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Underbar förlossning

Det finns djup i Herrens godhet
och dess gränser ingen ser.
Del finns värme i hans domslut
mer än någon frih el ger.
Del finns underbar förlossning
i del blod som göls en gång.
Del finns glädje borlom graven
och en framtid full av sång .

Del finns nåd för nya världar.
mycket Slörre än den här,
nya skapelser och tider,
nåd för allt som blir och är.
Del finns underbar förlossning
i del blod som göls en gång.
Det finns glädje borlom graven
och en framlid full av sång.
Gud för uppbroll och förvandling,
lär oss glömma bort vårt jag.
Driv oss ul all bygga broar
lill en okänd morgondag.
Del finns underbar förlossning
i det blod som göts en gång.
Det finns glädie borlom graven
och en framlid full av sång.

F. w. F a ber/Britt G. Hallqvist

=====================================J

Han skall komma
"Med hast skall han komma till sitt
tempel." Mal. 3: 1.
"Med hast skall han komma", så lju
der allvarligt och mäktigt avslutningsor
det i den gammalte stamentliga profetian,
och i fullkomlig samklang därmed står
Herrens sista budskap till sitt folk i nya
testamentets tid: " Ja, jag kommer
snart." Trofa st och nådefullt hade H er
ren under den långa förberedelsetiden
gjort allt för a tt Israel sku Ile vara r edo
att mottaga honom, då han kom. Löf
tena, offren, profeternas utsagor och
slutligen vägrödjaren själv, intet hade
sparats å Guds sida för att hålla Israel
berett, och dock måste evangelisten kla
ga: "Han kom till sitt eget och hans eg
na togo icke emot honom."
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Vi som nu leva , vi stå ock inför en
Herrens tillkommelse, som s kall även
den ske med hast. På många sätt påmin
ner oss Herren dä rom och vill därmed
väcka oss till att besinn a den allvarliga
frågan : Äro vi beredda att taga emot ho
nom, eller sk all hans tillkom melses dag
komma även oss för hastigt uppå?
Mera ingående än under någon före
gående tid vittnar Herren nu om att hans
dag är nära. Hans ord till sina lärjungar
före sin bortgång, hans apostlars vittnes
börd och icke minst Uppenbarelsebokens
skildringar ka sta ett sådant lju s över vå
ra dagars händelser , att det borde för oss
bliva till kraftigt väckande ba sunstötar:
Ja, han kommer med hast till sitt tempel,
den Herre som I åstunden, ja, förbundets
ängel som I begären, se han kommer,
säger Herren Sebaot.
Dagens stora fr åga för Gud s folk är
nu: >'Vem kan uthä rda hans tillkommel
ses dag och vem kan bestå, då han up
penbarar sig." Profeten talar om en
smältningsprocess och om en reningspro
cess, som de måste genomgå, vilka skola
få tjän a i hans helgedom. Med denna
proce ss kan det ej anstå tills Herren
kommer. Den må ste ske nu. Endast re
nat silver och guld duger på den dagen.
" Han skall vara såsom en guld smed s eld
och så som en valkares såpa", heter det.
Smältdegeln behåller han i sin egen
hand, likaså elden och den renande skar
pa luten. Och han sätter sig ned , läsa vi,
under det reningsprocessen pågår. Så
sköter han själv sina barn, och han gör
det med allra störsla om so rg och kärlek .
Över prövningens och lidandets väg strå
la alltid dessa ord: Nåd och sa nning i
ljuvlig harmoni. Aposteln låter oss för
stå, att luttringseld e n har en dubbel be
tydelse, dels som en prövning a v tron och
dels som en delaklighet i Kristi lidanden.
Håller lron provet skall det lända till
pris, härlighet och ära vid Jesu Kri sti
uppenbarelse, och i den må n någon här
delar Kri sti lidanden skall han få glädja s

Pil 1$;1'tio; och
CXf'tdiffcn
Samling till bön

I stillhet, i ensamhet
eller två och tre
- samlade i Jesu namn. Där är Han nära
för att höra, för att tala, för att välsigna.
"Nådens tron är öppen. Löftena är fasta
och det finns ingen annan gräns för vad
får bedja om än den som vi själva upp
ställer för oss genom vår otro." (H. Taylor)
Välkommen till tisdagsbönestunden kl.
12.00 pa vår expedition, ni som kan.
Symöten i Stockholm

torsdagarna den :31/3 och 14/4 i Maria för
samlingssallGiJJestugan, Ragvaldsg. 10. Nya
deltagare hälsas också välkomna.

