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A.NSVARIG UTGIVARE: E. FOLKE. 

F Ö R D E T N A M N E T S S K U L L. * 

»Ty för det namnets skull hava de 
dragit ut, utan att taga något av hed
ningarna. Därför böra vi mottaga så
dana män, att vi må bliva medarbetare 

för sanningen.» Joh. 3 brev v. 7 och 8. 
Det är helt visst åtskilliga ibland 

oss, som minnas den käre gudsman.. 
nen Tiselius. Han älskade att vid 
stunder som denna taga fram detta 
språk. Med värme och känsla strök 
han då alltid under orden: »F Ö r 
hans namns skull hava de 
dragit åstad. » 

Jag ville, att vi i afton skulle å teri
gen återvända till det ordet. Vi ha fått 
detta underbara namn, och det är för 
det namnets skull, som vi få vara med 
om så mycket härligt härpå jorden 
och skola få vara med om så mycket 

underbart i himmelen. Så länge det i 
denna tid, då det är så mycket annat, 
som intresserar och fyller hjärtana , 

* Anteclmingar [rån ett [öredrag av mission s
[öreståndare Eril, Folke. hålle t vid avs]<edsmö
tet den 5 nov. 1930. 

griper sinnena att höra om Jesusnam
net , så att det får makt över männi

skorna; så länge det finns ett folk på 
jorden, och så länge det gives oss att 

få vara med bland det folket, som får 
taga emot det namnet; så länge det 
finnes ett sådant folk och en sådan 
kallelse, så länge vilar välsignelse över 
oss. I kväll är det för det namnets 
skull, som vi äro samlade. 

V åra syskon ' skola nu resa ut till 
Kina, och det torde vara många bil
der, som träda fram för dem en sådan 
stund som denna. För de återvändan
de är det väl erinringar, som tala om 
vad som varit, om erfarenheter gjorda 
därute, och undran hos våra två syst

rar, som för första gången få resa ut . 
Intryck, minnen, och förväntningar av 
olika slag kunna tränga in i själen. Det 
är då så gott att fl\ släppa allt annat 

och bara behålla ett, d e t n a m n e t. 

Vi veta, att våra syskon vilja för 
det namnets skull draga ut till Ki·na . 
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Jag är också övertygad om, att de 
missionsvänner , som äro samlade här 
och många andra med oss, alla vilja 
för det namnets skull välsigna dem, 

när de draga åstad. Vi vilja för det 
namnets skull skiljas från dem, men 
också för det namnets skull i anden 
vara med dem. 

Det kännes gott och tryggt att taga 
sikte på, att Herren givit dem sitt 
stora namn att gå på. Han skall icke 
svika dem. Han har givit dem det 
allra högsta, som kan givas av vår 
Gud. Ingenting i himmelen eller på 
jorden är så underbart, så rikt som 
J esus, vår Frälsares, namn. Det är 
något outsägligt gott, att missionen 
får ha det till sin utgångspunkt, till 
sitt centrum, och slippa bero av något 
annat, får ha det namnet som sin 
egendom. 

De, som få den heliga kallelsen att 
vara missionärer såväl som de, som 
äga kallelsen att vara missionsvänner, 
ha det namnet på ett särskilt sätt. För 
dem är det en rikedom att ä g a men 
ock en rikedom att f ö r val t a. Ja, 
när det är så stort och rikt, hur skola 
vi kunna förvalta det, som vi böra 
göra? Gud give oss nåd att inte blott 
ä g a det namnet riktigt djupt inne i 
våra hjärtan, att leva utav det, leva i 
det, utan give Gud oss också nåd att 
f ö r val t a den stora gåvan, som är 
lagd i våra händer. V år trofaste Fräl
sare känner vår svaghet och brist, vår 
trolöshet, vår opålitlighet många 
gånger, men han vågar ändock anför
tro oss sitt namn. Det namnet, för 
vilket keruber och serafer skyla sina 
ansikten, vågar han giva mig och dig. 

Vi veta, att våra älskade syskon 

gjort upp med sin Gud, att när de fara 
ut till Kina, så är det för det namn

nets skull de fara och ingenting an·· 

nato Då våga vi tryggt anförtro dem 

åt hans stora namn. I morgon kväll 
anträda de sin resa, och vi få inte se 

dem på länge. Vi bliva långt skilda 

åt i rummet. Men en plikt och förmån 
står kvar. Det finns någonting i detta 
ord även därom: "Därför böra vi mot
taga sådana män, att vi må bliva med
arbetare för sanningen. » När Gud har 
känt, att han kan anförtro sina barn 
åt oss att taga oss dem an, vad skola 
vi då göra? Vi skola bliva deras med
arbetare. Är in te det nåd av Gud? I 
v. 6 heter det: "Du gör väl, om du på 
ett sätt, som är värdigt Gud, utrustar 
dem också för fortsättningen av deras 
resa. » 

Detta är ett stort förtroende och 
ett bestämt uppdrag av vår Gud. Det 
är inte något mindre, än att vi såsom 
missionsvänner skola rusta ut dem 
och följa dem och vara deras medar
betare på ett sätt, som är v ä r d i g t 
v å r G u d. Lyfter inte Herren här 
upp oss på ett mycket högt plan, lå
ter han oss inte blicka in i sitt råd
slut på ett underbart, rikt sätt? Är det 
inte nästan för mycket för oss? Då 
vi se vart missionen kommit och vad 
vi äro, då se vi nog, att vi icke utfört 
missionsarbetet på ett sådant sätt. 
Men de orden stå kvar som en inbju
dan, en förnyad kallelse . Vi kallas att 
på ett sätt värdigt Gud utrusta vittne
na bland hedningarna och sända dem 
åstad, och vi veta, att våra kära vän
ner ständigt påminna oss, aldrig trött
na att påminna oss, härom. Varje 
gång har det kommit och kommit om
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igen: Bed för oss! Det är en kallelse 
att ingå i medarbetareskap med Gud. 
Vi skola med dem böja våra knän in
för nådens tron och vara deras med
tjänare i bönen. 

När vi nu sända dessa våra syskon, 
behöva de känna mer än annars, att 
de äro omgärdade av bön. De behöva 
bliva burna i bön. Bön, omgärdande, 
brinnande, allvarlig, målmedveten för
bön, är vad de behöva. I Kina är kamp, 

strid och nöd på många håll. Det blir 
tunga bördor, som lägga sig på skuld
rorna och lätt kunna fylla hjärtat med 
ångest och nöd. Dock, de få gå för det 
namnets skull, och då finns det möj
ligheter och utsikter till seger, i all 
synnerhet om med dem stå missions
vänner, som rusta ut dem på ett sätt 
värdigt Gud. Vi äro medvetna om, 
att det framför allt gäller att hjälpa 
dem i andlig kamp, och vi ha det nam
net som en borgen för att den kampen 
skall föras till seger. Det namnet skall 
vinna pris och ära, dag för dag, stund 
för stund, mer och mer. 

Så äro vi då i kväll tillsammans 
med våra syskon här för att stärka de
ras hjärtan och uppmuntra dem för re
san. Må då värme och kärlek, helig 
fröjd och andekraft vila över oss i 
kväll och fortsätta att vila över dem 
och oss. Må så denna högtidsstund 
bliva för dem en uppmuntran under 
år, som komma! Herren välsigne oss 
för sitt namns skull! 

BedjMl tö,,' missionitrerna! 

LijiiI 

S. 1\'1. K:s tisdagsbönemöten. 
S. M. K: s lisdagsbönemö ten i Bctesda

kyrka n kl. 7 e. m. påg~l t. o. m. ti sdagen 
den 9 dec. El t uppehftll göl'es dCI pil gr und 
av julbrådska n, men bönemölena börja 
sedan v. G. åter P~l nY~lret den 13 jan., 
även då kl. 7 e. m. 

Vi begagna detta tilHä lle för a tt p[1I11in
Ila om våra bönemölen. Vi äro synner
ligen tacksamma för de vänner, som ge
nom förbön taga del i Herrens strider. 
Behove t av sådana missionsvän ner är sä
],ETligen ett av de allra s tör s ta behoven i 
V~ll"t arbe te. Må då många av I-Ierren f ~l 

nåd till a lt bliva verkli ga förebed jare, och 
må de, som så l, unna gö ra, samlas till ge
mensa m bön! .. - »Bcd jen, och I skolcn f~l, 

fö r att Eder glädjc sl,all bliva fullkomlig!)) 

S. 	 1\'1. K:s publikationer. 
Vi bedja aLt Iå påminlla 0111 vår llIi s 

s ionskalender »R ans Stjärna i (jSt CI'J1)). J ul
tidninga rna och kalcnd rama iil'o l11 ~1lIga, 

men vi lro, a tt även vår har cn uppgift 
alt fy lla. IIä rföe fo )"(h'as cmdlel'tid ä ven 
vänn er, som hjälpa oss alt U't den spridd. 
Varmt ta cka vi Gud fö r sfldana medhjäl
pare. GiYc Herren oss ännu fler a ! 

Vi påminna ä ven om ))Sä nd ehud till 
Sinitns Land)) av Erik Folkc, pr ic; ](\", 1 :90; 
))Fram tidsuls iklel")), Studier i l-ppb. av 
Na th. Högma n, pris h. 1: 50; )) Praktiska 
"inkar för s ludie t a v kin esisk Ol spr ~,ket)) 

av Joh. AspJ)('q~, pris kr. 1: G5 ; ))U pplevcl
scr i Guds skul<.J)) av Sofia S\'cnssoll, pri s 
1: - kl'., saml ) Minn en och Intryclo) av 
Dag ny Bel"gling, pris kr. 2: 25. - S lzull e 
ej någon av dessa böchr passa 5:lsom j ul
kl app? 

Från de utresande missionärerna. 

Förlllom det i brevavuelningcn intagna, 
fl'<\ n Berlin ;w sii nda, brevet In111 de ul.
resandc missionärerna hava vi tittt en 
häl sning fr än Genua, skriven sedan de 
gåtl: ombor d på »)Trien). Resan h ade gått 
bra dit, och våra missionärer voro vid 
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gott mod. Må de, srt väl som de som av
resa fdn Kina den 28 dennes, sam t för 
övr ig t alla våra miss ionärcl', Ut vara inne
sl utna i missionsvännernas kärleksfulla in 
Iresse och förbön. 

Från de utresande. 

Berlin den sill 1930. 

Till våra kära missionsvännel'! 

Då nu den första delen av V[11' resa är 
tillryggalagd, ville vi få sända en häls
ning, innan färden g[lr vidare till det land 
till vilk et Herren kallat oss. V~lr resa ha; 
hitintills gMt så bra. Vi ha fått erfara a tt 
v~ h a vandrat i beredda gärningar.' Då 
VI kommo till Berlin, mötte oss en ma n 
från Chri s t!. Hosp iz »S: t Michael», vilken 
hj älpte oss med vflr t bagage och förcle oss 
till de tta fridfulla och h r mtrevliga hospiz , 
där vi bo i Berl in. Mikael betydel' ju: 
Vem är s:isom vår Gud! Och när vi nu 
resa de n första milstolpen p;'i utresan , s r, 
känna vi det <I, ntt ingen är lik Herren 
vår Gud i trofas t omvårdnad om de sin a. 
Glada över honom själv och hans nåd 
draga vi vidare . 

Till all a våra ii lskade vänner hemma 
runt om i Sveriges bygder sända vi Y:lra 
gemensamm,l hälsningar. Varmt vill e vi 
få tacka för alla de övel'svallande bevis 
på kärlek ens intresse och verksam förbön, 
som vi fått erfara. Näst Herrens q.(f'n när
varo i avsked ets slund, ä r den geme nskap, 
som \'i få lt äga med varandra , och som vi 
vetn alltio I-t ska ll bes tå, vårt s tör'sta äm ne 
till tacksägelse inför Gud med tanke P:t 
avskedet. Herren löne eder all a föl' den 
kärlek I haven vi sa t hans namn, d ~t I tjä
naden de heliga och ä nnu tjänen dem! 
Göre han oss alla trogna, tills han l;om
m er ! 

I Herren förbundna 

Elsa & Na /h . Engbäck. Ebba V iden . 

J'yJaja Lundmark. 

.Vad jag förlorat mycket genom att 
bedja så litet. , 

Det uttrycket kom å ter och å ter fram i 
fru C:s sk ildring av de gångna årens erfa 
renheter, som hon del gav mig vid mitt se
nas te besök i Tungchowfu. 

Hur väl minnes jag inte, då hon för cir
ka 7 år sedan, då jag var sta tion erad där, 
en sönd ag för första gå ngen besökte guds
tjänsten. Med henne kommo oc.k tv å an
dra l,vinnor, men endast fru C. blev vun
nen för Gud. Den ena av dessa kvinnor 
kände till missionen något litet och hade 
vid besök i fru C:s hem och ~ synen av 
mannens såriga händer manat dem att gå 
lill »fr um) (fru Styrelius) och be om me
dicin för hans eksem. »Fö lj med mig» 
sade hon. Sag t och gjor t. De begåvo sig 
alltså den följ a nd e söndagen dit, och fru 
C. uppskattade mycke t utlänningarnas 
vänlighet att sitta och språka med henne 
ef ter mötet. Hon talade då om sina svåra 
hemförhållanden, men var alltför blyg at t 
be om medicin för mannens händer. »Ha 
ni icke va rit lill Röda Korset och sök t bot 
för sjukdomen ?» fdtgade fru Styrelius. 
»Nej», blev svaret. ».Ja, de nn a sjukdo m är 
sV ~\l'boLad, m en Gud, som allt förmår, kan 
boLa a ll slags sjukdom.» 

Sh började bibelkvinnan undervisa hen
ne om den ne underbare Gud och h ans 
kärlek uppenbarad i Kristus J esus och om 
hans makt a tt hjälpa alla dem, som bedja 
till honom. Detta grep fl'u C. på ell så 
da n t sil t t, a tt hon frän den dagen helt blev 
avgjof'(l för Herren. Hon bröt s itt buddis t
löfte och upphörde a lt LiIlbed ja avgudar. 

Hur vä l jag minnes den da gen bibel
kvin nan och jag fi ngo gå dit och förstöra 
husguda rn a. Fru C. älskade Herren men 
kunde ännu icke bedja, blott r opa: »I-!erre, 
frä ls mig !» Efter en tid blev h on SVål-t 
sjuk . Ma nnens eksem var myc!,et plågsamt, 
och så fattigt var det i he1nmet, att de 
nödgades inteckna sitt hem och pan ts ä tta 
inteckningen. Vi besökte dem ofta denna 
Lid och sökte även hjälpa litet ekonomiskt. 
V ägade dock ej ge mycket av fruktan föl' 
att de och grannarna sk ulle tro att vi 
)Jköpte an hängare»_ 
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Under denna svara Lid lärde sig fru C. 
att verkligen bedja. - »Hur skulle du 
kunna lära dig bedja om icke genom nöd 
och genom det, som nu prövar din kraft?» 
Joh. 3G: 19. - Mannen var en passionerad 
spelal-e, som spelade bort allt, han ägde 
och förtjänade. Därför hörde gräl i hem
met till ordningen för dagen. Nu började 
fru C. i stället för alt gräla läl-a sig bedja 
[ör sin man. 

Det dröjde ej långe, förrån hans händer 
rÖI-bättrades märkbart. Vi bådo också för 
honom . Sin spel passion blev han dock ej 
kvitt, ty han ville icke själv bedja Her
ren om hjälp. Det dröjde därför ej länge, 
fÖlTån hans händer voro lika såriga som 
förut. Delta förde fru C. in i ännu ivri
gare bönekamp för sin man. 

SvAra prövningar och sorger hade hon 
att genomgå, bl. a. förlorade hon flera 
barn. En sjuårig son var det enda efter
lcyandc barnet. Han ville följa mor på 
livets väg och var och är fortfarancle hen
nes glädje och tröst. När mor blev bäLtre 
följde han henne troget till gudstjäns terna. 

N[\gon verklig glädje i frälsningen hade 
dock fru C. ännu icke fått, men hon viss
te, alt hon var Herrens egendom. Så små
ningom blev hon fllllt frisk och fick iiyen 
sin önskan om att bli döpt uppfylld. 

:Mycket h ~lll Iicl~ hon lltsti\ av sina gran
nar och släktingar, men hon var frimodig. 
På deras spefulla frågor om inle utlän
ningarna togo ut ögon, tungor och hjär
tan på sina anh~ingare för tillverkning av 
medicin, svarade hon, att hon nog:.! aktat 
därpå men aldrig funnit något saclant. 
»Men genom den sanna läran bli m)n
niskornas hjärtan , tungor och ögon för
vandlade, så att allt blir som nytt», sade 
hon. )>Ja, denna lära är nog god, men att 
man inte får tillbedja förfädernas andar 
iir för bedrövligt», svarade de. 

Fru C. fördes att mel' och mer först ;! 
bönens vikt och värde. och m~\l1ga böne
sval' fick hon se. Det underbaraste tyck
tes henne vara, att när hon lärde sig bedja 
mycket för andra, hennes hjärta fylldes 
aven frid, som hon aldrig förut känt. 

»Varför hade jag icke förut kunnat bed
ja mera rör andra? Då hade Gud också 

l<unnat välsigna mig och mitL hem mera», 
sade hon. 

Snart fick hon se att mannens händer 
helt läktes, och så småningom övervann 
han också genom bönen sitt spelbegär, 
men ännu är han icke helt född på nyll. 
»Sedan jag lärde mig bedja mycket för 
andra har jag fä tt så många bönesvar», 
säger hon. »Hur skall jag kunna återgälda 
l-len'en alla hallS välgärningar mot mig, 
vad han gjort för mig på korset och den 
kärlek, han dagligen bevisar mig?» s~igcr 
hon, under det tårarna gång på gållg 
tränga fram ur hennes ögon. »Vilken nåd 
~ir det icke att jag fått vara med i Tung
chowTu kvinnoskola lvå terminer och fått 
lära förstå Jesu underbara lära mera och 
fått tillfälle till bön och arbete för Hen-en.» 

Hon hjälper till med en del praktiskt 
arbete och har dessutom varit ute med 
bibelkvinnan i predikotältet till SIOI- väl
signelse en tid den gångna våren . 

Hon är ej mycket begåvad och har SVål·t 
att svara på frågor, som i undervisningen 
ställes till henne. I Yi llnesböl-den kommer 
clock vad hon lärt fram på ett gripande 
s ~Ht, som visar, att hOll verkligen mot
tager och beVfll-ar i sitt hjärta, det hon 
undervisas i. Hur gripande är det icke 
alt höra och se hennes smärta över dc 
oomvändas sorgliga belägen het. Hon gr~l
ter och beder för deras frälsning. 

En verklig pred ikan är det för oss att 
se hennes fömöjdhet och lycka trots ra t
ligdom. Tjuvarna ha nämligen brutit sig 
in och tagit från dem allt. allt i hemmet, 
t. o. m. dÖlTen. Hedningarna håna hen
ne: »Varlör har inte din Jesus bevarat ditt 
hem?» - )>.10, det hade han kunnat, men 
han vill undervisa mig såsom en fader sill 
barn och läl-a mig att ej förtrösta p ~{ ll~

got här på jonlem), svarar hon frimodigt. 
Hon prisar Henen t. o. m. för pröv
ningarna. Ett stort tacksägelseämne har 
hon nu i det att Gud hört bön och gjort 
det möjligt för dem att få återlösa sitt 
pantsatta hus. Frisk och duktig, som hon 
är, kan hon nog med Guds hjälp jämfe 
sin man och son få ett trevligt hem snart. 
Bed för denna familj a Il de må i allt bli 
till ära för Herren! Hanna \-Vang. 
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, Hör han bön? 

I onsdags eftermiddag salL jag vid elt 
möle hemma i Hoya ng och hörde den 
uppoffrande, präktige församlingsmedlem
men Morgon tala över texen Matt. 6: 5, G. 
Hans ä mne \'ar: »Bö nen », och han talade 
så utmärl,t. Bland annat berättade han 
följande händel se ur silt eget liv. 

Tidigt i våras var det en söndag min 
lur alt leda gudstjänslen på vår utsla lion 
X. J ag gick dit och ledde mötet. Så fort 
det var slut kom en kvinn a fram till mig 
med sitt lilJa barn: »Säg mi g, h err !\[or
gon», sade hon, »va d skall jag och milt 
barn taga oss till? Yi ha ral,t ingenLing 
att äta. Jag har inle ens så mycl,et so m 
ett bröd att giva mitt barn. Se, så han 
gråter av hunger. Kan Ni inte finna på 
någon hjälp för oss.» Kvinnan grä t bit
tert. 

»Becl till GudI» sade h er r Morgon. 
»Ja, men jag h a r jll inte ens en end a 

matbit. Jag håll er på a lt dulw under.» 
»Bär har Ni et t tusen J;ash. Köp bröd 

för det, så a tt Ni och barne t f ~,r still a Er 
hungeL» 

»Tacl<, tack så mycht! Då ha vi ittmin
slone detta mål, men hur SLlll jag ordna 
det för mig? Vad skall jag taga mi g till. 
så a tt vi inte svälta ihjäl. Vi ha ingen jord 
och h emmet är tomt på allt. som möjligen 
annars l<unde säljas och för vandlas i 
pengar.» 

»Bed till Gud! Bed hel a nalten, och var 
förvi ssad om a tt Gud tills i morgo n skall 
råda bot för Er nöd .» 

»Ja, det kan Ni säga, som varje mål h ar 
mat a tt stoppa i munnen, - men jag?» 

»Tro mig, bed till Gud h ela na tten .och 
se seda n om han ej h ör bön. Jag är viss 
om att han skall göra det. Men sl<ul1c s ~i 

ej vara så söl< upp mig igen, få vi se \'ad 
vi kunna göra.» (Vad herr Morgon i sitt 
hjär ta tänHe, men ej sade till ln'innan, 
var, a lt han p åföljande dag tänkte komma 
till h enne med litet hirs, så att h on sl,lIlIe 
ku nna klara sig en tid framåt.) 

