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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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Missionssekreteraren har ordet

Mitt i sorlet under höstens Alla Folk-kon-
ferens i Göteborg fick jag en pratstund
med pastor Enoc från Kina. Han var en

av huvudtalarna på konferensen och leder en
hus församlingsrörelse med flera miljoner an -
hänga re. Jag berättade för honom om EÖMs hiv/
aids-projekt som vi gör i samarbete med den regi-
strerade kyrkan. Han framhöll vikten av kontak-
ter med alla delar av den kinesiska kristenheten
samt tonade kraftigt ner de motsättningar som
finns mellan registrerad och ej registrerad kyrka.
Trots många fängelseår och stora svårigheter i det
förgångna blickade han trosvisst fram mot större
öppenhet och frihet för evangeliet i det väldiga
Mittens Rike. Hans bibelstudium hade många
kinesiska förtecken. Han förklarade trosvisst att
de vise männen visst kom från Kina. Från Kina
skulle också den sista tidens stora evangelisa-
tionssatsningar utgå. Jag lät mig inte helt överty-
gas om de vise männen även om Han-dynastins
Kina var den tidens stormakt tillsammans med
Romarriket. Mina kontakter med landets kristna
gör dock att jag villigt kan ta emot hans andra tes;
nämligen att kineserna kommer att spela en stor
roll för världens evangelisering i framtiden. Vi i
väst har ofta en otydlig missionsteologi vilket ger
en obetydlig mission. Kinesiska kristna tar mis-
sionsbefallningen på fullt allvar.

Kina framträder alltmer som en ekonomisk stor-
makt men också här har man fått känna på hös-
tens ekonomiska kris. Lågkonjunkturen märks
också i de kinesiska orderböckerna. Tusentals
fabriker som bl.a. tillverkar leksaker och skor har
fått slå igen. För att lindra konjunktursvackan har
regeringen utlovat ett stimulanspaket på inte
mindre än 4600 miljarder kronor på två år.
Pengarna skall i huvudsak gå till järnvägar,
vägar, broar och andra så kallade infrastruktur-

satsningar. En mindre del, ca 200 milj., skall gå till
återuppbyggnad av det område främst i provin-
sen Sichuan som ödelades 12 maj då den oerhörda
jordbävningen drabbade Kina. 

En av många frågor uppstår: Hur kan det nu fin-
nas dessa oerhörda summor till stimulanspaketet
då så många kineser lever på existensminimum?
Kina har ett stort handelsöverskott och betydande
satsningar på fattiga regioner görs faktiskt idag.
Den jättelika befolkningen på över 1,3 miljarder
kräver dock oändligt mycket mer än detta han-
delsöverskott för att alla skall få del av det relati-
va välstånd som nu råder i de stora städerna
främst utmed kusten. Den kommande satsning-
en är också nödvändig för att inte ytterligare 100-
tals miljoner kineser skall gå ut i arbetslöshet och
ännu större fattigdom med befarad social och
poli tisk oro som följd.

Samtidigt fortsätter EÖM och andra hjälp- och
missionsorganisationer att bedriva bistånds -
projekt i Kina. Projekt som borde och kunde 
drivas av kinesiska staten. Faktum kvarstår dock.
Projekten hade inte kommit till stånd utan oss
och troligen ännu färre insatser hade gjorts av
staten utan utländska organisationer som till en
del kan påverka och påskynda statliga insatser. 

Vi har under hösten haft glädjen att skicka två
team till Kina. Ida Andersson och Johanna Blom
tillsammans med tolken Maria Ringblom reste
under oktober till Henan och Inre Mongoliet för
att undervisa om rehabilitering. Mick och Mag -
nus Lidbeck reste till provinsen Shaanxi för att
hålla i en själavårdskurs för ca 180 församlings -
ledare och lekmän under en vecka. Båda reporta-
gen finns med i tidningen. 

Till sist önskar vi er en härlig Jul- och Nyårshelg.
Tack för förböner och offer. De betyder allt.

Jan-Endy Johannesson



I den gamla kinamissionens tidning
Sinims Land och i brev från min farmor
och farfar läser jag om hur missio -
närerna höll bibelkurs i några veckor
för ”predikande bröder” eller för
”med hjälpare och mogna kristna”. Än
idag håller församlingar i Kina bibel-
kurser och bibelskolor. I denna tid-
ning har vi nyligen läst om Pucheng i
närheten av Xi’an. Församlingarna i
ett stort område med 160.000 kristna
får sända elever till bibelskola i Pu-
cheng en månad på hösten och en
månad på våren. Året därpå kommer
nästan 200 nya deltagare! Tillsam -
mans med tolken Annelie Sköld fick
Magnus och jag medverka en vecka
med undervisning om själavård i den
här höstens bibelskola. 

