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Två nya kyrkor på den mongoliska stäppen
Vår medarbetare Bayaraa i Ulan Bator berättar här om verksamheten under fjolåret.
För ett år sedan gav Gud
oss en vision att starta en
kristen församling på Mongoliets landsbygd. Vi bad
om ledning och Gud visade
oss till en plats i västra
Mongoliet i provinsien
Arkhangian ca 70 mil från
Ulan Bator. Under året har
vi besökt platsen flera
gånger, och den 9 augusti
bildades en liten kristen
församling med 12 medlemmar.
Församlingen
heter ”Jesus-kyrkan” och
leds av en äldste och två
medhjälpare. Vi gläds över
deras iver och att de kan
mötas till gudstjänst varje
söndag. När det blir lite
varmare kommer vi att
besöka dem igen.
I september blev vi omKristna ledare samlas till bibelstudier för att sedan kunna leda andra i sina hemgrupper.
bedda att följa med ett missionssällskap till min mammas hembygd. Det är en liten stad som lig- Vid flera tillfällen har jag undervisat vid bibelskolor både i Ulan Bator
ger i provinsen Gobi Altai nära den kinesiska gränsen. Under svåra och i Erdenet. Vi har haft flera välbesökta familjeläger och andra lävinterstormar för fem år sedan förlorade många herdar all sin bo- ger. Under sommaren har vi renoverat ett hus där vi kan ha många av
skap. Missionen gav då 40 får till de 13 familjer som drabbats. Okhio församlingens samlingar. Det är annars svårt att hyra lokaler i vår
åkte dit med djuren samtidigt som han berättade om evangeliet. När stad.
vi besökte dem i september fick vi höra att de flesta i min mammas Under året har vi samlat in pengar för att kunna köpa en minibuss. I
släkt blivit kristna. Okhio stannade kvar en tid för att undervisa dessa slutet av året kunde vi köpa en lämplig buss, med plats för 9 personykristna. I december åkte jag och min lillebror Omboo dit för att ner. Den kommer att behövas när vi ska resa och besöka våra två nya
hjälpa dem en tid. Vi bad om att kunna starta en ny kyrka och Gud församlingar. I vårt vidsträckta land är bil nästan det enda sättet att ta
gav oss två!
sig fram! Varmt tack till alla som hjälpt oss!
I Ulan Bator arbetar vi frimodigt vidare. Vi har många ungdomar som
flyttat till storstaden från landsbygden och även en grupp studenter
från Afghanistan. De flesta är nykristna och de deltar ivrigt i bibelundervisning och gemenskap. De kommer ofta med sina frågor och berättar om sin kamp och de problem de möter. Det är en glädje att få
vara med dem. En trevlig sak är den basketboll-turnering som pågår
bland de kristna kyrkorna i Ulan Bator. Det ger en härlig gemenskap
med våra kristna vänner. Okhio och jag brukar vara bland åskådarna.

Vi tackar varmt för förbön! Här kommer några konkreta förbönsämnen:

Våra två nya församlingar

Pastor Okhios resor i och utanför Mongoliet

Våra hazara-studenter från Afghanistan

Vår församling i Ulan Bator och våra liv
Kära hälsningar

Bayaraa

Församlingen i Zhoukou inviger sin nya kyrka under sommaren 2015
Kyrksalen kommer att rymma 5000 personer

Visionsbild…Ett tidigt arkitektförslag för hur den nya byggnaden kunde se ut.
Vi ser med spänning fram mot den slutliga utformningen.

Vi har en budget för den nya kyrkan på
30 miljoner berättar pastor Maxin i
Zhoukou, Kina, när jag besöker honom
på hans kontor hösten 2012. Jag berättar för honom att det var också budgeten för min församlings kyrka, Brunnsparkskyrkan i Tranås, som invigdes för
ett par år sedan. Den byggnaden rymmer 500 personer.
Som bilden visar så är kyrkan i Zhoukou
enorm och kommer att rymma över
5000 personer i själva kyrksalen. Pastor
Maxin delar entusiastiskt sin vision
med mig om byggnaden, som inte bara
skall vara funktionell utan också estetiskt tilltalande.
Då jag under februari 2015 ringer
andrepastorn Jiao Xuewen så berättar
han att bygget fortskrider enligt planerna och invigningen beräknas ske under
sommaren. Till och med budgeten håller hittills.

Då Jan-Endy Johannesson hösten 2012 besökte församlingen togs han till den plats på
den jättelika tomten där kyrkan skulle uppföras. Pastor Maxin till vänster. Titta noga så
ser du markeringspinnen mellan Jan-Endy och pastor Jiao Xuewen.