Kvinnan gick hem. När hon på kvällen 
' lagt barnet och stängt dörren, b öjde hon 
lmä pa den murade bädden. Det var en 

förtvivlad kvinnas bön, som und er den 
tys ta nattens timmar steg IIPP till Gud. 
Om hon bad hel a nall en eller kanske som .. 
nade av trötthet, vet jag ej . f\,[en när del 
dagades näs ta morgo n, öppnade kvinnan 
dörren och såg sig om för a tt finna om 
Gud h ade hört h ennes bön - ack, nej , 
aJJt var sig så likt, så genomfa tligt, ut
blottat. Vad skulle h on taga sig till? 
Jo, där borta i h örne t stod en gammal 
tunna. r den h ade hon und a n för und rlTI 
kastat ned en de l sm utsi ga, trasiga, helt 
obrul(bara l'läder. Tunnan var fnll av 
dem. Kanske l<und e hon i dag samla ihop 
alla dessa för a tt sälja dem och s ~\ all tid 
få nå go t för dem. Tan1<en ble\' genast 
h and ling. Medan hon pl ockade lir ld li 
derna ur tunnan , som snart var tom , (ann 
hon uppe på ett plagg tre sm ~l vetekorn. 
Dem tar hon genas t vara på och lägger 
på ett bord. »i\'len varifrilTI l, ommo de?» 
- Så tar hon upp näs ta plagg, som är del 
sista, och h äpna r över vad hon far se. 
Det är en hel del vete, ja , omkring 20 
kilo . Tänl<, det h ade hon helt glömt bort 
ända seda n den tiden, då det larms så goll 
om vete, alt 20 kilo mer eller mindre ej 
hetydde så mycl<et. Nu var delta som hOIl 

funnit värt omkring " tia dollar . Iloll 
l, unde sälja det och i s iäIlet köpa sig hirs , 
s ~1 det räcl<te för henne 'och barnet i mins t 
tre m anaeler. Tä nk, a tt Gud verkligen h a
de h ör t hennes bön! 

Frampå dagen ko m herr Morgon med 
sin gåva och för att fråga om kvinnan 
bedit. Då fic k h an till sin stora glädje 
höra de t som hänt. Tillsammans lovade 
dc Gud rör den underbara hönhörelse n. 
Ila n hör bön! 

Alar/in Bergling. 

Insänd litteratur. 
Ju lstjärnan. 25:c årg~\ n gcn . Jultidnin g fö r 

un g och gammal. Utgil'en a l' Axel E. Pe
trrson. Julstjärnans Föl'lag, ]{ung sga/al! 

38, Göteborg. Pris !<r. 1 : 10. 

I år uLlwm mer denna a l\lid trevl iga och in 

nehåJlsril( a jutlidn i ng i sin 25:e å rg. Det i\r 
svår t att säga, om den är bätlre än va niigt, 
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men nog är den innehållsrik. Bland artikl a rna 

må siirsl;ilt framhållas två, förbllade av 

tvenne nu hemförlovade, välkända och aktade 

personer: »Himalaya - 'snöns boning', av frn 

Anna Peterson, försedd med synnerligen uac/(ru 

illusll'Cllioner, samt "Dör kejsarens makt ej 

räckte" av överste E. Melander. 1'" »Julstjär

nan» [a sprida ljus och glädje i många hem! 

M. L. 

När och Fjäl'ran. Utgiven av J{vinnliga Mis

sions Arbelare, Brunnsga/an 3, Stockholm. 

Pri s l kr. 

Även i ar kommer denna jultidning med 

my cl;et goll innehåll och synnerligen tillt a la n

de utstyrsel. Det goda p a pperet gör alt d e 

mycl<et vadra bilderna framträda tydligt, och 

man far ett mycket tilltalande helhetsintryel< 

bara 'genom att helt hastigt se igenom jnltid

ningen. Tex tinnehållet {Il' or!;"i som va nlig t 

synnerligen viirdefnlJt, och tidningen rekom

menderas varmt. ,l!. f. . 

Allsgarius. Redigerad av J. E. Lundahl. S" cn

ska Missionsrörbund cls Förl ag, Slockholm. 

157 "iel. Pris ldotb. 3: -; k a rt. 2: 50 kr. 

Inneltiillcr skildrillg:tr från forntid så vät 

som nutid, om Iörhallanden och pcrsoner i 

Sverige såväl som i utl a ndet. Inneh~ .Ilsrörteck

ningen omfattar allt s<l mycket, och innehället 

är både intressant och vä rdefullt, va dör ka

lendern I;an på d e t varm as le rel;ommencleras. 

M. l.. 

För val'je dag. B e trak tebe över Brödraför

samlingens Dagen s Löse n fllr 1931. I hu

vuelsak översättnin g om ock med vä sellt

liga förändringar. Utgives ge nom fl. Halls 

Förlag, Jönköping. Pri s 2 kr. 

Väggalmanackan "För va rje d~ g . med sina 

korla dagliga bl'tra ktel ser över bibelorden i 

Dagens L ösen ', h ~ r utk o mmit i s in s jätte ~r

gäng ]l" sven ska . Y<lrje be traktel se är trycld 

pä ett blad, och bl ad en iir o sammanh ä ftade 

till ett block , s nlll ii I' Li s t vin ",II ry ggs lyckp. 

Bladen iiril perfore r a de och kunna allt så lätt 

avrivas dag för d ilg. Såväl tavla n på ry "g

stycket (eli l;ors, r es t i ett vac];ert hergland

skap) som betraktel serna vilj a påminna om 

att s töd och trös t i alla livet s sl;iften erhålles 

i Jesus Kri s tus och i honom allena. Vi rekonl

Inendera den på det varmaste. 

M. L. 

Minnesskrift över Anna Peterson. Utgiven av 

Lärarinnornas iHissioJlsföreniJlg, Vik/oria

galan 6, Gö/eborg. 118 sid. Prjs lir. 2: -. 

Fru Anna Petersons mänga personliga vän

ner och diirjämte många ar:dra missionsviinner 

skola säkert med glädje taga del av vad denna 

minnesskrift innehåller. På sid. 3 möter oss 

en vacker bild av fru Peterson, slidan hon var, 

då hon gicl< in och ut ibland oss och vi lärde 

att hälla av henne. Hennes bild tecknas ock

så av fru Elisabeth Franklin, varjämte d en 

möter oss i skildringen av Indienresan, slo'iven 

a v fr'u Peterson själv, samt i berättelserna om ' 

besök e t i Syd-Indien och hemförlovningen. In

tryck e n av bilden fördjupas genom vad som 

meddela s om känslor vid budskapet om att fru 

P. l; ::dlats till högre tjänst. Blive d å minnes

, hiften till Gud s namns förhärlig a ndc och lill 

Guds ril<cs befrämjande, och må den lå en god 

spridningi ,)J . L. 

Biskopsdottern fl'ån Jerusalem. Biografi över 

Dora Rappard-Gobat. Av henn es doll e r 

Ernmy Veiel, f. Rapp:1rd. K. M. A:s För

lag, Brunnsgalan 3, Stockholm. 33·1 s id. 

Pris ];r. 4:-. 

För ej så länge sedan fingo vi i samba nd 

med underrä lIeisen om överste Mela ncler,; 

hemförlovning en råminnclse om en biskops 

sisla vilorum i Jerusalem. översten hade Il iirn

l igen fått sitt vilorum bredvid biskopen s. Nu 

l;omlner en bok om samme biskops dottcr, och 

det är, SOIlt om intresset för boken redan vore 

"iicl<t genom den omnämnda paminnelsen. Dc 

två förorden till den svenska uppl agan (sl; riv

na av dok tor Karl Fries och pa s tor Cad G. 

Lagerfelt) fördjupa detta intresse. Utrymmet 

till ä ter ej ett utförligare omn ä mn a nde, mell 

vem ulir ej hågad att köpa bol<en, då den i 

förord c n säges van. "en a v de mes t fä ng slande 

och gripande börl"p, SOln läs ts a v pas tor La
gerfclt, och »en vcrklig vin s t för d e n sven s]; ,) 

krisrliga lilteratur<;n )) ? ,11 . L. 
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V A D V I L L D U A T T J A G S K A L L G Ö R A D I G?* 

Vi vilja denna stund vända vår blick 
till Jesu ord i Luk. 18: 4 I: Vad v i l l 
du, att jag skall göra dig? 

Jag tror, att vår Herre och Frälsare 
möter o s s vid begynnelsen av vår kon

ferens j ust med samma fråga: »V a d 
v i l l d u, a t t j a g s k a Il g ö r a 

d i g?» 
Det är för att väcka längtan hos 

oss, som han framställer den frågan. 
Den fruktansvärda möjligheten finns', 
att vi kunna komma till en konferens 
sådan som denna utan en bestämd 
önskan att erhålla och mottaga väl
signelse från Herren . Det är till det 
hjärta, som v ä n t a r något från Her
ren, som han giver välsignelse. 

Vill du icke därför stanna inför 

Jesu fråga: »Vad vill du, att jag skall 

göra dig? » såsom riktad just till d i g? 
Den välsignelse du kan mottaga be
ror i hög grad av det svar du giver 

på Herrens fråga. 

* Fön'd rag vid Söd er täljeJ<onferensen 19::l0 
av Rev. W. H. AJdis. 

Låt oss se litet närmare på den. Det 
är fyra olika punkter, som därunder 

skola framträda. 

Den innehåller i första rummet en 
vädjan till oss att till Herren fram

ställa en b e s t ä m d önskan eller för
väntan, att klargöra för oss själva, 

vad det är vi önska och behöva. 

Om vi tänka oss, att vår Frälsare 

nu står mitt ibland oss och till var och 
en av oss ställer denna fråga: »Vad 
vill du, att jag skall göra dig»? v a d 
blir då svaret? Blir det detta: " Her
re, det är D i n f r i d jag behöver »? 
Eller kanske det är s e g e r ö v e r 
s y n d e n du vill utbedja dig? Eller 
kanske skall ditt svar lyda: "Herre, 
jag behöver k r a f t till att t j ä n a 
Dig?» Eller: "Herre, jag behöver 

mo d? " 

Vad Herren framför allt önskar är, 
att vi till honom avgiva vårt svar 
med full klarhet. Jag tror, att vi för
lora mycket vid konferenser sådana 
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som denna därigenom att vi icke kom
ma till klarhet över våra inre behov. 
Vi bedja kanske på ett allmänt sätt: 
"Herre, jag behöver välsignelse. Väl
signa mig Du! " Den bönen betyder 
ingenting, om vi icke klart och be
stämt veta, vad det är för en välsig
nelse vi behöva. Du kanske säger: 

»Herre, jag vet icke av något s ä r
s k i l t, SOm jag behöver. » Det kan 
verkligen tänkas, att du lever i en så 
innerlig gemenskap med din Frälsare 
och av honom får allt vad du behö
ver i så hög grad, att du med sanning 
kan säga, att du icke behöver något 
särskilt. Men det är också möjligt, att 
din känsla av att icke behöva något 
särskilt beror på att du icke har till
räckligt fin känsel för vad du egent
ligen behöver. Därför vill jag upp
mana envar ibland oss att bedja: 
), Herre, giv mig insikt om vad jag be
höver! » Det kan hända, att Herren 
till svar på denna bön uppenbarar för 
dig ett behov, som du hittills icke va
rit medveten om men som i detta 
ögonblick klart framstår för dig. 

Till en konferens liknande denna 
kom en pastor med den tanken, att 
han icke behövde något särskilt. Han 
hade år efter år predikat i sin försam
ling men icke egentligen sett något 
resultat. Men under konferensen kom 
han till mig med tårar i ögonen och 

sade: "Nu inser jag att det är mycket 
som fattas mig. O, att jag insett det 

långt förr! " 

Och nu ber jag att redan vid bör

jan av denna konferens få rikta en 
innerlig maning till var och en här 
närvarande att klargöra för sig själv, 
vad han vill inlägga i sitt svar på den

na Herrens fråga: » Vad vill du, att 
jag skall göra dig? » 

Låtom oss vidare lägga märke till 
att denna vädjan är av p e r s o n l i g 
art. Det går så lätt för oss att tänka 
mer på andra än på oss själva. Jag 
tror Herren vill, att vi vid ett möte 
som detta skola låta bli att tänka på 
andra och i stället ställa oss ansikte 
mot ansikte med honom själv. Var 
och en av oss bör söka sig stunder av 
e n s a m h e t med Herren. Det är att 
befara, åtminstone vad Englånd be
träffar, att deltagarna vid möten som 
detta äro för litet ensamma med Her
ren. Det är för mycken brådska, för 
mycket buller och prat människor 
emellan. De heligas gemenskap är 
mycket dyrbar, men det är något som 
är ännu dyrbarare och som vi icke 
hava råd att gå miste om, och det är 
g e m e n s k a p e n m e d H e r r e n. 

Låtom oss vidare lägga på minnet, 
att denna fråga: " Vad vill du, att jag 
skall göra dig? » är en personlig 
fråga från vår Frälsare till oss var 
och en. Och vidare, att denna fråga 
manar oss till d e t d j u p a s t e a lI
v a r. Den lyder så: "Vad v i Il du, 
att jag skall göra dig? » Vi hava alla 
skäl att lägga tonvikt på detta a n d
r a ord. Det är icke blott fråga om, 
vad vi gärna skulle vilja hava, utan 
vad vi verkligen v i l j a, vad vi längta 
efter av hela vårt hjärta. Vi skola 
finna Herren, säger Skriften, när vi 

a v a Il t h j ä r t a söka honom. Ja
kob kämpade med den okände man
nen, som rörde vid hans höfts ena, och 
han sade till honom: » Jag släpper Dig 
icke, med mindre Du välsignar mig. » 
Och han blev välsignad. 
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Vidare ligger i denna fråga en ma
ning att träda i förbindelse med H e r

ren själv. Frågan gällde: »Vad vill 

du, att j a g skall göra dig? » Det be

tyder gemenskap med Herren själv. 

Och om icke denna konferens leder 
till förbindelse med Frälsaren, är den 
misslyckad. Det är möjligt för oss att 
t . o. m. t r ä n g a s omkring Frälsa

ren, såsom skarorna gjorde på Jesu 
tid, men ändå icke hava förbin
delse med honom. Men vi minnas 
hurusom vid ett sådant tillfälJe det var 
en kvinna, som fick erfara, att kraft 

gick ut från Jesus till henne. V i 
behöva komma i en sådan beröring 
med honom, som innebär, att vår 
troshand är utsträckt tilI honom för 
att erhålJa något, och att hans hand 
är utsträckt till oss för att giva. Låt 
oss ett ögonblick vara stilla inför Her
rens fråga : »Vad vill du, att j a g 
skall göra dig? » 

Det är e t t svar, som passar för oss 
alla, nämligen det som den blinde 
gav: »Herre, låt mig få min syn! Låt 
mina ögon öppnas! » Det finns åt
skilligt i Herrens ord, som talar om 
den andliga synförmågan och om be
hovet av öppnade ögon. Jag tror, att 
ett av nutidens största behov är att 
få den andliga synen förbättrad. I 
som ären här haven troligen kommit 
hit från skilda trakter. Men jag frå
gar: »Varifrån har du kommit i and
lig mening? » Du har kanske kommit 
från en i andlig mening mycket mörk 
trakt, något som visar, hur stort be
hovet är för dig att få dina ögon öpp
nade för de andliga verkligheterna. 

Det är möjligt, att någon kommit 
från en plats, som heter L a o d i c e a . 

Det är en plats, där man lider av and

lig ljumhet, en fruktansvärd plats, ty 
den är platsen för självbedrägeri. Ocn 

det är just härav, som så många lida i 

våra dagar. Laodicea var en plats, där 

människorna voro varken varma eller 
kalla. De hade förlorat sin hänförelse 

för Herren Jesus och sin glädje i Gud. 
Därför voro de ock eländiga och öm
kansvärda. Det finns i alla våra för
samlingar åtskilliga, som vistas i ett 
andligt Laodicea. Herren säger till så
dana detsamma, som han sade till för
samlingsmedlemmarna i Laodicea, att 
de äro blinda, blinda för sina egna 
behov och blinda för hans härlighet. 
Om d u känner igen dig själv i denna 
beskrivning över invånarna i Laodi
cea såsom varande varken varma eller 
kalla, ropa då till Herren, att du må 
få hjälp! 

Men du kommer kanske i andlig 
mening från en plats, som heter D 0

t a n:> Du minns berättelsen i 2 Kon. 
6 kapitel Om profeten Elisa och hans 
tjänare. Syrernas konung sökte efter 
Elisa, och denne och hans tjänare vo
ro i staden Dotan. Tjänaren blickar 
tidigt om morgonen ut och får se, hur 
en här , syrernas här, hästar och vag
nar, lägrat sig omkring staden, och så 
säger han till Elisa: »Ack, min herre, 
hur skola vi göra? » Jag undrar, om 
här ibland oss finns någon, som med 
tjänaren ropar: "Ack, Herre, vad sko
la vi göra? » Du kommer från en verk
samhet för Herren men har ett starkt 
medvetande av fiendens makt. Det 
förefaller dig, som vore du ins tängd 
från alla sidor och som vore djävulen 
segrare. Du är kanske en missionär, 
som kommit hem från missionsfältet 
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och mer än de flesta sett bevis på djä- der det vi kunde vara övermåttan 
vulens makt. Du kanske känner dig 
nedstämd, när du tänker på fiendens 
makt, och nu kanske Herren fråg:lr 

just dig: ))Vad vill du, att jag skall 

göra dig?» Svara då: »Att mina ögon 
må öppnas. » Du minns, hur det i fort

sättningen gick för Elisas tjänare, att 

Elisa bad och sade: » Herre, öppna 

hans ögon, att han må se! » Och Her
ren öppnade tjänarens ögon, och han 
fick se, berget runt omkring var fullt 

med hästar och vagnar av eld. 

När vi ibland tycka, att fiendens 

makt är överväldigande stor, då är, 
vad vi behöva, att få våra ögon öpp
nade, så att vi se H e r r e n, H e r
r e n. Vi behöva åter och åter erinras 
därom, att Herren Sebaot är med 

oss, att Jakobs Gud är vårt beskärm. 

Så vill jag påpeka ännu en plats, 
från vilken du i andlig mening kan ha 
kommit, nämligen från E f e s u s. 
Även i Efesus var det brist, som vid
lådde invånarnas andliga synförmåga. 
Det heter, att det var Paulus' önskan 
och bön, att efesiernas hjärtans ögon 
skulle bli öppnade och upplysta, så att 

de finge syn på tre ting. 
För det första på det h o p p, vartill 

de blivit kallade och som de ägde i J e
sus Kristus. 

För det andra på vad Kristus ägde 
i dem, att de voro hans arv bland de 

heliga. 

För det tredje, hur översvinnligt 
stor hans kraft är i alla dem som tro. 

De efesiska kristna hotades av tre 
faror, och jag tror, att vi i våra dagar 
äro utsatta för alldeles samma faror. 

För det första den, att vi framleva 
vårt liv i andlig mening utfattiga, un

rika. 

För det andra, att vi så rikta vår 

uppmärksamhet på vad Vi hava i 

Kristus, att vi glömma, att också Kris

tus har något i oss, något som h an 

vill se förverkligat genom oss. 

Den tredje faran ligger däri, att vi 

misströsta om möjligheten att kunna 

segra, därför att vi sakna blick för den 
översvinnliga kraft, som Kristus vill 

göra gällande i och genom de sina. 

Apostelns bön och önskan var, att 

efesiernas ögon måtte upplysas. Och 
så är det också min innerliga önskan 
och bön, att vid detta möte allas våra 
ögon må öppnas, så att vi i första 
rummet få lära känna oss själva och 
vad vi behöva och för det andra full
heten av den rikedom, SOm vi äga 
Kristus Jesus. 

En vän till mig sammanträffade 1 

ett hem med en ung kvinna, som anså 6" 
sig vara en kristen men såg mycket 
olycklig ut. Under sitt samtal med 
henne upptäckte han, att hon var full
komligt tillfredsställd med sig själv 
och icke ansåg sig vara i behov av nå
got mer än vad hon hade. » Jag vill 
föreslå ", sade han till henne, >, att Ni 
för varje dag, tills jag kommer till
baka, beder en bön, som jag nu vill 
förestava Er. :-> Utan betänkande sva
rade hon, att det ville hon. Det var den

na bön: »Herre, visa mig mig själv! " 

Den unga kvinnan började bedja den
na bön, och Guds Ande talade så till 

hennes hjärta att hon, under det hon 
så bad, kom till insikt om att hon 
blott till formen var en kristen. Hon 
blev förfärad och visste icke, vad hon 
skulle taga sig till. Så kom min vän 
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tillbaka. »Hur är det nu? » frågade 
han. »Jo », svarade den unga kvinnan, 
»alltsedan Ni var här sist, har jag bett 
den bön Ni lärde mig, och det har bli
vit mig allt tydligare, att jag är en 
mycket dålig kristen. » »Det gläder 
mig innerligt», svarade min vän, »att 
Herren svarat på Er bön, att han 
öppnat edra ögon, så att Ni ser. Och 
nu vill jag föreslå Er en annan bön. 
Den lyder: 'Herre, visa mig Dig 
själv'. » Hon började bedja den bönen. 
Och samme Helige Ande, som tiO 
svar på hennes första bön hade visat 
henne hennes behov och brist, visade 
henne nu Jesus Kristus i all hans ri
kedom och fullhet. 

