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Tack för tiderna som farit

Nrir höstmörkret tränger p d och d e guLnade Löv en faller till marken grips 'vi Lätt av
vemod. klen Idt oss inte gLömma aLLt gott som H erren har gjort - och gör. Att hans
ndd är ny varje dag. Redan nu förber eds en ny vdr ute i naturen. "Som det rodnande
Lövet, Herre, som de fallande bLaden om hösten, tackar jag Dig."
Också i detta nummer finns tack samma dterbLickar och bilden Jftlr, Bökebäcksgdrden
hjälper oss att komma ihåg.

~,=================================.)

Det är inte slut.
Inför SMKJ:s offerdag den 13 november
"Herrens nåd är det, att det icke är ute
med oss, ty det är icke slut med hans
barmhärtighet. Den är var morgon ny,
ja, stor är din trofasthet."
Klag. 3: 22-23

Vårt jubileumsår går snart mot sitt
slut. Det har varit gott att vid olika till
fällen - t. ex. den 14 mars, vid årshög
tiden, under sommarveckan och mis
sionsdaaarna i Bökebäck - tillsammans
få tackba Herren för hans mångfaldiga
nåd och stora trofasthet under de gång
na 90 åren . Det som verkligen skedde
var icke resultat av mänsklig visdom,
styrka eller kraft u tan ett verk av Guds
ande. Ty Gud är den som verkar i oss
både vilja och gärning, för att hans goda
vilja skall ske.
SVENSKA MISSIONEN
I KINA OCH JAPAN
Grundad 1887 av missionär Erik Folke
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När vi var samlade till höstsamman
träde och missionsdagar i Göteborg un
derströks gång på gång: den stora skat
ten förvaras i bräckliga lerkärl för att
det ska vara klart, att den väldiga kraf
ten kommer från Gud och icke från oss.
Det är en tröst, när vi an fäktas vid tanke
på vår egen svaghet. Samtidigt prövas
halten av vår ödmjukhet. Är vi verkligen
villiga, nöjda med att endast vara oan
senliaa och svaga "lerkärl", ja, att iogen
tinab ~ara för att Herren ska få bli allt?
Så att vi med aposteln av hjärtat kan
bekänna: "Nu lever icke mer jag, utan
Kristus lever i mig." Endast så kan evan
geliet, Kristusljuset lysa fram genom oss
- inte som starkt strålkastarljus men
som stilla, värmande strålar.
Att även vår mission kan liknas vid
ett sådant bräckligt lerkärl, innebär ock
så emellanåt en anfäktelse. Vi människor
har en benägenhet att eftersträva och u t
välja det stora och märkvärdiga, att blän
das av statistik och kvantitet. Och när vi
inte uppbyggs av siffror och sto.ra. resul
tat, inställer sig frågan: Kan missJOnens
Herre använda SMKJ som redskap allt
fort eller är det "ute med oss"? Är mis
sionen mogen att pensioneras vid 90 års
ålder? Vi tror oss ha rätt till att tillämpa
profetens ord: "Herrens nåd är ~et,. att
det icke är ute med oss, ty det ar lcke
slut med hans barmhärtighet. Den är var
morgon ny, ja, stor är din trofa.sthet." .
Det är inte slut! Herren har mte tagit
tillbaka sin kallelse. Han har inte stängt
dörren ut till en fruktbärande verksam
het. Hans order "Gå i dag och arbeta i
min vingård!" når oss på nytt. Därför
har vår egen Ingrid Aspberg rest tillbaka
till Japan ännu en gång för att tillsam
mans med övriga missionärer, japanska
pastorer och medarbetare tjäna Herren
och räcka ut sin hand till japaner som
frågar efter vägen, livets väg. Därför
finns det också behov av fler av Herren

/npck
t.Xf1tdftfpn
Samling till bön
Oberoende av avstånd möts vi i bön in
för Herrens ansikte. "Och detta är den fas
ta tillförsikt vi har till Honom, att om vi
ber om
efter hans vilja, sa hör han
oss. 1.J oh. 5: 14.
Vi påminner om tisdagsbönestunden på
vår expedition kl. 12.00.
Symöten i Stockholm
torsdagarna den 20.10, 3.11 och 17.11 kl.
12.30 i Maria Magdalena församlingssali
Gillestugan.
Försäljning/auktion
Missionshemmet
i Duvbo anordnas lördagen den 3 dec. med
inledande andaktsstund kl. 15.00. Gavor
mottas med tacksamhet.
Prenumerationspriset 1978
för vår tidning blir Oförändrat kr. 15:-11\r.
Av erfarenhet vet vi, att många av vara
missionsvänner gärna betalar 20 kronor el
ler mer, vilket blir en god hjälp för att
nedbringa underskottet på tidningskontot.

kallade och utrustade
till
med

nu ut

Vid nyprenumeration för 1978 under hösten
sänds rest. nummer för 1977 utan extra
kostnad.
Inbetalningskort medföljer no
vembernumret

Avskedsmöte

utresa

Den 2 okt. fick vi inom stockholmsområ
det fira en stor högbid i Maria Magdalena
församlingssalar med samling kring vara
vänner Ingrid Aspberg och Yasumasa Ta
kanashi inför deras återresa till Japan, Det
var gripande att lyssna till deras vittnes
börd, präglade av tacksamhet och frimo
dighet, och till Barbro Berglings vackra
Den 4 okt. vinkade vi farväl ute på Ar
landa flygplats, när Aeroflots flygplan
startade för resan österut.
Vi tackar Gud för tiden vi fick ha våra
kära "japaner" ibland oss här hemma och
för aHt som de fick förmedla till uppford
ran, glädje och inspiration, Och vi är så
tacksamma för rapporten om en lyokosam
resa.
Lycklig tilldragelse i Japan

Avskedsdagen den 2 okt. blev samtidigt
välkomstdag. Då kom nämligen Birgit och
Örjan Aronssons förstfödda, en dotter, till
världen. Vi lyckönskar, innesluter trion
vår förbön och hoppas att den nya lilla
"missionären" ska trivas och bli till stor
glädje och välsignelse!

nytt.