och
vid hans
barelse (l Pete l: 7; 4:

uppen

Levi söner skulle luttras och renas för
ett "sedan": "Sedan skola de frambära
åt Herren
, he
i det nya
ter det. Herrens
förbundets tid
en kallelse som
honom
och
väntar: "De skola
natt i hans tempel.
den tjänsten blir
skicklig utan att här under prövo
därför.
hava låtit Herren fostra
Kanske frestas vi att komma inför
Herren med våra
då hans
med oss synes underlig, ja, kanske oförKanske frestas vi ock att miss
tröstande
Skall Herren vinna sin
avsikt med
de
söka bedöma de
ske ha vi kommit till
vi allt mer och mer
vårt liv i
hand och
oss undan Herrens
ning. I aHa
och liknande lägen gi
att komma till rätta:
ves blott en
att helt och
kasta oss i

Familjen Dellming tillbaka i Japan
Redan den 25 febr. vinkade vi här
Missionshemmet farväl till japanresenärer
Ila - inte vid flyget men
bilen, som
skulle föra dem den första etappen
till
Äseda i Småland. Det kändes så gott att få
överlämna våra vänner i Herrens händer
och sjunga: "Tryggare kan ingen vara än
Guds lilla barnaskara." Den 3 mars start
från Köpenhamn och
morgonen den 4
ringde Bosse från Mishima med glädjande
besked: Vära vänner
framme efter en
god resa!
Vi tackar Gud och vi vill tacka Kerstin,
Bosse och barnen för tiden här hemma.
Missionärsadresser i Japan
Med hänvisning till uppgifter
"bö
nelistan" påminner vi om följande aktuella
adresser: för familjen DelJming, 22-32 Ka
mogawa-cho, MISHIMA SHI, Shizuoka
Ren, 411 Japan, och för makarna Aronsson,
11-1 Sannodai, NUMAZU SHI, Shizuoka
Ken, 410, Japan.

vår Frälsares armar och
Du hand om mig och mitt
må vara redo då Du kom
sa att
mer.
Men under det vi bida
tillkommelse och söka
redo för denna väntar
vi också skola söka
av vårt
hopp.
att
till att skådas av alla
hedningarna skulle
Därför kunna
möta
mande Herre och Frälsare med
het utan att också vi motsvarat denna
vår Herres förväntan. Om
sionskalJelsen varit
så är den det nu för oss,
dernas ände
oss".
äro de tjänare, som deras Herre
finner vakande och
när han
kommer.
Erik Folke

35

Bibel- och missionsvecka 5 -11 juli
på Glimåkra folkhögskola
Dagarna blir a llt längre och under vår
tid med vänligt värma nde sol börja r vi
nordbor tänka på och med förväntan
planera för en ny sommar. För många
av oss kommer då sommarens bibel- och
missionsvecka med i bilden. Som tidigare
meddelats har SMKJ:s styre lse beslutat
att för lägga Veckan till folkhögskolan i
Glimåkra, som ligger i norra Skåne, om
kring 3 mil nordost om Hässleholm. Vi
som hade förmånen att vara med 1964
hittar till den trivsamma skolan intill den
djupa skogen och kommer att uppleva
ett kärt återseende. För "nybörjare" på
skolan väntar nya upptäckter och upple
ve lser.
Tacksamma för de öppna dörrarna i
G limåkra inbjuder vi nu varmt till dagar
av rik gemenskap omkring Gud s ord oc h
Guds rikes verk. Och vi lämnar ordet till
skolans rektor, som nu liksom förr spri
der trivsel omkring sig.

Det är a lltså denna nya sko la som skall
hysa SMKJ-are und er en jul ivecka.
Men också skolans inre har ä nd ra ts
under åre n. Då hade vi mest de långa
teoretiska vinterkurserna i a llmänna äm
nen . 5-10 % av eleverna kom fr ån tro
e nde miljö.
Dessa långa kurser har minskat i om
fång ; i stä llet har vi fått terminskurser
på 1-2 terminer i konsthantverk , mu sik
och bibelämnen. Bibelskolan är vårt
hjärtebarn. Den sluter ju cirkeln från
EFS-sk010rnas moder - Bibelinstitutet
i Söde rt älje. Men det märks också på
Forts, på sid, 38

