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Evangeliska Östasienmissionen  EÖM

Evangeliska Östasienmissionen (EÖM) har sitt ursprung i Svenska Missionen i Kina (1887) och Svenska Mongolmissionen (1897). Sam man -
slagningen av dessa organisationer 1982 resulterade i EÖM. Genom sin långa historia har erfarenheter samlats vilka kommer väl till pass
då nya och annorlunda möjligheter till tjänst under senare år öppnats framförallt i Kina och Mongoliet. EÖM vill i partnerskap med svenska
församlingar och organisationer samt tillsammans med kristna i Kina, Mongoliet och Japan göra evangeliet trovärdigt genom att exem-
pelvis stödja sociala utvecklingsprojekt. EÖM arbetar för att motverka den isolering gentemot omvärlden som systerkyrkan i Kina samt
kinesiska institutioner upplevt under senare årtionden.  
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Omslaget: Bönder utanför staden Shangqiu, Henan. Foto: JEJ 2007.

Missionssekreteraren har ordet

OSi Beijing är över. Många av de över
.en miljon gästarbetare som bygg-
.de arenorna och byggde om sta-

dens centrum inför evenemanget reser vidare till
andra stora projekt eller återvänder till sina hem-
byar. Ett av de otaliga program om Kina som sän-
des i Sveriges television inför OS grep mig på ett
speciellt sätt. En fotograf följde under några
måna der ett par som under flera år arbetade i
Beijing. De kom från en by ca 150 mil från huvud-
staden. Skälet till att de lämnat hembyn var att
pappan tvingades låna ca 25 000 kr för att betala
en sjukhusräkning. I Beijing skulle makarna
kunna tjäna ihop medel och betala tillbaka sin
skuld. Efter ett år i huvudstaden fick de möjlighet
att åka hem och besöka sin familj. Ett av de två
barnen, en flicka i femårsåldern, ville först knappt
kännas vid föräldrarna. Övergivenheten hade
vänts i motvilja. Det som grep mig var avskedet
då makarna reste tillbaka till Beijing. Den lilla
flickan bad under tårar mamman att komma till-
baka redan om ett år. Planen var dock att stanna
borta tre år denna gång för att kunna tjäna ihop
nog med pengar för att betala tillbaka grannarna
återstoden av lånet. Den långa resan till Beijing
kostade en förmögenhet och tog för hårt på det
hopsparade kapitalet. 

Jag påmindes ännu en gång om hur svårt flera
hundra miljoner kinesers vardagsliv är. Kata stro -
fen är ofta ett faktum om någon drabbas av en all-
varlig sjukdom. Det finns inga marginaler att
klara av oförutsedda utgifter. EÖM försöker hjäl-
pa de mest utsatta. Det kan exempelvis gälla
hiv/aids-sjuka eller rehabilitering av handikap-
pade. I denna del av världen kan även en mindre
gåva som kommer i rätta händer betyda väldigt
mycket för den drabbade. 

Det mödosamma återuppbyggnadsarbetet efter
jordbävningen i maj pågår för fullt. Stadsdelar
och byar utplånades i denna ofantliga katastrof.
Omkring 70 000 människor miste livet och många
fler skadades. Se den kortfattade redogörelsen på
nästa sida om hur hjälparbetet fortskrider. 

Under maj besökte flera av EÖMs styrelse en
särskola i provinsen Henan, Kina. Under oktober
månad har vi glädjen att sända två svenskar till-
sammans med tolk till denna skola. Projektet som
EÖM finansierar helt med egna medel innebär att
svenska experter undervisar lärare i staden
Shangqiu metoder för rehabilitering av barn med
grava funktionshinder. Detta sker under denna
höst och hösten 2009. En grupp lärare från Kina
besöker sedan Sverige under våren 2009 för att se
hur situationen för funktionshindrade ser ut i
vårt land. Parallellt genomförs en liknande insats
i Inre Mongoliet. 

Mick och Magnus Lidbeck undervisade förra året
om själavård i Mongoliet och Japan. Denna höst
reser de till en bibelskola i provinsen Shaanxi,
Kina och delar med sig av sina erfarenheter till ca
150 församlingsledare under en vecka. I nästa
nummer av EÖM-nytt får vi ta del av deras
intryck och tankar från denna insats. 

