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För små och stora barn 
en julberättelse: 

NÄR GUD 


TAR KORTA STEG 


Av Tord Ershammar 

Röd gubbe vid ett öve rgå ngss tä lle. Alla 
stannar upp och väntar otåligt på klar
signaL Det är så mycket man måste hin
na med inte minst inför julen . Så blir det 
då äntligen grön gubbe och alla skyndar 
på. En liten flicka snubblar vid s in pap
pas sida . " Pappa , jag hinner inte medl" 
klagar hon. Pappa förstå r och tar kortare 
steg. Då går det genast bättre. Båda hin
ner över innan det å ter blir röd gubbe 
och trafiken storma r fram ige n. 

Snart är det jul igen. Då är det viktigt 
att vi hinner med oss sjä lva och va rand
ra. Vi behöver få stanna upp och vila 
vårt trötta, jäktade jag. Bli stilla e tt 
ögonblick innan vi går vidare i rätt takt. 

Julen handla r om när Gud för vår 
skull tar korta s teg. Han tar så korta 
steg att vi vanliga människor vågar för
söket att va ndra i hans fotspår. Skulle 
du och jag gå i Guds fo tspår? Det låter 
som en omöjlighet. Vi tycker att Gud är 
för stor och vi själva för små. Det blir så 
långt mellan Guds s teg och våra. Om vi 
kan se hans spår hinn er vi nog inte med. 

Men då ger oss Gud ett litet barn i 
Betlehem, Jesus-barnet. Gud i ett litet 

ba rns fot spår på jorden l Så korta, små 
steg som det lilla barnets vill han ta för 
att vi alla ska kunna bli med. Det låter 
ve rklige n barnsligt enkelt. Men det är i 
denna enkelhet som Gud låter sig finnas. 

Julen handlar om barnatro och barna
skap. Om barnet i krubban och barnet i 
dig och mig. Vi hör ihop. Vi äger samma 
barnaskap hos Gud vår himmelske Fa
der. Vi får se på varandra som bröder 
och sys trar i Guds stora familj på jorden. 
Vi är ett folk på väg och den Gud som 
blev vå r broder i Jesus har lovat att gå 
med oss på vår väg fram. 

Jesus-barnet växte upp men glömde 
a ldrig att ta så korta steg att också de 
gamla, de trötta, de tveksamma, de små 
kunde bli m ed. Han vill att alla ska bli 
med på vägen. Ständigt kallar han nya 
efterföljare. 

Jesus har efterlämnat spår, som också 
vi kan följa. Tänk om också vi kunde ta 
så korta steg, att ingen människa blev 
du!r på vägen [ör vår skulL När Gull lär 
korta steg - skulle inte också vi kunna 
göra det? 
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En bild med Jesus på 

En dag strax före jul kom en söt liten 

flicka på fem år in på pastorsexpeditio
nen tillsammans med sin mor. Denna 
skulle anmäla en liten till dop. Nu bru
kade barn som kom in på expeditionen 
få en liten biblisk bild av mig, innan de 
gick. Det visste den lilla, och vi hade 
knappt hunnit sätta oss, förrän hon kom 
ända fram till min skrivbordsstol. "Får 
jag en bild av dig, jag med?" Ja då, hon 
fick en bild och gick strålande sin väg. 

Efter dopet på söndagen kom hon 
fram till mig igen. "Snälla du, kan inte 
min bror, som är två år, också få en så
dan där bild av dig?" - "Jo då, han 
skall också få en." På vägen in i sakri
stian säger den lilla: "Men han måste få 
en bild med Jesus på. Du förstår, att när 
jag hade fått den där bilden av dig, så 
ville Svanhild absolut ha en sån bild ock
så (Svanhild var hennes kusin), och hen
nes pappa köpte en åt henne, men den 

var inte lika vacker som min, för det var 
bara änglar på den. Min bror måste få 
en bild med Jesus på." 

Vad barn kan väcka en till eftertanke! 
En bild med bara änglar på. En sådan 
kan ju säga något , den också. Men när 
Jesus fattas , fattas det viktigaste, tycker 
barnet. 

Nu är det snart jul. Vi gör vårt bästa 
för att det skall bli trevligt och bra, och 
vi önskar varandra god jul. Men för 
många blir det hela ofta bara "en bild 
med änglar på" . Det blir julgran och jul
gotter, julsång och julklappar, julbord 
och julstämning. Men Jesus - var är 
han? 

När han kom den första julnatten, 
fanns det in/e rum för honom i härbär
gel. Hur är det nu? Till många hem 
kommer han förgäves och klappar på. 
Inte heller nu öppnar man för honom. 
Ofta hör man inte ens att han klappar 
på. 

Låt barnet få säga oss en sak nu före 
jul: vi måste få en bild med Jesus på, 
inte bara allt detta yttre. 

H. E. Wislöff 

Ringa tjänare 
Du kunde bruka den ilSnan låga 

för ämnes eriksgata. 

O Konung , darrande törs jag fråga, 

om än Du väljer, vad andra rata? 


Det finns så mycket, som är sekunda, 

av höga experter vrakat. 

Min Konung, dömer Du annorlunda 

och gillar det man åt sidan makat? 


Om än till stallet Du ställer stegen, 

finns fale n för rit/en färdig! 

Min Konung, vill Du, är jag Din egen, 

av ingen annan befunnen värdig. 


Tore Nilsson 
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Herrens vägar i Kina 

år sedan hade sagt 

a t t skulle 
är 

och hans tankar 

och 

examen. 
Då jag som sjuksköterska fick 

besked om min första ett 
sjukhus, sades det mig, att där en 

doktor Shek. Han 
var kristen och det skulle nu bli min 

att få honom andra tankar. 
kommunisterna man inte 

acceptera att en så skicklig läkare var 
kristen. 

Jag kände orolig inför detta upp
l-lur skulle jag kunna övertala ho

nom att ge u pp sin tro? Det syn tes 
påminde att jag tillhört 

Gardet och liv att tjäna 

Första steget i kommunistisk. 
när det att ändra en persons tan
kar, är att bli bekant meel vederbörande. 
Därför grep an med 
att lära känna doktor 
honom och hans 
att han hade två ä re 

syster. Fadern hade dött medan 
var små. Modern hade 

barnen väl och undervisat dem i den 
kristna tron. Alla var nu som 
älskade och respekterade sin mor för allt 
vad hon hade gjort för dem. Jag kunde 
inte na något fel doktor Shek.s fa
milj, fastän det var ett kristet hem. Dok
tor Shek studerat i Canton. Han 

arbetade 
kamrat. Han 

stora sina medicinska studier 
och blev speeialist medan han var 
ung. På ~jukhuset var han alltid 

och öppen och hade kontakt med 
sina kolleger. Patienterna 
honom för hans omtanke och 
ansvar. 

Det \ar inte svårt att lära känna dok
tor Shek Vi möttes många 

och samtalade. På det sätt som är 
bland unga j K ina talade vi öppet 

med varandra och delade ideer och tan
ka r. Vår och det 
el inte förrän jag var förälskad 
i doktorn. Då kom varför jag 
var vid uset och det uppdrag jag 
hade fatt. Som medlem kommunist

fick inte låta mina känslor ta 
överhand utan måste fortsätta med min 

På grund av min tillgivenhet för dok
tor Shek trodde att det skulle bli lätt 
att övertala honom att ge upp sin tro. 
För personligen var det en verklig 
konflikt. Å ena sidan önskade jag att 
han sku Ile si n kristna tro, å 
andra sidan ha honom till min 
man. Då vi om hans tro hade 
han en visshet och en kraft. som 
att inte kunde stå emot honom. 

var sanning och inte 
skepelse. Därför kunde han inte 
sig sin tro. 

mycket förvirrad. Om kristen
domen var falsk som blivit lärd, hur 
kunde då doktorn ha och mod atl 

ett sådant sätt, då han 
vissle att r kommunist. Marx lärde 
ju att är bara för de de 
starka behöver den inte. 