Välkomna till Glimåkral
E sk il Olofsson verka r va ra en högst
tillförlitlig person. Och när han säger att
det är 13 år sedan SMKJ hade sitt
sommarmöte på Glimåkra, måste man
ju tro det - för han s goda ögons sk ull .
Fast ändå är det otroligt. För vi tycker
att det var som i går, men det kanske
beror på att man så ofta har tänkt på
denna verkligt fina vecka. Värmen be
rodde inte enbart på våra då trå nga lo
kaler (m inn s ni matsalen i gamla prä st
gården?).
Gamla prästgården fi nn s kvar, aula n
(möteslokalen) dessii keso Elevhemmet
har ökats ut med ett tjog e n kla enmans
rum. Men för övrigt är allt ga nska nytt.
1973 byggdes nya lokaler för ca 3 milj.
Mat sa l, kök , dagrum och lektionssalar.
Gam la prästgården hyser nu konsthant
ve rk och musik.
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R ektor Sluresson vill all ljuset skall lysa
för " alla i huset ".

Folkhögskolans lrevliga skolhus med "skal" frim 1792 m en nu inrymmande
moderna skollokaler samt aula i andra vaningen .
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Avskiljes här - - - - -

---------

Härmed anmäler jag mig till SMKJ:s Bibel- och missionsvecka på Glimåkra folkhög
skola den 5-11 .i uli 1977.
Ön s kar delat rum
eget rum (absolut villkor!)
Ön skar dela rum med
Ö v riga öns kemål

Anmälningsa vgiften, kronor 15: - , insändes samtidigt med anmälan till SMKJ:5 expe
dition , Sundbyberg. Postgiro 50,215-3.
Avgiften för dagarna 30.0: - res p. :330: - insänder jag senast den 28 juni till samma pg.
Titel och namn
Bos tad sadress ...... .
Pos tadress ........... .
Tel. (äv e n riktnummer)
Frågor' besvaras gärna på SMKJ , tel. 0.8-98 44 12,984413.
Anmälan insändes snaras t och senast den 15 juni till SMKJ, Duvkullavägen 10, 172 37
Sundbyberg.
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Välkommen till Strömsborg
Vilohem i
Råd
från Norrtälje), med vac
kert
vid havet, tar emot
un
der tiden 15.6-26.8. I både gästhem och
villor för
finns WC, varmt
och kallt vatten samt
till dusch.
Priset för
mel
lan 35-50
För
utrustade
för självhushåll och avsedda för familjer
med
är
per vecka 140-190
kronor. Personer, som av ekonomiska
skäl hindras att u
förmånen aven
vistelse på
kan efter över
enskommelse
nedsatt
Vilohemmet är
avsett för mis-

stonärer,
m. fl. samt anställda
på
I man av utrymme mottas också andra
mot ett
av 10 kr.
person/dygn
moms. I
na är priset detta fall 200-275 kr pr
vecka.
bör insändas så snart
till Stiftelsen Strömsborgs

Forts. fr. sid. 36

330:
Dessutom en
av 15
som ej återbetalas vid ev.
förhinder. Vi disponerar omkr. 110 bäd
varav ett fåtal l enkelrum (enkel
utrustade med
rum kan

skolan att en större del av elevkåren
kommer för aU få veta mer om Gud.
Det blir både
och oro, som
det alltid blir när
Ande ver
kar.

sa

Måtte
Anden också vila över som
marmötet till
och välsignelse
för alla er som kommer. Lite av den väl
brukar alltid bli kvar över
sen där Gud verkat.
Därför -

välkomna i Jesu namn!

Knut Sturesson

blir
till
och
måndagen den l t

kväll den 5 juli
Avresa
frukost.

Programmet kommer att införas i
majnumret. Redan nu kan nämnas att
pastor Erik
leder bibelstudier
na OCl1 att hemmavarande missionärer
m. fl. kommer att informera om missio
nen.

rum kr. 300:
38

blir för delat
och för enkelrum kr

4,
111 38
1040, där också
upplysningar lämnas av sekr. P.-G.
Svensson. Efter den 15 april kommer an
att behandlas och rum och
villor att fördelas.

och
ange
l "Glim
och
därför om
medverkan när det
dem att anmäla
beredda att
från

Anmälan till SMKJ:s expedition så
och senast den 15 juni.
snart som
anmälningsblanketten el
Använd
pa an
ler lämna motsvarande
nat sätt.
Lat oss bedja om och tacka
Her
rens
och
för
medver
kande och varje deltagorp under
och förberedelser och om "ström
mar av levande vallen" över gemen
skapsdagarna i Glimdkra.

