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Missionssekreteraren har ordet

Sällan har jag talat till en så uppmärksam
åhörarskara. Jag befinner mig i Erdenet –
tolv timmars tågresa från huvudstaden

Ulan Bator i Mongoliet. Ungdomarna, alla
mongoler och de flesta i 25-årsåldern, studerar
på bibelskolan som Mongolian Mission Center
driver i staden. Det är första gången de får
höra om hur Svenska Mongolmissionen under
svåra umbäranden startade arbete bland deras
landsmän i slutet av 1800-talet och om makar-
na Helleberg och Emil Wahlstedt som mörda-
des under boxarupproret år 1900.

Prins Oscar Bernadotte, den Svenska Mongol-
missionens förste ordförande, tog till orda vid
minnesstunden april 1901: Missionärerna äro
döda men missionens Herre lever, och missio-
nen kommer i den mån Gud ger medel och
missionärer att fortsätta. Makarna Karlén tog
upp de mördade missionärernas fallna mant-
lar  men också de fick en kort arbetsperiod
bland mongolerna. Hanna Karlén dog i barn-
säng redan 1909 och Edvin Karlén reste hem
till Sverige samma år. Han återvände aldrig till
Mongoliet. Men många andra utsändes till det
karga missionsfältet. Ett omfattande arbete
kom att utföras ända till dess att kommunist-
regimen lade det väldiga Kina, dit mongol-
arbetet hade förlagts, under sina fötter 1949.

Mongoliet fick fria val 1990 och landet började
demokratiseras. Det öppnades också för kris-
ten mission. På många håll uppstår ganska
snabbt små kristna församlingar. Det ideolo-
giska vakuum som uppstått efter kommunis-

mens sammanbrott i det forna Sovjet gör att
frågor på nytt ställs om livets mening och mål.
Många ungdomar söker sig till kristna gemen-
skaper. Från Sverige kommer missionsarbetare
utsända från bl.a. EÖM och Evangeliska Fri-
kyrkan. Arbete påbörjas i Erdenet 1992. På några
år växer församlingen där och blir ett centrum
för mission över hela landet. De gamla missio-
närerna tillsammans med nationella arbetare
gav sannerligen inte sina liv förgäves för att
vinna en evig skörd också bland det mongolis-
ka folket.

Evangeliska Östasienmissionen uppmärksam-
mar på ett särskilt sätt mongolmissionen detta
år. Inte minst för att det nu är hundra år sedan
det egentliga arbetet norr om Beijing påbörja-
des. Du kan läsa om hur EÖMs ordförande
Eric Lundqvist tillsammans med reporter och
fotograf från Sveriges Television dokumente-
rar delar av Mongolmissionens arbete. Våra fyra
nummer av EÖM-nytt detta år kommer att
innehålla mycket information om arbetet både
i republiken Mongoliet samt från Baneren norr
om Beijing. Under vår sommarkonferens i Borås
kommer tidigare missionssekreteraren Kurt
Mossberg att ge oss glimtar från Svenska
Mongol- och Japanmissionens historia. Från
Mongoliet kommer missionsledarna Damdi-
njav Bolortuya och Nergui Choijams. Vi ser
fram emot ett spännande och rikt Mongoliet-år
i vår mission och inbjuder dig att vara med i
förbön och offer!

Jan-Endy Johannesson



Deras målsättning är att plantera
kristna församlingar utöver det forna
Djingis Khans väldiga imperium.
Konkret gäller det omkring åtta hund-
ra onådda folkgrupper. Under maj
månad kommer de till Sverige på
inbjudan av vår mission. Damdinjav
Bolortuya och Nergui Choijams är
båda engagerade i träning av missions-
arbetare på Mongolian Mission Center
(MMC) i Erdenet.

Efter det att Mongoliet blivit själv-
ständigt från Sovjetunionen 1990 bör-
jade missionärer återvända till landet.
Mia och Magnus Alphonce med under-
håll från bland andra EÖM startade
arbete i Erdenet omkring femtio mil
nordväst om Ulan Bator. En livskraf-
tig församling byggdes upp som idag
har ca 1500 medlemmar. Försam-
lingen har en brinnande missions-
vision och startar kontinuerligt nya
församlingar och bedriver mission
även i andra länder. 

Även sedan familjen Alphonce läm-
nat Mongoliet fortsätter nu EÖM
genom sitt stöd till församlingen och
missionscentrat i Erdenet att bedriva
arbete bland det mongoliska folket. 

Församlingen i Erdenet har följande
målsättningar.

