
Nyhetsbrev från Fabio och Maria Zuglian, 

Arnhemland 23-9-2016 

 

Borta bra... 

Vi har hunnit med mycket under våra 3 månader i Finland och Italien...: bröllop, sommarkonferens, 

bibeldagar, bastu, simning i iskalla vatten, promenad i Alperna, viking båt med bollhav, nöjesfält, 

brutna armar, bondgård, kanotutfärd, kusinlek, barndomsställen, blåbärsplockning, 

midsommarfirning, aborrfångst, pizza, tågfärder, födelsesagsfester.... och framförallt återseende av 

nya och gamla bekanta, och mycket värdefull tid med familjen för att ta igen det vi gått miste om de 

senaste 3 åren!! 

      

 

Vi är tacksamma för allt vi fått vara med om och för alla kära vänner. Vi kom hem till Australien efter 

en lååång resa för närmare tre veckor sedan, och det tog ytterligare nästan en vecka innan vi alla sov 

en normal natt igen.  

...men hemma bäst! 

Trots allt det trevliga i Finland och Italien, har vi saknat det vardagliga och någotsånär förutsägbara 

rutinerna hemma, och vi tyckte alla det var skönt att komma hem igen. Det blev en rivstart när vi 

kom hem: De första två veckorna bodde vi  i ett annat hus eftersom en annan MAF familj tillfälligt 

bodde i vårt hus. Maria började (oväntat) jobba två dagar efter hemkomsten. Till vår lättnad 



annulerades ett möte som vi skulle ha varit med om på den lilla hemorten Gäwa (en 25 min flygresa 

härifrån)  5 dagar efter vår ankomst! 

Den senaste tiden har det pågått en hel del spontana möten  

som aboriginerna ordnat i deras hem, och många har velat bli 

döpta. Det första veckoslutet vi var här ordnades en 

dopförrättning där ca 25 unga aboriginer döptes!! Det blev en 

stor uppmuntran att få dela glädjen och be tillsammans med de 

nydöpta!!! Leyla passade på att ta sig ett dopp i havet med de 

andra barnen, medan Maria ängsligt höll utkik för krokodiler.  

 

Operation jordhus 

Fabio har tillbringat de första veckorna med att förbereda 

för operation jordhus. Det första projektet kommer att bli 

ett litet experiment byggnad som vi kommer att bygga på 

en övergiven banan odling i byn Yirrkala härintill. Vi har 

investerat i en liten flakabil som Fabio kommer att behöva 

för att frakta material med. Bilen är 30 år gammal och den sattes upp för 

försäljning här i stan samma dag som vi kom hem från europa. Vi bjöd ett pris 

som var nästan 4000 $ under  försäljningspriset, och till vår förvåning antog han 

vårt erbjudande på en gång!! Nu gäller det bara att be och hoppas att bilen 

vill samarbeta med oss!  

Nästa stora utmaning kommer att vara att hitta volontärer bland 

aboriginerna som har lust att kavla upp ärmarna och hjälpa till. 

(Bildtext: ovan t.v. Fabio med polypropen säckarna som anlänt. T.h. den fösta jordsäcken pressas med arbetsredskapet 

som Fabio tillverkat. Nedan t.h. Fabios ”nya” bil. ) 

”One way”   

Det senaste halvåret har de kristna aboriginerna passionerat diskuterat 

sinsemellan vad det betyder att vara en ”One Way” kristen (dvs att vara en 

helhjärtad kristen som inte haltar med en fot på båda sidorna om vägen). Dels har 

det lett till att många funderar allvarligt på kostnaden att följa Jesus och vad det 

betyder för dem i praktiken. Men tyvärr har det också lett till stora splittringar 

bland de kristna, till skvaller om och förakt för de som tänker annorlunda eller ens vågar ifrågasätta 

deras tänkesätt. För ”One Way” gruppen handlar det mest om hur de skall förhålla sig till vissa 

traditionella ceremonier och annat i deras kultur.  

Kanske det går att tänka sig in i problematiken genom att vi ställer oss samma fråga: Vad betyder det 

i vårt samhälle att vara en ”One Way” kristen, och att helhjärtat följa i Jesu fotspår? Hur skiljer sig 

vårt liv från majoriteten? En del frågor är ju självklara... ”Du skall inte mörda, du skall inte stjäla...”  

Andra frågor är mindre självklara: Bibeln kallar girighet för avgudadyrkan... men hur mycket skall 

man hålla själv och hur mycket skall man dela med sig av, var går gränsen för en ”One Way” kristen? 



Böneämnen 

 Mission Aviation Fellowship låter oss bo kvar i ”vårt” hus till slutet av året för att 

hjälpa oss på traven. Det är fortfarande oklart var vi kommer att bo efter det. 

Bostäder är svåra att få tag i, och prisena är skyhöga (från 2600 $ i månaden 

uppåt). Det är inte heller möjligt att bygga något eget jordhus så pass snabbt att vi 

hade någonstans att bo innan regnperioden sätter in. Be om en lämplig bostad.  

Och det kompliceras ytterligare av att Jesus talar om att lagen är andlig: att vi har brutit mot lagen 

bara vi ”tittar på en annan människa med begär”, avundas en annan, eller föraktar en annan 

människa.  

Det är inte så lätt att få fram en komplett lista på hur man skall leva för att vara en ”One Way 

kristen” i någon kultur. När man ser på utifrån (alltid lättare att se andra än sig själv i spegeln!) ser vi 

en del aboriginer som kallar sig One Way och har tagit totalt avstånd från vissa aspekter av sin 

kultur, men samtidigt inte skyr några medel att öppet förakta och baktala andra, att manipulera 

andra människor för sina egna själviska syften, människor som försummar sin familj och låter sig 

styras av maktlystnad och högmod och vredesutbrott. Tyvärr är slut resultatet ganska långt ifrån 

Kristuslikheten som eftersträvas... 

