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Joh. 15: 18-25. 

Det är särskilt tre tavlor, som målas 
för oss i denna text, tre tavlor av dju
paste allvar men också av den under

baraste nåd. Den första tavlan fram
ställer för oss världen och Kristus 
samt Kristus och världen. 

Det är en tavla med de allra skar
paste kontraster. Där ha vi världen, 
om vilken Jesus säger, att den hatar 
både honom och hans Fader, och vi 
förstå, med vilken djup kärlekssmärta 
Jesus måste ha uttalat dessa ord och 
vilken skarp linje han drager med 
dessa sina ord. Kanske det inte är så 
lätt att alltid draga samma skarpa lin

je, om vi inte se saken lika allvarligt 
som vår Frälsare ser den. Det finnes 

ej något område, SOm kan lämnas som 
ett övergångsområde, utan hela värl

* Anteckninga r från e ll lö redrag av mis
s ion s löres tå nd are Erik Folke, hå lle t vid S. i\L 
K:s arsmöt e i maj 1930. 

dens liv tecknas av vår Frälsare som 
ett hat emot honom och hans Fader. 
Det är en mörk tavla vi se där, en ma
nande tavla för oss var och en; Herren 
vill med den lära oss, hur allvarligt 
vårt liv är. 

Det var två ting, som enligt Her
rens Jesu ord gjort världens synd så 
stor. Det ena är, att Jesus kom till 
världen med sitt ord, det 'lndra att 
han kom med sina gärningar. Världen 
fick höra hans ord och fick se hans 
gärningar. Med det kom Jesus Kris
tus till världen; med det kommer han 
till oss var och en· Där ha vi den 
andra sidan av denna tavla, Jesus och 

världen. När vi se på den sidan av 

tavlan är den rik på nåd och barm

härtighet. Tänk att vår Frälsare stän
digt vill påminna därom, att han vill 
bli din och min Frälsare, trots det att 
han hos dig och mig fann ett hjärta 
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fullt av hat till honom och hans Fa

der. Att han aldrig ångrat sig, att 
han inte försmått, aldrig dragit sig 
tillbaka utan fortsatt att utföra sinkär
lekstanke ända tills han kunde säga: 

Det är fullkomnat. Han älskar dig och 
mig, som hatat honom och hans Fader. 

Ju mer vi se på den tavlan, desto 
mer bliva våra hjärtan förkrossade 

inför en sådan kärlek. Är det inte un

derbart, att vi skulle få ha evange
lium så rikt och så helt? Är det inte 

underbart, att han inte tröttnar att 
säga oss de gamla sanningarna om och 

om igen med samma innehåll, samma 
gripande kärlek och samma nåd. Han 
kommer till dig och mig med sitt ord 
ifrån tidiga morgonstunden, ifrån ti

diga barnaåren, och han håller på än
da till våra dagars ända. 

Den sidan av tavlan visas också av 
hans gärningar. Tänk, om vi bara 

kunde se in litet uti livets verklighet, 
hur han möter oss varje dag och stund 
med sina gärningar, se de eviga ar
marna nedsträckta till oss, ständigt 
färdiga, redo att bära och skydda och 
leda våra steg. Vi ha sett dem ibland, 

och vi skulle sett dem många gånger, 
men vår blick är inte skarp nog, vi 
ha inte nog barnasinne för att kunna 
se Guds heliga änglar på vår väg, se 
också den stora, stora gärningen, som 
han utförde för oss på förbannelsens 
trä, den stora, stora gärningen, som 
han utförde för oss inför tronen, då 
han trädde fram inför Gud som vår 
överstepräst, och vidare de trofasta 

gärningar han utför för oss varje dag. 
Vi ha sett, anat och känt, att han är 
ständigt verksam. Vi ha hört talas 
om den märkliga tavlan: Kristus in-
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för Pilatus. Då den först utställdes, 

samlades skaror för att se den. Bland 
dem var en ung man, som följde med 

hopen· Men så fästes hans blick på 

tavlan, mössan kom av och han blev 

länge stående framför den. Sedan gick 
han till vaktmästaren och frågade: 

Vem är han? Hans ögon fuktades, 

hjärtat var gripet. 

Vi ha förts fram till den tavlan 
många gånger. Ha vi stannat där och 

har den lämnat några intryck i ditt och 
mitt hjärta? När vi stå inför detta, 

förstå vi den djupa, smärtsamma men 

också nådefulla innebörden av Jesu 

ord: »Ni ha hatat mig utan sak. » Då 
förstå vi också innebörden som ligger 
i detta ord: »Med trofast kärlek, ut
hållig kärlek, gammal kärlek älskar 
jag dig, därför vill jag framdeles visa 
dig nåd. » 

Den andra tavlan som vi se här är 

en ljuvlig tavla, den framställer Jesus 
och hans lärjungar. Det är tre drag i 
den som framträda så härligt. Det ena 
draget är det som Jesus säger: »Ni ha 
av mig blivit utvalda. I haven av mig 
blivit uttagna ut ur världen. Ni ha 
blivit mina tjänare. » Vi få stanna in
för den tavlan idag och tacka Gud att 
den finns, att det var han som gjort 
valet. Det var han, som tog ut dem, 
som han ville utvälja ur världen och 
taga till sig och göra dem till sina 

tjänare. 

Den tavlan borde riktigt fängsla 
våra hjärtan. Vi vilja stanna inför 

den sanningen, att han välsignar vår 
själ utan att räkna med någonting 
annat än sin egen kärlek. Det heter 
i profeterna, att det kommer en' dag, 
när Israels folk skall blygas och 
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skämmas för vad Herren, Frälsning
ens Gud, gjort med dem. Det är en 
salig skam att skämmas inför Gud, 
när han kommer och väljer sådana 
ovärdiga syndare och säger: »Du är 
min ». Det är rik välsignelse, att vara 
med om när han får taga dig och mig 
i enrum och säga i ditt och mitt hjärta: 
»Kom ihåg! Det var jag som valde 
dig. Det var inte du som valde mig. 
Jag valde dig, du är min. » 

Att han beslöt att taga ut oss ur 
världen för sig, detta är nåd av Gud. 
Flere av oss känna kanske den märk
liga synen, som den kära gudsman
nen, d:r Fjellstedt, hade, som blev av 
avgörande betydelse för hans liv. I 
sin syn såg han en natt, hur han till
sammans med en väldig folkskara 
drevs fram på en bred väg, och han 
hörde hur framför dem uppsteg kla
gorop och jämmer, och han förnam 
att där var en avgrund och alltefter
som skaran pressades framåt, stupade 
den ned i avgrunden och förgicks. 

Först tänkte han, att han måste kämpa 
för att komma därifrån. Han försökte 
tränga sig tillbaka, han försökte åt 
höger och åt vänster men massan var 
kompakt, det fanns ingen möjlighet 
att komma undan. Förtvivlan grep 
hans själ inför detta fasansfulla att 
drivas mot avgrunden och inte kunna 
komma undan. Då lyfte han upp sin 
blick och fick se en härlig gestalt uppe 
i höjden, och han såg hur denne sänk
te ned bland människorna blodröda 

tåg och hur en där och en här ~rep 
om dessa tåg och hur han däruppe 
drog dem upp och slöt dem i sin 

famn. Han längtade i sitt hjärta att 
ett sådant tåg skulle komma till ho

nom. Just då såg han ett framför sig. 
Han grep tag i det och drogs så upp 
ur skaran, som pressades fram mot 
förgängelsen, medan han fördes in i 
Frälsarefamnen. Jag skulle önska att 
många av eder, älskade vänner, hade 
haft de tillfällen som jag genom Guds 
nåd fick a tt i min ungdom se den kä
re doktorn, dag för dag höra honom 
tala om denna underbara verklighet 
att bliva uttagen ur världen. Han äl
skade ock att tala om vad det betydde 
för honom att höra till världen där
ovan, att höra till himmelen och him
laskaran. Här kommer nu idag sam
ma underbara blodröda tåg från sam
me trofaste Frälsare. Han har ock 
samma famn öppen för varje själ 
bland oss. 