Det är
sIu t! Därför behövs fort
satt stöd av trogna förebedjare och vil
givare här hemma. Och därför sam
las vi också detta år till en missionens
höstofferdag. Inför den sänder vi vår
varma
med tack för er stora
trofasthet år
ar och med tillönskan
om nåd för oss alla att fortsätta tjänsten
för
för Kina och
Ty Kris
Han
ingen an
tus är världens

nano
Eskil Olofsson

135

Glimtar från Glimåkra
från föreg. nr)

"En ny missionssituation"
Över det ämnet talade Erik Bernspång
Missionsväc
ISOO-talet drev tusentals mis
sionärer u t till olika världsdela r. Alla
missionerna följde i stort samma metod:
missionärer
ned på en plats och
en
som med missio
närsbostad,
skola och
blev
av ett kulturcentrum. I
när kultursituationen i
mal
länder är en annan med allmän
niGhet
o
, .kanske Paulus' och Barnabas'
,
mer rörliga missionsmetod har kommIt
till heders
De bet sig inte fast
ort
tid u tan for
plats till plats.
På sina många resor i
n Östern
har
fått besöka flera länder
fram - t. ex.
I andra länder,
som i
och delvis Viet
nam, har en
ned för a·l! mis
och ber
sionsverksamhet.
att
skall få
av det
i Korea. Spridning av biblar
i dag vara ett av de effektivaste
sätten att vinna
för Kristus.
"På ditt ord vill jag kasta ut näten"
Söndagens
meel na ttvard fi
rades tillsammans med många försam
lingsbor i Glimåkra
. Hans Evan
Lundin :höll skriftetal, mIssIOnssekrete
och vid den
förutom
alla varit Ordets

eftersom de är inlemmade i stora
block. där den sociala
ver b~lrn och ungdom in
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grotte,kvarn och där alla känner
osäk
ra. I denna situation har Vl den stora
förmånen att få tala om Jesu kärlek.
Deltagarnas vittnesbörd
Två kvällar stod
programmet. Planeringen av
den
hade anförtrotts
åt
Bertil Olofsson och
Leif Zätterman. Det blev en fri och
kväll med
som vi minns
som vi fick lyssna till
hade vittnesbördets karaktär: "Förund
rad iag ser. .. (Ingrid
funn'it en Frälsare ... "
Börlind)
och "Se
se
. . Gud er på
(Ingrid Karlsson och Ber
na
de i
na Goes
tillfällen
roligt att få lyssna
violinmusik.
själva
de", citerades det i
början av offerstunden. "Vi ser
våra
tillkortakommanden
miss
och blir nedstämda. Men
Gud vjll ha dig och
Han vill ge oss
annat:
"
tror att
offerstund j dubbel

L. L-r

Starka intryck i Bökebäck
I Jesu namn fick vi börja mötet på
Bökebäcksgården sensommaren 1977.
Själv vandrade Herren ibland oss som
Han en gång vandrade med lärjungarna
på vägen till Emmaus. Och Han stanna
de och bröt livets bröd med oss. - Lov
sången ljöd klar och stark i deltagarska
ran . Vi upplevde tacksamhet också över
naturens skönhet under friska augusti
dagar med sol över hav och land.
Att mötas till SMKJ-dagar i Bökebäck
har blivit en mycket god tradition. Den
yttre ramen kring samlingarna inger
trygghet och hemkänsla. Sam tidigt ger
den plats för nya intryck och ny inspi
ration.
I år blev de nya intrycken mycket star
ka. Det berodde på att vi hade långväga
gäster och vänner ibland oss: Ingrid Asp-

Tolken är koncentrerad för att hitta dc rätta
orden och fl! dem i rätt följd.