I förra numret beskrev vi vardagslivet för en
kristen församling i provinsen Shaanxi i Kina.
Redan 1896 besökte EÖMs (Svenska Missionen i
Kina) missionärer Pucheng. År 1913 byggdes en
missionsstation där. I detta nummer beskriver vi
kortfattat hur verksamheten i församlingen star-
tade och fortgick till dess att missionärerna blev
tvungna att lämna landet 1949. Församlingen har
idag 30 000 medlemmar inräknat utposterna. 

Jan-Endy Johannesson



Ett varmt tack till er alla som sänt in
medel till offren för jordbävningen i
Kina tidigare under året. Vår kinesis-
ka partner Amity försåg snabbt 3200
familjer i provinserna Sichuan och
Shaanxi med enkla tält och filtar. I
Sichuan nåddes främst de drabbade i
städerna Mianzhu och Beichuan.
Dessa städer blev nästan utplånade av
den kraftiga jordbävningen som

nådde 7,9 på richterskalan, måndagen
den 12 maj kl. 14.28. I Shaanxi där
EÖM har kontakter nådde vi familjer i
länen Ningqiang och Lueyang.
Insatserna slutfördes under juni
månad. Men nöden är inte över. Man
beräknar att flera miljoner människor
kommer att bo i enkla tält eller provi-
soriska bostäder under flera år framö-
ver. Omfattningen av katastrofen är så

oerhörd och återuppbyggnaden är
ytterst mödosam. 

Amity sänder nu i samarbete med
ett stort sjukhus i Nanjing sex experter
till Sichuan. Dessa skall arbeta under
tre månader med bland annat rehabi-
litering av dem som drabbats av post-
traumatisk stress. Redan tidigare har
Amity sänt team med välutbildade
lärare för att tag hand om svårt chock-
ade människor. Fler än 70 000 männi-
skor miste livet under några korta
timmar. Ännu fler skadades och fort-
farande vårdas flera tiotusental män-
niskor på sjukhus. Du kan läsa om hur
arbetet fortskrider på Amitys hemsi-
da. www.amityfoundation.org.

Populär Historia
Svenska Mongolmissionens historia har uppmärksammats av media ett
flertal gånger de senaste åren. Under april månad hade den ansedda tid-
ningen Populär Historia ett sju-sidigt reportage om de svenska missions -
insatserna i Mongoliet. Journalisten Mats Carlsson Lénart skriver i ingres -
sen till artikeln: ”De svenskar som var missionärer i det avlägsna Mongo -
liet under 1900-talets första hälft värvade inte många tusen själar.
Däremot räddade de livet på tusentals syfilissjuka på de väldiga stäp-
perna”.
Denna höst, under oktober månad, har Svenska Mongolmissionen
(numera EÖM) glädjen att göra ännu en sjukvårdsinsats bland den mon-
goliska befolkningen i provinsen Inre Mongoliet. Två specialister reser
tillsammans med svensk tolk till Gula Baneret för att undervisa om reha-
bilitering av svårt sjuka. 
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Återuppbyggnad efter jordbävningen 
i Kina

Med SIDA-stöd och insamlade medel
kunde EÖM förse 3200 familjer med
enkla tält och filtar. Foto: Amity.

Tidskriften Populär Historia har uppmärksammat Svenska Mongolmissionens insatser i det avlägsna Mongoliet under
1900-talets första hälft.

Amitys personal samtalar med offer för jordbävningen i Sichuan. Foto: Amity.



Något av det mest fascinerande i livet
är att få vara med och se hur männi-
skor kommer till tro på Kristus. Efter -
som vi ju alla är unika så möter Jesus
oss på olika sätt. I tioårsåldern hade
jag min första andliga kris. Det var
dags att ta steget från den ärvda “bar-
natron” till att ta beslutet att själv följa
Jesus. På något sätt ville jag få bekräf-
telse på att Jesus Kristus var den ende
Guden och Frälsaren bland den mång -
fald av avgudar som fanns runt om -
kring. Just vid den tiden började en
ung man, Yonekura, besöka vårt hem,
full med frågor om den kristna läran.
Han var full av tvivel och trots. Att
han också var en allvarlig sökare för-

stod jag inte. “Yonekura blir nog ald-
rig en kristen” tänkte jag och sa samti-
digt till Gud: “Om han börjar tro på
dig då vet jag att Du är den ende Sanne
och lovar att följa dig hela mitt liv.”