Så säger Herren att han tagit oss 
ur världen för att vi skola vara hans 
tjänare. Ordet tjänare betyder egent
ligen slav. Det är en tjänareställning 
som utmärker en den innerligaste sam
hörighet, Herren äger sin tjänare så 

fullständigt att ingen annan har ägan
derätt till honom. Så är det med dem 
han har uttagit ur världen. Vi erin
rade varandra vid missionärsinvig
ningen Kristi himmelsfärdsdag ordet: 
»Dig har jag utvalt och inte för
smått. » Då han gör sina erfarenheter 
med oss äro dessa inte så trevliga 
många gånger, tjänaren är inte alltid 
den han borde vara och kanske ville 
bliva. Det händer dock aldrig att han 
stöter bort oss. »Dig har jag utvalt 
och inte försmått. » Välsignat vare 
hans namn! 

Den tredje tavlan i denna text fram

ställer oss, hans tjänare och lärjungar 
i förhållande till världen och världen i 
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förhållande till tjänarne. Det är skar
pa kontraster. Om någon blir en Her
rens livegen får han erfara världens 
hat. Det måste vara så även för oss, 
älskade vänner. Vi kunna inte vara 
på båda sidor om gränsen. Vi måste 

dela Jesu lott i världen. Även detta 
är en underbar nåd, även när det känns 
som en smärtolott. »Världen hatar 

eden>, säger han. » Förundra eder ej 
däröver att den förföljer eder, då den 
förföljt mig. Den har hatat mig och 
ni få dela samma lott.» Ja, han vill 

dela den lotten med de sina även den 
dag, som i dag är. Det är på den vägen 
han kan nå fram och frälsa människor 
ur världen, att han finner människor, 
som älskar världen, så som han älskar 
människorna, som leva för att rädda 
människosjälar. Det må vara nog för 
oss att få dela hans lott i världen. 

J u mer tiden skrider fram, dess 
skarpare blir striden, dess mer växer 
hatet, dess allvarligare och starkare 
blir förföljelsen. Vilja vi dela Jesu 
lott i världen, då hans kallelserop 
kommer till din och min själ: Vill 
du dela min lott, då vill jag säga dig 
att det blir för mitt namns skull, du 
får lida. 

Det ligger en outsäglig nåd däri att 
bliva anförtrodd Jesu namn i världen, 
att få det förtroendet att bära hans 
namn och verk på jorden. Motsvara 
vi det förtroendet? Vi märka att allt
eftersom tiden skrider fram kommer 
striden att stå just om det namnet. 
Det är förunderligt att det ligger i 
människohjärtat en skarp fiendskap 
just mot Jesusnamnet. Det är inte 
farligt att tala om stora män i värl
den, det är inte farligt att nämna 
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Buddhas namn eller vilken annans 
namn som helst, men när Jesu namn 
nämnes då äro fienderna ögonblick
ligen färdiga att föra fram stridsvag
narna. Nu för tiden griper visserligen 

J esusnamnet på ett egendomligt sätt 
människorna i världen. Under nutida 

rörelser i Indien och Kina räknas Je
sus för en stor personlighet, ja, en 
profet. Till och med bland judarna gå 
starka rörelser som se i Jesus en stor 

profet. Men blir det fråga om att se 
i Jesus något mer, att hylla honom 
som Frälsaren blir det strid av, han får 
inte vara mer än människa. Gäller det 
att människan skall böja sig inför ho
nom, tillbedja honom såsom Frälsare, 
då väckes motstånd, då blir det strid. 
»Tjänaren är inte förmer än sin herre. 
Världen har hatat mig och skall också 
hata eder.» Älskade vänner, give Her
ren oss nåd att stå trogna i denna tid 
och vi få tacka Herren, att i det nam
net sker ännu under. 

Vi ha blivit erinrade att i dag också 
är en missionens högtidsdag, och av
slutning på en sådan. Särskilt röran
de missionen i Kina förundrar jag mig 
över, att under all den omvälvning, 
som där äger rum, under all den hem
ska agitationen mot Herren och hans 
trogna, under alla starka påtryck
ningar att få människorna att gå till 
strid mot Herren och hans goda, un
der alla förföljelser, alla stormar fräl
sas själar och Guds rike går framåt. 
Ja, under allt detta väckes dagligen i 
många, många människohjärtan out
säglig hunger efter att få höra mer 
OITl Kristus. 

Hur smärtsamt att då tjänarnas an
tal förminskas. Vi hålla på att bedja 
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i Sverige och England om att fä för
stärkning i tjänareskaran för missio
nen. Vi veta och känna att tiden är 
så kort, oändligt kort. Må Gud hjälpa 
oss att se vad han vill med oss, när vi 
stå inför de bilder som vår Frälsare 
framställer för oss här, sin kärleks 
bild, världens olyckliga liv, hans un
derbara utkorelse och oändliga tåla
mod, hans rikedom och välsignelse. 
Hans kallelse kommer till dig och 
mig. Vill du dela Jesu lott i världen, 
så vill han dela sin lott med dig i evig
het. Välsignat vare Herrens namn. 
Han har sagt sitt ord: »Där jag är, 

där skall ock min tjänare vara. » 

Steningemötet 1930. 
Det firades i år jubileum på Steninge. 

Det var nämligen det femte året, som vi 
där fingo ha en S. M. K:s bibel- och ung
domsvecka. Lika giis tfritt och vänligt h ar 
della härliga s tälle varje år tagit emot 
vår skara; »Kina-slottet» har blivit oss e tt 

kärt hem, dit vi gärna komma å ter. I år 
funno vi en hel del nytt, i det fl era rum 
uppl~ltits åt oss, och »länkarna» fingo resi
dera i så gott som hela »Kina-slotte t». 

Som vanligt var det en s tor ska ra, som 
möttes på båten för att fara ut den vackra 
vägen genom Mälaren. Från andra väga r
stötte så flera till därute. Många av oss. 
voro vän ner från föregå ende ~l r - ja, det 
ä r en s tor rikedo m alt ha en hel rael Ste
n inge-minnen, må ni tro. lVlen roligt är
det få se många nya a nsikten, och det iir
rent förunderligt, vad vi strax känna oss 
som e tt. En glad och lycklig skara är det, 
och det är en skara, där all a läng ta a tt 
rör några dagar få sitta ner vid det bord, 
som Gud själv dukar för oss. Vi veta, att 
»Guds källa har vatten tillfyllest». Vi ha 
fått bevis därpå varje g~tn g vi samlats. 
Skall inte Herren också nu vi sa detsam
ma ? Förvisso. 

Vad är det då för ett ord, som kommer 
till oss, då mötet öppnas ? Jesus sade: 
»Mina ba rn, h aven I något att äta?» J a, 
så sitta vi där, Hans små barn, längta nde, 
törstande, hungrande. Finns det något för 
oss att ä ta? Ja, )).]es lls gick då fram och 
tog brödet och gav dem)). Där ha vi löf
tet för de komma nde dagarna. Och så f ä 

Grupp av deltagare Sleningemölel 1930. Foto : Rut Lundberg. 
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vi tillsammans bedj a om alt i en lycklig, 
tillitsfull barnagemenskap få la ut av 
gåvorna, som räckas oss. 

Före frukost samlades vi varje morgon 
till en kort bönestund. Vi fingo då stanna 
inför »vårt hjärtcförh~d lande till Gud». 1 
Joh . 3: HJ- 22. Gemensa mt nedbads Guds 
välsignelse över dagen, över de våra i 
Kina och mera, som kunde Jigga pr\ viJra 
hjärlan. 

Naturligtvis fördes vi vid flera tillfällen 
ut till hina. Det talades om dc senasle 
årens andliga slrömningar därute, om al'
betsmöjligheterna och s'Å alldeles färska 
h~\lsningar genom fröken Ackzell, som så 
nyligen kommit hem. I-EJrdas t tag i hjär
tana tog det nog, d ii. vi gingo igenom alla 
s tationerna p~\ vårt fält. Vi ringo sätta el! 
kors hiir och ett där, vi ringo stryka de:1 
slalionen och den, diir inga arbetare fin

nas. »Arbelarna äro fil .») 
Gick 01 ,"\l1n e in te kal
lelsen ut lill någon, då 
Yi efter den stunden 
sjöngo: »\"el11 går ås lad? 
\ 'em Yill gå mec1? \"el11 
träder i skördemä nnens 
glesa led?» - Kommer 
ej snart den ska ra, som 
Yi bedja Gud om? 