berg, som kommit på ett kort Sverigebe
sök, och hennes medarbetare, pastor Ta
kanashi, som var på en ännu kortare vis
telse j vårt land. Han kom direkt från
Japan bara en dag före mötets början.
Sinims Lands läsare känner så väl till
den japanske pastorn från kyrkan i Ohi
to, ledaren för samtliga japanska försam
lingar på SMKJ:s arbetsfält. Men att få
möta honom personligen, vilken glädje!
Och glädjen var ömsesidig. Vår gäst
tycktes känna sig hemma ibland oss från
första stund. Trots språkbarriären var
gemenskapen god och spontan. Och
språkhindret överbryggades med Ingrid
Aspberg som skicklig tolk, när Takana
shi vid kvällsrnötet frambar hälsningar
från Japan och sitt personliga tack till
li1issionsvännerna i Sverige. Genom deras
offer och förböner hade han mött Kris
tus till frälsning och kunnat utbildas till
pastor.
Visst hade han hört mycket om vän
nerna . Men att få möta dem var särskilt
värdefullt. Han tackade dem för att de
berett honom denna stora glädje. Han
var också tacksam för att de sänt u t mis
sionärer till Japan. Bland dem han
nämnde, märktes särskilt Johannes Asp
berg och Martin Bergling, de två som nu
är hemma hos Gud. Genom Johannes
hade han kommit till tro på Kristus och
Martin blev ett starkt stöd för honom i
pastorsgärningen. "Pastor Bergling var
ljus i sin tro och ödmjuk i sitt liv", var
hans fina omdöme. Och när vi på sön
dagseftermiddagen stod i ring ute på
gräsplanen, berättade han bl. a. om Jo
hannes Aspberg, att han var erbjuden
tjänst i teologisk skola men föredrog att
stå i direkt själavinnarearbete.
Pastor Takanashi vittnade också om
den svåra väg han hade att vandra sedan
han blev en kristen. Han blev utstött från
sitt hem och blev utan arvsrätt till en
stor jordegendom. Men han fann ett hem
hos missionären och gemenskap med
bröder och systrar som ägde samma tro.
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Vi kom hem
Under två
hade
och de tva budbärarna
och Yasumasa Takanashi
att gästa Göteborg. Våra vänner
där med
Erik Olsson
och kretsordföranden
Prytz i
sen hade förberett på ett stralande sätt.
Allt var redo! "Missionsbilar" mötte vid
och vi fann öppna dörrar till hem
för maltider och
och likaså till kyr
kor och andra
för
missionsmöten och
Vi tac
kar
för all om
som gav en så

i Göteborg

på
Japan.
Det var en förmån att fira gudstjänst

för
i
hade glädjande nog
utökats med flera, som inte tidigare kän
de till
men som med intresse
del av information ang. missionens his
toria och de aktuella uppgifterna just nu.
Aspberg sammanfattade och mo
tiverade missionsuppdraget genom
korta och inträngande satser. Pastor
kanashi visade och berättade om sin sto
ra glädje och
över vistelsen
i Sverige och alla fina missionsvänner
han mött och känt så
med. En liten kör under
ria Stripple
väl
sång
er, vars budskap i fin dräkt nådde fram
till oss alla. Och Erik Malms
ord om "god gemenskap" blev en
sammanfattning av sista mötet men ock
så av två välsignade
för
vilka vi tackar all nåds
E. O.

Hans fars motstånd bröts till sist och so
nen fick döpa sin far
dennes döds
bädd.
Ingrid
frimodiga vittnesbörd om
hur Gud
svara problem vändas i väl
signelse. När medarbetarnas antal för
mer än ett år sedan hastigt reducerades
i arbetet.
blev det ändå inte
det gick i stället framåt.
upp och nya
Ingrid berättade också att
eftersom
inte kan säga l, så
uttalas ordet halleluja, som harreruja.
Innebörden blir då: "det klarnar!" De,
"loven
som inte vet att
Herren", kan komma till de
och

"Ni
ju att det klarnar fast
det är mulet och
" "Ja, det
vi nog också", sa Ingrid och tänkte
den andliga innebörden.
Så berättade hon om hur det kunde
vara under
j Kina. En
del undrade
hur man skulle kunna
när så
led nöd. Men då bru
kade hennes make,
säga: "Vi
måste äta för att ha krafter att bistå de
" "När vi ser allt lidande
världen", tillade Ingrid, "då måste vi
den fröjd i
som är var
så att vi kan förmedla glädje till andra."
Före offerstunden talade
om
hel överlåtelse till Herren.
hade

vid
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Innan vingarna lyfter
Kära bröder och systrar i Herren!
Det är sex veckor sen
kom till SveOch
vill nu få tacka så varm!
för att
vara innesluten i Era för
böner och Er varma
under
denna tid.
hade nog undrat
hur
det skulle
med hälsan och matvanor
och
men jag kom snart in i för
hållandena här. Och
är tacksam för
förböner. Dess
det. Det är svar på
utom är
så glad för att Ni
emot
mig som en i familjen. Även då vi inte
meel ord förstått varanelra har
för
stått Era hjärtan. Tacksamhetens tårar
har ofta trängt fram. Och när gemen
mellan dem som är i Herren är
så underbar här, hur rik ska då inte de
bli i himlen i den
en kort tid har
som uppmuntrat
för det. Ett varmt,
vill nu ta upp kampen för
frågat henne: "Hur

du överlåta allt

åt Gud?" "Jo", blev
darför att då är det

svaret! "
som efter mötesda
och Ingrid
färd
olika
l
södra Sverige, inledde söndagens mid
i kapellet och talade sedan vid
Tillsammans
ledde hon oss i en
ska. Då fick vi också en
ordet
betvder.
mer vi att minnas det ~
det ser mörkt ut.
Vårt tack
till Herren för de
ileiser Han
oss vid Skäldervikens
strand. Vi
för Er alla som kom
med. Vi tackar för dem Han brukade i
sin tjänst för allas vårt bästa. Då tänker
VI på vår
husfar Anders Thore och
på Anna
och hennes med
alla så
i sin omsorg

tack

i Japan igen. Bed för
Må Guds
Er.
Er tacksamme

Yasumasa Takanashi

*
Kära vänner!

