 
tidigare övertygat att bli 
ateister, och har börjat hjäl-
pa till i den turkiska kyrkan.

– Det var inte de smarta svaren vi gav honom 
som övertygade honom om evangeliet, säger 
Andy. Vi var bara en liten länk i kedjan som Gud 
valde att använda för att ge Mert denna uppen-
barelse.

* Namn och bild ändrade

 »Be att fler turkar, som blivit ateister precis 
som Mert, ska söka och finna den verkliga 
Guden.

”Mert förklarade att Jesus 
hade uppenbarat sig för 

honom i en dröm.”

Om Gud finns på riktigt...
TURKIET
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 z UTMANING

TEENSTREET 
CELEBRATE2023

EN HELKVÄLL INFÖR GUD. 
FÖR TONÅRINGAR. 

FREDAG 27 JANUARI 2023. LINKÖPING.  
MER INFO PÅ TEENSTREET.SE

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. 

7–16 APRIL 2023

Hitta all information på 
OMSVERIGE.SE

Ta budskapet om den uppståndne Jesus till de minst nådda 
på Berlins gator och torg.  
Under fem intensiva dagar, tillsammans med runt 200 deltagare 
från hela Europa, får du chansen att vara med om en påsk 
du sent kommer glömma. Vi förbereder oss för outreacherna 
genom bön och praktisk träning. Översättning till tyska,  
engelska, farsi, arabiska och turkiska.

www.om.org/de/easteroutreach

6-10 APRIL 2023
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 z UTRUSTNING

Har du en muslimsk vän som du vill börja läsa Bibeln med, men vet inte hur du ska 
fråga? Här kommer tre tips på hur du kan komma igång. 

GÖR DET INTE TILL EN STOR GREJ
Hellre än att fråga ”Vill du läsa Bibeln med mig?” kan du istället försöka se 
om din vän har något särskilt behov. Kanske har personen problem med sin 

självkänsla eller verkligen vill träffa någon och gifta sig. Om din kvinnliga vän till 
exempel har svårt att få barn skulle du kunna säga: “Gud vet att du kämpar med att 
få barn. Vill du läsa med mig i Guds ord om andra kvinnor som inte kan få barn och 
se vad vi kan lära oss av det?” 

Ett annat sätt är att sätta en tidsbegränsning. Bestäm till exempel att ni läser om 
ett visst ämne tillsammans fem gånger. Då har du gett personen en möjlighet att 
sluta om han/hon inte vill fortsätta. Många inser dock efter ett tag hur bra det är! 

BE DEM BJUDA MED EN KOMPIS
Genom att be dem ta med en kompis visar vi att vi inte är rädda för att 
dela med oss av vår tro, och att det inte är något mystiskt eller hemligt 
vi bjuder med dem till. Genom att göra det tillsammans visar vi på att det 
är vanligt att studera Bibeln tillsammans i grupp.

STÄLL FRÅGOR OCH GE UPPMUNTRAN
När ni läst en text i Bibeln tillsammans kan du ställa frågor som: “Vad tar du 

med dig ifrån texten?” och “Vem kan du dela detta med?”. Det uppmuntrar dem 
att ta ett steg framåt om de skulle vara intresserade, och du märker även om de 
faktiskt försöker följa det ni precis pratat om. 

Ett exempel kan vara att du och Ahmed läser om 10 Guds bud. Han kommer då 
på att han ljuger väldigt mycket och säger att han ska försöka ljuga mindre under 
nästa vecka. När ni träffas veckan därpå berättar han att han lyckades att inte ljuga 
de första två dagarna, men att han ljög lite resten av veckan. Trots att Ahmed fort-
satte att ljuga en del ser du att han försöker följa det ni läst om. Även om det bara 
är lite så försöker han, så uppmuntra honom i hans försök! 

1

2

3

3 tips
PÅ HUR DU K AN 

Bibeln 
TILLSAMMANS 

MED DIN 

MUSLIMSK A 

KOMPIS

 »Vill du få ännu fler bra råd hur du kan nå ut 
till dina muslimska vänner? Boka ett ABC-
seminarium idag! Läs mer på omsverige.se/abc
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Vill du också synas här?

