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Det blommar i Japan
Maj är en månad full av blomsterprakt i Japan. Fuji
stads blomma är rosen och just nu blommar rosor
och azaleor i alla färger runt omkring oss. Japans
ekonomi har förbättrats. Arbetslösheten har minskat något och regeringen har vågat höja momsen
från 5 till 8%. Et stort problem för Japan är att det
föds så lite barn att om denna trend fortsätter
kommer Japans befolkning att halveras i framtiden. Det är alltfler makar som bara har hund eller
katt men inga barn. Ett annat stort problem är alla
ensamboende. Tidigare var familjesammanhållningen stark men den håller på att upplösas. Människor som lider av depression ökar också. Allt
detta är en stark utmaning till den kristna kyrkan i
Japan att gå ut i samhället och inbjuda särskilt ensamma människor till en varm helande gemenskap. Vi märkte detta senast nu vid påsk då vi
gjorde något nytt för att nå ut med påskbudskapet
i kyrkans grannskap. Vi gjorde ett 40-tal små korgar med ett par goda kakor och en skriven påskhälsning med ett bibelord i. Sedan gick vi runt till .

våra grannar, ringde på och önskade ”glad påsk”. Reaktionen var över
förväntan positiv och flera av grannarna har tackat oss efteråt. En av
dem som bor ensam kom t.o.m. tillbaka med korgen han fått och ett
paket med goda kakor! Vi fick på ett naturligt sätt bjuda in honom på
en kopp kaffe. Här i Japan går det inte längre att vänta på att ickekristna skall komma till kyrkan. Vi måste själva gå ut till dem där de är
och vara Kristi uppståndelsevittnen ute bland människorna. Det är vår
bön att vi skall bli lika lyhörda för Anden som Filippos (Apg.8:26) så att
vi kan nå ut till alltfler ensamma, deprimerade och sökande medmänniskor.
I påsk hade vi tyvärr inte någon dopförrättning men det är nu flera
som förbereder sig för dop som vi planerar i juli månad, bl.a. tre flickor
som Kerstin nu undervisar varje torsdag. Vi har också en dopklass
varje söndag. Det är ett stort steg för en japan att låta döpa sig. På
något sätt lever det kvar sedan gammalt att det var belagt med dödsstraff att bli en kristen ända fram till 1850-talet. Man är rädd för vad
grannar och släkt skall säga.

Bosse och Kerstin Dellming tillsammans med
den unga familjen Ro som nyligen fått hämta
sin son i Kina

Kerstin och jag mår efter förhållandena bra och är så tacksamma till
både Gud och människor att vi får vara med och sprida det glada budskapet i detta land men vår ständiga bön är att Herren skall resa upp
en ung, brinnande, god herde att ta över ansvaret för kyrkan här i Fuji.
Tack alla ni som ber för oss och Guds verk härute!
Många varma hälsningar från era tacksamma Kerstin och Bosse

Brev från vår missionär
Bayaara i Mongoliet
Vi är glada över att vår son Isaac, som nu har börjat andra
klass i skolan, nu trivs mycket bättre än tidigare med skolarbetet. Vi har ofta barn och ungdomar som bor hos oss
för kortare eller längre tid. Muugi, som snart är färdig advokat, bodde hos oss under flera år och vi hjälpte henne
med att betala del av hennes skolavgift, eftersom hon inte
kunde klara det själv. Detta gällde även Khulan, som trots
att hon är mycket intelligent inte hade råd att gå i Universitetet. Vi och andra kristna vänner hjälper henne med
det. En pojke som heter Uuganbayar är i Sverige just nu. Vi
var beredda att ta emot honom som vårt fosterbarn, men
nu har myndigheterna hittat hans biologiska mamma, så
han måste återvända till henne. Speciellt Isaac blev myck- Två av våra duktiga medarbetare i Mongoliet: Saara musikledare
och pastorsfru i Erdenet och vår missionär Bayaara
et ledsen över att han inte kunde komma till oss.
Vi bor i huvudstaden Ulan Bator, oftast kallad UB, där min man Okhio är pastor i en ung kyrka dit det kommer många studenter. Varje månad kommer nya studenter till vår gemenskap. Varje onsdag morgon ber vi för vår värld. Gud har gett oss ett
missionsuppdrag fast vi bara är en ung kyrka. Vi utmanar våra vänner i kyrkan att de kan vara en del av världsmissionen genom att ge av sina pengar, genom att be och genom att gå ut på fältet. Vår kyrka har adopterat flera länder som vi speciellt
ber för. De är Inre Mongoliet i Kina, Hazarafolket i Afghanistan, Japan, Israel, Vietnam, Turkiet samt provinsen Arkhangai i
Mongoliet. I år önskar vi att kunna öppna ett pionjärarbete i Arkhangai.
Min man Okhio har undervisat ett ungt par i Inre Mongoliet med siktet att de skall kunna bli ledare för en kristen kyrka bland
mongoler i Inre Mongoliet. Förra året besökte de oss och stannade några veckor. De har i åtta år ivrigt bett om att få ett barn.
När de återvände hem i somras efter besöket i Mongoliet så blev frun gravid! I höstas blev Okhio ombedd av kyrkliga ledare i
Inre Mongoliet att inte bara besöka en plats. De planerar nu att Okhio ska undervisa ledare från sju olika platser i Inre Mongoliet, så Okhio kommer att förlänga sina missionsresor dit.

