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ELM arbetar tillsammans med fem 
evangelisk-lutherska kyrkor i fem olika 
länder: Eritrea, Etiopien och Kenya i 
Afrika, Peru i Sydamerika och en kyrka 
i Främre Asien. Tre olika världsdelar 
och fem ganska olika kyrkor med tanke 
på antal medlemmar men alla med stora 
problem kopplade till Covid-19.

I samtliga länder har staten stängt ner 
stora delar av samhällsfunktionerna. 
Detta medför stora svårigheter för 
medlemmarnas vardag och förmåga till 
försörjning. Det drabbar även familj, 
släkt och vänner. Pastorerna har svårt 
att hjälpa både sina egna familjer och 
kyrkans medlemmar. På vissa ställen 
händer det att nödställda söker sig 

till kyrkorna för hjälp. Redan nu har 
några av våra samarbetskyrkor gjort in-ågra av våra samarbetskyrkor gjort in-gra av våra samarbetskyrkor gjort in-åra samarbetskyrkor gjort in-ra samarbetskyrkor gjort in-
satser för att hjälpa nödställda med till 
exempel matpaket och mediciner.

Våra samarbetskyrkor verkar i länder 
som saknar det sociala skyddsnät vi 
svenskar tar för givet. När samhällena 
släcker ner drabbar det folken extra 
hårt och andra katastrofer som svält, 
fattigdom, sjukdomar och död står för 

Stöd i nöd

dörren. När många förlorar sin inkomst 
drabbar det snabbt hela samhället. Mat-
priserna skjuter i höjden 
och tillgången på råvaror 
minskar och man sak-
nar möjligheter att hjälpa 
de allra fattigaste. Dess-
utom är sjukvården hårt 
ansträngd vilket försvårar 
möjligheterna att få god 
vård när det behövs. Nöden 
slår på många plan.

Ni är många som har hört 
vår vädjan under vintern 
om generösa gåvor till 
ELM i en tid av ekonomisk prövning. 

Vi vill rikta ett stort 
tack till alla som har 
hjälpt och fortsätter 
hjälpa oss! Nu vänder 
vi oss på nytt till er. 
Vill ni vara med och 
hjälpa våra syskon som 
nu är i nöd?

Paulus skriver till för-
samlingen i Korint (2 
Kor. 8:1–10):

Vi vill berätta för er, 
bröder, vilken nåd �ud har gett för-öder, vilken nåd �ud har gett för-åd �ud har gett för-d �ud har gett för-
samlingarna i Makedonien. Trots deras 
många hårda prövningar har ändå deras 
översvallande glädje och deras djupa fat-
tigdom gjort dem överflödande rika på 
uppriktig hängivenhet.  De har gett 
efter sin förmåga, ja, över sin förmåga. 
Och det var helt frivilligt, det kan jag 
intyga. Ivrigt vädjade de och bad oss om 
nåden att få vara med i hjälpen till de 
heliga. Och de gav inte bara det vi hade 

hoppats, utan de gav sig själva, först och 
främst åt Herren och sedan åt oss efter 

�uds vilja. Därför bad vi Titus, som 
redan hade påbörjat insamlingen, att 
fullborda denna kärleksgåva hos er. När 
ni nu är rika på allt – tro, tal, kunskap, 
hängivenhet och den kärlek vi har väckt 
hos er – var då också rika på den här 
kärleksgåvan. Detta säger jag inte som 

ELM har fått meddelande från våra samarbetskyrkor i utlandet om att det finns behov av extra stöd i en tid av stor nöd. Vi har 
lyssnat till deras vädjan och beslutat att göra en gemensam nödhjälpsinsamling för att stödja våra syskon i denna kris. 
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en befallning, utan för att pröva äkthe-
ten i er kärlek när andra visar en sådan 
iver. Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi 
nåd. Han var rik men blev fattig för er 
skull, för att ni genom hans fattigdom 
skulle bli rika. Jag ger mitt råd i den här 
saken för att hjälpa er.

Det är en stor välsignelse att leva i ett 
land med så stora resurser som Sveri-
ge. Kanske tar vi ibland denna förmån 
för given. Men vad har vi som vi inte 
har fått? Allt är �uds nåd och kärlek. 
Församlingen i Makedonien var inte 
befriade från svårigheter och nöd. Men 
där fanns något som drev församling-ågot som drev församling-got som drev församling-
en att se till andras behov. Nöden var 
ännu större i Jerusalem. När vännerna 
i Makedonien hörde om detta gav de 
så rikligt att de gav ”över sin förmåga”. 
Det var ingen som tvingade eller ho-

tade dem om de inte gav. Men de till 
och med vädjade om att få vara med och 
hjälpa. Med makedonierna som exem-lpa. Med makedonierna som exem-Med makedonierna som exem-
pel riktar Paulus en vädjan till Korint, 
och på liknande sätt vill ELM rikta en 
vädjan till alla er som läser detta.

Utvecklingen av pandemin ser olika ut 
i de olika länderna, och det är svårt att 
veta hur tillförlitliga siffrorna är, främst 
i Östafrika. Via Johns Hopkins-univer-Johns Hopkins-univer--univer-
sitetet kan du ta del av tillgänglig statis- kan du ta del av tillgänglig statis-ta del av tillgänglig statis-
tik för de respektive länderna: https://
coronavirus.jhu.edu/map.html. 

Vår värld är i kris och ingen vet hur 
länge pandemin kommer att fortsätta. 
Men ett är säkert, våra samarbetskyr-kert, våra samarbetskyr-våra samarbetskyr-
kor och deras medlemmar drabbas hårt. 
Förvärras pandemin kommer de fattiga 
att få det ännu sämre. 

Vi har en fantastisk möjlighet att samla 
in pengar till de nödställda. �enom 
våra samarbetskyrkor kan vi se till att 
medlen når dem som bäst behöver stö-
det. Pengarna kommer att användas till 
mat, mediciner, löner, och annat som 
behövs för att vardagen ska kunna fung-
era för människor.

Du får vara med i denna nödhjälpskam-
panj! Den kommer att pågå i två måna-ågå i två måna-gå i två måna-åna-na-
der, från och med 1 juni till och med 31 
juli. Efter avslutad kampanj fördelar vi 
pengarna till våra samarbetskyrkor som 
distribuerar nödhjälpen. 10 % av belop-
pet avsätts för att administrera kampan-tts för att administrera kampan-ör att administrera kampan-
jen. Rapporter från de olika länderna 
kommer sedan att publiceras på hem-
sida och sociala medier under hösten.


