
Kina är det snabbast växande landet för kristen tro under 
200-talets första kvartal, för publicering och läsning av 
Bibeln. Och det är en egen kinesisk mission, inte 
västerländska kyrkors mission. År 1949 fanns ca 3000 
utländska missionärer, men endast fem år senare ingen 
enda. Idag är upp emot 150 miljoner kristna genom helt 
egna missionärer. Det blir en annan typ av tro. När man 
studerar den kinesiska kristna missionen idag slås man 
av några friska drag i tron som vi kan lära oss av:

1. Det är viljan till Kristi seger som är det starka inslaget. 
När du får tron vill du något i Honom. Du vill Guds seger 
genom Yeshua. Vilken situation du än befinner dig i utgör 
denna vilja och energi det främsta i din tro. Varje stund 
kan du se din tro i just denna vilja till seger, denna 
medvetenhet om förlåtelsens stora seger i dig och i 
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världen. Du använder Skriften och bönen till just denna 
energi och vilar egentligen aldrig i något annat. Vad 
annat behövs?

2. Tårar och skratt blandas i denna tro. Detta är knutet 
både till den förföljelse man utsatts för men också 
universellt -- att Kristi förlåtelse och kärlek består av 
dessa tårar och skratt i varje individ. Man kan inte mogna 
från detta primala tillstånd av att vara frälst och känna 
det genom leende och tårar på samma gång.

3. En personlig kärlek till Skriften, både GT och NT som 
en skriftsamling som uppmanar dig varje dag. Det är 
uppmaningen Ordet handlar om. Uppmaningen är: prisa 
Herren genom att Ordet finns och räddar dig genom Kristi 
frälsning. Och detta ord är allt från Genesis till Johannes 
Uppenbarelse.

4. I Kina och Korea har man många timmars 
gudstjänster, ibland 12 timmar, hela dagen. Detta beror 
på att det inte är en gudstjänst utan ett sätt att leva 
dagligen -- i denna vilja och energi, i detta drama som 
livet i Kristus är. Det är inte som i väst. Det är själva det 
kristna livet.

5. Tro är att beröras, ja bli upprörd av förlåtelsen från 
Kristi kors, från Guds oerhörda handling att skapa och 
förlåta var och en av oss. Det är inte så mycket visshet 
eller vetande eller bekväm trygghet. Det är snarare att 
vara ute på svag is, världen med sin förljugna trygghet. 
Sitter jag i fängelse har jag seger i mitt hjärta för Yeshua 
sitter i fängelse med mig. Han lider när jag lider.
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6. Bönen är för världens frälsning, inte i första hand för 
sig själv. Värld och själv sitter ihop i Kristi frälsning av 
oss. Seger i hela världen är också det bibliska budskapet, 
land för land, världsdel för världsdel. Våldet som varje 
dag skriker till oss från olika platser på klotet är inne i 
vår bön för vi vill ivrigt seger från våldets mörker. Men vi 
motstår inte det onda utan ber i seger.

7. Tror gör inte skillnad på värld och kristen plats. Mitt i 
en stad är lika aktuellt för vittnesbörd, högt med ord eller 
med din personliga glädje i handling. "Plats" är 
egentligen endast evangelisering, liksom denna min 
kropp och min person är endast instrument när tron 
landar i den. Varför något annat? Inspiration är tro och 
tron är det inspirerade livet.

8. En kinesisk predikant har ingen sofistikerad tematisk 
förberedelse, det är ingen sinnrik uppläggning, ingen 
lyckad kombination av bibelcitat och andra poetiska citat 
med slutsatser och teologiska markeringar. Det handlar 
rakt av om att frälsning i Kristus sker nu och i allt högre 
grad, inför våra ögon. Frälsningens seger har en egen 
energi som tar över.

9. Kristus kallar oss att sprida Sig och det är själva trons 
liv. Hur vi gör det är upp till Honom, vi själva används 
endast i denna livsrörelse. Mission är inte längre vad det 
var, det har blivit själva trons rörelse över jorden. Det är 
rörelsen med dess kraft.

