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Gud är trofast
Gud är trofast! Så löd sången
bland Guds folk i forna dar.
Samma sång från tid förgången
tonar ännu lika klar.
Han, som förr sitt folk välsi~r;nat,
är för oss densamme än.

år från år
Gud är trofast , Gud är trofast'
Sjung det om och om igen.
Gud är trofast/ Skriv de orden
över varje nyfödd dag.
fl ur än allt sig ter på jorden,
om du själv är hjälplös, svag.
Gud är trofast, o, det räcker
ända in i himmelen. Gud är trofast, Gud är trofast!
Sjung det om och om igen!
Som han var förblir och är han,
lika trofast år från år.
Både dig och bördan bär han,
tills du evigt bärgad står.
Då skall sången åter tona
om hans nåd och trofas.thet.
Gud är trofast, Gud är trofast!
Sjung det i all evighet/
A. Törnberg
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Nådens år
"H errens nåd är det aLL det icke är ute
med oss, ty det är icke slut med hans
barmhärtighet. Den är var morgon ny,
ja, stor är din trofasthet. - Det är gaLL
aLL hoppas i stillhet på hjälp från Her
ren." Klag. 3: 22, 23, 26

Det är inte ute med oss! Med oss per
sonligen och med missioner.. Förklaring
en: Det är inte slut med Herrens barm
härtighet. Hans trofasthet är stor. Hans
nåd är ny.
Godhet och nåd har följt oss under
1976 - ett nådens år från Herren. Gud
vare lov för försoningens nåd, för uppe
hållande och bevarande nåd, för fred och
ordnade förhållanden i vårt land, för
förtroendet att vara med i missionsgär
ningen, för alla som nåtts av evange
lium och särskilt för dem, som icke blev
ohörsamma mot den himmelska synen.
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jubileumsår
Vi tackar och lovar Gud för hans nåd
också däri att missionens ekonomiska
behov ännu ett år blivit fyllda. Under
december kom det inte mindre än
85.793 kronor för missionen i allmänhet
och därmed blev årssumman för 1976
kr. 508.956: 90. Det styrker oss alla och
inte minst missionens ledning vid plane
ring för det fortsatta och utökade mis
sionsarbetet. Styrelsen bringar er alla,
kära trofasta förebedjar e och givare, en
varm tacksamhetens hälsning. "Lova
Herren - och förgät icke vad gott han
har gjort!"
Visst hände mycket under 1976, som
vi inte förstod och som fyllde oss med
sorg och bävan. Sjukdom, sorg eller and
ra prövningar drabbade många av er
personligen eller någon av era närmaste.
Det blev så mörkt. Personligen tänker
jag med smärta på alla gånger jag kom
till korta - gjorde det som var fel, för
summade det som Anden manade till.
Och i vårt missionsarbete inträffade så
dant som vi inte kunde förstå och som
prövade vår tro. Men Jesus, den store
Frälsaren och Tröstaren, hjälpte ige
nom . Han tillsa oss syndernas förlåtelse,
gav ny kraft, ny frimodighet, ny glädje
till att gå vidare. Herrens nåd var det!
1977 är ju jubileumsår för SMKJ, ef
tersom 90 är förflu tit från den ringa be
gynnelsens dag 1887, då missionär Erik
Folke anlände till Kina. Jubileet kom
mer inte att firas med "flygande fanor
och klingande spel" utan i enkelhet.
Men det är givetvis pä sin pla ts och
känns också riktigt och angeläget att sär
skilt detta år i tacksam vördnad tänka på
och tacka Gud för "våra lärare", våra
fäder som började och som förde verket
vidare på Herrens uppdrag. Välsignad
var deras gärning och välsignat är deras
minne ibland oss. Och vi vill se fram
emot nya uppgifter.
Även om SMKJ med hänsyn till anta
let missionärer och arbetets yttre om
fattning framstår som en liten mission,

högs kol a i Skåne den 5-11 juli. - Något att
se fram emot och bedja och planera för.

Miss:onärernas utresor

Tacksägelse och bön
Vi har så mycket att tacka för, så mycket att

bedja om. Apostelns maning är ett ord i rätt
tid. "Var illte bekymrade för någonting, utan
lägg i varje sak fram edra behov inför Gud,
genom åkallan och bön med tacksägelse. Då
ska ll Guds frid, som övergår a llt förstånd, be
vara edra hjärt a n och edr a tankar i Kristus Je
sus." Fil. 4; 6 (He degårds övers.)
Vi inbjuder som vanligt till t acksägelse och
bön på exped ition en tisdagar k l. 12.00.

Symöten i Stockholm
tOrsdagarna den 3 och 17 februari kl. 12. 30 i
Maria
Magdalena
församlingssal/Gillestugan,
Ragvaldsg. 10. Andakt gemenskap
tjänst.

Sommarens Bibel- och Missioi1svecka
hå ll s som ridigare meddelats på Glimåkra folk

så är det in te "u te med oss", så länge
missionens Herre kan och får bruka oss
som redskap i si n mäktiga hand - sitt
namn till pris och ära och människor till
liv och salighet.
Också över det nya flret 1977 står det
underbara namnet Jesus skrivet. Hur vi
än åldras eller förändras på annat sä tt
och hur förhållandena omkring oss och
ute i den s tora folkvärlden än skiftar, är
Jesus Kristus densamme i går, i dag, i
morgon . Hans förso ningsgärning är fast
grund att bygga på. Hans nåd är ny och
nog för människor i varje tid, i alla land,
för människor i de mest skiftande för
hållanden.
Ännu ett år från Herren under vilket
varje nådedag är en sällsam gåva, en
skimrande möjlighet. Är Gud för oss,
vem kan då vara emot oss?
Eskil Olofsson

För våra missionärer, som står inför utresa
till Japan, beräknas följande avresed aga r: Bir
git Bergling den 19 januari och fam iljen Dcll
ming d en 24 februari (från Köpenhamn). Her
ren bevare utgång oc h ingång. Vi förenas i bön
om nåd för våra sändebud att f~ gå in i för
beredda gärn ing ar ute på arbetsfältet.