Gunnar Jansson har fått hembud
En av missionens tidigare ledamöter
av Kommitten, Gunnar Jansson, har fått
hembud. Hastigt men samtidigt stilla och
varsamt tog Herren hem sin tjänare den
12 februari. För många av Gunnar Jans
sons vänner kom budet mycket oväntat.
Trots de 70 åren verkade han så ung
domligt vital att vi hade anledning att
räkna med att ännu många år få ha ho
nom ibland oss.
Gunnar Jansson kom att få sin livs
gärning inom KFUM . Han var sekrete
rare och studierektor tills han övergick
till internationell tjänst. :\r 1964 blev
han direktor för KFUM:s internationella
in stitut på Mainau och sedan iGeneve.
Därifrån företog han omfattande resor
för att i olika världsdelar leda kurser för
KFU M-ledare.
Efter penslOneringen
återkom han till Sverige och gick in i
prästtjänst som kyrkoadjunkt i Fellings
bro församling. När han för ett och ett
halvt år sedan även lämnade den tjän s
ten bosatte han sig med sin maka Judit
i Nora.
Gunnar Jansson fick redan i ungdoms
åren nära kontakt med vår mi ss ion ge
nom mi ssionär Richard Anderson. Det
varma intresset förblev levande livet ige
nom. Med undantag av åren mellan 1951

och 1955 var Gunnar Jansso n suppleant
i Kommitten från 1944 till 1958, då han
blev ordinarie ledamot. Ar 1964 lämnade
han Kommitten på grund av flyttningen
till Mainau .
I samband med de resor Gunnar Jans
son gjorde i Fjärran Östern besökte han
Japan tre gånger. Vid två av dessa till
fällen, år 1963 och år 1968, avsatte han
några dagar för besök på vårt fält. När
han första gången steg av tåget i Nu
mazu utbrast han spontant: "Tänk att
jag nu är här!" För oss som då var där
ute kom han som en ovanligt kär gäst.
Genom sitt öppna och trofasta väsen
blev Gunnar Jansson en aktad och kär
vän för många utöver vår jord. Vi i
SMKJ tackar Gud för vad han fick be
tyda för vår mission, då särskilt de år
han aktivt deltog i missionens ledning.
Som en trogen tjänare förvaltade han väl
de många pund Gud givit honom. Med
tacksamhet går våra tankar också till
hans maka Judd, som åre n igenom tro
get stått vid hans sida och med honom
delat kärleken lin SMKJ. Må Herren gi
va nåd och tröst i saknaden efter en kär
och god make!

Erik Malm

I novemb er 1968
fick man i Fujinomi ya
kärt besök av direkt or
Gunnar Jansson
från Gene ve.
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"Snart sitter vi
Åseda den l mars 1977
Kära vänner!
Det blev nästan ett år i Sverige i alla
fall' Men nu är barnens ögonoperationer
lyckligt avklarade och den extra tiden i
Sverige har gett oss tillfälle att träffa
många släktingar och vänner. Att vi fick
delta i den nordiska konferensen i Kata
rina kyrka i Stockholm betydde också
mycket för oss. Vi u pplevde där på nytt
kallelsen att förmedla den frälsning, fri
het, glädje och kraft som vi äger i Kl"is
tus till alla runt omkring oss och särskilt
till Japans folk. De sista veckorna med
packning och avsked har varit intensiva
och det skall bli skönt att om några da
gar vara hemma i Japan igen.
Nu ville vi bara säga "Tack" för den
na gången i Sverige' Mer än någon gång
tidigare känner vi nu att vi är inlemmade
i en underbar familjegemenskap med er
alla, som kommer att förbli varm och
levande trots att vi är skilda från var
andra i tid och avstånd. Därför är det
också naturligare att skriva personliga
brev än artiklar i Sinims land .
Snart sitter vi i flygplanet på väg till
Tokyo. Det är alltid fascinerande att fly

flygplanet ..."
ga, att själv bara s lå sig ner i en fåtölj
och överlämna sig åt piloten och de bä
rande luftlagren. Inte gör vi som gum
man, so m var rädd att planet inte skulle
orka bära henne om hon lutade sig bakåt
och slappnade av med hela sin tyngd!
Vilken underbar vila att bara få överlåta
sitt liv i Guds händer och säga "Ske
Guds vilja" och veta att ingenting kan
sk ilja oss från Guds kärlek. Låt oss bära
varandra på förbönens luftlager med
Herren som pilot.
Era på väg till Japan lyckliga
Kerstin och Bo
Kristina, Mikael, Daniel

