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Fest och firande i Mongoliet
Den 4 oktober 1897 höll Fredrik Fransson ”ett oförglömligt tal” på KFUM-lokalen i Stockholm. Han talade
om missionens brådska och tidens slut. Han talade med nitälskans glöd om ”detta arma folk” –
mongolerna. Svenska Mongolmissionen etablerades samma år. Av de närmare 40 missionärer som sändes
ut av denna mission verkade de flesta i Inre Mongoliet, men några letade sig ända till Urga (dagens Ulan
Bator) i Yttre Mongoliet. De svenska missionärerna såg församlingsgrundande som sin huvuduppgift men
i mötet med situationen på plats fick de fokusera på sjukvård. De sista missionärerna utvisades ur Yttre
Mongoliet (idag ”Mongoliet”) 1924.

Det finns nu 46 kristna församlingar i Mongoliet som ser Jesu församling i Erdenet som sitt ursprung.
Dessa församlingar har nu bildat ett nätverk som de kallar för ”Ökenkällan”.
Som en del av Evangeliska Östasienmissionen
(EÖM) har Svenska Mongolmissionen fortsatt sitt
arbete bland mongolerna i Inre och Yttre Mongoliet
(idag Mongoliet). På 1990-talet var EÖM den största
enskilda bidragsgivaren till Magnus och Maria som
arbetade med församlingsplantering i Erdenet,
Mongoliet, 1992-2002, utsända av Ryttargårdskyrkan
i Linköping via först Ljus i Öster och sedan EFK.
EÖM har vid flera tillfällen skickat representanter till
Mongoliet för att besöka arbetet där, och EÖM har
också ekonomiskt stöttat personer och projekt ända
till idag.

Idag är läget i Mongoliet ett annat. 2018 finns över
600 kristna församlingar i Mongoliet, och mongoliska
missionärer finns i många länder runt om i världen! I
och med detta öppnar sig nya behov och möjligheter,
inte att nå mongolerna med evangelium, utan att
hjälpa dem nå alla de folkslag Gud lagt på deras
hjärtan. Nu är det dags för den gamla Svenska
Mongolmissionen att nysatsa i Mongoliet.

Vilken glädje det var för Maria och mig att få vara
med på MMC:s 20-årsjubileum i november i år!
Efter att ha fått se en församlingsrörelse startas
under våra första år i Mongoliet 1992-1996, var vi
med och startade Mongoliets Missionscenter
(MMC) 1998. Under dessa 20 år har missionscentret varit med och sänt ut över 100 mongoliska
missionärer till olika platser i Mongoliet och ut över
världen.

Centralasien på ett fantastiskt sätt. Den gamla
Svenska
Mongolmissionen får nu chansen att
hjälpa den mongoliska församlingen att beröra alla
de folk som deras förfäder plundrade under ledning
av Djingis Khan och hans efterföljare, men denna
gång anförda av Yesus Khan, med försoning och
inte förstörelse!

Under tre dagar firade vi genom att lyssna till
vittnesbörd om vad Gud gjort och gör, be för
onådda delar av Mongoliet och onådda folk i Asien
samt genom att ägna timmar åt att lovprisa Gud
tillsammans. Ledarskapet för MMC uttryckte vid
flera tillfällen sin varma och djupa uppskattning för
allt som EÖM gjort för Mongoliet genom åren.
Elisabeth Hellströms presentation av historien med
Svenska Mongolmissionen i Ulan Bator väckte stor
nyfikenhet bland ledarna, som ville veta mer. De
hoppas på ett fortsatt samarbete under de nästa 20
åren.

En annan handfast och livsviktig möjlighet till
samarbete mellan oss i Sverige och församlingen i
Erdenet presenterar sig i det nya ungdomscenter
som församlingen vill öppna. De lokala myndigheterna i Erdenet bad förra året två kristna
organisationer om hjälp i ett projekt för att
identifiera och hjälpa ungdomar i riskzonen för
självmord. Detta arbete fortsätter. Församlingen
samarbetar nu med dessa två organisationer för att
ge råd och stöd till 100-tals ungdomar som bedöms
vara i riskzonen. Dessa med flera organisationer
kommer att arbeta i ungdomscentret. Förutom detta
viktiga arbete med ungdomar kommer man också
utifrån detta center att jobba med barn och familjer
som är socialt och ekonomiskt mycket utsatta.