Vi sänder gärna sparbössor
utan kostnad till dem som ge r till känna sin a
önskemål.

Än är det prenumerationstid
Samtidigt som vi ,me d glä'd je ta cka r för mot
tagna tidningsavgifter och häl sa r nya prenu
mer anter väl komna in i läsekretsen, ger vi er,
vä nli g påminnelse till den SOm inte ännu för
nyat prenumerationen. Vi väntar - och hop
pa s ! Gåvoprenumerera gärn a för någon e ller

några.

Överblivna tidningsexemplar
sänder vi gärna gratis för utdelning. Tänk om
dessa tidningar fick bli till n y tta och vä lsignel
se! Här på expedi tion en fyller de inte någon
upp glft.

Gläalfe illerren
0, gläd dig i Herren alltid,
du lyckliga Jesu brud!
Låt lovsång ljuda i natten
att andra må finna sin Gud .
Bekymren skall vika undan,
som molnen för solens glans,
då stilla i bönens timma
Han viskar, att du är Hans.
Och in i din själ då faller
en strimma så ljus och blid 
vi d suset av änglavingar
i himlens förgård - Guds frid .
Ingrid Aspberg

l
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Jag vill gå
Kära vänner!
När jag blev ombedd att skriva en häls
ning för Sinims Land, innan jag reser
tillbaka till Japan , dök plötsligt ett min
ne från Kina upp i mitt meuvetande.
Det var på 30-talet. Vi var 40-50
missionärer samlade på en sommaron
för att komma undan den värsta hettan.
Bland dem fanns många unga missionä
rer, so m kommit ut under de senaste
åren. Kina Inland Missionen hade någ
ra år tidigare tagit det märkliga trosste
get att u tbedja sig 200 nya missionärer
inom 2 år, och de hade alla kommit som
svar på bön. Innan andra världskriget
bröt ut hade Kina Inland Missionen inte
mindre än c:a 1400 missionärer, inberäk
nat de associerade missionerna, till vil
ka också Svenska Missionen i Kina då
hörde.
En vän till mig berättade hur en
grupp unga kvinnliga missionärer varit
tillsammans och då kommit att tala om
en viss manlig missionär, som var myc
ket ensam och ansågs behöva en livsled
sagarinna. Någon föreslog att de skulle
be till Gud, att han skulle ge honom den
rätta. Men plötsligt säger någon av dem:
"Skulle du svara ja, om han friade till
dig?" Ingen av dem var villig att svara
ja på den frågan . Det kan vara lätt att
be för människor i allmänhet, men ska
man själv bli bönesvaret kan situationen
bli en annan.
Det ena landet efter det andra har un
der senare år stängts för missionärer från
Västerlandet, men Japan är ännu öppet.
Inga myndigheter lägger hinder i vägen
för evangelisk verksamhet. Visst är det
ett andligen hårt klimat i Japan, men
vi ber om och vän tar på att väckelsens
vind ska blåsa också över det landet.
Du som ber och offrar för missionen ,
om Du är ung och frisk, har förutsätt
ningar och möjligheter och det rätta
andliga sinnelaget för att göra en aktiv
missionärsinsats, fråga dig: "ViJl Gud
4

vem går med?
ha mig som missionär i Japan?" Måtte
det i så fall bli ett villigt "ja", om Her
ren kallar.

V em
Vem
Vem
Vem

går åstad? Vem vill gå med?
träder i skördemännens glesa led?
samlar in för himlens höjd?
undfår lönen en gång med fröjd?

Det är mera fascinerande att fara som
missionär till ett u-land än ett i-land,
men även Japan behöver Kristus. Mis
sionen behöver unga krafter, men så
länge de unga dröjer, får en pensionär
göra si tt bästa och gör det med glädje.
Jag tackar Gud för Hans kallelse till
tjänst.
Er

Birgit Bergling

Herrens rikedomar
Jag skall giva dig skatter som äro
dolda i mörkret och rikedomar som äro
gömda på lönnliga platser, för att du må
förnimma , all jag, Herren , är den som
har kallat dig vid ditt namn. Jes. 45: 3
Ingen av oss vet vilka dyrbara skatter
och rikedomar Gud har gömt åt oss. Vi
har bara att ta emot dem.
Men skatterna är gömda i mörkret.
Därför måste Gud föra dig in i sin mör
ka skattkammare. Där lägger han något
i dina händer. Om du inte kastar det
ifrån dig utan håJJer fast det, tills du är
ute i ljuset igen, skall du få se, att det
du fick därinne var en skatt. Och då
skall du tacka honom för mörkret.
Och rikedomen är gömd på en lönnlig
plats. Varje gång d u går in i din lönn
kammare och är ensam med honom där
inne, ger han dig en rikedom. Vill du ha
många av Herrens rikedomar, gå då of
ta till din lönnliga plats.
Fredrik Wislöff