När vi avslutar veckan tackar ele-
verna och sjunger en psalm. Jag ser ut
över den stora salen, ser hur några
torkar tårar. Själv är jag också rörd. Jag
är tacksam över att få uppleva det här.
Att få dela tankar om växande tro
med kineser. Och jag tänker på min
farmor och farfar som på andra sidan
Gula floden höll bibelskola för ”mogna
kristna.” 
Mick

Kursveckan börjar …
Rummet är fullt av människor, unga
och gamla, kvinnor och män. Många
är bönder,  några brukar predika, få är
pastorer. 

Vår uppgift är att tala om att växa i
tro. Vi har fyra viktiga hjälpmedel i
församlingarna: predikan, undervis-
ning, själavård och bön. Vi bad dem
att själva tänka efter och samtala i

grupper om temat. Efter en stund
kom frågor som: Hur kan man få en för-
samling att växa, blomstra? Vem ska man
vända sig till när man har problem?

Vi tror att vi människor är rätt lika
då det gäller vad som händer inne i
oss, vad som gör oss rädda och ledsna
eller trygga och glada. Sedan styr kul-
tur och församling hur vi uttrycker
detta. Därför är det viktigt att de får
dela sina tankar med varandra och
inte bara lyssna till oss. De bär själva
inom sig det som kan få församlingen
att blomstra.

Vårt huvudsakliga uppdrag var att
undervisa om själavård. Själavård
hand lar ju om våra liv och vår tro.
Både på ett personligt plan och gemen -
samt inom församlingen.

Vi valde att börja tala om vad vi hör
i bibeltexter och predikan och vad vi
lär oss i undervisning. – Det här är
något vi får ta emot. Vi kan välja att ta
det till oss i våra hjärtan. Paulus säger
att ”tron kommer av det hörda” i Rom
10:18. Varje morgon bad vi en deltaga-
re läsa en bibelberättelse högt. Alla
fick stänga sina ögon och öppna sina
öron. Var och en lyssnade och gjorde
några minnesanteckningar. Sedan be -
rät tade de för varandra i smågrupper
vad de hört. I början lät det lite tre-
vande, men snart kom sorlet igång i
hela salen. Och så fick alla höra några
röster från grupperna. 

På samma sätt fick de berätta för
varandra om vad de hört och lärt sig
från ett undervisningspass. Mot slutet
av veckan fick vi reaktion på detta
arbetssätt. ”Vi har talat i grupper – det
har vi aldrig gjort tidigare.” Inlärning

och bearbetning hör ihop. Man lär sig
mer och får större behållning, om man
både lyssnar och själv talar. I grupperna
fick alla både lyssna till varandra och
själva berätta vad de hört och lärt.
Trots att de inte alls var vana vid detta
sätt att arbeta blev det allt intensivare
samtal i grupperna under veckan. En
reaktion på detta: ”Man lär sig i pre-
dikan, men det är svårt att få det praktiskt
i livet, för vi pratar inte om det.” Men nu
fick de göra det! Det allt högre surret i
rummet var ljuv musik för våra öron.
Det var liv i rummet.

Genom bibelläsning, predikan och
undervisning tar vi emot något. Men
det behöver vi sedan bearbeta. I ett
bibel samtal om vandringen till Em ma -
us, Luk 24, hörde vi hur lärjungarna
fick berätta om sin förvirring och
besvikelse för en lyssnare, Jesus. Jesus
visste ju vad som hänt, men nu fick
lärjungarna berätta om hur de själva
upplevde det. Det är en viktig del av
själavården – att få berätta med egna
ord om sitt liv och sin tro. 

Att växa i tro genom att höra
och berätta
Genom bibel, predikan och undervis-
ning får vi andlig ”mat” att ta till oss.
Vi väljer att ta det till vår innersta, till
vårt hjärta. Paulus skriver om att
”Hjärtats tro leder till rättfärdighet”.
Men det behövs fler steg för att växa i
tro. Det gäller att leva ut den tro vi får
ta emot. Det är här själavården kom-
mer in. Det är viktigt att få berätta om
sin tro, ”Hjärtats tro leder till rättfär-
dighet och munnens bekännelse till
räddning” (Rom 10:10). Det är betydelse -
fullt att få berätta både om glädje och
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En vecka med bibelskolan i Pucheng
Under året har vi i två större artiklar tecknat en bild av en lokalförsamling i Kina. Församlingen som är 
registrerad med myndigheterna har med utposter ca 30 000 medlemmar och ligger i provinsen Shaanxi.  
Mick och Magnus Lidbeck, erfarna själavårdslärare och själavårdare, reste under november månad till Pucheng 
för att undervisa om själavård på distriktets bibelskola. Tillsammans med tolken Annelie Sköld fick de möta 
ca 180 lekmannaledare. Makarna Lidbeck beskriver i denna artikel sina upplevelser av en vecka på platsen. 