doktor Shek och hans familj för 
De var starka, fastän de 

kunde det komma sig? 
på att doktor Sheks mor 

hade för att hon predikade 
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Eu par miljoner kineser reser arligen fr ån Hongkong in til! Kina för al! hälsa på 
släktingar, De kristna utnylliar då möjligheten all ta någon/några biblar m ed sig, 

eva ngelium , Men han visade inte någo n 
avog het mo t kommunisterna oc h klaga
de inte på deras sätt att beh a ndla mo
dern. I stället prisade han Gud och sade 
att denna erfa re nhet prövat hennes tro. 
Det var något annat ege ndomligt med 
de nna händelse. Doktor Shek berättade 
att hans mor a ld rig var it oro lig un de r 
tid en i fängelset. Hon va r inte rädd för 
lidande ell e r död utan fröjdad es i Gud, 
då ho n visste att utan hans till å telse skul
le inget ont kunn a händ a ens ett hår på 
hennes hu vud. De tta var mycke t under
ligt och jag kunde inte förstå doktorns 
ord , att Gud hade en mening med a llt 
detta, 

Doktor Shek fortsatte att tala med mig 
om Guds kärlek, och jag började tro på 
e n del a v vad han sade oc h började läsa 
bibeln. Då jag läste i en av psa lmern a: 
"Då ren säger i si tt hjä rta: 'det finn s 
ingen Gud' ", upplyste den H elige Ande 
mig, och jag förstod att jag hade varit 

blind och stå tt e mot Gud . Nu började 
jag ifrågasätLa a lla de å r jag sluderat och 
trott på marxismen. Den marxistiska un
dervisningen var ateistisk oc h mate rialis
ti sk och talade bara om at t tro på sig 
själv, Jesus Kri stus kom för att ge oss 
fr ä lsning, förl åte lse och nytt li v, D å jag 
tä nkte öve r detta, kom jag att lära känna 
Jesus Kri stus. 

Jag , som hade va rit medle m i kommu
nistpartiet, blev kri sten och medle m i 
Guds familj, Jag tacka r Gud , so m sände 
en så s tark kri sten att leda mig in i san
ningen. Doktor Shek och jag gifte oss. 
P å grund av min omvändelse uteslöts jag 
ur kommunistpartiet. Vi sändes båda ut 
på land et för a tt arbeta i en klinik . Vi 
kan dock se Guds hand i detta, Li ve t är 
hå rt, men vi ha r många tillfä llen att tjä
na landsbygdens folk och dela Herren 
Jesus med dem . 

Ur "Pray for China " 
(fri ö vers. fr. engelskan) 
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Hela bibeln på modern kinesiska 

Det kända missionscentrat i Hong

kong, Asien Outreach , kommer näs

ta ar all publicera hela Bibeln på 

modern kin esiska. 

Arbetet har tagit tio ar. 

Initiativtagare är Paul E. Kauffman 

och vid hans sida i ledningen för 

della epokgörande projekt, har den 

unge kinesiske pastorn David Wang 

ståll. 

- Bibeln pil Maoskrift kan komma 

all betyda ännu mer för det kine

siska folket än Robert Morrisons 

bibelöversällning ar i82J gjorde. 


- Det är förresten hela 60 år sedan 
den reviderade kinesiska bibelöversätt
ningen publicerades. Bakom vårt initia
tiv finns mycken bön och stöd av Guds 
folk i många delar av världen. 

Nu är målet inom sikte! 
- Före slutet av 1978 väntar vi att 

hela Bibeln ska vara tillgänglig på det 
kinesiska folkets nya skriftspråk, det som 
kommunisterna har fört fram för att nå 
hela nationen med sin ideologi. 

- Bibeln och kristen litteratur på det
ta nya skriftspråk betyder ökad sprid
ning av evangelium och bättre förståelse 
av Jesu lära. 

Detta säger Paul Kauffman som hop
pas på ett sta rk t stöd från bl. a. svensk 
kristenhet vid tryckningen av den nya 
översättningen. 

Sedan 1974 har Nya testamentet fun
nits på modern kinesiska. Man vet nu 
vilken betydelse det har för Kinas unga 
generation att kunna läsa Guds Ord på 
ett begripligt språk. 

Revolutionerande reform 
- Så dramatiska har förändringarna 

av skriftspråket i Kina varit, att en helt 
ny bibelöversättning var absolut nödvän
dig. I fortsättningen kommer bara folket 
p{t Taiwan och en del andra kineser 

utanför Kina att kunna tillgodogöra sig 
den gamla bibelöversättningen. 

- Ungdomarna l kommunist-Kina 
kan numera bara läsa det förenklade 
skriftspråket. Många gamla skrivtecken 
i kin es iskan har försvunnit, helt nya ter
mer och ord har kommit. 

Fyra nya pronomen har lagts till, och 
punkteringssystemet har ändrats. Nu lä
ser man en bok på samma sätt so m vi 
gör här i väst. Och man skriver nu hori
sontalt som vi gör, mot tidigare vertikalt. 
Dessa och många andra ändringar har 
kommit de senaste 25 åren' 

- En modern Bibel är därför helt nöd
vändig, betonar Kauffman. 

Kallelse 
- Ar 1968 fick vi i Asian Outreach 

en tydlig kallel se från Gud att börja ett 
översättningsprogram för att ge Kina en 
ny Bibel. Det ha r inneburit tio år av hårt 
och krävande arbete. 

- Det har varit en stor utmaning som 
ställt oss inför trosprov och en ständig 
kamp mot sataniska makter. 

- Det kommer att bli en särskild se
gerdag för Guds rike och början till en 
ny epok, när de första fullständiga Bib
larna börjar rulla ut från tryckpressarna 
någon gång under 1978, framhåller 
Kauffman. 

Nyligen var David Wang i Sverige och 
i kontakt med representanter för någ ra 
kristna samfund och missionssällskap. 
Ocksä i Norge, Finland och Danmark 
träffade han intresserade missionsledare. 

Tanken är att alla kristna samfund i 
Norden ska kunna sluta upp kring en 
insamlingsaktion för tryckningen av den 
första upplagan av den nya kinesiska Bi
beln. I det skede Kina nu befinner sig i 
kommer denna nya översä ttning som 
svar på bön om en ny tid i Kina, då män 
niskorna i värltJens största nativn ulan 
fruktan åter kan välja sin tro. 

(Hemmets Vän) 
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lJU,U.rLl'l \",,,. skrud. 

Teologiska högskolan 
i Hongkong CGST 

Det kommer nu rapporter om 
lans läsår, som börjat under hös
ten. 49 heltidsstuderande är in
skrivna i tre årsklasser. för 
andra kristna ledare hålls flera gånger i 
månaden och besöks av 250 per
soner. 

för skolan är ju att utbil
da "lektorer" för 

i Kina bedrivits i det för
gångna. 

Hur situationen är i 
Missionens nya Kina, 
Missionens i et t maoistiskt 

land. 
Vilka det 

finns för 
För inom dessa och lik

nande områden har 
vikt vid att bygga 
bibliotek. 11.000 nu 
strerade och nya kommer 
oavbrutet. Moderna tekniska medel ut
nyttjas: mikrofilm. video 
osv. AHt för att befräm ja den' kristna 
forskningen j . 

Givetvis krävs mycket och me
del kommer från många - främst 
USA och Storbritannien. I USA t. ex. 
bor ett stort antal kristna som 

från i Kina under 1950
och senare. Missionsintresset hos 

dessa är storL Deras tro är stark. De 
söker nu genom bön och ekono
miska Guds rike i 
Kina, bedja för denna 

j världens största 
rike. 

Rob. Morris 

Immanuel 

natt skall icke förbliva, 

ei trälbinda oss, 
Det folk som vandrar i mörkret 
skall se ett bloss. 
Och här i dödsskuggans dalar 
skall tändas 
när livets Herre tar 
bland jordens hus. 

Vi åt fälten som mognar 

och smakar skörd(]rnas tid, 

Vi vet, all han som har kommit 

fullbordar om frid: 

Att larm och krigsrop skall tystna, 

och vapnen brännas till 

och elden sprida världen 

av var och morgon en doft, 


Det namn som gossen skall bära 

är Underbar uti råd, 

och Gud skall han kallas 

och F ader med nåd. 

Och oss som längtar till freden 

mer hett än förr 

han visar till Eden 

och öppnar dörr, 


Föraktad var han av mänskor 

och av Gud, 

Och tuktad och pinad 


blomma 
som trädet i 
när alla färde män hunnit 
sitt hem ur öken och is. 
Då lamm och vargar bor samman 
Ett barn Betlehems stall 
skall pantrar, kalvar och 
i sämja i vall. 

Per Juliusson 
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Tänk att Gud bryr sig om mi9! 

