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För tre år sedan besLUtade missio-
närsteamet att satsa på att plantera 
ytterligare en församling i Chiclayo. 
I stadsdelen Cerropón fanns en familj 
som var medlemmar i församlingen i 
Las Brisas, och det fanns ytterligare en 
del personer i området som haft viss 
kontakt med missionen. I mars 2007 
började vi bjuda in till bibelstudier på 
lördagskvällarna. De första månaderna 
var Henrik och Patty Christopherson 
ansvariga, men i samband med deras 
avresa överfördes ansvaret på Maggan 
och Erik Andersson, tillsammans med 
Tina Bak.

Den familj som var medlemmar 
sedan tidigare inbjöd missionen att 
använda deras vardagsrum för samling-
arna på lördagskvällar och i grannhu-
set, som tillhör släktingar till familjen 
kunde barnen ha en egen samling efter 
en stunds gemensam sång. 

Ganska snart visade det sig att det 
fanns ett visst intresse för att delta. 
Främst var den inbjudande familjen 
och släktingar till dem, men även en 
del andra. Under veckorna gjordes en 

del hembesök och vid några tillfällen 
utfl ykter.

Cerropón är ett tufft område att 
arbeta i. Arbetslöshet, missbruk och 
konfl ikter berör de fl esta famil jer i om-
rådet. Familjer ja, de fl esta familjer är 
trasiga, och få barn lever tillsammans 
med båda sina föräldrar. Efter sam-
lingarna på lördagskvällarna brukar vi 
alltid få följe av några av dem som varit 
med på samlingarna ut ur om rådet, 
för att inte bli rånade eller råka ut för 
något annat.

Även andligt har motståndet varit 
stort. På det individuella planet är 
det svårt för personer att ta steget att 
bli evangeliskt kristen. Det påverkar 
relationer, levnadsstil och yrkesval. Att 
sticka ut eller vara annorlunda kostar 
på. Det andliga motståndet har också 
märkts på så sätt att vid ett fl ertal till-
fällen när vi varit på väg att ta ett nytt 
litet steg i arbetet så har det hänt något 
som stoppat upp processen: sjukdomar, 
relationsproblem eller annat. Vid ett 
tillfälle var Erik och Tina på väg för att 
se på möjliga lokaler – men rånades på 

vägen, och det hela fördröjdes ytterli-
gare några veckor.

I november 2009 hyrde vi till slut en 
lokal för samlingarna. Fördelen med 
att inte längre samlas i ett privat hem 
märktes direkt genom att det var fl er 
barn som vågade komma än det varit 
tidigare. Kanske gäller det samma för 
vuxna, att ett hem ibland har en högre 
tröskel än en annan lokal. I den nya 
lokalen kunde Tina också starta upp 
en tonårsgrupp som nu samlas varje 
fredag.

På lördagarna fortsätter vi med sam-
lingar. Halvåtta kommer vi till Cerro-
pón, knackar på några dörrar och ställer 
fram stolarna i lokalen. En stund senare 
droppar de första barnen in och vid åtta 
är det femton till tjugo barn där. Medan 
vi sjunger några barnsånger brukar de 
vuxna också komma. Sedan delar vi på 
oss så Maggan eller Tina går med bar-
nen till barnsamling, medan Erik har 
ett bibelstudium/en kort predikan med 
de vuxna. Vid halv tio brukar vi avsluta, 
plocka i ordning i lokalen och få följe 
en bit på väg hemåt.

Framtiden i Cerropón? Visionen är 
klar. En ny församling. Tidtabellen – 
ligger i Guds hand. Men under slutet 
av mars kunde vi börja på en medlems-
skapskurs och om allt utvecklas till det 
bästa kanske vi kan ”konstituera” en 
församling innan sommaren. 

Martin Luther skrev en gång: I tio år 
får man arbeta, innan man får fram en 
liten församling, någorlunda som den 
skall vara. Trösterika ord för den som 
blir frustrerad över att saker inte går 
snabbare än de gör. Men också utma-
nande ord: Är Du beredd att arbeta tio 
år för att plantera nästa församling, i 
Peru eller Sverige?

erIK J. ANDerSSON, MISSIONÄr

Cerropón – på väg mot församling
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Från Kompassens redaktion
en månad går snabbt och en aprilutgåva av 
Kompassen skall fram. Vi har firat Påsk och åter 
blivit påminda om att Jesus lever och att han 
kommer till sina vänner med sin frid. I Lukas 
24:46f läser vi: Det står skrivet att Messias skall 
lida och på tredje dagen uppstå från de döda, 
och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall 
predikas i hans namn för alla folk, med början i 
Jerusalem. Ni är själva mina vittnen om detta. 