Kontakta Anders för annonsering i vårt magasin.
079-314 33 23 eller anders.carlen@om.org 



KALENDER
ABC-Seminarium
• 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…
• 11 januari & 2 mars,  

Akademi för ledarskap och teologi (ALT), Malmö
Vill du boka ett besök till ditt sammanhang? Hör av dig 
till omsverige@om.org och berätta mer.

 z PÅ GÅNG

HEJ ELISABETH!  
HUR GÅR FÖRBEREDELSERNA 
INFÖR TEENSTREET CELEBRATE? 
VEM ÄR DET TILL FÖR OCH VAD 
KOMMER HÄNDA?
– Det går bra. TeenStreet Celebrate är 
en helkväll inför Gud fylld av lovsång, 
undervisning, gemenskap och massa 
kul. Vi ses i Linköping den 27 januari.  
Kvällen är gratis och riktar sig främst 
till ungdomar mellan 13 och 17 år, men 
du som är äldre och vill vara med och 
tjäna är självklart välkommen också! 
Du behöver inte ha varit på TeenStreet 
innan för att vara med, utan kvällen är 
till för att fira det Gud gjort under året 
och få en försmak av sommarens läger. 

VAD ÄR TEENSTREET?
– TeenStreet är ett kristet, internatio-
nellt evenemang för tonåringar. Vi ar-
betar med församlingar för att moti-
vera, utrusta och gå tillsammans med 
kristna tonåringar från hela Europa 
för att de ska få en riktig vänskap med 
Jesus och reflektera honom dagligen i 
sin värld. ”TeenStreet är mer än bara 
ett läger. Det är en vision att se en Je-
sus-älskande generation växa upp som 
är utrustad att dela hans kärlek med 
världen.” Vi tror på något mer än att 
vara en kristen som bara tar emot. Vi 
vill också dela med oss av Guds kär-
lek och göra honom känd för dem som 
ännu inte vet vem han är. Vi vill utma-
na den unga generationen att våga ta 
det steget.

TEENSTREET FYLLER 30 ÅR I 
SOMMAR. HUR FIRAR NI DET?
– TeenStreet Europa har inte släppt 
några detaljer kring hur det kommer fi-
ras, men det kommer firas ordentligt. 
Räkna med ett mäktigt läger 2023!

ÄR DET NÅGOT SPÄNNANDE 
PÅ GÅNG INOM TEENSTREET 
FRAMÖVER?
– Förutom TeenStreet Celebrate i Lin-
köping planeras det för fullt med besök i 
församlingar, TeenStreet ledardagar och 
mycket mer. Håll utkik på hemsidan. 

 »Läs mer om TeenStreet & 
TeenStreet Celebrate på 
teenstreet.se

SNABBA FRÅGOR TILL
ELISABETH RODRIGUEZ,

TeenStreet-koordinator 

4

Påsk-outreach med OM i Berlin 
• 6–10 april 
Berätta om den uppståndne Jesus under påskhelgen. 
Läs mer på om.org/de/easteroutreach

Missionsresa till Mellanöstern
• 7–16 april 
Följ med och tjäna Gud i Mellanöstern. Du får möta 
flyktingar och visa Jesu kärlek i praktiken för några 
av de mest behövande. Läs mer och anmäl dig på 
omsverige.se

Fullständig kalender och mer information:  
www.omsverige.se

27
J A N

TeenStreet Celebration, 
Linköping. En kväll inför Guds 
ansikte och en försmak av 
sommarens läger. Läs mer: teenstreet.se
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Ge din julgåva redan idag:  
Bankgiro 5784-0027
Swish 123 570 4291
→ omsverige.se/jul
Märk betalningen “Julgåva”.

Din gåva går bland annat till…

Så älskade Gud världen att  
han gav den sin ende son,  

för att de som tror på honom inte 
skall gå under utan ha evigt liv.

Joh 3:16

ÅRETS JULINSAMLING 

Den största gåvan  
– budskapet om Jesus Kristus
Bibelordet Joh 3:16 påminner oss om att Jesus gav sitt liv för att vi skulle 
kunna bli försonade med Gud. Och överallt är alla människor inbjudna att 
följa Jesus. Men tre miljarder människor har aldrig hört den inbjudan.  
De har aldrig fått den allra största gåvan. Många är muslimer, hinduer och 
buddhister och bor framför allt i Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Oro i 
världen har de senaste åren dessutom fört många av dessa människor även 
till våra svenska städer och samhällen. 

Årets julinsamling ”Den största gåvan” går till OM:s arbete bland de minst 
nådda i Sverige och utomlands så att fler får chansen att höra om Guds 
stora gåva: Jesus Kristus. Tack för ditt bidrag!

Biblar och annat 
undervisningsmaterial 

så att nya troende kan  
växa i sin tro

Lärjungaträning  
och undervisning

till troende som sprider evangeliet i 
sin hemstad 

Matpaket  
och praktisk hjälp
till dem med störst behov

Krisstöd och hjälp
till Jesusefterföljare som  

förföljs för sin tro
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