Det är verkligen en hisnande tanke' 

Och ändå måste det vara sant. För an
nars hade ju inte Jesus, Guds son, kom
mit hit till jorden och blivit en av oss. 
Så kommer själva julen med sitt budskap 
om barnet i krubban och viskar så stilla: 
Gud bryr sig om dig' 

Men här ute på de folkrika japanska 
öarna finns det många som undrar om 
Gud eller människor bryr sig om dem. 
Man liksom försvinner i den stora hopen. 
I kväll , när jag skulle försöka komma på 
tåget från Mishima mot Ohito, var det 
så trångt, att jag önskade att det fun
nits en "påskjutare" som i Tokyo under 
rusningstiden. Jag försökte skjuta på 
själv men kände mig ändå lite osäker på 
vilken ~ ida om dörrarna jag skulle ham
na, när de smällde igen. 

Tidigare hade Kerstin och jag varit ute 
i ett tyfonliknande regnväder för att 
komma fram till ett kvinnomöte uppe på 
höjderna ovanför Mishima. Kerstin tve
kade ett ögonblick , när vi kom till en 
stor vattensamling på väge n. Skulle hon 
våga köra den lilla bussen igenom den? 
Men det gick. Men skulle någon komma 
till samlingen i det vädret? När vi kom 
fram stod en äldre kristen kvinna och 
log emot oss. Här har jag bett till Gud 
om att regnet skulle sluta , sa hon. Det 
var inte första gången det hände. Och 
se, det lä ttade och vi hade vår lilla sam
ling. Och där fick vi tala om för kvin
norna, som ännu knappt börjat på vägen, 
att Gud bryr sig om dem. 

När jag kom tillbaka till Ohito nu i 
kväll, såg jag två stora, kraftiga pojkar 
just vid ingången till kyrkan. De var där 
och arbetade. I morgon tänker de fara 
med pastor Takanashi till lägergården. 
Det var längesen vi såg dem i kyrkan. 
Men så dök de plötsligt upp i söndags. 
Och sen har de kommit. Åtminstone den 
ene verkar vara ett ganska hopplöst fall. 
Men så får man ju inte tänka. Hopplösa 
fall finns ju inte för Gud. Bara det, att 

de komm er, visar ju att Gud bryr sig om 
dem - och om oss! 

Och nog har vi under året som gått 
fått många bevis på att Gud har faders
omsorg om oss. Både som mission och 
som enskilda har vi fått uppleva det. 
Kanske ha r vi glömt att säga tack för 
det? Tänk om Du, som läser den här 
lilla hälsningen, skulle ta ett papper och 
en penna och börja skriva ner alla de 
gånger Du kan komma ihåg då Du rik
tigt känt att Gud brytt sig om Dig. Jag 
tror det skulle bli en lång lista. 

Så ville jag också f~l säga ett varmt 
tack för åre t som gått' Och det inte 
minst till alla kära, trogn a vänner, som 
jag till sa mmans med pastor Takanashi 
fick besöka under hösten' Vi glömmer 
inte allt det som vi fick uppleva så rikt 
i de olika kretsarna och hos de enskilda 
vännerna ute i landet. 

Och nu önskar jag Er alla God Jul' 
Immanuel. Gud med oss' 

Er egen tack sa mma 
Ingrid Aspberg 

Två villiga medhjälpare iSenmaibara, 
där k vinnomöt(:t hölls. 
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Det hände i Japan 

Vad händer här ute? Låt mig berätta. 

Söndagen den 30 oktober var det högtid 
i Tzumikyrkan i Numazu, då lilla Anneli 
Aronsson döptes av pappa Örjan. Sedan 
samlades vi svenskar hos Birgit och Ör
jan till en utsökt må ltid och god gemen
skap, tills vi måste bryta upp för att fara 
till Nirayam a för kvällsgudstjänst. Sön
dagsskolan hade Chi bas tagit hand om 
för att Ingrid i lugn och ro skulle kunna 
vara samman med oss. 

Sjätte november, Allhelgonadag, natt
vardssöndag. I Mishima var vi 29 natt
vardsgäster. Kl. 14 var vi åter igen i 
Izumikyrkan för en annan högtid. För
samlingen hade önskat a tt en minnes
gudstjänst skulle anordnas till minne av 
Martin. Pastor Takanashi predikade över 
23 psalmen, den psalm so m jag alltid 
kommer att minnas i samband med Mar
tins sista dag på jorden . Därefter möble
rades kyrkan om och alla bänkade sig 
vid två långbord , där japanskt te med 
kakor samt mikan (s må japanska kärn
fria apelsiner) serverades. Jag berättade 
några detaljer ur Martins liv, som var 
karakteristiska för honom, och herr Ki
mura gav exempel på hur han upplevt 
Martin och vad han betytt för Izumi-

Lilla Anne/i Maria 
Aronsson döptes av 
pappa Örjan i kyrkan 
i Numazu den 30 okl. 

kyrkan. Representanter för alla våra fyra 
kyrkor var närvarande. 

Måndagen den 7 november For Ingrid , 
Bo, Kerstin , tvillingarna och jag till Al
liansmissi onens lägergård invid Svenska 
skolan där drygt 25-talet missionärer 
samlats till en bön- och uppbygge lsedag. 
De flesta var amerikanare, men åtskil
liga sven ska r var också med. En ameri
kanare , pastor Nye, som tillfälligt gäs
tade Japan , var huvudtalare. 

Den 8 november var det min födelse
dag. Kl. halv tio kom Ingrid, Bo och 
Kerstin samt Sandy Shige no och uppvak
tade . Kl. halv tolv kom Kimuras och kl. 
halv två for vi till Ohito för att vara med 
om medarbeta rsamlingen där. 

Efter lunch näs ta dag for vi alla till 
Amagi Migiwa för vår konferens. Det 
var en strålande var m solskensdag, och 
i det förtjusande lilla familjehotellet med 
kristen reg i togs vi emot med samma 
hjärtlighet som alla de föregående åren, 
då vi hå llit till där. Andan under konfe
rensen , som va rade ett dygn, präglades 
av den största enhet. Allvarliga diskus
sioner förekom, beslut fattades, men ett 
förlösande skratt förekom också då och 
då. På vägen hem stannade vi av i Ohito 
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för att få samtala med pastor Takanashi, 
som dagen innan varit på Teologiska Se
minariet i Kobe. Vi firade ocbå Kerstin~ 
födelsedag uppe hos Ingrid. 

Söndagen den 13 november var det 
återigen födelsedag. Det var lilla Keiko 
Shigeno som fyllde tre år. Mamma San
dy hade spelat vid gudstjänsten och ef
teråt bjöds hon och barnen samt Kerstin 
och tvillingarna upp till mig på tårta med 
tre små ljus. Efteråt skjutsade Sandy mig 
till Nirayama, där ~Itskilliga personer 
skulle hjälpas åt att dela ut traktate r i de 
olika hemmen. Meningen är att alla hem 
i Nirayama så småningom ska få ett be
sök. Vi överlämnar en traktat, som ingår 
i Every Home Crusade, d. v. s. att varje 
hem i hela Japan ska få ett personligt 
besök och få denna speciella traktat, 
skriven aven berömd kristen författa
rinna, Ayako Miura . 

Medan jag sitter och skriver hör jag 
prat från bottenvåningen. Bo har just 
kommit hem med en hel bitlast invalider, 
som han hämtat från två olika håll i 
Tokyoområdet. En är helt rullstolsbun
den, och hade inte Bo en minibuss skulle 
hon aldrig kunnat komma hit. Hon döp
tes i denna församling för några år se
dan, då hon bodde på ett rehabiliterings
center inte så långt härifrån. Nu bor hon 
på ett center i Tokyo. En annan är CP
flickan som är helt ensam i världen . Hon 

Eller minnes
gudsljön <; len {Ja 
Allhelgonadagen 
lö!jde samkväm 
m ed tacksamma 
vittnesbörd om 
fl/f art in Berglings 
liv och ljän .\l 
till välsignelse. 

känner för Bo och Kerstin som om de 
vore hennes föräldrar, fa stän det inte 
skiljer så många år mellan dem. De and
ra tre, som Bo hade med sig , är mer eller 
mindre handikappade och har svårt att 
gå, även om de någorlunda kan klara sig 
själva. TV~l haltande pojkar, den ene för
samlingsmedlem, den andre sökare, har 
också va rit här en stor del av dagen och 
stannar kvar över mötet i kväll. Den bö
negrupp, som på lördagskvällarna brukar 
samlas i e n av församlingsm edlemmarnas 
hem, komme r hit i stället för att dessa 
invalider ska få den andliga gemenskap, 
som fullst ä ndigt saknas på de hem där de 
bor. Den kärleksgärning , som Bo och 
Kerstin utför blancl alla dessa handikap
pade, är beundransvärd , inte minst med 
tanke på den huvudvärk Kerstin ofta li
der av. Må Gud löna cJem för deras ut
givande k ä rlek . 