En stor gli1dje var deL 
rör oss alt få hön) 0111 

hur Gud under gnngna 
dagar g ~\1t fram bland 
unga människor med 
väckel se ns Yind ar. Där
om förtäljde oss doktor 
Fries en hel del , då han 
c!t'og fram en rad per
sonliga minnen, särskilt 
s in ungdom och ur stu
dcntrörclsens his toria. 

AY allt det goda, so m 

Sångkören. FOlo: Rut Lundberg. \i Et på Steninge, ville 

Mission sföresLåndare Folke ledde bibel
studierna, i vilka vi påmindes om Abra
ham, trons fader, Guds vän, och de trons 
PI'O\', som Gud förde honom fram till. De t 
var lydnadspro vet, då Herren kallade ho
nom att gå ut från s itt laml; det var v~in
tansprove t, då han så länge fick vänta på 
lö[[essonen; det var offervillighetsprovet, 
då Gud begiir offret av löftessonen. Inför 
dylika prov ställas också vi. Det är d~r 

golt a tt ha en sådan förebild. I-lan såg 
omöjligheterna i ansiktet, men han frorlrle 

ändå. !Vrå Gud hjälpa oss därlill , ä ven om 
det för den na turliga människan ej går 
att fatta Guds djupaste kärlekstankar'. 

vi så gärna ge också åL 
gårdens folk, att det l11ed oss må rå dela 
Yälsignel se rna. Alla inbjödos därfö[' en 
häll till elt mö Le, som 
deles sä rsl;ilt mycket 
välsignad, slilla sLund 
kl appar p å dill hjärlas 

jag tror, alt vi all 
b<'rdo rör. Och l"l! 

\"ar de t. »Jesus 
dörr. öppnar du?» 

srr gick rrflgan ut. öppnades någon ny 
dörr för Honom den ky~iJlen? Eller lju
der f['ägan v~idjande ännu för någons öra? 

Alt det är ljuvligt »p~r andra sidan», det 
veta vi. En härlig e. m. hade vi där hos 
dir'. Skoglund", som ;"df"rigf"n gl:;tdtle oss 
m ed denna inbjudan dit. En sådan solig 
dag med en så vacker utsikt över den bL\ 
fjärden och gröna skogar och klar him
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i1lan/iga dellagarc. 

mel, dä sjunga vi gärna med tacksamma 
hj ä rtan några fosterländska s8nger och 
tacka Gud för v8rt Sverigc. Men ickc för
ty fördes vi också där ut till Kina, i det 
alt de i höst utresande missionärerna Jade 
fram inför oss något av sina känslor in
för framtiden och sin begäran om förbön. 
Gud hjälpe oss alla alt mcd a llvar gå in 
i vår del av arbctet! 

Då vi kommo hem den kvällen, samla
(]rs vi till en offerstuncl. Vi voro P~{ helig 
mark. Våra tankar fördes till de under 
det gångna året hemkallade vittnena där
ute. Det är stora missionsoffer, men det 
iir en sådd, av vilken vi i förlitande pa 
Guds kraft få vänta härlig skö rd. »Sjung 
om seger mitt i l,ampen blott i kraft av 
Jesu blod! » Den kvällen tackade vi ilter
igen Gud tillsammans för dessa kära och 
så också för vad som den st unden fram
burits i oHersk8len av gåvor till missionen. 

Den skara var ej så liten, som pft sön
dagen samlades i den yackra tempelsa l 
vi ha i slottets park. ))Emed~n hlodet r ;ic
kel' till» har ju blivit vår SLeninge-s~tng, 

och om det blodets underbara b'art fin go 
vi denna dag höra. Rom. G: 1-11. »Döda 

Folo: Rul Lundberg. 

Folo: Rut Lundberg. 
Tre goda vänner. 
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från synden - leven för Gud, i Kristus 
Jesus.» 

Säkedigen grep det oss alla unga, då 
en av pensiona tets gäster, en äldre herre, 
bar fram ett tack frän dem, som följt vår 
ungdomsvecl; a mera på avstånd och dock 
förnummit den glädje, som rådde bland 
oss. Vi glömma nog ej heller hans ma ning 
till oss alt alla vara missionärer, var vi 
g[1 fram. Vid vägen, som vi vandra, fin
nas alltid blomster, som längta efter sol
sken och näring. 

Kanske är det under de enkla samtals
och bönestunderna, som vi komma var
andra närmast. På alla mellantider sa m
lades vi gärna ute på någon slilla plals i 
sIwgen, oeh där sök te vi hjälpas åt med 
en eller annan fråga, som förts fram. Jag 
vet, att hjälp gavs åt spörjande själar. 
Och hur ofta sågs ej elt par vänner vand
ra i förtroliga, allvarliga samtal eller sitta 
vid Guds eget ord. Från olika håll ljöd 
sången vid alla tider. 

Vi tacka Gud för vad Han gav och gjor
de på Sleninge-mötet 1930. Vi bedja Ho
nom, att Han må fortsätta alt tala och 
verka i oss alla, som där VOl-O. Vi tacka 
Honom, att Han nu vill följa oss på alla 
våra vägar. Vi bedj a Honom, att vi må 

F oto : Rut Lundberg. 
På väg till ell föredrag. 
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få nåd, att med villighet och glädje gå in 
i de gärningar, som Gud åt oss har berett 
och där tjäna Honom. Må vi så alla 
själva välsignade - få bli välsignelsen::; 
bärare! R. L. 

Ny misssionsarhetare. 

Maja Lur.:dmark. 

Som synes av meddelande på annat 
s tälle i detta nummer av vilr tidning hade 
vi den 10 sistlidne augusti missionshögtid 
med missionärsavskiljning i Skellefteå. 
Det var lärarinnan, fröken Maja Lund
mark, som då avskitdes lilI Svenska Mis
sionens i Kina missionär, och vi införa 
därför nu hennes bild i vår missionstid
ning. 

Fröken Lundmark. som är född den 16 
aug. 1895, beräIlar i sin ansöl<an, all hon 
erhöll sina första medvetna religiösa in
tryck genom en gudfrul(tig jungfru, som 
tjänade i hemmet. »Hcnnes fromma och 
godmodiga väsen under dagens lopp och 
hennes varma böner , när kvällen kom. 
lärde mig förstå det rälla sa mmanhanget 
mellan Gud Fader i himmelen och hans 
barn på jorden», skriver fröken L. och lill
lägger: »Ett sådant barn ville jag bliva, 
och jag blev ett bedjande barn.» Söndags
skola n tillhörde hon fdm G till lG urs ö1

der, och stunderna i den säger hon vara 
sin barndoms ljusaste minnen. 

Efter att hava genomgått folkskola, 
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fortsättningsskola och en teknisk yrkes
skola genomgick fröken Lundmarl( sem i
nariet i Skellefteå. Under seminarietiden 
fick särskilt kristendomslärarinnan bliva 
henne till hjälp, så att hon blev en glad 
och lycklig kristen i stället för att, s~som 
hon tidigare hade varit, vara en träl un
der lagen. 

Anledningen varför fröken Lundmark 
sökt in p[1 seminariet var egenLligen alt 
hon önskade förberedas för missionärs
uppgiften. Hednavärldens nöd hade tidigt 
gripit henne och framtidslängtan koncen
trerad es oml<ring missionärskallet. Så var 
det även under första tiden som hirarin
na, fastän det kalle t ocl(så hade med sig 
många glädjeämnen. S~som ung lära rin
Iia fick fröke n L. även taga verksam del 
i en vittomfattande väckelse och erfara 
något av storheten uti al t få tj ä na Gud. 

Så kommo emellerid prövningar och 
strider. Missionskallelsen för sök le hon då 
komma irr ~lJ1 . BöneJivet blev matt och 
Guds Ord lästes ej som förr. Först eHer 
ytterligare tre tunga ~Ir kunde frid, glädje 
och välsignelse å ter HI herraväldet. 

Efter S. M. K:s Bibel- och Ungdoms
vecka i Skellefteå 1929 och som en direkt 
följd därav insändes ansökan om att få 
utgå säsom Svensl(a Missionens i Kina 
mISSIOnär. N~lgon tid efter sagda Ung
doms vecka skrev fröken L., att hon aldrig 
förr varit S[l fulll(0mligt fri och pil sa mma 
gång så helt bunden. Det Yar den fri gö 
rande Frälsaren, som tagit en f~nge, kal
lat till helig tjänst. Till den tj äns ten har 
nu fröken Lundmark a\'sl<ilts. Vi tacka 
Gud för henne och anbefalla h enne åt 
missionsvännernas kärl eksfulla in tresse. 
Blive hon alltfort rikt völsignad och till 
slor välsignelse! :H. L. 

