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Att hitta hem 
Det är många som fortfarande inte vet vem Jesus är i Japan. 

Närmare 99% av befolkning lever ett liv utan Jesus. Därför är 

det extra roligt att få vara med och se när människor hittar 

hem till sin Skapare och Gud. Vi kanske inte har sett så många  

komma till tro på Jesus denna vår och sommar, men vi gläds 

över de som tagit emot Jesus i sina liv. 

Många är vilsna i det religiösa träsket och det gör ont att se 

hur människor går till avgudar för att söka lycka och frihet. 

September och oktober anordnas det skördefester över hela 

landet. Guden som tillbeds i det lokala shinto-templet tas 

fram och man går och bär guden i ett minitempel runt i 

samhället! Det ses inte som en religiös tillställning utan 

snarare som en japansk tradition. Relationen mellan religion 

och tradition är som två tilltrasslade garnnystan i det japanska 

samhället. Det är svårt att ta isär dem och få någon ordning 

på distinktionen mellan de två. 

Att se tiotals män (ibland barn och kvinnor) bära minitemplet 

med guden i och skrika hejaramsor kan ses som en exotisk 

tillställning. Fast det är fråga om en tillbedjan till en avgud. 

De är vilsna och förblindade. Därför behöver de höra och se 

evangeliet! Sann lycka och frihet finns endast i Jesus!
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Jordbävningar och… 

Japan är en av världens mest 
jordbävningsdrabbade länder i 
världen. I stort sätt skakas 
landet varje dag. Fast många 
skalv går går knappt att kännas 
vid. Innan gudstjänsten 
häromdagen så svajade 
taklampan i kyrkan och mycket 
riktigt var det en större 
jordbävning uppe i bergen 20 
mil bort. I somras drabbades 
bl.a. Osaka och norra Japan 
(Hokkaido) av kraftiga 
jordbävningar. Det sägs att 
sannolikheten att Shizuoka 
kommer att drabbas av en 
fruktansvärd jordbävning inom 
30år är över 80%! 

…tyfoner 

Förutom jordskalv har det varit 
ovanligt många gigantiska 
tyfoner med enorma styrkor 
som dragit in över landet i år. 
Dessa har lämnat förödande 
spår efter sig. Många har dött. 
Berg, broar och hus har 
raserats och de redan 
ekonomiskt svaga lantbruks 
områdena med hög 
medelålder har en svår framtid 
tillmötes.  

Mitt i all förödelse är det 
uppmuntrande att se hur kyrkor 
och samfund hjälps åt för att 
återställa livet hos de 
drabbade.  

BE FÖR JAPAN!! 

JAPAN NYTT
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Christmas Gospel Concert 2018

En av de stora möjligheter som kyrkorna har i Japan för att 

göra sig synlig och hörd under året är julen. I år anordnar vi 

liksom förgående år en julkonsert med gospelsångare från 

USA. Förra året var den lilla konserthallen fullsatt (130 

personer) och i år har vi 

bokat en större lokal. Vi 

förväntar oss att kunna 

sälja alla 200 biljetter (!) 
och hoppas att denna 

julkonsert ska bidra till 

att våra vänner och 

bekanta ska hitta hem 

och komma till tro på 

Jesus. Var med och be 

för julkonserten den 

15 december!

Familjen Edefors

• Kent är förutom arbetet i kyrkan fullt upptagen med 

styrelseuppdrag inom PTA på Eiwa Jogakuin (Emilys skola).

•Kaori jobbar 5dagar i veckan på ett varuhus i staden och 

försöker hitta luckor i schemat för att hjälpa till i 

församlingsarbetet.

•Hanna stortrivs på Pac Rim Christian University och i 

församlingen New Hope Hawaii Kai. 

•Jonatan jobbar på en yakiniku-resturang 4-5 dagar i veckan 

och studerar självmant(!) engelska när det finns tid över efter 

styrketräningspassen.

•Emily stortrivs på sin skola och gläds över att hennes bästis 

har kommit till kyrkan några gånger under hösten.
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Beach Monday med 
BBQ & dop 

I september hade vi besök av ett 
team från församlingen New 
Hope Hawaii Kai, församlingen 
där Hanna går till och jobbar i 
som volontär. Teamet bestod av 
7 personer i olika åldersgrupper. 
Den äldste var 75år!  Det blev 
intensiva dagar med fantastik 
undervisning, mat och 
gemenskap. Som avslutning 
hade vi BBQ och dophögtid vid 
havet. Tre personer döptes. 
Jonatan, min svärmor och en 
pojke(8år)! Att få döpa sin son 
och svärmor var en obeskrivlig 
känsla! Halleluja!! 

Strax innan dophögtiden 
kommer pojken till mig och 
frågar om han får döpas. Hans 
mamma kom till tro och döptes 
förra året. För två år sedan levde 
hon och hennes son ett liv utan 
Jesus. Nu har både hon och 
sonen hittat hem till sin Skapare 
och Gud! Jag går igenom vad 
dopet står för och ställer några 
frågor om tron och med 
övertygelse bekräftar han att 
Jesus är hans Frälsare!  

Efter dophögtiden kommer en 
liten flicka fram till mig. Med snor 
och tårar i en salig blandning  
snyftar hon ”nästa gång vill jag 
döpas!!”  Våren 2019 har vi dop 
igen! Tack Jesus!