Detta var några axplock från sista må
nadens händelser. Till sist vill jag önska 
Er alla en Välsignad Julhögtid och Ett 
Gott Nytt Är' 

Er Birgit Bergling 

Mishima den 19 november 1977. 

r-------------------------------lGlöm ej att förnya 

prenumerationen! 
~------------.------------------/ 
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To ya fukuin kyodan - vad är det? 

"To yo fukuin kyodan" - det är vår 

japanska kyrka , bestående av de fyra 
församlingarna Numazu , Ohito, Fujino
miya och Mishima samt ett flertal utpos
ter för evangelisation, som - om Gud 
vill - i framtiden ska bli nya självstän
diga församlingar. Tänkte i korta orda
lag få berätta litet om hur kyrkan fun
gerar. 

Kyrkoråd 
Varje församling är i princip sjäivstän

dig, men samarbetet är ganska rikt och 
medlemmarna i de olika församlingarna 
känner ofta varandra väl. l församlingen 
finns ett s. k. kyrkoråd, som leds av för
saml ingsföreståndaren/ pastorn. Kyrkorå
det består av både äldre och yngre krist
na och de väljs vid årsmötet. 

Kyrkorådsmedlemmarna är nyckelper
soner för församlingens arbete. De har 
att ta hand om och ansvara för kyrko
byggnad och pastorsbos tad. Dessutom 
planerar de mycket av det praktiska ar
betet. För övrigt ska de stödja pastorer
na i församlings- och evangelisationsar
betet. Därför är det viktigt att de rätta 
personerna får detta vik tiga uppdrag, 
personer som älskar sin Herre Jesus 
Kristus och på ett levande sätt omsätter 
denna kärlek i praktisk handling för sin 
kyrka. 

Fullmäktige 
Från de olika församlingarna väljs 

medlemmar till en gemensam styrelse för 
kyrkorna. Förutom lekmännen är också 
pastorerna med som självskrivna. Denna 
grupp har hand om de övergripande 
ärenden som gäller kyrkorna som enhet, 
exempelvis frågor om ekonomi, anställ
ningar, utbildning av pastorer, stadgar 
m. m. 

Fullmäktige har också som uppgift att 
inspirera de fyra kyrkorna till nya ini
tiativ, att tillgodose de olika områdenas 
behov av arbetare och att samordna ar
betet på ett riktigt sätt. Att inte stå i vä

gen för Herrens Ord u tan i stället vara 
en öppen dörr för detsamma är kanske 
det allra viktigaste ansvaret för alla 
grupper. Både "Kyrkorådet" och "Full
mäktige" behöver din konkreta förbön 
varje dag. 

Utskott för lägergården 
Varje församling vä ljer dessutom en 

representant i ett utskott för lägergården 
som har ansvaret för både planering och 
genomförande av olika läger. Dessutom 
krävs en bel del praktiskt arbete med un
derhåll och förbättringar. En del med
lemmar av detta utskott har på ett före
dömligt sätt offrat många lediga dagar 
på lägergården. 

De flesta av oss har sjungit med i tral
len "På läger, på läger, på läger sjunga 
vi ... " Vi vet att lägerverksamheten be
tyder mycket både för gemenskapen i 
och mellan kyrkorna , för uppbyggelse 
och för evangelisation. På läger händer 
det inte så sällan att någon får sjunga 
Herrens lov med ett överlåtet hjärta, Nu 
har en av de ledande krafterna , vår brin
nande Kishicla här i Numazu församling, 

~.. 
~ 

"Gläd er alltid i Herren!" 
Glada lyssnare på lägergården. 

176 



Låt mig få presentera . .. 

Så är det åter dags för en jul i Japan. 

Visst skulle det vara roligt att få komma 
hem till Sverige till nära och kära ett tag, 
men det känns ändå riktigare för oss att 
vara här ute. Vi ser fram emot några in
tensiva veckor med många olika möjlig
heter att förmedla det kristna budskapet. 
Vi planerar julfester för barn på 4- 5 
platser, julfester för elever i engelska 
klasser och besök på hem för handikap
pade. Men vi är inte ensamma om allt 
cletta. Många villiga kristna japaner stäl
ler helhjärtat upp med bön i sina hjärtan 
att få bli brukade av Gud. Låt mig få 
presentera några. 

På den stora textilfabriken Toray här 
i Mishima arbetar Takashi Shinmura, 
och om honom och hans familj kan det 
verkligen sägas med rätta: "Jag och mitt 
hus vill tjäna Herren. " Shinmura har fått 
vinna flera av sina arbetskamrater för 
Kristus. Han är själv söndagsskollärare 
och tillsammans med sin fru, Koko, har 
han dessutom ansvar för barn möten i 
Hirai utanFör Mishima. Deras hem är 
också mötesplats för en av församlingens 
bönegrupper. Sedan några år tillbaka har 
de burit på kallelse till heltidstjänst och 
vid månadsskiftet mars- april kommer 
Takashi att sluta sitt arbete och sin tryg

ga anställning efter åtta års tjänst för att 
börja sin pastorsutbildning. Låt oss tacka 
Gud att han kallar ut arbetare till sin 
skörd . Li~som familjen Fujita i pastors
bostaden här hos oss har också Shinmu
ras två små sö ta flickor Aiko och Junko . 

Den groda Shinmura-kvorlellen. 

fl yttat till annan ort. Det behövs nya ar
betare med den rätta kärleken. 

Medarbetarsamling 
Pastorer, evangelister och missionärer 

med resp. fruar och barn sam las en gång 
i månaden till gemytliga sa mråd om upp
läggning av arbetet. Dessa sa mlingar al
ternerar mellan de olika platse rna. 

kyrka n ha r meda rbetarsa m Ii ngen, 
förutom nämnda arbetsplanering, ofta 
uppgiften som remissinstans i svårlösta 
verksam hetsfrågor. 

Pa eftermiddagen andra tisdagen i var
je månad samlas vi svaga käril, som be
höver mycken förbön för egen del och 

för arbetets del. Vi står nu inför jul och 
nyår. Vjll ni komma ihåg oss alla under 
det nya året" Vi behöver det. Tänk sär
skilt på de unga , som nu studerar teologi , 
och på (lem som ska börja studera nästa 
år. 

God Jul och Gott "'-Iy[t Ar' Den rätta 
stämningen sa knas cia middagstempera 
tu ren j dag är + 25 () C. Men julen är ju 
inte känsla och stämlling utan uppfyllel
sen av löftet till Guds folk. Må Jesus fö
das i mångas hjärtan denna jul. 

Hälsningar från oss i Numazu. 

Er Örjan Aronsson 

I 
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En annan glad 
kvartett 
familjen Fujita. 

Inför det nya året ber jag er särskilt 
komma ihåg dessa båda familjer och Mi
chio Oishi med fru Kumiko vid Luther
ska Seminariet i Kobe. Michio har haft 
besvär av svår huvudvärk denna termin, 
och vi ber och tror att den planerade 
näsoperationen den 21 dec. skall åter
ställa hans hälsa helt. 

En annan god frivillig medarbetare är 
Uwatoko, en av de arbetskamrater som 
Shinmura fått vara med om att vinna för 
Kristus. Han har nu troget hjälpt till med 
barnmötena på barnhemmet varje lördag 
eftermiddag i två år. Till jul kan han 
fira treårsdagen av sitt dop. I kvälJ kom 
han in till oss och verkade ganska "slut". 
Varför? Jo, sedan ett drygt halvår till
baka går han med giftermålsplaner, men 
flickans föräldrar har varit emot äkten
skapet. Hon döptes i somras och de är 
båda mycket förtjusta i varandra, men 
ända till nu har föräldrarna försökt hind
ra deras giftermål, möjligen för att de 
tycker illa om allt vad religion heter. I 
dag hade det varit släktträff, då Uwatoko 
hade begärt att få gifta sig med deras 
dotter. Det var en trött men lycklig Uwa
toko, som slog sig ner vid köksbordet 
hos oss och ingående berättade om vad 
han varit med om. Vi tackar Gud för det 
verk som Han utfört j clenne unge mans 
liv och för vad Han skall uträtta genom 
honom. 

