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Lyckad julkonsert! 

Till julkonserten den 7:e 
december kom det 
110personer! En medlems 
mamma (86år) blev frälst! 
Halleluja!

JAPAN NYTT

Herrens vägar är 
förunderliga…. 

Soka Gakkai är en japansk buddhistisk sekt som grundades 
år 1930. Rörelsen baseras på undervisning från den Japanske 
buddhistprästen Nichiren (1222–1282). Soka Gakkai ägnar 
betydande energi åt missionerande och är väldigt fientligt 
inställda gentemot kristna. Enligt sektens egna uppgifter har 
den cirka 12 miljoner medlemmar i 192 länder. 

En av Gospel House Shizuokas (GHS) medlemmar är gift 
med en man som tillhör denna sekt. Han har kommit till 
kyrkans samlingar emellanåt. Vi har byggt upp en god 
relation och nu har jag blivit inbjuden till en av Soka Gakkais 
samlingar! Han vill visa sin tro och sin ”kyrka” för mig. Först 
hade ledarna sagt nej till att en pastor skulle få komma, men 
nu har de sagt sitt ja. Den 29 februari är jag officiellt inbjuden 
till ett offentligt seminarium och för att träffa ledarna för 
Soka Gakkai i Shizuoka. Det ska bli spännande att sitta ner 
och samtala med dem.

Be att jag kan få bli ett vittnesbörd för Vägen, Sanningen och 
Livet när jag kliver in i fiendens territorium.
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Tack och adjö….
Det kom som en stor överraskning. Helt oväntat beslutar 8 
medlemmar (en släkt) att lämna församlingen strax innan 
julkonserten. Med ett SNS sa de ”tack och adjö”….

Det kom som en chock för oss alla. Vi vet inte i nuläget 
orsaken till deras beslut. De går nu till en annan församling i 
staden. Pastorn är god vän till mig och vi har träffats för 
samtal och bön över situationen. 

På grund av detta har det varit tufft att hålla ihop 
församlingen under jul och nyår. Men mitt i denna kaos och 
förtvivlan har vi sett hur Jesus verkligen fyllt oss med kärlek 
gentemot dem som lämnat och till varandra.

Att så många lämnat påverkar givetvis församlingens 
ekonomi, men vi tror och hoppas att vi ska kunna klara av de 
utgifter som vi har. För vi tror på frälsning och under! Vi 
blickar framåt och går vidare. 

Det blir dop till våren!
Vi är så tacksamma till Jesus för att vi haft dophögtid varje år 
de senaste åren. Nu är det dop på gång igen! Halleluja! I 
nuläget är det tre personer som anmält sig för dop, men vi 
hoppas på att flera. ska ta steget fullt ut och låta sig döpas. 
Akiko och hennes två barn (8 resp 10år) kommer att döpas i 
maj. Akikos far är pensionerad buddhistpräst!!

 kent@gospelhouse.jp 

Chiyoda 1-12-10, Aoi Ku,  
Shizuoka Ken, 420-0803 JAPAN

BED!

 Jonatan är på outreach med 
lärjungaskolan (DTS/YWAM 
Kona) i sydostasien. Teamet är i 
Filippinerna, men gör missionsresor 
till andra länder som till Burma 
(bilden). Bed om beskydd. Inte 
minst för coronaviruset! 
Lärjungaskolan slutar 20mars.

 Sedan senhösten 2019 har jag 
(Kent) haft besvär med smärta i 
bålen. Under nyårsafton for jag in på 
akuten på grund av smärta runt 
revbenen och hjärtat.Sedan dess har 
jag varit till doktorn vid flertal 
tillfällen på grund av smärta. Det 
har tagits blodprov och röntgen etc.. 
Troligtvis rör det sig om interkostal 
neuralgi (nervvärk mellan 
revbenen). Nu undersöks det om det 
finns någon annan sjukdom som 
orsakar smärtan. 

Tack för bön och stöd!
Kent & Kaori Edefors
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