EÖM
Nytt
yhetsbr

瑞典东亚福音会

EÖMs epost-tidning nr 1
Kinas största församling?
Megaförsamlingen i Zhoukou, Kina bygger ny kyrka och bibelskola.
EÖM har under många år haft regelbundna kontakter med kanske den
allra största församlingen i Kina nämligen den i Zhoukou, provinsen Henan. Församlingens visionäre pastor MaXin leder en omfatande verksamhet där teologisk- och yrkesutbildning går hand i hand med sociala
projekt. Vår mission har genom församlingen kunnat ge tusentals hivsmittade nytt hopp och varit med att förändra synen på de drabbade.
EÖMs representanter har haft flera samtal med pastor Ma, kyrkans ledare och pastor Jiao, rektorn på bibelskolan, om betydelsen av utbildning för de kristna. Nästan alla kristna i området kommer från den
fattiga landsbygden. För ungdomarna finns det få utbildningsmöjligheter. Därför har undervisningen på bibelskolan i Zhoukou dubbla syften.
Efter avslutad kurs ska studenten dels kunna predika och leda en församling, dels försörja sig och på det sättet göra nytta i samhället. Alltså
måste bibelskolan också ge en praktisk yrkesutbildning t ex datakunskap, musik, matlagning, trädplantering och svetsning.
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Utbildningen ger människor
hopp om en förändring. I framtiden kanske kristna här kan bli
medelklass, hör vi. Skolan har
nyligen givit ut en bok om entreprenörskap, om hur man kan
få en inkomst. Nu har de manus
till två nya böcker, som de hoppas kunna trycka. Den ena är en
kinesisk kokbok med 1000 recept. Syftet är att man ska
kunna tjäna pengar genom att
laga mat. Den andra är skriven
för kristna som inte har sitt arbete i kyrkan. Den ger råd om
hur man som enskild kristen
kan samla en grupp som läser
Bibeln eller ber tillsammans.
Man planerar många fler böcker
som hjälp för de kristna. Vi märker en verklig omsorg om människornas hela liv.
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Svenska Mongolmissionen - faktaruta

Intressant utveckling gällande mongolarbetet
Ett ungt par från vårt gamla mongolfält i Kina har under sommaren fått möjlighet att besöka Mongolian Mission Center (MMC). De genomgår nu teologisk
träning och vår förhoppning är att de själva snart skall undervisa den lilla skaran
av troende som finns i den del av Kina där Svenska Mongolmissionen bedrivit
arbete.
Mongolian Missions Center (MMC) finns i staden Erdenet i republikan Mongoliet. Under många år har vi haft förmånen att stödja våra vänner där som är mitt
inne i ett dynamiskt arbete med att plantera församlingar både inom och utanför sitt lands gränser.
Detta vill våra mongoliska vänner att vi ber för:
School Of Frontier Missions. Vi har just startat upp den med 6 elever. Bed
också att ett församlingsgrundande team skall byggas upp under kursens
gång för att sedan resa ut till ett specifikt område och starta en ny församling.
Bed för vår missionskonferens som pågår under 4-9 november. Temat gäller
församlingsplantering. Vi behöver ytterligare 5000 USD för att täcka
konferensens utgifter.
Bed för två kvinnor som tillhör församlingar i Ulan Bator och som har tränats hos oss att de få gå i förutberedda gärningar.
Bed för Khishgee som snart reser till Indien. Hon kommer att arbeta vid
Bethel center i Delhi. Tidigare har hon varit där under tre månader men
vill nu resa tillbaka och vara kvar under en längre tid. Hennes församling kommer att bidra med halva hennes underhåll men hon behöver
fortfarande 3000 USD årligen för arbetet. Kontakta oss om du är intresserad att bidra till hennes underhåll.
Bed för Undrah som snart reser till Afg-n. Hon är barnläkare och en dörr till
verksamhet under ett år har öppnats för henne. Också hon söker ekonomisk hjälp, inledningsvis 2000 USD för utresa m.m. samt sedan 400
USD/månad för hyra och levnadsomkostnader.