En annan mycket hjälpsam och tjänst
villig medarbetare är Yuriko Noguchi, 
som hjälper till vid barn möten både på 
barnhemmet och i Nirayama tillsammans 
med Birgit Bergling. Hon säger att hon 
vill bli missionär, och jag tror att Gud 
har en speciell plan med hennes liv. 
Yooko Takahashi är en annan ung flic
ka, som också villigt hjälper till, bl. a. 
vid barnmötena i Hirai. 

Låt mig till sist bara få nämna vår 
äldsta medarbetare, fru Kakei, 73 år, som 
varit Guds redskap att få i gång ett 
blomstrande barn- och kvinnoarbete i sitt 
villaområde Senmaibara. Gud kan an
vända varenda en av oss, om vi ställer 
oss till Ha ns förfogande och blir Hans 
tjänare och tjänarinnor. 

Så vill vi, hela familjen, tacka er för 
året som gått och önska er en glädjefull 
jul och ett gott nytt nådens år från 
Herren. 

Era i tjänsten lyckliga fem genom 

Bosse Dellming 
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Japanska julhälsningar på svenska 


Kära Bröder och Systrar i Herren' 

Av hjärtat vill jag önska Er en God 
Jul, dä vi firar Guus sons, Jesu Kristi 
födel se! 

Först vill jag få säga hur glad jag är 
för att min önskan att fä komma till 
Sverige och träffa Er alla detta år blivit 
uppfylld. Ni värmde mitt hjärta genom 
att ta emot mig i Er goda trosgemenskap. 
När jag upplevde hur Ni verkligen älskar 
japanerna och beder, att de genom Kristi 
evangelium ska bli frälsta - ja, inför 
den kärleken kände jag en innerlig hjär
tats gemenskap med Er. Fastän utlän
ning från ett långt avlägset land, fick jag 
var med i Guds familj och uppleva att vi 
var medborgare i samma Guds rike, och 
elet gjorde mig lycklig. Jag fick kärlek 
till svenskarna och kände starkt, att jag 
också ville vittna för dem och bedja om 
deras frälsning. Den andliga kampen är 
lika överallt. Det är så viktigt, att vi ar
betar för människors frälsning. 

Sedan jag kom tillbaka till Japan , har 
jag fått berätta om min tid i Sverige. Den 
japanska kyrkan är ännu som ett barn, 
men vi hoppas den ska växa och kunna 
sända missionärer till andra asiatiska 
länder och även nå ut till de kommu
nistiska länderna. Kristi födelse vittnar 
om Guds kärlek till oss. Och vårt vittnes
börd ska presentera Kristus för männi
skor na. Låt oss hjälpas åt att bedja OCll 
a rbeta för elen saken. Tiden är kort. Om 
vi inte missionerar när vi kan, så Förlo
rar vi tillfället. Låt oss nu vittna om 
Kristi härligh et' Gemenskapen med Gud 
och Hans välsignelse är vårt hopp. Låt 
oss kämpa tillsammans' Gud välsigne Er 
alla! De japanska församlingarna hälsar' 

Jag tackar Herren för all nåd under 
det gångna året och för den gemenskap 
jag fått ha med Er alla. 

y mumasa T (Jk{lnashi 

Kära svenska Bröder och Systrar 
i Herren' 

En välsignad Jul - Kristi födelsedag 
- önskar jag Er. 

[ Sverige har Ni säkert kallt vid julen, 
men här verkar det som om vi skulle få 
en varm jul i år. Då det gäller arb~tet, 
har nog Gud börjat ett nytt verk här i 
Japan. I vår kyrka i Fujinomiya har un
der en månads tid sju personer tagit emot 
frälsningen i Kristus. Herrens Ande är 
utgjuten över oss. 

[ över tjugo å~ har missionärerna 
Malms och andra missionärer sått ut 
Guds ords säde här. och nu börjar det 
bära frukt. 

Tack för vad Ni gjort och gör för oss 
- För gåvor och förbön' Låt oss kämpa 
tillsammans också näst a år' Bed för oss! 

Varmaste julhälsningar från min fa
milj och församlingen' 

T sunem i Chiba 

* 

Kära missionsvänner! 

Tack för att ni alltid ber för oss. Ge
nom era förböner får vi kraft för studier 
och arbete. Tack för att ni viI] fortsätta 
atl komma ihåg oss. 

Många hälsningar från era tillgivna 
Kumiko och Michio Ooishi 
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Kära vänner i Sverige! 
Vår Herre Jesu Kristi rika välsignelse 

vare med er alla' Tack för att ni alltid 
beder för Japan och missionsarbetet här. 
Vi ber också för er. Låt oss hålla ut i 
kampen för Guds rike. Herren är nära. 
Herren låter sitt ljus lysa över vå ra kyr
kor. Till det yttre kanske det se r ut som 
van ligt, men med trons ögon ser vi att 
något börjar ske. Herren håller på att 
lära mig att se med trons ögon, och jag 
är förvissad om att det bl. a. beror på 
alla er som kommer ih åg oss i förbön. 

Djävulen vill säga oss: " Det är svå rt 
att missionera j Japan . Det blir så lite 
frukt. Är det verkligen någon ide att 
fort sä tt a?" 

Men tron säger: "Visst går det att 
missionera. För sanningen ka n vi göra 
vad som helst. G ud förmå r göra stora 
under och Han har redan börjat." Det är 
Kristus, som bor i oss. som lett oss fram 
till denna trosv ision , och jag är vi~s om 
att Han ska.ll föra den fram till fullbor
dan . 

Tack att ni vill fortsä tla a tt bedja 
för oss att vi kan stå fasta i denna tro. 
Skriv gärna till oss, om ni ha r några spe
ciella böneämnen sä a tt vi kan få bedja 
för er också. 

Era i Herren 
Ikuo och Yasue Fujita 

med ba rnen Malaya och Sara 

Vid Jesu krubba 

"Ta mig ej bort frän Kristi krubba' " 

brukade kyrkofadern Hieron ymus säga 
varje gång man erbjöd honom ett bis
kopsämbete . Han bodde i en liten grotta 
alldeles intill födelsegrottan, över vilken 
kejsar Konstantin byggt födelsekyrkan, 
som ännu finns kvar och som är världens 
äldsta kristna helgedom. Han stannade 
i Betlehem till sin död och blev begraven 
där. 

Han skildrar ett sa mtal , so m han i an
den ha ft med Jesus-ba rnet: 

- Ack, Herre Jesu, hur hårt ligger du 
icke där för min sa lighets skull! Hur 
skall jag kunna vedergälla dig det? 

- Jag vill bli ännu fattigare i örta
gården och på det heliga korset. 

- Jag måste, kära barn, ge dig något. 
Jag vill ge dig mina pengar. 

- Min är redan himmelen och jorden , 
mitt är silvret och guldet. Jag behöver 
intet. Ge åt de fa ttiga , och det vill jag 
ta emot, säsom vo re det givet åt mig 
själv. 

- Men Herre , kan jag icke få ge dig 
själv någon gåva? 

- Vill du vara så frikostig , så vill jag 
säga dig , vad du skall ge mig. Ge mig 
dina synder, ditt onda samvete och din 
fördömelse. Jag vill ta det på mina skuld
ror. Detta skall vara mitt herradöme och 
min hä rliga gärning. Jag vill bära din 
synd. 
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Andens fattigdom och nådens rikedom 

Anfäktad visshet är inte detsamma 

som ovisshet. Den som är oviss står oeh 
vacklar, griper i luften utan att finna 
något att hålla tag j Den som anfäktas 
i sin visshet fastare tag i 
det som är hans livs hållpunkt: Kristus 
och hans verk. 

l många kristna kretsar betraktas an
fäklelse som en sjukdom som clet 
gäller att snabbast finna bot för. 
Om en kristen kommer sådant, 
ar han att det är ett 

som hör hemma 
i ett normalt och ::,unt 

Det skall att det finns an fak
telser som måste betecknas som 
sjukdom. En sådan anfäktelse har sin 
grund i otro och driver själen 
bort ifrån och inte djupare In i 
hans nåd. 