Ökenkällan
När allt firande var över fick vi uppleva ytterligare
ett stycke kyrkohistoria i Mongoliet. Församlingen i
Erdenet har blivit till en rörelse ut över Mongoliet,
och idag är det 46 församlingar som ser Jesu
Församling i Erdenet som sitt ursprung. Dessa
församlingar har i åratal talat om behovet av att
organisera sig och samarbeta mer formaliserat på
inledningsvis två områden: Ledaromsorg och
Internationellt sändande. Söndagen den 4/11
möttes representanter för 26 av de 46 församlingarna och valde en styrelse på fem personer
som ska leda dem vidare i konkret samarbete.

Jesu församling

Man har fått tillgång till centralt belägna lokaler för
ungdomscentrat. Församlingen håller på och
iordningställer lokalerna just nu. Det är resurskrävande och EÖM har beslutat hjälpa dem med
verksamhetskostnader så att de kan lägga sina
resurser på att få lokalerna färdiga. Låt oss bidra till
detta livräddande projekt, som alltså efterfrågas av
de lokala myndigheterna och bedrivs i samarbete
mellan församlingen och kristna organisationer
med stort socialt engagemang!

Detta öppnar också dörren för oss att stötta
mongolisk mission till de mest onådda folken i

Vy från Erdenets omgivning

Magnus A

Två av våra medarbetare: Bayaraa i Mongoliet och Kerstin Dellming i Japan

Min första resa till Mongoliet
Det var många år sedan jag först fick höra
talas om och läsa om ett ungt missionärspar
som reste till Mongoliet. ”Till jordens yttersta
gräns” heter boken som Maria A. skrev och
berättade om hur hon och Magnus kom till
Erdenet och blev Guds redskap att starta en
makalös väckelse.
Nu fick jag förmånen att resa dit tillsammans
med dem och med egna ögon se platsen och
möta församlingen 25 år senare. Den kärlek
och tacksamhet människor visade till Magnus
och Maria var överväldigande. De hade
kommit dit med Glädjens budskap om att
Jesus visat vägen till en kärleksfull Gud som
ger oss evigt liv och gemenskap med Honom.
(Jes.52:7) Jag tackar Gud att de följde
kallelsen!
Staden har förändrats och vuxit sedan dess
och även församlingen, som också planterat
många nya församlingar och sänt ut
missionärer inom och utanför landets gränser.
Vi deltog i firandet av Mongolia Mission
Centers (MMC:s) 20-årsjubileum. Den missionsiver de lever i gjorde mig så berörd och
tacksam, och min bön är att vi alla ska bli
smittade av denna. Det måste ha varit samma
överlåtelse och andeutgjutelse som mina
morföräldrar fick vara en del av när de
tillsammans med många svenskar reste ut
som missionärer till Östasien för över 100 år
sedan. Det finns många böcker och berättelser som beskriver den kärlek missio-

närerna kände för de onådda folken i bl a
Mongoliet och Kina.
I huvudstaden Ulan Bator besökte vi den lokal
där några missionärer från Svenska Mongolmissionen startade en sjukvårdklinik 1920 och
hjälpte många fattiga och sjuka. Det var under
svåra för-hållanden de arbetade och över
ingången till sjukstugan hängde en skylt med
texten:
Från Jesus-församlingen i Sverige utsända
medicinmänniskor mottager här sjuka och
lidande för att för kärlekens skull bringa hjälp.
Jag träffade en ung kvinna som nu är utsänd
av MMC till ett stängt land i Centralasien och
där arbetar med sjukvård. Hon blev uppmuntrad av att höra om hur de tidiga
missionärerna också hjälpte sjuka och visade
ett praktiskt kärleksbudskap. Människorna
och landet har fått en större plats i mitt hjärta
efter mitt besök.
Naturen är helt fantastisk och folket så
gästvänligt och kärleksfullt. Jag vill varmt
rekommendera er att stötta EÖM i bön och
med bidrag för att vi ska kunna fortsätta att
bistå församlingar och MMC. Magnus och
Maria kan hjälpa till att följa upp alla gåvor
som vi skickar dit och vi är tacksamma att ni
vill ge till detta goda verk.
Önskar Er alla en välsignad Julhelg!

