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LEDER

Sammen om oppgaven
Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet...
Jesu befaling om å gå ut i hele verden, til
alle folkeslag med evangeliet til frelse
er fortsatt like aktuelt i 2006.
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Men verden er annerledes nå en den var
da vår misjon ble født ut av misjonsvekkelsene
i Norge for litt over 100 år siden. Derfor må
også måten vi tenker og driver misjon på,
forandres.
Vårt land har opplevd ekte vekkelsesglød og Herren har kalt mange av sine til
tjeneste – også til helt unådde folk.
Norge var i mange år det land i verden
som hadde ﬂest misjonærer i forhold til
folketallet. Slik er det ikke lenger.
Noe av årsaken til dette kan være at vi
ikke lenger kjenner på behovet for å nå
ut til land som allerede har en stedegen
kirke – særlig når disse selv er med på å
sende mennesker ut i misjonstjeneste.
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Kina er nå et av disse landene.
Den kristne kirke i Kina har opplevd en
utrolig vekst, og med både den økonomiske veksten og en økt åpenhet til
verden rundt, er Kina i ferd med å bli et
land som på sikt vil sende ut tusenvis av
misjonærer.

Evangelisk Orientmisjon
Evangelisk Orientmisjon (EOM)- tidligere Den
Norske Kinamisjon er en felleskristen misjonsorganisasjon grunnlagt i 1889, som i lydighet
mot Jesu misjonsbefaling har som oppgave å
utbre Guds rike blant Østens folkeslag og i andre
områder Gud måtte lede til.
.

“Tilbake til Jerusalem” er en visjon som
er født ut av husmenigheter i Kina. TTJ
har en visjon om å sende misjonærer fra
Kina gjennom de muslimske områdene
og tilbake til Jerusalem. Det er mange
meninger om både virkemåter og antall
sendte misjonærer, men at Gud reiser
opp mange mennesker i Kina, er det
ingen tvil om. Kjærligheten til evangeliet
og nøden for den ufrelste verden har
grepet de kristne i Kina. Dette er igjen en
frukt av det misjonsarbeidet som bl.a vår
misjon ved våre misjonærer har fått lov
til å være med om.
Som den eldste norske kinamisjon, er det
viktig for oss fremdeles å søke Herren
for å ﬁnne ut om og hvordan vi i dagens
situasjon kan være med å hjelpe våre
brødre og søstre i Kina.
På samme måte som vi opplever at
arbeidet i Japan mer og mer handler om
samarbeid med lokale kristne og
menigheter, så tror vi at gjerningene som
venter oss i Kina vil være annerledes enn
før. Vi skal få lov til å være til velsignelse
for Kina og et redskap for utbredelse av
evangeliet.
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Til tider kan vi oppleve oss underlegne i
forhold til det engasjement og den
oppofring som vi ser i de kinesiske
kirkene.
Samtidig har vi som folk en 1000 årig
kristen historie. Vi har mennesker og
ressurser som kan være til hjelp og velsignelse for den kinesiske kirke.
Oppdraget er på ingen måte fullført, og
befalingen er på ingen måte utdatert.
Evangeliet om frelse er like aktuelt for
enhver tid, til hver generasjon, og til alle
folkeslag.
Men idag står vi innfor en ny tid med en
ny utfordring. Vi får oppleve at kristne
fra alle verdenshjørner får lov til å stå
sammen om oppdraget. Det fyller oss
med takknemlighet og med et fornyet
engasjement.
Evangeliet skal forkynnes og vi får
fortsatt være med....
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ANDAKT

Å forstå Kristi Kjærlighet
En gammel historie forteller om den
kirkefaderen Augustin som en dag var
ute og gikk på stranden.
Der kom han over en liten gutt som løpte
frem og tilbake med bøtter med vann
mellom sjøkanten og et lite hull som han
hadde gravd i sanden.
“Hva gjør du?” spurte Augustin.
“Jeg forsøker å tømme havet over i det
hullet jeg har laget”
Der og da innså Augustin at det var
nettopp det han hadde gjort, nemlig å
putte en inﬁnit,uendelig, evig Gud inn i sin
begrensede forstand.

Bønnen fra Efeserbrevet er en bønn om
at Gud ved sin Ånd skal gjøre oss i stand
til , sammen med alle de hellige å fatte
bredden og lengden, høyden og dybden
av Krist Kjærlighet.
Og den sier samtidig at Kristi kjærlighet
kan overgår all kunnskap.
Vi er for tiden 3 personer som er ansatt i
hjemmeadministrasjonen, vi har alle forskjellige kirkebakgrunner og vi kan også
ha forskjellig tilnærming til livet med Gud.
Men nettopp i vår forskjellighet så har det
slått meg at Gud kan formidle sin storhet.
Det er i fellesskapet med alle de hellige at
vi kan bli gjort i stand til å fatte det som
er mer en noen kan fatte?
Det er viktig for oss å minne
hverandre på enheten mellom Guds barn og at det
kun er i fellesskapet vi kan

bli gjort i stand til å forstå dimensjonene
i Kristi Kjærlighet for alle mennesker. Når
vi opplever at forstanden og forståelsen
ikke strekker til så er det også i det
samme fellesskapet vi kan KJENNE hele
Kristi Kjærlighet.