1897. Fredrik Fransson håller mötesserie i Bollnäs. Makarna Georg och Eva
Eneroth ger sig till känna som missionärskandidater. 1898. Eneroths reser ut
men återvänder samma år till Sverige
efter en tid av sjukdom. 1899. Centralkommittén för Svenska Mongolmissionen bildas med Prins O Bernadotte som
ordförande. Tre nya missionärer, Karl o
Lotten Helleberg samt Emil Wahlstedt
reser till Inre Mongoliet. 1900. Hellebergs och Wahlstedt dödas under
Boxarupproret. 1906. Edvin och Hanna
Karlén anländer till Inre Mongoliet.
1908. Svenska Mongolmissionen anordnar sin första årshögtid i Sverige. Edvin
Karlén upprättar den första missionsstationen i Hallong Osso. 1909. Hanna
Karlén avlider och Edvin Karlén reser
tillbaka till Sverige. 1910-13. Magnus
Havermark, Gerda Ollén och Joel Eriksson reser ut till Mongoliet och lägger
grund till ett varaktigt missionsarbete.
1914. Den första skolan etableras i
Tabo Ol. 1915. Ett tryckeri sätts upp och
kristen litteratur börjar spridas. 1918.
Skolan och övrigt arbete flyttas över till
Hallong Osso. 1919. På hemmafronten
utkommer det försa numret av
”Ljusglimtar från Monogliet” som blir
missionens språkrör. Detta år döps åtta
personer i Hallong Osse. Två kvinnliga
missionsarbetare etablerar arbete i
Ulan Bator (Urga). Under de följande
åren kommer flera nya missionärer ut
till Mongoliet. Några av dem dör av
olika sjukdomar men efterträds av åter
nya arbetare. 1922. Arbete upprättas i
Goltjaggan. 1924. Dojen blir den
Mongolmissionens fjärde station. 1927.
Arbete upprättas i Hattim Sum. 1935.
Revision och delvis nyöversättning av
de fyra evangelierna görs av Joel Eriksson, Gerda Ollén och Daste Tjub. 19371944 Isolering och begränsad frihet
under japansk ockupation. 1946. Samtliga missionärer reser tillbaka till Sverige. 1947. Joel Eriksson undersöker
möjlighetena att återuppta arbetet. Sex
missionärer reser ut. 1948. Flyktingarbete i Kalgan. 1949-1950. Missionärerna tvingas lämna mongolarbetet efter
53 år. En tid fylld av nöd och nåd. Nya
uppgifter väntar många av dem i Japan.

En av medarbetarna på Mongolian Mission Center som under många år arbetat bland mongoler långt från hemlandet i
Asien.

Nergui får sitt underhåll från Klara
församling i Stockholm. Hon arbetar
bland mongoler utanför sitt hemland.

Missionärer från MMC besökte kyrkor i Arkhangai, Zavhan, Bulgan och Uvurhangai under augusti månad. Församlingen I Zavhan har en vision om att
starta församlingar i närliggande län. Under augusti månad grundade de två
nya församlingar och döpte 13 personer.

Skillnader mellan den registrerade och ej registrerade kyrkan i Kina
De församlingar som valt att registrera sig har idag ganska stor frihet att bedriva verksamhet. De
kan bygga kyrkor, starta upp bibelskolor och bedriva sociala projekt. Samtidigt samtycker de till
de restriktioner som myndigheterna fortfarande påbjuder. Ingen under 18 år får döpas. Ingen
evangelisation får ske utanför kyrkans väggar m.m. De kan inte avskilja pastorer utan myndigheternas godkännande. En viss kontroll sker av mötesverksamheten och täta kontakter måste hållas med statens organ "Byrån för Religiösa angelägenheter". Men många församlingar tänjer på
gränserna. Idag har många barnpassning under mötestid dvs söndagskolor. Man har till och med
särskilda träningskurser för söndagskollärare.
Den ej registrerade kyrkan vill först och främst inte ställa sig under vad de upplever som en
ateistisk regims överinseende. De vill evangelisera fritt, vara fria från all politisk propaganda,
kunna utbilda sina ledare enligt vad de upplever är bibliska principer m.m. För allt detta får de
ofta betala ett högt pris med förföljelse av olika slag.