N u säger Herren också till oss i 
dag: »Vad vill du att jag skall göra 
dig? » Skall någons svar bliva: »H e r
r e, a t t j a g m å t t e f å m i n 
s y n »? Amen. 

(Ur Sanningsvittnet.) 

Vem vill gå ? 

Du som bekänner dig älska Herren, 

Som led och dog uppå korsets stam, 

Du är ock pliktig alt själv sa vandra, 

Som Han hal' vandrat pa jorden fram . 


Du fålt för intet, sa giv föl' intet! 

Han gav sitt liv, utav kärlek full , 

Din plikt är även , alt offra livet, 

Om H erren fordrar, föl' bröders skull. 


Till Kinas hungrande millioner 

Cå med det rikliga livels bröd, 

Ca med det flödand e livets vallen. 

Som fritt åt alla av nåd Han bjöd! ' 


Ca med förlåtelsen s sköna hälsning, 

Till den, som är under synden böjd! 

Säg till den sorgsne alt.Jesus älskar 

Att J ems giver 'den' högsta frö;d . ' 


Se, Jesus väntar pa Kinas kvinnor, 
l bröllopssalen är ännll rum! 
Cå därför ut, alt [ör dessa arma, 
Förkunna Hans evangelium! 

Af. 

'~~o:ciPEDrnON 
Hans Stjärna i Östern. 

Ännu kan vflr l,alender rekvireras från 
Sv. Missionens i Kina Exp., Drollninggat. 
55, Stockholm. 

Om densamma skriver Fritz P-n i Sv. 
Morgonbladet: 

»A ter kommer nu för 27 :de gånge n den
na goda , välkända kalender med kära 
hälsningar fdm Kina och från olika mis
sionskursel' i hemlandet, såsom från fort
bildningskursen vid Holsby brunn 1930 
och fr;m S. M. K:s Sleningemöten. Idel 
goda pennor ha lämnat värdefulla, intres
santa bidrag, och illustrationsmaterialet är 
synnerligen rikt och tillt aland e. B1ive den
na kalender även i [\1' till rikaste v~il

signel se I» 

Kinalänken i Stockholm. 
KinaIänken i Stockholm är inbjud en alt 

samlas torsdagen den 11 innev. dec. Id. 7 
e. m. på Samkvämsvåningen, Sv. Missions
förb ., Barnhusgata n 10 ö. g. Välkomna! 

Läget i Kina. 
Såsom synes av bre\'cn från Yuncheng 

och Chiehehow i della nummer av V;II' 

tidning ha de senaste brevunderrättelserna 
fr' ;m vårt fält var'it nog så oroväckande. 
Enlig t e tt motlaget telegrarn ha emellertid 
läget fÖ l'bättr'alS sedan breven shevos. Må 
vi dock al1tjåmt allvarl ig t bedja Gud om 
beskydd öve r hans sändebud i Kina. Un
der denna kr istid äro de utsalla för slor 
fara. 

Försäljningen i Stockholm iör S. M. K. 
Som synes av redovisningen inbringade 

försäljningen för S. 1'1'1. K., som hölls i 
Stockholm den 21 sistl. nov., över 4,900 kr. 
För detta goda l'esulla t hava vi rik a nled
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ning att tacka Gud och vilja även till dem, 
som bidragit till att resultatet uppnåddes, 
uttala vart varma lael<. 

FrAn Chiehchow. 

Chiehchows försla luftbombardemang 
från ett av Nanl(ings militärplan ägde 
rum vid middagstiden lördagen den 25 
okt. 1930. först anfölls en marscheran
de trupp 20 Ii öster ut (halvvägs till Ylln
eheng), då 7 soldater dödades och ctt 
20-tal sårades. De dödade begrovos strax 
vid vägkanten. Snart föllo bomberna över 
vår stacl, där IIilma för tillfället var en

sam med eleverna 1 kvinnoskolan. De 
togo sin tillflykt till V;tr källare, där som
liga bådo högt och andra gräto av för
slu·äckelse. Några och tio bomber löllo 
i själva staden, av vilka flera ej kreve

rade. Sju personer dödades, av dem blott 
två soldater. Sex fattiga fll<ardrängar, 
som kommit för att skjutsa soldaterna, 
sårades svårt. Två glasrutor skadades i 
kapellet av lufltrycl;et Iran en bomb ej 
långt därift'an - Kansl,e avsedd för ka
pellet. Natten efter bombardemanget (ett 
brev hade på f. m. släppts ned: »1 mor
gon blir det sjufallt värre») togo Hilma 
och kvinnorna sin tillflykt till våra grot
tor pli berget 3 l,m. från staden. Där bo 
nu ett 40-tal flyktingar: de troende med 
anhöriga, och kvinnoskolan fortgår i sto
ra grottan. »Under dina uingars skugflW) 
(Ps. 36: 8) lycklige 

Henrik T/ädel'. 

Från Yuncheng. 
Oktobersöndagarna detta år ha här i 

Yuncheng haft en särskild prägel. De 
första söndagarna voro gudstjänsterna 
avsedda mera än vanligt för utomstående. 
Man ville med evangelium nå till olika 
grupper av stadens befolkning, oeh tusen
tals inbjudningar utsändes. Församlingens 
pastor, Kao, arbetade intensivt med för
beredelserna till dessa möten . 

Första söndagen predikades av tre ta

lare, pastor Kao oeh tvenne miSSIOnärer, 
om »G ud - bevisen för hans tillvaro», 
»Guds egenskapen) samt om »Guds ord». 
Den andra söndagen talade pastor Kao om 
»Bibc1n som Guds ord», och tredje sön
dage n framställdes till begrul1uande de 
stor'a fr~lgorna om »Jeslls Kristus - Guds 
Son, vi\rldcns Frälsare», och »Vad skola vi 
göra med Jesus, som l,al1as Kristus?» 

Ack, a tt Ni hade kunnat "ara med här 
i Yuncheng en sådan söndag, I,ära mis
sionsvänner! Stritlanue sol och frisk, hög 
luft, en typisk (nord-)k i nesisk höstdag. 
Liv och rörelse på missionsstationen men 
dämpat och liksom föl'\'äntansfullt. Skol
gossarna i församlingens sl;ola ha före 
gudstjänstens början sjungit sang eltcr sång 
oeh pa sitt sätt med sina unga, Iriska 
röster kallat människor att samlas inför 
levande Gud. All vål' skolungdom nl ~lste 

en dag som denna taga plats utanför ka
pellet, viu ett öppet fönster eller cn dörr. 
Utanför stora ing~lDgen stå I'adcr av bän
kar för sådana guclstjänstbesö](;:lrc, som ej 
få rum därinne. 

första ringningen till gudstjänst ljuder. 
Kapellet är red a n så gott som fullsatt. En 
väldig skarn män, de flesta studerande 
ungdom, ~ir samlad. Det äl' en gripande 
syn att se alla dessa unga. 

Andra ringningen höres. Den unge läka
ren Liu frän Ishih (utbildad vid det be
römda Peking Union ;',lcd ical College och 
nn praktiserancle här i staden) står där
uppe på estraden. Pastor Kao si tter vid 
orgeln. En kör har tagit plats nedanför 
predikstolen och uppstämmel' nu en sång, 
under det texten till densamma, skriven 
med stora tecken på ett papper, lyftes upp, 
så alt den kan ses av alla. »Hen'en är 
uppständen oeh har övervunnit synden», 
sjunga de. »Endast Jesus kan frälsa oss.» 

D:r Liu är ledare av dagens gudstjänst. 
Efter densamma talar han till den stora 
församlingen. »Förr i tiden ställde vi ki
neser oss fien1liga mot allt utländskt. Nu 
är sedan nagra är förhållandet det mot
satta. i\{en vi böra välja med ursl,illning» 
- - - »Må vi låta Jesus Kristus befria 
oss från våra nationella laster, opium, spel 
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och d ryckenska p. lI a n ii r mäklig alt frälsa 
oss som individer·. Ha n är ock mäkLig alt 
rädda Y {\l. t la nd oc h ska pa c lt bällrc sa
kcrnas lill s t ~lIld .» 

* 
Fjärdc Sö lH];)gcn i oktober fick ocks~ 

dcn cn s~iregcn prägel m en på ctt helt an
nat sält ;in de förrgaende. D:1gl~n förut 
hade flygma skiner fran Södern Iör förs la 
gången blivit synliga h ~ir, kastande bOI1l~ 
ber över soldattransporler, som just läm
nat sladen för marsch västerut. Flygblad 
ncdkastades, i vilka bcfoll,ningcn uppma
nadcs a lt Hy för a lt undg~l den förödelse, 
som m an ~i mn ad e uls ~\lla sladen för gc
nom lwmmande luftanfall. Natten till sön
dage n börj ade e mellertid ett våldsamt 
rcgn fall a, och söndage n blcv mulen och 
regndi ge l". Så kunde Yi samlas att fi,· a 
glldstj~inst i s tillh e t och ru. Som inledning 
lästcs 4G:e psa lmen. Tex tcn för prcdikan 
yal· E br. 12: 28: »- - vi - skola undfå 
elt rike, som icke ka n bäva». Till sist 
sjöngs, slarkt och lrosvisst: »Vår Gud iir 
oss en v iHdig borg.» 

.~yen de följande dagarna lågo molncn 
lunga övcr s tade n. Det regn, som vi ett 
par veckor lidiga rc så ivrigt bctt om, det 
Iöll llU , sc na r e ~il\ vanligt om åren och 
mcd ovanligt m ånga rrgndigra dagar. Så 
levde vi trygga under »molnsloden». 

Enligt tidni ngarna skulle inbördeskrigel 
nn vara avg jort, men ännu är det ej lu gnL 
i dessa »aylägsna » provinser. Fientliga 
fl yg maskiner gå h är över då och då, oft as t 
kas tnnd c bomber. Dä en maskin nalkas 
lossas i s ta den ett varningsskott, S~l a tt bc
Iollmingen ska kunna hinna ned i de grot
tor, som öve rallt grävts lill skydd m o t 
bomberna. 

* 
Dcn 18 oktober firades j kamralkre lsen 

h ~ir j Yuncheng en höglidsdag, då Iröken 
Frida Prytz fick upplcva 40-ärsdagen av 
sin a nk omst lill Kina. Dct blev en glädje
dag för H errens tjänarinna, då hon fick 
s itt hj är tas längtan uppfylld och kundc se 
tillba ka p ll de fyrtio åren i i\{äs tar en s 
tjänst härute i det land, som vunnit 
h ennes kärlek och blivit såsom h enn es 
heml and - rör Kristi skull. Glädjel'ik 

blev dagcn ock för den stora skara ki
nescr, so m sa mlades kring fröken Prytz. 
Uirarinnorn a vid flickskolan och sjätte 
Ida sse n h adc va l t cn följd ay sånger, med 
vilka dc i morgo ngry ningen inledde hög
tid sdagcn. Rik a nl edning hadc vi alla, ki
nesc r· oeh utlänningar, att den dagen tacka 
Gud för vad han låtit sin tjänarinna val'a 
och verka , seda n den dag, MI hon första 
gångcn sa tt c sin fo t på Kinas jord . 

'" 
A ven i rl[· synes vinlern i dcssa by gdcl· 

komm a alt för många bli en lid av nöd 
och sviilt. Sl(örden ha r i allmänhet blivit 
endast hällten a \' det nurmala och har 
dessulom vrtldsamt härjats ay gräshopps
svärma!". .\ven i år öppnades d~irIör ny
li ge n C:'n fa tli gskola här, vilken hastigt 
fylld es med nödlidandc barn. Alltjämt 
komm a fö r iildrar med sina gossar och 
bedj a för dem, at t de skula Lagas in i 
skola n, men då medlen iiro begränsade, 
m~l s te barnen avvisas, hur tungt det ä n 
Linnes a ll 1[1Ia dem g[\ tillbaka till sin a 
utfa lli ga hcm, till svält uch nöd . 

De gossar, som kunnal mottagas i fattig
skolan, ä r dct en glädje att se. De sy nas 
glada och Iriska P~I sin tarYliga l,ost (dag 
efler dng, alla lre cller bägge målen, hirs
gröt sa mt ett bröd pr dag). En av lära rna 
i folkskol a n, biträdd av lvenne andra, h a r 
~l t ag it sig a nsvaret för deras undervisnin g 
och andliga fostran. 

Ater ha vi anlcdning att bedja och hop
pas, a tt denn a fatligslwla, möjliggjord ge
nom kärleksgåvor frän fj ä rran land, m~1 

bli e tt medel till Guds namns förh ä rliga nd e 
bl a nd h ecl nin ga rna. 

* 
IIöstens stormöle, som hölls den 31/1 0

2/11, blev ocksä OYCInligt i sitt slag på 
grund av faran för luftanfall. Jä mlörelse
vis få från landsbygden vågade komma. 
En n io dagars kurs för dopkandid a ter och 
sökare hölls dock före stormötet. I denna 
deltogo bland andra fernlon il tjugo av 
de många, som förra hösten och våren 
ge nom tältverksamheten kommit till tro. 
N åg ra av dem gingo hem, nä r de fingo se 
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de fientliga flygmaskinerna över staden, 
men andra kommo i deras ställe. 

Under bön till Gud hade ma n kommit 
till den slutsatsen att trots den yttre oron 
och osäkerheten hålla stormöte, i för
litande på Guds beskydd. Under fredagen 
och lördagen vilade »molnstoden» åter 
över oss. Söndagen ingick med Idar him
mel. I den tidiga morgonstunden mottogo 
sexton personer dopet. Under det försam
lingen sjöng och lovade Gud för »fräls
ningens dag», passerade en flygm askin 
staden men utan att göra något a nfall. 
Motorsurret hördes ej av den lovsjungan
de församlingen. Stärkta i tron pr! Guds 
nådiga beskydd fortsatte Yi att fira högtid 
inför Guds ansikte. 

»Det har varit ett ovanligt rikt välsignat 
stormöte», var mångas vittnesbörd, när 
de dagen därpå vände hem. 

Med varm hälsning till alla viir missions 
vänner. 

Yuncheng, Sha, i noyember 1930. 

Elsie Bergqvisl. 

Ett tältbesök. 
Morgonen den G maj uppgick solljus 

och skön. »1 hans tempel förl<unnar all
ting h a ns ära». Ps. 29: 9. »I-Iela jorden är 
full av hans härlighet.» Jes. 6: 3. Ja, 
amen! 

Buren på en stol av fyr a vana män kän
de jag mig mycket lycklig att nu äntligen 
få komma ut på landet, bort från stadens 
vimmel och oro. Färden blev i sanning 
upplivande för själ och kropp. f<"älten, 
som i fjol stodo tomma och sörjande, voro 
nu höljda av säd, så skiftande gröna, så 
underbara, bärande vittnesbörd om vår 
barmhärtige, bönhörande Gud. Smekande 
böjde veteaxen sina huvuden för de lätta 
vindfläktarna, liksom Yille de säga till oss 
stolta människobarn: Böj dig inför din 
Gud och Skapare! 

Förutom naturens säregna behag fanns 
för mig en djupare orsak att glädjas denn a 
morgon. Jag var på väg till en hednisk 
by, där ingen krislen fanns fö)" a Lt Lara 
ut budskape t om Guds frälsning. Henril.;: 
och evangelisterna hade redan varit där 
med tältet några dagar, och arbetet i 

Herrens vingård var i full gång. Två bi
belkvinnor voro med mig. De ~lkte på en 
kärra, som ock medförde våra sä ngklä
der, livsmedel m. m. 

En lämplig gård var hyrd dä rborta 
byn SinclLUang - Billerbyn heter den, 
namnet översatt till svenska - med sov
rum för oss alla och dessu tom en större 
sal, där vi kunde samla kvinnorna till en
skilda möten. I denna sal voro vackra 
planscher med bibelspråk och belysande 
bilder uppsaIla runt om på v ~iggarna. 

Redan vid för sta mötet där hade ett par 
tiotal kvinnor kommit tillhopa. Jag bör
jade med att lära och förJd ara en av tex 
terna på väggen: »Gören bättring, ty him
melriket är nära.» Detta blev sedan grund
tonen i alla möten. 

Det dröjde ej länge, förrän några sade 
sig vilja tro på den sanne Guden och den 
han sä nt, Jeslls Krislus. De kommo nu 
självmant till Ya ra enskilda bönemöten Id. 
7 om morgnarna. 

I tältet var det en inspirerande syn att 
se folkskarorna om J~\' ä Jlarna, eft er slutat 
dagsarbete, ivrigt lyssnande, och fröjden 
alt få visa dem vägen lill evigt liv kan ej 
beskrivas, den måste, för a tt förstås, eda
r as . 

Guds kraft visade sig i mill svaghet. Evan
gelisten Teh, som före s tår lältarbetet, var 
så rädd, att jag skulle förta mig, men jag 
kände mig ej alls trött. Nej, jag önskade 
inom mig själv, att jag fått vara ensam med 
byfolket för alt ma na dem till bältring, så 
länge jag orkat. 

0, alt jag vore ung och finge {or/sälla 30 
-!~O år I iU för all rädda de arma trän sa
lans välde! Men denna tidsålder varar väl 
näppeligen så länge. Jesus h\ngtar aH få 
hemföra sin brud, och borde vi icke in
rikta vtlrt liv på a lt få brudskaran fulltalig 
oeh så påskynda hans tillkommelse? Hör 
hans ömma ord i den översteprästerliga 
förbönen: »f<"ader, jag vill, att varest jag 
är, där skola ock de vara med mig, Yilka 
dn har givit mig, på det att de må se min 
harlighet, ~orn uu hal' givit mig». Joh. 
17: 24. Bröder och systrar, allt Guds folk, 
låt oss icke glömma, att vi äro lwllade med 
en helig kallelse - att vinna själar. I gamla 



JO <lee. 1930 S I N I M S L A N D. 25i 

förbundets lid ficl< in ge n tomhänt homma 
inför Herrens ansikle, månne nya förbun
dels folk f~r det? 

I sex dagar ficl< jag stanna i täHet, men 
måsle seda n h em lill kvinnosl<olan och 
a ndra plil<ter. De övriga missionsarbetar
na sta nnade kvar. Innan de res te hem, 
önskade 10 personel' a nteckna sina namn 
såsom »sökare». I k~ira trossyskon , över 
v ilka nåds och böns a nd e blivit utgju
t en, bedjen a lt a lla dessa och ä nnu Hera 
i Billerbyn m å finna den kostliga pär
lan! Ack, de beh öva ej söka S~l lä nge om 
de blott söka av all t hj ä rta e nli g t Jer. 
29: 13. 

Tältet är nu nedla ge t sedan den 2 juni, 
och sl,ördens IIcrre lå ter sina arbetare vi 
la och återhämta krafter till hösten . :Men 
därborta i byn ha vi hyrt den ovannämn
da sa len och där h ållas gudstjäns ter varje 
sönd ag, då min man och evangelisterna lu
ra om att resa di t. Mina två bibelkvinnor : 
fru Ström och fru Asp, S~l han deras namn 
uttydas p:l svenska, ha nu ock rest dit och 
stanna en vecka. Vi vilja hörsamma 
aposteln Johannes' ord: »Tagen eder till 
vara, all I icl,e förJoren det, vi med vårt 
arbete hava vunnit, ulan fån full lön )) . 

Vänner, hjälpen oss härutinnan! 

Chiehchow den 28 juni 1930. 


IIi/ma Tjäder. 

Från Ishih. 
Av Ilnna Hahne. 

oLolJcn ]Jerren, ly Herren är god, 
lovsjungen hans namn, ly del är ljuv
ligl». Ps. 135: 3. 

"Du gilJer mig glädje i hjärla/.» 

Ps. 54: 8. 
Böneveekan. 

Aven l ar blev böneveckan välsignad ay 
Gud till själars frälsning och till de tro 
endes förnyelse i anden. Varje kväll var 
vårt manliga gästr um packat med folk, 
och Guds ande verkade miiktigt. Axel 
ledde själv m öten a, men någon g~, n g evan
gelisten Hsi. Det var d~, mycket snö på 
marhn och så rysligt ](allt, så det var 
ej lä tt för de fattiga , som voro di'dig t 
klädda, att hålla sig varma. Men ä nd å 
ko mmo de kväll efter kvälJ, och många 

blevo bekymrade för sina själars fräls
ning. 

En kväll efter mötet då Axel uppmana 
de dem, som längtade efter fdHsning a lt 
giva sig tillkin na, så a tt vi fingo bedja 
för dem, reste sig en gammal kvinna, som 
satt just bakom mig, s~, a tt jag väl kun
de höra vad hon sade. Hon bad: ))Herre 
J esus fräl s mig, Herre Jesus fräls mig)) , 
väl en tio gånger, och därpå: )),Jesus, jag 
vill bli frälst, amen.» Det var ej nögon 
\anlig bön, utan ett rop till Gud från en 
sjä l, som var i stor andlig nöd. 

Sedan blevo många flera bekymrade 
och kommo till mi g och ville, at t jag skull e 
leda och hjä lpa dem till ,JesIls. En la ng 
tid fick jag varje dag bedja med bel'ym· 
rade sjä lar och peka på )Guds Lamm som 
borttager världens synd)). ,Ja, det var en 
underbar tid . Lovsåftgen hördes frun 
hjärtan, som blivit delaktiga av sa nn 
frälsningsglädje. Ester Berg var hos oss 
denna tid i I shih, oeh hon fröjdades obe 
skrivli g t över vad hon säg och h örd e, 
och vi ringo tillsammans tacka Herren för 
hans underbara gärni nga r . Vi voro alla 
så o utsäglig t lyckliga, och överallt h ördes 
jube l s~lnger. 

Kväl/smötena i det kvinnliga gÖs lrummel. 