SVEN LUDVIGSEN
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Må dere sammen med alle de
hellige bli i stand til å fatte
bredden og lengden, høyden og
dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele
Guds fylde! Han som virker i
oss med sin kraft og kan gjøre

uendelig mye mer enn det vi
ber om og forstår,

Kontor og ekspedisjon
Slemdalsveien 1
Postboks 5369 Majorstua
0304 Oslo
Tlf; 22 60 94 40
andreas@eom.no
Bankgiro: 3000 15 76719

Hovedstyret
Styreformann: Trygve Jordan
Margot Sjøen
Anniken J. Borchsenius
Lars Jakob Moe
Åge Ånensen
Doris Brekkå
Egil Tangjerd (vara)
Helge Flaa (vara)
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Historikk

Otto Treider
Vi har hentet frem dette stykket fra Den Norske Kinamisjon`s
40 årsskrift som ble gitt ut i 1929. Det gir en god beskrivelse
av en av våre grunnleggere, Otto Treider. Det er inspirerende å
lese om hvordan et menneskes møte med Gud gir kraft til
tjeneste.

BESØKELSESTID
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I åtti- og nittiårene av forrige århundre
var vårt land gjenstand for en dyptgående åndelig besøkelsestid.
En pinsevind blåste næsten hele landet
over. Der kom “liv i de døde ben”.

4

Bevegelsen betegnet en ny tid i det
kristelig arbeid, mangt og meget kom i
støeskjeen. Vekkelsens ledende menn
var sprunget ut av selve folket og dette
måtte naturlig gi den dens karakter
og retning. Hittil hadde det frivillige
kristelige arbeid i størst utstrekning vært
direkte knyttet til kirken. Nu kom en gjennomgripende forandring. En selvstendig,
livsfrisk legmannsbevegelse brøt sig
hurtig vei inn over vårt folk i øst, vest, syd
og nord.
På Østlandet tok vekkelsen særlig godt
tak, her slo den dype røtter.
En av de 3 menn som her blev Guds spesielle redskape var handelsskolebestyrer
Otto Treider.

ROSENIUS
Otto Treider var født i Drøbak den 6
oktober 1856. I slutten av syttiårene kom
han til Oslo og viste sig
snart som en usedvanlig evnerik mann på
det merkantile område. Han skapte sin
store institusjon
for utdannelse av ungdom til handelslivet, en skole som blev søkt av tusener
unge menn og kvinner.

Ikke mindre kjent og skattet blev han
som kristelig forkynner. Straks etter sin
konﬁrmasjon blev han
omvendt til Gud, og kom snart med i
aktivt arbeid for Herren i sin hjemby.
Den kjente svenske predikant Rosenius
hadde gjennem sine skrifter øvet en
sterk innﬂytelse på hans kristelige syn,
og dette gav hans forkynnelse meget av
dens særpreg.
Det var hans spesielle nådegave å fremstille Kristus i sine prekener. Det var det
frie evangelium, de klare toner om Kristi
kors og blod.

HUSMØTER I OSLO
Da han kom til Oslo blev han hurtig kjent
og benyttet i de kristelige forsamlinger.
Hans “frie” forkynnelse
vakte imidlertid snart motstand. Tilslutt
blev han utestengt på det ene sted efter
det annet, særlig fordi han efter sitt syn
fant å kunne samarbeide med kristne
venner, som stod utenfor statskirken.
Ennu mer fordi han sammen med sine
venner tok nadverden i sitt hjem og
senerer i sin forsamling.
Men Treider hadde ikke i sinne å gi opp,
hvad han trodde var rett. Han hadde vunnet sig mange
venner og tilhørere, som gjennem hans
forkynnelse fant hvad de søkte.
Han samlet derfor folk til faste møter i
sitt hjem i Grensen 4, hvor stuene snart
blev for trange. Man leiet avholdslokalet i

Møllergaten 38 som fyltes til trengsel
kveld efter kveld. Så tok han sammen
med endel venner det dristige skritt å
bygge Calmeyergatens Misjonshus
som blev tatt i bruk juledag 1890. Dette
store lokale (som rommer 5000 mennesker fyltes ved møtene til siste plass.
Økonomiske vanskeligheter tvang dog
efter en tid virksomheten tilbake til Møllergaten 38, hvor vekkelsen fortsatte.

NÅDEGAVER
Med rivende fart gikk snart vekkelsens
brand utover landdistriktene, Treider
hadde syn
for å sette nådegavene i bruk. Han
sendte skikkede brødre utover landet om
søndagene for å vidne om Herren,
og reiste selv ofte med dem. En rik og
vidstrakt vekkelse var i full gang.
Treider ﬁkk også tid til et betydelig
litterært arbeid. Oppbyggelsesbladet
“Evangelisten” blev startet, og han var
detsutgiver og redaktør i årene 1891-1901,
da bladet gikk inn. Han døde langfredag
1928.

Betel Langevåg

GUNNAR SKAAR

pastor, men Gud har bedt meg om å
være en tilrettelegger” og det er fantastisk å oppdage gaver og talenter som
Gud har lagt ned i andre og se hvordan
disse kommer inni en aktiv tjeneste.