Den lilla registrerade utpostkyrkan på den kinesiska landsbygden i provinsen Shaanxi, Kina
står i stark kontrast till de katedralliknande kyrkobyggnader som nu uppförs i de stora städerna .

Foto: Jan-Endy Johannesson

Vad står det på plakaten?
Alla registrerade kyrkor har liknande förordningar, plakat uppsatta på väggarna. De fyra som
syns på väggen till just denna lilla oansenliga kyrka handlar om religionspolitik, doprutiner, ekonomi samt bibelordet från Jobs bok 22:21 ”Om ni lär känna Herren kommer frid och välsignelse
att följa er” (kinesisk översättning).
Staten. Religionspolitik skall studeras den fjärde veckan i månaden.
Dopet. 1. Den som ansöker om att bli döpt måste ha varit troende minst ett år. 2. Måste regelbundet besöka gudstjänsterna. 3. Måste ta avstånd från vidskepligheter och inte spela
mahjong.
Ekonomin. Då offerboxen öppnas måste tre behöriga personer närvara….
På EÖMs hemsida www.eom.nu under ”Vanliga frågor om den kristna kyrkan i Kina” hittar du en lång artikel gällande skillnader mellan registrerad och ej registrerad församling.

Överfulla lokaler då den registrerade husförsamlingen samlas

För ett tag sedan

Församlingen i Zhoukou Kina

Tidigare japanmissionären Thore Lyreskog har lämnat oss.

Vår älskade pappa, Thore Lyreskog,
avled den 8 oktober, 88 år gammal,
av cancer i ena lungan. Han hade sedan i mitten av september vårdats på
sjukhus.

Zhoukou belägen i östra delen av provinsen Henan består av
åtta län och en stadsenhet. Tillsammans bor här över 11 miljoner personer. Omkring 700 000 av dessa tillhör församlingen
på platsen med en centralkyrka och över 1200 utposter. Församlingen grundades redan 1883 av den legendariske kinamissionären Hudson Taylor. Efter kulturrevolutionen återuppstod kyrkan år 1986 och är idag en av Kinas mest dynamiska
församlingar med en omfattande verksamhet både vad det
gäller att utbilda ledare för de snabbt växande utposterna samt
att sträcka sig ut i samhället med ett stort diakonalt arbete. På
vår hemsida www.eom.nu hittar du en powerpointpresentation av församlingen.

Han blev i ungdomen aktiv i
KFUM och deltog i dess verksamhet.
Efter skoltiden arbetade han några år
som ungdomssekreterare i KFUM.
Pappa kände tidigt kallelsen att bli
missionär och det var till Kina han
kände sig kallad. Pga kommunisternas maktövertagande i Kina blev det
istället Japan som blev hans missionsfält.
Efter språkutbildning i London
och Tokyo bodde pappa och mamma
Gunlöd (och så småningom barnen
Torgil, Ingmari och Magnus) i
Mishima på den plats där Kamogawakyrkan ligger idag. Vi bodde där 1953
-1958.

Församlingen har ett speciellt bönerum där olika böneämnen presenteras. Översättningen av bilden ovan lyder. ”Vi ber att den
kristna församlingen i Sverige skall få uppleva väckelse.”
Foto: Magnus Lidbeck

Familjen återvände till Sverige
1958 och pappa blev präst. Först i
Ångermanland, därefter 21 år i Bollnäs där han blev kyrkoherde och kontraktsprost. Sitt sista år före pensionen tjänstgjorde han i Skutskär.
Efter pensioneringen arbetade
han i ca tio år som medhjälpare till
kyrkoherden i Västland och Tolfta.
Pappa var en varm och vänlig
människa som brydde sig om sina
medmänniskor. Han lämnar oss i stor
saknad och sorg när han nu går in i
sin Herres glädje.
Torgil och Ingmari Lyreskog

Mick och Magnus Lidbeck tillsammans med pastorerna Maxin och Jiao.
Svenska kyrkans församling i Österåker är vänförsamling med Zhoukou.