• Presentera det glada budskapet till
varje familj i staden Erdenet. Med
”presentera” menar de att Evange-

liet måste kommuniceras så att varje
familj får ett verkligt tillfälle att ta
emot Jesus Kristus. För att nå denna
målsättning startas cellgrupper i alla
delar av staden.

• Grunda församlingar i grannpro-
vinsen Bulgan. Redan 1993 sändes
team till grannprovinsen och en för-
samling grundades. 

• Grunda församlingar (eller stödja
andra församlingsgrundare) i alla
provinser och städer i Mongoliet.

• Förkunna evangeliet till alla onådda
folk inom det forna mongoliska väl-
det.

För att nå de två sista målsättningarna
etablerades Mongolian Mission Center
1998 som en plats för studier och trä-
ning inför de stora uppgifterna. 

Församlingen möts i fler än femtio
cellgrupper varje torsdag. Dessa cell-
gruppsmöten är de viktigaste mötena.
Här sker mognad och tillväxt. Under
söndagen firas gudstjänst två gånger.
Församlingen har ännu ingen egen
kyrkolokal som kan rymma alla med-
lemmar utan man hyr Erdenets kul-
turcentrum. Församlingen driver också
ett ”Community Development Center”,
dvs ett arbete där man sträcker sig
utåt samhället och erbjuder olika
typer av tjänster.
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Mongoliska missionsledare till EÖM:s
sommarkonferens 12-14 maj

Karta på
Mongoliet
tagen från
MMCs
nyhetsbrev.      

Damdinjav Bolortuya och Nergui Choijams är huvudtalare i EÖMs sommar-
konferens i Borås.
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TV-team dokumenterar EÖMs arbete 
i Inre Mongoliet
För två år sedan gjorde TV-producen-
ten Bengt Nordlund en film med Mar-
gith Persson och Ulla Sylvén. I slutet
av september 2005 åkte undertecknad
till Peking tillsammans med produ-
centen Mats Carlsson Lénart och foto-
grafen Bengt Carlsson från Sveriges
Television för att följa upp inspelning-
arna och samtalen med Margith och
Ulla. På hotellet i Peking mötte oss
vännerna från sjukhusen samt tolken
Mary. Vi åkte den vanliga vägen ge-
nom kinesiska muren och en numera
ganska bra väg till Zhang Jiakou
(Kalgan) där vi intog vår första måltid
på en bufférestaurant. När vi kom

upp på grässlätten mötte oss några
vägvisare, och vi svängde ut på väg-
löst land. Vårt mål var EÖMs första
station Hallong Osso.

I varje liten by stannade vi och frå-
gade efter vägen, och till sist kom vi
fram till vårt mål - en liten by bakom
en kulle. På kullen hade en gång fun-
nits en missionsstation. Nu fanns bara
rester av en mur kvar samt den svens-
ka missionären Hanna Karléns grav-
sten. Här fick i alla fall teamet möjlig-
het att samtala med några äldre män-
niskor vid vår rundvandring i den fat-
tiga byn. Stationen lades ned redan
1927 på grund av att kinesiska nybyg-

gare bosatte sig där och tvingade
mongolerna att dra norrut. 

Vi fortsatte vår färd till Gula
Baneret, och trots den hårda sängen
sov vi gott efter den långa färden.
Efter besök på sjukhuset som Margith
Persson förmedlat gåvor till fortsatte
vi till Hattim Sum. Vi blev väl mottag-
na av de gamla vännerna och bjudna
på mat, och dessutom ställde kommu-
nen till med fest i ”kommunhuset”
med förplägnad, sång, musik och mon-
goliska danser.

Nästa dag gick resan till Blå Baneret.
På vägen dit stannade vi i Goltjaggan
och besökte den svenska missionärs-
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Jubileumstidningen EÖM 100 år studeras ivrigt av mongoliska vänner vid besöket i Baneren. 
Foto: Mats Carlsson Lénart.
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kyrkogården på kullen. Nere i byn
försökte vi finna rester av den gamla
missionsstationen, men lyckades inte
trots att flera hus genomsöktes nog-
grant. Vår TV-fotograf fick dock med
sig unika exteriör- och interiörbilder
från denna mongolby.

I Blå Baneret besökte vi det nya sjuk-

huset. Det var mycket imponerande
och fint. Det gamla sjukhuset behand-
lar numera sina patienter med enbart
traditionell mongolisk läkekonst. 