Julens evangelium nådde många
Jul, det är den tid när man försöker nå
så många sort) möjligt med julbudskapet.
När man vill tala om a tt det finns en
annan och rikare innebörd med helgen
än bara en jultårta. På många olika sätt
har de kristna velat dela med sig den här
julen. Jag ska berätta om en del av dem.
En dag kom en med lem och frågade
om vi hade några traktater med julbud
skapet, som hon kunde få. Med glädje
delade vi med oss av traktaten vi hade.
Hon talade om att hon tänkte göra i
ordning små "julpåsar" och i dom stop
pa denna traktat. Påsarna tänkte hon
ge till folk som kom till deras hem regel
bundet, t. ex. till dem som kom för att
ta betalt för el , gas och vatten . Trakta
ten skulle också delas ut till andra som
hon kom i kontakt med.
På julaftonen samlades ungdomarna
för att vara "ljusbärare". De började re
dan på eftermiddagen med att fara runt
till olika hem och sjunga julsånger. Men
det var inte bara i hemmen de sjöng.
Utanför stationen delade de också med
sig. En skara frimodiga ungdomar stod
där under paraplyerna (det regnade)
med ljus i händerna och sjöng om det
levande ljuset, Jesus Kristus. På program
met stod också en julfest på ett barn
hem . Oishi San talade till barnen över
julbudskapet på ett sätt som verkligen
fängslade dem. De satt och lyssnade

/vi aka rna Chiba delar ut traktat e r i A tsugi

uppmärksamt och svarad e villigt på frå
gorna han ställde. Festen avslutades med
julklappar tiJl barnen .
Missionens radioprogram tar den här
tiden upp julbudskapet. De som skriver
till programmet får ett Nya Testamente
som "julklapp".
Så har vi naturligtvis haft de traditio
nella julfesterna. Barnens julfest var rik
ligt besökt. Över 70 barn samlades. På
kvinnomötets julfest bidrog alla med nå
got. Efter en andaktsstund med sång och
bön blev det tid för maten . Borden var
överfyllda med mat. Alla hade gjort nå
got gott och tagit det med sig. Glädjen
runt borden var stor, både mammor och

Förundrade och
förväntansfulla
barn vid deras
egen ,dfes t
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"Kom ihåg -77"
Vi stå r på yttersta randen av det gam
la å ret och ser med förväntan fram
emot ett nytt. Vad ska det föra med sig?
En del har vidlyftiga planer. Andra tar
en dag i sänd er. Alla ve t vi a tt det nya
året kanske inte blir som vi trodde!
Inför det nya året ville jag mana: Bed
att Herren ska få verka med sin kraft så
att Hans goda vilja får ske. Särskilt för
missionsområdet i Japan har jag en del
ämnen till förbön, som jag ville lägga
på era hjärtan.
Kyrkoledningen

Det är en vansklig uppgift att ha led
ningen för en församling. Ju mindre den
är, desto vanskligare är uppgiften. Det
behövs mycken frimodighet, erfarenhet
och vidsynthet. För varje församling
finns en liten grupp valda ombud, som i
olika frågor representerar hela försam
lingen. De har som regel liten erfaren
het av detta sätt att arbeta och behöver
barn njöt av maten och gemenskapen.
Under tiden bjöds de t på olika program
inslag. Det sjöngs sånger, en spelade
okoto, en läste en dikt och så visades ett
bildband över julevangelie t. Bildbandet
hade ungdomsgruppen själv gjort.
Kyrkans julfest gick av stapeln julda
gens kväll. Kyrkrummet var ommöble
rat med festligt dukade bord . De som
den kvälle n samlad es runt borden fick
ta del av ungdomarnas omväxlande och
trevliga program . Ett julspel gavs och de
sjöng sånger och läste bibelord till. Det
bjöds också på dockteater över en bibel
berä ttelse. Ett för mig glädjande inslag
var fyra flickor från en engelskgrupp
som sjöng och spelade tvärflöjt. För tre
av dem var det första besöket vid en
samling i kyrkan . Festen avslutades med
en kort andaktsstund.
Ett gott nytt Herrens å r önskar jag Er
alla.
Birgit Aronsson
6

därför din förbön om frimodighet inför
det nya [Il-et med planering av olika slag_
Evangelister och pastorer

Behovet a v evangelister och pastorer
är skriande. Ett verkligt förbönsämne!
Att vara evangelist eller pastor på hel
tid är ingen lätt sak. Arbetssituationen
kan må nga gånger vara så kinkig att
man ger upp. De t finns ingenting av ära
eller karriär i uppgiften i människors
ögon. Missmod och bitterhet ligger ofta
på lur och försöker tränga sig in. De be
höver bärande tro och kämparnit, de
behöver den Helige Ande. Också dem
som är kallade till tjänst men av många
skäl inte vågat följa sin kallelse - tänk
på dem. Studieå ren är långa och tunga
för dem som har familj att ta hand om.

Barnens 7-5-J-&Hda g firad es i Mis hima kyrka
m ed Herrens "Välsignelse.

Kimiko Suzukis vittnesbörd
Kimiko är nu trettio år. När hon var
bara några månader gammal fick hon
feber och blev CP-sjuk. Under de första
levnad så ren förlorade Kimiko både mor
och far . Hon har vuxit upp i olika släk
tingars hem, där hon säkert ofta känt
sig vara till besvär. I Japan är det fort
farande vanligt att man skäms för de
handikappade. När vi först träffade Ki
miko var hon på ett rehabiliteringshem
utanför Mi shima. En av hennes rullstols
bundna kamrater , omvänd genom radio
mission och döpt aven norsk missionär,
erbjöd henne att följa med till vår kyrka
i Mishima. Så här skriver hon själv:
Dessutom är det ju ingen speciellt att
raktiv tjänst, så för många får det vara.
Bed om frälsta, hela och villiga hjärtan,
öppna för tjänst.
Evangeliseringsnit