Den nya kyrkan i Zhoukou kommer att rymma över 5000 personer i kyrksalen.
Staden Zhoukou ligger i östra delen av den folkrika provinsen Aldrig har jag hört talas om en församling med ett så brett
Henan. Storzhoukou består av 8 län samt själva stadskärnan. verksamhetsfält. Förutom den grundläggande teologiska utBefolkningen uppgår till omkring 11.4 miljoner. Här finns idag bildningen genom två-årig bibelskola och kortkurser kan man
över 1200 kyrkor med omkring 700 000 medlemmar. De 1200 bl.a. studera följande ämnen: Svetsteknik, svampodling, muförsamlingarna fungerar som utposter till moderförsamlingen sik, arbete bland äldre, psykologisk utbildning för att styrka
och leds i allmänhet av lekmän. Under våren pågår utbildning- föräldralösa barn, förädling av utsäde för majs och vete, medien av fler pastorer till de växande församlingarna. I den två- cinsk utbildning, datautbildning och många andra ämnen.
åriga bibelskolan studerar för närvarande 130 elever. Utbild- Man möter verkligen de behov som finns både i samhälle och
ning av tusentals lekmannaledare genom kortare kurser sker församling.
hela tiden parallellt i moderkyrkan samt ute i utpostförsamlingarna.

Förutom sociala projekt har EÖM genom Svenska Kyrkan i

Församlingen grundades 1883 av Hudson Taylor, den legendariske ledaren av Kina Inlandmissionen. Den nuvarande församlingen återuppstod efter den kaotiska kulturrevolutionen
1986. Den energiske läkaren och pastorn Maxin påbörjade
snart ett dynamiskt församlingsarbete som bl.a. omfattade

Österåker-Östra Ryd och Brunnsparkskyrkan i Tranås gett stöd
till utbildningen av pastorer och lekmannaledare. På EÖMs
hemsida www.eom.nu under ”Filmer och presentationer”
finns en powerpointpresentation som mer utförligt berättar
om församlingens arbete. Kyrkbygget har de klarat själva!

grundandet av ett sjukhus. EÖM fick kontakt med församlingen för några år sedan då vi tillsammans med Amity drev ett
stort projekt gällande HIV/AIDS.

Besök från Mongoliet vid årshögtiden!
Direktor Boloroo från Monglian Mission Center i Erdenet
talar vid EÖM:s årshögtid
I Enebykyrkan, Danderyd, 9-10 maj 2015.

Jan-Endy Johannesson

Hälsning från
Bosse Dellming:

Kärä vänner!
Efter

många

un-

dersökningar fick vi
nyligen beskedet att
min blåscancer har
spritt sig via lymfan
till olika delar av
kroppen och att den
inte går att bota. Det
enda man kan göra är
cellgifts- och strålbehandlingar som eventuellt kan fördröja förloppet. Som ni förstår blev vi ganska omskakade. Ni som brukar
be för oss, bed gärna att jag inte skall må alltför illa av dessa behandlingar och att cellgifterna skall ha åsyftad verkan. Den 31
mars skall man utvärdera detta.
Visst är jag ledsen för detta besked från doktorn, men samtidigt känner jag mig lugn och trygg. Jag vet att många av er, och
många också här i Japan, ber för mig och visst tror jag på underverk. Mitt liv vilar i den STORE LÄKARENS goda händer.
Jag är tacksam om ni också vill komma ihåg min familj och särskilt Kerstin i era tankar och förböner. Förutom sin huvudvärk har
hon nu oron för mig och framtiden. Jag har bestämt mig för att prioritera tiden med henne och familjen och alltmer överlåta
ansvar till andra och ta “blott en dag, ett ögonblick I sänder” och lita på att “som din dag så skall din kraft ock vara”.
Vi har sett fram emot att resa till Sverige denna sommar och min doktor tycker absolut att vi skall åka om jag är tillräckligt
stark. Om det inte skulle gå så vill jag på detta enkla sätt TACKA er alla för vad ni gett och betytt för mig. Tänk vilket rikt liv jag
har fått leva ända sedan jag som 15-åring tog emot Jesus som min Frälsare och Herre. Jag känner mig så rik, inte på pengar och
ägodelar men för Kerstin och mina tre barn och deras familjer och sedan alla de många, många vänner som jag fått under livet.
Jag är också så tacksam för snart 50 lyckliga år i Kristi och försoningens tjänst I Japan. Om vi inte skulle få träffas mer här på
Jorden, så är det min bön att få möta er alla “hemma hos Jesus”.

Många kramar

från er tillgivne och tacksamme Bosse
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