Fyra aktuella böneämnen:
Bed för arbetet bland studenter
och unga i vår kyrka i UB.
Bed för arbetet bland mongoler i
Inre Mongoliet. Bed att pastor Okhio kan färdas tryggt utan att stoppas av polisen, som alltid vill sätta
käppar i hjulet för kristen verksamhet. Bed också för medel för dessa
långa resor – Inre Mongoliet är dubbelt så stort som Sverige och ligger
150 mil från Ulan Bator.
Bed för de studenter från Hazar i
Afghanistan som vi har kontakt med
Bed att vår kyrka ska kunna köpa
en bil som behövs för att nå ända till
provinsen Arhangai.

Bayaara och Okhio träffar överallt människor som de hjälpt på ett eller annat sätt. Under
tio dagar tillsammans med dem såg vi det hela tiden. Här en konduktör som vi ”råkade”
möta på tåget till UB från Kina. Hon grät av glädje när hon såg Bayaara./AW

Era medarbetare
Bayaara, Okhio och Isaac

Intressanta
talare vid
EÖM:s
årshögtid
Feng Yunan och Liu Hong är engagerade i EÖM:s historieprojekt. De
översätter Sinims Land och hundra år gamla missionärsbrev från
svenska till kinesiska för att ge kyrkan i Kina sin historia.

Årshögtid
Evangeliska Östasienmissionen
Enebykyrkan, Eneby torg, Danderyd
Under 21 år var Jayasingh Rajiah direktor
för Bethany Home i Malaysia, en skola för
barn med funktionshinder. Under senare
år har skolan fått bli till stor inspiration för
liknande skolor i Kina

Lördag 24 maj
15.00 Offentligt årsmöte
Kaffe med smörgås
16.30 Svensk konstnär möter Kinas vagga.
Janeric Johansson
17.30 Kyrkan i Kina söker sina sanna rötter.
Mick och Magnus Lidbeck, Liu Hong och Feng Yunan
Fruktstund
19.00 Missionsmöte
Direktor Jayasingh, Malaysia. Ida Andersson inför utresan till Mongoliet.

Söndag 25 maj

Konstnären Janeric Johansson, Malmö, har
haft stora utställningar i Kunming i Kina och
hittat intressanta kopplingar till vår mission.

11.00 Gudstjänst. Arne Wikström predikar. Hälsning av
Hong Liu. Christina Molin. Annika Hudak och Eva Wedin.
Kyrkkaffe
13.00 EÖM träffar våra gäster för ett offentligt samtal.

Såsom denna bok säger
Prins Oscar Bernadotte
Svenska Mongolmissionens förste ordförande
Jag träffade i somras en missionär från Kina, som nyligen hade
kommit hem. Han hade många, glädjande och uppmuntrande
saker att meddela. Bland annat berättade han om en troende
man, som under boxareoroligheterna i norra Kina hade flytt upp
till bergen till en trakt, där han var alldeles obekant. En dag satt
han och samtalade med en kines. Denne uttalade sig på det hårdaste om de kristna och om missionärerna och målade ut dem som
förfärligt dåliga människor. Den troende mannen hörde på en
stund, men slutligen kunde han icke längre tiga. Han måste bekänna sin ställning. ”Vad ni nu säger”, sade han, ”är icke sant.”
Och så tog han fram sin bibel, som han hade gömt vid sin barm,
räckte den åt mannen och sade: ”Läs den här boken! Såsom
denna bok säger, så leva de kristna.” Det var hans vittnesbörd om
de troende, som han träffat.
Jag undrar, om det kan sägas även om oss, att, såsom denna bok,
bibeln, talar, så leva vi. Så borde det vara, ty Gud har givit oss
denna bok, för att den skall vara en måttstock, ett rättesnöre för
vårt liv. O, vi behöva i sanning vaka och bedja. (I evighetens förgårdar, EFS 1936)

Vi behöver ditt fortsatta stöd i förbön och offrande
Barn med utvecklingsstörning i Kina

Besök oss på vår webbplats:

Vidareutbildning av lärare vid särskola i Henan

www.eom.nu

Förskolearbete i Shaanxi för barn med handikapp
Bibelskolarbete i Shaanxi

Plusgiro 5 02 15-3

Stöd till bibelskolstudenter i Zhoukou, Henan
Stöd till mongoliska missionärer:


Bayaara, Okhio, Nergui

Församlingsarbete i Japan. Våra missionärer:


Kerstin och Bo Dellming



Yasuko och Daniel Dellming

Kontakta oss
Evangeliska Östasienmissionen
Rålambsvägen 46
112 56 Stockholm
Tel: 072-200 85 85
info@eom.nu

Evangeliska Östasienmissionen – EÖM
Evangeliska Östasienmissionen (EÖM) har sitt ursprung i Svenska Missionen i Kina (1887) och Svenska Mongolmissionen (1897). Sammanslagningen
av dessa organisationer 1982 resulterade i EÖM. Genom sin långa historia har erfarenheter samlats vilka kommer väl till pass då nya och annorlunda möjligheter till tjänst under senare år öppnats framförallt i Kina och Mongoliet. EÖM vill i partnerskap med svenska församlingar och
organisationer samt tillsammans med kristna i Kina, Mongoliet och Japan göra evangeliet trovärdigt genom att exempelvis stödja sociala utvecklingsprojekt. EÖM arbetar för att motverka den isolering gentemot omvärlden som systerkyrkan i Kina samt kinesiska institutioner upplevt under
senare årtionden.

Missionsledning och styrelse
Arne Wikström (missionssekreterare), Mick Lidbeck (ordf.), Ida Andersson, Tord Ershammar, Elisabeth Hellström, Eva Joelsson, Håkan Leandersson,
Magnus Lidbeck.

