Številni napačno razumejo Nazaj v Jeruzalem kot gibanje kitajske cerkve za evangelizacijo Jeruzalema. Nazaj v Jeruzalem
pa je dejansko dobesedni cilj kitajske cerkve širjenja evangelija od ljudstev vzhodnih pokrajin Kitajske, ki jih evangelij še ni
dosegel, vse do Jeruzalema na zahodu. Ta vizija se je rodila med Kitajci v dvajsetih letih 20. stoletja in od takrat so se
kitajske cerkve prizadevale ter trpele preganjanje, da bi izpolnile to, kar verjamejo, da je njihova bistvena vloga pri
izpolnjevanju Velikega poslanstva – oznanjevanja evangelija. Naša organizacija je partner kitajski cerkvi ne samo pri
oznanjevanju evangelija na versko zatiranih območjih Azije, ampak tudi pri usposabljanju in razpošiljanju misijonarjev v še
nedosežene kraje svete, vključno z muslimanskimi, budističnimi in hinduističnimi državami.
Okno 10/40
Več kot 90 % nedoseženih ljudstev na svetu danes živi v okviru "okna 10/40" (območje med 10 in 40 stopinj severne
zemljepisne širine), kar pomeni, da več kot 5100 plemen in etničnih skupin živi brez evangelija. Če pogledamo na spisek 50
najmanj krščanskih in najmanj evangeliziranih držav sveta, jih prav vseh 50 leži na tem območju! Na označenem območju
zgoraj živi 90 % preostalih še nedoseženih ljudstev in vseh 50 najmanj evangeliziranih držav sveta. Na te države se
osredotoča gibanje Nazaj v Jeruzalem. Ko boste brali te strani, nikar ne pozabite, da gibanje Nazaj v Jeruzalem ni neka
nora pobožna želja nekaj fanatičnih kristjanov, ki se bo morda izpolnila ali pa ne. To je nekaj, kar se že dogaja! Prav zdaj že
na stotine kitajskih misijonarjev deluje izven Kitajske na Bližnjem vzhodu, v Severni Afriki, v Srednji Aziji, na Indijski
podcelini in v Jugovzhodni Aziji. Na tisoče več se še usposablja, se uči jezike kot npr. arabščino in angleščino, ki jih bodo
potrebovali med misijonarskim delom.
Ekipa 36-ih kitajskih misijonarjev je odšla iz Kitajske marca 2000 v sosednjo budistično državo. Bili so prva sodobna ekipa
misijonarjev Nazaj v Jeruzalem, izvidnica poplave, ki bo šele sledila. Malo ljudi po svetu je vedelo za ta dogodek, a njihov
odhod je bil posledica več let molitev in načrtovanja. Na tisti dan je Kitajska spet postala aktivni udeleženec svetovnega
misijonarstva. Med usposabljanjem in uvajanjem teh 36 pionirjev je bil vsak med njimi povabljen, da pove svojo zgodbo.
Mnogo solz je bilo pretočenih, ko so govorili o svojih preizkušnjah. Vsi so dosti pretrpeli za evangelij na Kitajskem. Številni
so bili aretirani, zaprti, pretepeni in mučeni zaradi pričevanja o Jezusu Kristusu. Soočeni so bili s skrajnimi težavami, z
ločitvijo od družine, s prisilnim stradanjem, nespečimi nočmi in nevarnostmi z vseh strani. Kljub tem ogromnim preprekam
je vseh 36 misijonarjev hišnih cerkva zvesto pridigalo evangelij po vsej Kitajski skozi leta, gradilo cerkve in bilo priča več
Božje moči, ki se je odražala skozi njihovo delovanje vsak mesec, kot jo večina kristjanov vidi v svojem življenju.
Muslimani, hindujci in budisti
Sčasoma, med nadaljevanjem dela gibanja Nazaj v Jeruzalem, boste morda prvič zaslišali poročila o muslimanih,
hindujcih in budistih, ki so prestopili h Kristusu v krajih, kjer evangelij dolgo ni imel nikakršnega vpliva. Ko se bo to zgodilo,
ne bodite osupli nad kitajskimi kristjani, mi smo le grešniki, ki nas je odrešila milost in ne zaslužimo si posebne pozornosti.
Raje bodite osupli nad modrostjo in izraženo lepoto Božjega načrta. "Kajti Božja nespamet je modrejša od ljudi in Božja
slabotnost je močnejša od ljudi." (1 Kor 1,25) Upamo, da vas bo opogumila in izzvala vizija Nazaj v Jeruzalem, da vas bo
pripravila k molitvi in udeležbi pri izpolnjevanju Velikega poslanstva v teh zadnjih dneh, dokler ne bo "kraljevanje nad
svetom prešlo na našega Gospoda in njegovega Kristusa in vladal bo na vekov veke." (Raz 11, 15)
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