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Fängslande församlingar i Mongoliet
I början av juni i år mötte jag N, en mongolisk
kvinna som berättade om vad som just hänt i ett
fängelse i Mongoliet. Trots att fängelset hade säkerhetsklass 1, hade några Jesus-följande mongoler efter mycket tjat och utnyttjande av kontakter
fått tillstånd att komma in och dela evangeliet. Under nästan ett år besökte N och hennes vänner regelbundet anstalten och såg Gud beröra internerna. När jag träffade henne hade de precis döpt 20
interner och det var nu 60 fångar som trodde på
Jesus. Fängelsechefen hade blivit så imponerad av
förändringen i de troende fångarnas liv att han tilldelat dem ett rum där de varje vecka får samlas

och tillbe och studera bibeln. En ny betydelse av
uttrycket cellgrupper...
Nu har ett antal fångar fått besked att de
skulle förflyttas till anstalter med lägre säkerhetsklassning. Fängelseförsamlingen ser detta som en
möjlighet till mission och multiplikation! De fångar
som ska förflyttas får träning i hur de ska starta
församlingar i de nya fängelser de kommer till.
Församlingsplantering kan se ut på olika sätt.
Det kan vara riktigt gripande...
Ganaa Mahmud
https://pionjarbloggen.wordpress.com

Kristen familj i sin jurta på stäppen i Mongoliet

Hitintills har Herren hjälpt
Roald Føreland berättar om vår systermission i Norge:

Evangelisk Orientmission

Hudson Taylor grundade China
Inland Mission 1865.

Då Hudson Taylor reste till
Kina 1854 fanns det bara
några tusen kristna där. Vid
slutet av hans liv fanns det
849 missionärer och 205
missionsstationer i landets
alla provinser. I dag finns
kring 100 miljoner kristna i
Kina.

Efter det följde 30 år av förföljelse. Nästan alla kyrkor stängdes, biblar brändes, kristna fängslades och dödades. Hela det
kinesiska folket, och inte minst de kristna fick utstå ofattbara
lidanden. Ändå upplevde kristendomen en otrolig framgång.
När Maos terrorvälde var över, fanns det många fler kristna än
tidigare. Faktiskt flera tiotals miljoner. Martyrernas blod var
kyrkans utsäde!

Nu har det gått över 30 år med större frihet för de kristna.
Man har öppnat 50.000 kyrkor och mötesplatser, över 60 milÅr 1889 kom Hudson Taylor till Norge. Det resulterade i grun- joner biblar har tryckts. Ändå är trosfriheten helt klart begrändandet av Den Norske Kinamisjon, som numera heter Evange- sad.
lisk Orientmission. Hudson Taylor ägde en gudagiven gåva att Finns det behov av mission i Kina? Missionärerna fick så ut
inspirera människor. Han ar utan tvekan en av missionshistori- evangeliet, men den stora tillväxten kom när missionärerna
blev utkastade. Det fyller oss med stor ödmjukhet. Det var
ens största frontfigurer.
främst kineserna själva som fick betala priset för att nå sitt
Hudson Taylor var inte en traditionell missionär. Han be- land med evangeliet!
stämde sig för att gå klädd som en kines och för att leva som
I Kina finns över 400 minoritetsgrupper. Att få bibeln översatt
kineserna. Han var också den förste som introducerade betill flera språk är en angelägen uppgift där vi kan hjälpa till. En
greppet ”att leva i tro”. Det innebar att han aldrig gick ut
annan viktig uppgift är att stötta de kristna som är förföljda
offentligt med ett upprop om pengar. Han ville alltid lita på att
och sitter i fängelse för sin tro. ”När en lem lider, lider hela
Gud själv skulle påminna människor om att stötta missionen.
kroppen.” I Kina finns idag flera tusen kristna experter utAllt eftersom åren gick blev själva mottot för missionen
sända. De arbetar som engelsklärare, jordbruksexperter, pro”Hittills har Herren hjälpt”. Ett tredje särdrag var att denna nya
fessorer etc. De är i landet med myndigheternas välsignelse
mission var tvärkyrklig. Kristna från alla samfund kunde resa ut
eftersom de ger viktiga bidrag till landet. De är så kallade
som missionärer, så länge de bekände den apostoliska trosbe”tältmakare”.
kännelsen.
Den kinesiska kyrkan är själv missionerande. Som mission vill
Samtidigt som missionsengagemanget i Norge tog fart så påvi stötta deras arbete på allt sätt. När Hudson Taylor reste ut
gick en genomgripande väckelse i Oslo. Trots att Norge var ett
till Kina var han en fattig man med dålig hälsa. Men Gud bruav Europas fattigaste länder så tvekade man inte att sprida
kade honom. Liknelsen om senapskornet, det lilla kornet som
evangeliet till världens ände. Väckelse och mission går hand i
växer till ett stort träd passar in här. Det ger oss frimodigt att
hand.
fortsätta.
Under åren som följde ökade missionen i
Kina dramatiskt. Tusentals unga, framför
allt från västvärlden,
tog emot Guds kallelse och reste till
Kina. Ofta med livet
som insats.
Speciellt farligt var
det vid Boxarupproret runt år 1900 samt
under andra världskriget. Missionsepoken
kulminerade
1949 då kommunisterna tog makten. Då
fanns det ca 6000
missionärer och 1
miljon kristna.