Missionshögtid i SkeJlefteå. 
Högtidsdagar och glädj edaga r var det i 

Skellefteå den 9, 10 och 11 aug. 1930. Det 
var söndagen den 10, sorn. missionärsQ\'
skiljningen skulle äga rum, men lördagen 
var »den försIa dagen i högtiden». Då 
sågos på gato rna i staden en hel del äldre 

och yngre vå rllIel', som rest in från olika 
byar för att vara med p å alla mötena. 

Kl. 5 pil lörda g e. m. och kl. h alv 9 var 
det möten i bönhuset. Det var en obeskriv
ligt stor glädje a lt se al1a dessa kära vän
ner, som då samlats. Många av dem hade 
varit med på Bibel- och Ungdomsvecl<an 
förra sommaren. Då jag tä nkte på allt, 
vad vår mission f:}tt gå igenom under det 
år, som gått sedan dess, och på de erfa
renheter, som \'iil gjorts aven och var, 
som sa tt här i bönhuset, kom känslan av 
Guds nåd och trofasthet så överväldigande 
in i mitt hjärta. Trots nöd och död och 
många andra sv~righeter hade Herren 
dock hjälp t igenom. Ja, med psalmisten 
ville jag utbrista: »Han h a r S~I gjort, att 
hans under äro i åminnelse. Nåd ig och 
barmhär tig är Herren.» (Ps. 114: 4.) Och 
om Guds stora kärlek och trofasthet pfl
minde missionsförest<1ndare Folke, då han 
började tal a. Han drog fram m~lI1ga tack
sägelseämnen, många underbara bönhö
relser från det gångna ~ret. En slor bön
hörel se var ju anledningen till alt vi nu 
kommit till Skel1dte~1. På ett gripande 
sätt kom till våra hj är tan det ord , som 
kyrkoherde \Vermelin läste till avslutning 
den eftermiddagen: »Om du trodde, skulle 
du f,l se Guds härlighet.» N~lgot av denna 
härlighet hade vi redan få lt skåda under 
v~r samvaro denna dag, och vi tackade 
Gud därför. 

Det bads mycket för söndagens h ögtid. 
Det bads, alt de skaror, som då saml ades, 
måtte få se n~lgot av »G ucJs h ärligh et». Det 
är en underbar syn att HL se SI,elleftea 
landsl<yrka fylld aven andäktig menighet. 
Kyrkan är väl en av Sveriges störsla. Den 
uppgives rymma omkring 3,U1I0 personer. 
Två g[lI1ger P~l söndagen ringo \'i se kyr
kan fullsalt. HI förmiddagen predikade 
missionsföreståndare E. FoB,e, och ptl ef
termiddagen ägde fröken ;\Iaja Lundmarks 
avsk iljning rum efter predikan av missio
när Nath. Engbäck. Det \'ar en st illhet i 
denn a stora församling vid. avsl,iljningen, 
en s tillhet, som gjorde Jlög tidskä ll$la ll 

särskilt mäktig. Ett församlingens barn 
skulle nu av församlingen bäras fram på 
Herrens offe raltare, så sl,revs det i en 
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Skellefteå- tidning. och nog kändes det att 
församlingen av h ela sil t hjärl a tog del 
med. Pros ten Fellslröm ordnade allt med 
l,ärlek och omsorg och var själv med in
för altaret. 

i\lissionsföreståndar en lltgick i silt invig
ningstal fd'tn .les . 41: 1.3. Det var gripande 
a tt se v~r grånade missionsföres t~lndare 

st~ där inför altaret och tala över dessa 
ord. Han har fMt pröva själv i kampen 

P~l måndagen samlades Kinakretsen i 
Skell efteå jämle de l(inalänbr frå n bya r
na, som voro b'ar, till e lt möle. Det var 
en myeke t lyck lig eft ermiddag. vi då hade 
till sammans. Gemenska pen va r så innerlig. 
och de t var lä tt att ta la om vad vi den 
slunden hade förmånen alt få lägga fram 
rör de älsl;ade Yännema. 

Så fingo vi gemensamt tacka Gud för 
allt, han givit dessa dagar. De t hade varit 

en ]'iktig S. l\L K:s hög
tid. Möten i bönhuset lör
dag och sönd ag. Vid hög
mässa n stad ens kyrka 
p r edikade missionssk re te
rare M. Linden, p å lasa r et
tet miss ionä r Engbäcl<, i 
landskyrkan, som redan 
nämts, missionsföre ståncla
re Folke och Si'l avsl;ilj
ningen på eftermiddagen 
med predikan av missionär 
Engbäck. 

Vi tada Gud för iör
samlingens och stadens 
präs terskap, vi lka under 

Skelle ft eå landsförsamlings kyrka. högtidsdagama voro med 

ute p fl missio nsfä ltet. att de t li gger kraft 
i detta ord: »Frukta icke, ty jag är med 
dig», och nu gays delta ord till elen un ga 
missionären. Hon skull e frimodigt kunna 
gfl u t med fräl sningens budskap till Kinas 
Iolk i visshet om a tt Gud själv gick med 
henne , ja , löf tet yar: »som hi'tll er dig vid 
din h ögr a hand». Och så kom d et också 
e tt ord, so m jag tror skall bliYa till s tor 
tröst och hj älp för vår syster m å nga 
gflllger: Gud tager s jä lv pfl sig ansvaret. 
då vi gå u t p rl hans o rd och 1-:8 lIeIse . S i'l 
avskildes frö l,en ~Ia i a Lunclmark under 
bön och handpåläggning för sitt nya kall. 
Gud " a re tack för denna nya a rbetare i 
" fIl' missio n! 

Senare på kvä ll en ringo Yi å ler samlas 
i bönhuset i sladen , då vi rörst fingo lyss na 
till fröken LlIndma r l<. Hon berä tt ade om 
s ill mis!>io ll s l« llLelst: OUL dell 1'<l Jllp , hon 
kämpade under rn fl nga år, men också om 
den frid oeh lycb, hon Ii\lt , sedan hon 
f~\tt nåd alt svara : ») Här är jag. sänd mig!) 

oss, och Yi ta cka honom 
fö r va r och en ay "åra l,ä ra. trofas la 
vänner däruppe, som m ed offervillig kär
lek tj ä na missionen sedan många år till
baka, och vi tacka föl' de unga. so m nu 
äro villiga att tr'äda med in i denna gär
ning. 

Under missionshögtiden framburos stora 
offergin'or s<isom hjälp till der as ege n 
missionärs utre sa . Herren Gud lönar i 
trofas the t enligt si tt löfte. 

Lisa Blom. 

~ONocHciPEDITION 

Gåvor till missionen i stället [Ör blom

mor. 
Som bekanl insä nda JTli ssion sY ~inner ofta 

en gåYa till missio nen i s tället för att 
~ä lld a bIOJllIIIOI ' lill framl idn as b å rar. H ä r

vid uttalas ibland en önska n om att er
hålla n ågo t mera än de t vanliga bittot 
något so m kan tillställas de sö rjande som 
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uttryck för a tt dc a \'somnade äro ihag
ko mna, fas tän blommor ej sän ts till båren. 
Vi h a därför lå tit tryc],a av artisten f. 
Hoving ted; nade blanketter, aysedd a a tt 
ifyll as, då nu omnä mnd a g:l\'or insändas 
och önska n uttalas om att Hl en s~ldall 

blanl; e tt. En förmin sl;ning av blanl;etten 
införes här. Bla nl; e tterna , som åro a\' 
samma storlek som telegraml yx bla nke tter , 
tillh a ndah~dla s p å begänm gra tis vid in
sä ndande av ova n omta lade miss ionsgavor. 

De senaste underrättelserna (rån Kina. 

Enligt de senas te ulHlerrii ttelse rna fdn 
Kina är missionä rernas hä lsotillstå nd för
bättrat. Somma rens vilotid sy nes ha be
r e tt dem vederkv ickelse och de ras krafter 
h a blivit s tärkta. Dc ha pl a ner a t att den 
19 eller 20 denn ~s saml as till mi ssionbirs
konferens. Må lIlissioncns vä nner särsld lt 
unu e l- d e och lit: ll;il'lIl <ls l fö l j<\ Illl e Llag <lr
10a ihiigko mm a de m i förbön a tt dc (hi m[, 
bliva välsigna de och ledda av Gud så a tt 
hans planer bliY<1 föne rldigade. 