Nyheter från Bosse och Kerstin Dellming i Japan
Höstens svalka har äntligen kommit efter en rekordhet sommar med upp mot 40 grader. Många äldre ja dubbelt
så många som vanligt, har dött på grund av hettan detta år. Japan är en åldrande nation. En av fyra är över 65 år.
I Japan finns nu 54 000 hundraåringar. Många är oroliga över att deras och statens pensionsförsäkringar inte
kommer att räcka till. Att få bukt med det radioaktiva utsläppet från det trasiga atomkraftverket i Fukushima är
också svårt. Man har kallat in utländska experter för att få råd. Men en stor glad nyhet är att sommarolympiaden
år 2020 skall hållas i Tokyo! Kerstin och jag kom till Japan två år efter förra olympiaden 1964. Ska vi få vara med
om sju år? Om Herren vill och vi får leva. Just nu känner vi oss efter vår ålder pigga och håller på att förbereda
och inspirera församlingen till en ”40 dagars kampanj med mål och mening” under oktober-november. Det är vår
bön att detta skall resultera till att alla våra medlemmar kommer med i smågrupper och blir aktiva, glada och
frimodiga kristna som går ut med evangeliet i hem och samhälle men också engagerar sig i världsmission.
Våra samtal om ev. samgående med ”Seikei-samfundet”, bildat av det amerikanska missionsförbundet
med svenska anor, fortsätter. Den 14 oktober skall vi ha vårt nästa samtal, då representanter från alla våra kyrkor samlas i kyrkan i Mishima. Tack att ni vill vara med och be om Guds ledning.
Vårt sociala arbete bland hemlösa, arbetslösa m.m. fortsätter som vanligt. Vi söker
just nu ett lämpligt hus att hyra för detta ändamål. Vi har också försökt hjälpa en man som just kommit ut från
fängelse men tyvärr gick det inte. Jag besöker också regelbundet en svensk som fått 11 års fängelsestraff för narkotikasmuggling. Han är på ett stort fängelse i Tokyo och har börjat läsa bibeln regelbundet. Bed att han skall bli
född på nytt medan han avtjänar sitt straff.
Familjenytt! I våras var Mikaels hela familj här några veckor. Intensiva dagar men så roligt att vi hade
hela familjen samlad i Fuji! Erinas hjärntumör verkar vara under kontroll. Det såg t.o.m. bättre ut än tidigare på
senaste kontrollen i augusti. Som en del av er redan vet är Erina gravid och i slutet av oktober skall hon föda. Då
får Kerstin och jag vårt första barnbarnsbarn. Tack alla ni som bett för Erina och vår familj! Just nu håller Erinas
man, som är målare att måla om vårt kapell. Det är 19 år sedan det byggdes och har bara målats om en gång
tidigare. Nu ser det nytt ut igen!
Tack att ni vill fortsätta att bedja för oss och kyrkorna härute att vi kan få hjälpa
många att finna livets mål och mening i Kristus. Era tillgivna Kerstin och Bosse i Japan

Samtal pågår nu med Sekei-samfundet i Japan om samarbete i framtiden. Bilderna visar (fr.v.) kyrkorna i Numazu
och Mishima. Motstående sida. Kyrkan i Fuji.
Efter det att Kina stängts för mission upptogs arbete i Japan. För SMKs del föll valet på ett område i södra delen av
Shizuoka län, mellan Fujiberget och Surugabukten samt Izu-halvön. SMM beslöt efter samtal med den välkände
kristne socialreformatorn Toyohiko Kagawa att satsa på den nordliga ön Hokkaido. Arbete upptogs också i Tokyo.