Det finns ocksa en anfäktelse som 
kommer av svaga nerver och en nedbru
ten hälsa. Dessa är ingalunda någon 
måttstock på en människas andliga till
stånd. En sadan människa skall göra 
klart all är efl sjuk
domssymtom och inte något tecken på 
all Gud har henne. Det kom
mer tider i en människas liv, da Jesu ord: 
Vaka och bed skulle ändras till: Bed inte, 
utan sov. Först när de och psy
kiska Gtervänder, kan man 
finna den inre ron. 

Men det finns en anfäktelse som är en 
frukt av Andens Den har till 
uppgift att döda den människan i 
oss och får därför inte upphöra förrän 
vid kroppens död. Denna anfäktelse visar 
människan hennes synd och driver den 
uppriktiga till Kristus. Den föröd
mjukar det stolta den driver bort 
allt vad rättfärdighet heter, 
den hindrar människan från att ta sin 
tillflykt till falska tröstegrunder, den 
skär djupt i cle kräftsvulster som med si
na rötter tid efter annan hotar en 
kristens sundhet och liv. 

Denna anfäktelse kan ett Guds barn 
inte vara förutan. Den hör till det nor
mala och rika 
inte vet av /fl I 

l illräck lighet och 
Det är fara för att evangeliska 

kristna har en inställning till an
fäktelser. De ser att det just är an-
Fäktelsen som ett trosliv evangeliskt, 
j det att den är ett medel för Anden att 
driva till Kristus. Både de mörka 
an och den självpröv

för alt vi skall 
nåden i Kristus. 

Fredrik Wislölj 

I händer 

1 Herrens händer 
jag lade milt ve och mitt väl. 
J ag drev ett hav utan stränder, 
men Herren har räddat min själ. 

l Herrens bevarande händer 
jag lämnat min själ och min kropp. 
Han och han länder 
anyo mitt slocknande hopp. 

händer 
min jag 
Till vänder, 

och makt. 

"fl(~flL,e händer 
frid. 

Och när han till striden mig sänder, 
han och frid. 

Da allt har lagt i Guds händer, 
han vila och trygghet beskär. 
Var seger till salighet länder, 
var mal himlen mig bär 

O. G. 
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Gåvorapport 

Inkomna gåvor 
Januari-oktober 
November 
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50.813:  600: -
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1830 S. R , Grängesberg 10:- 1854 G. P. , Skövde 20: 
1831 A-M. B., Helsingborg 100:- 1855 A. J., Sthlm 25: 
1832 B. J , do 25:- 1856 K. A., Söderköping 75: 
1833 Fam. E. W., do 150: - 1857 L. P., Vetianda 25: 

18.58 Gåva v. symöte i Fredrika 400: 
1859 Do v. Församl.afton i Granö 1.050: 
186e L. o. K. L .. Boliden 70: 
1861 Do t. Lars Lundgrens minne 30: 
1862 V. F. , Skelle fteå 30:
1863 KMA-kretsen, Kalmar, t. 

Elsa Ak es ons minne 180: 
1864 L. O., Piteå , t . Signe 

Ekbergs minn e 30: 
1865 K. J., Näveisjöås, t. 

A. 'vV:s minn e 20:
1866 G. o. S. A. , Hjerkans

torp, t. do 20:
1867 G. J ., Vetlanda , t. do 25:
1868 A. K., Borlänge 15:
1869 A. A., Bureå 30:
1870 1. O., Frösön 25 
1871 S-O. A .. Ektorp 10 
1872 H. L., Helsingborg 50 
1873 S . F., Herrljunga 25 
1874 V. N., Kristians tad 300 

182 



1875 A. H. , Kungsör 50:  1935 A-S. o. E . T. , örebro. t. 
1876 B. D ., Landskrona 50: - Gunnar Bringers minne 25 : -
1877 Värna Miss.syfg, Linköping 100: 1936 Do t. Maja R edells minn e 25: 
1878 H. M .. Skelleftehamn 100:  1937 D. o. E. O ., Sbg, t. Karl 
1879 E. F., Skelleftc;j 50:- Nordströms minne 25:
1880 G. L. , Sthlm 50 : 1938 B. L. , Bollnäs 100:
1881 
1882 

E. S. , Strängnäs 
SMKJ-kretsen . Umeå, koll . 

50: 1939 
1940 

E. G. , Eksjö 
K. M. , Kalmar 

100: 
25: 

i förs .gårde n 1.400 : 1941 S. O ., Kris tdala 50: 
1883 A. S. , Vittsjö 65: 1942 G. J. , Luleå 100: 
1884 Koll. i Vännäs 357: 1943 L. L.. Storuman 50: 
1885 
1886 
1887 

E. J., Ängelholm 
A-L. B., örebro 
"Senapskornet", Lidköping 

25: 
50: 

230:

1944 
1945 

R B. , Tving 
SJVIKJ -kretsen , Eksjö, t. 
Edit Linds tedls minne 

50: 

200: 
1888 
1889 
Hl90 

S. H. o. A. R , Danderyd 
S. o. H. F. , Johanneshov 
I. o. E. S ., Hudd inge 

100: 
25: 

100 : 

1946 
1947 

K. J. , Smål. Anneberg, 
G. , E. o. K .. gm do. "t. 
E lins minne" 

t. do 50: 

50: 
1891 
1892 

T. L. , Härnösa nd 
S. N., Lövånger 

50: 
10 : 

1948 A. H . E .. 
70-årsd . 

Gbg, t. 1. Malms 
25: 

1893 
1894 

S . S. , Mariestad 
G . E., Nyåker 

25:
100 : -

1949 
1950 

S. o. G. B. , Fars ta 
Do . t. P. J:s minne 

30: 
20:

1895 S. B., Skellefteå 50 : - 1951 Koll. i örlräsk 220:
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 

G. H., Skärholmen 
G. J ., Umeå 
A. R. VetIanda 
E. S. , Vä s tervik 
Koll. i Rossön 
Symötes koll. i Sthlm 
M. E. , Sthlm 
G. o. A. J. , Eldsberga 
E . E., Lund 

50: 
100: 
100 : -
22:

200: 
130: 
200: 

75 : -
25: 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
195& 
1960 

G. G , Dorotea 
K. K., Eksjö 
M. F., Huskvarna 
E. H ., Jönköping 
S. J , Klippan 
Z. J., Korsberga 
A. E ., L inköping 
H. T. , Lund 
E. P .. Sthlm 

30: 
100: 
100: 
100:
50:
50: 

100: 
20: 
70: 

1905 
1906 
1907 
1908 

J ..J. , Nora 
H. E. , Vetianda 
1. H ., Växjö 
J. J., örträsk 

50: 
100 : -

50 : -
20:

1961 
1962 
1963 

G. S. , VetIanda 
S W., Ös tersund 
SMKJ-kretsen , Väne rs b .
Trollh. 

25: 
15:

265:
1909 
1910 
1911 

Fam. C-O. B., Anderstorp 
G. M., do 
G. L. , Bromma 

150:
100: 
50: 

1964 
1965 
1966 

M. U. , Eskil s tuna 
Do, t. radiomis s. 
B. L. . Kalmar 

25:
300: 
100: ~ 

1912 
1913 
1914 

A. N., do 
A. P., Hisings Backa 
E. H., Bureå 

100:
100: 
100: 

1967 
1968 

C. S. , Köping 
A. H., Lund. t. 
i Kin a 

radiomi ss. 
20: 

5000: 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 

1933 

E-B. W., Enebyberg 
G. K., Jönköping 
C. S., Köping 
E. P ., Lund 
B . H. , Skellefteå 
H . L. , do , t. L. L:s minne 
SMKJ-kretsen, Borås 
Onämnd 
D . H. , Fredrika 
H. T ., Lund 
L. S., Obbola 
L. S., Piteå 
H . J. , Skellefteå 
A. H., do 
V. L., do 
M. E., Umeå 
E. K. , Vetl-anda 
H. U., S. ö. o. A. H. , 
Västerås 
A-M. B ., Helsingborg, t. 

