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Manna från Himlen
Det inns lera översättningar av det kinesiska
ordet甘露 ”ganlu”: ”daggdroppe”, ”nektar”, men
också ”manna”. Som i ”manna från Himlen”. Och
som en hjälp från ovan känns det nog för många
av de fattiga och utsatta elever som får ta del av
studiestipendierna från China Christian Council,
CCC, varje år.
Under våren 2021 beslutade EÖM att, med hjälp
av Evangeliska Orientmissionen i Norge, stödja
10 grundskoleelever med varsitt stipendium på
2 000 yuan (motsvarande ungefär 2 500 kr) per
år. Eleverna EÖM stöttar är fem lickor och fem
pojkar i åldrarna 8-14 år, i städer och byar i
Jiangxi-provinsen. Alla kommer från familjer
med stora ekonomiska svårigheter. Men det är
oftast inte bara pengarna som är ett problem.
Ofta har familjerna drabbats av svåra tragedier
som sjukdom eller olyckor.
Liu Kai, 13 år, har förlorat båda sina föräldrar.
Han bor med sin farmor och farfar, men farmor
är sjuk och hushållet lever på vad farfar kan odla
på deras lilla gård. Dai Yongling, 13 år, har en
pappa med psykisk sjukdom och hans mamma
arbetar långa dagar i en fabrik för att försörja
familjens tre barn. Jiang Yiting, 13 år, har förlorat
sin pappa och när hennes mamma gifte om sig
ick hon bo hos sin farmor och farfar. Farmor är
nu svårt sjuk och farfar försöker försörja
familjen på småjobb.
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Varje år skickar de lokala kyrkorna ansökningar
till CCC där de tar upp familjer i sin närmiljö som
de ser skulle vara i stort behov av hjälp. Men det
krävs också att barnet visar på ”gott uppförande” och vilja att lägga ner stor ansträngning
under lera år, men de måste ansöka varje år och
kunna visa upp studieresultat från föregående
år. Pengarna betalas från CCC till de lokala
kyrkorna som förmedlar hjälpen vidare till
familjerna.
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Det ligger många timmars hårt arbete bakom att
lära sig tecknen
I Jakobsbrevets första kapitel (1:17) står det ”Allt
det goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer
från ovan…” men det frågas också i en senare
vers (1:27) vad äkta ”fromhet” är. Där står det
att fromhet är ”att söka upp faderlösa och änkor
i deras nöd”. Bland de barn som får hjälp av
Ganlu-projektet är det många som är fader- eller
moderlösa och som behöver hjälp. Där kan vi
vara med och sträcka ut en hand. Vill du vara
med att hjälpa? Sätt in en gåva på EÖM:s
plusgirokonto: 5 02 15-3 eller swisha till EÖM:s
nummer: 123 64 08 108.

Annelie Sköld

De goda nyheterna om Yesus Khan - kung Jesus

För exakt 30 år sedan, i oktober 1991, landade
Maria och jag i Mongoliet för första gången.
Oktober 2021 åkte vi hit igen. När jag si er och
skriver de a i Ulaanbaatar har jag lite drygt två
veckor kvar på min vistelse (Maria åkte hem för tre
veckor sedan).
Det är både fantas skt och hemskt a se
utvecklingen i landet. Landet har utvecklats
enormt, framför allt när det gäller kristendomens
spridning. Det nns nu er kristna församlingar än
buddis empel i Mongoliet! Men också när det
gäller bebyggelse, teknik och demokra har stora
framsteg gjorts. Det rik gt nega va är a ,
sam digt som marknadsekonomin införts, nya
samhällsproblem har uppstå eller förvärrats, som
t.ex. drogmissbruk, våld i hemmet, människohandel och pros tu on. Här gör de framväxande
församlingarna enorma samhällsinsatser! T.ex.
församlingen Jesus’ Assembly i Erdenet gör vik ga
insatser i lokalsamhället på era områden, inte
minst bland utsa a barn, insatser som EÖM är
med och stö ar.
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Denna gång arbetar jag mycket med ledarskapet
för församlingsrörelsen Ökenkällan. 45 församlingar som alla kommer ur det arbete Maria och jag
gjorde i Erdenet på 1990-talet. Dessa församlingar
samarbetar nu på områdena ledaromsorg och
gemensamt sändande. Ökenkällans vision är a
församlingar ska planteras i Mongoliets samtliga
kommuner, och a alla de folkslag som drabbades
av Djingis Khan för 800 år sedan ska få höra de
Goda Nyheterna om Yesus Khan – Kung Jesus. EÖM
stö ar Ökenkällan på olika sä , bl.a. genom a
bidra ll Marias och min resa. Vi hjälper
Ökenkällans ledare a utveckla hållbara och