Arne Wikström går in i uppgiften som EÖMs nya missionsföreståndare under januari 2014. Han höll denna predikan
(något förkortad) i Enebybergkyrkan under hösten 2013. Arne kommer att presenteras närmare i nästa Epost-tidning

Jag lärde känna en ung kille i Japan på 80-talet. Han var en så strålande glad man och man blev alltid upplyft av att vara
med honom. Kenji heter han. Kenji berättade att han blev mobbad i skolan när han gick på högstadiet. Det var fruktansvärt, och han undrade om han skulle överleva. En dag fick han syn på ett Nya Testamente i en bokhandel. Han hade
aldrig varit i en kristen kyrka och knappast mött någon kristen. Men han var nyfiken på kristendomen så han köpte
detta Nya Testamente och började läsa. Med stigande förvåning.
När han kommit några sidor till Matteus 5 så läste han Jesusorden ”Älska era fiender.” Han blev helt
chockerad. Var detta verkligen möjligt? – Skulle jag kunna förlåta och älska dem som gjort mig så illa? Kenji beslutar sig
för att söka upp en kyrka. Där drabbas han av Kristi kärlek och livet får en helt ny vändning. Det är sällan man möter en
man med en sådan utstrålning som Kenji. För ett tag sedan lade han ut bilden när jag döpte honom på Facebook. Det
var den 18 mars 1984 i något som heter ”källan med det levande vattnet.”
Vi har nu kommit in i en tid i kyrkoåret som av någon har kallats ”knäckebröds-söndagarna”. Det handlar om hur livet ska levas i vardagen. Kristendomen handlar om kärlek. Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek. Ty
den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen, säger aposteln i dagens epistel.
Nu är det med kärleken som när man ska lösa korsord. Det finns två riktningar: lodrätt och vågrätt. Och
på något sätt måste de stämma med varann. De vågräta orden måste passa in i de lodräta. När det gäller den lodräta
relationen – med Gud – så är det inte alltid så lätt. Herrens vägar är inte bara underbara, de är underliga också. – Hur
underlig är du i allt vad du gör, vem kan dina vägar förstå? sjunger Emil Gustafsson i psalm 268 i vår psalmbok.
Vi kan aldrig helt förstå oss på Gud. Gud bor i ett ljus som vi aldrig kan nå. Men trots detta oförklarliga
så verkar det dock vara så, att många människor har lättare med lodrätt, dvs relationen med Gud, medan det verkar
svårare att hitta de rätta orden i de vågräta rutorna.
Att älska sin medmänniska – det är inte lätt. Nästan alla människor har problem på det området. Du
skall älska din nästa som dig själv säger dagens epistel. Varför är det så svårt? Kanske beror det på att man inte älskar
sig själv. För det är ju förutsättningen. Älska din nästa som dig själv. Men även om vi alla, mer eller mindre, har problem
på detta område, så anar vi ändå att det är kärleken som är lösningen. För vi har nog alla – åtminstone glimtvis- sett
bevis på vilken otrolig kraft och läkedom det finns i kärleken.
Vi hade ett uppskattat besök av Marcus Birro här i kyrkan i våras. Det var mycket inspirerande! För ett
par veckor skrev han en intressant kolumn i Expressen. Så här skriver han:
När Gud lägger en dröm i vårt hjärta har vi ett ansvar att förverkliga den drömmen. För den drömmen är
vårt liv…Varje människa har ett ansvar och en uppgift, att lyssna inåt, att odla sina talanger, att verkligen i djupet av sitt
hjärta ta reda på vad den gudomliga meningen med livet är, och sedan arbeta stenhårt för att förverkliga den meningen. Detta och kärleken är det enda vi behöver. Allting annat är aska i vinden.
Jag har varit invandrare i 16 år i ett fjärran land – Japan. Visst kan jag komma ihåg vad det innebar av
partiell analfabetism, avvikande utseende (hög näsa), känslan av att vara totalt rättslös - trots att man formellt bor i en
rättsstat, hemlängtan till föräldrar och syskon, suget efter lingonsylt, knäckebröd, Marabos mjölkchoklad och surströmming, granars sus och tussilago i dikesrenen, längtan efter att få höra en redig predikan på svenska och allt det där
andra som är svårt att sätta ord på. Jag har aldrig varit invandrare i Sverige, men jag hoppas att jag har ”invandrarens
hjärta”, som 2 Mos:23:9 kan översättas (naefaesh haggar). Jag hoppas att jag aldrig ska bli så ”etablerad” att jag glömmer hur det är att vara invandrare.
Bibeln betonar att Gud älskar främlingen och att folket ska ta hand om främlingen på allra bästa sätt. Jag älskar
främlingen och ger honom mat och kläder. Därför skall också ni älska främlingen, säger Gud (5 Mos 10:18-19). En invandrare får du inte förtrycka. Ni vet hur det känns att vara invandrare, ni har ju själva varit invandrare i Egypten (2
Mos 23:9).