“Man lär sig i predikan, men det är svårt att få det praktiskt i livet, 

för vi pratar inte om det.”



om bekymmer. Eller som någon
uttryckte det: ”Att lösa vardagsproblem
har betydelse för tron. Det kan bli till hjälp
både hemma och i församlingen.” 

Den största delen av våra semina -
rier handlade om hur själavård kan
utövas. Den som har ett bekymmer
behöver få berätta. Det händer något
då man berättar för någon man har
förtroende för och som vill lyssna. Då
kan vi växa i vår tro. Själasörjarens upp -
gift är i första hand att lyssna. Och
visa att han hör på, kanske ställa frå-
gor, visa på olika sätt att se på livet och
tron. Och under samtalet sker något.
Vi får räkna med att Gud är med i
samtalet. Vi har löftet att ”där två eller
tre är samlade i mitt namn är jag mitt

ibland dem” (Matt 18:20). Gud finns
också med i rummet. 

De få pastorerna har stor arbetsbörda
med ledaransvar över många kyrkor
och utposter. Därför blir det naturligt
att söka någon annan kristen man har
förtroende för, om man vill dela det
som finns i ens innersta. Erfaren -
heterna i livet kan ha lett till tvivel,
inre sår, rädsla, skuld och skam - allt
som stoppar den andliga växten. Att
få berätta om det svåra i en trygg rela-
tion kan skapa klarhet och befria. Att
få förbön och kanske höra förlåtelsens
ord kan frigöra en tro som växer. 
När alla surrat om detta kom reaktio-
ner som dessa: ”Vi har lärt oss mycket
om själavård genom samtalet i små grup-

per, det har givit oss stor inspiration.” –
”Själavården är en del av arbetet i försam-
lingen.” –”Vi ska lita på den helige Ande
och ta emot det som kommer i ett samtal.”

Det goda lyssnandet
Varje morgon började med bön. Sedan
lyssnade vi till en bibeltext, och vi valde
texter som hade att göra med själa-
vård. En klangbotten av bibel berättel -
ser fanns för oss alla i rummet.

Hela den sista dagen ägnade vi åt
goda råd till den som vill lyssna
själa vårdande. I själavården får den
kristne en medvandrare som vill ge
utrymme för både berättaren och för
Gud. Till sist handlar det om den
enskildes egen relation till Gud. I för-
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“Vi har lärt oss mycket om själavård genom samtalet i små grupper, 

det har givit oss stor inspiration.”

Att samtala i mindre grupper över bibeltexter var något nytt för bibelskoleleverna. Foto: M. Lidbeck.
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samlingen kan vi dela insikter och
erfarenheter, men var och en har
ansvar för sitt liv, att stötta varandra,
att dela sorg och glädje, motgång och
framgång, att hjälpa varandra att växa
i tro. Ensam är inte stark, men tillsam-
mans kan vi få styrka.

Vi var många tillsammans i det stora
rummet. Alla fick chans att prata med
några. Några röster från deltagarna:
”Det här är praktiskt – och fördjupande.”
– ”Tron handlar inte om lagar utan om att
älska Gud och människor.” – ”När man
är förtvivlad kan Gud komma och förnya.
Gud vill läka oss så att vi kan hjälpa
andra.” – ”Man måste ha självbehärsk-
ning – vara öppen, inte klandra, inte tala
om egna problem.”

En förutsättning för att dessa semi-

narier alls kunde fungera var att del-
tagarna fick höra allt på sitt eget
språk. Annelie Sköld tolkade oss till
mandarin – då kunde vi tre från lan-
det långt där borta i Sverige komma
nära deltagarna i Pucheng i Kina. I den
världsvida kyrkan hör vi samman och
kan trots olika kulturer och språk
ändå dela viktiga insikter – det hjälper
oss att växa i tro.   

En eftermiddag besöker vi byggan-
det av bibelskolan i Weinan, huvud -
orten i området där Pucheng ligger.
När den blir färdig kommer undervis-
ningen hållas där. En stor tomt är nu
omgiven av mur på vilken det står
Träningscentrum. Allt som heter skola
kräver en stor byråkrati. Utbildningen
ska bli 3-årig och kunna leda till pas-

torstjänst – ett stort behov i ett område
med så många kristna och få personer
med teologisk utbildning. 200 elever
ska kunna studera. Pga. lagstiftning
måste byggandet ske snabbt och de
arbetar 14 tim om dygnet. Den första
byggnaden ska tas i bruk som tillfällig
kyrka nu i december. Senare när en
större kyrka blir färdig ska det här bli
matsal. Vi möter den pensionerade
kvinnan som har ansvar för bygget. I
tacksamhet över ett gott liv med man,
söner, sonhustrur och barnbarn ägnar
hon sig nu åt bygget med stora per-
sonliga uppoffringar och med lån från
släktingar och vänner. 