Sista etappen på vår resa var Dojen.
Fortfarande finns ingen motorväg dit
upp. Man kan inte ens kalla det för
väg. Väl omskakade kom vi till Dojen

efter flera timmars hoppande mellan
bilsäte och biltak. Vi blev väl mottag-
na och inbjudna till matbordet med
rikliga rätter. Vi vandrade runt i om-
givningen.

En ny minnessten var uppsatt där
den gamla missionsstationen låg, och
även en minnessten över Margith
Persson. Eftersom det var 100 år
sedan Karléns kom till de här områ-
dena, så hade man tänkt sig fira med
något slags jubileum. Detta skulle gå
av stapeln i Dojen denna dag nere vid
den uttorkade saltsjön. Människor
kom från alla håll, omkring 120 perso-
ner, vandrande, cyklande, ridande,
och med motorcyklar och bilar. Det
var nog ett av de märkligaste missions-
jubileer som firats. Det inleddes med
att kommunordförande höll ett längre
tal, varpå undertecknad fick fortsätta
med ett mycket kortare tal, där jag fick
påminna något om de första pionjä-
rerna och vad som drev dem att komma
till dessa trakter med sitt budskap. 

Därmed var inledningen av jubileet
klart. Det fortsatte sedan med mon-
golbrottning. Vi fick inte vara med.
När till sist en segrare utsetts fortsatte
programmet med hästkapplöpning.
Festen avslutades med att ett får slak-
tades i ett skjul vid sidan om. Det gril-
lades sedan över öppen eld. Vi lät oss
väl smaka, utan att veta att magen vid
en senare tidpunkt skulle reagera med
protester. Då var vi redan tillbaka till
Blå Baneret.

Det är alltid berikande att besöka
våra vänner i Inre Mongoliet. Vi ser
fram emot kommande TV-program
någon gång under 2006. Vi sänder
också en tacksamhetens tanke till våra
vänner i Inre Mongoliet med tolken
Mary i spetsen som gav oss möjlighet
att få komma och filma. 

Eric Lundqvist (EÖMs ordförande) 

Dr. Menke Batu och Eric Lundqvist vid Hanna Karléns gravsten i Hallong Osso.
Foto: Mats Carlsson Lénart.
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Han var den enkle pojken från
Erikslund i Huddunge som med
sina injektioner räddade livet på
tusentals mongoler. Missionären
Joel Eriksson ledde en av Sveriges
mer okända hjälpinsatser ute i 
världen på 1900-talet. 

Inre Mongoliet heter den största pro-
vinsen i Kina och är tre gånger så stor
som Sverige. En del av detta mycket
glesbefolkade område kallas för Cha-
harlandet och ligger ungefär 50 mil
norr om Peking. Här fanns under förs-
ta hälften av 1900-talet tre små svens-
ka utposter, den Svenska Mongol-
missionens stationer. 

Sent på hösten 1913 gör en ung upp-
länning den långa resan med Trans-
sibiriska järnvägen genom det väldiga
Tsar-Ryssland från Helsingfors via

Moskva till Peking. Ombord på tåget
finns flera andra svenska missionärer.
Bland dom som Joel Eriksson lär
känna bäst är småländskan Annie
Almquist, 23 år gammal som han själv
– men på väg till ett helt annat mis-
sionsfält, längre söderut i Kina.
Tidigt faderlös
Joel Eriksson var född på det lilla tor-
pet Erikslund i Huddunge den 25 maj
1890. När Joel var nio år dör hans
pappa men Joels mor Anna klarar
familjens ekonomi och förblir själv-
ständig genom att bli vaktmästare i
Huddunge missionshus, där familjen
också får sin nya bostad.

Joel måste förstås tidigt börja arbeta
och bidra till sin egen och familjens
försörjning. Vid 13 års ålder får han

1903 en folkhögskoleutbildning på
Karlskoga Praktiska skola och får där
genom sin rumskamrat, västgöten
Edvin Karlén, för första gången höra
talas om Mongoliet och missionärerna
där. Tre svenska missionärer i områ-
det hade på ett brutalt sätt mördats
under det sk Boxarupproret ett par år
tidigare, då den sinnessjuka ärke-
kejsarinnan Ci Xi beordrade att alla
utlänningar i landet skulle dödas. 

En fjärde svensk missionär hade
som genom ett under undkommit
boxarna och när denne senare vittna-
de om detta mirakel på ett möte i
rumskamratens västgötska hemtrakt
blev detta kallelsen för Edvin Karlén -
entusiastiskt berättade han för Joel
Eriksson att han skulle till Mongoliet,

Stäppens store medicinman var från
Huddunge!
Mats Carlsson Lénart producerade hösten 2005 en TV-dokumentär om Svenska Mongolmissionens arbete i norra Kina. Här följer 
första delen av en artikel där han porträtterar Joel Eriksson - en av missionens förgrundsfigurer.