Sedan följde en spännande tid. När
Yonekura kom på besök smög jag tyst
fram till pappersdörrarna och kikade i
hålen som fanns där. En kväll blev det
ovanligt tyst. Undret hade skett! Yone -
kura bad! Från den dagen var han en
förvandlad man och innan jag som 12-
åring reste till Sverige gifte han sig
med en kristen kvinna och de fick en
underbart söt baby, som fick heta
Megu mi som betyder ”nåd”. Femtio -
fyra år har gått sedan dess och i juli i

år tog Yonekura åter kontakt med oss.
Han och hans fru, Emiko, ville träffa
oss vid pappas och mammas grav i
Yoko hama, 13 år på dagen sedan
mamma Ingrid dog (1995-07-25).
Tillsammans med makarna Taka na -
shi, som mamma bott hos och arbetat
med i över 30 år, hade vi en underbar
bön- och sångstund vid graven. Yone -
kuras bjöd oss efteråt på en god måltid
då vi pratade minnen i flera timmar.
Yonekura, nu över 80 år och pensione-
rad universitetsprofessor, fick mig att
återuppleva den första pionjärtiden i
Japan. För mig var det som att
“komma hem” och då menar jag både
himlen vi är på väg till men som vi

4

Yonekura bad – rapport från Japan

Japan

Församlingen i Fuji år 2008.
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också bär inom oss. I ett brev från
Yonekura för några dagar sedan skri-
ver han: “Kerstin, din pappa förklarade
treenigheten för mig men det var inte
det som fick mig att bli en kristen. Nej,
det var när din mamma bett för mig
och jag på hemvägen den kvällen såg
korset inne i en skogsdunge och där
var Jesus...”

År 1966 kom Bosse och jag till Japan
och i höst blir jag pensionär. När vi ser
tillbaka på alla dessa år är det många,
många ansikten som framträder.
Människor som mött Jesus och för-
vandlats, nöd som vänts i nåd. Den
stora väckelsen som vi bett om har
ännu inte kommit till Japan men vi
har sett och ser hur Jesus ändå går
omkring och gör under i människors
liv. 

Ibland undrar vi var alla dessa män-
niskor som mött Jesus tagit vägen.
Och vi måste helt enkelt konstatera att
statistiken har rätt, dvs. att 90% av
med lemmarna i en japansk försam-
ling flyttar under en 10-årsperiod,
särskilt på landsbygden och i mindre
städer. För oss har de sista två åren
varit kännbart svåra då flera ledare
och ungdomar flyttat. Bland våra
kristna kineser i församlingen har nu
alla utom en liten kärngrupp flyttat
men nya kommer ständigt med. Där
fungerar tillväxten.

När vi ser framåt ser vi alla japaner
som ännu inte mött Jesus men längtar
och väntar efter att tomrummet i hjär-
tat skall fyllas, som en ung japanska
uttryckte det häromdagen. Omkring
trettio personer har blivit kristna
genom de alphakurser hon haft i sitt
hem. Dessvärre kände dessa sig inte
välkomna i den kyrka de blivit intro-
ducerade till så nu har hon egna guds -
tjänster hemma med dessa nyomvända
där de lyssnar på videopredikningar.
Denna typ av ”hemkyrkor” tycks bli
allt vanligare här.

Igår firade vi vårt kapells 14-årsjubi-
leum med ett äldre pastorspar som

inbjudna talare. Pastor Ikushima har
varit i Herrens tjänst i 50 år och bl.a.
fått vara med och se sin församling på
sextio medlemmar växa till 1000 med
500 gudstjänstdeltagare varje söndag.
Mötet med dessa ödmjuka Herrens
tjänare utgjorde en mycket fin inled-
ning till höstens aktiviteter. Vi behö-
ver mycket förbön. Vi har ett aktivt
behov av söndagsskollärare, manliga

gruppledare och ungdomar som vill
ta ansvar. Många sjuka och äldre vän-
tar på besök och många har det svårt
psykiskt. Be också för min bok Min
Herre och min Gud som just i dagarna
kommit ut i sin andra upplaga, att den
får bli till hjälp och vägledning för
sökare och för dem som förbereder sig
för dop. 

Kerstin Dellming

Japan

Yonekura tillsammans med hustru Imiko (paret till höger) vid Ingrid Aspbergs grav.

“Den stora väckelsen som vi bett om har ännu inte kommit till Japan 

men vi har sett och ser hur Jesus ändå går omkring och gör under i människors liv.”