10. Det är själva angelägenheten energi som räddar oss. 
Anden kan inte verka utan den energin. Det liksom 
brinner i huset. Gautama sa också det, men menade att 

”När det himmelska Dao kom in i denna värld och Guds helighet blev uppenbar...”



lidandet och begären är det brinnande huset och vi måste 
ut ur det ! Inte alls så med den kinesiska kristendomen. 
Det är Kristus som brinner ! Något helt annorlunda. 
Herrens löfte och frälsning i vårt liv är denna brand. Vi 
brinner för detta därför att det är en brand, en kärlekens 
brand. Vi mår inte längre bra i en liknöjd värld, eller en 
värld där vi lugnar ner oss på en rad olika andliga vägar. 
Nej vi brinner i förlåtelsen otroliga glädje -- Gud har sett 
mig och genom Yeshuas död förlåtit mig, halleluja !

11. Om synd och smärta blir bränsle för denna brinnande 
förlåtelse, så bra ! Denna världens prins tror att han 
vinner oss men vi använder endast hans fåfänga 
njutningar som bränsle på vår eld som är Kristus på 
korset och i eukaristin. På en bordell i Hong Kong 
verkade en fattig man, han städade och tvättade kläder 
och sjöng Guds namn högt och lyckligt. Han var full av 
entusiasm och hjälpte många horor till ett nytt liv genom 
sin barnsliga godhet. Han gav dem biblar så fort han kom 
åt och tog emot hur mycket hån och skratt som helst, för 
han hade Segern i sin egen kropp och hjärta. Så kan vi 
alla vara i den bordell som världen har blivit. 

12. En kinesisk kvinna berättar hur hon ligger sömnlös 
tre nätter i rad -- av glädje över vad hon fått av Kristus. 
Hon har fått evigt liv !! Hur kan man då sova? Ingenting 
annat kan gå upp mot detta och det är upprörande, ja 
översvallande glädje. Detta är tro -- sömnlöshet av 
glädje ! Så ser kinesisk tro ut och vi kan endast be på 
våra knän om att få den. Vi pratar teologi men dessa 
kvinnor och män, utan sjukförsäkring och fast lön, utan 
modern bostad, utan framtid politiskt och ekonomiskt, de 
gläds och brinner i förlåtelsens energi.

”När det himmelska Dao kom in i denna värld och Guds helighet blev uppenbar...”



Att få mening med sitt liv är något vi förknippar med en 
eller annan yttre framgång för oss som enskilda personer. 
Men den kinesiska kristna tron menar något helt annat -- 
Kristi gåva av förlåtelse till just mig, det är meningen 
med mitt liv. Gåvan, det som sker just nu att jag blir 
förlåten, Yeshuas närvaro i förlåtandet av mig med min 
eländiga tillvaro, det är meningen med mitt liv. Så 
annorlunda !

13. Yeshua säger: "Till en dom har jag kommit i världen, 
för att de som inte ser skall se och för att de som ser 
skall bli blinda." Detta ser vi i Kina. De har inte vår trötta 
bildning och desperata lust för konstiga njutningar och 
dyra resor utomlands. De försöker överleva. Nu kan de se 
den levande förlåtelsen från Yeshua på korset. De tror 
ingenting om sig själv, de tror på Herren och vad han ger 
oss mitt i eländet -- evigt liv med Gud ! 

13. Så här kan kinesisk tro se ut i hymnens form

Vi kan vara utspridda över olika delar av världen, 
utspridda i olika delar av samhället,
med olika föräldrar och familjer,
ibland där det går att prata öppet om Yeshua,
ibland där det inte går att tala öppet om Yeshua.

Men vi har alla fått ett hjärta 
för att sprida de goda nyheterna.
Gud älskar Kina och han älskar oss.
Här och där har han valt dig och mig,
för att med ditt hjärta sprida glädjen.

Klockor kommer att hålla på att ticka; tiden går vidare.
Må Herren hålla elden brinnande i våra hjärtan,
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frälsningens eld.
Gå ut och var innerlig; sprid de goda nyheterna !
Dag och natt kommer vi att gå vidare.
Vi kommer att ge ett starkt ljus för de mörkaste hörn.

Fridfullhetens evangelium för varje land, varje släkt, 
varje familj, varje person jag möter.
Vi alla älskar Kina och alla människor.
Vi kommer att föra Guds kärlek till var och en i världen. 

(efter #31 Kaanans Hymner, Xiaomin)

Här finns ingen djup eller sinnrik påläst teologi, endast 
klara och uppenbara sanningar. Här och där har Kristus 
utvalt sådana som dig som kan och vill erfara förlåtelsen 
-- och då är du en som kan sprida förlåtelsen på olika 
sätt, inte först och främst ord eller predikan.
Det är viktigt -- kan du känna förlåtelsen? Vill du ta emot 
förlåtelsen? Det är allt det handlar om. I samma stund du 
kan och vill så är du Kristi tjänare och kan sprida de goda 
nyheterna genom ditt sätt att vara och tänka.