Skaran av frivilliga medarbetare väx
lar från plats till plats. På en del håll
brinner glöden inte bara för den egna
församlingen utan också för andra plat
ser. På and ra håll ser man det som nå
got främmande att "gå över älven" med
evangelium. På ytterligare andra ställen
är det bara missionärens uppgift. Detta
torde gälla för många församlingar. Det
är vår bön att skaran av frivilliga med
arbetare skulle vara lika med antalet
medlemmar i församlingen.
Nytt arbete

Om det är Herrens vilja ska vi under
det nya året 1977 få glädjas åt sträv
samma dagar i Atsugj (där arbetet nu
pågår) och Nirayama (där vi får loka
ler från januari). Bed att Herrens gode
Ande ska få ge möjligheter att "rota"
arbetet. För Nirayama kommer vi att
snarast söka planlägga en del aktiviteter
och i Atsugi planerar vi en kampanj den
29 januari, om inget oförutsett inträffar.
Kom ihåg Atsugj då!
Örjan Aronsson

Kimiko Suwki (nr 2 fr/in höger) tillsammans
med goda vänner.

Lovad vare Herren' Jag döptes den
13 oktober 1974 och är fortfarande bara
såsom ett nyfött barn. Jag kan inte av
lägga något fint vittnesbörd men vill än
då vittna om hur Herren Jesus Kristus
bär mig varje dag. Jag tackar Gud och
räknar det som en stor lycka att få tro
på Gud och lyda Honom. Gud har gjort
mig till en Herren Jesu tjänare, givit
mig ett rent hjärta (Matt. 5: 8) och kraft
att leva. Gud har själv genom att för
mig sända sin enfödde Son lärt mig vad
kärlek är och Han har lärt mig att äls
ka. Jag har upplevt en hjärtats renhet
som jag aldlig tidigare trodde fanns.
Herren Jesus Kristus har för mig blivit
" livets stav". Till sist vill jag framföra
mitt av hjärtat varma TACK till alla
inom den svenska miss ionen och alla i
den japanska kyrkan, samtidigt som jag
ber om ert fortsatta stöd och vägledning.
Herren Jesu nåd vare med er alla! Amen.

Kimiko Suzuki
(översatt av Bo Dellming)
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Jesus kom för att söka
Julen i Japan - den tycks mer och
mer förblekna. I år blev den visst u pp
slukad av nyåret ungefär en vecka in
nan den ens anlände! Och eftersom vi
bor och lever bland detta folk, så får vi
följa med. Det betyder att julen bör
jade omkring den 15 december, och
höjdpunkten var söndagen den 19 de
cember. Se'n tar nyårsbrådskan vid.
Jag läste nyligen, att forskare kommit
fram till att Jesus Kristus föddes i okto
ber. Det var vid den tiden denna stora
underbara stjärna lyste och visade Ös
terns vise män vägen till Kristus. Om en
sådan stjärna sk ulle visa sig under se
nare delen av december här i Japan,
tror jag ingen japan skulle märka den.
Så bråttom har man. T. o. m. vår 14
åriga flicka Midori kom hem från sko
lan på julafton och önskade med en suck
att det s. k. lovet snart skulle vara över,
så att det om möjligt skulle bli något
lindrigare med " plugg".
Även under dessa förhållanden försö
ker vi ändå att på något sätt nå fram
med julens budskap. För det bleknar än
då inte.
Den 18 december började barnens jul
fester pä allvar. Ungdomar från Mishi
ma hade julfest för barnen i Hirai (Dai

och finna

ba-området). De kom hit och lånade
ljusbilder och apparat. De är duktiga att
ta hand om barnarbetet. Pastor Taka
nashi var i Numazu på kyrkans barn
fest. Där var en stor skara samlad. Sön
dagen den 19:e hölls julgudstjänst i alla
våra kyrkor och på eftermiddagen var
det ba rnens julfest i Fujinomiya, Ohito
och Mishima.
Så fort julfesten här i Ohito var slut
blev jag hämtad till byn Hatsuma, där
vi arbetade för några år sen, och där
fick jag komma med julens budskap till
över hundra barn och deras ledare. Vi s
serligen frös vi i tre timmar minst i en
stor kall lokal , men det var roligt ändå,
roligt att få komma tillbaka till Hatsu
ma . Det talade jag om för dem . Kom
igen! sa dom ... Ja, nog finns det arbete
och tillfällen. Det är inte sä ofta man får
tala till hundra pä en gång. Ibland blir
det bara en eller tvä. Men vad betyder
mest i Guds rike?
Julafton, hur var den? Det är ju ändå
en särskild dag för en svensk. Och vi
tre missionärer försökte fä ett par tre
timmar tillsammans. Jag for till Birgit
och örjan Aronsson, och vi firade en
så svensk jul som möjligt. Ute regnade
det och blåste ordentligt. Men inne sjöng

Fru Kobe i N"mazu
sjöng och visade
biLder vid kyrkans
barnfesl .
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vi sven.ska julpsalmer och sånger och ha
de det ljust och fridfullt.
På juldagens kväll hade vi vårt vanli
ga julfirande i kyrkorna. Fast vädret
under dagen var det mest ogästvänliga
med kallt hårt regn, så klarnade det
framåt kvällen, och vi hade goda sam
lingar i alla våra kyrkor - en stund av
ljus och frid och glädje. Här i Ohito ta
lade pasto·r Takanashi om Guds kärlek.
Jag tror inte det budskapet gick spårlöst
förbi.
När julfesten här var slu t, hände nå
got som en lektion från himlen . "Ni har
väl inte glömt någo t? " sa jag till en fa
milj med tre livliga barn, so m alltemel
lanåt lämnar något kvar i kyrkan . "Nej
då", sa mamman . "God natt!" Barnen
behövde komma hem och sova. Men se,
snart var mamman tillbaka. "Vi har
glömt något" , sa hon. "Vad?" "Min
mans slipsnål är borta ." Den var nog
inte så billig. Alla andra hade lämnat
kyrkan. Det var bara vi, so m bodde här ,
kvar. Vi letad e m ed "Ijus och lykta" .
Ute och inne . "Vi fortsätter i morgon
bi ttida" . sa vi. Och de for hem , trodde
vi! Men vi fortsatte att söka, vi so m bod
de här. Om en stund är den unga frun
här igen. Hon kunde inte fara hem utan
den förlorade nålen. Så hörde vi ett rop.
Fru Takanashi hade hittat den' Ropet
går vidare, höga rop neråt vägen, där fa
miljen sitter hopkrupen inne i bilen i den
kalla mörka julkvällen. Den finns, den
är här! "Det var väl fint", säger pastor

