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Tack till missionärerna från kinesiska kristna
När vi tackade vännerna i Yuncheng för 25 kg
skyddsutrustning som anlänt, kom följande
svar från historikern och vännen Liu Hong:
”Skyddsutrustningen är som bäst eD hjälpmedel. Vi lever i eD utvecklat samhälle och
har bara en ﬁende, covid-19, aD bekämpa.
Men för 100 år sedan räddade missionärerna
kinesiska liv från tre katastrofer: krig, pest
och hungersnöd.”
Brevet berä)ar också om kristna besökare från
16 provinser som besökt gravgården i Haizhou.
Så här går predikoteamets ”historiska berä)elser” Cll. Liu Hong berä)ar en Cmme mer
allmänt om missionärsCden, syster Wei Yana
berä)ar om Elna Lenell, och en broder
berä)ar om Mick Lidbecks farfar Verner
Wester och hans familj. Tre Cll fyra Cmmar
avsä)s för Feng Yun-an (som besökte EÖM:s
årsmöte Cllsammans med Liu Hong 2014) för
a) berä)a om martyrerna i provinsen Shanxi
under Boxarupproret år 1900. Boxarupproret
med alla förluster av kinesiska och utländska
kristna liv är helt ny kunskap för dem! Nu 120
år senare är det predikoteamets vikCgaste
berä)else.
I juli kom e) brev om predikoteamets besök i
Taiyuan, huvudstaden i deras provins Shanxi. I
en kyrka med 100 personer berä)ade de om
martyrerna som dödades i Taiyuan under
Boxarupproret. Mötet sändes också on-line.

I slutet av mötet berä)ade de om de två
“systerböckerna” som Liu Hong översa) Cll
kinesiska “Min farfar i Kina 1903 – 1930” och
“Med en get som ressällskap”. E_er mötet ﬁck

En grupp kristna reser runt i olika församlingar
och berättar om Kinas missionshistoria. De kallar
sig ”Predikoteamet”. Gruppens ledare är Feng
Yun-an och Liu Hong.

de sälja 150 uppsä)ningar av böckerna. Brevet
avslutas: “Idag har jag varit helt upptagen med
a) packa och bokföra böckerna”.
De båda böckerna kan också köpas på både
svenska och kinesiska från EÖM.

En hälsning från
Sanmenxia i Kina
I slutet av 2019 beslutade EÖM a)
stödja församlingen i Sanmenxias
arbete bland facga och utsa)a
människor i en bergsby utanför
staden. På grund av coronaepidemin kunde dock inte kyrkans
team besöka byn förrän i juni nu i
sommar. Medlemmar ur kyrkans
team har besökt bergsbyn många
gånger, men det kändes extra
Många i bergsbyarna bor forDarande i gro=or i bergen.
vikCgt den här gången e_ersom
området har varit stängt och
isolerat de senaste månaderna.
få) en känslomässig anknytning Cll området och
Pastor Jacob beskriver människorna som bor där
människorna som bor där. Han påminner också om
som bortglömda av samhället.
orden i Ordspråksboken 14:21: ”…lycklig är den
som förbarmar sig över de betryckta.”
Teamet på å)a personer hade med sig ris och mjöl,
olja och salt och pengar som ska hjälpa Cll a)
Första dagen besökte de tre familjer. Jacob berä)ar
möjliggöra ﬂera barns skolgång. De mö)es av stor
om hur de kom Cll den första familjen. Himlen var
tacksamhet och glädje. En i besöksteamet beskrev
mörk och bara några minuter e_er a) de hade
a) hon kände en sådan värme och en sådan
anlänt började det regna. Grannen Cll familjen de
familjär stämning när de kom Cll denna facga
skulle besöka var förtvivlad. Årets skörd av vete, låg
bergsby. Pastor Jacob konstataterar a) e_er de
ute på marken för a) torka, och riskerade nu a)
återkommande resorna har många i besöksteamet
förstöras av regnet! Besöksteamet slösade ingen

Besöksteamet rycker in och hjälper <ll a= rädda veteskörden undan regnet.