14. Och här ännu ett exempel:

Här har vi Guds närvaro, här har vi Guds ord.
När vi läser -- det är smörjelse av den Helige Ande, 
som att smörja vagnens hjul på färden !

Här är en annan plats på jorden.
Se hur vackert det är, 
för bröderna och systrarna att bo i fred,
som dagg från Hermons berg 
dagg som faller på Sions berg.
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Kärlek är här.
Fred är här.
Här har vi Guds kärlek.
Här har vi Guds liv.

Välsignelsen som Herren har lämnat åt oss alla 
ges här -- om du vill ta emot den i vår Yeshua.

(efter #129 Kaanans Hymner av Xiaomin)

I samma stund du kan och vill så är du Kristi tjänare och 
tar till dig av helighetens smörjelse. Det är här där du är 
som detta sker enligt Xiaomin, den unga flickan, vars 
över 900 texter och hymner förändrar det kristna Kina 
idag.

15. Tårarna är också en del av denna smörjelse. Det är 
inte fråga om sentimentalitet, som kan sägas av 
västerländska kommentatörer. Det är din egen synd, min 
egen synd. det handlar om. Att få förlåtelse gör ont, 
tårarna kommer när det sker. Man blir inte för gammal 
för det, eller för vis. Att öppna den dörren där Yeshua 
kan få ge mig sin förlåtelse, smärtar på grund av mina 
synder. Tårarna kommer av sig själv. Det är kärlek, det 
är Hans gränslösa kärlek. Vem kan ta emot den och inte 
gråta?

Vi kan säga att kinesisk tro lär oss att bli hela i denna 
smärta och glädje som får oss att gråta och skratta på 
samma gång. Det är korset och uppståndelsen. Han ger 
oss det eviga livet och Han är här just nu. Kan vi annat 
än glädjas, skratta och gråta inför detta? Vi blir hela i 
denna märkliga blandning av sorg och glädje.
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16. Kärleken till Kristus är den dramatiska känslan av att 
han låter oss uppstå från dammet och jorden till evigt liv 
i paradiset. Det är inget mindre än detta. Han har redan 
genom sin död på korset och sin uppståndelse gjort 
denna uppståndelse i oss. Och han är här nu i sin 
himmelska form. Det är en intensiv närvarokänsla som 
inte kan låta oss vara oberörda. Som en kines säger: vi 
har haft så många traditioner av kontroll och lugn, 
oberördhet och vishet -- men nu kommer livet med 
Yeshua, det eviga livet just för mig. Halleluja !

En hymn säger: 

Du har uppväckt oss från jorden till himlen ! 
Det är aldrig tillräckligt att bara prata om din kärlek,
det är aldrig tillräckligt att bara sjunga om din 
rättfärdighet,
vem skulle inte tacka dig och prisa dig
i detta vidsträckta land?
Jag lyssnar till floderna
och vandrar i skogarna,
men kan inte finna hemmet i mitt hjärta.
Hur förlorad var jag inte förr?

17. En predikant på kinesiska landsbygden säger:
”Ingen kan ge upp någonting i världen utan Guds kärlek 
och utan att bli tjänare åt denna Gud. Yeshua offrade sig 
själv på korset för oss alla. Vi är bundna av denna kärlek 
och har inget val att göra något annat än att följa i hans 
fotspår.”

När vår själ hålls mjuk av tårar, liksom jorden hålls 
bördig av regnet, kan vi rätt förstå evangeliet. I det 
tillståndet kan vi ta emot det som är Guds kärlek. I det 
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torra eller kloka hjärtat sker ingenting annat än 
jordiskhet. Korsets väg är annorlunda. Smärtan blir lycka 
när vi ser på korset och och tar emot uppståndelsen den 
vägen. På det viset kan vi i själ och hjärta veta att himlen 
är här genom Kristus.Den heliga Birgitta skriver: ”Den 
andra åkern är det goda sinnets lydnad och den egna 
viljans avsägelse. Om ett sådant sinne är torrt i andakt, 
bör det invänta min gudomliga nåds regn!” 
(Uppenbarelser, Femte boken, 13:e spörsmålet)      

18. Vi måste erkänna för oss själva att vi inte förstår, att 
förlåtelsens under är obegripligt stort. Vi kan inte sänka 
oss till att begripa och kontrollera, det är för stort för oss. 
Endast hänförelse och tårar i glädje kan vara vårt rätta 
tillstånd inför denna verklighet.