Roald Føreland är missionssekreterare i Evangelisk Orientmission i Norge. Han höll ett mycket inspirerande föredrag vid EÖM:s årsmöte i maj. EÖM:s grundare Erik Folke inspirerades också av Hudson Taylor när han reste till Kina första gången 1887. Båda våra missioner har likartade adresser på
nätet: Evangelisk Orientmission www.eom.no / Evangeliska Östasienmissionen www.eom.nu

Sommarskola för 650 barn i Zhoukou

Under en månads tid denna sommar utbildades 600 söndagsskollärare från många landsbygdskyrkor utanför staden Zhoukou

Sommarloven är svåra för många kinesiska barn, speciellt för dem som bor på landet. Många föräldrar måste
resa långt bort för att arbeta, och barnen lämnas hos
släktingar men har ingen riktig tillsyn. Flera barn blir utsatta för våld och många olyckor sker.
För att ge barnen ett sommarlov som är fyllt av glädje
och trygghet har den kristna kyrkan i Zhoukou de senaste fyra åren genomfört ett omfattande program med
kurser för dessa barn, främst i musik och dator. Gitarrkurser och datakurser är 30 dagar och olika key-board
kurser är 50 dagar. Alla elever får bo och äta under tiden. Allt är gratis!

Elevantalet har ökat för varje år och i år var det sammanlagt 650 elever i de olika kurserna. Barnen får också
undervisning i bibeln och får lära sig hur man kan be till
Gud. Det märkligaste av allt var att 60 av dessa barn
döptes denna sommar!

Denna sommar anställdes 13 erfarna musiklärare från
olika skolor för att undervisa i gitarr och key-board. Datalärare var våra egna lärare och elever från bibelskolan.
En teologilärare per klass hjälpte till med att lösa elevernas olika praktiska problem och fick vara deras andliga
själasörjare.
I sommar har vi också undervisat 600 söndagskollärare
under en månad. I församlingen i Zhoukou hålls varje år
utbildning för ca 1000 söndagsskollärare. Även i våra
580 kyrkor ute på landsbygden runt Zhoukou har månadslånga sommarläger för ”kvarlämnade barn” hållits.
I Zhoukou finns det 370 000 ”kvarlämnade barn” och
över 1300 kristna kyrkor. Det är en lång väg att gå men
visionen är att alla dessa barn ska få del av Guds kärlek
och att alla kyrkor ska få duktiga söndagsskollärare.
Tack för era förböner och ert bistånd!
Moses

Vi behöver ditt fortsatta stöd i förbön!
Arbetet bland ”kvarlämnade barn”, utbildning av söndagsskollärare, bibelskolestudenter i Zhoukou.
Den nya kyrkan i Zhoukou som ska invigas i november.
Arbetet bland barn med utvecklingsstörning, särskolan i Henan och förskolan i Shaanxi.
Fängelsekyrkan i Mongoliet
Våra missionärer: Bayaraa och Okhio i Mongoliet, Kerstin och Bo Dellming samt Yasuko och Daniel Dellming i Japan

Erinas minne
Inbäddad bland blommor vilade fridfullt min
systerdotter Erina i öppen kista när jag anlände från
min resa från Stockholm. Hon hade blivit lätt sminkad av sin lillasyster. Hennes man Mistunao och
hennes övriga familj turades om att vara vid hennes
sida och hålla kapellet öppet. Ryktet om hennes död
hade spridits snabbt. Betydligt fler än väntat dök
spontant upp för att sörja henne och beklaga sorgen
dagarna innan begravningen.
Sedan slutet av juli då hennes tillstånd drastiskt
försämrades flyttade Erina tillbaka till min systers
hem. Mina föräldrar, Erinas man, syskon och föräldrar sammansvetsades i den gemensamma viljan att
överösa Erina med kärlek och omsorg den sista tid
som var kvar. Om än hennes själsförmågor gradvis
avtog så miste hon aldrig förmågan att känna igen
och uppleva denna kärlek. ”Blir du inte trött, mormor?” hade hon någon gång frågat. ”Jag vill inte annat än vara vid din sida nu” blev svaret. Hon log till
svar. Liknande svarade nog övriga åtta familjemedlemmar som turades om att vara vid hennes sida
dygnet runt. En mycket minnesvärd tid fylld av mening har samtliga intygat att denna sista månad var
trots den oerhörda smärtan och sorgen. Den anda
av gemenskap som uppstod genom denna omsorg
liknar mina föräldrar med den anda som rådde i den
första kristna församlingen.

Erina blev 26 år. Här tillsammans med sin dotter Emi, 3 år.

telse. Denna försoning hade lett dem in i en djupare
relation. Ett litet brev ”till älskade morfar” har sedan
den dagen förvarats på en hedersplats i Bibeln. En
uppmuntran att värna om relationerna och älska
varandra, ”ty Gud är kärlek”, blev hans budskap i en
tid då allt för många människor fokuserar på sådant
som inte har någon betydelse för evigheten. Den
stora ensamheten som breder ut sig kanske är det
tydligaste tecknet på bristen av Guds närvaro i människors liv.

Det kanske står värre till i Sverige än i Japan vad
gäller rädsla för döden, då det i detta land är möjligt
att ha de döda anhöriga i sina hem och få vila,
klappa, smeka och gråta vid deras sida. Även Erinas
dotter, som ännu inte är tre år fyllda kunde klappa
mammas ansikte och gråta ut. Samma dag som hennes mamma dog så visste hon intuitivt att mamma
Min bror Daniel höll i begravningsceremonierna
var i himlen och till och med katten tycktes ”veta”
med andäktig värdighet och små stunder av tystnad
när den la sig platt framför Erina innan hon fördes
för tårarnas flöde. Min far som hade suttit bakom
iväg från hemmet.
kistan reste sig upp och predikade om ett minne av
Erina. Han berättade att han och Erina hade för
Mikael Dellming
många år sedan haft skäl att be varandra om förlå-
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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.), Ida Andersson, Tord Ershammar, Håkan Leanderson, Magnus Lidbeck,
Annelie Sköld, Arne Wikström, Lena Åkerlund. Redaktör för e-posttidningen: Arne Wikström.