Gudstjänsterna i missionsstationernas kapell drog många besökare men totalt sett var det få mongoler som lät sig döpas till
den kristna tron. Foto: Joel Eriksson / Carolina Rediviva.
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ödelandet på stäppen och frälsa hed-
ningarna ur det stora mörkret. 
Missionärs död kallelse
Efter utbildningen i Karlskoga kom-
mer Joel Eriksson så småningom till
Krusenberg i Alsike i vars trädgård
han arbetar ett par år. Under denna tid
nås han av nyheten att Edvin Karléns
barn och hustru på våren 1909 dött på
den lilla missionsstation som rums-
kamraten från Karlskoga-tiden byggt
upp i Hallong Osso på den mongolis-
ka stäppen. Karlén själv återvänder
till Sverige som en bruten man. Den
lilla Svenska Mongolmissionens enda
station är obemannad.

Fru Karléns död blir i sin tur Joel
Erikssons kallelse att bli missionär i
Mongoliet. Vid 20 års ålder antas han
av Mongolmissionens styrelse. Joel
sänds till England och får en missio-
närsutbildning på Livingstone College
i London. 
Byggde station
När Joel anlände till Hallong Osso
fanns där bara Edvin och Hanna
Karléns lilla stuga som övergivits
några år tidigare. Under den första

vintern fick han och en annan av de
nyanlända mongolmissionärerna bo i
en lite robustare stuga i närheten som
tillhörde den välkände svenske mis-

sionären, äventyraren och affärsman-
nen F A Larson från Tillberga i Väst-
manland, som senare fick titeln Hertig
av Mongoliet. 

På sommaren 1914 tillbyggs och
upprustas huset i Hallong Osso under
den mycket praktiskt lagde Joel Eriks-
sons ledning. Samtidigt intensifieras
missionsarbetet och framförallt är det
Erikssons medicinska kunskaper som
blir till glädje för människorna i trak-
ten. 

Den unge mannen från Huddunge
fick snabbt rykte bland mongolerna

som stäppens store medicinman.
Sjukvård av västerländsk typ var
något helt nytt i denna del av världen
och behovet var enormt, inte minst
plågade syfilis och andra könssjukdo-
mar det mongoliska folket. Motmed-
let hette salvarsan och var ett arsenik-
preparat som i långa serier injicerades
i patienterna.

Men det var inte något ofarligt liv
som de svenska missionärerna hade
på stäppen. Rövarband härjade och
spred skräck och fasa bland både mis-
sionärer och vanliga mongoler.
Fick sin Annie
Efter några år i Mongoliet får Joel på
nytt kontakt med Annie Almquist,
missionären från Jönköping som han
lärde känna på tåget till Kina. Hennes
fästman hade då avlidit i en sjukdom.
Joel friar till Annie och dom gifter sig
1918. Då hon efter fem år på en mis-
sionsstation längre söderut i Kina
talar kinesiska blir hon en stor tillgång
på Hallong Osso, i vars omgivning
det inte bara bodde mongoler (som
hade sitt eget språk; mongoliska) utan
även många kineser.
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Joel Eriksson ger en salvarsan-injektion till en svårt syfilissjuk mongolisk patient. Arsenikpreparatet salvarsan var innan
penicillin det bästa medlet mot att bota eller lindra syfilis. Foto: Joel Eriksson / Carolina

“Den unge mannen från
Huddunge fick snabbt rykte

bland mongolerna som 
stäppens store medicinman..”



1919 föds Joels och Annies första
barn, Svea, som själv senare skulle bli
missionär i det som idag är Zimbab-
we. 
Sverigevila
Efter åtta år ute på missionsfältet var
det 1921 dags för familjen Eriksson att
få en period av vila i Sverige. Efter
revolutionen i Ryssland några år tidi-
gare var det inte möjligt att från Kina
resa med tåg via Sibirien till Europa
utan man fick ta båten från Shanghai.
På hemvägen föds familjens andra
barn, sonen Paul, när fartyget ligger i
Franska Somaliland i Afrika.