långsik ga strukturer för si arbete. Det låter
kanske inte så spännande, men det är det! A få
hjälpa våra mongoliska syskon a hi a vägar för a
mer långsik gt starta er församlingar i Mongoliet
och a sända missionärer ll era länder i Asien dit
vi svenskar inte ens kan komma in, det är oerhört
spännande och strategiskt.
Kanske det som ändå gör störst intryck på oss är
människorna vi möter, gamla och nya vänner. Här
är två vi nesbörd från våra syskon på slä en.
--Naraa var van a ha dyra kläder och han levde e
hyfsat bekvämt liv. Inte för a han jobbade och
tjänade pengar. Han rånade människor. Tog det han
ville ha. På de a sä led han ingen brist. När han
kom ll tro på Jesus slutade han med de a. Men
då blev han också utan de saker han blivit van vid.
Inte ens livets mest grundläggande behov kunde
han llfredsställa. Till slut var t.o.m. strumporna
han hade så utslitna a de inte gick a laga längre.
Han ck slänga dem och gick barfota i skorna. En
dag besökte han en familj för a som vanligt dela
evangeliet. Men mannen slängde ut honom när
han såg a han inte hade strumpor. ”Varför ska jag
lyssna på dig som inte ens har strumpor?” Naraa
var förtvivlad och skämdes. Han bestämde sig för
a råna någon en sista gång så a han i alla fall ck
nya kläder. Men sam digt ville han inte det, han
visste ju a det vore fel. Han tänkte, ”förr visste jag
ju inte hur saker och ng låg ll, vad som var rä
och vad som var fel. Nu vet jag a Gud nns.” Han
tänkte på berä elsen om ggaren Lasarus som
kom ll paradiset. ”Ok, jag får väl bli ggare istället
för rånare.” Men han skämdes något fruktansvärt
vid tanken på vad familj och vänner skulle säga om
han skulle börja gga.

utanför landet. Tuya delade e ord som Herren
ge henne, e ord för A-land: “Men Herrens nåd
tar inte slut, hans barmhär ghet upphör aldrig.
Varje morgon är den ny — stor är din trofasthet.
Min andel är Herren, det vet jag, därför hoppas jag
på honom.” (Klag 3:22-24)
Hennes utmaning ll oss alla är a be för A-land.
A inte ge upp e ersom inte Gud gör det. Sen
berä ar hon a själv tänker hon gå en specialistutbildning och sedan y a ll e av A-lands
grannländer för a jobba med yk ngar. Nu var
det vår tur a kämpa med tårarna. Och kämpa
med allas vår kallelse a vi na om Jesus ll
jordens y ersta gräns.
*Tuya heter egentligen något annat
**E land i Centralasien
Tack för a ni är med och gör så a vi llsammans
kan medverka i Guds mission i Mongoliet, och
bortom, över hela jorden!

Magnus A.

Evangeliska Östasienmissionen - EÖM
Rålambsvägen 46, 112 56 Stockholm. Tel. 072-200 85 85. Plusgiro 5 02 15-3. Swish 123 64 08 108
Hemsida www.eom.nu Mailadress: info@eom.nu
Evangeliska Östasienmissionen (EÖM) har sitt ursprung i Svenska Missionen i Kina (1887) och Svenska
Mongolmissionen (1897). Samgåendet mellan 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.
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Missionsledning och styrelse
Elisabeth Hellström (missionssekr.), Mick Lidbeck (ordf.), Magnus A, Håkan Leanderson, Magnus Lidbeck, Lars N,
Inger Silfverdal, Annelie Sköld, Arne Wikström, Lena Åkerlund.
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Nästa dag gick han ll kyrkan, for arande
strumplös. E er gudstjänsten kallade Magnus ll
sig honom och gav honom e par strumpor. Fina
strumpor från Sverige. Med mönstrad sula.
Magnus sa a hans far sagt a han skulle ge
strumporna. Naraa trodde Magnus pappa i Sverige
skickat strumporna, men det var nog Gud Fader
som låg bakom denna gåva. Naraa bestämde sig i
alla fall för a i fram den lita på Gud för allt i livet,
och a aldrig mer råna någon. Det lö et har han
hållit! Denne Naraa planterade senare en
församling i sin hemstad, som i sin tur planterade
era do erförsamlingar. Själv y ade han ll
Ulaanbaatar med sin fru och startade y erligare en
församling. I dagsläget har han varit involverad i a
starta 7 församlingar.
--Tuya* kämpade för a hålla llbaka tårarna. När
hon berä ade för oss om sin kärlek ll folket i Aland**, om människorna som med risk för sina liv
börjat följa Jesus, och om ickorna som inte får gå
ll skolan längre, då brast det för henne. Alla
missionärer har lämnat landet, nästan inga nyheter
kommer ut. Miljontals människor är på ykt i eller