När vi håller ut våra händer i bön, håller Yeshua dem från 
andra hållet ! Det finns ingen anledning att inte följa Den 
som älskar oss så. Vi behöver Honom i varje stund, för 
som Ordspråksboken säger: 

”2 Jag är oförnuftigare än någon annan
och utan mänskligt förstånd.
3 Jag har inte lärt mig vishet,
    så att jag har kunskap om den Helige.
4 Vem har stigit upp till himlen och kommit ner igen?
Vem har samlat vinden i sina händer?
Vem har knutit in vattnet i ett kläde?
Vem har fastställt jordens alla gränser?
Vad heter han, och vad heter hans son - du vet det ju?

Det är för stort för oss. Den känslan är tron i praktiken. 
Den som tror att det är inom kontroll och möjligt att 
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förstå eller bedöma och argumenteras för, ser inte Gud. 
Yeshua säger till Marta, när brodern är död, att om hon 
tror ser hon Gud. Det är så enkelt. Och det blir så stort 
att det är för stort för oss -- och vi älskar det för vi blir 
älskade, ja förförda av Gud. Det slår ut allt annat -- se på 
de kinesiska troende. Så ser det ut.

19. Att läsa Guds ord blir enkelt i kinesisk tro -- så 
många ställen handlar om samma sak: förlåtelsen på 
korset, den Uppståndne som väntar med öppna famnen 
när vi lämnar jorden.

Att läsa Guds ord blir den käraste uppgiften av alla. 
Mission är att läsa Guds ord och pratar om det för andra. 
I Europa går detta nästan inte att göra, så infekterade av 
mammon och begären är denna del av världen, från 
vilken så många missionärer utgått till Kina. Men i Asien 
går det och var och en i hela världen kan i sin situation ta 
till sig detta.

När vi vattnar vår själ dagligen med tårar och läsning av 
Ordet, struntar vi helt i den moderna europeiska 
bibelkritiken och tar till oss allt i de bibliska böckerna som 
vi kan använda för att ta emot Yeshua. Det är ett mer 
primitivt sätt att läsa. Vi tänker inte alls texthistoriskt 
eller teologiskt, vi tänker endast existentiellt. Så tänkte 
Yeshua själv, han använde allt som kunde användas i de 
gamla skrifterna. Så ska vi göra.

Ingen läsning av Ordet ska vara torr eller teoretisk. Varje 
sådan minuts läsning är bortkastad och hypokritisk -- det 
är ett förräderi mot dig själv och Gud. All läsning ska 
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vara frälsande, jublande, full av glädjens tårar. Annars är 
det ingen läsning, inget hörande, inte Guds Ord.

Detta är den uppståndna läsningen av Ordet, den som 
gör mitt liv heligt i Kristus. Den västerländske läsaren 
måste lämna sin ytliga textkritiska och förstörande form 
av mottagande och be Herren om ett mjukt hjärta, 
uppmjukat av tårar inför det oerhörda som sker varje dag 
i den äkta tron.

20. Korset leder till lycka, symbolen för avrättning och 
förnedring leder till vår stora glädje i Gud. Korset är 
därför centralt för kinesisk tro. Segern ligger i korset, 
smärtans tårar och glädjens ljuvliga tårar förenas i 
Yeshua på korset och i glädjens uppståndelse.

En av Caanan Hymns låter:

"Jag kan inte stoppa tacksamhetens tårar
jag kan inte stoppa orden djupt inifrån
händer med märken av spikar
öppnar dörrarna som så länge varit stängda
en röst full av medkänsla
tar våra hjärtan med sig bort härifrån
till en väg som vi vet leder till korset
en smärtsam väg med våldsamma stormar.
Men Herrens kärleksfulla händer
håller fast i våra händer hela tiden,
det finns inget skäl i världen
att inte följa Herren Yeshua."

.
                               

”När det himmelska Dao kom in i denna värld och Guds helighet blev uppenbar...”



 

”När det himmelska Dao kom in i denna värld och Guds helighet blev uppenbar...”