I förra numret av EÖM-nytt beskrev vi
församlingens i Pucheng verksamhet
idag. Den har en lång historia, längre
än de flesta svenska församlingars,
utanför Svenska Kyrkan. EÖM genom
Svenska Missionen i Kina etablerade
en missionsstation i Pucheng under
december 1913. Men redan 1896
besöktes platsen och blev en så kallad
utstation till församlingen i Dali. Det
är intressant att följa utveck lingen av
arbetet genom gamla årsberättelser
och tidskrifter. Sinims land som utgavs
under nästan hundra år, 1896-1991, är
en guldgruva att ösa ur. Det står klart
att missionärerna tillsammans med
kinesiska medarbetare inte stod inför

någon lätt uppgift. Krig, naturkata-
strofer, misstänksamhet mot väster-
landet, allt bidrog till att försvåra mis-
sionsarbetet. 

Ett av numren av Sinims land år 1914
berättar att Hugo och Maria Linder
flyttade till Pucheng från Dali under
slutet av oktober. Några månader
senare kom också Anna Rosenius och
Ingeborg Ackzel.

Dessa var alltså pionjärerna i
Pucheng i bemärkelsen att de stadig-
varande bodde på platsen. De rappor-
terar vid denna tid om att människor
från skilda samhällsklasser besökte
gudstjänsterna och att mottagligheten
för deras budskap var ganska stor. De

berättar vidare om kvinnoverksamhet
genom husbesök och om bibelklasser
och om en söndagsskola med femtio
barn. De öppnade också en medicinsk
klinik. Hugo Linder var sjukvårds -
kunnig. Ett femtiotal patienter behand -
la des under årets sista månader. Till
församlingens opieasyl vågade sig
inte någon missbrukare men nio per-
soner sändes till kliniken på utposten
Huazhou. 

Rapportering i Sinims land gällande
1914 visar på att 23 personer förenats
med församlingen genom dop. På ut -
posterna Baishui, Xiaoyi och Hua -
zhou var evangelister utposterade.
Opieasylverksamhet bedrivs detta år i
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Kina

Hugo Linder tillsammans med medarbetare evangeliserar på utposten Xiaoyi (Hsiao I).

En historisk återblick på verksamheten 
i Pucheng



Xiaoyi. På kliniken i Pucheng behand-
lades 250 fall varav 15 kirurgiskt. Två
större konferenser hölls samt flera
bibelkurser. Det totala antalet med-
lemmar uppgick nu till 92 personer.
Missionärerna slutar sin rapportering
detta år om det stora behovet av sko-
lor för både pojkar och flickor. Efter
hand bosatte sig fler missionärer på
missionsstationen, exempelvis Olga
och Nils Styrelius samt Hanna Wang.

Olga Styrelius rapporterar i Sinims
land 28 maj 1930 om stormöten och
dopförrättning. Under konferens -
dagarna rymde kapellet i Pucheng inte
alla deltagarna utan skollokalerna fick
också användas. Nio personer döptes,
sex kvinnor och tre män. Fyra av dop-
kandidaterna var elever på den flick-
skola som församlingen drev. Det
fanns ytterligare omkring 45 dopkan-
didater men missionärerna menade
att dessa gott kunde vänta för att få tid
att växa i tron före dopet. Olga skriver
också om tre missionärer: Ester Berg,
Robert Bergling och Karin Andersson
som avled inom sju veckor. Deras död
skapade stor förstämning bland missio -
närs kamraterna. Vi ser vidare genom
rapporteringen detta år att försam-
lingen nu driver skola för både pojkar
och flickor. 

Tio år senare, 1940 upplever försam-
lingen något av en karismatisk väckel-
se. Bibelkvinnorna Wei och Liu berät-

tar om hur Gud verkar i distriktet. På
utposten Huaxian är en kvinna, före
detta hängiven buddist, på ett särskilt
sätt, ett Guds redskap. Här finns också
en kristen läkare som samlar stora
åhörarskaror. Det uppseendeväckande
är att många upplever helande från
svåra sjukdomar och att många blir
befriade från ett mångårigt beroende
av opium. På en annan utpost, Xiaoyi,
berättar församlingsäldsten Zhang
strålande att åhörarskaran växer och
att: ”Guds Ande verkar läkedom åt
sjuka genom trons bön”. Vid denna
tid härjar kriget i trakten och de sed-
vanliga tältkampanjerna har ställts in.
Men orostiderna bidrar säkert till att
många söker trygghet i den kristna
tron. 