PLASS TIL UNGDOM
Sentrumskirken har store lokaler og

f.v Gunnar Skaar, Kjetil Sletta

Det har skjedd mye de siste årene sier
hartidligere leid ut til ﬂere butikker i
mannen som opplever å ha fått et kall
Langevåg. Dette var en kjærkommen
fra Gud til å drive arbeidet videre. Gunnar inntekt til driften av menigheten, men
Skaar vokste opp på og med Betel og det Gud hadde andre planer. I begynnelsen
var en konkret henvendelse fra Gud som
brukte de menighetssalen til ungdomsargjorde at han valgte å stå trofast når ting beidet, men etterhvert innså de behovet
så mørkt ut. “ Gud spurte om jeg ville
for utvidelser. Og de sa derfor fra seg
holde ut om jeg så
96.000 i årlige leieinntekter for å
ble alene. Ja, men
innrede lokalene til ungdomskafe.
du vet at jeg ikke
Ungdomskafeen er nå blitt et av
klarer det om ikke
de største samlingsstedene for
du er med”. Og
ungdom i Langevåg. Hver fredag
med vissheten om
samles det mellom 60-100 ungat Gud ville være
dommer i kafeen. De første årene
med så gikk han i
ville de holde en lav proﬁl, og det
gang. Det begvar viktig at dette skulle være
ynte med at han
for ungdommen. Men etterhvert
ba Gud om nye
begynte ungdommen selv å spør
Kunstneren Per Andreas
medarbeidere , og
om
det ikke kunne være andakter,
Dahl har malt ﬂere
nye medarbeidere
bilder rett på veggene i
og nå er også andakten en del av
kom. “Jeg har aldri lokalene.
kvelden.
følt at det har vært
NYE VIRKEMIDLER
min oppgave å være
Etterhvert har de også startet

motorsykkelverksted, de har begynt med
en klubb for 9-14 åringer på tirsdager, og
de leier ut lokalene til bursdager, møter,
osv. Men gjengen på Langevåg lar det
ikke stoppe der, nå er de i full gang med
å kjøpe instrumenter, fordi de har et
ønske om få til et bandsom kan spille til
lovsang, og med solide musikalske
forbildene i Langevåg med folk
som Ytre Suløens, Brazz Brothers,
Nils Peter Molvær og nå Robert
Post, så er iallefall vi spent på
hvordan dette vil bli. De drømmer
også om å få til en leksekafe, og
de ﬂeste ungdommene går forbi
Sentrumskirken til og fra skolen,
vi har vel en følelse av at dette nok
kommer til bli mer enn en drøm.

BØNNESVAR OG ILDSJEL
En av arbeiderne som kom til i begynnelsen var Kjetil Sletta. Kjetil hadde
bakgrunn fra pinsemenigheten og er en
allsidig mann, med et brennende hjerte
for Jesus og for ungdommen i Langevåg.
Gunnar forteller at Kjetil var et bønnesvar, og at han har tilført masse både
bygningsmessig, åndelig og sosialt. Han
er blitt en samlende person i dette miljøet
og det er vel ikke mange undommer på
Langevåg som ikke kjenner Kjetil. Med
alt dette har de også fått positive tilbakemeldinger fra lokalsamfunnet, de har vist
at de bryr seg om ungdommen og har
også fått lov å merke på forunderlig vis
hvordan arbeidet også leder mennesker
til Jesus. Menigheten teller ikke mer en
18 medlemmer, men det hindrer dem ikke
i å tenke fremtidsrettet.
Tekst& Foto:
Sven Ludvigsen
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Evangelisk Orientmisjon har
lenge hatt sterke forbindelser med den frittstående
menigheten Betel Langevåg.
Betel Langevåg har nå føyd
Sentrumskirken til navnet
sitt og når vi ser hvor ﬂott
beliggenhet lokalene har
så skjønner vi at det på
mer en en måte sier noe
om denne gamle menigheten. I ﬂere år opplevde de
nedgang, de gamle falt fra
og tilveksten var lik null.
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色色 iroiro

Ordet for litt av hvert, iroiro består av 2X tegnet for farge.

SKILEIR I URA-BANDAI
Taira-kirken arrangerte i begynnelsen av
januar ski-leir på skistedet Ura Bandai.
Etter ﬂere år uten skileir er det gøy å
se at det er blitt tatt initiativ til å samle
ungdom fra Taira til slike arrangementer.
“En leir med 18 deltagere synes vel
ubetydelig å skrive så mye om, men vi
ser dette som en viktig oppstart på å nå
ungdom gjennom leirer igjen. Det har
vist seg veldig vanskelig å nå tenåringer
på feltet vårt. La oss be inderlig om
kraft og visdom til å nå denne sårbare
og påvirkelige aldersgruppen med Guds
evige Ord.” sier Anniken Mori.
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HAMAKO´S DÅP
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Rett før Jul ble Hamako Nagayama (90)
døpt. Som ung studerte hun engelsk ved
Tsuda Christian Womens College.
På den tiden kom hun først i kontakt
med kristne og Bibelen, men hun kom
ikke til tro. Hun jobbet i mange år på
den Mansjurske ambassasade men etter

at hun giftet seg ble hun bestyrer på et
tradisjonellt japansk vertshus i Onahama.
Hennes 2 døtre, Yoko og Emiko begynte
begge å gå i Kirken, Yoko på universitetet
hun studerte ved og Emiko i Onahama(nå
Izumi). I mange år ba døtrene for morens
frelse, og i november 2005 bekjente

Hamako troen for første gang.
Pastor i Izumikirken, Kei Masui forteller
at Hamako husket salmen “Abide in Me”
fra hennes tid på Tsuda College, og å
høre henne synge den med troen i hjertet
var en helt spesiell opplevelse.