Partnership in Mission

1978 var jag på en kurs i England och fick en
fråga av en en pastor från Tanzania: "What is
your opinion on Partnership in Mission?" Själv
har jag upplevt mission just som partnership,
delande, samarbete. Vår familj sändes till Tanzania. Vi lånades ut en tid till en annan kyrka, och
vi kallades och sändes som missionärer. Mina
uppgifter då var att predika och undervisa i den
lutherska kyrkan i Tanzania. Min fru Mick och
jag undervisade kristendom i skolorna och jag
var präst i en lokal tanzansk församling och
dessutom i den skandinaviska kyrkan där. Vi
gjorde också tillsammans många kurser i själavård för präster och andra församlingsarbetare.
Under mina 40 år som präst i aktiv tjänst
har jag varit församlingspräst, missionär och
själavårdslärare. Jag har lärt mig hur vi som
kristna kan leva och mogna med vår tro när vi
får dela med varandra.
Under de senaste åren har vi genom EÖM
på liknande sätt undervisat i själavård i Kina,
Japan och Mongoliet. Där har vi med asiatiska
kristna fått dela kunskaper och erfarenheter vi
fått från våra år i Tanzania och Sverige – Partnership in mission!

Magnus Lidbeck är sedan årsmötet 2013 ny
styrelseledamot av EÖM

Magnus Lidbeck

Vi behöver ditt fortsatta stöd i förbön och offrande
Barn med utvecklingsstörning
Vidareutbildning av lärare vid särskola i Henan
Förskolearbete i Shaanxi för barn med handikapp
Bibelskolarbete i Shaanxi
Stöd till bibelskolstudenter i Henan

Stöd till mongoliska missionärer
Stöd till bibelskola i Mongoliet

Köntäktä öss
Evangeliska Östasienmissionen
Linneagatan 18,
573 34 Tranås
Tel: 0736 402733, 0140 10025
info@eom.nu
Plusgiro 50215-3
Besök oss på vår webbplats:
www.eom.nu

Församlingsarbete i Japan
Plusgiro 5 02 15-3
Evängeliskä Östäsienmissiönen – EÖM
Evangeliska Östasienmissionen (EÖM) har sitt ursprung i Svenska Missionen i Kina (1887) och Svenska Mongolmissionen (1897).
Sammanslagningen 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 exempelvis stödja sociala utvecklingsprojekt. EÖM arbetar för att motverka den isolering gentemot omvärlden som systerkyrkan i Kina samt kinesiska institutioner upplevt under senare årtionden.
Missiönsledning öch styrelse
Jan-Endy Johannesson (missionssekr.), Mick Lidbeck (ordf.), Ida Andersson, Tord Ershammar, Elisabeth Hellström, Eva Joelsson,
Håkan Leandersson, Magnus Lidbeck, Arne Wikström