Kerstin tillsammans med några av sina
medarbetare i Takaoka Chapel
Tack för ännu ett år av vänskap, förbön och stöd
på alla sätt! Tack också för uppvaktning i
samband med min 80-årsdag! Samma dag kunde
jag också ira 80 år inom EÖM. Det är en stor nåd
att under alla dessa år ha fått bäras av förbön
alltsedan jag föddes i Luoyang mellan två
bombanfall under brinnande krig. 80 år låter
mycket, men om jag närmar mig slutet eller om
det är början till en ny start är något som tiden
får utvisa. Nu är jag glad över att få vara på rätt
plats i rätt tid.
Under 2021 har också våra kyrkor påverkats av
Coronaviruset med färre deltagare och ibland
gudstjänster huvudsakligen "on line”.
Det har också regnat kopiöst i år och fuktigheten
var omkring 100 procent en längre tid. Jordbävningarna kommer ofta och på oväntade håll och
tyfonerna håller sig inte inom den normala
tidsramen.
Just nu är Coronaviruset under någorlunda
kontroll och det är underbart att se allas glada
ansikten på söndagarna. Ännu är det en del som
inte vågar komma, men som är knutna till någon
av kyrkans smågrupper. Japan väntar nu på att
den sjätte vågen snart skall komma så vi
planerade in ett tidigt julprogram: den 2:a
december julfest för äldre med den årliga
handbellskonserten. Det kom 55 personer de

lesta icke-kristna. Ledaren för handbellsgruppen är medlem i kyrkan och hennes händer
är nu helt förvridna av reumatisk värk men det
är hennes stora glädje att få dela med sig av
Jesus på detta sätt. Be gärna att hon blir helad
och att hennes man som också är med i gruppen
snart blir en kristen! Den 4:e december hade vi
saxofonkonsert med pastor Kishi som under
många år varit rektor för en pastorsutbildning
på korrespondens där fyra av våra medlemmar
deltagit. I går följde barnens julfest. Tyvärr
tillåter inte omständigheterna större samlingar
eller förtäring under julens samlingar. Ett
undantag är festen för de f.d. hemlösa. De lesta
av våra gamla kontakter har fått socialbidrag på
äldre da'r, men många av dem är klena efter
åratal av uteliv och de behöver både mat och
gemenskap. De 19:e december blir det tre
gudstjänster och till allas glädje har lille Elia,
snart sju år, bett att få bli döpt.
Gemenskapen med pastorerna i våra samarbetskyrkor har fortsatt regelbundet under året. Vi är
ju färre än någonsin och ber att Herren skall
göra något nytt ibland oss. Ett överhängande
problem är hur man skall lösa Ohitofrågan. Både
kyrkan och bostaden är fallfärdiga och står
tomma sedan gruppen som samlades lyttade ut.
Tomten är av staten klassad som särskilt
riskområde vid jordbävningar och tyfoner och
det är naturligtvis svårt att få köpare. Platserna
för verksamheten förändras, men Guds verk går
ändå vidare!
I våras såg jag en vision, eller var det kanske en
dröm? Jag såg enorma folksamlingar och
människorna var som "får utan herde”. Så inom
ett ögonblick hände två saker: silhuetten av en
enorm duva sänkte sig över människorna och
samtidigt som denna upplöstes ersattes den av
en otroligt stor menorah (ljusstake) som fast
grundad i marken reste sig upp mot himlen. För
mig var det ett profetiskt löfte om att Gud inte
glömt Japans folk. Kristi Ande och närvaro är
ständigt hos oss och med oss! Immanuel, Gud
med oss! Både här men också i Sverige.
En God Jul och ett Välsignat Gott Nytt År!

Kerstin Dellming
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EÖM-möten i Betlehemskyrkan, Stockholm: 3 mars och 7 april
Årshögtid i Enebykyrkan, Danderyd: 7-8 maj
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Julhälsning från Japan