Sedan bönevecka n slutat, fortsatte de 
kära kvinnorna att I;omma in till mina 
aftonbö ner med bibell<vinnorna. Ja, ska 
ran ökades med varje kväll, och snart 
var även h~ir fullsatt med ivriga lyssnare. 
Vi läste förs t en timme med de m. De 
voro så ivriga, den ena eggade den andra 
att läsa, och efter några veckor hade 
flera av dem läst ut sm[d)öc!;erna, även 
katekesen (som iiI' ganska s vur). De fingo 
sedan hörja a tt läsa bibeln. MC, nga av 
dessa I,ä r a l(vinnor VOro från s taden och 
hade nu och då lwmmit m ed p[l mötena, 
men nu förs t blev ordet en livgivande 
kraft på deras hjärtan. Jag hade sedan 
en a nd aktsstu nd med dem, och Guds an
de tnTade till m t,nga; delta märktes pi'! 
bönemötet, so m följde. Och även denna 
tid ricJ; jag bedja med många bekymrade 
själar. Dessa möten fortsatte, lills dop
klassen började i början på maj. 
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\'åra grannar. 

AllLsedan vi flyttade in i det hus, som 
vi nu bebo, hava v~lra grannars frälsning 
legat så tungt på mitt hjiirla. Efter n~l

got år fingo vi glädjen att upptaga V~ll' 

granne ösler om oss, fru Pe'i, i försam
lingen. lIon har varit till stOl' nytta och 
glädje i församlingen. IIon sköter frivil
ligt den tvinnliga gästrnollagningen om 
somrarna, d:l bibelkvinnorna äro borta. 
Ar det någon som har bel,ymmer, sil nog 
går den till fru Pe'i, hon vet aJlLid råel. 
.J ag säger ej mer om henne i dag, ly jag 
har förut skrivit om henne. 

Grannen väs ter om oss, herr Shang 
med fru, har ' jag trogl'l i 20 års lid bedit 
för. Men han har varit S[l främmande för 
oss. D:l han si'tg mig komma, brukade 
han vända bort ansiUet för alt slippa 
hälsa på mig. I-lans fru var n~lgot vän
ligare, men hon ville ej heller närma sig 
oss. Så köples elt hus ~lr 1928, som skulle 
bli en början till vårt nya ]wpell. Oeh 
d;, den första slora stoel,en kördes in ge
nom porten, vem var med oeh sl(öt på? 
J o, sjäha herr SIlang. Jag slod milt föl' 
portöppningen, och d~l jag lid: se honom, 
ropade en röst inom mig: »0 Gud, fräls 
vår granne Shang.» Gud hörde den bö
nen, och sände honom in lill oss under 
böneveekan 1929. Han kom troget varje 
kväll med på mötena, och var så upp
märksam och vaken, kom in om dagar
na och pralade med evangelislerna, all
tid rörde sig samtalet Olll det enda nöd
vändiga. Snart efter della beslämde han 
sig för alt följa Jesus. En kväll ej långt 
efter sade jag lill Axel: »Först~lr ej vad 
som är på färde i gäslrummet därframme 
i kväll, de äro så högröstade, och det lå
ter, som om det vore något roJigt.» Dfl 
vill' kock kom in på kvällen efter afton
bön för alt hämta kloc]wn, frflgade Axel 
vad som stod på i gästrummet. »Shang, 
vår granne», svarade han, »har bestämt 
sig för att tro på Jesus, oeh han har nu 
köpt sig en bibel, och skall på allvar stu
dera läran, och det har varit stor glädje 
i gästrummet över della i kväll.» Han be
gärde dopet och var sedan med på dop

ldasscn och blev sedan upplagen genom 
dopet i församlingen våren 1929. Fru 
Shang I,ommer nu alltid med, men är ej 
döpl. 

Familjen Li. 

Den I;äj'a fru Li har ocksfl varit förc
mål för myeken bön undcr alla dessa fIl', 
som gåll. Deras barn brukade leka med 
:Ragnar och Hahar övcr muren. :rru Li 
var alllid S,'l vänlig, hOll sken upp som en 
sol, då jag lrärrade Ilenne p[l gatan; kom 
in ibland lill mötena, men S~l var hon Mer 
borta långa tider. ~Ien då fröken ~Ionsell. 

i fjol kom liII oss, hörsammade hon in
bjudningen och sedan dess har hon varit 
med. Men först vid vi'trmötet i fjol be
stämde hon sig, alt (let skulle bliva all
val' av; gick hem efter' mölet och log ned 
rävgudens altare. Hon hade nämligen 
tillbelt rävguden i flera ~lr. IIon sade då 
hon kom till mig för förbön, alt hon länge 
önskat alt fa bort dcn ur hemmet, men 
hade ej v[lgat röra elen, ly fastern, som 
hade fört in rävgllden i hemmet, hade 
sagt henne, a tt hon p[l inga villkor skulle 
flylta honom ur hemmet. Den dagen 
skulle en stor olycl,a (]rabba deras hem. 
»Men nu sedan jag tror prl Jesus», sade 
hon, »fruktar jag ej liingre.» Så gick hon 
och tog bort altaret. »Nu vill jag bel,än
na mina synder för Gud och av helt hjär
la följa Jesus», sade hon. Jag frftgade, om 
hennes man viss le om att hon ville följa 
Jesus. )>.Ja, del vet han, han är bara glacJ.» 
Han säger: »Gå först du, jag kommer 
efter.» Hon döptes vid vårmötet den 18 
maj i ~lr. :rör denna stora bönhörelse 
att vi fålt v~lra grannar med oss lovprisa 
vi Herren. Det är etl under, som skelt 
mecl dem. 

Mandariniruns försia besök. 

Den 31 jan. i ~Ir kom porl vakten och 
anmälde, att mandarinens fru kommit. 
På grund av de SV~ll'a omständigheter vi 
just då levde i (vi kunde ej köpa kol, ly 
mycken snö hade fallit och vägarna voro 
ofarbara) eldade vi endast ptt rum, säng
kammaren, där hade vi ocksa våra mål
tider, och Axel sitt arbetsrum. Det var, 
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tyck le Yi, omöjli g t alt taga emot eLt S[l
da nt fint främmande. Vi sutto just vid mid
dagsborde t, da hon korn, och eyangelisten 
sade, a lt det yar ej sa lämpligt, ty vi ha
de yelr ,middag. Då sade hon: ))Det gör 
in ge ntin g, jag yäntar tills dc haya ätil.!) 
Det hlev bratt a tt snygga upp i en hast, 
skall jag siiga, och så bjöds hon in. 

Jag ble" glatt öyerraskad att finna hen
ne ya ra en söka nd e själ. Under orolighe
terna 1927 yoro dc IIppe i norra Sh a nsi . 
Da hade hon och h ennes man sökt sl.;ydd 
hos I-Ielgclscförhu nde ts mi ss ionärer, 50 n1 

kärleksfullt gjorde allt vad de kunde för 
dem_ Hon hade ett brev i s in haud till 
mi g, däri dc bå do mi g taga hand om 
h e Iln e. Hon ya r mycket p :lverl.;ad av 
evangeliulI1 , sade dc, och hon hade få tt 
löft e av sin ma n aLt sln' i\'a in sig som sii

l.;arc_ Jag blev mycket gla d aLt LI tagel 
e mot h en ne, och vi hade sedan en god 
cftermidclag i samspråk och bön. lIon 
hade en vC\el<er r ös t, och Yi sjöngo f1enl 
fr~ils ni ngssånger un de l' eftermiddagen. 
Sedan har h on komm it tro ge t till gueJs
tj ä ns tern a . Dc tr oe nd e äro öyerförtjusta 
aLt Hl mandarinens fru med. När man
darinens kärra är hemma, far hon åka 
till mötet , a nn a rs kommer hon gaf'ndE', 
SOl1l ya rj e a nnan vanlig människa gÖl'. 
D:\ jag yar h os henn e P ~l hesök, v isade 
hon mig en vackert inbullden bibel , som 
hon lä se r i yarje dag, och som \'ar hen
nes dyrbara skatt. II ennes man ~1 r h ii rd 
och sträng oeh vill sjä lv ej h a D5got med 
evallgeliulll a tt ska Ha , fas t missiunäl' 
Olsson s~ go tt som räddade h a ns li v. Kom 
ihåg henne uLi edra förböner , hon har en 
sY;J r s tä llning. 

IluTl gersnöde l1. 

De t sis ta ~lI'e t h al' nog vari t vårt SYå
raste ~l r i Kina. Ibl a nd ha r det varit s[\ 
tun gt, lik so m sl(lJll e man ej kunna hålla 
ut längre. Den s tora svåra hungersnö
den , och de rysljga febrarna, som följde 
med den. Vi hade en tid utd elning till dc 
hungrande, men i lä ngden kunde vi ej 
hålla P~l därmed, ty vi blev o alldeles öyer
lupna av folk. Vi m ås te inskr~1 nka oss 
till de LI'o.encle. En s tor h jälp för oss var-, 

a Lt m a nd arinen just då uppräLtade väl
lingkök i Ishil1 , där nära 2,000 personer 
ringo ä ta s ig mälla med tjock hirs\'~il1ing, 

t\' ~l g~nger dagligen. Dessa folksamlingar 
bleyo ett utmärkt arbetsfält för våra bi
beJkvinnor. f olket m~l s t e [öre yarje ut
delni ng Vara där i go d ti d, och då pas
sade de på a tt samla kvinnorn a omkring 
sig i grupper oeh gi va dem Live/s bröd. 
~I å n ga a v dessa kvinnor bJcvo berörda 
oc h togo emo t blIdskapet med glä dj e. De 
kommo sedan s tänd ig t med på vära guds
tjäns ter. De, som voro fr ån byarna och ej 
hunno till sinn hem, rin go ligga i det sLo
ra temple t, där utdel ninge n fö rsiggick. 
De ringo dock lida oerhör t i den starka 
l,ylan , niis ta n varje dag hade Yi över 20 
grader C. De HlgO P ,"t halm p[l golvet, 
utan alt h aya nagot a tt breda över sig, 
sa (]tIdligheten var s tor. Niistan yarje dag 
hars nag on död Il t. 

Sedan lwm ju n öde n iinnu n ~i rJ11are in
p{\ oss, (El y ilra ä lska de syskon sj llkn ade 
i IIonan den ena cf t('r den a ndra , och 
sLrax eHerat Yar i.ilskn.de Ester Berg. Vi 
hade knapl)t hunnit ra vcta om h e llnes 
sjukdom. el [1 t elegr am kom: )Es te r h ar 
insomnat.» Det blev s to r bestörtning, vi 
blcyo libUll1 lamslagna. }fon l!<t<](' ju ba
ra ett p ar yecko r' förut varit h os oss och 
med sjä l och hj ~irt a , ·a rit med i al'betel. 
Yi kände de t so m e Lt tungt slag. ,,[e n 
lIen' en gÖl' ju inga mi ss tag. Alltnog V;Jr 
mission har gjort en s tor fö rlu st i dessa 
sex nitiska Glid h ä ng h-na a rbetares hern
gung_ Yem >;k ~cll nu fy ll a deras pla tser? 

VårmÖ/Clla i mai 1980. 

Vårt första möte hölls pu y~lr s lörs ta 
Iltstation Peichuang. Yi res te upp en 
vecka före mötet för dopIdass , 13 perso 
ner döptes, de flesta voro f. d. skolung
domar fra n våra slwlor. :rJera av dem 
kommo tlil frid med Gud under fröken 
Monsens besök i Isbil1. Den 5 maj var e n 
underbar dag, från tidi ga morgo nstunde n 
till sena kvällen hade vi mycl,et fo lk om
kring oss. Under middagsm ö te t var ka
pellet packat och gil rden uta nfö r likaså. 
Axel fick anstränga sig för a lt bliva h örd . 

http:i.ilskn.de
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Folk hade kommit fr~m byarna runt om
kring, och vid dopakten måste de balka av 
med kapell bänkar och göra en väg för 
dopkanclidaterna att komma fram och 
åter från dopgraven (den är ute på en 
sidogård). Det var så obeskrivligt roligt 
att se dessa unga komma med. Där var 
från en familj 3 syskon, fr~m en annan 2. 
Från en tredje man och hustru, från en 
annan mor och dotter o. s. v. 

(Forts.) 

Fader vår. 

Redan när Else var liten, men ~indå 

så stor, att hon kunde säga far och mor , 
lade mor hennes små händer tillsammans 
och lärde henne säga »Fader vår 
amen». Det bleve helt säkert roligt, när 
Else sedan själv kunde knäppa händerna 
och säga de ord hon ännu ej förstod. 

Men så lärde hon sig att förrän hon 
sade amen s~ilta in orden: »Du som är i 
himmelen». Oeh allt efter som åren 
gingo, kom den ena bönen efter den and
ra till, medan mor sa tt vid Elses lilla 
bädd. Det var just som om mor hade 
trätt pärlor på ett snöre, till dess alla 
voro uppträdda. Else förstod Hmgtifrån 
allt i bönen, men mor förklarade g~irna. 

- Mor, varför s];all jag hela tiden sä
ga vi? -·D~irför att man aldrig är ensam 
om si tt Fader v~.r. När helst Else-lill vill 
bedja sitt Fader Vrtr , är det som om hon 
räckte ut sina små händer åt sidorna och 
som om andra händer strax slwlle fatta 
hennes. De äro ich alltid vi ta, dessa 
händer, som Elses. Det I,an vara små 
svarta negerhänder, små gula kineshän
der eller andra, för Fader vår bedes över 
hela jorden. Så knäppas händerna sam
man, och Else säger »vi» med det neger
barn hon aldrig sett eller det kinesbarn 
hon icke känner. Eller om man är all
deles ensam i en mörk skog - ja, eller 
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om man sitter där glömd i sin kammare 
- så snart man av hjärtat säger Fader 
vår, har man någon nära sig, någon som 
liksom står hand i hand med en, och så 
kan det bli som en lång kedja runt jor
den, som beder Fader vår. 

- Men varför skall jag nu, nar det är 
afton, bedja om dagligt bröd? 

- Därför att det ligger mycl<et i den 
bönen, som vi behöva även om nalten. 

- Nej då, mor, säger lill-Else . Det är 
för det vi är så många som beder Fader 
vår. Och en del av dem bor på andra 
sidan av jorden. De har dag nu, när vi 
har natt. Men de skall icke vara hung
riga för att vi bara vill sova. I morgon 
ha de afton, när vi har dag, och då ber 
de om bröd åt oss. 

- Ja, det hade mor df. inte kommit 
att tänka på. Men nu sl, ulle hon varje 
afton minnas, att det var åt hednabarnen 
man då bad om bröd. 

(Ur Snödroppen.) 

Hungrande små barn. 
På andra sidan den höga bergskedja, 

vid vars fot vår stad ligger, bodde i en 
liten grotta, urh ålka d lIr Jcl'berget, de 
fattiga människor, om vilka jag nu vill be
rätta litet för eder. Modern i hemmet är 
syster till vår kock. Husfadern, som fr[m 
början var en välbärgad ung man, bör
jade röka opium, som så många göra 
i Kina, oeh har förstört hela sin egendom 
på delta usla gift. Hustrun har de sista 
åren fått försörja hela familjen med sina 
händers arbete. Hon är sldcklig i vävnad 
och sömnad, flitig och präktig. Men när 
hungersnöden kom i fjol hade foll(et ej 
råd alt leja för handarbeten och vår duk
tiga husmor kunde därför ingenting för
tjäna. I hemmet sMdes efter hand allt 
vad som fanns, utom en gryta, för att 
skaffa mat. Då nöden blev för stor gav sig 
mannen ut på tiggarfärd och lämnade 
hustru och barn åt sitt öde. En av de sista 
dagarna i november i fjol frågade jag vår 
kock om han hört något från sin syster 
och då omtalade han att han nyss träffat 
en person från hans hemtrakt, som sagt 
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att systern och hennes barn troligen in te 
kunde leva länge, ty de hade intet aLt äta. 
Koeken fick då nästa morgon beg iva sig 
åstad för att hämta dem hit till oss. När 
han på kvällen efter en dags ansträngande 
marsch hann fram Lill dem voro de smll 
gossarna, cn omkring 7 år, den andr'e 2 
år, alldeles förgråtna och utsvultna, men 
nu blev det sLor glädje mån I tro och mor 
fick brått att göra i ordning för r esa n. De 
redo på en mulåsna över berget, kallt och 
rusk igt var det, ty det börj a de snöa den 
sis La biten av vägen, men Hinken Er hur 
skönt att seda n få komma in i våra varma 
r um och få äta sig mälta. Det var S~l in
nerligt roligt att få ta emot dem. De kom
mo just i råLLa sLunden, ty det blev så 
mycl, e t snö att vägen över berget var 
stängd i flera veckor efter den dagen . 0, 
vilken god Gud vi ha! Det dröjde ej Iiinge 
förrän mor och de små gossarna började 
tacl,a Gud i himmelen, som de förut ej 
kände, för si n underbara räddning. Den 
lille 2-flringen, vars namn ii r Göng-sjenn, 
brukld e g{lng ptl gå ng knäppa s ina små 
händer' och på siLt barnsliga sä Lt stamma: 
taek Gud, tack Gud . Jag tänkte d~l på bi
belns ord: »/\v barns och spenabarns mun 
har du berelt dig lov.») Dji-lse, store bror, 
och hans mamma fingo b:.tda komma i V~lr 
skola - vi ha en kvinnoskola - och äro 
duktiga att lära. Göng-sjenn, lillebror, 
springer omkring på våra gardar och le
l,er, är sö t och sniill och lyser som en 
liLen sol. Ibland må ste jag riktigt krama 
honom ett tag, ty jag har honom så kiir. 

Nu sedan slutet av maj H)'lO är hungers
nöden öyer, ty folket har fatt en god vete
sl,örd . Annu äro ») mamman» och barnen 
på var missionsstation. Var barnens pappa 
är, veta vi ej. Säkert viljen I bedja fö r 
dessa faLtiga vänner? Tack för varje gilllg 
ni försakat er själva för alt hjälpa de 
hungran de i Kina. Om vi ej Hltt nöd
hj ~il psmedel från Sverige hade vi ej kun
nat hj :ilpa dem. Gull skall giva el" lön en 
gång. 

Om I viljen sjun ga om de små gossarna 
och deras mor l,unnen I sjunga så här: 

Me!.: 0, Jesus bliv när oss. 

1. I fattiga hemmet är Idagan och nöd, 
Små barn en där hungra och mor har ej 
bröd; Hon kunde ju köpa, men har ej en 
slant Och ingen vill låna :,: At dem utan 
pant. 

2. Se far har dem lämna t och mor vet 
ej råd, Ty ingen vill leja att sp inna en 
tråd. Hon kan både sp inna och väva och 
sy Men arbete finns ej :,: I hem eller by. 

3. När hoppet a tt leva ej längre fanns 
har Kom plötsligt ~n afto n Guds hjälp 
underbar. Från anTIod och svält fingo 
barnen och mor En Lillflykt i sorgen :,: 
Och glädje n blev stor. 

4. De l,näppa nu händren och tacka sin 
Gud, Som innerligt fröjdas Åt spenabarns 
ljud. 0, må vi med dem inför tronen en 
gång Få prisa Guds kärlek :,: Bland äng
Luna mång'. 

Hi/ma Tjäder. 

Insänd litteratur. 
Jes u bergspredikan. Försök till tidsbislorisk 

lolkning. Av K8rl BornhCiu sel". Svenska Mis

sionsförbundets Förlag, Stockholm. 246 sid. 

Pri s h iif l. h. 3: 50 ; klotb . kr. 5:-. 

Denna bol< om Jesu bergspredikan innehåL

ler mänga värdefulla upplysningar, s" rskill om 

den rabbinska världen och förhållandena i öv

rigt på Jesu tid. Förf. ulgår nämligen ifrån 

att >elen, som "il\ förstå Jesu bergspredikan, 

m1istc försöl,a all läsa eller ännu hellre höra 

den som en den t idens jude), och framlägger 

därvid miHl;.(3 intressan ta och beaklansviirda 

sy n punk ler. ]Jul,en synes viiI värd ett ingåen

de och grundligt studium. M. L. 

nöster fra n fjälTall östern. Skildringar friJn 

Kina av inhemska kristn a miss ion sarbe

tare. Svenska Missionsförbundets Förlag, 

Stockholm. 226 sid . Pris hiift. h. 3: 25; 

inb. kr. 4: 75. 

Denna bok innehåller elt 30-lal uppsat scr 

ö"cr sl,i1da ämnen, så som l. ex.: " Mitt först~ 

lllule 1I1t..-.d !=:ovcns kEl missioniircr :n , DHu r j:l.S 

kom till lro I~å Jesus " . Ilur jag blev en or

dels förk unnare . , )· Minnen fr än min seminaric

tid", 'Gången och kommande lid >, .Nya krav 
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på Kristi församling i Kina , m. fl. Det är 

kristna kineser, som h är l il ta höra sina :)j·ös

ten, och budskapen äro översa tta till svenska 

~v mi ss ionär S. Tonnquis t. Den sista uppsat 

sen i boken avslutas -sålun da: >Vad jag här

ovan skrivit iir i överensstämmelse med min 

ringa övertygelse. Ocb jag ön skar, alt mina 

läsare sjftlva skola bedöma, om min uppfa tt 

ning ä r rält eller ej. Där jag tagit fel, beder 

jag vänligt om undervisning. o - Köp och läs 

boken sam t bedöm s jä lv författarnas upp

fattning! M. L. 

* 
Frå n Evangeliska Fosterlands-Slifl elsens Bok

förlag, SlockllOlm, hava följande böcker nu ut

givits: 

Varde Ljus. Svens k Missi on ska lender för 1931

Ill. 	 Hedigerad av Nils Dahlber,g. 159 sidor. 

Kart. 2: 50. 