*
"N u är vi hemma igen ... Återseen
dets glädje är stor." Så skriver Kerstin
i det första privatbrevet från Japan och
berättar om det varma mottagande de
fick. Men vädret var svalt under första
veckohelgen därute. "Det var +4 inom
hus då vi vak nade, men man vänjer sig
snabbt. Och nu är det varmare igen,
+ 16 i skuggan på förmiddagen."

På flykt
från den
snöiga
Nord
vintern
1976/771
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Ett saligt byte
H an har gatt in för all gäs/a hos en
syndare. Luk. 19: 7.
Den gången gällde det Sackeus. I dag
gäller det dig. Han kommer inte bara för
att titta in till dig i förbifarten; han vill
gästa hos dig, dela rum med dig, bo hos
dig, alltid vara tillsammans med dig, så
att du kan dela både sorger och fröjder
med honom'
Det är sant, att du är en syndare. Du
har visst inte förtjänat en så hedersam
gäst. De som sade dessa ord mot Jesus,
menade dem som hån. De tyckte det var
så orimligt.
Och det är orimligt. Det är nådens
obegripliga under. Trots din synd, ditt
elände och din ringhet vill Jesus bo hos
dig. Om människorna knappt vill besöka
dig, vill Frälsaren i alla fall ständigt bo
i ditt hus.
Vilken härlig förening' Syndaren och
Frälsaren bor tillsammans! De delar livs
villkor. Syndaren ger Frälsaren all sin
nöd, och Frälsaren ger syndaren all sin
nåd.
Så kom, Herre, och ta din boning un
der mitt tak i dag. Tack, att du tar in
hos en syndare'

Fredrik Wislöff

Ett nytt liv
"De har inget vin.·' Joh . 2: 3.
Vinet är enligt Skriften en bild för det
nya rika livet, som kommer med Kri stus.
Det är därför också typiskt, att Noa efter
syndafloden planterade vinträd. Under
ökenvandringen saknade folket vin, men
i det förlovade landet symboliserades den
nya härligheten av vinet. Det var ju så,
att när spejarna kom tillbaka från Ka
naans land, bar de mellan sig en jättestor
druvklase. Likaså liknas Israel vid en
vingård. Vidare säger Jesus om sig själv:
"Jag är vinträdet." När nu Jesu s första
gången visar, vem han är, "uppenbarar
sin härlighet", gör han det genom att
förvandla vatten till vin. Det vill alltså
ge uttryck för det oerhörda: nu kommer
den nya tiden med den helige Andes rika
liv. Det livet är så rikt och överflödande,
att ingen behöver vara utan.
Det kan vara väsentligt, att vi stryker
under den sanningen, att det vi behöver
är just denna ständiga förnyelse genom
Jesus. Inte att de yttre formerna föränd
ras utan att en levande förnyelse, ett
sländigt mOltagande av livet från ovan
blir en påtaglig verklighet i våra led.
Medvetandet om dessa rika möjligheter
gör, att vi med frimodighet och spänning
kan se framåt mot de kommande dagar
na. Vad har Herren i beredskap åt oss?
Vad kan inte hända? Bara vi tar till oss
vad Maria säger vidare: " Vad han säger
er, det skal! ni göra."

Ulf Grenstedt i SESG-aktuellt
r-------------------------------~

Du öppnar, o evige Fader ,
i Kristus din famn
mot dem som församlas
i längtan och bön i dill namn.
Du hugnar och styrker vål' själ
med förlåtelsens ord,
med drycken, som släcker all törst.
och med bröd från ditt bord.
A. Frostenson ....

