
MISSION I UTLANDET

SYRENERNA hAR JUST blommat ut i Göte-
borg, men för familjen Lindström vän-
tar inga lata dagar i hängmattan. Om 
några månader kommer de troligen att 
vara i Peru, i en ny vardag som kom-
mer att vara deras i hem i minst fyra år 
framöver. 

– Detta är vårt livs äventyr! säger 
Mattias och ser med förväntan i blick-
en på Elin som håller tre månader gam-
la Joel i famnen.

Missionär var man än är
Elin och Mattias bor i Mölndal, men 
åker ofta genom hela Göteborg till Hi-
singen där de är aktiva i Kvillebäckens 
församling, en del av Missionsprovin-
sen. Mattias har tjänat församlingen se-
dan har blev prästvigd i januari 2008. 

– Att få predika Guds ord och dela 
ut Kristi kropp och blod är det mest 
meningsfulla jag kan göra.

Längtan efter mission fick han på 
köpet när han träffade Elin. För henne 
var ett liv som missionär drömmen, bö-
nen och målet ända sen hon i tandtap-
paråldern hörde en missionär tala på 
ett tältmöte. Att läsa spanska, teologi 
och till sjuksköterska var inte några 
slumpartade val.

– Jag fick vara med 
när två vänner blev 
kristna på gymnasiet. 
Då kände jag att det 
var något jag skulle 
vilja göra på heltid! 
Att få se människor 
komma till tro är en 
otrolig upplevelse. Det 
ger en stark mening i 
livet, säger Elin med 
eftertryck.

När hon var tjugo 
år åkte hon till Kenya 
för att prova på sin 
längtan. Då hade hon 
och Mattias redan träffats, men det var 
inte förrän något år därefter, när de 
båda läste teologi på Församlingsfakul-
teten, som de blev ett par. 

Malarian satte inte stopp
Afrikavistelsen gav Elin blodad tand, 
och när Elin och Mattias just hade 
gift sig åkte de tillbaka till Kenya för 
några veckors arbete. Men resan blev 
en smärre kulturchock. Mattias fick 
malaria och kom undan med blotta 
förskräckelsen. 

– Då kände jag ”aldrig mer, vi ska 

stanna i Sverige!” säger Mattias och 
försöker trösta den trötte Joel.

Trots skräckupplevelsen växte käns-
lan hos dem båda att de var på väg 
någonstans, att livet i Göteborg bara 
var temporärt och gjort för en radikal 
förändring. Mattias överrumplade sig 
själv med sin stora entusiasm när de 
fick utmaningen att åka till Peru som 
missionärer. 

– Självklart ska vi dit, om de vill ha 
oss!

Det var missionären Erik Andersson i 
Peru som hade ställt frågan. I Chiclayo 

Peru nästa!
– Jag har något spännande att berätta när vi ses,  
sa mattias till sin syster under ett mobilsamtal,  
sommaren 2008. spekulationerna satte genast 
igång. Väntade han och Elin barn? Hade han fått  
ett nytt jobb? mycket riktigt, de skulle bli tre i  
familjen. och Peru var plötsligt mer än ett okänt 
land på kartan.

Att få barn och att åka ut som missionärer är två livsförvandlande 
händelser. För Mattias och Elin Lindström inträffar de båda under 
loppet av sex månader. 
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Chiclayo

Lima

PERU

behövdes någon som fortsatte arbetet i 
staden, stor som Göteborg. 

Församlingsplantering  
och äktenskapsstöttning
Förberedelserna är i full gång. Möten 
är inbokade runt om i Skåne och Norr-
land, då de ska berätta om sitt kom-
mande arbete. Vaccinationerna avlö-
ser varandra och visum ska fixas, och 
föräldrar instrueras i Skype, ett sätt att 
ringa videosamtal över Internet. 