Under de cirka två åren hemma i
Sverige var det inte bara vila och

rekreation för missionärerna. Man
skulle resa land och rike kring och
hålla föredrag i bönhus, församlings-
hem och syföreningar. Det handlade
förstås ytterst om att samla in pengar
till missionsverksamheten där ute.
Dessutom fick Joel Eriksson tillfälle
till värdefull praktik på några olika
kliniker på Akademiska sjukhuset.

Mats Carlsson Lénart 

Fortsättning följer i nästa nummer av
EÖM-nytt.
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Fakta
• SVENSKA MONGOLMISSIONEN
bildades 1897 på initiativ av Fredrik
Franson. Organisationen bytte 1951
namn till Svenska Mongol- och Japan-
missionen och ingår sen 1982 i Evange-
liska Östasienmissionen.

• INRE MONGOLIET är idag en
kinesisk provins med cirka 25 miljo-
ner invånare. Efter kraftig inflyttning
av kineser är idag endast 3,5 miljoner
av provinsens befolkning mongoler. 

• REPUBLIKEN MONGOLIET lig-
ger norr om den kinesiska provinsen
och är en självständig stat mellan
Kina och Ryssland. Där är hela 90
procent etniska mongoler. 

Stäppens vargar var hungriga bestar som framförallt attackerade mongolernas får. Joel Eriksson poserar vid sin från Sverige
egenhändigt importerade Ford efter en lyckad skyddsjakt. Foto: Joel Eriksson / Carolina
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Utbildning av läkare och
annan personal i Inre
Mongoliet, Kina 
Insatsen, som är ett Sida-finansierat
projekt, genomförs i tre steg. Det förs-
ta steget var att Pekka Mellergård,
svensk neurokirurg, under våren 2003
reste till provinsen Inre Mongoliet i
Kina och höll föreläsningar om meto-
der att behandla skallskador på två
sjukhus i kommunerna Gula Baneret
och Blå Baneret. Andra steget innebar
att läkare från dessa sjukhus, samt
administrativ personal besökte sjuk-
hus i Sverige under oktober 2004.
Projektet kommer att avslutas med en
uppföljning av svensk personal i Inre
Mongoliet under juni 2006.

Sjukvårdsprojekt i samarbete
med det kristna sjukhuset
Aide Yiyuan i Yiyang, 
Henan-provinsen, Kina.
Insatsen innebär att stöjda uppbygg-
naden av ett rehabiliteringscenter.
Rehabilitering är ett eftersatt område i
den kinesiska sjukvården och sjuk-
vårdspersonalen har ofta dålig utbild-
ning i ämnet. Många patienter förstår
inte heller vikten av träning. I områ-
det kring Yiyang pågår bergsspräng-
ning och gruvarbete. Olyckor är inte
ovanliga. På rehabiliteringsavdelning-
en får patienterna, ofta unga män,
undervisning och hjälp att komma
tillbaka efter olyckor. Sjukhuset i

Yiyang har också en sjukhemsavdel-
ning. Stroke till exempel, är en vanlig
diagnos. Även dessa patienter får stor
nytta av rehabiliteringsavdelningens
utökade resurser. EÖMs projekt foku-
serar på utbildning för sjukvårdsper-
sonalen och inköp av rehabiliterings-
utrustning.

Hiv/aids-projekt i Henan,
Kina i samarbete med 
Amity Foundation
Projektet fokuserar på utbildning.
Den första målgruppen är kyrko-
ledare. Pastorer, evangelister, ung-
domsledare, körledare och andra för-
samlingsarbetare från kyrkor runt om
i staden Shangqiu, som har cirka 8
miljoner invånare, bjuds in till kurser i
hiv/aids-prevention. Efter genom-
gången kurs får de ekonomiskt stöd
att genomföra liknande kurser hem-
ma i sina hemförsamlingar, för att på
detta sätt sprida kunskapen vidare.
Genom en ökad kunskap behöver för-
samlingsmedlemmarna inte längre vara
rädda för att bry sig om och hjälpa
smittade och sjuka. Projektet stödjer
även en liten klinik i byn Yucheng, där
resurser kommer att läggas på att ge
kvinnor gratis gynekologiska under-
sökningar. Kvinnor smittas lättare av
hiv än män. Har kvinnan en gyneko-
logisk infektion, något som är mycket
vanligt i detta område, där kunskap
om allmän hygien och hälsa är dålig,
är risken för kvinnan att smittas ännu
mycket större. Kliniken i Yucheng kom-

mer därför att erbjuda gratis under-
sökning och behandling till kvinnor.
Vid undersökningen får personalen
också tillfälle att informera om hiv/aids. 

