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Berattelser
Stängda missionsstationer
av Lena Bengtsson
Italienarna tycker inte om svenskar. 1932 har italienarna lyckats ta makten i hela Eritrea. De kör ut alla
missionärer. Karl och Agnes Nyström lämnar över ansvaret för kyrkan till församlingsmedlemmarna. Ingen
tror att svenskar och eritreaner skall få träffas igen. Då samlas alla präster, evangelister och medlemmar
till ett möte i Asmara.
Prästen Ghebre Hawariot berättar att all post till och från Sverige har stoppats. Det kommer inte något understöd till missionsarbetet. Inkomsten från jordbruksarbetet ska räcka till allt. Ingen präst eller evangelist som
väljer att arbeta i kyrkan kan räkna med lön. Ingen förlorar sin anställning som återvänder hem till sin by. De
italienska myndigheterna kommer att mobba den som väljer att stanna kvar i församlingen. Han tar ett exempel från Bibeln. Två lärjungar gick tillsammans på vägen till Emmaus. En man kom och gick bredvid dem. De sa
till honom, att de hoppades och trodde att Jesus var den som skulle befria Israel. Hoppas och tror församlingen
och vågar de säga: ”Vi hoppas och tror”. Hela församlingen svarar honom: ”Vi hoppas och tror!”
Varje söndag samlas man till gudstjänst. Pengar samlas in till de fattigaste i församlingen. Det som blir
över blir ett bidrag till missionsskolan. Lärarna fortsätter att undervisa. Efter ett tag kommer italienarna
och frågar: ”Varför fortsätter ni att predika? Svenskarna har ju åkt sin väg!”
Det kommer fler och fler till kyrkan. Ghebre Hawariot kallas till myndigheterna. De frågar honom varför
skolan inte har stängts. Han svarar att tron finns kvar i de inföddas hjärtan.
1936 har Italienarna tagit makten i Etiopien. Städerna Asmara i Eritrea och Harar i Etiopien har båda erövrats
av Italien. Då kommer Ghebre Hawariot på att han kan skicka post till Tedla Afleys änka Tebletz i Harar. Han
skickar hälsningar till kristna vänner i Etiopien och Sverige. När han får svar från Tebletz får han hälsningar
tillbaka. Posten tar flera månader för att komma fram, men han har lyckats skapa en kontaktväg.
Axel B Svensson och Anton Jönsson blir inbjudna att besöka Etiopien. I Addis Abeba får de visum till Eritrea.
Den åttonde januari 1939 firar de nattvard med församlingen i Asmara. Efter gudstjänsten samlas alla på
trappan för fotografering. En polis vill se svenskarnas pass. De visar dem för honom. Han viftar med en pistol,
tar båda passen och går snabbt iväg. Axel B och Anton störtar efter honom. De måste ha tillbaka sina pass!
Precis innan dörren går igen lyckas de komma in på polisstationen. De sätts under bevakning i en korridor.
Till slut visas de in i ett rum. En kommissarie kommer med passen och ber om ursäkt. Hans kollega visste
inte att de hade visum från italienska myndigheter i Addis Abeba. Han undrar om de kommit till Asmara för
att göra propaganda för missionen. Axel B svarar att de är gudstjänstbesökare. De får återvända till kyrkan.
Alla blir glada över att Axel B och Anton har släppts. Det är inte ofta det går så bra när någon fängslas.
Församlingsmedlemmarna kan berätta om många svåra stunder som de upplevt. Livet är hårt men Gud
överger inte dem som hoppas och tror att Jesus lever.
Tror du att Jesus kom för din skull, att han led, dog och uppstod för dig? Då ska du veta att Gud inte överger dig. Han är där, också när livet är svårt och du känner att ingen bryr sig.
Fakta
- Missionsskolan var inriktad på att lära eleverna läsa, skriva, räkna och
kristendom. De högsta klasserna läste språk. I början av arbetet i Eritrea
lärde man ut svenska, men det ändrades sedan till engelska.
- Ghebre Hawariot Ogba Lidet är en av den svenska missionären Augusta
Henrikssons elever. Han utbildar sig till evangelist och lär sig svenska. I
hembyn Adi Qontsi startar han en församling. Augusta ser hans familj som
sin. Hon vill inte åka till Sverige utan hem till Adi Qontsi, när hon känner
att livet är på väg att ta slut. Hon dör omgiven av sin eritreanska familj.
När Karl och Agnes Nyström tvingas lämna Asmara 1932 tar Ghebre Hawariot över ansvaret för församlingen.
- Det blir krig mellan Etiopien och Eritrea. 1975 bränner etiopierna ner byn
Adi Qontsi. Ghebre Hawariot förlorar sitt barndomshem och alla Augusta
Henrikssons böcker på svenska. Två år senare dör han.