 

Kanske ödmjukhet och barmhärtighet är ett tecken på att man inte tappat Jesus ur siktet i jakten på 

att ”göra rätt”?!! Definitivt någonting jag själv behöver påminnas om.  

Pioneers 

Vi har nu blivit officiellt antagna till organisationen Pioneers team Arnhemland. I praktiken påverkar 

det väl inte vårt liv i så stor grad, men det gör det lättare att organisera understöd från olika håll i 

världen när allt går genom samma organisation. Missionskyrkan är fortfarande vår sändande 

organisation i Finland, och våra understödare i Finland får gärna fortsätta att betala in till 

Missionskyrkan (observera nytt referensnummer längst ner i brevet!), som sedan vidarebefordrar till 

Pioneers. (I vår ända får vi en klumpsumma, och vi vet inte vem som har betalat in vad.) 

I det här skedet ser det ut som att vi kommer att få en handfull 

Pioneers familjer under år 2017 till Arnhemland. De kommer dock 

att ha lite olika uppgifter, beroende på deras gåvor och talanger, 

och kommer inte (vad vi vet in det här skedet) att vara direkt 

involverade i operation jordhus.  

Teamledaren (som kommer i Januari 2017) är f d MAF 

arbetsledaren Craig Fulton med familj. Vi känner dem väl, både 

som arbetsledare, som våra  personliga mentorer och som vänner, och ser fram emot att samarbeta 

med dem!  

”Han har kungjort för dig, o människa, vad gott är. Vad begär väl HERREN av dig annat än att du gör det 
som är rätt, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud?”  Mika 6:8 
 

Bilder: Leyla tar sig ett dopp under dopförrättningen Ovan t.h. Maria återser sina vänner! 

 



 

 Pioneers ordnar en kurs om animistiska kulturer i San Diego i Oktober 

som de bett Fabio ta del av. Pioneers kommer att stå för en del av 

kostnaderna, och stället råkar ligga relativt nära centret för 

jordhusbygge, California Institute of Earth Architecture 

(http://www.calearth.org)  Be att det Fabio skulle få nytta av den 

erfarenheten.  

 Be att jordhus arbetet snart skulle komma igång på allvar och att 

aboriginerna skulle visa intresse! 

 Det finns många förväntningar från olika håll om vad vi ”borde” göra, 

nu när vi har gått över till Pioneers. Tyvärr också en hel del fördomar 

som kommer av att höra till en ”ny” organisation. Be om vishet att 

prioritera rätt. 

 Be om de rätta familjerna för Pioneers för år 2017.  

 Be för de nydöpta, att de skulle växa i tron.  

 Be om enhet bland de troende, om ödmjukhet och barmhärtighet att 

prägla  ”One Way” diskussionen.  

 Från och med September 2016 flyger Fabio inte längre för MAF, vilket 

också betyder att han inte har någon regelbunden lön från det hållet. 

Pioneers kommer under år 2017 att ge oss ett litet ekonomiskt bidrag, 

men efter det kommer vi att måsta stå på egna ben. Maria har 

fortsättningsvis sitt halvtids jobb som barnhälsovårdare. Vi har 

tillsammans med Missionskyrkans missionskommitte räknat ut att vi 

skulle behöva ett ökat understöd med ca 30 personer som 

regelbundet  understöder oss med i medeltal 30 euro per månad. År 

2018 kommer behovet att öka ytterligare eftersom understödet från 

Pioneers faller bort. Be att det ekonomiska skulle ordna sig.  

 

Med önskan om många soliga och färggranna höstdagar... 

Fabio, Maria, Linda, Luca och Leyla 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
Operation Jordhus 

Jordhus bygge innebär att fylla 
polypropen säckar med en 
jord/sand/ler  blandning. Säckarna fylls 
på plats , pressas och läggs ovanså 
varandra för att forma väggar, med 
ståltråd emellan. Om man bygger 
kupol formade hus blir det en mycket 
hållbar struktur.  När väggarna är 
färdiga täcker man in den i flere lager 
murbruk av lera, sand och torrt gräs. 
Det yttersta lagret kan man göra 
vattentätt med tex lin olja.  
Man behöver inga maskiner eller 
proffessionell arbetskraft, och kan 
bygga hus på mycket isolerade platser 
för en väldigt låg kostnad.  
 

 

Målsättning för Operation Jordhus 

i Arnhemland 

1) Genom att dela arbete och vardag 

med lokalbefolkninngen skapa 

tillfällen för god gemenskap, 

vittnesbörd och andlig tillväxt. 

2) Genom att lära ut jordhus 
tekniken, skapa en större 
möjlighet till självständighet, 
tillfredsställande aktivitet och en 
alternativ lösning till 
bostadskrisen i Arnhemland.  
 

            
 

             

 

Om du vill understöda oss ekonomiskt kan du betala in till 

Missionskyrkan i Finland 

Missionskyrkan i Finlands konto:  IBAN: FI57 4055 1020 2570 71  

Swift/BIC: HELSFIHH. Referensnumret är 21500.  
Man kan också märka meddelandefältet med Zuglian 

 

För den som befinner sig utomlands går det också att betala in direkt till Pioneers. 

Kontakta Maria på maria_eklof@hotmail.com så skickar jag uppgifterna.  

 

Nydöpta! 

http://www.calearth.org/