Cd utan bad a) få låna redskap och hjälpte
grannen a) rädda skörden. Det var en oväntad och
mycket välkommen hjälp.
När de)a arbete var avklarat kunde teamet besöka
den första familjen. De frågade om hur de hade
ha_ det under de här svåra månaderna och ﬁck
höra a) levnadskostnaderna hade ökat, men a)
inkomsterna nästan helt uteblivit. Hjälpen från
kyrkan var mycket välbehövd.
Hos nästa familj ﬁck de höra a) 90-åriga gamla
farmor, som Cdigare klarat sig själv, fallit och skadat
hö_en. Ändå kom hon vacklande för a) ta emot
besöksteamet och ville hjälpa Cll.
Vid besöket hos den tredje familjen ﬁck teamet
veta a) mannen hade blivit akut sjuk och befann
sig på sjukhus. De åkte därför direkt Cll sjukhuset
och hälsade på honom.
Andra dagen besökte kyrkoteamet en familj där
maken varit sjuk i över 20 år och inte kunnat klara
sig själv utan varit beroende av familjens hjälp i det
dagliga livet. Förra året diskuterades a) hjälpa
honom med en elektrisk rullstol så a) han skulle
kunna komma ut lite mer, och för a) underlä)a för

Utdelning av ris, vete, olja och salt.

hans hustru. Nu hade mannen få) hjälp från annat
håll a) betala en kostsam operaCon som le) Cll a)
han e_er e) halvårs rehabilitering fakCskt kan röra
sig och gå, om än långsamt och försikCgt. Pastor
Jacob och de övriga i besöksteamet var alla
förbluﬀade och mycket glada över hans förbä)rade
Cllstånd. E_er a) ha diskuterat saken med läkarna
och inom besöksteamet, beslutade de a) pengarna
som skulle gå) Cll rullstolen istället skulle
användas Cll e) litet assistansfordon, som ser ut
som en minibil. De)a skulle kunna hjälpa både
honom och hans familj.

Husen med tegeltak är de lite ”ﬁnare” husen uppe i
bergen.

Pastor Jacob hälsar i si) brev Cll EÖM och Cll alla
deras svenska vänner. Och han tackar för ert stöd
Cll deras arbete. Han beskriver inte bara de hjälpta
familjernas tacksamhet utan också besöksteamets
glädje a) kunna hjälpa. De)a första stöd Cll
Sanmenxias församlings sociala arbete uppgick Cll
10 000 kr och den hjälpen har bety) så mycket. Vill
du vara med och stödja det fortsa)a arbetet?

I goda makters underbara
omsorg
”I goda makters underbara omsorg” – så
börjar psalm 509 i vår psalmbok. Förfa)aren är
den tyske teologen och prästen Dietrich
Bonhoeﬀer. Han skrev psalmen under sin
fångenskap i koncentraConslägret Flossenburg
och skickar den i e) brev Cll sin fästmö och
sina föräldrar. Kort däre_er avrä)as han på
order av Hitler, bara några veckor innan
fredsslutet. Orsaken var a) han deltagit i en
konspiraCon som ledde Cll e) misslyckat
a)entat mot Hitler. Bonhoeﬀer som visste a)
han hade myndigheternas ögon på sig hade
lämnat si) land och Cllträ) en tjänst i USA.
När han ser utvecklingen i si) hemland lämnar
han tryggheten där för a) återvända och göra
en insats för sin kyrka och si) land. E) beslut
som skulle kosta honom livet.
I min bokhylla har jag hans bok ”The cost of
Discipleship”, införskaﬀad under min Cd vid
Sjömanskyrkan i London. Det är en bok som
få) stor betydelse för många, också för mig. I
Ylva Eggehorns översä)ning är bokens Ctel
”E_erföljelse”. Den är en svidande vidräkning
med den bekväma kristendom som missbrukar
Guds nåd så a) den blir utan konsekvenser i
livet. Det kostade Jesus livet a) gå i närkamp
mot ondskan för a) förverkliga Guds frälsningsplan. Som hans e_erföljare får vi räkna
med a) det kan kosta också oss något, för
vissa väldigt mycket.
Jag tänker på alla våra Cdigare missionärer,
alla våra kristna medarbetare på våra olika
”fält”. Många har få) betala e) högt pris som
KrisiC e_erföljare och vi)nen. Men trots allt
har tron gång på gång få) visa sin förunderliga
bärkra_. Den alternaCva översä)ningen av vår
psalm, nr 817 i vårt psalmboksCllägg har som
överskri_ ”Med hjärtats Cllit”. Psalmen låter
oss ana hemligheten bakom denna paradoxala
trygga Cllit. ”I goda makters underbara omsorg
vi väntar lugnt vadhelst oss möter här. Gud är
hos oss var a_on och var morgon. Guds kärlek
genom varje dag oss bär”. Av Bonhoeﬀers brev
framgår a) han med ”goda makters underbara