,------------------------------/
41

I blixtbelysning
Mitt i allt praktiskt arbete av olika
slag med förberedelser och uppföljningar
på olika håll se r vi Herrens välsignelse
slå ner som en blixt, som lyser upp all
ting och ger färgnyanser åt tillvaron från
det vitaste vita till det mörkaste djup
röda .
En blixt har en förintande styrka. En
enda elektri sk urladdning motsvarar det
dagliga behovet av energi i många år för
många hem. Vi ser att Herrens välsig
nade krafturladdning kan förinta det
gamla och bygga upp något nytt hos den
enskilde och i tillvaron. Vi tackar Her
ren för vad han gör i och genom de gam
la församlingarna i Japan, men också på
de nya om rådena.
De vita och lju sa färgnyanserna har
vi fått se bl. a. i Atsugi, där kallelsen
"Kom" gått ut och där några har hör
sammat den. Filmkvällen var över
förväntan positiv. Flertalet av dem som
kom var intresserade aven fortsatt kon
takt med och information om kyrkan,
om Kristu s en oväntad välsignelse.
Mitt i det oöverkomliga bevi sa r Han sig
vara Herre och källan till allt ljus och
all kra f t.
De mörka och djupröda färgerna såg
vi vid David Klassens besök hos oss i
Mishima kyrka den 22.2. Att besöket

var uppskattat förstod man, när extra
stolarna tog slut och vi fick hänvisa dem
so m kom se nt att sitta på kuddar på gol
vet eller i lilla rummet på andra vå
ningen, speciellt avsett för mammor med
barn.
Klassen förde oss in i den lidande kyr
kan s värld i Ryssland . Många gånger har
blodet från kristna fått färga cellgolven
mörkröda . Men Jesu blod flöt för dem
också, och Herrens kraft uppehåller. be
rättade han.
I Fujinomiya planeras en stor evange
lisk satsning med en sånggrupp från syd
liga ste delarna av Japan. En kyrka kan
inte ordna det ensam, så staden s alla
kyrkor med kringliggande orters försö
ker att gemensamt gå in för denna upp
gift. Om man orkar genomföra satsning
en, kommer den säkert att få stor bety
delse för församlingarnas enhet, gemen
skap och tillväxt. För övrigt fortgår ar
betet där i normal omfattning. Den se
naste tiden ha r försa mlingen berika ts
med några nya, som stannat kvar och 
som vi beder - ska i blixtbelysning ge
nomlysas av kunskap om sig själva och
motta nåd och kraft a tt gå He rrens väg.
Kära hälsningar'

Birgit Aronsson

Kvartetten Aronsson
Chiba, so m utgör
ett fint arbetsteam,
har festlig vilopaus.
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En tolkningsfråga
"Bedjen ("begär", jap. övers.) och
eder skall varda givet: söken och 1 skolen
finna: klappen och för eder skall varda
upplåtet. "
- Yagishita San, vad lror du alt det
betyder?
- Ja ... det måsle betyda att vi ska
göra det bästa vi kan. Om vi kämpar, så
ska vi komma dit vi vill . Om vi har ett
mål, så ska vi komma dit om man är
kristen.
När den kristne läser denna bibelvers,
har han ett färdigt mönster, en ram och
en bakgrund, som bibelversen "faller in"
i. Yagishita San har inte denna ram och
därför använder han den enda ram för
det, som han känner till, "spetsiga arm
bågars" lag.
- Men vad betyder da den andra ver
sen vi läste, "Gån in genom den trånga
porten"? Betyder det kanske att en kris
ten ska ha ~ånga svårigheter eller att
det är svårt att bli kristen?
Ja, inte är det lätt att veta vad "den
trånga porten" är om man inte har en
biblisk bakgrund eller om man inte kan
se den egna synden och Jesu frälsaregär
ning. Jag tar en bild från Mishima, som
alla känner till, och förklarar. Det är fle-

ra saker som måste med: människans
natur , hennes ovillighet att ty sig till sin
skapare, hennes ovillighet att erkänna
synden, hennes stolthet, hennes ovillighet
att ta emot förlåtelsen som en verklighet,
löftet "och den port är trång och den
väg är smal som leder till livet" och kor
set.
- Men vad är evigt liv då?
Vi är på god väg att komma fram till
den underbaraste av alla frågorna: "Hur
ska jag få evigt liv? Hur ska jag bli en
kristen?" Men på vägen dit finns det
många stora stenar, som hindrar och
måste rullas undan först och djupa gro
par, som måste fyllas igen med den fyU
ning, som håller att gå på även med en
tung last.
Det är redan sent lidet på kvällen.
Yagishita Sans sista tåg går lite före 22
och det är Ilans sista chans att komma
hem i kväll. De andra deltagarna bor j
centrala Mishima. Bibelstudiet ur Mat
teus, kapitel 7, Jesu bergspredikan, är
slut för i dag.
Bedjen ... söken ... klappen ... gan
in genom den trånga porten ... till evigt
liv. Ärat vare Herrens namn!
Er Örjan Aronsson