Elisabeth Hellström

Nytt arbete i Heda
2018 går mot sitt slut och jag vill tacka för
uppmuntran och förbön under året som gått.
En av årets höjdpunkter var att få träffa
många vänner på missionssamlingen i
Stockholm i slutet av augusti då jag var i
Sverige. Det var oerhört uppmuntrande och
jag tackar Gud för er alla! Japan behöver
mycket förbön, arbetare fattas och många
små kyrkor måste stängas. Men Gud hör bön
och vi vet att också Japans folk kommer att
vända sig till Herren.
När jag kom tillbaka i början av september
märkte jag att det var färre gudstjänstdeltagare
än vanligt. Min närmsta medarbetare, fru
Tanakas man hade avlidit och många var sjuka
och matta av hettan och två medlemmar låg på
sjukhus för benbrott. Det blev så småningom
ganska många sjukhusbesök och jag är så
tacksam att jag efter Bosses död har fått be för
många äldre som varit livrädda för att dö och det
har varit helt underbart att se hur Kristus har
mött dem med frälsning och frid.
Julfesterna har redan börjat och nu i november
har vi haft lunch för äldre med sång-och musikgudstjänst följt av konsert med många icke
kristna deltagare vid bägge tillfällena. Julen är
det tillfälle under året då det är lättast att nå
människor med evangelium. I december blir det
full fart och höjdpunkten blir julgudstjänsten med
dop och festen därefter då vi får fira de nydöpta.
Innan Bosse och jag flyttade till Fuji arbetade vi i
Nirayama. Sedan vi lämnade slutade den
japanske pastorn och församlingen förde under
några år en ostadig tillvaro utan vare sig pastor
eller lokal. Dessutom flyttade många till större
städer där det finns jobb. Så när våra vänner
Hugh och Heather Nelson upplevde att Gud
kallade dem till Nirayama var det för oss ett
fantastiskt bönesvar. Nelsons har nu under
många år troget arbetat och byggt upp en stadig
liten församling samtidigt som de haft ett
hundratal barn i sina engelska klasser där de
också har en bibelstund. I början av december
kommer Lena Maria och har konsert i Nirayamas
största lokal med 500 sittplatser.

Hugh och Heather Nelson

Samtidigt upplever Nelsons att de vill nå ut mer
till de områden på Izuhalvön som saknar kristen
verksamhet och de håller just nu på att flytta till
fiskestaden Heda (där finns en enda kristen som
tillhör Ohito-församlingen). De fann ett lämpligt
hus till salu och som genom ett under fick de
också ihop pengar till detta genom sina förebedjare. Nu väntar reparationer och om några
månader hoppas de börja med gudstjänster på
söndagseftermiddagarna med stöd från församlingen i Nirayama. Kvar i Nirayama blir deras
unga medarbetare Hanna som bor ovanför
kyrkan och är gift med Wang Ping, den första
kinesen som döptes i Nirayama.
När Bosse och jag var i Nirayama for vi med en
grupp frivilliga regelbundet till Heda och tre
andra områden och gick från hus till hus med
traktater som erbjöd kristna korrespondenskurser och det är som en dröm att det äntligen
skall bli en kristen kyrka där. I Japans storstäder
finns många och stora kyrkor men annars finns
många onådda områden.
Så önskar jag er alla en God Jul och ett
Välsignat Gott Nytt År! Herren är god!

Kerstin Dellming

Varmt tack för förbön och alla gåvor under 2018!

Vi vädjar om förbön för
KINA Under året verkar det som om situationen för de kristna i vissa områden i Kina
har blivit svårare än tidigare. Kors rivs ner på kyrkor och vi har svårt att nå våra vänner
på telefon och mail.
MONGOLIET Speciellt ber vi för satsningen på Ungdomscentret i Erdenet. Be att alla
ekonomiska behov ska fyllas.
JAPAN Vi ber för familjen Nelson och det nyöppnade arbetet i fiskarbyn Heda. De
behöver bl.a. en ny ytterdörr.

Datum för våren 2019:
Årshögtid i Enebykyrkan
18-19 maj
Samlingar i Betlehemskyrkan,
Stockholm 7 februari och
7 mars

Tack för förbön och gåvor!
Gåvor kan sättas in på
EÖM:s plusgirokonto
5 02 15-3
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Evangeliska Östasienmissionen (EÖM) har sitt ursprung i Svenska Missionen i Kina (1887) och Svenska Mongolmissionen (1897).
Samgåendet mellan 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 exempelvis stödja sociala utvecklingsprojekt. EÖM arbetar för att motverka den isolering
gentemot omvärlden som systerkyrkan i Kina samt kinesiska institutioner upplevt under senare årtionden.
Missionsledning och styrelse
Elisabeth Hellström (missionssekr.), Mick Lidbeck (ordf.), Magnus A, Tord Ershammar, Håkan Leanderson, Magnus Lidbeck,
Inger Silfverdal, Annelie Sköld, Arne Wikström, Lena Åkerlund.