r---------------------------Världens ljus
Kristus är världens ljus,
han och ingen annan 
född i vårt mörker,
född all bli vår broder.
flar vi self honom ,
har vi self vår F oder.
-'{ra vare Gud.
Kristus är världens fred,
han och ingen annan.
Tillhör vi honom ,
älskar vi vår broder.
Kristus förenar oss
i Gud, vår Fader.
Å'ra vare Gud.
Kristus är världens liv ,
han och ingen annan
- sviken för pengar,
dödad här, vår broder.
flan som oss fröIsal',
lever nu med Fadern .
A ra vare Gud.
Gud vill vi prisa högt ,
Gud och ingen annan.
Gud vill vi prisa ,
Ande, Son och Fader.
Gud vill vi prisa,
Gud fördold ibland oss.
Ara vare Gud.
Nr 618 i Psa lmer och visor
\..

./

En del av den
stora skaran
barn som sam

lades vid jul
fes ten i Numau"
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"Tänk tack"

PBA 25 år
48 kommersiella radiobolag med 171 sta
tioner.

som sin
billJgt och
ducera kristna
för Japans
l
inom landet men i viss mån även
andra
länder. PBA
åt snart sagt de
flesta svenska missionerna men natur
ligtvis också ät många flera. SMKJ har
i sitt arbete med radiomission anlitat
PBA och dess radiopastorer för pro
"Världens ljus" över Shizuoka
som
har man mynGenom understöd från
och arbe
tare, brinnande för denna form av evan
har man lyckats
upp ett
eller ett i
över
"tänk tack" ser inte bara bakåt utan
också framåt. I en stor ekonomisk sats
ning ska man förnya en del föråldrad ut:
detta för aU hhlla en
sa
när
standard jämfört med det övri
ga radiou tbudet.
har bland de finaste och till an
radio- och TV-stationerna i
världen.
det stora
företa
<ret har 314 AM-stationer, 2 kortvågs
~ch 424 FM-stationer. Dessutom finns

ett
lett av
tor
själv är
Dessutom vill man söka nå de
som inte kommer i kontakt med utbudet
via de ordinarie programmen genom att
sända
på
ti
der främst i
och
två
andra
att få
arbeta
denna
och
dem som vill tjäna Honom",
Bernhard
ledare för PBA:s arbete.

Aronsson

J) en

Tacksägelseämnen
rika
Kristus, Guds
"med Honom" under de

missior.s
vänner som
som anförrmrrs oss

Böneämnen

Takanashi. "Nu kan vi sova gott
natt ... "
Hur var det Jesus sa om det förlorade
och återfunna? Tänk, om vi också kun
de
åt att söka och snart få ropa
nVnPI!p,n till varandra, att vi
har funnit en
ädelsten' Då blir
i himlen. Och det är väl ändå

Er egen

-

Aspberg
10

,stiLLa ,stunden

nya missionärer och
pastOrer
öppen dörr för Ordet på de nya
serna Arsugi och Nirayama
de
ledarna i Kina och Japan
de karastrofdrabbade Kina
de som lider för sin kristna tro

Gåvor och testamenten
Vi påminns ofta om SMKJ-vänner,
som är
Guds förvaltare och ha r
missionen och dess behov med i sina tan
kar och i sin
Men vi har ock
så förstått att en del känner
ovissa
och därför är tacksamma för
Som väl alla
torde känna till är
missionen
med varm hand", som det heter i
ten -- befriade från
Sådana
missionsmedel kommer alltså missionen
tillgodo ograverat och används för verk
samhet i nuet.
Men det finns fall då någon, som inte
har
gent emot närståen
vill
eHe r
del därav till
ler tror
kunna bli beroende av dem
för eget uppehälle. Då ges två
ter.
1) Livränledonalion.
man överlämnar ett

missionen med förbehåll, att
enskommen
falla
under dennes
I så
bokförs
i missionens rä
som livräntefond och först ef
ter
rens död redovisas
p·;;t som

Testamente. Genom att upprätta
testamente kan man (med den inskränk
som gäller för den som har bröst
förordna, att all
eller
a v den e f ter testa tors död
faller missionen. Då
man alltså
oinskränkt över sina til
under
livstid, men de kommer sen missionen
tillgodo att användas för dess verksam
het När det
dock SMKJ

att
tiE

testamente ger

Det känns så riktigt ...
Det känns så riktigt att få vittna om
tron på
Guds Son. Han var ju
Guds stora Under. Han
ett kors
och förvandlade
till
ett
utan like. Han
från de döda och for upp till sin
himmelen. Jag har inte fätt mandat att
söka efter den himmelska lokalen. Men
att sedan Han
sin plats
har han sänt
Ande till
på jorden. Och
har
hans verk i
i djärva
förvandlade människoliv. Men
allt har
sett honom själv, målad för
min själs
i den gamla Bibelboken.
har mött honom i gudstjänster, pre
dikan och nattvard.
har sett honom
i den både enkla och
var
i en levande och
har hört hans
en väns

