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Julia bo, vaktad av två fångvaktare dygnet
runt.
Kevin dömdes till fängelse. Han fick dela en
cell på 6x5m med fjorton medfångar. En
skarp lampa lyste dygnet runt, och de sanitära
förhållandena var olidliga.
- Jag var tvungen att välja, om jag skulle låta
mig styras av omständigheterna, eller lyfta
upp min situation till Gud. Varje dag vaknade jag tidigt före de andra. Då
bad jag och läste min Bibel. Visst var det jobbigt många gånger, men med
Guds hjälp gav jag inte upp, berättar Kevin.
Lika oväntat som tillfångatagandet kom frigivningen efter drygt två år (775
dagar) i fångenskap. I tretton månader har de nu levt i frihet. Nu reser de
runt i världen och delar sin berättelse och tackar för förböner.
- Det finns så många i världen som lider för sin tro. Nu har vi fått göra det,
och vi har upplevt att tron bär, säger Julia och Kevin.
Anledningen till att just vi i Eskilstuna får besök, är att paret Garratts arbetat
tillsammans med Marianne och Paul Sedin i Kina. Tillsammans med Sedins
delar de kärleken till Kina.
- Vi fick trettio fina år i Kina och två ”bonusår”. Vi älskar fortfarande det
landet, avslutar Julia och Kevin sin berättelse.
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Colombiabesök
Under september månad gästade en grupp
från Filadelfiaförsamlingen i Bogotá oss
tillsammans med Mirjam Crawford i spetsen.
Mirjam har växt upp i Eskilstuna och flyttade
på 1970-talet till Colombia. Tillsammans med
sin man Colin var de församlingens
missionärer och grundade en församling i Bogotá.
Den församlingen är nu moderförsamling för en rörelse
med ca 160 församlingar runt om i Colombia.
Under besöket i Sverige medverkade gruppen i en rad samlingar
och möten i vår församling. Speciellt den spanska gruppen
gladdes över besöket, men hela församlingen blev uppmuntrad av
deras predikningar och berättelser, om hur arbetet utvecklas på
olika sätt i
Colombia.
Mirjam
Crawford
stannade kvar i
Eskilstuna
några dagar
och var med på
församlingens
90-års jubileum.
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Aracena – en missionsutmaning
Aracena är namnet på en stad ca 10 mil nordväst om
Sevilla i Spanien. Det är också ett namn som vi som
församling har följt under några år och bett mycket för.
År 2012 åkte Taru och Francois Abellan med familj till
Spanien för en ny missionsperiod efterHö
några år i Sverige. Den finska gruppen
stod som ansvarig för deras insats, men hela församlingen fanns med i sitt stöd
för familjen. Taru och Francois hade kontakt med den lokala pingstförsamlingen
i Sevilla. Församlingen där önskade öppna ett arbete och en ny
församlingsgrupp i staden Aracena. Tillsammans med medarbetare från
församlingen började man samla en grupp i den staden och efter hand växte
antalet. Dels kom troende från området samman, och dels fick man se nya
människor komma till tro. Till slut kunde man också inviga en egen lokal för
möten och sammankomster för ungdomar. Det är en ombyggd affärslokal, som
nu får tjäna som samlingsplats för den unga församlingen.
I mars månad 2014 dog Taru helt hastigt och Francois och barnen flyttade hem
till Sverige igen. Två av medarbetarna i Aracena fick nu gå in och axla ett större
ansvar. Det är Raquel Baena och Ginés Lopez, som nu är huvudansvariga för
den nya församlingsgruppen. Paret bor kvar i Sevilla, men åker flera gånger i
veckan för att möta de troende och knyta kontakter med nya människor.
Den 24 maj flög en grupp på 14 personer från Pingstförsamlingen i Eskilstuna
för att under några dagar besöka
församlingen i Sevilla, men framför allt för
att få möta gruppen som möts i Aracena.
Det var en fantastisk upplevelse, att
tillsammans med Francois, se den plats som
vi bett så mycket för. Aracena ligger mycket
vackert i landskapet Andalusien och har ca
8000 invånare. Vi fick tillfälle att möta
församlingsgruppen på ca 20 personer i sin
nya lokal ”Centro Christiano” och
medverka i ett möte, men också umgås i
gemenskap med gruppen på olika sätt för
att uppmuntra dem. Det känns inspirerande

att vi som församling fått vara med och plantera en ny församlingsgrupp i
Spanien tillsammans med familjen Abellan och en lokal församling. Gruppen
står naturligtvis inför många utmaningar, och man söker hela tiden efter nya
vägar att möta människor för att få dela budskapet om Jesus. Det nya
pastorsparet är inte avlönade av församlingen, utan arbetar på sin fritid med
att hjälpa gruppen. Det är en ekonomisk utmaning att betala deras resor och
också hyran för lokalen.
Låt oss fortsätta att be mycket för våra vänner i Aracena! De behöver
verkligen våra förböner. Förhoppningsvis kan vi hjälpa till på olika sätt, så att
arbetet kan utvecklas allt mer i framtiden.

Högintressant Kinabesök
Den 14 och 15 oktober hade vi som församling
besök av Julia och Kevin Garratt från Canada.
För flera av oss var inte paret obekant. På
bönekvällar och i bönegrupper har det betts för
parets frigivande.
Kevin och Julia har under många år arbetat i Kina, de senaste åren på gränsen
till Nordkorea i staden Dandong. Kevin har drivit ett café, medan Julia arbetat
som lärare på ett universitet.
Den 4 augusti 2014 förs Julia och Kevin bort av okända män. De skiljs åt och
sätts i varsin isoleringscell, där en skarp lampa lyser dygnet runt. Efter sex
timmars förhör varje dag under sex månader, får de höra att de anklagas för
spioneri. Senare förstår de också att de är brickor i ett politiskt spel, eftersom
en spionanklagad kinesisk kvinna finns i förvar i Canada.! Den enda kontakt
Julia och Kevin får ha med omvärlden, är besök från det kanadensiska
konsulatet. På den vägen kunde de få sina biblar, något de ser som ett
mirakel.
- Jag hotades med att jag skulle avrättas eller skickas till arbetsläger i
Nordkorea, berättar Kevin.
- Ovissheten var svårast, fortsätter Julia. Vi visste så lite om vad som hände,
och vi visste inget om varandra. Ändå fann jag vila i att Gud höll mig i sin
hand.
Efter sex månader i isoleringscell dömdes Julia till husarrest, och fick
återvända till parets lägenhet. Den var i stort sett tömd på inventarier. Här fick
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