EÖM har bidragit med pengar. Men
mycket mer pengar behövs!

Mick och Magnus Lidbeck

”Det här är praktiskt – och fördjupande.”

Efter flera år av byråkratiskt krångel och ekonomiska bekymmer har byggnationen av bibelskolan i Weinan kommit igång. 
Den skall förse fler än 400 församlingar i närområdet med teologiskt utbildad personal. 



Projektets bakgrund
EÖM har etablerat kontakten och vi
som genom EÖM fick förmånen att
göra en insats är Ida Andersson, logo-
ped, Johanna Blom, sjukgymnast och
Maria Ringblom, tolk. Vi hör alla tre
hemma i Malmö och här nedan skild-
rar Ida dagarna i Shangqiu, och
Johanna dagarna i Gula Baneret, Inre
Mongoliet.

Orsaken till att vi kom dit är från
början Pekka Mellergård som för
några år sedan ledde ett större projekt
i Gula Baneret, Inre Mongoliet. När
han kom hem därifrån frågade han
mig, Ida, om jag skulle kunna tänka
mig att göra något mer där. De behö-
ver stöd i att utveckla rehabilitering av
hjärnskadade patienter. När så Jan-
Endy Johannesson hörde att jag i

huvud sak arbetar inom habiliterings -
området utökade han besöket också
till skolan i Shangqiu.
Shangqiu
”De har varit vakna sedan klockan 4 i
morse för de är så spända och glada
över att få vara med och välkomna de
svenska experterna!” Platsen var
Shang qiu järnvägsstation och tillsam-
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Tillsammans med rektor och lärarkår på särskolan i Shangqiu november 2008. Från vänster tolken Maria Ringblom (tolk),
Ida Andersson, Johanna Blom och rektor He.

Resa till Shangqiu i Henan-provinsen och till
Gula Baneret i Inre Mongoliet
Vad ni har gjort för någon av dessa minsta har ni gjort mot mig... (Matt 25)

Vi var tjugofem svenskar som besökte särskolan i Shangqiu, Kina förra hösten. Vi imponerades av det omfattande
utbildningsarbete som utfördes med mycket enkla medel. Rektor He berättade för oss att skolan grundades 1986
för att hjälpa döva och utvecklingsstörda barn. Idag har centrat 15 klasser med 135 elever varav 62 är döva och 23
utvecklingsstörda. Övriga elever är döva förskolebarn. Lärarantalet är 24. Skolan får från kommunen 36 000 kr
årligen samt 72 kr/elev och år. Detta täcker endast el, vatten och akuta administrativa utgifter. Möjlighet till inköp
av ny utrustning, reparation av lokaler m.m. är obefintlig. Rektor He föreläste också för oss om hur man i Sverige
gav människor med olika funktionshinder möjlighet att föra ett så normalt liv som möjligt. Hon var väl påläst och
menade att Sverige troligen var bäst i världen på området. Det har visat sig att skolan i Shangqiu har stor strate-
gisk betydelse också för andra små institutioner i provinsen Henan (befolkning 100 milj.) som arbetar med barn
med speciella behov. Med tanke på detta beslutade EÖMs styrelse i början av året att avsätta 200 000 kr till ett
utvecklingsprojekt här samt, som framgår av artikeln, till en liknande insats i Inre Mongoliet.



mans med en mängd andra männi-
skor klev vi ut från stationen i Shang -
qiu, Henan. Där mötte oss rektor He,
två lärare och tre elever med dövhet
och räckte över fantastiska blomster-
buketter. Vilket mottagande vi fick.
Citatet ovan var rektor Hes svar på
vår glädje och förvåning över ett så
överväldigande välkomnande kl 6 på
morgonen! Så inleddes alltså några
intensiva dagar på specialskolan i
Shangqiu där det går elever med döv-
het, elever med grav hörselnedsätt-
ning och elever med utvecklings -
störning. 

Direkt från stationen åkte vi tillsam-
mans till hotellet för att gå igenom
programmet. Rektor He hade tillsam-
mans med andra på skolan redan 
planerat en stor del av vår vistelse och
under de väl förberedda dagarna i
Shangqiu gav jag föreläsningar om
språk, tal, kommunikation och andra
vägar till kommunikation än tal; vi
mötte lärare, elever och också ett par
föräldrar. Lärare från andra skolor var
också inbjudna. Vi fick också möjlig-
het att vara åhörare på lektioner för
både elever med dövhet, hörselned-

sättning och utvecklingsstörning.
Lektionerna hölls dels i föreläsnings-
salen med alla lärare och oss som
åhörare och dels gick vi till de olika
klassrummen för att följa lektionerna
där och samtala med personalen. 