S. M. K:s höslmöle. 
S\'(' nsl; a i\lissionens i Kin a hös tm öte 

håll es \' . G. i Stockholm den 21 och 22 
dennes. Söndage n den 21 h ~dl es tv å mö
ten : k l. 11 f. m. i B el esdakyrkan , F/ora 
galon 8, samt U . G e. m. i Stadsmissio nens 
!,Yf'ksal vid Stortorget. 1\Hmdage n den 22 
;) nordnas möte, som a "slut as med teser
yering, på SIadsmissionens l ok aleJ' vid 
Stort'or ge t kl. 7 e. m. 

"id all a tr e d rssa möten hoppas \ i Hl 
Kina Inl ands missionens j'ö r e s t ~lll d a re I 

Engla nd , Mr. \V. H. J\ldis, såsom mcd "er 
kand e ta lare. 

Kinalänkens syförening. 
i Stockholm samlas på S. 1\1. K :~ ex pedi
tion tor sdagen de n 18 denn es kl. 7 e. m. 
Välkomna ! 

..................... 

+ 


EBBA BUREN. 

Just då detta nummer av vår 

missionstidning är färdig att 

tryckas meddelas oss, att mis
sionär fröken E b b a B u r e n 

kallats att vara med Herren. 

Hembudet kom natten till den 8 

dennes. Utförligare meddelanden 

härom komma att införas 

nästa nummer av vå r tidning. 

"Salig a äro de döda , som dö i 

Herren -. De skola få vila sig 

fr å n sitt arbete, ty deras gär

ningar följa dem. » ·Cp pb. q: T3 . 

·~o~. 
Från Honan. 

Uj' dl l>n:v Ihin iUcJ ste vVc i i lIona nfu: 
»Nu f ~,r jag meddela a tt helT lIo i tis

dags mitltl ag kom tillbal;a ur röva rnas 
näs te.» (JI o "ar ett ;l\' de ombud till pres
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byterimötet i Honanfu, som fasttogs på 
återvägen därifrån.) »Tillsammans med 
Aldste Hsiao, Li Wen-cheng samt mig och 
min hustru tackade han Gud för mottagen 
nåd samt berä ttade om sina erfarenheter 
i rövarekulan. 

Då de vara p~\ vägen till Sung-hsien och 
gingo förbi n~\gra byar på vänster hand, 
tillUllIgatogas de av rövare, vilka förde 
dem och deras tillhörigheter till rövar
hövdingen, som förhörde dem angående 
deras tillgångar. Ho och Ko svarade båda 
i enlighet med sanningen. Diakonen Ko 
lovade enligt beräkning av sin egendom 
50 dollar, och Ho enligt försäljningspriset 
på sin egendom 100 dollar. De hade sina 
Biblar med sig ävensom bibliska planscher 
och använde dessa för att för rövarehöv
dingen förkunna m~lllga av lärans huvud
stycken. Hövdingen övertygades om, att 
dc bilda talade sanning, och de fingo så 
Herrens särskilda nåd, så att de ej be
hövde lida några stora plflgor. Därför 
ringo de frihet alt i rövarefästet bedja 
och predika för de många till lösen hållna 
människorna. Där funnas många som un
der månader lidit plågor grymmare än 
helvetets, och som dädör med glädje hör
de evangelium och lärde sig bedja. Som
liga, som under natten båda till Gud, blevo 
följande dag satta på fri fot. Rövarhöv
dingen blev därför övertygad om att Ho 
och Ko verkligen trodde på Gud och be
handlade dem därför med förtroende. 
Först fick Ho gå tillbaka för att låna 70 
dollar. När dessa tillställts honom, kunde 
de vidare talas vid om, hur det skulle bli, 
men under alla förhållanden skulle de 
överlägga om sättet och i vänskap göra 
sI u t p~\ affären. Därför hade nu Ho kom
mit för att låna dessa 70 dollar åt röva
ren och skulle själv taga dem dit. Enligt 
min tanke, så behöver man ej frukta 
några större svårigheter för dem, om de 
handla uppriktigt mot rövarna. Genom att 
sfllunda behandla rövarna uppriktigt till 
slut kan man räkna, att de vunnit seger 
och förhärligat Guds namn. Ilen-en s kall 

" I detta brev omnämnda Hanchengchen eller 
Haneheng i"ir en köping i Honan ej att förväl;:)a
med staden H~Dcheng i Shensi. 
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säkert som en följd ge dem så mycket 
rikare andlig välsignelse, 

Hsiao Hsi-Ii (evangelisten i det av rö
vama intagna Han-cheng-chen)* kom hit 
till Loyang den 28 maj. Då vi s~go var
andra kunde vi endast omfamna varandra 
och gråta högljutt. Hans sår vara ännu 
icke helade, men hans andekrait var 
obruten. Av naturen är han ej någon mo
dig man, men ändå skrämdes han ej så 
mycket av tortyren hos rövarna . Vad han 
mest fruktade var att se de tre gånger 
upprepade slaktningarna av »sec1lar» (mot 
lösen hållna f ~ ngar). Var gång nedhöggos 
eller skjötos sju eller åtta fångar i de 
andras åsyn i avsikt att skrämma dessa 
genom att visa dem vad som hände, om 
de ej kunde betala. I så fall skulle »sed
larna» sönderrivas. Dessa skådespel näs
tan skrämde honom till döds, och att vara 
i rövarnas händer var i sanning ett hel
vete bland människor, mycket värre än 
lejonkula eller glödande ugn, och han 
hade själv intet hopp om att få leva. Att 
han nu kommit undan var som ett liv 
bland tiotusen dödar, och att åter få vara 
bland bröder och systrar var som en ny 
viirId. När han sagt detta båda vi till
sammans och tackade Gud för nåd i nö
dens tid, så att vi ej blivit förkastade. Se
dan vi därpå givit herr Hsiao ett mäl mat 
hyrde vi en rickshaw åt honom och sldc
kade honom hem, emedan hans mor blivit 
sjuk av oro för honom, men hon blev nog 
en hel del bättre, när han kom hem. Ännu 
är dock vår broder Jung-tsz i fångenskap 
och vart Chang Kwo-liangs tredje son
hustru tagit vägen vet ingen.» 

Hsiao Hsi-li skriver, sedan han berä tta t 
om stadens intagande, sin fångenskap och 
tortyren: »Först sedan jag varit i »sedel
rummet» i tjugo dagar, lärde jag mig att 
bedja utan återvändo och att blicka mot 
himlen i min bön. Jag förnam ocI,så i 
sanning, att Honan har blivit ett helvete 
på jorden och svårt att uthärda. Av ut
stationens hus äro Mde kapellet och skol
rUlnlncn ncdbrända, och båda voro ny

reparerade. Endast det trasiga kök e t står 
kvar obränt, men Gud vare lov, att vi ha 
en tillflykt undan regn. Av de kristna brö
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derna i östra fästet (Hancheng består av 
två befästa delar med en flod emellan) 
voro vi fem, som bortfördes som gisslan, 
varjämte i det s ista Chang Kwo-liangs 
sonson drogs med och ej ännu har blivit 
utlöst. Hur många som bortfördes fr ån 
västra fästet vet jag ej, men tre av syst
rarna där förlorade livet. En av dem blev 
skj uten, och då hon skulle begravas fanns 
hlott huvudet och kläderna, en annan kas
tade sig i en brunn, då hon siJg aLt utsik
terna alt få leya voro ringa, och en tredj e 
blev skjuten, och då hon skulle begravas 
funnos blott kläderna och några stycken 
av kroppen. Vad angår kläder, spannmål, 
pengar, boskap o. d. så är allt utplundrat. 
A v de icke kristna dödades i östra fästet 
över Jemtio och lika många i det västl-a. 
Dessutom sårades undcr skottväxlingen 
eller gcnom att hoppa utför stadsmurarna 
några tiotal människor på vardera plat
sen, och p å de unga kvinnor, som våldför
des eller med våld bortfördes som hustrur 
till rövare, finnes ingen räkning. Annu är 
det en mängd av de till lösen bortförda, 
som ej kunnat utlösas, och »sönderslitna 
sedlar» äro ej få. Atta eller nio tionde
delar av de bättre husen i staden äro ned
brända och familjemedlemmarna sking
rade, så att de ej veta var de ha sina an
höriga. 