Ekonomi
EÖMs styrelse diskuterar
framtidsfrågor
Aldrig förr har vi som mission kanske
haft så rika tillfällen till viktiga insat-
ser speciellt i Kina och Mongoliet som
nu. Viktiga kontakter med försam-
lingar och enskilda har resulterat i
många meningsfulla satsningar. I de
nya sociala projekt där missionen gått
in har de egna medlen mångdubblats
med hjälp av SIDA-stöd. En med-
veten satsning med stora underskott
under många år har dock resulterat i
att de egna medlen väsentligt mins-
kat. Missionens likviditet är fortfaran-
de god men om inte insamlade medel
i form av gåvor, testamenten och fond-
inkomster kan öka kommer det egna
kapitalet inom några få år ta slut. Detta
sker samtidigt som nya dörrar till
tjänst ständigt öppnas. Flera gånger
under senare tid har vi blivit tvungna
att säga nej till nödrop om hjälp. Sam-
tidigt som styrelsen vill uttrycka ett
varmt tack till varje gåvogivare vill vi
samtidigt vädja om förnyat stöd
under dagar som ligger framför. De
unika kontakter och möjligheter som
öppnats för tjänst borde även fortsätt-
ningsvis hållas öppna.
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Sociala projekt

Uppdaterad hemsida
EÖMs hemsida är nu uppdaterad med
mycket nytt intressant material och ny
layout. Gå gärna in på www.eom.nu
och ta del av det! 

Ny bok om Kina på gång 
EÖM tillsammans med Ljus i Öster ger
under hösten 2006 ut en svensk över-
sättning av succédokumentären ”Jesus
in Beijing” av tidigare Time-korrespon-
denten David Aikman. Boken presen-
teras mer efter utgivningen.

Nytt

Barn från handikappcenter i Luoyang som fått stöd av EÖM.



Japan håller på att förändras på
många sätt. Den yngre generationen
har inte längre samma ansvarskänsla
och respekt för sina anhöriga som tidi-
gare. I arbetslivet var man tidigare
mer eller mindre livstidsanställd på
samma företag men nu byter man
jobb på löpande band. Brottsligheten
ökar markant och samhället blir allt-
mer som det står i Matt.25:12 – genom
att laglösheten tilltar kommer kärleken
att kallna hos de flesta. 

Det går t.ex. knappast att tilltala ett

barn vänligt utan att bli misstänkt för
att ha onda avsikter. Det beror på alla
barn som blivit kidnappade och döda-
de på väg till och från lekis och skola.
Många föräldrar både skjutsar och
hämtar sina barn varje dag.

Den sista tidens ekonomiska brotts-
lighet har också lett till en förtroende-
kris. Ett stort IT-företag, Livedoor,
som uppvisat otroliga vinster och där-
med också fått högt aktievärde, visade
sig ha förfalskat sin bokföring. När
detta uppdagades sjönk aktierna så
mycket att det blev kris på börsen i
Tokyo. En annan ekonomisk skandal
gäller en arkitekt i Tokyo som låtit
bygga flera stora bostadshus som på
papperet garanterats vara ”jordbäv-
ningssäkra” (Japan har mycket stränga

hållfasthetskrav) men i själva verket
inte ens skulle klara en mindre jord-
bävning. Pengar var för den arkitek-
ten mer värdefulla än människoliv.
Sådana händelser gör att man snart
inte vågar lita på någon. Här har vi
kristna i Japan ett gyllene tillfälle att
presentera en som verkligen går att
lita på, Jesus Kristus, vår Frälsare. Det
är också en utmaning till oss som är
Hans efterföljare idag att leva så rent
och rättfärdigt att folk kan lita på oss
till hundra procent. Det är vår bön att

vi skall bli så fyllda av Kristi kärlek att
vi kan sprida tro, hopp och kärlek i
denna kalla värld.
Broar byggs till Mongoliet och Kina
Av missionen har jag blivit ombedd
att de sista två åren före pensionen (vi
hoppas kunna fortsätta tjäna Herren
och detta folk även som pensionärer!)
försöka inspirera våra japanska kyr-
kor till missionsinsatser i både Kina
och Mongoliet, en utmaning som jag
inte kan klara utan Herrens ledning
och hjälp. Bed gärna att flera broar
byggs mellan Japans kristna och deras
trossyskon i Kina och Mongoliet under
de närmaste åren. En stor hjälp för
mig är det faktum att vi nu har 14
döpta kineser i vår församling här i
Fuji. I november hade vi också ett