möta och som
av allt det där, som
inte riktigt
att
meel ord.
är så tacksam för alt än en gång få resa
tillbaka till Japan, där
haft mitt hem
de senaste tjugosju åren. Tiden
så
fort. Måtte vi också i höstens tid
bära
frukt för
Livet är rikt i Guds
kärlek.
Er egen tacksamma

om oss. Då tänker vi på vår missionssek
reterare, som alltid har ett gott ord från
Gud tillreds och som tar
elen rätta
sången eller kören i den
stunden,
då han binder samman programpunk
terna.
minns vi när han citerade
ordet fran gudstjänsten i Brunnby kyrka:
"Gå i
i min vingård", och tillade:
"Vid sammanträden brukar man bord
en del
Men Jåt oss inte
från Gudl"
Det var säkert
endast nya intryck
vi fick under Bökebäcksmötet utan också
att
kallelsen från vinHerre!

Astrid

"Bed fördenskull Skördens Herre,
alt han sänder arbetare mi
sin skörd."
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"Gå ut på gator och gränder ..."
Hur ska man nå ut med evangeliet till
detta folk? Det är en ständigt återkom
mande fråga här. Ett försök gjordes helt
nyligen i lzumikyrkan i Numazu, då in
bjudan gick ut till tusentals ungdomar i
de olika gymnasierna att komma och se
en film i kyrkan . Det var en utmärkt
film från Hong Kong, som visade mis
sionsarbetet bland båtfolket där.
När jag kom till bönemötet i vår kyr
ka här i Mishima kl. halv sju en morgon,
berättade Bo Dellming, att han och Fu
jita-san skulle fara till Numa zu och dela
ut inbjudningskort. Han undrade , om jag
ville följa med. De skulle vara i Numazu
redan kl. halv åtta. Det blev en kort bö
nestund. Vi gick hem var till sitt och fick
i oss en smörgås och en kopp kaffe, och
så bar det i väg. Vid Izumikyrkan mötte
vi Örjan Aronsson och en ung man, som
var ute i samma ärende. För mig var det
första gången jag skulle deja ut sådana
inbjudningskort, och det blev en mycket
intressant upplevelse.
Utanför ett gymnasium helt nära kyr
kan ställde Bo och jag oss på var sin sida
om en gata för att ta emot strömmen av
ungdomar, som kom från de olika rikt
ningarna. På båda sidor av gatan stod

dessutom damer, som delade ut annons
blad för ett av de största varuhusen i
stan. Det var många tankar, som ström
made genom min hjärna, medan jag såg
på strömmen av människor som passe
rade förbi.
Först kom bara någon enstaka skol
elev, som svängde runt hörnet på gatan,
där jag stod, för att komma in genom en
sidoingång till skolan. Andra människor
gick rakt fram över gatan och passerade
Bo, där han stod. Skaran av ungdomar
ökade och en kvart innan skolan skulle
börja var det en jämn ström. Oftast kom
de i klungor. Alla ungdomarna hade sina
skoluniformer. De gick med långsam
ma trötta steg, allvarliga, nästan surmul
na bärande sina tunga skolväskor. Yt
terst få hade ett leende på sina läppar,
men där fanns dock några, som kom
skrattande och glada, som om de just be
rättade något roligt för varandra. Pres
sen på ungdomarna här i Japan är fruk
tansvärd. Betygshetsen börjar redan i
kindergarten. Föräldrarna vill få in bar
nen i de bästa skolorna, de bästa gymna
sierna, de bästa universiteten, de bästa
firmorna för att ha framtiden säkrad.
Många klarar inte pressen och tar livet

"Först kom bara
n.~gcn enstaka
skolclc·~· . ..

Skaran av ungdo
mar ö/eade.

y Ilerst få hade
ett leende 1U
sina läppar."
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Och nu gäller det språket
Tänkte att jag också denna gång ska
berätta något i "faktaväg" om Japan.
För en del kan det kanske vara intres
sant att få mer inblick också i den all
dagliga sidan av vardagen. En av de var
dagliga frågorna är språket. Jag ska inte
säga att det är omöjligt att lära sig ja
pan ska - det har så många andra sagt
förut. Själv finner jag en stor glädje i
språkstudierna. Andra får bedöma svå
righetsgraden.
Glädjen i praktiserandet av språket tar
sig ibland alltför konkreta uttryck. Som
exempel kan jag kanske nämna den da
gen för ett och ett halvt år sen, när jag
skulle ringa och beställ a 200 liter bränn
olja. För det första slog jag fe·1 nummer
och kom till renhållningsverket. För det
andra beställde jag hem 200 liter paraf
fin, vi lket jag kom på dagen efteråt.
Dom måtte ha haft roligt på andra sidan
tråden - åtminstone hade vi det på vårt
håll.
Japan skan har tre "alfabe ten". Två
är begränsade till si tt omfång med till
sa mmans cirka 150 tecken för olika ljud.
Det tredje, "obegränsade", är det som
består av kinesiska skrivtecken. För att