Hanna och Selfrid Ershammar kom
till Kina 1933 respektive 1934. De
arbetade en längre tid i staden Yishi
(nu Linyi) men kom under slutet av
missionärsepoken till Pucheng. Sel frid
rapporterar följande från staden i bör-
jan av 1947:

”Pucheng är en medelstor stad på
omkring 30 000 invånare och ligger i
norra delen av en rätt stor slätt. ..Vi
bor nu i det hus som Linders byggt
och bott i. Det är som bekant bombat
av japanerna, så att ungefär en tredje-
del av huset är bortslitet. Resten trivs
vi gott i. Förra perioden fick vi en viss
vana att bo i bombhärjat hus, så vi plå-

gas ej längre av mardrömmar över
detta. ..Barnen trivdes inte alls här i
början, de ville bara ”hem till Duvbo”.
Orsaker: dålig mat, inga leksaker, allt-
för nyfikna kineser. ..Det är folkvand-
ring hit varje dag, man vill se
”yangwa” – de utländska barnen.

Vad sedan läget bland församlingarna
inom detta distrikt beträffar, lämnar
detta mycket övrigt att önska. Jag
undrar, om ej missionens vänner fått
höra så mycket om de ljusa sidorna,
att de börjat tro att församlingarna här
kommit bra nära idealet. Men även
skuggsidan behöver tas fram för att
uppfattningen skall bli riktig och sann
och förbönen saklig och verkningsfull.
..Verkligt dugliga och ansvarsmed -
vetna ledare är det ont om. Man har i
allmänhet ännu ej insett plikten och
välsignelsen av att ge församlingsle-
darna ett drägligt underhåll. .. Män
med ledaregenskaper och med famil-
jer att försörja tvingas ofta att söka sig
andra uppgifter utanför den kristna
församlingen. Det är lätt att mena att
sådana svikit, men man har ej prövat
att leva i samma villkor som de. 

Tillsammans underhåller alla för-
samlingarna i detta distrikt tre arbetare.
Pucheng stads församling en halv och
de övriga utstationerna två och en
halv. Detta är ej mycket, det måste
erkännas. 

Gud vare tack, många glädjande
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Kina

Elever från pojkskolan i Pucheng.
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faktorer finns det också att förtälja om.
Folket är i regel villigt att lyssna till
förkunnelsen; på ett sätt känns det
ganska öppet, och många är allvarliga
sökare. Till synes obegränsade möjlig-
heter finns just nu att predika evange-
lium, om blott det funnes arbetare
nog. Inom församlingen här i Pucheng
stad känns det gott och trivsamt. Vårt
mottagande här gladde oss mycket
och lovar gott för framtida förtroende-
fullt samarbete. Till söndagsmötena
kommer vanligen bortåt hundra per-
soner och de dagliga kvällsbönemöte-
na samlar och åtskilliga. ..Just denna
vecka efter kinesiska nyåret går
många av de troende och de ledande
ut för att predika för de utomstående.
I år ägnar man sig åt själva staden.

Bibelkurs för kvinnor 1924 i Pucheng.

Bibelskolan i Pucheng 1948. Pastorer, evangelister och bibelkvinnor från Shaanxi-fältet deltar i en av de sista samlingarna av
detta slag som kunde hållas. Redan nästa höst utropas det nya Kina av Mao Zedong och missionärsepoken är avslutad.
Missionären i mitten är Selfrid Ershammar som några månader senare blev tvungen att fly från Pucheng. 



Man delar upp sig i flera små grupper,
som sedan här och var i staden samlar
skaror av lyssnare omkring sig. Igår
kväll hade vi första kvällsmötet i
kapellet för hedningar. Redan innan
kapellklockan ringt, var kapellet fullt!
Minst fyrahundra personer hade
infunnit sig”.

Selfrid Ershammar slutar sitt repor-
tage med att berätta att det politiska
läget är spänt. Tjugo mil norr om
Pucheng pågår fullt inbördeskrig mel-
lan nationalister och kommunister.
Missionsepoken i Pucheng går nu mot
sin avslutning. 