Denna kalender,. som nu utgä r i sin 39:de ar

gång, är även i å r synnerli.~en innehäll srik med 

gripande missionsbilder fran Indi en, Afrik a och 

Lappland samt minnesteckningar över Twoldo 

i\leclh ens och Emilie Lundahls liv. Sjömans

missionen h ar ock Ettt sin plats . Vi finna här 

Framtidsperspektiv {ich nutidsbilder. Det hela 

å r en rik g r uva med ,·ä rdefull a fynd för den, 
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som har bjärta för missionen, detta hjälteverk 

i Guds rike p å jorden . Varde Ljus ä r sa vä l

känd, a tt d en behöver ej någon ny rekommen

dation, blott en erinran om att den lever ocb 

vill hälsa på hos oss ä ven under den nu stun

dande julen. E. F. 

Eder Fadel' Vet. Av 'Vendela Wiger/. Härt 
2: 25. Klotb. 3: 75. 

Det heler i förord e t lill denna bole "Varje 

skildring - av vilken de Ilesta äro sannskyl

diga parior - är ett a vsl utat helt men alla 

bidraga till alt hjälpa missionsviinnerna förstå 

miss ionsgärningen, SdSOI11 den ges la ltar s ig på 

det indiska fäl tet. De hjä lpa oss ock alt förstå, 

att missi onsarbe te t ide är fafängt - . > På 
m~nga båll Idagas över a tt det iif" Si'l o nt om 

fängsl an de böcker för högläsning vid våra sy

föreningar. Här bjudes en, som å t' ägnad a lt 

V"äcka och värma missionsintresset och hjiilpa 

oss till s törre tro och trohet i vår Mäst:! res 

tj ä nst. E. F. 

På 	Indiallstigen. Av Egerlen R. Young, över

sa tt av Karl Fries. HärI. 2.: 50. Kart. :3: 50. 

En fri s k, m edryclwnde bok. Ger gripande in

bli ckar j miss ionärernas farofyllda liv, i de ras 

aldrig svikande kärlek för att Yinna indian s tam

marna [ör Kristus. E. F. 

REDOVISNINGAR 
lör medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under nov. 1930. 

AJlllIäuna missionslIlcdcl. 1331. Ste ngöl o . Spjutsbygds symöteslan· 
1489. K. o. B. F. 200: - t:u gm I!. ~[. ]~I: -

14~0. G. K.. Bj cirköh)· 1:;: - 1;>32. S imtuna syI öl'C' n. 1(111: 

149!. " Ti ond<> eJ'le r Herrens bud ." 15: - !.i33. Hännao·ds Al"helsföre n. riU: -

14~2 . "Herrons del» 2:): - 1534. Onämnd 100: -
1495. »Hc rren känner de s inn » 2;): - 1.)3j. Onämnd 10: -
14!J6. K. M. L . UD: - ViSG. l\1. H .. Magra, litl .Judith Hult'lvis ts 
1498. E. D .. Gbg 100: - underIl. 2;.: -
1499. Koll. fr. B oda H:a missiunsförsaml., 1.i.37. Skäld cl"vikeJ1s gClmla s:o;'[iil'cn. 2.j : -

OV a nnlyra 70: 50 1 ~, :38 . S. M., Sthlm. till mi ;::s iouiirernas 
1,,00. E. S. H.· 100: - ullderb. 27: 50 
1:'01. »GuTlnar )) 20: - 1.j:39. .T. S . 2:;: -
1"02. ,,!'linl.l e av l\fiiT!.') o . .Tose rs b rö llops· 1.;-10. Kra mro rs Lulh. ~[is sions- n. Lng-

d<J g' » gm .1-\. \V., Skara 20: - d OHlsfören. 17:
1:;03. )) Aonit, . lO: - Li44. E. E ., Säv~j(j 20: -
LiO e 

.. UJrlktid a ts rMg 100: - 154J. ]~ .i llrbä (· ks lnissi onsfÖrsamJ. 2;;: 
1:,06. St. Åb>, Oslra s.\"före n. 200: - 154G. ::;kell efte, J.ands[ jjrsamlings )lfg: . 
1:;07. E . . J., .Boden, till J. ASjJbergs un 200 : -. fr. l\ )' boJm 300 :  , till 

derhi\Jt 100: - :Maja Lundmal'ks undcrh. :,00: 
1:-'08. E. T., Linköpillg" lli:l : 1518. n. H .. Sig-t una, s pnrb. -medet ,,:1: 27 
1.;09 . r -. !J: 10. 11 10: - 1:,4~). Tolten'ds ~Ifg 1:,0 : 
1:'14. K. G .. Stblm 20 : - 1:;:;0. Ekenii ;:: Sy för e n., svarb. -medel ;)3: :17 
1:'15. Ur V. }' -s ln i ~:-;ioltsbth:)Rn 20: - 15:jJ. ?IL O., S toeksu nd lUO: -
1:;16. "OnärancJ", till EIlla L Cllell s uno 15;j2. l's. 25: 14, till C. Bloms uuderb. 100 : 

de rhåll 10: -  1,,5:3 . Sa k. 4: G, tm B. Andersons d:a 100 : 
1517. Från }) Wrig-s ta d » lO: - 1',54. Koll . 2/11 ,·id N. Eng-bäcks a,·skeds· 
J'ilS. S. J .. Skövde tdl G. o. o. Curlen, l,ltöte t{ill A. 1(" lirnbu 

underh. :,0 15.jG. K . F. l. M:s Upps v"osk" dist,.., 
1:)26. Koll. i Sanden 27/10 12 7l till l\lorris Bergtings underh. 107: -
152/. D:o i Ualghuttskog 29 /10 4 32 N. S., Skellefteå, g"rn S. N . 10:
1:>28. 111. M., Ljl.l ng:by . ,-· (ör kollekten» 4 .T. S .. d:o gm d:o 4: -
152H. Koll. i Sunnerå 8/ 11 12 22 l). P .. Gånnl'p, gm N. P. P" :&1ulI1.::n 
1~30. D:o i Ryssby 9/11 Il 83 Ljung·b;" 20: -
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1.)63. Falköpi ngs sy föxen. ;'0:  Särskilda ändamål.
1564. O. T .• Oslo 4: .jO 
1565. Offerku vert n v G. L., gm II. B., H S8 . A. O. o. n. .J., till arb. i Puebeng- 20: _ 

1493. Tidn. Sydposte n, Malmö, till de nöd .R ova 12:  lidande j: _]:;66. Missionsvännerna C. o. A. J-n, gm 
1494. Syfö.ren. Ljusglimten, Du vbo, till 

n67. "I st. fÖ,. blommor vid fl. av I. bär 
d:o 

M. Pettersson s bnl'nh. 800: _ 
H97. S., KarJslllrp. till Judith Hultqvist,under året" lO: 

att a nv. eftor gottf. 20: _l5GS. "Ur sparhösoan, till Heo'en " 15: 
1.;;2. KinagruPl'cll i Gbg-s K. F. U. re, 1;i04 . 1\[. u. A. T., Angelholm, till Lisn 

till Lisa Gusta rssons underh. l ,20~ :  Gustafsson, a tt an v. efter över. 
1;,;3 . A. M., Alva , gm E. W. , He mse a:  enskommelse 2": _ 
1;,74. \\1. H .. l\[nlmköping, rab. H . S. Ö . .3: 4i 1:,10. P s. 9: lO, Il till )IIn.!:ia Pettersson, 
1;;75. Föreni nge n K. K., Vänersborg 200:  för d:o 20: _ 
1;'77. Koll. i Hen'ljunga 41:  ljl1. n:o till Hilma Tiiider, fii r el:o 1;;: 
1;;78. D:o i Ali ngsas (i7: Oi 1.\12. E. L., till \\[aria Petterssuns bnrnb., 
1~70. D:o i Lidköpi ng- (iS: lG gm M. K., Kri,tcl nla 10: _ 
1',RO. G. S .. J ,i d köpillg. 29: 2U 131 .3. Offerkunrt fr. AI g-ar!", till d:o S: 
1501. D:o till Carlen s lInde rh . 2;,:  1;;J9. n. P. , östersu nd , tfll II"nna \Vang, 
1:,82. 'I'estame~tsm e dcl efter aYl. fl'ökell att anv. [(jr de nödl. ;,11: _ 

Bbbu Bnren, Sthlm S,900:  1.,20. A. H., Sthlm. till Kwci·l in underh. 4.;: 
l :'h~. Koll. pa K. F. U. :H., Borås l2i: 09 1:>21. E. S., Ljllng-by, till l\!innie Ni(·hol. 
1"~4. Rtissjö :'IIi "iol\ssa l. Mnh eda -1: ;f:; son, at t an \'. en l. överensk . 100 : 
l5Ro . Lllt h . j\1iss ionshu scL, Honneby 22: 3'2 1:,22. T. II., d:o, »t ill grö t rör de !tu ngr. 
l :,Hti. Frankvill, skol hus, Torsil s ~:l:  i Tun g'cho\\"» .J: 
1;;87. Luth. Missionshuse t, Oskarshamn 14: 1:,2:) C..T. L, Linnarycl. till Tung~bo\o, 
l :',AA. Fagerhult, Skolhus, Kri ,tdala CJ II. överensk. 2;): _ 
l5h9. Mörlunda Missionshus .-J: 8.) l.i24. Hova KristI. U ngd.·föl'en .. ti ll O . 
15DO. Kristdala Kiuas,fiiren. Carlfjn, för en skolg. llnde riL "O: _:m: 

1;;2;;. Betaoiaf'irsallll. Ung-(l.·fören .. llus. 
drtlg' G: ,G 

l5!1l. Koll. i Kroxhnlt, Kristdaln, resebi· 
kvuru;I , till n. Linder, aU (lll\". 

1:,92. D:o i Röde 21): 7.) efto,r <:~et ;;11 t( f. . 20: _ 
1~!J3. D: o i Värnarno :t-): G9 1;'41. Söndagsskolbarnens sparb ..medel. 

laO: 15~)4. Kincscrnas ' ~iinner, Vänwrno Norra :::ikä rstact . till gossen »1\ytt 
1;;9:), 1(011. i Tånnö liv» i Ishih underh. .,0:8: 5G J.;42. r. A. M., till sina två ('va ng . Ull. 

1597. K. S., d:o 200: 
1~%. D:o i H uskvarna SJ : ;;6 

de rhå ll 200: 
1598..J. P .. .Jkpg- 100: - 1:;43. Syfiircn. N:o l, Sthlm, fÖl' bibelkv. 
1:,9!). B. J .. ;>lar i0't.;[(1. fÖlleJseclagsblom· i Honanfu .-,0: GO 

mor till Carlen;; underh. 2,: 50 1.>4/. En liten rödelscdn~,t' s::dl.v:1 fr. E, o. 
]liO~. H. F., Uttc rsjöhiieke ll E., till J[ilma 'J',i;'tlcr al l anv. ert.10:  n'ott1'. 20:
lGO;;. r.. lIl. F. , iosamI. t.ill Seminariet i 
](i04. H e jde ko rkl. syför en. 1:,0: 

]';;'0. L." K., Klinb'lIl<lIa, till Baenh. 
Sinan 10: _Yuneheng- elle r anllan verks. 4,000 : 

]li06. Koll. i Orebrn 207: ,,8 ];;(;0. E. S., d:o till d: o H):
1607. S . .J., el:o 1'I'sc bidl'ag ;,4 :  1:',(;1. G. o. E . .K .. Wretstorll. till M. Pet. 
l60~ . .t\orra SkiLl';;lads lIIrg- t Cl"I':o~O Il, HI1 onv . ('1'11'.1' ~Ol l , j'. 100:7;): 
1609. S. ,T .• örebro ;,00:  1.)70. Fr:1n den äldre s,' fören. i Xuna 
1014. Koll. fr. i\l issio!l sko nl. i 130riis 1~;!: O,-1 Skitrstacl. bU C \'<l.l.lg'. O.vlU~ nRtj iil· -
161;;. A. W., Sk illingäryd 7: g:j Has und('rb. 100: ._ 
1616. Oslra o. Västra Syförell. i Jkpg 12;'"  1.>11. D:o, till en sko lgosse·, llnrl crli. ;',0: 
1[,19. Oniimnd 0: - 157fi. Sparb .·medel rr. SiilIra, till Barnh. 
}(l20. }(lJlc::; ('l"n as YänJlC'l" i Jkpg orf ' ~ rrest i S inall SO: 30 

lr,OO. E. J. O., Dviirsätt, till de hungr.42.;: 
1021. E;~i~,~ rks barnsdören ., gm IL I. 17:3: :lfi o. ni,idl. 20: . _ 
1(,22. H olsbl' mr::: .. 12:): - lGO.l. S. A. A .. Figebolm. lill 111. Pette rs. 
1Ii23. Kin al<ro[s,·n. Gbg-. offerdag, lill sons barnh. ~m 13. W. 20: ._ 

lG02. I. O .. 1.1,\' 0, lill lIanna \V"ng-, a ttBert" Flodherg-s underh. 420: 
H;:!·l. B. L., l\..iipenhafllll ;-,0: ;"):-j all \". r~t'lC' r ,g·ottr. gm E. G., Brunflo 2: S.-) 
Ui~;'. »Oniinlnr] » fl". 0.",Jrg'" gill n. n" 1610. S..J., (Jr"l,ro; rilt evan;;. Shen Sun. 

tang u nclcrb. 2;")0: ._(l\'orsb kr. Li: · J H: 92 
l6J1. D:o, till en skol~osscs un derh. ]00: _1027. G. K., B,Iiil'köby .. .. fo". 20 :  1612. D:o, till H"nl'1wogs gatuka(JclJ 100:

clelsed"gsb loJlllllol' , till Carle ns 
1f;28 . B ..1., 'l\laricstad, ('flp rsk(Jl' d pa. 

lGl:J. 'I' . S .. Sträng-näs, ti ll Hilma Tjäder, 
uJldcrh. :i:  atl anv. eflt!r g-ottr. JO : 

1629. G. C .. ~il"';;jii 10:  1617. SI<oI · o. siindag-ssko lbar n, insam l. 
1Ii:10. O. M., Orr vikcJl :): (iG till Hanna \Vang, för nödl. barn 
H':Ji. ~yrjj reni ng-arna f,ir S. M. K., Sthlm, gm E. C., Li t. :10 : 

f örsiilj ning- 2J '11, n etto " 4.907: 4J l GJS . On iimnd. till Martin Bergling, för 
lG32. UP flS\'cns !;a dislr. inom K. lo. U. dc hUDgr. .i : 

?IL , till ;'v[orri s Bcrglmgs underb. 127: 70 163.). Vesta o. Hjorlshe rg-a syrören. till 
1(,33. H. N., Orebro JO : - M. ,,";o li n , a lt anv. 0 ( [0 [' ):!'ollr. ~O:-
Hi34 . )u\tt anv ti ndas efter gottr. » :;0 : 
1(;;)6. Tal"bo U/Il 7: 01 Kr. 2,475: 7:' 
lli37. :'Ilolls t"rås ~[is siun shus 22/11 a: 70 Allmänna missionsmedel 26,983: 88lG3~. Forssa skolhus 23 /11 12: 07 S. M. K:s pensionsfond 128: 01 

Siirsldlda ändamål 2,416: ,5
Kl'. 26,9 3: .'i~ 

S. M. K:s pensIon s fond. Summa under no\' . m å n . 1930: Kr. 29,588: ,O
J:I.-"i. 2 }lOf.;;(..' b. 35:.-) 50: Med varml lack till varje givare!l;', Ii!). P ,. 2:1 8 : _ 

1Ii21;. ~yfiireJl. :-;:0 2. St hlm, 81Jarb.·m cd~ 1 70: 07 »SU liHol1l o~s Uil'a k~illna J{crrcll, ja, låf.tJlll 


oss fara. cl'ter att hinl ki_lnna honom.))
K,·. 128 : 07 Hosc'" 6::1. 
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P r e D u m e r a t i o D s a D ID ä l a D. 

Missionstidningen 

SINIMS LAND 

anmäler härmed sin 36:e årgång. 

i\lissionstidningen Sinims Land, organ 
för Svenska i\Iissionen i Kina, utkommer 
vill Gud även under år 1931 enligt samma 
plan som under fört>gående år. Ansvarig 
utgivare är missionsdirektor Erik Folke, 
varjämte missionssekreterare Martin Lin
den m. fl. medverka vid tidningens redi
gerillg. 

Sinims Land utkommer under årets lopp 
med 20 nummer samt innehåller uppbyg
gelse artiklar, bibelstudier, brev från Kina, 
meddelanden från hemarbetet, uppsatser 
särskilt avsedda för barn och ungdom samt 
missionsnotiser från näl' och f.iärran. Från 
olika häll har red. haft glädjen mottaga 
vittnesbörd om att vår tidning fått vara 
till uppmuntran uch välsignelse. Vi bedja 
alt härmed få uttala ett varmt tack här
för såvät som för allt det kärleksfulla in
tresse för Sinims Land, vilket på olika 
sät t tagit sig uttryck. Särskilt beder red. 
att till prenumerantsamiarna få uttala ett 
vördsamt och hjärtligt tack för deras ut
hålliga och osjälviska arbete för tidning
ens spridning. 

Då nu årsskiftet närmar sig, ville red. 
dessutom till envar av tidningens vänner 
rikta t>n innerlig vädjan om hjälp med 
anskaffandet av nya prt'numeranter. Tid
ningen behöver så väl det öl,ade ekono
miska stöd, som varje ny prenumerant till
för den. Men dessutom kan och bör en äIlnu 

högre synpunkt an läggas på arbetet med 
att samla prenumeranter. Denna kan ut
tryckas så: ju Iler nya prenumeranter, 
desto Iler vänner till missionen och före
bedjare för densamma. Och ju Iler före
bedjare desto större segrar i hela det ar
bete, för vilket Sinillls Land vill vara ett 
organ. Må då tidningens vänner själva 
med ny frimodighet gripa sig an med arbe
tet för att samla prenumeranter och må de 
bedja Herren mana fram och giva Sinims 
Land många nya verksamma vänner. 

Slutligen bedja vi också få anbefalla 
Sinims Lands redaktion åt vännernas håg
komst i förbön . Red. känner djupt beho
vet av Guds nådefulla bistånd och välsig
nelse, och denna gives, det veta vi, så
som svar på bön. 

Tidningen kostar: helt år kr. 2: 25, 3 
kvartal kr. 1: 75, halvår kr. 1: 25, 1 kvartal 
kr. O: 90. Sänd till utlandet kostar tid
n ingen kr. 2: 75 pr år. 

Prenumerantsamiare, som verkställa 
prenumera tion å närmaste postkon tor, 
trhå Ila mot insändande till exp. av postens 
kvittenser kr. 2: 25 för varje 6-tal ex., 
men då intet friexemplar. 

När 5 ex. eller därutöver rekvireras från 
exp., erhålles vart 6:te ex. gratis. 

Prove:<::emplar erhållas gratis från expe
ditionen. 

Redaktionen. 

Ex pediLion: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 
Telefon: 4459. 5473. Postgirokonto n:r 50215. 

INNEHÅLL: 
Vad vill du alt jag ska ll göra dig? - Vpm vill G'O,? - 1-1' ;111 Red. och Exp. - Från 
missionärerna. - Ungdomens avd. - Insänd litteratur. - Redov. - Prenumera

ti onsa nmälan. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Stock.holm. Svenska Tl':<,ckeriaktiebolaget, 1930 
. :302·108 
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A.NSVA RIG UTGIVARE: E. FOLKE. 

Det stunda r en högtid! 
Del slll ll r/ar ('Il hög lid. E n qlUdjej es l 

lYlan reder sig Illl till att lira. 
Ve m ar väl, o sjul, elen väntade gäst 
Fö r vilken elll allt söker sim '! 
Ack , är del V('i/ han , som med 

himmelens frid 

Sig Wlrmar därllte i kväll en 
Och vill med sin kärl ek så ljllvlig och 

blid 
Gå in i de jordiska tjed/en '! 

Är han vul den gåva, dll helst begär, 
Den skatt , so m dll m est e1'lertraldar '! 
0, gläd elig, han k OJllmer alt bli elig 

när , 
Ty huld på din IUllgtCUl han ok loJ' . 

Han h'ommer att aiva ([if! del av den 

fr öjd, 
SO Ill heliga andar f ömllllas 
Oc h än ulav änglar frun himIlle/ellS 

höjd 
För triing/ande hjiirtan f örkunnas. 

Han kommer och söker , o v ('irhl ock 
dig 

Och vill sina gåvor dig dela, 
Om blott dll gdr utifrän villans slig 
Och låter av honom dig hela. 
flon kom mer alt göra diq lös frull dc 

band, 
Som binda din ande vid g1'llse l : 
O, giv honom ingång oc h fat/a hans 

hand, 
Som leder f1'(1n m örkrel lill ljll se /! 

Ack , kom, H eJ'l'e Jesu, ldt Anden din 
Bereda dig väg till vårt hFirla l 

[(om in med din [rid oc lz kärlek, 

kom in 
Och helga vur glädje och smurta ! 
Dd hava vi jul/rid, då allt al' oss väl, 
Vad ('in oss i tiden må hånda. 
Då få vi ock sist med en heliggjord 

själ 
Till himmelen saligen lända. 

(U r "För Sabbats~tllndcr » a v li:. w . S .) 
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En soluppgång i Kina. 

»A"n 1rl-f.h'l-,;ret är 1f1äktigl i d'i'mnliga, dälder, 
'men dagc'}/, vegynner på h6"jderna gry.» 
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s O L U P P G Å N G E N F R Å N H Ö J D E N. 


Utdrag ur en 	predikan av Fr. Ham

marsten. 

E n s o l u p p g å n g f r å n h ö j
den har besökt oss till att 

s k i n a ö v e r d e m, s o m s i t t a i 

m ö r k e r o c h d ö d e n s s k u g g a. 