vara "<litterär" bör man helst kunna om
kring 2 000 olika tecken . Av dessa har
varje tecken flera läsningar, d. v. s. i oli
ka sammanhang har de olika ljud . T. ex.
det tecken, so m står först i ordet Japan
= "Nihon", uttalas i a ndra samman
hang t. ex. hi, bi, jitsu, nichi. Man får
hålla tungan rätt i mun, så att säga.
Sättet att räkna är aningen anmärk
ningsvärt! Senaste gången jag adderade
de olika räknesätten blev det cirka 30.
Det finns nog flera. Ett exempel: Om en
penna säger man "ippon", om ett brev
"ichimai", om en bil "ichidai", om en
person "hitori". Och om man ska räkna
något som man inte är riktigt säker på
vart det ,hör , så brukar jag ta till med
" hitotsu". D et händer både nu och då,
att lärarinnan måste "spara" förklaring
en till nästa dag, eftersom hon inte själv
är säker utan måste ,konsu ltera ett lexi
kon.
Ett annat utmärkande drag i japan
ska n är klassmedvetenheten i språket.
Glädjande nog försvinner den mer och
mer bland de unga, som finner den ar
tiga japanskan uppstyltad och svårbe
griplig. Som exempel kan nämnas att

av sig. Mutsystemet florerar också.
Damen med annonsbladen var otroligt
energisk i försöken att få folk att ta emot
vad hon bjöd ut. Cirka 10 meter därifrån
stod jag och uelade ut mina inbjudnings
kort. En del tog emot, andra skyndade
bara förbi. De som vägrat att ta emot an
non sbiadelI gjorde ofta detsamma med
mina kort, men så började jag säga: D e t
här gäller en mycket bra film, och då
blev de mer intresserade. Efter kl. halv
nio kom inte en enda ungdom och vi for
hem.
Vi hade se tt fram emot filma f tonen
och hoppats att mån ga nya ungdomar
skulle hörsamma inbjudan. Sex kom till
kyrkan för första gången , och de had e

tagits med av någon kamrat eller till
hörde Aronssons engelska klasser. De
övriga, som kommit för att se filmen ,
tillhörde våra olika kyrkor. Det behövs
att någon personligen tar med sig kam
rater eller vänner till kyrkan, annars
kommer de inte, inte ens om det gäller
en filmkväll. O, att vi hade många som
likt Andreas förde sin bror till Kristus!
Det finns starka krafter som håller
detta folk bundet i fäderned yrkan, tradi
tioner, materialism, stolthet och mycke t
annat, som hindrar evangeliets framgång.
Må Gud lå ta väckelsens vinda r blåsa.
Hjälp oss att bedja därom önskar
Er Birgit Bergling
Mishima den 24 september 1977.
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Guds ledning i Atsugi
"Ribaibaru", är det nyckelordet till
frälsning för Japans folk - för världen?
"Ribaibaru" är japaniserad engelska och
betyder väckelse. Många beder om den ,
många lever för den, många tror och
hoppas. - Väckelse i Japan hör ihop
med Jesu efterföljelse. Att bli ett! Att se
ett mål! Att framhålla Herren! Att leva
för Herren! Att hänge sig åt Herren'
När vi läser om Jesus i Bibeln , är det
väl ofta vi slås av balansen mellan två
sa ker: crd och gärning. Jesus drog sig
undan och bad, men han blev inte sit
tande i bönestäIlning hela dagen. Jesus
sa att människor kunde bli frälsta . Han

sa att sjuka kunde bli friska. - Men han
stannade inte vid det. Han handlade.
Han vägledde dem som kom och han he
lade med sin varelses fulla gudomliga
kraft. Du och jag är inneslutna i detta.
Jesu löften gäller oss. Och orden ä r fulla
av verklighet. I tro förnyas de, i handling
förverkligas de.
Det har varit många möten en tid . De
olika prakti ska förberedelserna tar sin
tid: traktatspridning, kontakter per tele
fon och brev, besö k i hem etc. Trots allt
har vi inte känt oss jäktade, för den röda
tråden i arbetet är ändå lovsång och till
bedjan. Vid extramöten avskiljs ofta en

vårt "jaså" kan uttryckas i fem olika
"artighetsgrader" . För en del är talet
aningen komplicerat, eller hur?
Slutligen ska jag bara nämna en " tolk
ning" av ett enda av de kinesiska skriv
tecknen (utöver den egentliga betydel
sen), som pastor Chiba har gjort. Den
gäller teoknet Yo, som betyder "värld"
eller "världen". Det tecknet skrivs so m
följer: Man tänker sig de tre korse n på
Golgata. De utsträckta armarna på tvär
slå ns bjälkar i de tre korsen möttes i
detta livet. De fick alla möjligheten att
också efter detta live t fortsätta sin för

ening. Den ene rövaren kom till tro (drag
ett streck mellan de två högra korse ns
nedre ändar) . Han förenades med Jesus i
döden, men var också i uppståndelsen
tillsammans med Jesus: "I dag ska du
vara med mig i paradiset." Den andre
rövaren förhärdade sitt hjärta (drag ett
streck från nedre änden av hans kors
under de två högra korsen) . Hans väg
skildes från Jesu väg, och han blev kvar
i sin sy nda skuld . "Det", sa Chiba, "är
vår värld i ett litet tecken; en del tar
emot livet, andra förhärdar sitt hjärta."
Er Örjan Aronsson

~.

1'a;101 Chiba ger åskådlig
tolkning av tecknet "Ya".
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"N!J.dens käll sp rång. " len i Atsugi.