Efter det att missionärerna flydde
från staden några månader senare
hölls under en kort tid kontakt genom

den tidigare rektorn för Folkes
Bibelinstitut. Denna skola hade varit
placerat i Dali endast fem mil från
Pucheng. Institutet flyttades till västra
Kina undan frontlinjen 1948. Rektorn
Wang Desheng stannade dock kvar av
ansvar för församlingarna. Han skri-
ver till missionärerna 29 december
1948: ”Vår synod går nu igenom en
svår tid, men det är inte hopplöst
svårt, det är svårt till en tid, det svåra
har en övergång. Vad vi inte förstå,
det förstår Herren, och han kan göra
så att församlingarna i de 38 dom -
sagorna åter bli förenade och han kan
göra så att missionärerna, som nu äro
i västra Kina och i hemlandet, på en
gång kunna återvända till arbetsfältet.

..Under den bistra och rytande nor-
danvind, som nu råder, se vi, att den
kristna kyrkans rötter sakta men
säkert växa på djupet. Detta är att få
skörda där till synes all skörd är ute-
sluten”. Han avslutar sitt mycket gri-
pande brev med följande hälsning:
”Hälsa varmt alla missionärerna i hem -
landet. Särskilt hälsas Olga Styrelius,
Hugo Linder och Hanna Wang. Det är
som sagt precis ett år idag sen Elna
Lenell led martyrdöden. Om hennes
släktingar träffas, så hälsa dem från
oss och säg, att vi i Synoden hålla hen-
nes minne i ära! Fridshälsningar till
alla! Bed för oss! Wang Te-sheng”. 

Forts. på nästa sida
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“Vi bor nu i det hus som Linders byggt och bott i. Det är som bekant bombat av japanerna,

så att ungefär en tredjedel av huset är bortslitet. Resten trivs vi gott i.”
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“Vilken förmån att få tro 

att vart jag mig i världen än vänder 

och vad som än händer 

så får jag vara trygg i Guds händer.”

Tänkvärt

Björn Ring.

Det kristna manifestet
I maj 1950 höll en grupp inflytelserika
protestantiska kyrkoledare en konsul-
tation med höga partifunktionärer,
däribland Zhou Enlai. Bland kyrkole-
darna fanns Y.T. Wu och Liu Liangmo
KFUM, pastor George Wu, general-
sekreterare för Nationella Kristna
Rådet samt representanter för en del
av kyrkosamfunden. Dessa ledare
hade i december 1949 givit ut ett
dokument vilket skickats till kristna
ledare och missionsorganisationer. På
grund av de starkt politiska överto-
nerna i dokumentet väckte det stor
uppmärksamhet. Den traditionellt
protestantiska hållningen innebar att
skilja på politik och religion.

Majmötet i Peking gav upphov till
vad som kom att kallas Det kristna
mani festet. Det publicerades i juli 1950,
under titeln: Inriktning av ansträng-
ningarna för den kinesiska kristendomen
för uppbyggnaden av det nya Kina.

Manifestet var underskrivet av fyrtio
av Kinas framstående kyrkoledare.
Regimen gjorde klart att varenda kris-
ten ledare hade ett ansvar i att få
andra att acceptera och underteckna
dokumentet. I ett följebrev till Mani -
festet som utgavs av de kyrkoledare
som deltagit i majmötet gick man
längre än själva manifestet, som
egent ligen var ganska allmänt hållet.
Nedan följer ett utdrag ur detta brev:

Kyrkan måste understödja folkets
linje, acceptera regeringens ledar-
skap samt arbeta i harmoni med
den. Den måste fullt förstå hur den
amerikanska imperialismen har
använt den kristna församlingen
och därvid utrota resultatet av
nämnda imperialism. I princip får
kyrkan inte använda utländsk per-
sonal eller kapital utan att konsultera
regeringen. Under landreformsperio-
den måste alla aktiviteter i försam-
lingarna upphöra förutom ordinarie
söndagsgudstjänster.

Det dröjde ända till slutet av 1980-
talet innan kontakterna kunde åter-
upptas med de troende i Pucheng.
Säkert fick många lida för sin tro. Det
speciella med Pucheng är dock att
även under de allra svåraste tiderna,
och det gäller också under kulturrevo-
lutionen, samlades de troende regel-
bundet till gudstjänster. Många av
partifunktionärerna var hemligt kristna
eller hade släktingar som var troende.
Då manifestet skrevs bestod menighe-
ten av omkring 500 medlemmar. Idag
har församlingen över 30 000 döpta
medlemmar i huvudkyrka och utpos-
ter. Det utsäde som myllats ned på
puchengslätten både av kinesiska
kristna och av svenskar har burit en
rik skörd.