50:
100:
50: 
25: 
50:
50 :

150:
10 : -
20: 
25 : -

100:
30: 
50: 

100:
20: 
25 :
50:

700:

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1976 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

V. K. , Skellefteå 
D. D., Sollentuna 
E. L. , Uppsala 
E. L. , do 
H. E . L ., do 
]VI. H ., örebro 
E. o. N. H., Bromma, t. 
Bengt Bernströms minne 
S. S. gm N. H., Bromma 
E. A ., Bjurholm 
Granbergs Syfg. , Bollnäs 
A. H. , Bor<.lS 
S. o. N. G., Bromma 
G. R, do 
E. H. , Bureii 
H. J., Gislaved 
E. L ., Kristinehamn 
SMKJ-krets cn, Jkpg/Hu s k v. 
Do, Luleå 
T. M., Malmö 

25:
20:

100: 
500:
100:
50:

50: 
300:
100: 

1.100 : -
25:

105:
25:
50: 
15: 
25: 

1.000: 
580. 
30:

1934 
Linnea Ducroutes minne 
SMKJ-kretsen, Karlskrona 

10:
1.880: 

1989 
1990 

E. N. , Mattmar 
A. o. H. W ., RimEorsa 

200:
100: 
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1991 T. P., Aseda 

1992 I. S., Kristianstad, t. 


L. D:s minne 
1993 D. o. E. O., Sbg, t. do 
1994 r. o. E . M. , do, t. do 
1995 A. H., Fredrika 
1996 L. L-C. , Göteborg 
1997 B. D., Landskrona 
1998 "H errens eget" 
1999 SMKJ- kretsen , Piteå 
2000 E. N., Reftele 
2001 S. L., Skelleftea 
2002 Koll. i Kila, Säffle 
2003 M. G., Tranås 
2005 Ulriksdals Mfs, VetIanda 
2006 A. P ., Hisings Backa 
2007 S. K, Järpen 
2008 S. P., Kalmar 
2010 L L., Malmö 
2011 M. V. , Mörrum 
2012 Do, sparbössemede l 
2013 A. J .. Norrköping 
2014 E. W., do 
2015 L. H , Nässjö 
2016 J. L., Skellefteå 
2017 A. H., Sollentuna 
2018 O. L. , Sbg 
2019 A. G ., Vintrosa 
2020 E. H., Grängesberg 
2021 S. O. , Höganäs 
2022 T . J ., Karlsham n 
2023 SMKJ-kret.sen , Malmö 
2024 K. o. K E. J. , Nordmaling 
2025 SMKJ-kretsen, Skellefteå 
2026 M. A., Spånga 
2027 M. E ., Sthlm 
2028 Symötes kolL i Sthlm 
2029 St. Kyrkl. Syfgn, Tjä Jl mo 
2030 H. L. , Västervik 
2031 G. A., Vittsjö 
2032 E. R., Örebro 

25:

20:
25: 
25: 
25: 
25: 
20: 

380: 
515: 
30:
35:
75: 
60: 

300: 
100: 
100: 
30: 
25: 
50:
32: 
40: 
25: 

1.000: 
25:
50: 

200: 
75: 
25:
25:

200: 
475: 
100:
355:
20:

250: 

210:
100: 
25:
50:
20:

2033 E. E., Alingsås 50: 
2034 K o. M. S., Eksjö 100:
2035 B . o. L. J., Klippan 50: 
2036 E. o. F . c., N . H ., S. o. F. J ., 


Korsberga , t. Josef Löw
hagens 80-årsd. 125:

2037 E. O., Malmö 25:
2038 N. P. , Nässjö 100.: 
2039 R. E., Skellefteå 25:
2040 D. P ., Umeå 25:
2041 Kina syför., Vetlanda 900:
2042 Do, t. Anna Johanssons 


minne 500:
2043 K A. , E. J. o. E. P., Vetianda, 


t. Ebba Johanssons 80-årsd. 60:
2044 "Herren behöver dem" 300: 
2045 Syfg nr 3, Sthlm 160: 
2046 SMKJ-kretsen, Örebro 700:
2047 Koll. i Långserud 105:
2048 Do i Säffle EFS 100: 
2049 Do i Tveta Mfs. 230: 
2050 Resebidrag 50: 
2051 A. W. , Bollnäs 50: 
2052 M . B. , Eksjö 200: 
2053 ÖJmstad V. Syfg, Gränna 400: 
2054 SMKJ-kretsen, Gbg 2.30.0.: 
20.55 C. L. , Köpi ng 15: 
20.56 T. o. A. J .. Uppsala 500.: 
20.57 M. K., Vetlanda 25: 
2058 Onämnd, Skellefteå 5.000: 
2059 "Blomma på Elisabeths grav" 50: 
20.60 E. G ., Landskrona 10.0.: 
20.61 BCEM. Linköping 50.: 
2C62 M. H., Lund 50: 
2063 S. N., Lögdeä 100: 
2064 G . B., Rönnäng 20: 
20.65 H . o. H. E. , Skänninge 1.000: 
2066 M. M. , Sthlm 100 : 
2067 P. F .. do 25: 
2068 P. V., do 20: 

2069 M. L. , Tierp 200: 

"Jag kan icke räkna 

dem alla, 

de prov pa Guds 

godhet jag rönt . 


Jag kan icke räkna 

dem alla, 

men ack, ma jag 

tacka dess mer.' '' 
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2070 T. o. O. Y. H., Vä s terås 20: 2128 E. A, Örebro 25:
2071 E. D., Bankeryd 20: 2129 A. R. , do 50:
2072 A. H. , Frösön 10: 2130 E. Ö. , Boden 50:
2073 
2074 
2075 
2076 

2C77 
2078 
2079 
2080 

G. T., Gammelstad 
L. T., Gunnebobruk 
E. B., Malmö 
Forsabygdens Syfg , 
Mönsterås 
G. K, Obbola 
L H., Oskarshamn 
R. S., Pi teå 
Tes Lmedel efter Lisa 

25:
70:
50:

300:
50:
50:
10:

2131 
2132 
2133 
2134 
2135 
2136 
2137 
2138 
2139 

M. L., Bjuv 
G. A., Bjärnum 
B. L. , Bollnäs 
E. H., Burea 
Mörteryds lilla S y fg , Eksjö 
A. S. , Gbg 
M. U, Gbg 
R. M ., Götene 
G. L., Huddinge 

35: 
100: 
55: 
50: 

2.200: 
50: 
50:
85:
50: 

2081 
2082 
2083 
2084 
2085 

2086 
2C87 

2088 
2089 
2090 
2091 
2092 
2093 
2094 
2095 
2096 
2097 
2098 
2099 
2100 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2107 

Olsson, Sthlm 
K A., Söderköping 
N. Ö., Töre 
S. L , Växjö 
E. L. , Sbg 
Bjurtjärns Kyrkl. S y fg, 
N:a kretsen 
D-E. B., Bromma 
KFUK-M:s Japangr., Gbg, 
t. Margit Andrens 75-årsd. 
D. N-N. , Jkpg 
I. P. , Karlshamn 
B. L., Lidingö 
V. S., Lycksele 
G. P. , Sala 
H. D. , Sthlm 
iVI. H., Älvsjö 
R. c., Danderyd 
L C., Eksjö 
L O. , Frösön 
E. P. , Grycksbo 
N. M .. Linderöd 
G. A., Mölndal 
L H., Oskarshamn 
E. 1., Skärholmen 
M. W ., Sthlm 
Kars torps Mfs, VetIanda 
D. D ., Sollentuna 
D. B. , Borlänge 
S. L. , Falun 

4.395: 15 
20:

150:
100: - . 
100: 

1IC:
35:

75:
35:
20: 
50: 
25: 
20: 
35: 

485: 
50: 
25: 
20:

200: 
200: 
300: 
30:

200: 
300: 
150: 

15: 
35: 
35:

2140 
2141 
2142 
214:3 
2144 
2145 
2146 
2147 
2148 
2149 
2150 
2151 
2152 
2153 

2154 
2155 
2156 
2157 
2158 
2159 

2160 
2161 
2162 
2163 
2164 
2165 

2166 

G. F., Johannes hov 
B. L. , Kalmar 
K o. M. J., Kuml a 
K J., Lit 
E. A., Lund 
S. F., do 
M . W. , Malmö 
S. o. K-E. P. , Nybro 
L. L. , Skelleflehamn 
R. L., Skellefteå 
E. T. , do 
A. J. , Sthlm 
E. R. , do 
C-F. H., Sthlm, t. Sven 
Westers 60-årsd. 
A-L. W., Sbg 
A-L. L., Ta[J sjö 
K ,J., Trollhättan 
R. H. , Täby 
IVI. ,J., Uppsala 
H. E. , VetIanda, t. A. J:s 
minne 
K D ., Björköby 
L. P. , VetIanda 
S. P. , Värnamo 
T. L. , As 
I. P., Karlshamn 
L. L., Sbg, t. Tekla J ohans
sons 70-årsd. 
D. o. E. O., do t . do 