Jng!J.ng till mötesloka

person som förebedjare. Vid vårens ext
ramöte i Atsugi var det också en som
gick in i en veckolång fasta til! Herrens
ära. Men för att ordet "gå in i din kam
mare" ska bli förverkligat får ingen, ut
om den närmaste kretsen, veta vem som
har förbönstjänsten . I förra månadens
brev berättade jag från Nirayama. Nu
vill jag i den här månadens brev nämna
litet om Atsugi.
Skillnaden mellan storstad och lands
bygd, "gammalt missionsområde" och
"oplöjt" är tydliga. Huset som vi hyr där
har ett mycket fint läge alldeles invid
stora genomfarten och nära en grund
skola. Det var nog en Guds lednin o att
~i fick det huset och inget annat. Jag vet
Inte hur många gånger vi sa: "Det här
~uset är bra. Det tar vi" och jag vet
Inte hur många gånger vi fick höra : "Ty
vä~r, det går inte", eller "jaså, det är
kristna, njaa ... ", innan vi kom rätt.
Varje gång vi tre tappade modet, sa fru
Toshiko Chiba: "Förstår ni inte att Gud

har ett bättre hus i beredskap åt oss!"
Vi hoppas nu verkligen att vi får behålla
det. Det ligger också bara en kilometer
från Atsugi station.
Det finns troende, men få. En av fru
arna, Shimbo San, döptes i unga år men
förlorade sig till Jehovas Vittnen. Hon
lämnade sedan församlingen. Trots det
får hon ingen ro. All den kristna kun
skap hon förvärvat slås snart sönder av
vittnena, som kommer och till och med
tar med sig de kristna böcker hon har.
N u går vi mot höst igen. Liksom i Sve
rige blir dagarna kortare men skillnaden
mellan sommar och vinter är inte så
stor, bara ett par timmar. I dag har vi
"hösten" till trots ha f t + 29 grader och
växlande molnighet. Höstdagjämningen
fJrades med "Sannojinja no omatsuri" j
vår stadsdel. Det är en shintofest. Runt
alla kvarter drogs långa tömmar med de
karakteristiska
vita
sicksackformade
pappemblemen , som ska stänga ute onda
andar. Av någon anledning hade man
lämnat en lucka vid vårt hus från tomt
gräns till tomtgräns. Kanske det var av
hänsyn, vem vet.
Hälsningar

Birgit Aronsson
Forts. /rdn sid. 145

andras liv. Fru Hirayama bad om mer av
Kristi kärlek a tt bed ja för sina föräldrars
och syskons frälsn·ing . Fru Sugiyama
upplevde hur hon som gammal kristen
I~rt sig vad det innebär att dö från sig
Själv, men inte förrän nu hade hon bör
jat förstå vad det är att bli delaktig av
Kristi uppståndelses nya liv. Shinmura
märkte att lidande och nöd är något som
vi människor viI! undvika, men att det är
en förmån a tt få lida för Jesu skull. No
guchi, den yngste av oss alla, påminde
oss om att " Glädjen er i Herren alltid!"
är en befallning. Låt oss också i det av
seendet lyda Guds ord.
M å nga fridshälsningar från er i tjäns
ten lycklige
Bo Dellming
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Höst med många mötesserier
Hösten har kommit och med den
många mötesserier och and ra kyrkans
aktiviteter. I Fujinomiya kyrka har man
haft speciella möten med en blind pastor,
som jag också hade tillfälle att lyssna till
en kväll. Jag måste få delge er därhem
ma hans personliga vittnesbörd.
Han föddes i ett mycket fattigt hem,
där pappan tillverkade paraplyer och
mamman försökte sälja dem i sta ' n. En
dag blev hon överraskad a vett oväder
och und e r den långa vägen hem blev hon
så genomblöt och sjuk att hennes liv stod
i fara. Genom att ta en mycket stark
medicin klarade hon krisen, men det vi
sade sig senare att hon just då väntade
barn. Barnet blev skadat i moderlivet av
medicinen och när pojken skulle börja
skolan var synen nästan helt borta. I sin
förtvivlan tänkte han begå självmord
flera gånger, men det var något som höll
honom tillbaka. Han kom så småningom
in på blindskola och det var under den
tiden han på en gata fick höra kristna
ungdomar spela och vittna och inbjuda
till kyrkan. Här mötte han verklig kärlek
och gemenskap och tog snart emot Jesus
i sitt hjärta . Han läste Joh. 9 om den
blind födde mannen, som återfick sin syn
genom Jesu vidrörande, och började själv
ivrigt bedja om att samma under måtte
ske med hans egna ögon. Det blev en
svår kamp för honom ända tills han fick
uppleva Andens fullhet och hans ögon
öppnades and ligt när han läste detta bi
belställe. Plötsligt förstod han att det är
inte vi som skall föreskriva Gud på vad
sätt Han skall förhärliga sitt namn. Det
ligger i Han s suveräna makt. Efter detta
gick denne blinde unge man in i heltids
tjänst för Gud, gick ut bibelskola och
teologisk utbildning med mycket goda
betyg. Han berättade att när de andra
studenterna var tvungna att släcka ljuset
på kvällarna, kunde han obehindrat fort
sätta sina studier! Som blind fick hans
äldre syskon ta hand om honom, men i
dag. kommer de i stället till honom för
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att få hjälp och råd! Också genom ho
nom blir i dag Guds namn förhärligat,
även om han inte återfått synen.
Här i Mishima har vi också haft goda
möten 8-10 september med en pastor
från Tokyo. Första kvällen berättade
pastor Kawaguchi om hur han för 30 år
sedan blev en kristen mitt i fattigdomen
och nöden i Tokyo efter krigets slut. Det
som först gjorde så starkt intryck på ho
nom var en pastors glada och frimodiga
ansikte mitt i all den yttre nöden och
misären. Genast efter sin omvändelse
blev han uppmanad att i tro utbedja sig
hela sin familjs frälsning i enlighet med
löftet i Apg. 16: 31. Det gjorde han och
nu är hela hans familj med på vägen hem
till Gud. Hans mor har redan fått hem
bud. Det tog 26 års bön innan hans far
blev en kristen . Men för fyra å r sedan
fick han nåden att döpa sin egen far till
Kristus . Det mötet blev en stark utma-