Jan-Endy Johannesson 
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Tänkvärt

I denna bildmeditation vill jag använda
mig av en bild, som jag fått av en god
vän. Det är en enkel bild vars syfte är
att engagera och sätta våra tankar i
rörelse. Vi ser på bilden. Vad väcker den
för tankar och frågor om våra liv, vår
tro, vår mission?

En rak, bred, bekväm väg under en
klarblå himmel. Är det en realistisk
bild av livet? Jag håller just nu på att
läsa min fars dagböcker från det att
han fick kallelsen att bli missionär i
Kina fram till dess han fick sluta sina
dagar. Det blev ett liv med många
svåra vägval och ständiga uppbrott
från den ena platsen till den andra.
Vilken krokig livsväg! Ändå ser jag
den raka linjen, Guds ledning och
beskydd. Vår livsväg kan se så olika
ut. Vilken förmån att få tro att vart jag
mig i världen än vänder och vad som
än händer så får jag vara trygg i Guds
händer. Detta gäller också för vår mis-
sion, EÖM. Ofta har Guds verk mött
motstånd och svårigheter. Men för
den som söker Guds ledning finns det
alltid en utväg. Molnet på bilden
påminner mig om molnstoden som i
Gamla testamentet är en bild för Guds
närvaro och ledning. När Jesus är till-
sammans med några av sina lärjungar
på förklaringsberget sänker sig ett
lysande moln över dem och de hör
orden: ”Denne är min älskade son,
han är min utvalde. Lyssna till honom.”
Lyssna! Har vi tid att lyssna? Eller
stressar vi så på livets motorväg att vi
inte hinner stanna upp och lyssna till
våra djupaste behov? Både väggrenen
och sjuksängen kan bli det förkla -
ringsberg där gudsordet blir ett tilltal
också till mig ”du är min älskade, du
är min utvalde”. Denna gudomliga

bekräftelse och kallelse har varje män-
niska rätt att få höra var hon än befin-
ner sig i världen. Därför behövs mis-
sion också idag långt borta och mycket
nära.

Kristendomen förknippas från bör-
jan med vägen, med rörelse. Jesus kal-
lades för ”vägvisaren till livet”. Om
sig själv säger han: ”Jag är vägen...”.
Han är Guds väg till oss och vår väg
till Gud. Paulus formulerade mycket
av sin tro på resande fot. Tro är inte en
statisk dogmatik utan en levande rela-
tion till en levande Gud. Trons funda-
ment är oföränderligt men vår tolk-
ning och upplevelse av den kan för-
ändras och variera. Den lätta vägen
kan snabbt förvandlas till en smal och
snårig stig. Då är det skönt att få
komma ihåg: ”Var jag går i skogar
berg och dalar, följer mig en vän, jag
hör hans röst..”.

Om sin tro skriver Paulus så här:
”..sedan jag blev vuxen har jag lagt
bort det barnsliga”. Han vittnar om en
andlig resa där den naiva barnatron
blir en vuxen barnatro. Det här skriver
Paulus när han introducerar kärle-
kens väg, den väg som är ”överlägsen
alla andra” (1 Kor 12-13). 

Det är lätt att uppfatta bilden som
ett lappverk, ett pussel. Så kan vi
också ofta uppleva våra liv. Det blir så
lätt splittrat, plottrigt. Men i Guds
händer blir vårt livs alla små pusselbi-
tar sammanfogade till något helt och
meningsfullt. 

Den lilla nallen vid vägkanten – vad
står den för? En förlust, en tragik, en
förlorad barnatro? Till höger i bilden
ser vi en svart sorgkant. Allt är inte
bara blå himmel och idyll. Mitt i den
soliga sommaren faller plötsligt en

god vän, präst och läkare, död ner i sitt
hem. I all sorg och förtvivlan är det en
stor tröst att få tro att i döden faller vi
inte bara ner i tomhet och mörker
utan i Guds barmhärtiga händer.

Den övergivne nallen kan vi också
se som uppmaning att inte gå förbi de
övergivna och illa medfarna vid livets
vägkant. Genom EÖM och de kyrkor
och organisationer, som vi samarbetar
med får vi förmedla hjälp och omsorg
till några av dem.