Luk. I: 78, 79. 

Lika litet som i den yttre naturen 

alla himmelens stjärnebloss och alla 

ljus, tända av människohand, förmå 

att jaga bort natten, lika litet hade 

det någonsin blivit dag på jorden, om 

icke Jesus Kristus hade kommit till 

oss. Han är soluppgången av höjden. 

Han som med sitt ansikte upplyser 

det nya Jerusalem, gavs av vår Fader 

till att vara den arma, syndbesmittade 

och skuldbelastade jordens sol. Det är 

ett lovämne för himmel och jord. Gud 

Faders kärlek ville giva offret, och 
djupt i människoanden ligger med

vetandet, att ingenting mindre än det

ta var tillfyllest. 

Men om solen gick upp för nära två 
tusen år sedan, då hava vi väl nu lju

san dag på hela jorden? Ack, att vi 

obetingat kunde svara ja härtill! Men 

stora, dystra slagskuggor och nattens 
mörker lägra sig ännu över vida 

sträckor av jorden. Den s. k. kris

tenhetens likgiltighet har under år

hundradens lopp utestängt ljuset från 

den arma hednavärlden. Mammons

tjänsten, förnekelsen, nju tningslyst

naden, försoffningen hämma ljuset i 
själva de kristna länderna. Ljuset ly

ser i mörkret, men mörkret har icke 

fattat det. Kristenhetens synder kasta 

sådana förfärliga skuggor ut över folk 

och enskilda, att man kunde tro he

dendomens natt ännu råda. Vad hjäl

per det, att solen lyser, om man stänger 

fönsterluckorna? Man har mörkt hos 

sig ändå. Vad hjälper det, att Kris

tussolen har gått upp, om man stänger 

hjärtat för det ljuset? 

Solen går upp över onda och goda. 

Kristus är Guds gåva till hela värl 

den. Mänskligheten har ett stort arv, 

omkring vilket den kunde enas. Det 

lider intet tvivel, att synd och dom 

är ett gemensamt ont för hela släk

tet. Naturens fördärv genomtränger 

varje enskild, och med obeveklig följd

riktighet går det onda över från släkt

led till släktled, från individ till indi

vid. Ingen kan här draga sig undan. 

Men mänskligheten har, som sagt, 

också något annat, som är för den ge

mensamt, dess andra stora arv, 
K r i s t u s. Han tillhör oss alldeles 

lika visst som synden och domen. 

Tveka vi ej om vår andel i dessa, så 

behöva vi ej heller tveka om vår del i 
Kristus. Kunna vi ej undgå att bekom

ma vår lott i arvet från Adam, så är 

det heller ingenting, som hindrar oss 

att taga ut vår del i arvet från Kris

tus. Solen är, sade vi, för alla. Den 

griper med sina strålar den stackars 

tiggaren, tränger igenom hans trasor 

lika varm, som om den lyste på siden 

och purpur. Soluppgången är för he

la naturen. Lärkan drillar högt i skyn 

sin sköna sång, men även korpen lå
ter höra sina omelodiska läten. Han 

har lika rätt att fröjdas på sitt sätt 
som sångfågeln. Vem vet icke, att 
soluppgången gäller alla? Kristus är 
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din lika fritt, SOm solens ljus tillhör 
varje varelse från skapelsens krona 

till masken i stoftet. Öppna alla hjär

tats dörrar och fönster och låt ljuset 
lysa in i de mörka rummen! Ingen 
bön, ingen tro, ingen bättring, ingen 

god gärning kan skingra hjärtemörk

ret, men Jesussolen kan det, och bätt

ring och tro öppna dörrarna för Je
sus. Det är deras betydelse. Tag det 

såsom en nåd, att du får tro, icke så

som ett krav, att du skall tro! Tänk, 

att du får gråta ut hos Jesus! Tänk, 

att du får säga honom, hur fattig, 
jämmerlig, blind och naken du är, och 
och tänk, att du får lita på ho
nom av hela din själ! Tror du icke 
på solen, att den varje vår skall få 

makt över is och snö, makt över vin
terdvala och död? Tror du icke det? 
Jo, du vet, att blott solen får lysa på 
jorden dag efter dag, så blir det nog 

vår och sommar. Kan du icke lita på 
Jesus så mycket. att du lägger dig 
kall och död vid hans fötter, viss att 
han skall säga sitt befriande ord: »Du 
skall leva », alldeles lika säkert, som 
han varje vår säger detta ord till den 
döda naturen, vilken då hörsammar 
hans bud? 

J esus är sol. D et ville j ag säga ur 

egen och tusende andras livserfaren

het. Det är sol, att Gud älskar i Kris

tus Jesus. Det är ingenting mindre än 

sol. Det är icke det kalla, gnistrande, 

otillräckliga stjärneljuset, nej, det är 

s o l. Det är just vad ett kallt och 

dött hjärta behöver. Om du kunde se 
in i dig själv rikti~t djupt och fråga : 

»Varefter längtar du, oroliga hjärta? » 
så skulle det svara: » Efter kärlek, 
Guds kärlek. » Om du kunde tolka 

samvetets klagan och suckan samt 
frågade: »Varför är det så oroligt? » 

skulle det svara: »J ag behöver förso

ning och frid. » Allt detta är J e s u s . 
Han är sol i ditt liv. Öppna din själ, 

hur armt, hur fattigt, hur mörkt där 

är! Öppna för Jesus! 

Giv ännu en gång akt därpå, att 

Jesus själv och ingenting annat är 
soluppgången för dem, som sitta i 

mörker och dödens skugga. Gå med 

herdarne till Betlehem. Stanna med 

blicken vid krubban och fråga, om gå

van, som där ligger, är din. Låt Bar
net självt vara svaret på dina frågor. 
Känslorna hava sina svar, samvetet 
har sitt, förståndet sitt. Men vad sä
ger Barnet d. v. s. det faktum, att 
Gud sänt sin Son i världen att frälsa 
syndare? Säger icke Barnet alldeles 
givet: »Jag tillhör dig. Jag ligger här 
i krubban väntande, att du skall taga 
mig i din famn och lova Gud. » Många 
mörka frågor ligga måhända i din 
själ väntande på svar. Lä t barnet i 
krubban vara det avgörande, bestäm
mande svaret på alla hjärtats frågor! 
Gud älskar dig. Försoningen är given. 
Gud har icke skonat sin ende Son 
utan givit honom ut för oss alla 
och har givit oss a II t m e d h o
n o m. Ära vare Gud i höjden! 

En gång skola alla jordens små gläd

jeljus slockna. Hemmet upplöses, vän
nerna skingras och dö, rikedomen för
svinner, nöjet vissnar likt en förgäng

lig blomma, allt som förljuvar tillva

ron här nere utan att hava evigheten 
uti sig, når sitt slut. Alla dessa ljus 

släckas. Såsom ljusen släckas, då so
len går upp, så skall det en gång för 
dem, som tro, varda uppenbart, att 
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Jesus var soluppgången. Hans an
sikte upplyser staden. Ljus av sol och 
ljus av lampa behövas icke längre. Allt 
går upp i Lammet, och dess ansikte 

upplyser staden. 
Vare då Herren ditt ljus redan nu, 

medan du vandrar i den mörka dalen, 
och sjung med den gamle Sakarias : 

"Genom vår Guds innerliga barmhär
tighet har en soluppgång av höjden 
besökt oss! » 

Bönedag' för missionen. 

Trell ::,ndcr!ctg .ill/. 

Allt ;u'bete för vii rId ens eya ngelisering 
bar haft s in upprinnel se i tron s bön. Det 
I;an ide hellel' sege rri.l; t ge nomföras med 
Jlliudre det tir yara en hj iirtesal{, so m gö
r es lill föremål föl' lroll s bön. Om den 
miss ionerande kriSlenhe len linder en eller 
annan gynllsam period skull e löpa faran 
att förgäla detla , sö rjel' mi ssionens IIerre 
tör alt hon genom påkommande pröY
nin ga r ~, nyo Yä<:kc~ Iii l alt trogna re ,"" nja 
l;"gall pa sitt böm:alla r e. 

Just nu hänga tunga allyarsmoln ö\'er 
en orolig mänskligh e t. Ju st i Y:tr tid mö
les oeksu (len eyangelisl;a missio nen bland 
dc icl;e krisIlla folken a v nya sv" rl östa 
problem. Inbördesl;rige t med a lla dess 
följder i Kina, de nationalistisl;a rörel ser
Ila i Imliell, indus lrialismens framm an;ch 
i llJissionslä nderna och Jnuh a mmeda lJi s
men s striiyan efler \'iirld slIelTaväldc "ka 
pa till sa mmaIl llel a komplex av sYarig
heter , som miss iollen och dess företriida
re hay;) alt öyeniuna. De slora frall1
g:lllgar mi ss ionen Yunnit und e r de se nas te 
{1J'liondena s lii lla nu ocks,i stora krav pr, 
mi ssio ne Il s ul öya re . De t gä ller nijmlige n 
a lt fuJlIöl ja oeh fullkomua det välsignel
serika och m [,ngsidiga yed; , som i Krhli 
11' 0 bliyit begynt. Den ökade a rbelslöshe
lcn och lågkonjunklurerna liksom en på
tag lig materialis lisk inriktning bland \' ~is 

lerlandels Iolk släIla mi ssion ssä Jl sl;apen 
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inför s\ .l ri g lte lcr 8.Y ekonolllisk art. för 
all llliila och u'cninna dc sa . y,trighcter 
oeh hinder odl rör alt rält fullföl ja, yad 
hj iil lemoll iga Lider och [ön'g;lllgare IJe
gynt, kri.i\cs IJl'inllaJllle hjiirlan. hLinfö
J"<IllUl' tl'O , uth Lill ig bön oelt äde lmodiga 
uppofiringal'. 

?lli s~ion '.lcrlare ö\cr hela Yiirlrlrn k~.iIlna 

ods,:' i Jcnna tid djU[JI beroende ay Gud 
och hans harmhii rliga in ,<; fip andc. Kall
s innighet och försumJllelsel' IJe];iinnas, un
del' det hede ndomen med (1<-",: nöd och 
olyckor griper delt;t gande hjiii"lan och 
liigges inför Gael i hön . Insil;ten Olll alt 
Gud "iii l.JeoLira oss, den elfte timmcns 
foll;, at t med s lönT kraft yerka hans yer);, 
gör sig a llt mer g:i ll an cl e. I alla [elll 
,ärIdsdela rna on11'i ngas förclensl,uJl nft· 
dens Iron ay IJc djancle l;rislna. ?lI,Hl :Jrl
ropar Gud om Jörnyade, rika Yiilsignelser 
ö\er mi ss ion ~t rerna och det yerk de ulfö
r a . f ö rsa mlinga l"lJa ay inrodda ];rislll:J 
lil; so m inlödda ledare och predikanter 
~i ro [örem[t! för bön om alt rle , l.Jes c ,~laclc 

av lön e ls h eliga Ande, m[tlle hefinnas 
sl;ic];] iga lill at t ycrl;a Guds 'Tri;. Oron 
oeh ni>den bIa ud lllJssionsHi.ndCfll:ts foll; 
ul ;.!',r e lt s lort oeh gripande ämne för 
;,kLlll a n och bön. Den misslOneranr1c kris
lenh e len och dess förhållanden mana ocl, 
s{t till bön om andlig förnyel se oc h om 
kra ft lill fortsalt ycrl,samhet. 

Det djupa alll'ar oeh bönebchoy, som i1r 
för handen bland mi ssionens yii.lll1er ule 
i den s lora Yärlden. gör' sig i lika m~,lt 

gii lI a nde bland troe nde I;rist n:t i Syerige. 
S"ensl;a \[i ss ionsrådet h a r förrlen sl;u\l 
beslula t rikla den na maning till sve ns);a 
medkrlslna , a H de m ~tlte i möjligas le 
lll{, n avski lj a Trellondedag jul lill böne
(lcI g föl' mi ssionen bland de icke l,ri s lna 
flll'ken or.:h Israel. Orrll'ts förkunnare och 
kris lna ledare ombedjas alt laga denna 
<lugcläge nhet P:t sina hj fir la n, bl'riir;t elen 
illlör sina [Ihör:tre och göra yad dc hlll
na för all n ii ~ ll,ol1lmaJlde Treltondedag 
m:tlle b1iy u ell ycrklig missions· och bö
necJa g bla lld S"eriges troende foll;. 

Till denna Yiidjan om förbön rör mis
sionen "ill \Iiss ionsråde t loga en erinran 
om dc rn tlllga och s lora anledningar till 
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tacksägel se r för missionens framg ångar 
och fö r de väl signelser, som genom den 
l;ommit millioner människor till del. Vår 
bön må s~tlunda icke ske med klaga n 
ell e r i misströs tan utan med glädje och 
lovsång. Missionen är Guds verk, oeh han 
har \'ak a t över det verk, som han av nåd 
fram skapat. Guds troIasta löften sl<ä nk a 
oel;s t\ dc största framtid slöften för mis
s ion en. »I-lerrens fruktan sl<all e n gå ng 
övertäcka jorden , såsom vattnet täcl;er 
ha vc ts bOllen». 

Svenska iVl issionsrdde t. 

En hälsning från 
rev. W. H. Aldis. 

W. fl. A/dis. 

Kina Inlandsmissionens föres tå ndare i 
Engla nd , som i samb.:tnd med årcts Sö
dertäljelwnferens besökte Sverige, har 
tillstä llt oss följande hälsning avsedd att 
införas i Missions tidningen Sinims Land: 

»j\'Iina l,ära vänner! 
l\Ied stor glädje tillmötesgår jag en av 

min gode vän Martin Linden uttryckt 
önskan oeh skriver någ ra rader såsom en 
hälsning fri:\l1 Eng la nd. D e t , 'ar ju för 
mig en synnerli gen stor glädje a tt i som
ras få besöka Ert land, och jag ska ll sen t 
glömma varl,en vä rm en i vä lkomnandet 
vid min ankomst ell er den lyckliga ge -
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menskapen med Eder, so m jag fick åt
njuta, då vi vid olika tillfäll en voro till
samma ns. 

Mitt deltagande j Södertäljel{o nIerensen 
var en erfarenhet, som för mig gjorde de 
heli gas gemenskap till en djupare verk
lighe t ~1n den tidigare varit, och minnena 
från dessa dagar komma att förbliva till 
mitt jordelivs slut. 

I Prinsen och Prin sessan Bernadottes 
utomordentli cr t \'3ckra hem l;unde jag ej 
a nnat ä n t acl<3 Gud, för de t han berett 
mig t illfälle a tt se ett så ideal iskt kr iste t 
hem, och jag står od::så i s tor tacksam
hetsskuld till min vän doktor Karl Fries 
rör hans utmärkta tolknin g. .Jag fil L' 

emeller tid ej ralla rör fre stelsen till att 
börja r~ikna upp aJ] den myck na godhet 
jag blev röremM för, mitt brev bleve d ~l 

a lldeles för långt. 
Bland de m[tnga intrycl;, som jag er

h öll under min vis telse i Sverige, m ärkes 
särsk ilt en mycket fördjupad känsla av 
de t oerhört stora värdet av Kin a Inland s
missionens interna tionella l;araktär. Min 
innerliga bön ä r också, att den kedja, som 
förenar oss i denna underbara gemen
sl<ap, må bli allt starkare och starkare. 
Vi h a s[lsom mission ett särskilt budsl<ap 
a tt fra mbära , ej blolt i Kina utan äve n i 
hemlä nd erna, och en del av detta bud
skap ä r vittnesbördet om att vi a lla ä ro 
e tt i Kristu s Jesus. 

Då vi t änka P~l \'{lr gemensamma upp
gift i Kina , behöva vi ock komma varand
ra närm are för att kunna med varandra 
dela glädj en av att få inbärga en stor 
skörd för vår Herre frän mörhet därute. 

Bedjande a tt Guds välsignelse även i 
fortsättningen i ö\'ernödande m~ltt må 
vila över Eder t arbete för Gud i Kina 
Iörbliver jag 

Ed er i Herr ens lyckliga tjäns t 
W. 11. /tldis.» 

* 
I ett föredra g, som MI' :\lcl is nyligen 

höll , besva rade han åtsl(illiga frågor, vil 
ka a lltsomoftas t fram ställas till honom. 
Några av dessa ä ro säkert av intresse 
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även för svenska läsare, varför Yi här in
föra ett kOrL utdrag ur förcdraget: 

»En annan fr:lga lydcr: 'IIa Ni bcsUim
da bcvis lör a lt Ni göra rätt i att an laga 
cl'b judanden Olll in lräde i mission sa l'be
te t i Kina ?' - Med hänsyn h ~ir lill fin nes 
e lt beYis, som \isse rlige n ej iiI' aygörande 
men som dock iii' mycl\c t på hJgl ig l, niirn 
li ge ll ekonomi en. J\1an undrar, om Y;J r 
nuvarande inkoms t ska ll delas, så alt den 
r iicl;er ä ven [Öl' de 200 nya mission i'Il'e r, 
vi bedja om, men jag iiI' ö\'crtyga d Olll, 
a tt Gud lika lätt kan förse för 1,200 mis
s ion iirer so m ha n tidigare för sett för 
1,000. Della h ar han ock visat prov på , 
d ~l han linder innevarande års först::l 
hal\' ~lr Lllit Kina Inl andsmissionen få 
13,000 pund (o mkr. 234,000: - kr.) mera 
i inkoms ter ä n under molsY::lrandc itd 
föreg åe nde [Ir. Det är ingen a nl ed ning 
till fr ukta n, tro ts det stor,1 behovet a v 
flera missionä r er, men överIl öda nd e skä l 
till a lt l för lrös lan p :l Gud yara frimo
diga. 

Ännu en rr ~lga lyder så: '.\1' det rä tt a lt 
under nuvarande förhållanden i Kina 
sända mä n och kvinnor att arbe la dä r
ute?' - Vi fi\ ej glömma farorn a däru te, 
men vi måsLe ock komm a ih åg eLt par 
tre andra förh{l11anden. En miss ionär, 
som nyligen he mkommit Iran en resa i 
Kina, berättar om uLomordentligt s tOl' 
vä nlighet visad missionä rerna av folket 
i a llmänhe t samt om Iolke ts i\' er ifr;.ga 
om a lt r:1 h öra evangelium. Dessa tV:l 
förhållanden \'is a behove t av al t eva nge
liu m nu predikas därute. Vidare fil vi ej 
g lömm a, att missionsbcfallni ngen är ovill
l,orlig. Må Kristi församlin g aldrig taga 
såso m si tt m,Hlo: »)Trygghet förs t oeh 
friim st.» Risl,el' kunn a ej undvikas, men 
den, som ä r på Guds vilj as viig, är lika 
säker i Kina som på någon annan p lats. 
Gud bjuder oss alt gå framåt. Alt lyda 
kommer ka nske att kosta myd,et, men han 
lede r oss sjä lv, och t,'ons öga l,a n se den 
komma nde segern,» 

Skr'lven till missionllr'e'j'na! 

Bed;jen för missionärerna! 

Sinims Land. 
Pil sis la sidan av dagens n ummer av 

Sinims Land ilterfinnes prenumeralions
a nmälan för denna vår missions tidning, 
och vi ville härmed fästa uppmärksam
he ten därvid. 

Sa mlidig t vi ll e vi också utta la ett varmt 
lack lill våra vä nner, som år ef ter å l' gå 
in i kärleksgärningen a tt sprida Sinims 
Land. Vi tacka även Gud för dem och 
bedja Gud giva dem nåd oeh kraft till 
uthållighet och oss m ånga nya sådana 
vänner. 

Trettondagen. 

anOl'dna r S, i\f. K., i likhe t med J'öregi't
ende ;1 r , Id . 11 f. m. en rniss ionshög lid i 
Hetesdakyrlwn , FJol'aga ta n 8, Sthlm, då 
spa rbössor oeh oHergfl\'or mottagas, 

Dol_tor Karl Fries leder mötet och mis
sionär Aug, Berg samt fr öken Ingeborg 
jlckzell l,omma oekså a lt la la, I'l'iissionens 
viinner hälsas varmt välkomna, och vi 
anbcralla mötet åt deras hågkomst och 
förbön, 

S. M. K:s tisdagsbönemöten. 

i I3etesdal(yrl\an börja 8ter v. G. fr. o. m. 
tisdage n den 13 näs tl;omma nde januari. 
Möten a h åll as Id . 7 e, m, oeh Missionen s 
\'än ner' hä lsas varmt viilkom na alt taga 
del i dessa möten. 

~11III.lliI'J.IIIIIIIJIIJIIIIIIIIUlllllllllilllJlillillI'lIll1hllll·II·IIi'II'1I111IIIIIIIIIJIIII"', 1'lllllIl'IIII1'I'In:IIII~ 

En God Jul 


tillönskas alla 

s. L:s läsare! 

~1,lrlli:'llml'lihi:jl-ll:d l'IU:IIl'llI'I:Ui!l:I'II.' l'IIIIIIII'II'lrl,I·I1I:I~I(lnnlllm.nl1l1l hlua:I!I!I'IIIIHUUi~ 
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På resa till Kina. 

Medelhavet ))Trief)) d. 16 no\". 1930. 

IGira l\Iissionsvänner' 

Man har s~' g t mig , alt en reseskildrare 
bör v"ra sann oplimist. Kanske är det 
inte så lält alt förena dess:l h:,da begrepp, 
när det m[tnglH'sjungna Medelhavet en
dast bjuder pa regn fr~tn asldaddacle 
moln, och ångbåten är överfylld, så alt 
tillfredsställande platse r ej finnas rhir. 
Havets oroliga böljor svartna och upp
lysas endast d~, oeh då av avlägsna ljung
ande blixtar. Delta storslagna natursk ~\

clespel blir det enda, som n:lgot höjer den 
dystra s tämningen ombord under dessa 
solfatticra daga r. 