Rektor He gav ett mycket kompe-
tent intryck och klimatet på skolan
verkade gott. Vad jag kunde se och
förstå av den korta tid som vi var där,
finns det mycket att utveckla för ele-
verna med utvecklingsstörning och
också för att stödja lärarna i deras
arbete. Lärarna var ambitiösa, hade
många tankar och sökte råd kring hur
de skulle utveckla pedagogiken. Det
var fantastiskt och lärorikt att möta
dem alla!
Gula Baneret
På söndagsmorgonen 12 oktober
hämtades vi vid hotellet i Peking för
avfärd till Gula Baneret i Inre Mongo -
liet. Det var en av doktorerna tillsam-
mans med sjukhuschauffören som
mötte upp och de kom i sjukhusets
ambulans. Det blev en fantastisk resa
på 6-7 timmar. Det gick i hög fart, och
vid några tillfällen med sirenerna på.

Landskapet förändrades från storstad
till grönskande berg och landsbygd,
till allt kalare bergstrakter och slut -
ligen till stäppen. Redan i ambulansen
påbörjades intressanta samtal om folk
och kultur, om sjukvård och rehabili-
tering. 

På kvällen bjöds vi på middag med
sjukhuschefen, dr Mengke, vice sjuk-
huschefen, en politiker samt två sjuk-
sköterskor iklädda vackra mongoliska
dräkter. En kvinna spelade på häst -
huvudfiol och en annan sjöng en väl-
komstsång. På bordet dukades en
mängd rätter upp. 

Morgonen därpå fick vi en rundvis-
ning på sjukhusets mottagning. Loka -
lerna var slitna och smutsiga. Britsar
och stolar var trasiga, och jag kunde
inte låta bli att fundera över bakterie -
ansamlingarna på dessa blottade
stoppningar. Rökande doktorer i pati-
entarbete, och cigarettfimpar på gol-
vet i akutrummen, handfat i enstaka
rum, till största delen åldrad utrust-
ning. 

Därefter åkte vi till det pågående
bygget av nytt sjukhus. Det beräknas
färdigt om ca ett år. Av skissen att
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Ida föreläser med hjälp av PowerPoint och tolkad av Maria.
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döma kommer det att bli modernt. Dr
Mengke vill också ha en rehabili -
teringsavdelning där. 

Tillbaka på sjukhuset fick vi träffa
strokepatienter på mottagningen.
Patienterna hade haft sin stroke från
1-9 år sedan. Jag undersökte patienter-
na, och beskrev hela tiden vad jag

gjorde och varför. Jag beskrev också
symptomen den aktuella patienten
hade, och försökte ringa in huvud -
problemet. Som åhörare var ett antal
läkare, någon sjuksköterska, patien-
tens anhöriga samt några nyfikna.
Slutligen ville de att jag skulle ge
några träningsråd till varje patient,

vilket jag gjorde. Jag valde dock några
enkla övningar, som var lätta att
komma ihåg och som skulle kunna gå
att genomföra på egen hand. Om pati-
enten hade talsvårigheter, så förkla -
rade Ida kring de symptomen och gav
råd. Ryktet spred sig om oss, och det
dök även upp oanmälda patienter. 

På eftermiddagen så ville de att jag
skulle ha en föreläsning i praktisk form,
d v s beskriva min undersökning och
rehabiliteringstanke utifrån en faktisk
strokepatient. Vi samlades i stora före-
läsningssalen. Det var ca tio läkare
och ett par sjuksköterskor och även
patientens anhöriga. Ida fick möjlig-
het att förklara lite kort kring olika tal-
rubbningar och deras skadelokalisa-
tion. Jag undersökte patienten, och
förklarade de olika momenten i under -
sökningen och de symptom man kan
identifiera genom dem. Denna session
engagerade och väckte läkarnas
intresse lite extra. Det verkade lägga
en god grund för tanken om att reha-
biliteringen bygger på de problem och
resurser som varje enskild individ har. 

De andra två dagarna innehöll
ytterligare undersökningar av patien-
ter som haft stroke. Jag hade också en
renodlad teoretisk föreläsning om
varför-, när- och hur-rehabilitering.
Föreläsningen avslutades med två 
filmer som visade akutrehabilitering
av två olika strokepatienter på neuro-
logen, UMAS. De visade träning med
enkla medel och filmerna uppskatta-
des och inspirerade. 

Vi fick också komma upp på avdel-
ningen och träffa en patient som till
följd av en mc-olycka fyrtio dagar tidi-
gare ådragit sig en hjärnblödning
samt en underbensfraktur. Han var
nyanländ till detta sjukhus. Jag under-
sökte patienten och påbörjade sedan
försiktig gångträning med två axill-
kryckkäppar. Många anhöriga fanns
runt omkring.