Därför

för
villkor
villkor upp
är med
och ändå över
Och kanske det är detta som
l det bibliska talet om Jesus såsom
den. "Herren är min
skall
intet fattas."
hjälp
att inte hjälpa männi
skor till tvivel utan till tro!
Kurt

il

här några "standardförslag" på hur för
ordnandet kan formuleras för att i ]a
gens mening anses som ett testamente.
Erfarenheten har visat hur
det är,
att
klart
sina önskemål
och
olika tolk
är fullstän-

att bevittningen verkligen har
det sätt som
i testa(t. ex. att
vittnenärvarande och känner
det är ett testamente de bevitt

TESTAMENTE
Undertecknad

N. förklarar härmed min yttersta
sedan evem.
skuld och
skal! tillfalla Svenska Missionen i Kina och

att all mm
med full

19

den

N. N., som VI
känner, denna
med sunt och fulh förstånd och av fri
förklarat ovanstående förordnande innefatta hans
yttersta
och testamente samt
underskrivit detsamma,
undertecknade, särskilt rillkalhde och på en
närvar:-tnde vittnen.

den

19

Adress

TESTAMENTE
Undertecknad N. N. förklarar härmed

bestämmelser vara min yttersta vilja och tes

tarnenre:

l. Sedan efter
till N. N.

befintlig skuld och

blivit.

skall

2. Till N. N.
skall oavkortat tillfalla Svenska Missionen
3. Återstoden av
Sundbyberg, för dess missionsverksamhet.
den.

Att

Kina och

19..

enl. ovan)

TESTAMENTE
äkta makar, som saknar
förordnar härmed såsom vår yttersta
testamente, att den av OS5 som överlever den andre, skall med ful!
erhålla
s1lväl lös som fast egendom. Efrer bådas vår död skall all
med
tillfalla Svenska Missionen i Kina och Japan,
för dess mISSJOnS
verksam her.
den

Att

12

enL ovan}

19

Gåvorapport
1975

1976

Inkomna gåvor

Allmänna

Särskilda

Allmänna

Janua ri -november
D ec ember

437 .993:72
63.627: 30

2.844: 25
3.060: -

423.163: 55
85.793: 35

6.555: 2.000: 

Kr. 501.621: 02

5.904: 25

508.956: 90

8.555: -

Därav i testamentsmedel

95.042: 77

Redovisning

2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277

A. H., Bor ås
R. B., Bureå
V. K ., Flen
Fam. H. S., Fredrik::!
A. N., Göteborg
G. T., Hallstahammar
M. N., Hand en
B. J., H elsin gbo rg
A. L. B., Holmsund
Holsby Mfs., HoIsbybrunn
G. L. , Huddin ge
Fam. B. L. , Kalmar
A. B., Köpi ng
B. F., Li nköping
A. E., Lund
M. P., Malmö
U-K. N., do
E. L., Norrfjärden
.J. c., Norrköp.ing
N . P., Nässjö
G . K., Obbola
S. L., Orsa
H. o. E . K., Parti ll e
L. O., Piteå, t. Nanna Olovssons minn e

2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295

V. A ., Rossön
O . D ., Sollentuna
K. E. , Sthlm
Brobacka Mfs. Syfg, Sjövik
S. L., Skel lef tdl
1. M., do
E. N., do
E. O., do
M. G ., Tranås
K . .J.. Trollhänan
R. H., Täby
R. J, Uddeval la
G. J., U meå, r. radiomiss. j
Kina
H. L., Västervik
r. o. S. B., Västerås
T. P ., Aseda
A. A. , Orebro
r. E., do

25: 35 : 35: 15: 15: 25 : 35: 25: 50:150: 100: 100: 
SO: 

200: 25: 40: 
50: 20:100: 100: SO: -

35: 25: 25: 25: 50 : 30: 150: 25:195: 35: 35: 15: 35: 15:15: 100:25:125: 25: 85: 35: -

15.536:80

December 1976
" Sv. Ps. 307"
D . o. E. O ., Sbg, t. Josef
Rydbergs minne
2298 E. J, Verlanda, t. do
2299 K. K ., Eksjö, r. do
2300 S. E ., Bandhagen
2301 E. N., Bjärnum
2302 M. T., Bol lnäs
2303 A. \'II., do
2304 B. o. G. \'II., Götene
2305 B. v M., Häge rsten
2306 E. E ., Kadskoga
2307 Z. J., Korsberga
2308 K . L., Köping
2309 B. D ., Landskrona
2310 E. A., Lö vånger
2311 A. j., Pite3
2312 E . N ., Reftele
2313 H. o. G. L. , Skellefteå, t. Ast
rid Söderströms minne
2314 r. o. E . R., Smögen
23 15 A. S., Sthlm
2316 G. L., do
2317 E. S., Strängnäs
L., Umeå
23 18 S.
2319 r. j., Uppsala
2320 G . S., Vetlanda
2321 H. K. , do
2322 L. Il ., Visb y
2323 E. R. , Oreb ro
2324 Mörreryds lilla Sy f., Eksjö
2325 E. G., Eksjö, t. J. R:s minne
2326 L. o. M . H ., Nässjö, t. do
2327 G. T. , GaOlmelstacl
2328 B. M., Gröclinge
2329 E . o. T. A ., Göteborg
2330 A. G., do
2331 E. P., Hclsingborg
2332 E. T., H ud d inge
2333 G. S., Höganäs
2334 A. A., Johanneshov
2335 K . B. L.. Köpingsvik
2336 R. E. , Lövånger
2337 SMKJ-gruppen, Nybro
2338 A. L., Oxelösund
2339 G . V., Nynäshamn