Årsmøtet 2006 vil bli holdt lørdag 29 april klokken 11:00
i Misjonskirken på Majorstua.
Det vil bli sendt ut egen informasjon om dette til gruppene våre.

GUDFRYKTIGE METALLROCKERE
Vi har tidligere skrevet om metallbandet
EXTOL. Noen av bandmedlemmene har
tidligere vært på team til Japan. Med en
besetning bestående av fem personlig
kristne menn i slutten av 20-årene skiller
Extol seg noe fra det mange vil forbinde
med typiske metallband. Vi har hatt et
sterkt ønske om å få til en EXTOL turne
i Japan og Øyvind Haraldseid har gjort
en solid jobb med å presentere bandet

for forskjellige japanske plateselskaper.
Det har foreløpig ikke lyktes å få dette til,
men med nominasjonen til årets Spellemannspris er vi kanskje et steg nærmere.
Vokalist i EXTOL, Peter Espevoll er for
tiden på bryllupsreise i Japan og besøker
blandt annet våre misjonærer i Iwaki.
Vi gratulerer EXTOL med nominasjonen
og Peter og Rebecca med bryllupet.

TELTMAKER-KURS
24.05.06 - 28.05.06-Bergen

Ønsker du å tjene Herren som “teltmaker” i en fremmed kultur? Da er dette
forberedende kurset noe for deg.
Du vil bli gitt en innføring av alle de
temaer som du som “teltmaker” trenger
å kjenne til. -Teltmaker/ Bibelsk perspektiv -Teltmaker/Hva,hvor,når,hvorfor,
hvem og hvordan.

-Det internasjonele jobbmarkedet.
-Gjestfrihet og evangelisering
-Forretningsdrift og misjon
-Evamgelisering på arbeidsplassen
Dette og mange ﬂere emner vil bli undervist i. All undervisningen foregår på
engelsk. mer info ﬁnner du på :

www.tent.no

Misjonsgruppene rundt om i landet er en viktig del av misjonsarbeidet.
En av disse er Orientmisjonsgruppa i Sannidal, de samles trofast 1 gang
i måneden og bibel, bønn, misjonsnytt, og god mat er viktige ingredienser. De har holdt på i 7 år og trives godt i hverandres selskap, noen
er forsvunnet underveis og andre er kommet til. De som var tilstede når
vi var der er fra venstre; Olav Bråtane, Sigrunn Bråtane, Ingebjørg Moe,
Lars Jacob Moe, Øyvind Kristiansen, Marit Kristiansen og Elfrid Dobbe.
“En slik gruppe har en dobbel funksjon, det ene er å støtte misjonen
med penger og bønn, men vi må heller ikke undervurdere den sosiale
delen som og er veldig viktig.” sier Lars Jacob Moe.

Ønsker din gruppe, menighet, fellesskap besøk av EOM.
Ta kontakt med vår misjonskoordinator Sven Ludvigsen.
Tlf: 928 81 346 / E-post; sven@eom.no
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ORIENTMISJONEN I SANNIDAL
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KIRKE OG MISJON

MISJONSBEVEGELSER I KINA I DAG
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I begynnelsen av desember
besøkte Tony Lambert
Norge og holdt et foredrag
på China instituttet. Han
driver til daglig med forskning på kristne menigheter i Kina for OMF. Han er regnet som en av de fremste
ekspertene på menighetsliv
og misjon i Kina.
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Allerede i 1943 startet kinesiske kristne
med tilknytning til CIM en form for
misjonsvirksomhet. De reiste vestover
med evangeliet, blant annet til Urumchi.
Her møtte de store vanskeligheter, i form
av arrestasjoner og drap, og det stoppet
opp. Men visjonen levde videre og ble kalt
”Tilbake Til Jerusalem” (TTJ) ideen var
å bringe evangeliet vestover til alle land
inntil de endte i Jerusalem.
50 år senere (ca 1995) ble det blåst liv i
visjonen igjen og i dag er det noen hundre kristne som er under opplæring og
klar til å sendes ut som misjonærer fra
Kina. TTJ har, ifølge Lambert, blitt mer
kjent i vesten enn blant husmenighetsbevegelsen inne i Kina. Det er
en del kontroverser knyttet til personer

som representerer misjonsbevegelsen i
vest. – Likevel er det en veldig naturlig at
en så stor kirke, som den kinesiske kirke,
begynner å tenke misjon. Det er selvsagt
mange praktiske hindringer i veien for
å sende ut misjonærer fra Kina, men vi
bør absolutt være med å be for, og støtte
dette initiativet.
Lambert advarte imidlertid mot sen-

noe å bidra med?
Vel førti deltakerne på Kina-seminaret
hadde en kreativ og livlig menings
utveksling og noen av stikkordene som
ble nevnt var: Partnerskap med de
kinesiske kristne, humanitære prosjekter,
store muligheter innenfor rammene av
den ofﬁsielle kirke, vær forsiktig med
ukritisk pengeoverføring.