Ett par timmar senare satt vi som
gäster på ett mongoliskt bröllop, vil-
ket blev en fantastisk upplevelse.
Därefter åkte vi ut till chaufförens
hem på landet. Det gav oss en inblick
i mongolisk kultur och tradition. Ute
på stäppen fick vi också fotografera

Johanna demonstrerar och föreläser. Sjukhuschefen Mengke, i kavaj bakom
patien ten, lyssnar intresserat tillsammans med läkare och övrig personal. 
Maria till höger tolkar.  

Sjukhuset förenar traditionell mongolisk läkekonst med västerländska metoder.  



våra efterlängtade kameler. 
Under de här dagarna möttes vi av

otrolig gästfrihet och vänlighet. Vi för-
medlade en del kunskap, men fick så
mycket av insikter och lärdom tillbaka.
Efter den här resan bär jag med mig
många spännande möten, intressanta
samtal och fantastiska upplevelser.
Jag har också lärt mig att vara mer
tacksam och se det vi har. 
Syfte och plan med projektet
Planen är att två från specialskolan i
Shangqiu och två från sjukhuset i
Gula Baneret ska besöka Sverige
under våren 2009 och att vi under hös-
ten 2009 besöker dem igen. Syftet med
våra resor till Kina är att överföra
tillämpliga metoder och erfarenheter
av habilitering och rehabilitering som
används i Sverige och att ge kinesisk
personal möjlighet att studera habili-
terings- och rehabiliteringsinsatser på
plats i Sverige.

Ida Andersson och Johanna Blom
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På skylten till sjukhuset i Gula Baneret: ”Din goda hälsa är vår lycka”. 
Ida Andersson tillsammans med dr. Mengke vid entrén.

Henan är idag den provins i Kina
som har flest bekännande kristna.
Det gäller både den registrerade och
ej registrerade kyrkan. Ingen annan-
stans brinner väckelsen som här.
Ingen annanstans i Kina är heller
religionsförföljelsen så stark som just
i Henan. Många av provinsens
beryktade fängelser har befolkats av
husförsamlingsmedlemmar som väg -
rat att underordna sig den officiella
religionspolitiken. Ingen annan pro-
vins har heller så många extrema
sekter. Ifrån Henan kommer den
beryktade ”Blixten från Öster”.
Dessa sekter ställer till oreda för
både Tre-självkyrkan och för husför-
samlingsrörelsen.

Zhoukou i Henan har över 10 mil-
joner invånare. Här driver försam-

lingarna en stor bibelskola som vi
kom i kontakt med vid uppstarten
av ett projekt för aidsdrabbades
familjer. Flera unga och äldre har
väg rats inträde till bibelskolan, inte
för att de saknar kvalifikationer,
utanför därför att de inte kan betala
den blygsamma summa på ca 300 kr
som täcker studieavgift, mat och
boende för en månad. Vid kontakten
med EÖM har ledningen för skolan
vädjat om hjälp till några studenter
varför vi nu redan stöder EÖMs två
elever. Vid EÖMs  höstsammanträde
beslutade styrelsen om att stödja
ytterligare 8 studenter under två år
på bibelskolan. Det är viktigt att den
väckelse som nu sveper över provin-
sen leds av Herrens tjänare som fått
en grundläggande teologisk utbild-

ning. Alternativet till detta är att de
nyomvända kommer in i sekter som
ej erkänner andra troende än just
den egna sekten.

En av dessa är ”Den verkligt verk-
liga Jesuskyrkan” (Zhenzhen Yesu -
jiao hui). De har brutit sig loss från
”Den verkliga Jesuskyrkan” och bil-
dat en ännu mer extrem rörelse än
moderkyrkan. 

Genom att stödja teologisk utbild-
ning i Henan kan du vara med och
påverka en sund utveckling av väck-
elsen där. 

På sista sidans talong kan du krys-
sa för om du har möjlighet att stödja
en student under ett år (300 kr/
månad). Vi sänder dig inbetalnings -
kort och även ett foto på den person
du underhåller. 

Upprop om stöd till bibelskolelever i Henan, Kina
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Bosse och Kerstins julbrev från JapanKära vänner i Sverige, God Jul och ett Gott Nytt År!
Nästa år är det precis 150 år sedan de första protestantiska missionärerna kom till Japan och under

nästa år skall vi i EÖM-nytt försöka spegla någon om vad som hänt här under dessa år. Trots denna

långa missionsepok har Japan idag mindre än 1 % evangeliska kristna. Men när Kerstin och jag ser

på dagens Japan känner vi att nu är det dags att skörda. Jesus är Japans enda hopp. Familjen är i kris

där 40% slutar i skilsmässa. Det finns också många hem där makarna inte har någon kommunika-

tion vare sig med varandra eller med sina barn. Särskilt maken, pappan har svårt att visa sina

känslor. Tidigare i detta land var man fostrad att behärska sig och vara tålig men nu blir man arg och

börjar bråka vid minsta problem. Vreden föder bitterhet, hat och hämndlystnad som den unge 

mannen från våra trakter som hyrde en bil och åkte rakt in i Tokyos affärsdistrikt. Där knivhögg,

dödade och skadade han så många han kunde innan han blev gripen. I stället för att se sina egna fel

och brister skyller man på samhället, hemförhållande etc. 

