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Fjorton deltagare och tre ledare åkte 
till Främre Asien för att fira påskens 
seger, tillsammans med skandinaver 
på plats och med lokala kristna. Del-
tagarna kom från Gällivare i norr till 
Lund i söder och de flesta av dem var 
unga vuxna. Ledarteamet bestod av 
Rakel Smetana, William Sommer och 
Sven Hammarberg, som var huvud-
talare, och även SAMs som fanns på 
plats och tog emot gruppen. Resenä-
rerna fick bibelundervisning i påskens 
underbara evangelium, samt undervis-
ning om kultur och religion och hur 
det är att arbeta bland ett onått folk. 
I tillägg fick de göra många intressanta 
studiebesök på historiska och kultu-
rella platser, vilket kombinerades med 
bönevandringar.

Här får vi möta två av deltagarna, El-
linor Segersten och Sebastian Lund, 
och höra om deras resa. Sebastian är 
25 år och studerar till brandingenjör i 
Lund. Ellinor är från Uppsala och är 

Påskläger på helig mark

Sebastians flickvän. Hon är 23 år och 
har de senaste tre åren bott i Lund där 
hon studerar till läkare. 

Hur kom det sig att ni följde med på 
den här resan? 

Ellinor: Jag såg ett Facebookinlägg 
av en god vän om resan redan 2020 
och var då sugen på att åka. Tyvärr 
ställdes ju den resan in, så när jag fick 
höra att det fanns en ny chans i år var 
det ingen tvekan! Att få spendera påsk-
veckan i ett område av världen där en 
stor del av Bibelns berättelser utspelar 
sig, kombinerat med undervisning och 
nya vänner, kändes som en underbar 
idé. Sebastian var också pigg på att 
hänga med på resan och det var roligt 
att vi kunde göra den tillsammans. 

Berätta lite om resan och 
lägret.

Sebastian: Allt började 
med att vi från Sverige 
flög till en stad i Främre 
Asien där vi togs emot av 
våra kontakter på plats. 
En vanlig dag började 
med att vi åt en mycket 
god frukost högst upp i 

hotellet, där man hade en fin utsikt ut 
över den vackra staden. Därefter hade 
vi morgonbön och mycket bra under-
visning, där vi verkligen fick fördjupa 
oss i vår egna kristna tro men också 
få kunskap om landet och kulturen vi 
befann oss i. På eftermiddagen tog vi 
båt eller lokaltrafik till historiska och 
kulturella platser. När klockan slog 18-
19 åkte vi hem till det område hotellet 
låg i och åt en riktigt god middag. På 
kvällen hade vi lite mer undervisning 
och lovsång. Därefter var det inga som 
helst problem att somna efter en fan-
tastiskt maxad dag. 

Dela några personliga intryck från re-
san.

Sebastian: Jag tycker att något av 
det häftigaste som jag upplevde där var 

pekar österut

Den 11-18 april arrangerade Move ett påskläger i Främre Asien under temat ”To save the world”. 

Ellinor och Sebastian
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mötet med de lokala kristna. Den otro-
liga kärlek som de utstrålade till Gud 
och till varandra. Det kändes verkligen 
som att vi alla var bröder och systrar i 
Kristus. 

Ellinor: Jag 
tycker också det 
var väldigt starkt 
att få träffa lokala 
kristna och få fira 
påskgudstjänst till-
sammans. Även om 
språket var främ-
mande gick pås-
kens budskap och 
glädje fram. Trots 
språkliga och kul-
turella skillnader 
tillber vi samma 
Gud och är del av 
samma kristna familj, vilket jag tyckte 
blev väldigt påtagligt.

På vilket sätt har ni påverkats av denna 
resa? 

Sebastian: Jag tror att jag har fått ett 
intresse för mission och ett hjärta för 
folket i Främre Asien, och att de ska få 
lära känna vår älskande Jesus. 

Ellinor: Jag tycker att jag fått en 
förnyad frimodighet i min tro och att 
vi som kristna får vara världens ljus. 
Många av de lokala kristna vi mötte 
berättade om hur deras liv drastiskt 
har förändrats på grund av deras krist-

na tro. De är inte längre välkomnade 
av vänner och familj och har behövt 
göra stora uppoffringar. Trots detta 
kunde man verkligen se deras kärlek 
till Jesus och medmänniskor lysa ige-

nom. Det inspire-
rar mig att själv 
få visa på Jesus 
ljus bland mina 
medmänniskor 
här i Sverige, och 
även känna en 
tacksamhet över 
att vi lever i ett 
land där man fak-
tiskt får dela sin 
tro utan så stora 
risker.

Har dina per-
spektiv på missionsarbete förändrats? 

Ellinor: Ja, absolut. Det var spän-
nande att få en inblick 
i de stora utmaning-
arna i missionsarbete 
i Främre Asien, där 
islam är den domine-
rande religionen och 
mission är något som 
ses som ett stort hot 
av staten. Att bli kris-
ten där är ofta syno-
nymt med att förlora 
familj, vänner och so-
cial status. Detta gör 

att resan till att bli kristen ofta är väl-
digt lång och tar många år, vilket också 
var en ny insikt för mig.

Sebastian: Nja, jag tror inte riktigt 
att min syn på missionsarbete har för-
ändrats, men jag har dock fått lära mig 
en hel del mer om hur det går till i ett 
land där det inte är lagligt att missio-
nera. 

Vad skulle ni vilja säga till andra som 
funderar på att följa med på en Move-
resa? 

Sebastian: Tveka inte, det är en fan-
tastisk resa som man inte ångrar! Man 
lär sig otroligt mycket om hur det är 
att leva och vara kristen i ett muslimskt 
land. Utöver det får man se en vacker 
stad med mycket spännande historia 
och arkitektur.

Ellinor: Åk! Det kommer du defini-
tivt inte ångra!
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barn har lärt sig om Jesus!

Sätt in din gåva via swish eller gå in på www.elmbv.se/gavor för fler sätt att ge.

http://www.elmbv.se
http://www.elmbv.se/blogg
http://www.elmbv.se/gavor