Annu en sak: När jag var i olycl,a där 
i Hancheng, bevisade mig bröderna och 
svstrarna på landsbygden stor kärlek. 
Somliga voro villiga att borlinteckna s in 
jord för att skaffa pengar till min lösen, 
andra att sälja sina kreatur. Det var verk
ligen som med Abrahams offer, då Isak 
redan var lagd på veden, men Herren hade 
annorlunda förordnat. Deras kär.lek blev 
dock uppbyggd därigenom. Tack vare 
Herrens makt och visdom. Vem kan kän
na bans vägar? Fas tän denna världen är 
svår att komma igenom, så utför han ändå 
sitt verk. Efter utseendet tyckes det som 
om församlingen lidit ej ringa skada, men 
om man ser efter .lärans andemening, sa 
har församlingen i stället blivit uppbyggd. 
Jag tackar i sanning Herren att ha n är 
min Herre och är mig när. Amen.» 

Dessa utdrag visa ju både de ljusa och 
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de mörka sidorna. Jag har nu också hört, 
a tt de rövare som plundrade Hancheng 
kringgått Honanfu och fara fram med eld 
och svärd på landsbygden öster och norr 
därom. Skaror av kristna ha flytt in i 
staden, utblottade vänta de att få hjälp 
och Herren skall väl förse. 

Carl F. Blom. 

Vad de nydöpta hade att berätta. 
I går morse reste min bror \Ville och 

jag fr:m Hoyang. Den vagn, förspänd med 
tY ~t oxar, som vi få tt, gick dock alltför 
sakta, yarför vi snart i en by måste byta 
ut den emot en ftsna, cn blind häst samt 
en man att bära sakerna . - Trötta, men 
tacksamma till Gud nådde vi fram hit till 
Hancheng vid solnedgången. 

Hela denna dag ha vi med lycka och 
glädje fålt saml8s till stormöte med för
samlingen här. Gud har varit nära , och 
vi ha fått ha det så gott. 

I afton fick jag efter kvällsmaten till
fälle fa personligt tala med de tio ny
döpta manliga församlingsmedlemmarna . 
Hör här innehållet av vad några av dem 
hade att berätta om sin frälsning: 

Gamle herr Grön berättar: »För me r än 
tjugo år sedan kom jag hit till missions
stationen och blev genom gamle pastor 
Bergling kvitt mitt opiekrav. Sa mtidigt 
vaknade min längtan efter frälsning. 
Ja, jag var så nitisk, att när jag kom 
hem predikade jag oavlåtligen för ]\{or. 
Hon lämnade även sitt hjärta åt Jesus. 
Icke E\ngt därefter dog hon lycklig, 
men jag vände i sorgen ryggen till Jesus . 
för att i m<'tnga år ej tänka på honom. 
För ett [lr sedan blev jag häfligt sjuk och 
rädd för att dö. I min nöd bad jag Jesus 
om förlåtelse och nåd. Jag blev fri. Gud 
yare lov. Nu tillhör jag honom.» 

* 
Den 16-årige ynglingen »Namnförädla

ren» berättar: »Vi äro trettio personer i 
vårt hem. Alla ha nu lämnat sig åt Jesus 
och vi samlas morgon och afton till ge
mensam bön. Men jag, som är den näst 
siste av oss lwmmer inte därför att alla 
de andra ha gått denna väg. Jag trodde 
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förut för deras sk ull , - m e n e n dag hände 
n~lgo t särskilt. Rö\'arna kommo lill \' å r by. 
Vi flydde alla huller om buller. Jag räd
dade mig ensam upp i en bergsklyft a. mir 
ropade jag i min nöd till Gud. Jag be
kände min otro, mina sy nd er och bad Gud 
taga hand om min kropp och s jäl. H a n 
svarade även och [rån den s tunden har 
jag varit så lycklig.» 

Läraren Kung berättar: »Ja g är dotter
son till missionens gamle eva ngelist herr 
Wind. I m~lllga å r har jag hört morbror 
tala till oss om Jesus, ja, var gilng han 
kom på besök. Men dö blev jag nästan 
alltid så orolig, så jag gick ut. Jag ville 
ej höra. - ,lag h a r all tid fått gå i hed
niska skoloI' , dä r jag fått m a tat i mig allt 
ont om kristendomen. För tr e år sedan 
kom jag till uni\'ers ite te t i Peiping, där 
jag m ed glädje deltog i e n antikristlig de
monstralion. Jag höll d å äve n tal och 
svor och sade my eket fult om både Jesus 
och de kristna. Men det skulle jag aldrig 
ha gjort. Strax efter kom e n troende , som 
hört mig. Han ta lade S[1 vänligt, men aH
varligt m ed mig, - och från den dagen 
var jag alllid så ä ngslig rör straff och död. 
Först i fjol höst mölte jag i Guds ord Je
sus, som min Fräls8 re, oeh är nu sil lyek
lig över 8lt få tillhöra honom.» 

* 
Herr T 8ek ber[ltlar: »Min hustl'll (log 

för många år sedan och lämnade mig med 
en gosse och en nicka. Som gårdfari
h a ndl 8re kom j8g då över till denna pro
vins. Flicka n s[llde jag till en familj, och 
pojken sa lte jag i missionens skola (lär
för, a lt dä r var de t billigas t. S[I resle jag 
omkring i flera [Ir. J\Hlnga gånger talade 
pojken om för mig a tt Jesus var god, och 
bad mig tro på honom. Men det fäste jag 
mig e j vid. F ör två å r sedan började han 
pr{ ege n begiir8Jl vid Kina Jnlandsmissio
nens Dibelinstilut i Hungtung. Där giek i 
höstas en väckelse bland eleverna medan 
fröken ' Marie Monsen var där. ~lin son 
blev då född p å nytt. Han blev med ens 
så orolig för mig och sin syster. Då han 
visste, at t jag ej kunde läsa, sluev han ett 
brev lill församlingsäldsten, som bor i vår 

by. I brevet låg lre andra brev: e tt lill en 
bekant, som han ville be om förlåtelse för 
en synd, ett till mig och ett lil.l min dOlter. 
I dessa tigger han och ber oss a tt ordna 
för och tänka P:l vilrt evi ga vH Ej lå ngt 
efter sänder han ännu elt långre bevekan
de brev. Men när jag fick dct, gick allt 
det gamla sönder och jag böjde mig som 
syndare för Jesus. Han h ar nu underbart 
frälst mig, som va r sil slö och likgiltig. 
Tack och lov!» 

»,Jag är släl<t lill liera av de troende i 
min by», säger seda n gamle farbror i 
gruppen. »1 m~lI1ga :\1' har ja g hört om 
vägen till live t. Me n jag a ns8g mig ej ha 
lid alt tänka på det. - S;1 i fjol blev jag 
dödssjuk. J a , det gick så långt. att de mi
na red a n trodd e jag var död , varför de 
klädde pa mig mina begravningskJäder. 
Men jag va r även då S~I kl a r att jag kunde 
tänka, och ropa d e i hjär ta t till Gud: »Fräls 
mi g, rädda mig, jag ka n e j dö, jag är ej 
beredd ännu .» Då svara de Gud i nåd och 
jag fick å ter gå till livet. Fdin den dagen 
tillh ör jag helt Jesus.» 

Härliga vi lln esbörd , inte sa nt ? Bed Gud 
bevara de ssa fr å n a lt ~\ t er falla i djävulens 
sna r a . 

»V~\r Gud är ju i himmelen; lIan l<an 
göra allt vad han vilL » Ps. 115: 3. 

Martin Bergling. 

En rövarehistoria. 
»Rådgi vare n» var efternamnet på en vår 

församlingsmedlem inne i bergslrakterna. 
}'Jånga år h ar ulstationen varit i hans 
h em , och h a n h ar fått hFiJpa flera till tro. 

E n dag komma rövarna till hans by. 
De fin go i has t fa lt på honom och en man 
till, so m var h edning. Dessa togas som 
lösen och s~\ bar det iväg till rövarenästet 
på en bergstopp. 

»Rlclgivarel1l) bad oavlåtligen att Jesus 
i n:ld m:\lte rädda h onom ur dessa röva
res händer. l\ofen inge t bönesvar kom på 
hela denna dag. 