En annan trend i Japan är misstron och misstänksamheten mot omgivningen. Nästan överallt är

det förbjudet att utlämna adresser och telefonnummer om privatpersoner. Allt detta gör att man 

sluter sig ännu mer inom sig själv. Ensamheten breder ut sig. Här har vi som kristna och kyrka ett gyl-

lene tillfälle att erbjuda en gemenskap där man älskar varandra ”såsom Han älskat oss.” Jag hörde

idag ett fint vittnesbörd om detta från Hamamatsu stad (cirka tio mil härifrån). Man intervjuade en

far vars dotter blev ihjälkörd av en man från Brasilien för tio år sedan. Mannen blev senare häktad

och har nu efter tio år äntligen fått sin dom fastställd. När pappan blev tillfrågad hur han upplevde

detta, kom det tydligt fram att han inte längre känner något hat mot denne man. Sedan dottern dog

hittade han en bibel i hennes skrivbord och började gå i kyrkan och nu har han förstått att man inte

skall gå omkring och bära agg i sitt hjärta mot någon annan människa. Detta var ett stark vittnes-

börd i ett land där man har så svårt att förlåta och glömma. 

Igår hade vi vår första julsamling. Ett femtiotal äldre samlades, flera av dem för första gången i en 

kristen kyrka. Under året har vi haft regelbundna samlingar för äldre och flera av dem har kommit

till tro men de vågar inte ta steget och bli döpta av hänsyn till sina döda makar som var buddhister

och sina barn som inte vill att de skall bryta med familjens traditioner. Men vi märker en stor öppen-

het och längtan hos många av dem och kan bara be att Herren skall utföra sitt verk. I morgon skall

Kerstin tala på en julfest i Fujinomiya och på söndag blir det ett gemensamt julfirande för alla tolv

kyrkorna här i Fuji, något som blivit en tradition sedan drygt tio år tillbaka. Nästa vecka blir det 

julsamlingar för mamma och barn, för hemlösa och till helgen barnens julfester. 

Den 21 december firar vi julgudstjänst med dophögtid. De som skall döpas är  Ito, vars firma gått

i konkurs och som också blivit övergiven av fru och barn, och en fru som gått ut och in här under

alla dessa år vi bott i Fuji. Hon har nu äntligen bestämt sig för att låta Jesus bli Herre i sitt liv. Hon

heter Imaoka och det är möjligt att hennes båda döttrar också döps tillsammans med sin mamma.

Dessutom döps en ung kinesiska, Setsu, och en ung kinesisk man med katolsk bakgrund blir 

konfirmerad. Visst är det underbart att vara med och se Guds familj växa! “Vi måste ha fler med till

himlen vi måste ha fler med oss hem...” 
Vi har också nyligen sett Jesu helande kraft i verksamhet. En av våra kineser har fått cellgiftsbe-

handlingar för sin cancer under hela året. Läkarna hade bara lovat att dessa behandlingar skulle

kunna förlänga hennes liv men häromdagen efter sista undersökningen hittades ingen cancer. I

våras hade Bosse sin fjärde blåscanceroperation. Också denna gång gick allt bra och vi tackar Gud

att vi ännu en tid får stå tillsammans i den uppgift Gud gett oss här i Japan. Tack för allt stöd och alla

förböner under det gångna året. Era tillgivna  Kerstin och Bo Dellming 
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Namn: _________________________     Adress: _____________________________________________

Tänkvärt

Vad vill ni att jag ska göra för er? Den
frågan ställer Jesus till några blinda
människor, som sitter längs med väg-
kanten, när Jesus kommer gående på
väg till Jeriko. Det är många som sö -
ker kontakt med Jesus och ljudnivån
är hög. De blinda ropar: ”Herre för-
barma dig över oss”. När deras rop
inte tränger igenom ljudhavet, ropar
de ännu en gång, nu ännu högre:
Herre förbarma dig över oss. Folket
som följer med Jesus ber männen att
hålla tyst. Så kommer frågan, ställd av
Jesus: ”Vad vill ni att jag ska göra för
er?” Den kan tyckas konstig då deras
behov är så påtagligt, där de sitter vid
vägkanten beroende av förbipasse-
randes välvilja. Ändå är det så stort,
kanske just därför att Jesus inte förbi-
ser deras egen vilja. Han vill själv höra
deras önskan och behov uttalas, inte
av någon annan, utan av dem själva.
Vad lär detta oss? 