Vid vägens slut anar vi på bilden en
flik. Den sätter fantasin i rörelse. Vad
finns det bakom, bortom allt? Om kär-
leken är störst av allt är tron och hop-
pet ett gott sällskap på vägen mot en
okänd framtid. Nu är vår kunskap
begränsad och vi ser bara en gåtfull
spegelbild. Men vår tro och vårt hopp
är att där vi nu bara ser vägens slut
ska vi en dag få se hur den för oss in i
nya himmelska landskap och till ett
möte med den Gud som är alltings
ursprung och mål. Men varför är
vägen så tom och ödslig? Är det för att
jag själv tvekar att gå den och få med
andra? För mig står den som en utma-
ning till oss alla att sätta oss i rörelse!

Vart jag mig i världen vänder

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

Tord Ershammar
Styrelseledamot i EÖM
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Kerstin och Bo Dellmings adress -
uppgifter i Japan
820-10 Kuzawa, Fuji Shi 419-0202 
Japan
Tel: 0081-545-72-3375. Fax: 0081-545-72-3376.
Epost: dellming@mail.wbs.ne.jp 

Adressändring
Vi får vid varje utskicka tillbaka ett trettiotal
tidningar. Många kan vi inte spåra upp. Tack
till er som adressändrar. Var vänlig lämna
adressändring på portofri talong nedan.

Nytt

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.
Jag beställer Jesus i Beijing fraktfritt för 250 kr.

Frankeras ej

Mottagaren 
betalar portot

Evangeliska
Östasienmissionen

Svarspost
415039800
573 20 Tranås

q
q
q

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

De vågade sig ut – Doktorsavhandling om Svenska Mongolmissionen
Karin Johansson som under många forskat om Svenska Mongolmissionen blev under början av året klar med sin avhandling. 
Hon beskriver här vilka frågeställningar hon utgick ifrån vid arbetet med avhandlingen. 

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

I min studie av Svenska Mongol missio -
nen (SMM) under perioden 1910–38
har jag använt mig av följande fråge-
ställningar: Hur starkt var sambandet
mellan den svenska ledningen i
Stockholm och missionärerna ute på
fältet? Kunde missionärerna fatta egna
beslut om verksamheten? Från vilket
religiöst läger kom missio närerna? Hur
upplevdes kallelsen? Märktes skillna-
der mellan mäns och kvinnors beskriv-
ning av sin kallelse? Vilken utbildning
hade missionären? Hur påverkades
missionsverksamheten av den mongo-
liska kontexten? Föränd rades mis-
sionsstrategin över tid? Hur var missio -
närs barnens situation i Mongo liet;

deras skolgång, sociala kontakter? 
En viktig slutsats i forskningen är att

den personliga kallelsen från Gud,
bekräftad i missionsorganisationens
kallelse, blev den avgörande punkten,
för att våga sig ut som missionär till
Mongoliet. SMM var en tros mission
med alliansprägel där de teologiska sär-
dragen inte utgjorde något hinder för
missionsverksamheten. En annan kon-
klusion är att missionärerna levde i två
spänningsfält, ett i relationen till styrel-
sen i Stockholm och ett till missions-
vännerna i Sverige. Missionsstrategin
förändrades över tid från att i inled-
ningsskedet betona det evangelikala till
att allt mera fokusera på det humani -

tära hjälparbetet med sjuk vård och
nödhjälpsarbete på grund av rådande
förhållanden i Mongoliet. Men de olika
verksamhetsformerna stod inte i mot-
sättning till varandra utan allt missions -
arbete betraktades, av missionärerna
och styrelsen, som evangeliserande.
SMM:s verksamhet blev till största
delen en läkarmission, fastän utan
utbil dade läkare. 

Verksamheten beskrivs på de olika
missionsstationerna Hallong Osso, Urga,
Gol tjaggan, Dojen och Hatt in Sum.

Avhandlingen kan beställas av: 
Karin Johans son, Herrljunga, tel 051335763,
mobil 0731583438 e-post: karinj21@spray.se

250 kr
Beställ nu ett portofritt ex. Se talongen
nedan. Allt eventuellt överskott på 
försäljning av boken går oavkortat till
projekt i Kina.
“Boken är tveklöst den bästa bok jag läst
om den kristna kyrkan i Kina.” JEJ

Jesus i Beijing
Den nya boken om kyrkans 
fantastiska tillväxt i Kina!
Informativ och uppmuntrande!

Vad händer i Kina?