Pastor l<awag uchi predikar evangelium .

Gåvorapport
1976
Allmänna Särskilda
292.295: 50 4.855:
39.272:05 1.100: 

Inkomna gåvor
Januari-augu sti
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Kr.
Dära v i tes tamentsmedel
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1977
Allmänna Särskilda
428.592: 26 4.312:
108.843:80 250:
537.436: 06 4.562:67.926: 81

Redovisning
Augusti månad
1377
1378
1379
1380
1381
1382
138:3
1384
1385
1386
1387
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"Sv. P s. 307"
1. A. , Sbg, t. N. H:s 70- å rsd.
S. o. K S ., Karl stad
E. K, Linköping
H. d. R., Norrköping
lYr. L., Orsa
Skördeoffer, S. o. R. K ,
Vetianda
G. S. , do
"Herren behöver dem"
E. L., Sbg, t. N. H:s 70-årsd.
E. S., do t. do
A-J-H., do

50:25:40:50:25:20:50:100: 300: 25:25:500:-

ning till alla oss som ännu inte fått se
våra nära och kära vunna för Kristus.
Pastor Kawaguchi hade så mycket att
lära ut angående en kyrkas tillväxt. Hans
församling, som har över 200 medemmar
(en stor församling för att vara i Japan),
arbetar främst genom söndagsskolverk
sam bet för alla åldrar samt hemförsam
lingar. Kyrkan är under veckan uppdelad
i 19 hemkyrkor genom vilka man tar
hand om varandra och vinner nya kon
takter. Söndagsskolan är missionerande
ocb många förs genom den fram till per
sonlig tro och dop. När jag lyssnade till
honom, var det med en bön j hjärtat:
"Gud, du kan göra samma underbara
verk också här i våra kyrkor!"
Pastor Kawaguchi levde emellertid in
te bara med båda fötterna på jorden.
Hans hjärta och liv var j himlen. Sista
mötet samlades våra tankar omkring det
kristna hoppet om Jesu snara tillkom
melse. Det viktigaste för oss människor

1389 F a m. B. L., Kalmar
1390 V . N., Kristianstad
1391 B C E M , Linköping
1392 A. H ., Sollentuna
1393 B . G., Örebro
1394 Onämnd, t. 1. S:s 80-årsd.
1395 M. A., Gbg, t. do
1396 T. J. , Karlshamn , t. do
1397 H . J. , Handen, t. do
1398 Do t. N . H:s 70-årsd.
1399 Koll. i ytterhogdal o.
Huskölen
1400 M . V., Mörrum, t. r. S:s o.
N. H :s högt.dgr
1401 H. D., Skelleft eå

100:
200:
100: 
50:
25:
1.000: 
10: 
50: 
50: 
50:
171:
25:
25:

är att bevara hoppet. Kawaguchi var
själv på Oljeberget förra året och på
mindes då starkt om löftet om att Jesus
skall komma igen på samma sätt som
han for upp. Tänk vilken nåd att få äga
ett "levande hopp"!
Den 23 september reste Birgit Berg
ling och jag och några medlemmar från
Mishimaförsamlingen upp till lägergår
den för en dags ashram. Vi hade en un
derbar dag tillsammans inför Guds ord
och i bön med och för varandra. Vi läste
Filipperbrevet och delade med oss av
vad Gud talat till oss.
Miyauchi kände att hon behövde sam
ma underbara tro ocb sinnelag som präg
lade Paulus. Hirayama la märke till hur
Paulus alltid bad för människorna med
glädje och trosvisshet. Själv upplevde han
sig så bristfällig, men det gällde ändå att
tro på Guds verk j både sitt eget och
Forts. på sid. 143
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625:
A. J. , Växjö
50 : A-M. B., Malmö, "till minne
av min käre Thedde"
15.000:S. o. E. H. , Bromma, t. Nils
Heurlins 70-årsd.
20:
V. o. E. gm E . N ., Fredrika
40:
A-M. B., Helsingborg
100: 
U-K N. , Malmö
25:
N. Ö., Töre
150:
G. J., Umeå, t. radiomiss.
200:
G. G., Doro tea
30:
SMKJ-kretsen. Borås
170:
Do, Norrköping
535:
Koll. i Haga kyrksal, do
785:
Onämnd. Nordmaling
50:
SMKJ-kretsen , Västervik
1.330: 
H. R, Norrköping
25:
G. N. , Skellefteå, t . Herman
20:
Lindströms minne
G. o. O . W., Jönköping, t.
Herluf af Trolles minne
25:
E. E ., Nässjö
25:
"Herren behöve r dem"
300.;
Symötes koll. på Missions
hemmet, Sbg
700:
A. L. W., Sbg, t. Ingrid
Malm s 70-årsd.
25 : E. o. G . S. , t. A. A. L :s
minne
25:
A. o. A . L. , Hallsberg, t. do
50:
G. S., Jönköping
90:
S. O. , Kristdala
40:
E. N., Skellefteå
50:
E . K , Sävs jö
1.000: 
V. A., Rossön
20:
H. o. H . E. , Skänninge
100:
" God Gemenskap", Karl stad 100:
Skråmträsk EFS, Skellefteå
390:
Granliden EFS, Bureå
410:
SMKJ-kretsen, Skellefteå
8.793: 
Test.medel e. Sigrid
Thoren, Jönköping
50.674: 80
A. J., Rönnäng
50:
G. H. , Skärholmen, t. 1. M:s
o. S. Petterssons fdgr
50:
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Tidningsbilaga medföljer