Ni är mina vittnen, säger Jesus. Du får medver-
ka till att detta evangelium predikas för alla folk. 
Främst genom att vara hans vittne i ditt liv, men 
också genom att stödja missionsarbetet i hemland 
och utland. Du får be för det, ge till det och gå dit 
Herren kallar dig, i de uppgifter han berett för dig. 
Det är fint att få vara omsluten av Herrens omsorg 
i livet och så vara med om att än fler får höra 
evangeliet om Jesus Kristus som dog för alla och 
uppstod på tredje dagen. Det är bara i Jesu namn 
vi har räddningen, förlåtelsen för våra synder. 
Det är fantastiskt att få lyssna till de båda afri-
kanska kyrkoledarna när de berättar om att män-
niskor tar emot Jesus i sina liv, när nya platser 
där man vill höra Guds ords predikan öppnas, när 
nya församlingar bildas som t.ex. Cerropon i Peru 
som du kan läsa om i denna utgåva. Har du tänkt 
på att du är med i denna process när du ber för 
missionsarbetet och sänder in din gåva? Det blir 
som mosaikbrickor i bygget av Guds kyrka på 
jorden. 

I slutet av månaden kommer Peter Storgaard 
och jag att göra ett arbetsbesök i Peru. Vi stan-
nar i ca två veckor och jag hoppas att kunna ha 
mycket nytt från Peru i majnumret av Kompas-
sen.

Glöm inte att be för arbetet i Guds rike!  
Gud välsigne dig!

CHrISter

be för
•	 Lutherska	kyrkorna	i	Eritrea,	 

etiopien o Kenya
•	 Kyrkornas	ledning
•	 ELMs	styrelse	
•	 Cerropon	

tacka för
•	 Cerropon
•	 ELMs	uppdrag	i	Eritrea,	Etiopien	o	Kenya
•	 varje	enskild	som	fått	ta	emot	Jesus	i	sitt	liv
•	 att	Jesus	lever!

besök av biskop Walter obare
i mars månad hade eLm besöK av bisKop WaLter obare som är ledare 
för Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya, ELCK. Han besökte 
flera länder och var inbjuden av Missionsprovinsen i Sverige och 
Finland. Under hans bråda dagar fick vi träffa honom för samtal. 

ELCK är en ganska stor kyrka med kanske 100 000 medlemmar fördelade 
på fyra olika stift. I Kenya bor folk från olika stammar och många av stam-
marna är representerade inom kyrkans arbete. Det var intressant att lyssna 
till honom då han presenterade arbetet och gav sina visioner på vad kyrkan 
vill arbeta med framöver. Bland annat framkom att det tagits kontakt med 
ELCK från länderna runt Kenya med begäran om hjälp att starta upp för-
samlingar och stödja ett lutherskt arbete där.

Relationen mellan ELCK och ELM står inför viss omstrukturering då 
gällande samarbetsavtal är på väg att löpa ut och ett nytt skall tas fram och 
undertecknas. Det skall bli spännande att se vad ELCK förväntar sig och 
vad ELM kan komma att bidra med.

I augusti månad skall det hållas en tacksägelsefest inom ELCK för att 
markera den tidsperiod som ELM har arbetat tillsammans med kyrkan. Och 
i samband med den skall det också vara konsultationer mellan de understöd-
jande missionerna och kyrkan.

Vi önskar biskop Walter Obare och ELCK Guds ledning och välsignelse!

samtal med qes dawit tufa
eLm har i månadssKitFet mars-apriL haft besök av presiden-
ten för Etiopiens Evangelisk Lutherska Kyrka, EELC, qes 
Dawit Tufa. Qes Dawit var inbjuden till Sverige av Missions-
provinsen och ELM fick under några dagar ha honom som 

sin gäst med möjlighet till ett möte på Strandhem för att samtala om aktu-
ella ärenden och visioner. Det är mycket betydelsefullt för båda parter att 
sitta ner några timmar för samtal.

Qes Dawit, hur ser du på kyrkans arbete i allmänhet?
Jag vill framföra mitt och kyrkans tack för allt stöd och all hjälp som ELM 
gett under åren. Arbetet i kyrkan går framåt, evangeliet predikas och blir 
mottaget av många. Men det finns mycket att ta tag i och utveckla, och pro-
blem med ekonomin är en ständig följeslagare. Det finns så många behov 
och pengarna räcker inte till allt.  

Hur skulle kyrkan kunna få bättre ekonomiska förutsättningar?
Genom att vi kunde starta flera inkomstbringande aktiviteter. I Harrar och 
Dire Dawa drivs skolorna med framgång och arbetet där är självförsörjande 
idag. I Laqi har vi fått hjälp att starta en tomatodling som ger inkomster. 

Något annat som är särskilt viktigt?
Det jag främst tänker på är utbildningen på vårt teologiska seminarium i 
Asella, LTS. Kyrkan behöver fler ledare och präster för att ta sig an alla 
utmaningarna vi står inför. Därför är jag glad för att vi har 13 elever som 
studerar där och vi önskar oss all hjälp vi kan få med lärarkrafter från Sve-
rige och Danmark. 

Vad händer i EELC under den närmaste tiden?
Vi rustar som bäst för att ha vårt årsmöte 2010 nu i början av maj. I sam-
band med årsmötet kommer vi också att fira kyrkans 50-års jubileum. Det 
blir ett stort tillfälle för oss och flera gäster från Sverige kommer för att 
dela glädjen med oss.

Vi önskar EELC och dess ledning med qes Dawit Tufa i spetsen Guds 
välsignelse och hjälp!


