
 

 

 

 

 
 

 

 Kyrkan i Sanmenxia rymmer 3000 personer.  
 

 



 

 

 

Under min dotters och min resa 2016  till SMK:s 
gamla missionsfält i provinserna Henan  
och Shanxi sammanträffade vi med flera 
församlingar, men vi hade tyvärr inte tillfälle att 
besöka församlingen i den stora staden 
Sanmenxia.  
 
Vi kände därför så mycket större glädje, när vi i 
slutet av januari i år fick ett mail från just den 
församlingen, skrivet av pastor Yage (Jacob). 
Han ”är djupt intresserad av Sanmenxias kyrkas 
historia” och vill  ”samla och sammanställa 
missionärernas historia för att uppmuntra de 
troende till att helhjärtat hänge sig åt det 
evangeliska uppdraget.” Han menar att de 
riskerar att förlora  ”ett dyrbart historiskt 
vittnesmål,” och ber EÖM om hjälp ”för kyrkans 
förnyelse och för att kunna föra missionens 
uppdrag vidare till nästa genera-tion”. De vill 
veta mer om missionären Pei Lide (min far Carl 
Johan Bergquists kinesiska namn) .  ”denne för 
Sanmenxia så viktige missionärens gudfruktiga 
och innerliga tro.”  (Familjen Bergquist bodde 
under några år i dåvarande Shanxian, numera 
en stadsdel i storstaden Sanmenxia.)  Genom 
hans ”skrifter, uppbyggelsetexter och dagliga 
anteckningar skulle vi kunna få en större 
förståelse för pastor Pei Lides missionsgärning 
och hans tros-upplevelse.” 
 
Det är ett stort tacksägelseämne att få denna 
bekräftelse på missionärernas viktiga gärning 
och att minnet av missionärerna är levande hos 
de kinesiska kristna! 
 
En förutsättning för att de kristna kyrkorna på 
SMK:s missionsfält överlevt alla angrepp hittills 
är att missionen redan mycket tidigt hade som 
målsättning att arbeta så att församlingarna 
skulle kunna fungera självständigt. I 
artikeln ”Utvecklingen till självständighet i våra 
församlingar i Kina” skriver Carl Johan 
Bergquist i SMK:s jubileumsbok ”Sändebud  till 
Sinims land” år 1947 : 
 
”I vår strävan att handleda församlingarna på 
vägen mot självständighet ha vi haft god hjälp  

av våra kinesiska medarbetare och i synnerhet 
av några , som länge insett vad Bibeln lär i 
denna fråga och som voro förvissade om att 
Gud kunde hjälpa Kinas kristna församlingar att 
stå på egna fötter. ….. Men det gäller ju också, 
att vi missionärer verkligen sköto fram våra 
kinesiska bröder och läto dem ta ledningen 
samt ställde oss vid deras sida som deras 
medhjälpare och rådgivare….. Vi sökte i allt låta 
dem känna, att församlingen och 
kyrkoorganisationen för övrigt var deras ….. 
och att vi voro deras medhjälpare i Ordet och ej 
deras herrar.” 
 
Att Kinas kristna under förföljelsetider kunde 
stå fast i tron hade också sin grund i deras 
bibelkunskap. Tack vare den kinesiska 
traditionen att lära sig  utantill kunde de kristna 
sin Bibel, och när Biblar förbjöds och förstördes 
och det var straffbart, ja rentav livsfarligt, att 
äga en Bibel, då hämtade de sin kraft och tröst 
i bibelverserna de mindes. Som barn lärde jag 
mig att sjunga små bibelvisor, och en av dem 
(1Tess.5:16-18)  har följt mig genom åren: 
 
”Var alltid glada, be ständigt och tacka Gud i 
alla förhållanden! Gör så, det är Guds vilja för 
er i Jesus Kristus.” 
 
På senare tid har det kommit signaler som 
pekar mot en förändrad, hårdare inställning 
mot allt som inte är överensstämmande med 
Kinas politiska linje. Vi har läst om kyrkor som 
rivs och församlingar som tvingats ta ner korset 
från sin kyrka. 
 
Låt oss inte förtröttas att BE för våra trossyskon 
i Kina!  

Gunvor Ljunggren 

 

Kontakt med församling i Kina - igen! 



 

Kära storasyskon! 
 
Nu under det kinesiska nyåret är vi tacksamma 
för Guds nåd. Under 2017 skedde en utveckling i 
vår kyrka. Vi har ”kärleksfamiljen” för 7 psykiskt 
handikappade barn och vuxna. Vi driver en 
kristen skola för 29 barn och också vinter- och 
sommarläger. Det finns olika kristna grupper: för 
söndagsskollärarna, för kristna skolans lärare 
och andra grupper av kollegor. Två gånger i 
veckan besöker vi hemmet för äldre för att 
hjälpa dem till ett meningsfullt liv. Vi hjälper 
fattiga familjer i byarna med jordbruksarbetet. 
 
Det mesta av detta vägrade vi göra för snart 20 
år sedan, när pastor Jan-Endy Johannesson 
föreslog att vi skulle hjälpa aidsdrabbade 
patienter och familjer. Vi trodde det var 
kommunens uppgift, inte kyrkans. Tack vare 
Guds gåvor och med exempel från de tidiga 
svenska missionärerna vet vi vad och hur vi ska 
göra. 
 
Syster Dang har berättat för oss om chefen för 
den kommunala religions-byrån i hennes stad. 
Han bad kyrkan om förbön när han led av dödlig 
cancer. Efter att Gud botat honom blev han ett 
stöd för kyrkan. Vi har mött kristna syskon som 
arbetar på en religionsbyrå. Gud älskar sina 
kyrkor! 
 
 
Vi märker med glädje att fler intellektuella 
kineser blir intresserade av den sanna 
missionshistorien. Helt täckt av damm har den 
aldrig varit. Låt oss be att ungdomar i Kina och 
Sverige upptäcker den. Vi upplever Guds ledning 
i vårt arbete. Även om vi nu kan bli förbjudna, 
har vi blivit starkare och modigare. Ju mer 
förföljda, desto mer föryngrad blir kyrkan. Det 
visar historien. 
 
Under det kinesiska nyåret tänker vi mer än 
någonsin på våra kära vänner långt borta. Vi 
önskar er en lycklig vår och en välsignad god 
hälsa. 
 
Er lillebror 

Liu Hong 

 

 
 
 
 

 
 

Liu Hong har lärt sig svenska för att kunna översätta 
böcker och missionärsbrev. Här tillsammans med 
Magnus och Mick Lidbeck. Eftersom det var svenska 
missionärer som tog evangeliet till denna del av Kina 
så kallar Hong oss svenska kristna för ”storasyskon” 
och sig själv för ”lillebror”. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

Evangeliska Östasienmissionen - EÖM 
 

Rålambsvägen 46, 112 56 Stockholm. Tel. 070-770 42 55 Plusgiro 5 02 15-3. Swish 123 64 08 108 
Hemsida www.eom.nu  Mailadress: info@eom.nu 

 
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.), Magnus A, Tord Ershammar, Håkan Leanderson, Magnus Lidbeck, 
Annelie Sköld, Arne Wikström, Lena Åkerlund. 

http://www.eom.nu/
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