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Kära Vänner! 
 
Mitt i den vackra högsommaren, i våra semestertider, får vi ett brev från Kina. Det kommer från 
Zhoukou i provinsen Henan. Zhoukou är huvudort i ett stort område med mer än 1300 kyrkor. 
Bibelskolan i Zhoukou utbildar predikanter till dessa predikoplatser. När de 170 eleverna åker hem 
för sommarlov och återgår till frivilliguppgifterna i sina kyrkor, då stänger inte bibelskolan och 
lärarna får inte semester. Det är det som brevet handlar om. 
 
Den som skriver brevet är den unge välutbildade pastor Moses Jiao, han som är rektor för 
bibelskolans hela kursverksamhet. Han berättar vad som händer där just nu. Från 1 juli pågår 
sommarkurser i en månad för 500 elever . De kan välja mellan undervisning i gitarr, key board steg 
1och steg 2 och datakunskap. Hälften av eleverna är medarbetare från olika kyrkor. Hälften är barn  
till migrantarbetare från städer och byar i området. 
 

 
      ”Minst två gånger firas nattvard för att de riktigt ska få uppleva Guds närhet.” 
 
Så här berättar pastor Jiao om barnens situation. Många föräldrar från landsbygden söker sig till 
större städer i jakt på arbete. Barnen blir kvar i byn kanske hos en farmor eller någon granne. 



 

 

Många föräldrar kommer hem bara en gång om året till det kinesiska nyåret. Under terminerna har 
ju barnen skola en del av dagen, men på sommaren har många inte tillsyn alls. Det är vanligt med 
olyckor genom trafik eller drunkning, våld eller sexuella övergrepp. Barn som är och känner sig 
övergivna helt enkelt. Bara i området Zhoukou finns 600.000 ”kvarlämnade barn” under 14 år 
gamla. 
 
Kyrkorna känner ansvar för ”de kvarlämnade barnen”. Sommarläger i kyrkan erbjuder en trygg 
miljö. Det minskar de äldres oro för barnen och barnen får uppleva omsorg och kärlek. 900 kyrkor 
har drivit sommarläger under de senaste 4 åren. I år är det 1300 kyrkor som håller läger. Barnen får 
komma varje dag, de får undervisning, sång, lek, dans, film och bibelberättelser. Och så vuxnas 
kärlek och lagad mat. Det är lätt att förstå hur viktiga dessa läger är! Ett barn som får uppleva 
sådana veckor kan bära med sig en god erfarenhet hela livet.  
 
För sommarkurserna på bibelskolan anställer man 10 musiklärare. Eleverna delas in i mindre 
grupper som alla har en teolog som ledare som kan hjälpa dem med olika frågor och situationer i 
livet. Alla får en plats i en våningssäng och mat flera gånger om dagen. De får lära sig 
bibelberättelser och att be. Minst två gånger firas nattvard för att de riktigt ska få uppleva Guds 
närhet. Förra sommaren döptes flera barn.  
 
När sommarkurserna är över på bibelskolan för i år, startar kurser för fler söndagsskollärare från 
kyrkorna. De får lära sig hur man driver ett bra sommarläger. Varje kyrka får ta emot en dator, 
projektor och böcker för barn. Målet är att alla kyrkor ska låta de ”kvarlämnade barnen” få lära 
känna Gud och uppleva kärlek. 
 
Brevet från Moses Jiao slutar: ”Sommarkurserna för barnen och söndagsskolelärarna är som ett 
nyfött evangelium.  Samtidigt är de våra svåraste och mest komplexa uppgifter under hela året. 
Fortsätt att be för oss! Tack för ert stöd till Zhoukou och till bibelskolan. Ert engagemang driver oss 
att fortsätta.” 
 
Tänk att vi genom Evangeliska Östasien Missionen får vara med och bidra till en så viktig 
verksamhet. Låt oss fortsätta både med våra böner och med våra gåvor!   
 

Mick Lidbeck 

 
 

Tack för förbön och gåvor! 
 
 

Gåvor kan sättas in på EÖM:s pg-konto 5 02 15-3  
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