Porten är trång 
men öppen!
"Herren Jesus Kristus,
vilkens lekamen och
blod ni har mottagit,
bevare eder till
evigt liv. "
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Det hände under väntetiden
Februari börjar gå mot sitt slut, årets
kortaste månad. Bara tjugoåtta dagar, sa
jag till Birgit Aronsson i morse. Du vet,
den här månaden är kort. Det verkade
visst som en överraskande upplysning!
I lördags var det filmafton i Atsugi
och i går kväll i Nirayama. På tisdag
kommer en rysk. broder med japansk tolk
och ska tala om för oss, hur våra ryska
bröder och systrar har det. Samma dag
har vi långväga gäster här i Ohito. Och
mitt i alltsammans har visst våren skic
kat en förelöpare med bud om att den
tänker komma också i år. Nog har det
varit kallt två, tre månader! Och här är
varken hus eller kläder eller något annat
gjort för k.yla, så det har sina problem .
Men i dag har regnet piskat och blåste n
slitit i allt den fått tag i. Och de stackars
plommonblommor som vågat titta fram
har blivit hårt behandlade.
Ungdomarna , som söker in till gymna
sier och universitet den här tiden, har
det också stormigt. Det har hänt att
ungdomar, som sökt in till medicinska
högskolor, har fått betala ända till sex
ton millioner yen j inträdesavgift.
Ja, filmen som vi haft talar just om
en ung gymnasist, som i förtvivlan över
moderns död försöker ta sitt liv. Filmen
har ett budskap till de unga, som tinner
livet hopplöst med hårda, ofta menings
lösa studier och examenspress. Och tänk ,
om man misslyckas ... då ... I Nira
yama var flera unga medarbetare verk
samma efter filmen för att få kontakt
med ungdomar och andra .
Chiba har arbetat intensivt för dessa
filmaftnar. Han har satt andra i arbete
också - affischer har skrivits, annons
blad har delats ut osv. Och han har lånat
fi lmappa rater och skött dem. Aronssons
och Chibas utgör ett fint arbetsteam.
T Nirayama har vi f. ö. söndagsskola
varje söndagse f term iddag, då 20-30
barn samlas. På söndagskvällarna är det
möten för vuxna .
Det märkliga är, att de människor vi
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får kontakt med ofta har haft en tidigare
kontakt med kristen tro. Vi får skörda
vad andra har sått. Och så vill vi tro, att
det vi sår ut på vägar och stigar, i tid och
otid, också ska spira och bära frukt,
även om vi aldrig får veta det.
Från Korea hör vi hur skaror fyller
kyrkorna - hundratal, ja, tusental kan
komma till ett enda möte. Och mötena
avlöser varandra. Tänk, om något av
denna väckelsevind ville blåsa över också
till de japanska öarna' För Gud är ingen
ting omöjligt.
Nu väntar vi familjen Dellming. De är
välkomna. Vi behöver fler medarbetare,
svenska och japanska. Skördens Herre
vet, var de finns.
Tack för troget samarbete! Tack för
förbön för oss alla!
Er egen tacksamma
Ingrid Aspberg

" De va långa makaroner", sa Takanashi.

Allt samverkar till det bästa
Mishima den 21 februari 1977,
Kära före bedjande vänner!
"Allt :,amverkar till det bästa för dem
som älskar Gud" (Rom, 5: 28) och "Tac
ken Gud i alla livets förhållanden"
5:
är två ord som
fått stava
till

en stor

Att hon skulle
väntade
men att hela fa
miljen kom var mycket oväntat. Medan
jag pratade med båda makarna, roade
Birgit Aronsson barnen j trädgården, De
var stormförtjusta a tt få leka med Bir
gits katt.
dagar senare
kom Atsuko Kawamata, skolkamrat till
Sumie
och hälsade på.

i Mishima
men
är
en kärleks
full
jag senare skall
förstå, Ett är
har fått mer tid
till bibelläsning och hön och studiet i ja
varit i farten
tidigare
och
under dessa veckor. Det är
underbart med det levande Gudsordet.
Alltid upptäcker man
nytt. När jag
läste Matt. 26 och kom till vers
det som om två ord lyste med en
"Min vän", så kallade Jesus
när han med en
förrådde honom,
"Min
gör vad du är här för att