besök av en ung mongolisk evange-
list, Shuu Kree. Hon är också lärare på
”Missionsbefallningens Institut” där
man sedan tio år tillbaka har tränat ett
tusen kristna mongoler och sedan
sänt dem ut med evangelium för att
starta nya kyrkor och sociala projekt.
Det var gripande att höra henne tala
om den barmhärtige samariten. Hon
menade att nu är det dags för oss att
gå ut, fyllda av Kristi kärlek till en dö-
ende värld, att omsätta vår tro i hand-
ling. Mongoliets kristna kyrka behö-

ver oss idag. De behöver ekonomisk
hjälp, litteratur och andra hjälpmedel,
besök och undervisning samt till slut
också våra förböner. Våra japanska
kyrkor startades av missionärer som
tvingades lämna Mongoliet och Kina
på 1940-talet. Tack vare att dessa län-
der stängdes fick våra kristna japaner
höra evangeliet. På ett visst sätt kan
man säga att våra kyrkor står i en kär-
leksskuld till Kina och Mongoliet som
jag hoppas få vara med att betala till-
baka.                                          

Er tillgivne Bo Dellming

Adress:
820-10 Kuzawa, Fuji Shi
419-0202 Japan
Tel: 0081-545-72-3375. Fax: 0081-545-72-3376.
Epost: dellming@mail.wbs.ne.jp
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Japan

Japan – ett land i förändring

Lunchrestaurant i Tokyo. Foto JEJ       
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Tänkvärt

På Svenska Mongolmissionens expe-
dition på Brunnsgatan i Stockholm
fanns en bibelspråkstavla med text
från Psaltaren 18:13: ”Av glansen
framför honom veko molnen undan.”

När molnen hopade sig över mis-
sionärerna och deras arbete i Mongo-
liet blev den bibelversen dem ofta till
tröst och hjälp. När de här hemma
berättade om sina upplevelser på mis-
sionsfältet påminde de många gånger
om bibelversen från expeditionen, om
den glans som kom molnen att vika
undan.

Jag hörde själv flera av missionärer-
na bära ut sitt vittnesbörd om detta.
Det löfte texten innehåller är lika aktu-
ellt idag för oss alla som ibland upp-
lever att molnen hopar sig över livets
himmel.

”Glansen framför honom”! Vilken
glans? Och vem är han som får mol-
nen att vika undan?

Psaltarens ord är profetiskt. Det
pekar fram mot honom som skulle
komma: Jesus Kristus. När molnen ute-
stängde solen för Israels trogna blev
löftenas glans den kraft som drev mol-
nen undan. Det ger den gamle Simeon
uttryck för i de välkända ord han utta-
lar med Jesusbarnet i sina armar:
”Herre, nu låter du din tjänare sluta
sina dagar i frid så som du har lovat.
Ty mina ögon har sett din frälsning.”

Glansen framför Jesus är förso-
ningens och uppståndelsens glans. I
den glansen finns också Guds löften
om förlåtelse och hopp, om närhet och
beskydd i livets alla skiften. Han som
är försoningens Herre och dödens be-
segrare har också lovat att följa oss på
vår livsvandring. Den närheten ”gör

trygg min stig” och kommer molnen
att vika undan.

Jesus vår osynlige följeslagare, är en
beskyddande kraft. Han har omsorg
om oss. Det betyder inte att vi blir
befriade från prövningar. Molnen
finns alltid som en realitet i varje män-
niskoliv. Gud har inte lovat oss en
molnfri himmel. Men han har lovat att
vara med oss då livet blir svårt. Och i
hans närhet viker molnen undan.

När de båda lärjungarna på väg till
Emmaus var fyllda av sorg och besvi-
kelse över att de förlorat sin bäste vän
kan vi verkligen tala om att molnen
skymde solen för dem. Men plötsligt
är de inte längre två utan tre männi-
skor som går där. Då blir allting
annorlunda. De båda vandrarna ser
inte längre ner i marken utan in i
främlingens ögon. Då börjar främling-
en tala, och hans ord väcker deras
uppmärksamhet. Han hade först lyss-
nat till dem, nu lyssnade de till ho-
nom. Molnen vek plötsligt undan och
de fick ett helt nytt ljus över tillvaron.
De upptäckte närvaron. Den närvaron
behöver vi upptäcka på nytt. Det var
solen som lyste för de gamla missio-
närerna i Mongoliet, när prövningen
blev stor för dem. Den närvaron är
solen som tränger igenom alla moln
på vår livsfärd.