For oss i
EOM (Trygve,
Andreas og
Roald), som var
til stede, var
dette nyttige
innspill.
Vi ønsker i
høyeste grad å
få være med på
det Gud gjør i
Tony Lambert: Overseas Missionary Fellowship
Kina og vi vil be
sasjonsmakeri. - Målet er å sende ut
Gud vise oss hva vi skal involvere oss i.
100.000 misjonærer fra Kina og dette er
Denne oppfordringen går videre til våre
en illusjon. Pr i dag vet vi om 200- 500
lesere. Vi er inne i en prosess der vi
misjonærer-kandiater under opplæring.
skal velge nye prosjekter inne i Kina og
Det er også viktig å merke seg at mange
trenger absolutt forbønn for dette.
av disse ikke nødvendigvis reiser ut som
Av: Roald Føreland
en del av visjonen TTJ.
Foto: Ove Eikje / Dagen
Etter seminaret var det paneldebatt der
følgende to spørsmål ble stilt:
Bør vi være involvert i Kina?
Bør vi være der som elever eller har vi

KORSET-JESUS I KINA
Det er første gang det kommer ut en så omfattende dokumentasjon om husmenighetsbevegelsen i Kina. Det er både inspirerende og svært nyttig.
Den gir en realistisk skildring av hvordan mennesker møter Jesus i Kina i dag.
Det er alt fra helt dagligdagse problemer til fengsel og tortur som beskrives.

Fra omslaget:

Korset – Jesus i Kina
I Kina var budskapet om korset en gang
så langt vekk, som på den andre enden
av universet. Men nå er det her, midt
iblant oss. Denne dokumentar-ﬁlmen
som heter “Korset - Jesus i Kina” består
av ﬁre episoder, hver av dem på om lag
én time. Det første programmet, “Kilden
med livets vann” forteller om hvordan
evangeliet har gjenfødt mennesker fra
alle samfunnslag i dagens Kina. Her er
vitnesbyrd fra bønder, studenter, tjenestemenn, forretningsfolk, tidligere forbrytere, foreldreløse, forfattere, skuespillere
og vitenskapsfolk. I det andre programmet, “Blodets frø” følger vi de blodige
fotavtrykkene til kinesiske misjonærer

YUAN ZHIMING er produsenten av
denne ﬁlmen. En hendelse som ﬁnner
sted når han er 11 år etterlater et varig
inntrykk i unge Yuans sinn. I byen med
5000 innbyggere hersker det en optimisme overfor det nye regimet til Mao.
Bøndene skulle overbevises om at et
jordisk kommunistisk paradis ville bli
virkelighet innen få år. Det eneste som
sto i veien var byens 1000 kristne som

fra den eldre generasjonen, etter Bokseroppstanden. Det er lagt særlig vekt på
de siste femti årene som kommunistene
har styrt Kina. Vi møter Mingdao Wang,
John Sung, Watchman Nee, Allen Yuan,
Samuel Lamb, Moses Xie, Yang Xinfei og
Epafras.
Tredje program “Det bitre beger” har
mange gripende vitnesbyrd fra den yngre
generasjon misjonærer. Deres hengivelse,
lidelse, trofasthet og takknemlighet har
ført til en vekkelse uten sidestykke i den
kinesiske kristne menighet.
Det siste programmet “Kanaan-sanger”
forteller den nesten ufattelige historien om ei landsens jente fra fattige kår
som heter Xiao Min. Hun fullførte ikke
grunnskolen og har ingen musikkutdannelse. Likevel har hun ved Den Hellige
Ånd skapt nærmere ett tusen vakre
lovsanger som i dag synges i hele den
kinesiske menighet.

måtte tvinges til undertrykkelse.Yuan var
med mobben som var blitt kalt sammen
for å ﬁnne 2 av lederne for de kristne,
en kvinnelig bibellærer og en katolsk
prest. Disse 2 blir tatt til fange, og stilt
opp på en provisorsk scene midt i byen.
Studenter roper skjellsord til dem, de blir
tilslutt slått og torturert, halt avgårde og
låst inne sammen med griser.
Under alt dette hadde Yuan lagt merke til

DU KAN BESTILLE DENNE
DVDÈN HOS EOM; 249;-Kr.
Ta kontakt;
Tlf 22 60 94 40
eller andreas@eom.no

et smil i prestens ansikt, det var noe med
det smilet som gjorde ham nysgjerrig.
Og Yuan stilte spørsmål til sin bestemor
om disse kristne. “De har harde ben,
deres karakter er sterk” svarte hun.
Yuan forteller “Jeg bor i USA nå, men jeg
husker det smilet som jeg så for 40 år
siden, jeg vil aldri glemme det ansiktet.
Og jeg håper denne ﬁlmen er med på å
ære den forfulgte kirke i Kina.”
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DVD`en på ﬁre timer er meget godt
laget og blir helt sikkert til inspirasjon for
mange Kina-venner i Norge og hele den
vestlige verden. Vi har veldig mye å lære
av de kristne i Kina.
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japansk

KINA

GLOBALISERING & URBAN
VESTLIG LIVSSTIL
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veksten en byen Shenzhen. En ﬁskerby
Selv om den vi fortsatt kan si at Kina har som i 1980 hadde vel 30.000 innbyggesin særegne kultur så merkes globaliser- re. Shenzen som grenser til Hong Kong
i Sørøst Kina, er nå en moderne storby
ingen som preger resten av verden.
med vel 7 millioner innbyggere. Byens
Tegn på en vestlig livstil kan sees overalt drastiske vekst, fra en mindre kjent liten
by, til det den er i dag, og dette kun i
i Kinas byer. Mc Donalds og Kentucky
løpet av 25 år, gir et innblikk i hva som
Fried Chicken gjør det veldig godt i Kina,
skjer i Kina. Det er den største folkevanLamborghini
dring i historien. 300
har åpnet et
Den vestlige verden brukte
millioner mennesker
showroom
150 år på å gå fra et jorder underveis. Det som
i Beijing. I
brukssamfunn til et industri- engang var en folkerik
Guangzhou
ellt samfunn. Kina har gjort
nasjon spred utover
kan golfere
det samme på 25 år.
enorme landbruksomspille på golfråder, er nå en nasjon
baner som er
som
trekker
mot
storbyene.
designet av Jack Nicklaus.
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Firmaer både fra USA og andre vestlige
land har begynt å se på Kina som
marked og ikke bare som en kilde til
billig arbeidskraft. Allerede i 1998 holdt
Intel som er et av de største utenlandske
ﬁrmaene i Kina et PC Party som trakk
over 400.000 besøkende i Chengdu.
UPS har store planer om å bruke over
500 millioner dollar på å bygge nye varehus og distribusjonsfasiliteter i løpet av
de neste 2 årene.
American Express hjalp til med å betale
for restaureringen av den forbudte by.