omsorg” avser både Guds och människors
omsorg. – ”alla människors tankar, förböner,
bibelord, musik och sånger, alla kra_er som
bär.” När vi ser Cllbaka på vår missions långa
historia kan vi se otaliga exempel på en god
kombinaCon av lyhördhet inför människors
behov och en vilja a) förmedla omsorg med
sikte på hela människan. Vi har satsat på
evangelisaConsarbete, opieasyler, hjälp Cll
jordbävningsdrabbade, skolor, barnhem, stöd
för barn med särskilda behov, själavårdskurser.
Från våra vänner i Kina får vi många vi)nesbörd om hur mycket allt de)a betyder och
berör människor än idag. Vår missions över
140 åriga verksamhet har varit möjlig tack vare
alla trofasta missionsvänners förböner och
oﬀervilja runt om i hela vårt land.
Det har varit en förmån för mig a) vara
med i vår mission alltsedan barnsben och
också vara med i dess styrelse i över 40 år. Det
har varit berikande år som jag är tacksam för.
Vår mission, EÖM har under åren ställts
inför många stora problem och svåra vägval.
FramCden har Cdvis te) sig så oviss. Hur kan vi
fortsä)a a) vara e) redskap för Guds mission i
Kina, Mongoliet och Japan? De)a år tvingas vi
också uppleva hur coronapandemin skakar om
Cllvaron för oss och miljoner människor runt
hela vår jord. Vad ger oss trygghet i allt de)a
och e) hopp för framCden? Vår psalmvers
öppnar e) perspekCv som inger hopp och
förväntan: ”det främmande och nya väntar jag.
Guds nåd är ny var a_on och var morgon. Han
väntar oss i varje nyväckt dag” (Psalm 509:1)

Tord Ershammar

Sommarläger I Mongoliet
Här kommer en varm hälsning från Mongoliet. Jag
hoppas ni alla mår bra! Först av allt vill jag tacka för er
kärlek och omsorg om vår familj och vår verksamhet.
På grund av coronapandemin har alla våra kyrkor varit
stängda sedan januari, men vi har delat in vår
församling i fem hemgrupper och har på så sä)
kunnat fortsä)a.
När vi bad Cll Gud om ledning inför denna sommar så
kom tanken a) hålla små sommarläger för ungdomar.
Vi rustade upp vår sommarstuga och inbjöd
ungdomar a) komma Cll bibelläger där vi studerade
engelska och bibel. Ungdomar har inte kunnat gå i
skola på månader.

Första veckan kom 8 ungdomar. Sju av dem ville
döpas. En pojke heter Munkjin, 13 år. Han bor med sin
morfar, sin mamma och en lillasyster på 4 år. När
mamman är ute och arbetar är det han som lagar
mat, hämtar va)en och ved och städar hemmet. Han
älskade a) få vara på lägret och var mycket ivrig a) få
döpas.

Här är Munk-Iveel, 8 år.
Han bor med sin mamma och en syster som är
två år. Hans pappa var
äldste i en kyrka, och på
nyårsa_on besökte han
ﬂera facga familjer med
presenter Cll barnen. På
nyårsna)en ﬁck han en
stroke och dog i sömnen.
Faderns död var mycket
traumaCsk för Iveel. Han
ville inte prata eller skra)a och ville inte leka med
andra barn. Men han älskade a) vara på lägret. Han
pratade och lekte med de andra pojkarna. Han
skra)ade mycket. Hans mamma blev jä)eglad när
hon hörde det. Han sa a) han ville åka på läger
även nästa år.

Andra veckan var det 9 pojkar som kom. Där var det
tre pojkar som ville bli kristna och döpas. Tredje
veckan var för ﬂickor. Det var en mycket lugnare vecka
än då det var pojkläger. Två ﬂickor döptes.

Tack för era förböner och omtankar!
Era syskon i Mongoliet

Bayaraa och Okhio

Välkomna till missionsmöte och EÖM:s årsmöte!
Årsmötet har flyttats fram till

torsdag 1 oktober kl 13.30
Betlehemskyrkan, Luntmakargatan 82, Stockholm
Medverkan av bl.a. Mick Lidbeck och Lars Narin
Vi håller coronasäkert avstånd!

Varmt tack för förböner och gåvor!
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