160.7
160.8
160.9

'1610.
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620.
1621
1622
1623
1624
1625
16.26
1627
1628
1629
1630.
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640.
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647

K K , Sölvesborg, t. Edith
Petersons minne
50. : 
Naglarps Mfs, Vetlanda
150.:
M . B. o . E . E. W. , Helsing
borg, t. Ruth John ssons
minne
10.0.:
E. A., Malmö
10.0.·: 
Koll. i Medle, Sk:å
40.5:
EFS, Astorp
10.0.:
E. L ., Sbg
10.0. : 
10.0. : 
P . L. , Hällnäs
Koll. i Stämningsgården,
Sk:å
410.:
SMKJ-kretsen , Klemen s näs
Urs viken
275: 
M. K, Vetlanda
50.: 
10.0.: 
N . M. , Linderöd
20. : 
M. O ., Landskrona
BCEM, Linköping
80.:
R. C ., Obbola, t. E . O:s o.
r. M: s fdgr
50. : 
693 : 
Koll. v. förs.afton, Piteå
875 : 
D:o i Yttervik , Sk :å
50. : 
A . H ., Sollentuna
G. A., Vittsjö
50.:
" Vännerna i Karlshamn",
285: 
t. E. P:s minne
1.0.0.0.: 
SMKJ -kretsen , Luleå
335:
" H e rrens eget"
M. V ., Mörrum
25 : 
30.0. : 
Medle EFS, Sk:å
10.0.:
M. L., T ierp
10.0.:
G. E., Uppsala
20.:
T . o. O. Y. H., Vä s terås
10.0.: 
M. H., Örebro
20.2 : 
Symötes koll. i Sthlm
20.0. : 
M. E. , do
S. o. G . B ., Farsta , t.
20.:
r. M: s 7o.-årsd.
SMKJ-gruppen H e lsingborg
350.:
1.475:
Mis s ionskr., Kristianstad
20.0. : 
R. J ., Nä ss jö
M. M. , Sthlm
10.0. : 
K D. , Björköby
50.:
20.:
r. P., Karlshamn
B. o. S . N ., Lögdeå
10.0.:
25:
G. G., Malung
Göteborg EFS, 'koll.
420. : 
H. o. S . E. , .Johanneshov , t.
Klippan 1977 -

I. Söde rbergs 8o.-års d.

1648
1649
1650.
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660.
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670.
1671
1673
1674
1675
1676
1677

50. : 
Koll. iRörvik s kyrkan ,
Boden
10.0. : 
1.114 : 
Do i Svanström, Boliden
Do i Bureå
2.0.70.: 
265:
SMKJ - kretsen, Borås
20.0.:
B . F ., Linköping
50.0. : 
M . o. C. Ö ., Olofs torp
H . M ., M. o. T . M ., Piteå, t.
John Lindbergs m inne
80. : 
Koll. i S :t Olovs förs amI..
Skellefteå
.
1.742 : 
Onämnd, Göteborg
10.0.:
20.0. : 
A. H . E., do
A. o. N. J. , Kungsör
10.0. : 
I. H., Oskars hamn
30.: 
SMKJ-kretsen, Karlskrona
810.:
25: 
E. A. , Sthlm
P . V., do
20.:
50.:
S. o. R. K , Vetianda
SMKJ- kretsen , JÖnk .l
825 : 
Hus kv.
50.0.:
Do, Malmö
10.0.:
Fam . B . L., Kalmar
50. : 
Do, t . A. L :s minn e
10.0. : 
S. J ., Karlskrona
5.0.0.0.: 
M. F.
30.:
S. O ., Nacka
10.0.: 
M. N. , Säffle
20.:
A . L., Kors berg a
50.:
A. W ., Hästveda
610. : 
Klipp a n s KFUK
150. : 
B . M ., Malmö
35:
K B ., Sthlm
Kr. 10.8.843: 80.

Särskilda ändamål
1672

S coute r i Norrhult o. A seda ,
t. K o. B. Dellmin g s arb.
Kr.

250.:250.:

MED VARMT T ACK TILL VARJE
GIVARE!

Gräset torkar bort, blomstret förvissna/', men
vår Guds ord fv rbliver e,·innerligen. les. 40: 8
De som så med tårar skola skörda med ju
bel. Ps . 126: 5.
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