Välkoms/lunch i Numa7,u
Andra
var i
hade
Numazu församling planerat välkomst
lunch för
efter
Skulle
jag kunna
gav sitt till
stånd, om
bara hade benet
högt och inte stödde foten mot
under hela
Vilken glädje
det var för
att träffa alla de kära
mlingen och känna
mottagandet I Vad som
gladde mig var, att Sumie Ho
saka var med om
och även
scannade kvar över lunchen, Några da
gar senare kom hela
Hosaka
och hälsade på
här hemma, Det var

l

här. På grund av min stu
Örjan mig de få metr------------------------------~

Infär korset
korsets stam,
träder fram,
och
Ödmjukt till ditt kors
du som all min nöd
Blott hos
Jesus, Herre, Jesus'
All min köld och
vars
själv ej vet,
fräls mig, du som känner del,
Jesus'
Jag är svag, men stark du är,

tal

nu

få känna här,

all du mina bördor bär,

Jesus!

med din slarka
band,
leva i dill land,
Jesus, Herre, Jesus!

Artur Erikson

~---------------------------45

Ingången t';]!
Mishima kyrka.
I bakgrunden syns
pastorsbostaden, där
medarbetarsam!ingen
hölls. "En utmärkt
bos tad", skri ver
Birgit.

rarna ut på gatan, in på kyrktomten och
fram till Fujitas bostad. Han skjutsade
mig också hem igen. Jag var så tacksam
att få vara med om den samlingen, som
också var en välkomstbjudning för mig.
Pastor Takanashi inledde, och sedan
samtalades det en hel del om väckelse
och evangelisation och dessutom fast
ställdes schemat för predikoturerna fram
till påsk. Ingrid tolkade så mycket hon
kunde för att jag skulle få del av sam
talen. En så god anda rådde. För mig
var det också roligt att få se pastorsbo
staden - åtminstone bottenvåningen 
en utmärkt bostad, som ju byggts medan
jag var i Sverige.

Honnör för tullmännen!
I tisdags den 15.2 kom mitt stora ba
gage. Det hade blivit försenat genom att
jag, när jag kom till Haneda flygplats,
försummat att skriva på ett visst papper
att jag också hade bagage, som kom med
båt. Säkert var det en Guds plan i för
seningen, för jag hade inte tidigare kun
nat fara till tullen i Shimizu, 5 mil sö
deru t. Männen, som tjänstgjorde i tullen,
var desamma som tog emot, när Örjan
sände i väg våra koffertar i våras. Det
blev ett glatt återseende, när de fick se
Örjan igen. Hela proceduren på tullkon
toret gick mycket snabbt och smärtfritt,
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i synnerhet sedan de plockat fram pap
peren och fann att det var samma lådor
som sänts i mars, men då i Martins
namn. Sedan en massa papper blivit
stämplade fick vi gå över till tullhuset
i sällskap med en av tullmännen. Ytter
ligare stämpling av papper och så
sprang tullmannen över till huset, där
koffertarna fanns. Efter några minuter
kom han tillbaka med nya stämplar på
papperen, och så bad han Örjan följa
med och hämta bagaget. Alla tre lådorna
öppnades men stängdes ganska snabbt.
"Vi vet ju, att missionärer inte brukar
smuggla", sa han. Lådan med böckerna
kunde vi ta i Örjans bil. Men när vi bad
dem sända de två koffertarna med någon
lastbilstransport, sa tullmannen: "Dem
kan jag ta i min bil. Vi gör sällskap till
Mishima."
Vid framkomsten ställdes lådorna på
gårdsplanen och mannen återvände till
Shimizu. Inte ett öre fick vi betala för
hela frakten, inte ens avgifterna på mo
torvägen. Dagens upplevelser hade varit
som en rad under. Vi var beredda på
svårigheter i tullen på grund av att jag
inte skrivit på papperet på Haneda, men
nu hade morgonens löfte från "Dessa
bibelord har hjälpt mig" bokstavligen
gått i uppfyllelse: "Själv skall jag gå
framför dig, backarna skall jag jämna ut;
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Kronor 164.296: 26
MED VARMT TACK TILL VARJE
GIVARE!

Jag vi ll tacka Herren av allt mitt hjärta;
jag vill förtälja alla dina under. Jag vill

vara glad och fröjdas i dig, jag vill lov
sjunga ditt namn, du den Högs te.

Ljungbergs Boktryckeri AB

Ps. 9: 2-3