1. Jesus visar människan kärlek och
respekt, han lägger inte sina ord i hen-
nes mun, utan låter den enskilda män-
niskan själv formulera sitt behov, sitt
ärende.

2. När Jesus möter människan ser
han till hela hennes situation, till
anden, till själen och kroppen. Hunger
som behöver mättas, ensamhet som
behöver botas med gemenskap – och

existentiell tomhet, som byts ut mot
gudomlig gemenskap. Här görs ingen
skillnad på människans olika behov.

Så mycket jag har att lära av Jesus,
hans sätt att bemöta, hans sätt att se på
människor. Ibland kanske vi är, liksom
personerna runt Jesus, dem som ber
de hjälpsökande vara tysta. Rädda för
att deras rop, deras behov ska vara
opassande, inte tidsmässigt lämpliga.
Att deras behov ska störa den upp -
tagne Jesus schema. Mitt i den präktig -
heten, rädslan för att tappa kontrollen
och väcka anstöt, kliver Jesus fram
och ställer lugnt frågan, ”Vad vill ni
att jag ska göra för er?” Ibland kan det
vara du och jag, som liksom de blinda
sitter vid vägkanten och har behov,
som vi längtar efter ska bli mötta.
Herren finns där för oss. Ibland är det
vi, som liksom Jesus får vara med och
förmedla hjälp och lindra nöd för våra
medmänniskor.   

Mot den här bakgrunden är det fan-
tastiskt att få sitta med i EÖMs styrelse.
I en missionsorganisation som liksom
Jesus vill se till hela människan. I vissa
projekt handlar det om utbildning
kring spridningen av HIV, i andra att
understödja inhemska evangelister i
Kina, i ytterligare andra projekt om
hjälp bland multihandikappade barn. 

I fotspåren av honom som frågade:

”Vad vill ni att jag ska göra”? Får du
och jag, med våra böner och vårt
givande vara en del, för att göra Jesus
känd, trodd och älskad. 

Tack Herre, att du valde att komma ner
till jorden och bli sann människa. 

Tack Herre, för kraften i din uppståndelse.

Tack Herre, att i dina fotspår får vi gå.

Tack Herre att du ser till hela människan,
med ögon av respekt och kärlek. 

Tack Herre att du ser till varje människas
behov och längtan, och att vi får vara
dina händer och fötter på den här jorden.

Välsigna du oss Herre, låt ditt rike
komma. 

Låt din vilja ske. 

Amen.

Hela evangeliet till hela människan

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

Eva Joelsson
Pastor inom Svenska Missions kyr -
kan och ledamot av EÖMs styrelse

“Så mycket jag har att lära av Jesus, 

hans sätt att bemöta, 

hans sätt att se på människor”.
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16-17 maj: EÖMs årsmöte i
Oscars församling, Stockholm
Medv: Arne Wikström, Bo Dellming, japanska
gäster m fl. Utförligare information i nästa nr.

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 boken Jesus i Beijing för 150 kr + frakt.
Stöd till bibelskolstudenter i Zhoukou.
Jag beställer boken Mitt liv som mongol, kines och svensk för 150 kr + frakt.

Frankeras ej

Mottagaren 
betalar portot

Evangeliska
Östasienmissionen

Svarspost
415039800
573 20 Tranås

q
q
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

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

150 kr + frakt
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

Mitt liv som mongol, kines och svensk
Evert Martinsson har skrivit en mycket läsvärd bok
om sitt liv som missionärsbarn bland mongoler
och kineser. Hans föräldrar var Svea och Anders
Martinsson, Svenska Mongol missionens missionä-
rer, som arbetade i Inre Mongoliet under 1930- och
40-talet. Martins sons observationer är osentimen-
tala och humoristiska och ger en god inblick i hur
mongo liska och kinesiska seder och bruk kunde te
sig för ett brådmoget missionärsbarn. De tidiga minnes -
bilderna kompletteras av den vuxnes erfarenheter
efter studier och resor till Fjärran Östern. 

Mitt liv som mongol, kines och svensk
kan beställas från EÖM och kostar 150 kr + frakt.
Kryssa i talongen nedan och vi sänder dig boken
och inbetalningskort! 

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

Vad händer i Kina?

Välkommen till
Stockholmsgruppens 

träffar i Betlehemskyrkan,
Luntmakargatan 82

Första torsdagen i månaden kl 12.30

5 februari
Japan – minnesbilder, framtidsbilder.
Tord Ershammar

5 mars
Lepra-arbete i Indien och Kongo.
Margareta Halldorf, med. lic.

2 april
Japan i mitt hjärta. Lisbeth Haglund,
leg. psykoterapeut