2296
2297

Missionen i allmänhet

Särskilda

50:25: 
25: 
100: 
35: 
50 : 
50:
50: 
300: 
25: 
40: 
100: 
50: 
20:
80:
15: 
35: 
50:
20 : 
100: 
35: 
25: 
100:
100: 
100: 
30: 
50: 
20 : 
1.500:
50: 
200:
25: 
100: 
25: 
35 : 
100: 
35: 
35: 
25: 
25: 

200:
500: 
10: 
10:
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23 40 L. L. , Skellefr ehamn
2341 \V. B. , Soll elHuna
2342 P . N., Sundb yber~
2343 D. F., do
2344 E. P., Vetlanda
2345 G . G ., Västervik
2346 Badelu nd a Miss. krets, V~sterås
2347 H. U., do
2348 R. J.. Al vd alcn
2349 A. E., Lund
2350 "Ps. 105: 1"
235 1 E. O., Dikanäs
2352 K. o. M. S., Ek sjö
2353 L. S., do
2354 M. B., do, t . ./. R :s mLnne
2355 H . H ., do, t. do
2356 E. E. o. R . A ., do, t. do
2357 E. o. A. H ., Sollentuna, t. do
2358 A. -L. R ., G äv le
2359 A.-M. B. , Hcl sin gbor g
2360 E. K., Karl skoga
2361 S. T., Kor sbe rga
2362 E. H., Ma lmö , " r. H ert:ls

50: Pitholm-Strö l11n:1S K vinnoorg.,
Piteå
3.010: 330: Koll. i Sikfors, Alvsbyn
K. A., Söd erkö ping
10: V a rm sä tra K yrkl. Syf. i Norr
by, Sala
1.000 : 2.000: L. o. B. J. Sthlm
N. G., Skellcft e3., t. E bba Fors
100: bergs ITll Il nc
35: A . H., Umei
E . D ., VetI a nda
50: 100: R. J.. do
J. W., V äxjö
30: 50 : A-L. E., Orebro
445: SMK T- kretse n, Sävsjö
220: Od es hög Baptistförs.
100:SMU, And erswrp
100: H . o. c-O. B., do
800: SMKJ-k retsc n, Jönk .-Hu skv .
190: Do, BoriIs
215: SMKJ-kretsen, Eksjö
30: B. o. T . H. , Göteborg
30: B. L., K alm lr
Do, t. G erhard Böll in gs 7010: års d .
50:E . G ., Vänersbor g, t. do
110:
M-B. G ., K ;\ r! stad
"God Gemen skap ", do
SO: 20: E. Å., Klipp a n
25: R. o. N-E. O ., Linköpin g
50: E. A ., Lund
SMK]-kretse n, Malmö
600: 10:O. o. G . S., N ybro
35: H . H. , Pird
30 : E . F ., Skellefld
50: M . il. L., do
35: H. D., Sthlm
B. L., Täby
85 : 100 : N . O., Töre
B. N., Umeå
20: minne"

2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
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50: 100 : 25: 15: 50 : 35: 500 : 100: 33: 70: 100: 25: 100: 500: - ·
100: 20: 25 : 50: 25: 50: 35: 50:-

2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2'110
241 1
2412
2413
2414
24 15
2416
2417
241 8
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
242 7
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
243 8
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
245 0
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459

A. J., Växjö
1. S., Äk ar p
H. B., An gel holm
"Manc usbo", Sth lm
Onämnd
E. P. , Gry cksbo
A. W ., Göt eborg
H . L. , Hel sin gbo rg
B. L., Lidingö
E. E ., Lund
SMKT-kretsen, Norrköping
T. M., P iteå
E .. P., R -y, t. E lna Lenelis

35: 
50 : 
25 : 
10: 
10: 
100 : 
85 : 
25: 
100:
35: 
900: 
80: 

ffi Jnn e

50: 
50: 
20:
100:
35: 
10: 
50: 
100:
50: 
500: 
50: 
50: 50: 
25: 
25: 
200 : 
15: 
25 : 
25: 
20: 
25: 
35: 
350: 
20: 
40: 
25:

A . .J., Rönn äng

R ., Sthlm
G., Ved a nd a
P., Värnamo
K., Alvkarl eby
Nu"
M~lser~d s Mfs. , Bonnaryd
Mark es tads Mfs., Ek sjö
" H erren förser"
B. o . J. J, Fröv i
A . S., Göteborg
1. o. E . S., Huddinge
A. W., Hästveda
K. R ., J är pen
A . P., Hisings B:lcb
A. \V., Luleå
M . H ., Mörrum
A . J, Norrköping
E . E., Vin gå ker
H. R., Uncrsj öbäc ken
R. S., ÄSlOrp
SMKJ-kretsen, Lund
On ämnd
"R . P."
N . S., Fö llinge
KFUK-KFUM:s Kina- ]a
pan grupp , Gbg
6.700 : 
20:
A . H. , Kung sör
35: 
K. ]., Lit
L. A ., Lövån ger
185 : 
35 : 
A. \V ., Malmö
25: 
F. E., Solna
M. W., S thlm
300: 
100 : 
M . M., do
700 : 
"P. W."
85: 
O . M ., Vctlan d a
U. B., Angelholm
25: 
200: 
Symötes koll . i Sthlm
70:
Koll. i Swrsund , A lvsbyn
20: 
A . N ., Hyl reb r uk
50: 
M. S., Mö lnlycke
M . o. C. O., O lofswrp
500 : 
35: 
E. S., Um eå
40: 
M. E., do
25:
G.
V erl and a
500: 
I-I ä nnaryd s Arbetsför ., do
S. L, Växjö
85: 
G åvo r v. Algot Nilsson s
jord fästn.
500: 
S. L, Bandhagen, gåva v. dop
50: 

E.
H.
S.
M.
"L

.r..