P:\ a ft onen l ade rövarna sig alt sova, 
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somliga P ~t den slora murade bädden inne 
i en groLta, andra utanför groLtan i det 
Iria.· De Lvå , med eLt gemensamt rep bak
bundna fångarna fingo sitta på golvet inne 
i groLlan. 

Alla andra sova. Endast »Rådgivaren» 
beder ännu . Då l(änner han plölsligt huru 
repet börjar lossna omkring b a ns ena 
ha ndlov . I-Ian viskar då till sin kamra t : 
»Hjälp mig alt gno mot repet, så det loss
nar.» Det sl(er, och h ans ena hand är fri . 
Snart äro b{lrla fångarna fria. Men nu 
gäller det a lt smyga sig ut ur grottan. 
Vem ska gå först ? »Gör det Dm), säger 
h ed ningen lill »R ådg ivaren». 

Ute ~ir det klar t månsken. Genom dörr
springan ser »Rådgivaren» att två röva re 
ligga jus t intill dörren. Han sk juter dock 
sakla upp dörren och rövarna maka i 
sömnen ~tt sig. Men när fången n :r två 
l,röp ut, råkade han trampa en av rövar
na på benet, så att denne val<nacle. »Dom 
flyr!» ropade denne, så alt alla hans kam
rater vaknade. Nu bl ev det en jal(t över 

L A N D. H19 

stock och sten. Helt plötsligt nå dc tv tt 
t1yktingarna en avsats. Det gäller alt 
hoppa rält ned, ty annars är man Ungen 
igen. De hoppa, men komma just ned 
utanför eLt h em i en liten grottby. G[trd
varen rusar upp och skäller och all a byns 
hundar infinna sig genast. - »Rådgiva
ren» rusar åt ett håll, h edningen åt ett 
anna t..Men alla hundarna följa den förre. 
Då vänder han sig om, schasar dem åt 
det andra hållet, dit hundarna då genast 
rusa efter den andra flyktingen. Rövarna 
ila efter hundarna och den hednisl(e 
fången blir gripen igen. - Det hel a har 
g{ttt så fort , så »R~tdgivaren» hade e j ens 
hunnit tänka på a tt han genom silt be
t eende sa lt sin kamrat i ny svårighet. 
:Men vår vän, den kris tne, rädd ade sig un
dan och blev fri. Hur tackade han ej Gud 
för bönhörelsen. 

Delta hände för några m ånader sedan . 
»För tälj en bland hedningarna h ans ära , 

bl a nd alla folk h ans under.» P s. 96: 3. 
Martin Bergling. 
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ANBVARIG UTGIV AR E: E. FOLKE. 

HAVA VI EN UPPENBARELSE AV GUD? 

Ords. 

Det är ovedersägligt, att om Gud ej 

behagat att själv giva oss svaga och 

ovärdiga varelser en uppenbarelse om 
sig, så skulle våra tankar om honom 

alitid fara vilse, ja, vara dömda att 
beständigt göra så. - Nu behöver 

detta dock ej ske: Gud har framträtt 

och uppenbarat sig på skilda tider 

och olika sätt för olika personer. 
Er; uppenbarelse, som alltid varit, 
är - och aldrig så länge tiden varar, 
upphör att vara tillgänglig för männi

skan, är den han givit om sig i Ska

pelsen och människans samvete. 

avid påpekar den förra i Ps. I 9: 

1-7 och ingen hedning, levde han 
{lck i det djupaste mörker, kan undgå 

att läsa den gyllene skriften. Men 
icke blott i skapelsen u t o m sig, utan 
även i samvetet i n o m sig själv för

nimmer han Guds röst, Rom. 2: I4, 

15, och Paulus låter oss i Rom. I: 

8: 8. 9 

18-25 genom Anden veta, att hed
ningen står ansvarig inför Gud enligt 

den uppenbarelse, han fått. 
När Paulus i Lystra och sedan 

Aten ville förkunna för hedningar om 

den sanne Guden, utgick han från just 
det, som borde vara dem bekant ge

nom den uppenbarelse, som var dem 

tillgänglig. Läs Apg. 14.: 8-18 och 

Apg. I7: I6-3I. Om - såsom 
skriften synes visa - det skall till

städjas satans makt och människans 
ondska att förmörka eller bortskaffa 

all skriven uppenbarelse av Gud, så 
skall den nu nämnda alltid stå orub

bad kvar och därmed även det ansvar 
vartiII den förbinder. Se och jämför 

Upp. I4: 6, 7. - Vi hinna ej nu be
röra den uppenbarelse om Gud, som 
våra första föräldrar kunde äga 
oskyldighetens tillstånd, icke heller 
huru till denna fogades liksom ett 

i 
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nytt dyrbart blad, då de, bedragna 
genom Satans list, blivit fallna varel

ser, s y n d a r e. Vi blott påminna 
om, huru Gud klädde den nakna män

niskan i "kjortlar av skinn» och själv 
förklarade denna handling med or

den: " Si, Adam har blivit såsom en 
av oss ... » Huru mycken ny uppen
barelse av Gud låg ej innesluten i 

denna handling och dessa ord, som 
förvisso mottogs och gömdes i djupet 
av deras hjärtan. 

För Abraham uppenbarade Gud sig 
som G u d A l l s m ä k t i g och av be

rättelsen i I Mos. såväl som av vitt

nesbördet i Ebr. II: II, 12, 17, 18, Ig 

se vi, huru ordet så sammansmälte 
med tron i hans hjärta, att han i sin 
själs erfarenhet fick lära känna Gud 
såsom U p p s t å n d e l s e n s G u d, 

något som vi, på grund av all den 
rika uppenbarelse, som kommit oss 
till del sedan Abrahams dagar, borde 
vara förtrogna med. 

Det svåra uppdraget till Moses att 
föra Israel ur träldomens och in uti 
välsignelsernas land åtföljdes aven 
ny uppenbarelse av Gud såsom H e r
r e n eller J e h o v a h: J a g A r. Det 
är det mest högtidliga namn, varmed 
Gud betecknar sig såsom den i och a v 
sig själv bestående och beroende En
de. Och huru väl skulle ej Moses kom
ma att behöva, och hur lärde han ej 

under de 40 åren med Israel i öknen 

att använda denna nya och dyrbara 

uppenbarelse. Se 2 Mos. 3: 13-17 

och 6: I-g. 

Lagen, som Gud senare gav detta 

folk, har ofta blivit kallad en uppen
barelse av honom, men, ehuru utgi
varens Gudomliga egenskaper fram-
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lyste däri, så var den väl snarare ett 
uttryck för Guds fordran på männi

skan; den visade hurudan m ä n n i

s k a n b o r d e var a. 

Gudstjänsten, med alla sina »skug

gor av de goda ting, som då ännu 
vor o tillkommande », den gav säkert 

en gudfruktig och hängiven israelit 

mången dyrbar inblick i hans hjärta 

och tankar, som anordnat allt. Se hur 
mannen efter Guds hjärta värderade 

den och platsen för densamma: Ps. 

27: 4-6; 2 Sam. IS: 25. Hör huru 
en av dem "som med sorg varit skil 

de från högtiderna » klagar: Ps. 42. 
eller hur en av Korahs Barn i helgedo
men jublar mot levande Gud: Ps . 84. 

Dock hela Gamla Testamentets tid 
kan med skäl, såsom någon gjort, lik
nas vid en lång och kulen förmiddag . 
jämförd med den fulla och härliga up
penbarelse, som Gud nu givit om sig 
i enfödde Sonens person och 'verk samt 
det skrivna ordet om honom : Ebr. I: 

1-·.. 3. Han kunde säga till Fadern: 

'> Jag har uppenbarat dig på jorden; 
jag har fullbordat det verk, som du gi
vit mig att göra ». Joh. 17: 4. »Ingen 
har någonsin sett Gud. Enfödde So
nen, som är i Faderns sköte, han har 
förklarat honom ». (Joh. I: 18) och vi

dare: »Den SOm har sett mig, han har 
sett Fadern». (Joh. 14: g-II) . " Or
det blev kött och bodde ibland oss och 
vi såga hans härlighet såsom den av 

fadern enfödde Sonens härlighet, fulL 

med nåd och sanning» (Joh. I: 14). 