50: 
30:

100:
35: 

100: 
10: 
35:

200: 
25: 
35:
75:
25: 
20:

60:
50: 
35: - 
60: 
85: 
15: 

50: 
100: 

50: 
35: 
85: 
20:

30:
25: 

2108 F. J. , Fred rika 20: - Kr. 59.221: 15 
2109 M. N. , Handen 100: 
2110 A. o . N. J. , Kungsör 100: - Särskilda ändamål 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
2116 
2117 
2118 

A. B. , Köping 
I. J, Ljungby 
R. E. , Lövånger 
M. P., Malmö 
E. o. F. E., Mariefred 
A. o. S. O., Nacka 
E. L. , Norrfjärden 
M. o. Ch. O. , Olofstorp 

50 : 
100: 
100: 
35: 

200: 
50: 
30: 

400:

1975 

2004 

2009 

M. H ., Skellefteå, L hyra 
i Atsugi 
S. B. , VetIanda, t. I Asp
bergs arb. 
L. B., Lund, t. I. Aspberg 
o. K Dellming 

Kr. 

100:

30:

200: 
330: 

2119 

2120 

G. o. E. P., Sala, t. Elisabet 
Peterssons minne 
SMKJ-kretsen , Skelleftehamn 

250: 
550: 

MED VARMT TACK TILL VARJE 
GIVAREI 

2121 J. J. , Skillingaryd 15: När de vise männen fick se stjärnan, blev d e 
2122 K B., Sthlm 250 övermåttan glada. D e gick in i huset och fick 
2123 A. J. , do 50 se hornet med iv/aria, dess moder. Då föl! de 
2124 K N. , Sbg 15 ned och ri/lhnd del, och de öppnade sina skrin 
2125 SMKJ-kretsen , Sävsjö 400 och bar fram gåvor åt del: guld, rökelse orh 
2126 M. L. , Tomelilla 25 ,nyrru. 
2127 D. S. , Umeå 50 Mal!. 2: 10- 1 t (Hedeg<1rd s övers.) 
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I!XfIcdftfcn 

Missionshögtid i Stockholm 

fit-as söndagen den 15 jan. i S:la Maria 
Magdalena församlingssalar, Ragvaldsgat. 
10, och inleds med kyrkkaffe kl. 12.30. 

Tal av japanmissionär Arne Wik s tröm 
m. fl. Sång av Barbro Bergling. - Tack
offer. 

Vid högmässan kl. 11.00 i Maria kyrka 
predikar kyrkoherde Olle Gnospelius. 

Symöte i Stockholm 

torsdagen den 19 jan. kl. 12.30 i Maria för
samlingssa l/Gi llestugan, Ragvaldsg. 10. 
"Jes u, låt mig städse börja i ditt namn allt 
vad jag gör. 

Bibel- och Missionsveckan 1978 

fö rl äggs till Hagabergs folkhögskola , SÖ

dertälje, den 1l-J7 juli. - Något att se 
fram emot och bedja och planera för. 

Vi vill dela vår glädje 

över tidningsavgifter för 1978 som redan 
kommit. Om ni visste hur glada vi är för 
dem och för det som "flödat över'" Väl
komna åter, ni som haft tidningen förut, 
och välkomna, ni nya prenumeranter' Och 
nu väntar vi med tillförs ikt på många, 
många fler avgifter. 

En jul- och nyårsgåva 

med återkommande häl sningar he la året 
är inte det ett bra va l? Vi aktualiserar 
m öjl igheten att gåvoprenumerera för nå
gon/några. p å begäran sänder v i gärna 
presen tkort. 

Fröjdas vart sinne, julen är inne 

och vi v ill gå in genom dess portar med 
tacksäge lse fö r Jesus-gåvan och i kärle
kens omsorg om dem som vi kan hjälpa 
och glädja . Tack, kära vän ner, för allt un
der detta år : god gemenskap, hälsningar, 
förböner , gå vor och m ycket annat, som 
inte kan räknas upp. 

Vi tillönskar en rikt välsignad högtid 
med gemenskap för de ensamma, vil a fö r 
de trötta, g lädje för de sorgsna, frid för de 
oroliga' Med bli cken ut över vår lidande 
värld ber vi tillsammans : Bjud genom vå 
gors svall, slarkt som basuners ska ll vi da 
kring världen all Ditt: "Varde ljus! " 

For/J. fråll sid. 187 

kungsvägen. Men det är ändå ti llåtet att 
stanna, att göra uppehåll! Ty Jesus är 
också vägen ut till nöd en, till de ensam
ma, till dem som irrar på vilsna åter
vändsvägar, dem som vandrar i döds
skuggans dal. Han sänder oss in j gär
ningar, so m han dag för dag bereder. 
Och han går själv med oss. Det är vår 
stora trygghet. 

Var icke oroliga för 1978, för framti 
den, säger Jesus. Jag är vägen' En över
måttan härlig väg, kärlekens väg, som vi 
får vandra med Ordets lykta i vår hand. 
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Vl)r icke orolig 

Av Eskil 

Joh. 14: 1--6 
Bered väg för Herren' ropade öken

predikanten Johannes. Alla dalar skulle 
höjas och alla berg och höjder sänkas. 
Ty Konungen hade aviserat sin ankomst. 

Och Jesus kom till sitt eget, sina egna. 
Men de tog inte emot honom. Var och 
en - också de fromma - ville vandra 
sin egen väg, självrättfärdighetens väg, 
syndens väg. Sådana är vi människor. 
Också nu . 

Det var egentligen Kristus själv, som 
fick bereda väg. Herren lät alla~ vår 
missgärning drabba honom. Ensam käm
pacle han i örtagården, ensam vandrade 
han vägen upp tiU försoningens kors på 
Golgata. Dit jag går, kan du icke nu föl
ja mig; men framdeles skall du följa mig, 
sa Mästaren. 

Lärjungarna kände sig sorgsna, för
tvivlade, förvirrade. Men Jesus är samlad 
och lugn och visar en underbar herde
omsorg. Han inleder sitt avskedstal med 
att trösta. Var inte oroliga' Tro på Gud, 
tro ock på mig' 

Var inte oroliga för vägen' - Vi vet 
ju inte vart du går, vi vet inte vägen, in
vänder Tomas. - Jag är vägen, svarar 
Jesus. Vägen in i det aJlraheligaste, vä
gen äncla fram till Fadern. En ny och 
levande väg. Ingen kommer till Fadern 
utom genom mig, fastsl å r Frälsaren. 

jag är vägen 
Olofsson 

Var inte oroliga för målet' l min Fa
ders hus är många boningar. Jag går bort 
för att bereda rum åt er. Det finns rum 
för er alla hos Gud - i hans hjärta, i 
hans himmeL Var inte oroliga för att ni 
inte ser mig nu en liten tid. Jag är ändå 
med er alla dagar. Och snart kommer 
jag igen för att hämta er. Jag vill, att ni 
skCl vara där jag är, så att ni får se min 
härlighet. 

Inte minst vid detta årsskifte kommer 
många Tomas-frågor. Vi ver inte, vi för
står inre, vi ~er inte vägen, vi vet inte 
vad som ska möta oss uncler det nya året. 
Oss personligen, vår familj, o~s missions
vänner, vår mission. Hur ska vi person
ligen få kraft? Hur ska vi få de person
liga krafter som behövs i missionsarbe
tet? Hur ska det gå för vårt land, vår li
dande värld? 

Men ett vet vi. Om inte, så blir vi nu 
på nytt påminda om det : Jesus är vägen , 
sanningen och livet. Den vägen börjar 
just där vi var och en befinner oss. Det 
behöv~ inga tillfartsvägar, som ska leda 
fram till Jesus-vägen. Han är nära och 
uppenbarar sig för de tvivlande, förlåter 
de ångrande, leder de vilsna, bär de tröt
ta , gläder de sorgsna. Stund för stund, 
dag för dag, år efter å r. Hela vägen. 

Jesus-vägen är den stora riksvägen, 

Fu r/.'. pli .rid. J86 
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