~-Ien om mina l,ära läsare vilja följa 
med Irån resans begynnelse , sIca]] det må
hända lyckas mig att skildra första delen 
av vår resa mot den ljusa optimismens 
bakgrund. 

När vi fr~\I1 plaltformen P~l Stoel,holms 
Central den G nov. lyssnade till de sista 
tonerna av den kära barn aså ngen: »Vad 
han tar, och vad han giver, samme Fa
der han förbliven> , etc ., lyel,les det oss, 
som om vi aldl"ig hört den sången l<linga 
så underbar. både vad text och rö stmate
rial beträffar. Var det inte liksom ett in
segel p[l alla de härliga löitesorclen Id n 
missionens Herre, som i Sa rikt m[, tt 
kommit oss till del den sista tiden i hem
landet. Tack rör den avskedsgåvan! Som 
ett ljust och rikt minne sl,alJ den följa 
oss. 

När vi vid 9-tiden följ ande morgon 
glida in på färjan, som skall föra oss till 
Sassnitz, ligger öst('rsjön lugn och klar. 
Från däck skåda vi den sista skymten av 
vårt älskade fosterland . Hur hade man 
ej tänkt sig elen slunden? Men - ))den 
nåd han giver är större), oeh så hälsa 
vi då Sverige fanäl. - färden är vil
sam oeh skön. Kl. 1 befinna vi OSs p;", 
tysk mark, och just när vi ~i la middag, 
glida vi in på färjan, som leder till 
Stralsund och befinna oss alltsfl på hi
s torisk mark Vi passera oeks1't staden 
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GreiIswald, som i mer än två århundra
den tillhört Sverige. Berlin, diil" vi ämna 
överna Ila , bjuder p[l regn : vid tåge t mö
ter en ung man med tyskt gemyt, vilken 
beledsagar oss och bagage l till hotell S:t 
Mikael. I Vara gavobrev fran omtänksam
ma vä no er finna Yi några lemh·onorssed
lar, avsedda ))lör någon uppmunlran un
der resan», g~,vor, som i sanning kommo 
väl till pass. Yi företag;, en biltur genom 
sladen för att göra Cl! lilt på s tor slads
livet. 

Följande dag g:! r färden vidare genom 
Brandenburg och Sachsen . Söndagsmor
gonen gar upp mru strålande sol över 
Alperna. I1ela dagell sus:,r tåget genom 
dälden av den väldig:] alpJ\edjan. Vi 
glömma både tid och rum för det na turens 
sJ,ådespel, som upprullas för våra blicka r. 
Dc lövklädda fjällväggarnas höstfärger 
erbjuda en praU i den starka sol belys
ningen, som bländar ögat. Här oeh var 
skymta \'i små vitmenade l,yrkor, dit 
grupper av helgdagsklädda gudstjr,nst
firare tåga. 

Över nejden vilar sabbatsro; så oek 
v[n·a hjärtan. De små byarna oeh en
staka gårdarna ha li1,,0111 Lävlat om alt 
lWl11ma 58 högt so m möjligt, och de av 
vackra villor kantade alpsjöstränderna 
bära prägeln av stillhet och ro vid den 
mälniga fjiillfoten. LiU smala, sl{imrande 
silverbanU. sölea sig fjällbäckar och älvar 
v~ig utefter de p~, många ställen brant 
slupand e v~iggarna och bilda här oeh var 
slorslagna for sar oeh fall. Snötopparna 
sl,imra som l,ri s taller. 

Tiden flyger oenna dag. Vi följa den 
långstr~irkta Lllganosjön och skåda på 
HlI1gt h:,11 det sista panoramat av sago
landet, som staden LlIgano erbjuder där 
den ligger bl'lägrn delvis vid sjöstranden, 
delvis på fjällsluttningen. Vi se oss mätta 
av nalursc('ncricr den dagen och instäm
ma i skaldens ord: ))Ty när så mycket 
skön t i varje :',der av skapelsen och livet 
sig förråder, hur skön då måste icke 
Källan vara Den E vigt Klara.\) 

i 
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Solen sjunl,e J' s8 ];ta ned b8kOJll de n 
sisla snötäcl,l8 fj ä ll loppen, och vi helin
IL) OSs nu pa ilaliensI, mal-k. I-I ö jdern8 
försvinna, sky mnin.~en faller P ~l oeh cller 
Jlclgra limlllar 8nget' tagels vi ssling, alt 
vi äl'O frammc vid järnvägsresa ns l1läl 
- Genua. 

Encr en h a lvlimme befinna vi oss på 
ett rent hOlcllrum, fyllda av ta c];s8mhct 
ö\'er den n~lC], o ~s r edan vederfari ls. Bit 
för bit ha Yi crfarit, hur Yi »Ie lls i de 
beredda g~ir nin " 'lrn8)) . Varken tull clJr.r 
passvisita tio lI ha föror sal,a t sV~lrigheler, 

och där si tla vi nu milt ibl8nd det myd:
na h amlb::t ga ge t, allt i osbda t sl,ick med 
s tr ålande hum ör. 
M~indagen bjuder P~I cn bilfärd till den 

för sin skönhet berömd8 gJ'avg~\rclen 

Ca mposan lo. Yi l,ör a P~I en 8 v dessa g8
Lor, som i starl, sligning slingra sig till 
den högt ligga nde s l8dsdclen. Yi bese det 
m es t sev~irda av Campo sa nlos m ~irldi ga 

gravl, ull a r' m ed pr8Ufulla monument i 
marmor . Vi se oeh heundr a, och vår 
engelsktal8nde chaul'lör l,ör oss till nästa 
sevä rdhet, oeh är e.i se n att besva ra a lla 
v[lra nyfikna frågor. Dd förnämsla fran
siskanerklostret m'lste vi oek~'1 se, m en 
det förtjänar ett kapitel rör s ig, 

V;"lra biljelter avh ~'lmla vi P ~I Nord
c1e utseher Lloyds l'escbynJ, d itr östern och 
väs tern mötas i brokig rasblandning oeh 
spr~d,:fö rhistring, och Yi kunn <"l ej und gå 
att i smyg titta pa varand1'8 undrande: 
»vadanifrfln och var lh ä n ?» 

EItcrso m våra »lirc» äro a "sedda att 
räeka fö r 2 dygn bl o tt. f ~1 Yi. med tacl, 
sa mhet flyll a rr ~1I1 hotdl c t, så fort 9,000
to n na ren »Tr ie['» anliinl. \'isserJigen un
derr iillas Yi om a lt elen avgår en dag sc 
nare, m en kassan till~lter inte elt längre 
uppch~lll i elen elyra sjös laden, 

Det är med inte r inga nyfikenhet Yi 
gå omhord på »1'rie]'». Yi för s tå, att pas
sagerarea nl a let är ova nlig t s torl, c];l bå
de c1 a m- och hen-salong användas som 
m <"l lsal<"l r. "i anmi'i la oss till andra si tt
ningen och bliva placerade vid elt skan

din8vi sU L0rel. I\ y fil;rt titta Yi mot dör
rcn i undLIl1, huru v;ha ö"ri ,~: 1 bords 
gra nn ar sl,o Ja se ut och döm om Y[\I' 
s tora fÖf\' ilning, cbl d itr komma ill l;lga n
de i höglidli ,'i skrilt ::l0 ll1unbr. De iiro 
flera itn Sel, omkri ng 50 , sam t nftg r a mll1
Il or. Dc läsa si na bordsböner und er 
rn i'lrkli " <1 ccremonier, men dricJ;a scdan 
Yin oc h spela I,ort h elt ogeneral. Dc iiro 
tyd ligen a ll a missionitrer, av vjlk a dc 
Ile sla hava Manila som m ål. Av övriga 
P;lss::tgc rar c äro 13 India - och Kinami ssio
n iirer, rörnlom euro pcer iiro .i:lpanescr, 
hnescr, negrc r oc h inclier reprvsenteracle. 
Yi iiro inalles 140 p;"1 denna Idass. 

Kl. 2 den 12 no\'. bst;JS förtö jnin rr a r
n a fr å n v(lr »Trier», När landg;"mgcn 
dras in och farty .~surkes terns vild a trum
slag d;\nar, (El brisler n ;"t go t därinn e, 1In
(\C'r det alt Yi sal,ta glid a Ilt ur Genlla s 
vac);} ';l h a mn, Dc väldiga bergen, pa var s 
slullningar sladen är byggd , försYinna 
s nart UJ' v:Jr ,\syn , och mecl den vårt eget 
Europa, J;iiras t i det ögonhlicl" det ej 
hi.ngre skön jes. rramWr oss li ggr r Mc
delha \els hl :l8 yla spegelbla nk och insö
VCT oss i dl'ömm a l' orn en undcrbar' Me
del ha\sresa. Men ickc aIb drömmar äro 
sann drömmar, det rin go Yi snart erln!'n, 

Nitr dl's ~ , a radcr nedskrivas har den 
s isla dagen av i'l'ledclh avsrt'~an grllt till 
ä nd a, h;irli g i likhet m ed den förs la, Vi 
skym la nll J::: gyple ns ku s t och sk ola 
sna rt ,wliimna de lt8 resebrev, vill,et j ag 
önsk ar \ille l,omma lill Er a ll a, som cn 
hälsning om tro [8s t Fadersol1lsorg, om 
trygghet oeh glädje ii\'cn milt i s lormcn, 
Och när dc nna häl sn ing n [Il' Er, äro Yi 
a lltfor t resen ~irer. Glöm men oss ej! Bed
jen, 8 lt Herr c!1 välsignar " ;11' ingrmg i 
det la ncl , elit h 8n kallat os, ' 

Yal'e n alla \8rmt hälsade från Edra 
lyckliga Kinaresenärer genom 

Maja LIll1dmark, 

Visa tidningen för edra vänner 

och bekanta och uppmana dem att 

prenumerera å densamma / 
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Från Ishih. 

(Forts. fr. fÖl'eg. n:r.) 

Vårt andra och sista möte hölls i Ishih 
d. 17-18 maj. Aldrig förr hava vi haft 
en sådan slor dopIdass, 21 män och 34 
kvinnor. Det var stunder vid Jesu fötter, 
rannsakande, undenisande och h.iälpan
dc. Nästan efter \'arje möte var det nå
gon, som kom och bad om förbön. Guds 
Ande var så förnimbart nära. Det skulle 
vara roligt alt närmare berätta något om 
dem, de hava alla sin särskilda historia. 
Jag har ju fått bedja med de flesta och 
hjälpa dem fram till Frälsaren, så jag har 
riktigt fått leva mig in i deras både oom
v~inda och frälsta tillstånd. Malte och Ida 
Ringberg kom mo hit till vårt möte och 
gåvo oss god hjälp. Mycket folk. Både ka
pell och gård voro fullsatta. Dopakten blev 
en värdig högtid, trots det myclma folket 
och de många dopkandidaterna gick allt 
S~t lugnt och stilla till. Äldste Hai döpte 
männen och Axel döpte kvinnorna, ty 
det var för många för en person. Så ha
de vi då friin heja distriktet fiilt inhösta 
G8 personer. Däribland var det både gos
sar och flickor från viira skolor. De Ilesta 
a v c!opkandidaterna voro från Ishih med 
omnejd. 

Sommaren. 

Axel ol.:h jag blevo ombedda a tt taga 
hand om hushållet på »Sommarro)). Jag 
sade först nej, ty när jag filr mycket att 
tänka på, så blir jag ofta sömnlös. Men 
som det ej fanns någon annan, som kunde 
åtaga sig det, så gingo vi med glädje in 
i arbetet, förlitande oss på Herren, att 
han skulle ge det, som behövdes av både 
sömn och krafter. Och vi hava i sanning 
orsak att prisa Gud, ty han hjälpte oss 
härligt igenom. Och vi fingo göra många 
dyrbara erfarenheter, som vi ej skulle 
vilja vara förutan. 

Den 28 aug. reste vi hem till Ishih igen, 
just i god tid för flickskolans öppnande. 

Nu då jag skriver delta brev äl'o VI Inne 
i Yuncheng på l,onferens, eller rättare 
sagt, är det ett par dar innan den börjat. 
Sedan vi komma hem, hava vi vårt höst
möte, och (lagen eHer mötets slut är den 
stora dagen, den 14 okt., då arbetet börjar 
]J:t v[trt nya l<apell. I sommar har för
beredelserna gjorts i form av tegelbrän
ning samt slagning av jord tegel. Snic
karen håller nu också på med a tt göra 
dörrar och fönster. Bed med oss a tt Gud 
må välsigna nllt som sammanhänger merl 
detta kapellbygge, att vi må få goda och 
duglign arbetare o. s. v. 

j'l'red yarma hälsningar. Eder i Jesus 
lyckliga !1nna Ifahne. 

Glädjebud från Tungehow. 

(Utdrag ur privatbrev. daterat den 9 nov. 
1930.) 

oSå lörde han sill folk ul med [röjd. 

med iubel sina ulvaida.» 

Ni därhemma veta lika väl som vi hur 
glesa leden äro häru te, och det yar nog 
inte ulan bävan jag denna gång ensam 
tog upp arbetet eller sommarens semes
tel'. Under konferensen gav Gud mig sa
dana härliga löften ur Guds ord, och jag 
kände, att jag kunde inte annat än g;t till 
Tungehow, fast mycl,et sades, om huru 
farlig (smittofarlig) denna plats är etc. 
Gud sade till mig: ))Frukta id,e. Jag är 
din sköld)), och så var jag förvissad om 
Guds hjälp och att det var han, som ledde 
min väg. Jag behövde inte längre frukta. 

Så kom Hanna Wang hit för att hjälpa 
till med dopIdassen. Hon lwm just en 
veeka före stormötet, och vi gladdes båda 
i hoppet att Carl och Ethel Blom samt 
Styrelius' båda skulle komma hit till stor
mötet den 24- 26 okt. 

Dopklassen var rikt välsignad, och vi 
ringo glädjen se elva av dem genom do
pet upptagas i församlingen. Det var en 
stor glädjedag. Stormötet hörja de frenag 
kväll, och jag tror både kineserna och 
jag kände oss mera högtidliga än vanligt. 
Martin Bergling och Ida Söderberg kom
mo med Carl och Ethel Blom från Hoy
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"ng, och l'-:ils och Olga Slyrclius kom mo 
fr :\n Pueheng. Vi voro då 8 uLlänningar. 
De t y:, r niisl an konfer ensUi nsb i luften! 

Dagen dler stormötet regnade det, och 
lllöLesdell:1g:1rna l,uncle ej g ~l hem. Det 
blev allts<i en extra mötesd a g, och ingen 
var ledsen åt det, me n fram på f. 111. bör
ja de plölsligt skarp sl; jutning, som hördes 
vara så nära som hade det varit i grann
g~ll·den . Det var clock på s tadsmuren , men 
kulorna ycno i luften över oss. Alla und
rade vael som kunde vara ;1 färde. 

Snart fin go vi veta , att stadens soldater 
hade flytt uneler natten, och att rö ya rna 
nu passade på att försöka komma in i 
s taden. Sladens polisk ~lr försvarade sta
den fr[m lDunlrna, men rövarna hade 
ll~lgra a v sina bundsfönanter inne i s ta
den, och på f. m. öppnade d essa portarna, 
och röv arna hlevo stadens »besl;yddare». 
lngen störde oss p[l stalionen, ulan vi 
fingo vara i freel, men P;l natten hade rö
varna rövat de flesta butiJ;er i sladen, och 
äYen i en del s törre hem hade e1e slagit 
in dörrarna. 

Tisdag morgon var det sol och vackert 
Yäcler, och s tadsportarna voro öppna. De 
flesta av stormötescleltagarna starlade då 
tidigt för att hinna till sina hem p[l dagen. 
Då vi sullo vid middagsbordet, började 
igen sl;arp skottväxling, och vi S~lgO und
ranel e P;l yar a ndra. Vad kunde nu vara på 
färde? Jo, södersoJdaterna h a de kommit in 
i staden och började helt plötsligt skjuta 
på gatorna efter rövarna, som under nat
ten plundrat. Det blev e tt Yäldigt smatt
r a nde och sJ,ju tande , och ibland kändes 
det som Yar det alldeles inne på V~lr gård. 
Under allt kände jag mig trygg vid det 
ordet: ))Frukta iel;e; jag är din sköld!)) 
- Det är gott att h a ya Gud till sin sköld 
när det är frid oml;ring, men mycket me
ra Srl när man hör kulorna vina öyer hu
vudet. 

Sl, olflickorna sIwekade sig i ett av sov
rummen och försökte halla modet uppe 
geoom att sjuoga den en'1. s.\ng0tl eftt:'r 
den andra. Så sm~lJ1ingom l,ommo solda
ter och sökte efter rövare inne P~l vart 
område, men gjorde oss ej någon sl,ada. 
U nderbart hur Gud höll sin hand över oss 

a lla de dagarna. I s taden blev det lugnt, 
men utomkring pä landsbygden var det 
oroligt, och soldaterna gingo än hit, än 
dit. 

I Pucheng skull e det bliva s tormöte den 
31 okt.-2 nov. Men hur skulle syskonen 
komma dit? P~l torsdagen, d en 30, star
tade Nils och Olga S., Hanna W. och Carl 
B. i bilen, oeh Nils hade lovat att följande 
dag komma och hämta Ethel B. och \Iar
tin J3ergling. 

N~ir vi sulto vid middagsbordet P;l tors
dagen kommo de tillbaka alla fyra utan 
att ens hava kommit över noden. Vi voro 
glacla, att dc välbehållna kommo tillbaka 
och alt ingen oJycl;a hän t dem. P tl lördag 
morgon starta de vära vänner för alt resa 
till Pucheng igen. Denna g" ng var Ethel 
Blom med. De ~lkte nu P ~l k ii rror och 
hoppades alt fast sent iinda få vara med 
om sisla dagens stormöte, men döm om 
var fönaning när fram pä e. m. de alla 
uppenbarade sig på ga rden igen! - Nu 
var det ej annat att göra för dem än alt 
lugna sig här över söndagen . De hade 
ju gjort två försök alt komma från Tung
chow, men ej Iyclwts. 

Lördag e. m. fick jag n,'gra rader fran 
Dagny Edla Bergling, som öyelTaskade 
oss med den glada nyheten, alt V'l ille och 
hon lyckligt anlänt till Hoyang. Martin 
Bergling fick nu i en hast riktig hemläng
tan, och söndag e. m. star lade han i kärra 
ensam r esan hem lill lIoyang. Carl och 
Ethel J3lom fingo s in visLelse förlängd 
här, och det var väldigt roligt aLt ha både 
dcm och StyreJius båda kvar här. 

lIIedan Yi voro i Peitaiho samlades någ
ra av oss till daglig bön för vara s tatio
ner , och Yi ha redan fått se hur Herren 
svarar och gör långt utöyer vad vi kunna 
bedja eller tänka. Yeckan före stormötet 
fingo Yl bedja med de flesta eleverna i 
flick-lJassen. Du skall tro det var en gläd
jcdag. Hanna Wang hade haft bönemöte 
med dem, och Guds ande rörele vid hjär
tann. De t blev syndanöd. tårar. bön om 
förlåtel se, och fr ~ilsningsfröjd blev slutet 
på det h ela. På kvällen kommo de, den 
ena efter den andra , somliga till Hanna 
\V., somliga till mig, och bådo att vi skulle 
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bcdj a för dem. När jag sedan gi ck till 
sängs, ]mnde j;lg lmappast fä en blund i 
ö cronell Iör glädjl'S simll. Hur underbart 
iiI' ide Guds \'crk i ett männisl;ohjärta! 
I mor, .' när jag hack morgonbönem öte 
m ed dcm och d en en a eftc r elen andra 
s iad upp och bad och tacl,ade Gud för 
synd ernas förl [ll Le, kunde ja ,c( knappast 
{lt erh~\J] a tararna , .J8 g riil,nade till 10 
som bå do sa inncrligt, sedan brydde jag 
mig ej om att dil,na Iii n,c( l'e , Dc äro ÖVCJ' 

20 i kl8 ssen och all a förutom cn kan tack a 
Gud för syndcrnas förl å telse. Jag tror 
dock a lt iiyen d n lilla skall kon1111;'! med. 

I morgo n börj a Yi en bihl'Jkurs för 
utC1mståe nclc. Nrlg ra av dessa \'uro här i 
\' :\ra s och Hi s tc. Tu ha dc fått löfte alt 
knnllna en m' nad. Vi Ledja myck et att 
d. 'nna kurs skall bli till rik villsignclse, 
och att alla , som komma mcd, ska 1,0111
ma helt övcr pil Guds sida. Det finn s 
m ~mga svårigh e tcr i a rbetet, m e n det 
k ä nns som l,unde man ö\"cninna allt , n8r 
Gud verl,ar ibland oss. Yi vänta att få 
skur ar av välsignelse! Yi t ael(a Gud för 
clroppar na me n äro inle nöjda därmed. 

Till givna 

Minnie Ni cholsOll, 

Resa och bussolycka. 
Hur h a de jag inte hoppa ts f ~1 vara med 

om vår l,onferens. 'Ja,C; m"str doek s tanna 
vid ku s ten för a tt ra bch a ndling för en 
alh'arlig öron ål(omma , 

Me n tiden korn oCl, S,'1 för min sy, ter 
och mi g alt r esn tillbaka till fält et. Stäm
ningen VDI' fr ä mlin gsl'icnllig. Tit gr es an 
blev docl, i stort sett god. 