ENGELSK
Engelsk har etterhvert blitt en høyt
iverdsatt vare i Kina. Skoler som underviser i forretningsengelsk har fullt
belegg. Og også taxisjåfører og andre
innbyggere i Beijing studerer engelsk som
en forberedelse til sommer OL i 2008.

RASK VEKST
Av alle raskt voksende byer i Kina er det
vel ingen som illustrerer bedre den raske

uten en pris, både økonomisk og sosialt.
Siden den økonomiske veksten har blitt
konsentrert i byene og da spesiellt på
østkysten, har mange falt utenom og det
har skapt et enormt skille
blandt Kinas innbyggere.
I 2003 ble

ØST VS VEST

halv
verdens betong
alene.

Gjennomsnittsinntekten
på østkysten av Kina ligger
på 3000 $ på landbygda i vest ligger
den på 300$. Dette har vært med på å
gi grobunn for ﬂere alvorlige tilfeller av
sosial uro.

MILJØ

Kinas miljø har også reagert negativt
på landets urbanisering. Vann, gass,
ARBEIDSFLYKTNINGER
og kullmangel er vanlig. Den voksende
I Shenzen har mye av veksten skyldtes
industrien og mangel på offentlig
en strøm av “arbeidsﬂyktninger”, bare
kontroll har ført til at Kina har noen av
i Guangdong provinsen hvor Shenzen
de mest forurensede byer i verden. I de
ligger ﬁnnes det over 100 millioner arsiste årene har de kinesiske myndigheter
beidsﬂyktninger. De kommer for å ﬁnne
forsøkt å gjøre noe med forurensningen.
bedre betalte jobber og med et håp om
Rettighetene til arbeidsﬂyktinger har
å få ta del i Kinas voksende økonomi.
også blitt stilt spørsmålstegn ved.
Ettersom Kina har åpnet samfunMange jobber for lave lønninger under
net for former av
hasardiøse
Kina har 180 byer med en
kapitalisme, har
forhold. I gjenbefolkning på over 1 million
den økonomiske
nomsnitt dør
mennesker.
veksten blitt senover 100.000
trert til byene. Og
kinesere hvert
folk har fulgt etter.
år som en følge
Den store veksten i byområdene krever
av arbeidsulykker. For å bekjempe dette
også et enormt behov for arbeidskraft
problemet har det begynt å etableres
til å bygge mer veier, bygninger og hus.
en mengde advokatkontorer som har til
Mange kom fordi moderniseringen av
oppgave å hjelpe denne gruppen menlandbruket gjorde ﬂere millioner landnesker. Myndigheten har også begynt å
bruksarbeidere overﬂødige.
jobbe med de utfordingene som urOg selv om bønder fortsatt er den
baniseringen har ført til. Forbedring av
største arbeidsgruppen i Kina så bidrar
infrastruktur i enkelte landsbyområder,
de kun med 15 % av Kinas BNP.
arbeidernes rettigheter og bøndenes
Den enorme veksten har ikke kommet
rett på land har også blitt styrket, men

NISERING

det gjenstår å se om disse nye lovene vil
bli etterfulgt. Det har også blitt igangsatt en “go west” kampanje for å styrke
økonomiske investeringer og utviklign i
vest Kina. Noen byer har
også etablert programmer
vparten av
g brukt i Kina som skal gjøre overgangen
fra livet på landsbyen til
storbyene lettere å takle.
Men veksten vil fortsette.
Kina har et kortsiktig mål på å bli et
industriland i løpet av de neste 15-20
år. For å få til dette vil det nødvendigvis
bety mer urbanisering, og innen 2050 vil
1.1 milliarder mennesker- 75 % av Kinas
befolkning bo i byområder.
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EVANGELIET
Napoleon sa “ Når Kina våkner vil verden
skjelve”. Det er ingen tvil om at Kina er
i ferd med å “våkne” fra et misjonsperspektiv er det store spørsmålet hva nå?
Da kan kan det være godt å bli minnet på
hva den første protestantiske misjonær
som reiste til Kina svarte når han hånlig
ble spurt om “Tror du virkelig at du vil få
noen betydning for kineserne?” Nei, men
jeg forventer at Gud vil bety noe for dem.
For oss som misjon er det spennende å
se at Gud har latt såkornet spire. Og at
det nå ﬁnnes en stor kinesisk kirke.
Kilde:Overseas Missionary Fellowship

"Little did the world know
what GOD WAS DOING
behind the scenes.
The church had SURVIVED and
was ALIVE AND WELL
in China"