Nu är det helt andra omständig-
heter som gäller för det arbete i
Mongoliet som våra fäder en gång
började. En helt ny generation har
trätt till. Men inte heller i en ny mis-
sionssituation kan vi undgå molnen.
Därför vill jag gärna förmedla den
gamla hälsningen till den nya genera-
tionen missionsarbetare. ”Av glansen

framför honom veko molnen undan.”
Låt mej så till sist återvända till

Emmaus-vandrarna. När de inbjudit
främlingen att stanna hos dem öppna-
des deras ögon och de kände igen
Jesus. Då bröt de genast upp och
vände tillbaka till Jerusalem för att
berätta vad de varit med om. På nytt
uppenbarar sig Jesus för alla lärjung-
arna och ur denna märkliga uppen-
barelse föddes missionens stora upp-
drag: ”Gå ut i hela världen och predi-
ka evangelium för allt skapat.” Det
uppdraget är ännu inte fullföljt. Det är
lika aktuellt för den nya genera-
tionens kristna som det var för lär-
jungarna i Jerusalem och för de mis-
sionärer som en gång gick ut till det
fjärran Mongoliet. Men närvaron är
också aktuell och ger frimodighet när
solen ibland går i moln: ”Och se jag är
med er alla dagar intill tidens slut.”

Kurt Mossberg

Då molnen viker undan

Tipsa en vän...
Tipsa vänner och bekanta att de kan få EÖM-Nytt kostnadsfritt! Sänd in talongen nedan.

Kurt Mossberg i talarpose
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Kalender

Kallelse till årsmöte 
EÖMs årsmöte med sedvanliga förhand-
lingar hålles 13 maj kl. 14.00 i Lutherska
Missionskyrkan Borås. Alla missionsvänner
och andra intresserade är hjärtligt välkomna. 

Adressändring
Tack till er som sänder adressändringar. Vi
får dock tillbaka ett trettiotal utskick av tid-
ningen. Många kan vi inte spåra upp. Var
vänlig lämna adressändring på portofri
talong nedan. 

EÖMs mission porträtteras 
i TV-dokumentär 30 april 
kl 20.00 i TV2
"Steppens helgon" blir namnet på TV-doku-
mentären som handlar om bl.a. Margith
Persson, tidigare missionär inom EÖM (se
artikel i tidningen).

Nytt

EÖMs årskonferens 12-14 maj 
i Lutherska Missionskyrkan,

Kungsgatan 21-23, Borås

Väckelsen i Mongoliet
Program

Fredag 12 maj 
19.00 Svenska Mongolmissionen. En historisk exposé av Kurt Mossberg. 

Lördag 13 maj
14.00 Seminarium med Damdinjav Bolortuya och Nergui Choijams 

från Mongoliet. Filmvisning Stäppens helgon.
15.30 Rast
16.00 Årsmöte med förhandlingar
17.00 Kaffe
18.00 Missionsmöte med Damdinjav Bolortuya och Nergui Choijams

Söndag 14 maj
11.00 Gudstjänst. Eric Lundqvist, Bolortuya. Mötesledning Egbert Skytte.

Duettsång av Ingemar Cederlund och Bosse Persson. 
Efter gudstjänsten kaffe och frågestund. 

Vid mötena medverkar också Håkan och Elisabeth Leanderson med sång

För bokning av logi kontakta EÖMs expedition, tel 0140-10025

NAMN

GATUADRESS

POSTNUMMER TIDIGARE POSTNUMMER OCH POSTORTPOSTORT

Jag har ej EÖMs informationstidning och vill regelbundet erhålla den utan kostnad.

Jag vill ändra min adress till nedanstående.
Frankeras ej

Mottagaren 
betalar portot

Evangeliska
Östasienmissionen

Svarspost
415039800
573 20 Tranås

På vår hemsida får du information om missionens arbete. Här finns exempelvis rapporter 
om pågående eller avslutade projekt, missionens historia och lediga platser. Du kan också 
få reda på hur du kan studera kinesiska vid svenskt eller kinesiskt universitet. 
Länksamlingen är en guldgruva för dig som vill få detaljkunskaper gällande främst Kina. 
Här finns bland annat reseguider och faktaböcker.

www.eom.nu

�
�

Evangeliska Östasienmissionen, Linneagatan 18, 573 34 Tranås
Besöksadress: Storgatan 58, Tel o fax: 0140-100 25
Pg: 5 02 15-3, Org.nr.: 802002-3225  E-post: info@eom.nu

Margith Persson med mongolbarn.
Foto: Folke Persson