Vi sbJlle furls:i lta r esan med bu ss, Den 
hirden blev riskabel , ty "tIr cha uHor e n
ViS8dl~ ' att ha en m ä ngd tungt bagage p å 
tal,e t, medan vi \'oro r~l personer inne i 
vagnen . pel l'. m, den första dagen skedde 
oeksa en olycl<a, 

Min sys ter och jag hade inte sag t my c
ket till varandra cll'nn a dag, BeItla h a ele 
vi kiint oss så underliga till mods och 
oavbrutet kä nt oss t vingade alt bedja för 
vår r esa, Jag bad Gud bevara oss från 
olyclw, Han lät oJyclzan hända, men be-

L A N D. 26 der. . l~;J O 

var ade oss i elen , ra J1l :lI1ga '. ~ltt ring o \'i 
se !J a ns underbara omvar dnad om sina 
barn, 

Yi l, örde i dil, e t, men elike t Yar blolt 1 
meter djupt pCl delta s lällc. Yi välle, men 
vältc mo t en l,ulle . yill;ct millsl,adc s tö
ten , \'i t go oss ut genom fön s ler Odl 

dörrar. All a tyckte, vara osl;atlade utom 
en m a n, som blödd e s \'~lrt. IIuvudsvalen 
\'ar uppskurcn fr[1l 1 pannan till hj ässan. 
Min sys ler tvättade såre t och förb and de t. 

Jag tror, att den m ann en var en kom
munis t. Vi hndc sett honom, innan fär
elen börja de, »Ned m ed imperiali smeJ1), 
»» ulliiuninga rna borde död 8';'), s a clant ha
dc h an ~agt om os . Det är f:uligt alt 
V;J I' <.l en fiende till Guds barn. Vagny 
Edla hade önskat rå nflo'ot till fälle alt gö 
ra honom en tj äns t. Nu rick hon dct, och 
mannen va r r örd till tårar. E n passeran
dr bil förde honom till s jul,hllS. 

Yi fortsatte Ocl, S~1 resa n efter en tillfä l
li g r epara tion. Vi l, ommo äyen ett litet 
stycke nästa da g. i\len dCl \,n bilen odug
lig att fa ra med och eha ulr ör cn s juk. Han 
hade i sin i\'er e j förut brytt s ig om smär
tor, som han kä nt. I två dag ar fin go vi 
\' ä nla p å en buss, som hade rum för oss 
och a lla sal,er. Men \'i voro i en stad, 
där det fa nns Kin a Inlandsmissionl 'ns 
missionärer, ~aml a goda vänner till b r 
oeh m or, - Eesan g ick galt i fort sä tt
ningen, 

F ra n Yuncheng fin go Yi resa med kärr:). 
och mul a , Dag ny-E<1la salt inne i vagnen 
och jag uta nför·, Hon klag ade över att 
hon sa lt S ~\ hög t, alt hon ingenting l, und e 
se. i\Ien vat! var de t att se, mena de j;1 ,C;: 

en ändlöst gulbrun, trist öken. Sakta, 
~aJ;ta droga \'i framåt. Kom så eftermid
dage n. Solen skull e snart gå ned. Hu r 
yachr himm elen var! Vilk a härli ga fär
ger , nyanser, övergånga r, e j blolt där so
len ya r lItan öyer hel a himmelen . - Kun
de man n ågonsin d ~ir h emm a uppskatta 
himmelens sl,ö nhet så som h ä r. Ilemma 
va r man s ,', \Irrta gen av jorden.s skön
het. Jag har saknat Sveriges vacha na
tur mycl,et, men de t gör ju e j S{I mycket, 
<1 >1 jag har en så härli g himmel öyel- mig. 

Det sl;ymde och blev mörkt, och vi toga 
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iu p" Y'irclshus. :,Ian hlir mörhultad av 
kärrans skakningar och tröLt efter miltals 
vandring. Det sl,ullc bli skönt att få sova 
- om Yi finge sova ostört. N ej, det blev 
ingen sömn. Det blev en strid mot sl,aror 
<1Y smfIosynliga fiendcr. Föga vila. Tim
marna gingo Hlllgsamt. Yi skull c ju starta 
kl. 3 på morgonen. Var den inte det ännu? 
Bäst att se eHe!'. Ar Uockan bara l? Yad 
skulle jag da göra? Om jag skulle vila 
mig n;lgot med cn promcnad, stl kunde 
ja g s:1 mtidigt se, om sakerna voro orörda 
pOl yagncn. Sagt och gjort. 

Ah, natthimlen var l,ylig och frisk oeh 
yill,cn präldig stj~iI'llhimmel! Det var cn 
bra ide att gJ u t. Och där stod vagncn. 
.r ag lyslc jl~\ dcn med ficklampa. Allt Lyck
les vara orört. :'IIcn en man saLt i n~lgon 
\'1':1 oeh hoslade krystat. Han vilie lala 
om, alt om jag var cn Ljuv, så var jag 
inLe obcyakau. Bäst alt gå eU, s:\ alt han 
kundc få »släppa ncd» siLt oroliga hjärLa. 
?lien skullc jag g;\ in igcn lill dcn dystra 
kampcn och cn sa härlig natt. Jag 
kundc gOl ut på gatan. Nej, porlen yar 
obcvekligt slänge!. Snarkningar hördes 
frc\n anclra rum. lIur liLlndc man "ara sJ 
ohinslig för ficndcrna och sova så tungt. 

Nu var elet blolt 1 Linunc kvar till Yar 
adäre!. 

Klocl;an IJlcv också 3. Allt gjonlcs i ord
ning. Yi saltc oss upp ]l 'l vagncn och 
dcn sakLa lunkcn börjadc igcn. En man 
fl':tn värdshusct öppnadc porten. Manncn 
gick förc med cn lykta i handcn för el Lt 
"äcka portvaktcn till iryns port. »I'ang, 
pang, pang. Yakna och öppna portcn.» 
»(\i l,an v,inla lills dct blir morgon.» - »Det 
iiI' utlänningar», hördc jag v ar man vis
ka. Portvaklen l,om upp och öppnadc 
portcn, och "i foro ut ur byn. På cna si
dan om oss stod. v;"lr man. lIan lyIte upp 
lykLan oeh näsan i vädret och bjöd far
"il! med ordcn: »Ni far nu, aa.» - »Yi 
scs igen, aa.) På andra sidan stod port
"akten. »Det yar Yänligt utav El', aa.» 
»c\aa.» 

Ilimlen yar strålandc med alla slj~il'l1or. 

:\lulorn<ls trampande och "agnarnas 
krlcd,andc val' det cnda ljud, som hördes 
i n8lten. Jag l,uncle blolt se I,onturcrna 

a v yagncn frall1för oss mcd y~\ra saker. 
Det "ar romantisIn. Dct blev en va('ker' 
morgon, och "i kOlIllno [rall1 lill Gula flo
dcn. Det gällde nu alt hyra en oxvagn 
mcd brcda hjul, som lmndc föra oss OCll 
sahl'l1a jl~t mador och gungfly II t lill 
bålen. 

Y[lr tjänarc, som var meel, ställdc till 
clt "iildigt gräl. Hade han satt sig för alt 
ra ett rckordpris i billighet? Yi hade inlc 
trott, alt han skuJll' göra så och voro 
lcelsna diirIör. Affären avslutades, då jag 
cj hörde p[l. Men jag kunde intc först[t, 
alt det gick SCl lyst och stilla för sig. Det 
blev klart, när jag skulle betala. Priset 
var synnerligen högt. i'dannen ans;rg mig 
aJlls~\ vara så grön i alla avseenden. 

Tullmiinnen vid båtarna yoro, som 
m'lnga militärcr härute, stora k8xar och 
härjadc med folkct. De äro v8nligtvis 
mycl,ct misstänksamma mot oss utlän
ningar. »Dessa missionärer äro nog agen
lcr för sitt lands imperialisliska strävan
elcn. De smuggla vapcn och ammunilion 
på sina resor.» Tullmänncn fingo syn pel 
oss. IIär skullc bli 11l1dersökning. Det var 
m a nga och tunga sal,er. Vi ha dc bl. a. 
mycket traktater och biblar mcd oss samt 
"iss::! malförf<ld för vintern. Hnzian 
skullc börjas. :'IIcn Gud hacle bcrctt det 
bättre för oss. i\lissioniir Bergkvist 
hade i Yunchcng gjort cn visit bos gcnc
ralen ditr och fr Hgat, hur dct ställdc sig 
att !ara övcr till Shcnsi. Jo, dct skulle 
nog ga bra dcn väg vi länkt r esa . Oombcdd 
skr('v han ocl,så ett brev ~It oss, som jag 
nu lämnadc lill tullmänncn. Dc läste: 
»I'aslor och frökcn Bcrgling [r'ln IIoyang 
äro P;1 Y~ig tillbaka till silt hcm för alt 
sköta sin religions angelägcnhetcr. Se lill, 
att dc 1;'1 passera mcd sina sakcr utan 
svårigheter. 

i~la. 

Gencral lör - - -)) 

Tullmänncn blno otroligt Y~inliga. 

Största elelen av dagen sutto vi i prå
marna P~\ floden. Dessa drogos l'unt ban
kar och över bankar. - Vi hade räknat 
med. alt komma hem till Hoyang denna 
dag, ly det återslod endast t\'~\ svcnsl,a 
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mil. Men då det redan var kväll, ringo vi 
stanna i den mans hem, som skulle köra 
våra saker. 

Det var en ny erfarenhet. Tidigare har 
jag endast bott i kinesiska v~irdshus, ej i 
något hem. Nästa dag var söndag. Vi bå
do alt få stanna till m[lI1dagen. P{l grund 
av regn kunde Yi ej fara förrän tisdagen. 

Det var ett äkta gammall,inesisl;t hem. 
Som tusen andra l;incsfamiljer helte ock
S;l dessa Konung, 'Vang. Det var gubbar 
och gummor, män och kvinnor och mas
sor av barn , alla hörde till familjen Ko
nung. Huset var ej lilet med alla avdel
ningar. Men hur kunde det rymma en så
dan människomassa? Fdn morgon till 
I,väll hade vi besök och undersökning av 
oss sjäha, våra Idäder och våra sal;er. 
V,h tjänare predikade för dem. Annu iv
rigare var ju min syster. De hade ingen
ling hört av det glada budskapet. Jag an
sågs otroligt dum, som redan var vuxen, 
men stal,ade mig på den enldaste konversa
tion. Utan alt jag tänhte på det, kom jag 
dock att rehabililera mitt rykte. Jag tog 
upp penna och papper och skrev. Det 
var underliga skrh'tecken - och så fort 
det gick. Snart spreds ryl;tet , att jag 
sl(rev u lHi ndska slu'ivtecken fortare än 
hemmets män kunde skriva ldnesiska. 

Regnet upphörde och vi startade innan 
dagningen tisdag morgon. Först hade vi 
en brant, kilometerl <l ng backe upp till 
Shensislätten. Knappt uppkomna hörde 
vi en dej skott lossas nere i byn. Yi ringo 
senare vela vad det betydde. 

Fredligt och lugnt drogo vi fram. Vid 
middagstiden närmade vi oss Hoyang. 
Förbipasserande berättade, alt alla stads
portar voro stängda utom den östra, mot 
vilken vi reste. Elt slycke utanför staden 
fanns ett vakttorn. En trupp soldater ha
de ratta t posto p[t det. De röto och skre
ko: »)\Iarifri.\n kommer ni? Vart far ni?» 
Ett gevär var ril,tat mot oss. De fin go alla 
upplysningar de begärde, och vi drogo vi
dare. Vid stadsporten var också en trupp 
soldater. Jag gick fram till chefen och 
lämnade visitkortet med mitt anspråks
lösa namn. Han var vänlig, och vi passe
rade utan S V~trighet. 

?Ilen yadan all oro? Jo, en aYdelning 
rövare kunde vän tas komma denna väg. 
De hade ]wmmit till byn, där' vi stannat 
tvä dygn, endast en halvtimme efter det 
att Yi lämnat byn. De ämnade oekså taga 
samma väg som vi och skulle snart ha 
hunnit i kapp oss, men de funno den ovan 
nämnda backen s:t dftlig, alt de togo en 
annan väg. 

Allt della fingo vi höra pCt e. m., då vi 
sutto i lugn och ro i värt trevna hem. 
Behöver jag s~iga, att vi tackade och pri
sade Gud, som så Iycldigt fört oss hem. 

Bror Marlin har rest med missionär och 
fru Blom pä besök till Puchengs och 
Tungchows missionsstationer. Vi vänta 
honom hem i nästa vecka. Hjärtliga 
hälsningar till a Ila vänner. 

Det är härligt att vara p:', s tationen 
igen, men o, vad språket är svart. 

Hoyang den 31 01<1. 1930. 
Wilhelm Bc.rgIing. 

Vitare än snö. 

»Förlåt mig, är det Ni, som har predi
kat här den sista lid en?» 

Efter att hava besvarat fr<lgan, tillfo
gade jag: »Har Ni frid med Gud, är Ni 
viss om Eder själs frälsning? » 

»Ja, Gud vare tack, jag har nu frid, 
men det är icke så länge sedan Herren 
ra nn mig; det sl,edde på ett underligt 
sä tl.» 

»Tala om för mig, på vilket sätt san
ningens ljus gick upp för Er.» 

»Låt mig da först tala om, att jag var 
manga år i Armenien, i Indien, och likt 
många andra tänkte jag aldrig på min 
själs eviga väl. 

Jag drack, och den aftonen då Gud 
fick tag i mig, blev jag utkastad från 
värdsh usel. 

Jag hade för vana alt sova nästan hela 
söndagen, och i många år hörde jag ald
rig evangelium predil;as. Jag har många 
barn, och det var min bestämda önskan, 
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alt de skulle gå både kyrkan och i 
skola n. 

En kort tid tillbOlka, en söndag, kom jag 
ned fr;tn vinden, ju st som mina barn kom 
hem fran söndagsskolan. Ett av dem 
en rar liten fli cka på sex [lr - sag mig 
upp i ansiktet och sade: 'Far, vOlrför gar 
du aldrig i kyrkan?' 

Det oskyldiga barnets fr ilga gick so m 
en dolk genom milt hjärta. 

'Vi h a lärt oss en sång, Far, om Vilare 
än snö; den iir s~ vaeker.' 

'Vad menar du, barnet milt? Kan det 
givas något som är vitare än snö ?' 

'Ja, den , som är tVOlgen i Jesu blod , ä r 
vitare än snö.' 

Jag tålde icke att höra mer; jag blev 
överväldigad vid tanken på villicn djupt 
sju nken syndare jag VOlr. ~Iitt lilla ba rn 
kunde ju tillrä ltavisa och undervi sa mig. 

Jag sade ingentin~, m en milt hjärta 
var s~\rat vid tanken pel, hur oberedd jOlg 
var alt träda fram inför Gud. Hennes 
ord, 'vi tare än snö' , ge nljöd i mina öron 
lidigt och se nt. Jag tä nkte oavbrutet P~l 

min sj iil, mina synder och evigheten och 
kände mig till sist så ytterst eländig, alt 
jag beslutade mi g för att dränka min sorg 
i glaset. Jag gick till vä rdshuse t, hestii ll
de en flaska rom och drack djupt, men 
det va r mig omöjligt a tt bli kvitt min 
sorg. Därefter stängde jag in mig allena 
med Gud, ka s tade mig ned p:\ milt an
sikte inför h onom, bekä nde mig vara en 
usel, djupt fallen syndare, ro pade till 
honom om nåd och begynte alt läsa i 
Bibeln. 

Där mötte dessa ord minOl ögon : ' Jesus 
Kristus, hans sons blod, renar oss fr,m 
alla synder.' 

Här fa nn min arma själ vila, och sedOln 
elen stunden har jag haft frid med Gud.» 

Frtm dOlnskan av H. Ii. S. 

Varför? 
Sädesä rIan sOlde till spa rven: 
»Jag skulle verkligen vilja vela , va rför 

människobarnen äro så oroliga och rulla 
av bekymmer, yarför de jäkta.» 

Sparven svarade : »j\'Iin vän, jag tror 
det beror därp å, att de inte hava en så

dan himmelsk fader so m vi, SOI11 allt 
sörjer för oss.» 

* 
Yilken 11:1(1 iir det ej a tt vara s/illa och 

vela, alt Jehoya är Gud, a lt elen H ej ige 
Israel å ta git sig att försvara och hjäl[la 
sina egna! Yi kunnOl vara vissa om alt 
vOlrtenda ord, utg;mgct av hans mun, för
bliver, iive n när bergen vika. Gud för
tjän a r , alt vi förtrösta p fl honom. 

Yäncl nu ~Iler lill din ro, min själ! Lula 
ditt huvud IlIot Jesu hjärtOl , och den frid 
som över;.;"r a llt Iörs t<\nd sbll uppfylla 
och beyara elin sjiil. 

(Ur Sanningsvittnet.) 

Insänd litteratur. 
FRID C.t;:-;;OiH ;\U: : ·S IAS. En ung judinnas 

sjiU shi ; to ria .• Av :Mar ia -";eur. rg:, översiiU
lIing från ty~ka ll av Lud vig P; ,;li pciou n. 
l , ·rads-m i,ssio n c'll,~ .i.l.ndelsfÖrFilin.gs Bok(i;,· 

lag, Stockho lrn 6. 47 sid. P ris 75 öre. 

En gripa nde skild ring, som pii. (let varrncls te 
rekommenderas. U . L. 

]\1yrb~Lck. S r {·'r(.-s7.:a Jf i·"·....·i() (/ ...-:,·tö-rbtL17I !I'!S 

Föl"log, Stockholm. L,9 sid . Pris hältad 
kr. :2 : 5 0~ inb. kr . 3: 75. 

Dessa minnesbla.d t ill hundrnår sd 'lgcn av 
Ca.rJ i\n der~50ns i VaxllOlm födelse komma 
säkert att mottagas med ghi.dje . Den som hört 
om den or igilli']le predik[LUten llise r utan tvi
vet mi nnesbladen med glädje, och d e som ej 
hÖI-l-, om bOllom fä här glädj as iit a.t t få göra. 
ban~ bekanl -kap. M. L. 

KRISTU S - HERRB~. Predikllingar ö,'er 
ky rkoå rets högm'issutexter. Av J. Nyr(-n. 
.s l'c7,-Yka JE i .. <.<ion.sfö.,.b'l!?tdets Förla..'), Stoc7~ 

holm 312 sid. P ris hä[t. kr . 4: 50; klo tb. 
kr. 6:-. 

Miss ionsföreståndare Nyr en ha.r miin~" 

g~lnger genom sill muntli ga. förkunnelse f:l tt 
va.ra till glä.dje ocb välsignelse. Dlirför kom
mer säkert denna predikosamling att mot ta
gas m ed ghidje a.v många. Bli ve den då liist 
och till välsignelse. M. J,. 
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P r e II u ID e r a t i o II s a II m ä l all. 
Missions tidningen 

SINIMS LAND 

anmäler härmed sin 36:e årgång. 

~rissionstidningen Sinims Land, organ 
för Svenska Missionen i Kina, utkommer 
viii Gud ä ven under år 1931 enligt samma 
plan som under föregående år. Ansvarig 
utgivare är missionsdirektor Erik Folke, 
varjämte missionssekreterare Martin Lin
den m. fl. medverka vid tidningens redi
gering. 

Sinims Land utkommer under årets lopp 
med 20 nummer samt innehåller uppbyg
gelseartikJar, bibelstudier, brev från Kina, 
meddelanden från hemarbetet, uppsatser 
särskilt avsedda för barn och ungdom samt 
missionsnotiser från när och f.iärran. Från 
olika håll har red. haft glädjen mottaga 
vittnesbörd om alt vår tidning fått vara 
till uppmuntrarr och välsignelse. Vi bedja 
att härmed få uttala ett varmt tack bär
för såväl som för allt det kärleksfulla in
tresse för Sinims Land, vilket på olika 
siitt tagit sig uttryck. Särskilt beder red. 
alt till prenumerantsamiarna få uttala ett 
vördsamt och hjärtligt tack fÖl' deras ut
hålliga 0ch osjälviska arbete för tidning; 
ens spridning. 

Då nu årsskiftet närmar sig, ville red. 
dessutom till envar av tidningens vänner 
rikta en innerlig vädjan om hjälp med 
anskaffandet av nya prenumeranter. Tid
ningen behöver så väl det ökade ekono
miska stöd, som varje ny prenumerant till
för den. Men dessutom l,an och bör en ännu 

högre synpunkt anläggas på arbetet med 
att samla prenumeranter. Denna kan ut
tryckas så: ju fler nya prenumeranter, 
desto fler vänner till missionen och före
bedjare för densamma. Och ju fler före
bed.jare desto större segrar i hela det ar
bete, för vilket Sinims Land vill vara ett 
organ. Må då tidningens vänner själva 
med ny frimodigbetgripa sig an med arbe
tet för alt samla prenumeranter och må de 
bedja Herren mana fram och giva Sinims 
Land många nya verksamma vänner. 

Slutligen bedja vi också få anbefalla 
Sinims Lands redaktion åt vännernas håg
komst i förbön. Red. känner djupt bebo
vet av Guds nådefulla bistånd och välsig
nelse, och denna gives, det "eta vi, så
som svar på bön. 

Tidningen kostar: helt år kr. 2: 25, 3 
kvartal kr. 1: 75, halvår kr. 1: 25, 1 kvartal 
kr. O: 90. Sänd till utlandet kostar tid
ningen kr. 2: 75 pr år. 

Prenumerantsamiare, som verkställa 
prenumeration å närmaste postkontor, 
trbålla mot insändande till expo av postens 
kvittenser kr. 2: 25 [ör varje 6-tal ex., 
men då intet friexemplar. 

När 5 ex. eller därutöver rekvireras [rån 
ex p., erhålles vart 6:te ex. gratis. 

Provexemplar erhållas gratis från expe
di lionen. 

Redaktionen. 

Expedilion: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 
Telefon: 4459. 54 73. Postgirokonto n:r 50215. 
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