11

NORGE

ROALD FØRELAND

Tidligere leder for Åpne
Dører i Norge, Roald Føreland, har sagt ja til utfordringen til å være
informasjonsleder i
Evangelisk Orientmisjon.

asias millioner 01-2006

INFO & KINA
Arbeidet kommer til å bestå i møtevirksomhet og informasjonsarbeid i Norge
samt å være med å være med å utvikle
en ny strategi for virksomheten i Kina.
– Dette er noe jeg ser frem til med stort
engasjement. Da jeg var i Åpne Dører var
mye av virksomheten knyttet til Kina og
i den forbindelse har jeg et visst kontaktnett inne i landet av folk som driver
veldig strategiske prosjekter. I løpet av

året vil disse bli presentert i bladet. - Jeg
tror vi kan videreføre noe av det EOM har
vært med på før, samt tenke litt nytt.

MISJONSENGASJEMENT
Misjonsengasjementet våknet allerede da
han som 13-åring lyttet til talekassetter
og leste bøker av Broder Andreas som
grunnla Åpne Dører. Misjonsarbeidet
virket spennende og meningsfylt.
-Jeg nådde et vendepunkt i livet da jeg
sammen med en kamerat i 1984 passerte
grensen til Tjekkoslovakia. - Det var stort
å overbringe 300 bibler til en menighet
der bare to personer hadde sin egen
bibel. Det ble 16 år på fulltid i Åpne Dører.
Da jernteppet falt, ble hovedfokus for
arbeidet bibeldistribusjon i Kina – Det var
et stort bønnesvar at jernteppet falt, men
det ble en stor omstilling for arbeidet.

RADIKALE FORBILDER
Det er mange likhetstrekk mellom EOM
og Åpne Dører. Begge organisasjonene
ble stiftet av en radikal grunnlegger. Jeg
har nettopp lest to bøker om James
Hudson Taylor og det er mange likhetstrekk med Broder Andreas. Begge var
kompromissløse i sin overgivelse til Jesus
og trofasthet overfor kallet han hadde
gitt dem. Det er inspirerende med slike
forbilder og det er facinerende å se hvor
mange som følger i deres fotspor.
Roald er gift med Anne Marit og de har
to sønner som heter Morten (17) og
Øyvind (14)
Bildet, som er tatt på Rondeslottet, er fra
siste års sommerferie.
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Møtevirksomhet
Roald har som mål å holde 80 møter i løpet av 2006.
Han ønsker å besøke menigheter, bedehus, bibelskoler og husgrupper.
Så alle som vil ha besøk av Roald kan kontakte ham på telefon 90138020 eller mail roald@eom.no

ØKONOMI
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GAVEINNTEKTER HELE 2005
KJÆRE GIVER

Andreas Håvik
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2004
2005

GRUPPER
660.000

494.000

ENKELTPERSONER
247.000

326.000

ANDRE INNTEKTER
47.000

Grupper

Enkeltpersoner

Andre inntekter

62.000
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Hjertelig takk for mottatte gaver i hele 2005.
Vi håper på et godt år - 2006 - hvor vi står overfor mange positive utfordringer.
Håper du også vil være med i dette året.
Gud velsigne dere.
Med vennlig hilsen
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BE
“Noen ganger kan vi være fristet til å tenke " det som skjer , det
skjer", men dersom vi våger å kaste oss utpå troens dyp så vil
disse tankene erstattes av at vi får se og erfare hvordan Gud
hører bønn. Og at det som skjer i bønnens verden får
konsekvenser inn i vår hverdag og livssituasjon.
Sven Ludvigsen
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Vil har denne gangen valgt å gi deg noen punkter som forhåpentligvis vil gi deg en inngang i noen
av de problemene i Japan som vi ønsker forbønn for. Gud reiser opp mennesker over hele verden
som daglig ber om at evangeliet må nå inn i unådde områder og vinne frem i vanskelige land. Din
bønnetjeneste er grunnleggende for en åndelig forandring i Japan.
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ENHET I KIRKENE
Guds Kirke i Japan er delt opp i over 120
ulike kirkesamfunn. Det er store skillelinjer mellom de ulike kirkene og organisasjonene, og det er lite samarbeid og
kommunikasjon.
Be om at dette må brytes ned og at vi
må oppleve det som står i Johannes
17:21; “Må de alle være ett, slik du, Far,
er i meg og jeg i deg. Slik skal også de
være i oss, for at verden skal tro at du
har sendt meg”
Vår misjonær Akira Mori er engasjert i
Prayer Summitt bevegelsen som gjennom bønnesamlinger samler pastorer
og ledere fra ulike kirkesamfunn og har
gjennom dette begynt å oppleve hvordan enheten vokser.
MISJON & BØNN
Den japanske kirke har bare såvidt begynt å bli en “velsignelse til nasjonene”
Be om at den japanske kirke må få en
visjon og en byrde for å nå ut med evangeliet. Japan er husket av store deler av
Asias befolkning for det som skjedde
under 2 verdenskrig. Be om at de
nå må få bli en velsignelse og
et lys for folkeslagene,
Jesaja 49,6.