Som missionär inom ELM är man ut-
sänd fyra år i taget.  Det första halvåret 
kommer familjen att vara i södra Peru 
för att lära sig språk och om kulturen. 
Därefter får de flytta in i sitt hem i Chic-
layo. Elin kommer att vara mammale-
dig på halvtid, men hon brinner för det 
utåtriktade arbetet och menar att ett öp-
pet hem är en del av det. 

– Jag ska arbeta med team och för-
samling och vill gärna nå ut till kvin-
norna. Många äktenskap är hårda 
i Peru och det är något som ligger på 
mitt hjärta.

Mattias kommer att undervisa präs-
ter och stötta dem i deras ledarskap. 
Visionen är även att plantera nya för-
samlingar i området.

Att missionera i ett land som Peru, 

där över 80 % av invånarna är katoli-
ker, är inte givet. Men Mattias förkla-
rar att synkretism, det vill säga att man 
blandar stamreligioner med katolicism, 
är utbrett.

– Många offrar framför krucifix och 
ikoner och förstår inte att Jesus har 
gjort det slutgiltiga offret. Vi vill be-
rätta om evangeliet och visa på att man 
inte behöver blidka Gud.

Kallelsen ger förtröstan
Året har varit en stor känslomässig för-
beredelse. Att låta sitt barn växa upp i 
ett främmande land väcker tankar … 

– Det kommer att bli en prövning att 
vara ifrån våra familjer. Men egentligen 
är det en perfekt tid att åka nu. Vi har 

ingenting som binder oss i Göteborg 
och Joel har ingen skola eller kamra-
ter som han får lämna. Men jag är glad 
att vi tackade ja innan vi fick barn, nu 
hade jag kanske inte vågat, säger Elin.

– Jag vet att det inte är glamouröst 
att vara missionär. Jag känner ibland 
mer rädsla än förväntan, för jag vet att 
vi kommer att vara utsatta och ensam-
ma. Men oavsett vad mina känslor sä-
ger, så är detta Guds kallelse och då ger 
han oss kraft till tjänsten. Det är det vi 
litar på. 

ZANDRA ERIKShED

skribent och fotograf, göteborg

Du behövs också!
bÅDE DEN UNGA KYRKAN och missionen vill fortsätta satsa i och omkring Chiclayo. 
Vi vill se människor komma till tro på Jesus som sin Herre och Frälsare, vi vill se 
nya församlingar födas och vi vill utrusta människor till tjänst i Guds rike. För att 
göra detta behövs först och främst Guds vägledning och välsignelse. Kan det vara 
så att Du är en del av Hans sätt att välsigna Peru? Du kan använda dina materiella 
tillgångar så att du stöttar missionsarbetet – gör det! Du kan använda dina andliga 
tillgångar så att du ber för kyrkan och missionärerna – gör det! Och om du vill 
ställa hela ditt liv till Herrens förfogande, så fråga honom inte om Han vill att Du 
ska vara missionär – utan fråga ”Var?”.

ERIK J. ANDERSSON, missionär i Peru

Elin och Mattias Lindström, båda 27 år
Elin: sjuksköterska, har gått två år på  
Församlingsfakulteten
Mattias: matematiklärare och präst  
bibelord inför resan: Jer. 1:7 ff. 
Elin om Mattias: stabil, tar sin tro på allvar, 
omtänksam
Mattias om Elin: spontan, spännande,  
kärleksfull

Missionärsavskiljning kommer att ske i  
Markaryds missionshus den 22 augusti kl. 16

”Vi går på guds befallning. Även om människor  
ifrågasätter så är Han med.”
 

”Säg inte: Jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. 
Frukta inte för dem, ty jag är med dig för att rädda dig, säger HERREN.”  

Och HERREN räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sade till mig:  
”Se, jag lägger mina ord i din mun. …” JER. 1:7 FF. 

chiclayo är huvudstad i lambayeque, en region 
i norra Peru. staden ligger 13 kilometer från 
stillahavskusten och 770 kilometer från landets 
huvudstad lima. Antal invånare: ca 600 000.

Joel Lindström
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