2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469

G. H., Bankeryd
E. A., Bjurholm
B. O., do

E. O., Boden
EFS i Granliden, Burd
G. G., Dororca
M. N., Enebyberg
E. P., Falun
S. M-K., Kalmar
B .L. , Skellefteå, r. Edvard
Lilldhs minne
2470 S. J. Sundbyberg
2471 E. L., Uppsala
2472 A.-L. N., Växjö
2473 I. L., Karlskrona
2474 B. B. o. L. W., Sthlm, t. \\'a!
ttr Johnson s minne
2475 R. S., Djursholm
2476 F. J, Frcdrib
2477 LMF, Gbg, t. K. Dellmings
undcrh.
2478 E. H., Jönköping
2479 !.l. H., Kristianstad
2480 E. P., Lund
2481 K . .J., Nordmaling
2482 E. A., Norrköping
2483 E. L., Nyköping
2484 S. H., Sthlm
2485 M. ]., do, r. B. Berglings o.
fam. Dellmings utresa
2486 A. J. do
2487 M. L., Uddevalla
2488 K. D., Björköby
2489 S. o. E. S., Vedanda
2490 "Veteranträffen" på KFUM ,
Orebro
2491 M. o. T. c., do
2492 I. J., do
2493 A.' M., Ostersund
2494 B. E., Göteborg
2495 M. L., Helsingborg, (. Isa
Lindbloms minne
2496 Do, do, r. Evert Lindbloms
rntnnc

2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514

15: 
100:
100: 35: 100: 
25: 485: 40: 150: 
200:
35:
15:
110:
50:





50: 50: 20: 3.000:
35:
50:
25:
50:
100:
15:
25:



-

50G:
35: 15: 
50: 200:

2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2545
2546
2547
2548

Onämnd
2.0GG: r. o. K. A., Sthlm
35:
K. H., Sä\"Sjö
25: Labbcrorps K)'rkl. S)'fg,
Tjällmo
200: M. L Trollh:ittan
50: 
E. L., Skeile [" teå
50: H. G., Um eå
50: 
S. o. R. K., VetIanda
75: A. R. , do
50: G. A., Vimjö
50:
M. U., Växjö
100: On ämnd, Umcil
100: 
M. o. N. D., Sthlm
50: 
F.. K., Sundb)'berg
50: E. D., Bankeryd
200: Fam. E. W., Helsingborg
100: 
iVIamrelunds NUs., Holsbybrunn 200: E. O., Järpen
85: M. o. O. W., Jönköping
25: Klippans KFUK
200: A. M., Lund
15: 
L. D., Nacka
35: E. W., Norrköping
25: L. E., Nyköping
85: E. B. , Sthlm
50: 
A. T, do
50: L. P., Vetlanda
50: 
r. N. , Vällingby
75: G. W., Växjö
25: A. A., Burd
15: 
R. c., Danderyd
100: S. S., Hbg
25: B.. L., Kalmar, r. Elna Lenclls
mInne

150:
25:
200:
35:
85:


-

100: 
100: -

Fröderyds N:a Kyrkl. Sykr.,
Landsbro
200: S. H., Ors a
1.000: 
K. B., Sthlm
35:
Kyrkl. Luciakrersen, Tjällmo
100: 
r. H., Växjö
100:
" Herren behöver dem"
300:
Försäljn./auktion pil Missions
hemmet
11.700: 
Askims Kyrkl. SyFg, Billda!
250: T V., do
100: 
M. E., Bureå
25:
.J. A., Eksjö
75: S. L., Falun
15:
C. Ä., Fr~d(ika
20:
H. J., Göteborg
30:
H. J, Korsberga
20: W. J, Jönköping
35: 
E. Å., Lövilnger
20: T M., Malmö
15:

2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556

M. )., Kisa
BCEM., Linköping
HHerrens cgcr"
A. N., M:Htmar

G. A., Mölndal
O. A., do
A-V. o. E. F.,

Norber~

Onämnd, tillägg r. {örsäljn.
i Duvbo
2557 L. S., Obbola
2558 M. N., R)'d
2559 D. F., SkelleFreharnn
2560 A. T., do
2561 J L., Skellefteå
2562 SMKJ-krctsen , do
2563 H. l, do
2564 "An"
2565 A. H., Skell eFrd
2566 A. H., Västerås
2567 T o. O. Y. H., do
2568 A-L. B. , Orcbro
2569 "Blomma på Elisaberhs grav"
2570 H. T.. Borås
2571 A. N., Bromma
2572 L. D., Helsingborg
2573 R. B., Järfä Ila
2574 S. o. K. S., Karlstad
2575 A. N., Käv}inge
2576 G. c., Lulea

15:
25: SO: 200: 100: 
200: 100: 
100:
1.000: 100: 
25: 100:
100: 
25: 375: 
50: 500: 
50: 100: 
10:
35: 
50:
25: 100:
SO: 100: 
40: 35: 25: -
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MED VARMT TACK TILL VARJE GIVAREI

" Me d underba ra ?, ärn inR ar bönhör dn oss i
rättfärdighet, du, vdr frälsnings Gud. Du
kröner d"et med ditt ,~ oda . "
P ,. 65: 6 , 12

Det är gott att tac/~ a H erren och att lo'v
sjun ga ditt namn , dn den Hög .<te."
Ps. 92:2
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