LEDERSKAPSTRENING
Den japanske kirke trenger å bli dyktiggjort og bli gitt en fornyet visjon i å
utruste sine medlemmer. Det japanske
samfunnet er preget av en hierarkisk
lederskapsstruktur som gjør at
mye av ansvaret faller på pastoren og
det ﬁnnes lite rom for det vi kaller det
“almenne prestedømmet”.
Pastormangel er også en stor bekymring, selv om de japanske kirkene har
hatt en svak vekstkurve, så vil det innen
2010være en akutt mangel på pastorer.
Rekrutteringen har vært dårlig og
etterkrigsgenerasjonen går etterhvert
over i pensjon. Be om at Gud må sende
og vekke opp personer som vi ﬁnner
beskrevet i 2 Timoteus 2.2 og 1 Timoteus 3;1.

MENIGHETENE
Å leve ut bibelske sannheter i dagliglivet
er en stor utfordring for de troende i
Japan. De er under et konstant press til
å forme seg ette en homogen kultur.
Mange japanere faller fra innen de første
5 årene etter at de er blitt døpt. Dersom Kirken oppleves som et sted som
i første omgang krever enda mer så vil
mange oppleve det vanskelig å strekke
til. Den japanske kirke trenger å ﬁnne
ut hvordan de kan legge det tilrette slik
at også de som ikke kan gå i Kirken på
søndag formiddag kan ﬁnne næring
og fellesskap på andre måter. Mange
menigheter er veldig opptatt av å bevare
form og tradisjoner og det har i mange
tilfeller ført til liten eller ingen åpnehet
for nytenkning og forandring.

BEGYNNELSEN PÅ NOE NYTT
www.gunnarruud.no - post@gunnarrud.no

catering-selskapsmat
snitter-koldtbord-rundstykker-baguetter-forretter-hovedrettergryteretter-desserter-kaker-grillmat

Tel: 23 30 25 00 - Norderhovsgt 7, 0654 Oslo

STRAI KJØKKEN
Setesdalsveien 240 • Tlf.: 38 00 33 00 • www.strai.no

forhandler for BoligPartnerHus

Postboks 52-4275 Sævelandsvik

www.ktrading.no

Nybygg - påbygg - rehabilitering
Vi bygger din drømmebolig

Skippergata 94,
4614 Kristiansand
Tlf: 380 98 209

BYGNES INDUSTRIOMRÅDE
4294 KOPERVIK
TLF: 52 85 69 90 FAX: 52 85 69 99

Annonsere i Asias Millioner?
Vi har den siste tiden fått ﬂere nye abonnenter til bladet vårt. Ved siden av å nå ut til en stadig økende
leserkrets er dette også en god måte å støtte opp om vårt videre arbeid på.
Ta kontakt for mer informasjon!
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TLF: 52 84 60 90 FAX: 52 84 60 91
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B:

retur:
Evangelisk Orientmisjon
Postboks 5369, Majorstua
0304 Oslo

HIMALAYA REISEKLUBB
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Himalaya Reiseklubb har i
ﬂere år arrangert turer til
Kina. Målet for turene er å
besøke norske utsendinger.
I samarbeid med Tibetmisjonen har turene gått til
Quinghai provins vest i
Kina.
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Turene begynner
med stopp i Beijing
hvor vi besøker
Den forbudte
by, Sommerpalasset, Den
himmelske
freds plass og,
selvfølgelig,
Den kinesiske mur
Fra Beijing
går turen med
nattog (behagelige
sovekupeer) til Xian,
Kinas første hovedstad,
hvor vi bruker

dagen til å se terrakottautgravningene.
Så videre med nattog til Xining, hovedstaden i Quinghai provins. I Xining treffer
vi den norske kolonien før vi leier buss
og drar innover og oppover til tibetansk
område i 5 dager. I dette området, som
tibetanerne kaller Amdo, ble Dalai Lama
født. I Quinghai og naboprovinsen Gansu
er det ﬂere mulige ruter. Som regel kjører
vi gjennom Hualong distrikt hvor Ruth
Gaardløs (EOM misjonær)arbeidet mens
hun var i Kina.
Vel tilbake i Xining ﬂyr vi til Shanghai
og bruker et par dager der før hjemreise
direkte fra Shanghai. Turene er lagt opp
over 2 uker med 20 deltakere og har
norsk reiseleder. I Beijing og Shanghai er
standarden på hoteller og restauranter
topp. Jo lenger en kommer fra urbane
strøk, desto enklere blir standarden.
Noen dager kan serveringen være enkel,
men trygg. Hotellene har i hvert fall dusj
og wc på hvert rom så ingen skal lide
noen nød.
På turen kommer vi opp i høyder mot
4000 m, men vi overnatter aldri så høyt.
De aller ﬂeste dagene har fullpakket
program, men vi forsøker å legge inn
en hviledag på turen. Det stilles ikke
spesielle krav til fysisk form, men
det blir mye sit-

ting og noen ganger mye gåing. Høyden
kan være et problem for noen, men ved
å forberede seg godt klarer alle seg bra.
Det er vanskelig å få det til å passe med
kirkebesøk. Som regel er vi i områder
uten menigheter (unådde områder) når
det er kirkedag.
I 2006 er det planlagt to turer, en i juni
og en i august/september. Turene har
mye av det samme programmet i begynnelsen og slutten, men under Quinghaibesøket er det ganske stor forskjell.
Dersom noen av våre lesere skulle ønske
mer informasjon om disse turene kan
dere ta kontakt med ;

Himalaya Reiseklubb
v/Jostein Holm
Telefon: 930 47 697
Telefax: 33 06 08 90
e-post: josho@start.no
Det er også mulig å kontakte EOM
dersom du skulle være interresert i å besøke
våre felt i Japan.