Men ännu mer , ifrån den i härlig
het vid Guds högra sida upphöjde 

Kristus har den Helige Ande blivit 
nedsänd såsom ett gudomligt vittne 
på denna jord, sedan Herren Kristus 
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blivit förkastad: Joh. IS: 26, 27 och 

16: 7-15 m. fl. Det var i Gamla 
Testamentets tid som Gud »bodde i 
töcknet » (I Kon. 8: 12, 13), men nu 

är han »i ljuset» I Joh. I: 7 det är: 
til1 fullo uppenbarad och därför se 2 

Kor. 4: 3-6. 

Men, må VI väl fråga: " Huru har 
människan ställt sig gentemot all 

denna Guds uppenbarelse? » Har hed
ningen vid det mindre ljus, som gi
vits honom »sökt Herren », 

"k ä n t s ig f ö r » efter honom för 

att finna honom såsom Apg. 17: 

27 lyder ? Ja, en och annan. Kanske 

Sokrates kan vara ett ex. härpå, men 
flertalet har gått den väg, som Rom. 
I: 21-23 visar, och så förnedrat sig 
t. o. m. under de lägsta djuren. Se 
i följande verserna följderna härav 
såsom Guds rättmätiga dom. 

Hur uppbar Israel sin härliga plats 
såsom Jehovas egendomsfolk med 
hans uppenbarelse ibland sig, avsedd 
att ifrån dem stråla ut ibland hed
ningarna;> Historien visar, att de snart 
övergåvo sin frälsningsklippa, bedre
vo värre ting än hedningarna: De 
korsfäste sin egen utlovade Messias, 
stjärnan och kärnan i all den uppen

barelse de undfått och drogo , såsom 
folk betraktat, över sig den dom, var
under det ännu suckar. 

Och hur har den bekännande kris

tenheten värderat den fulla uppenba

relsen om sig själv, som Gud ställt 
inom hennes räckhåll? Har hon er
kännande sin egen intethet och den 
oförskylda nåd, som hon blivit före
mål för, böjt sig i stoftet för Herren, 
låtit den Helige Ande, som allena kan 
utrannsaka Guds djuphet, undervisa 
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sig i denna uppenbarelse , samt " ge

nom tron fattat » och i lydnad följt 

den? Har hon ej fast mer i likgiltig 
tanklöshet tappat bort stycke för styc

ke av skriftenlig sanning; med sitt 

naturliga förnuft kritiserat och kasse
rat efter behag densamma och står i 
närvarande tid färdig att kasta över 

bord de sista resterna därav för att 
nöja sig med denna tidens lätta fest

kristendom eller spiritismens och teo
sofiens sagor och drömbilder från ur

ganunal hedendom, så framt hon icke 
högt instämmer i fräck Gudsförnekel

se. - I sanning intet under att den 
avfälliga kristenhetens dom blir hår
dare än både hedningens och judens. 
Se Rom. I I: 2 I, 22; Uppb. 17, 18 

kap.; Uppb. 3: 14-17; Luk. 12: 45

47. »Den som läser det, han give akt 
därpå ». 

Vi ha nu uppehållit oss vid männi
skans ansvarighet, och huru hon däri 
har helt felat. En annan och tröst
ligare sida är, hur Gud i Kristus, som 
är »Guds kraft och Guds visdom », ut
för alla sina evighetsrådslut - allt en
ligt ordet. Se 2 Kor. I: 20. 

Men säger du, om jag blott kunde 
lita på att skriftens ursprung är Gu
domligt. Jo, min vän, men du får ej 
söka utanför densamma efter bevis 
därpå. Den har, likt den som tror på 
Guds son, »vittnesbördet uti sig 

själv. » I Joh. 5: 10. Se Mark. 13: II ; 

2 Tim. 3: 16; 2 Petr. I: 20,21. Se hu
ru Herren Jesus hänvisade icke blott 
frestaren i öknen utan alltjämt i sin 
undervisning till Skriftens m y n d i g
h e t såsom G u d s o r d. Matt. 4: 4, 
7,10; Mark. 12 : 10, 11,24-36; Mark. 

13 : 30 ; Joh. 5: 39,46,47; Joh. 8 : 47, 
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kap. 10: 34, 35. - Mången tänker, att 
Skriftens inspiration icke är något 

högre än att dessa, som nedskrivit or

det, gjort det så gott , som de själva 

förmått uppfatta Guds tankar, liksom 

då någon nu för tiden skriver en av

handling, enligt den insikt han kan 

äga i ett visst ämne. Men så är det 

ej . Petrus låter oss förstå, att profe

terna själva allvarligt sökte och flitigt 

rannsakade i det, som de fått nedskri

va om Kristus. I Petr. I: 10, I I, I2. 

Det tyckes som om Andens inspira

tion hade varit en väldig kraft, som 

fattat och drivit dem ofta i en helt 

motsatt riktning mot deras naturliga 

lust och vilja. Se Jeremia 20: 7-9; 
Jerem. I: 4-10, 17-19. Om icke 
Jana, Amittais son, drivits av inspira

tionens Ande, hade han säkerligen icke 

givit oss en berättelse, sam gång på 

gång ställer honom själv i ett allt an

nat än fördelaktigt ljus. Och detta är 

ofta fallet med de heliga författarna. 

Ett av de största bevisen för ordets 

Gudomliga ursprung är att just den 

nuvarande tiden är sa tydligen förut

sagd däri. 2 Tim. 4: I-S, hela 3 :dje 

kap., I Tim. 4:1; Uppb. 3:14-18. 

Israels förfall och fördärv var tecknat 

på skriftens blad som profetia långt 

innan det blev historia. 5 Mos. 17 : 

14-20, kap. 28, 29, 30, 31. För den 

som aktar på tidens tecken återstå 

inga tvivel om, att deras löften om 

upprättelse och tillkommande härlig

het skrida allt närmare sin uppfyllel

se. - Vad skulle vi säga om t. ex. ett 

4o-tal män från olika länder under oli
ka tidsperioder och vitt skilda lev
nadsomständigheter finge stämma 
möte med varandra och var och en 
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hade med sig ett stycke arbete, som 

då det ena sammanfogades med det 

andra bildade en skön och fullkomlig 

byggnad . - Måste vi icke medgiva, 

att planen till det hela funnits hos en 

enda person, och att denne tiildelat 

envar hans andel av arbetet jämte nog

grann föreskrift, hurudant det skulle 

Lltföras. Så har skriften utgått från 

Gud, ehuru människor varit brukade 

tiil dess nedskrivande. Därav det un

derbara sammanhanget mellan dess 

olika delar, vilket den kan fatta och 

fröjda sig åt, som låter den Helige 

Ande leda sig in däri. 

IvIången som fordrar yttre bevis för 

skriftens sanning liknar en man, som 

inkrupen i en underjordisk håla krä

ver, att man d ä r skall bringa honom 

antagliga bevis för att solen finns till. 

Han förnekar ihärdigt att så är, och 
- han har ju rätt - varken värmen 

eller ljuset finns till för honom, så 

länge han envisas att bli kvar i sitt 
självvalda fängelse, men det minsta 

barn, den enfaldigaste bland oss, ja, 
en fluga eller mygga kan å tnjuta, leva 

och fröjdas i solens livgivande strå
la , därutanför och detta utan alla be
vis . Det bleve kanske en ännu svåra

re sak, om nå gon försökte lära dessa 

att - solen i n t e finns till. 

Vid tanken på det mörker och den 

förvirring, som behärskar hjärtan och 

sinnen i den bekännande kristenheten, 

p åminnes man ovillkorligen om Uppb. 

g: 2, ehuru vi ännu icke, så länge för

samlingen finns kvar p å jorden, nått 

höjdpunkten därav. Det är r ö k e n 
f r å n a v g r u n d e n S b r u n n , el
ler SOlTI det i I Tim. 4: I heter » o n

d a a n d a r s l ä r o r " , som redan bör
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jat skymma uppenbarelsens klara ljus. 
Men när man icke vill hava Guds san
ning, så återstår intet annat, än att bli 
ett byte för lögnaren av begynnelsen, 
och detta t. o. m. såsom en rättmätig 
dom ifrån Gud. Läs 2 Tess. 2: 8- 12; 

jfr Uppb. 16: 13 samt början av v. 14 . 

- Många »paddor» ha redan utgått ur 
drakens mun, om ej än just dessa, som 
skola förföra den arma förblindade 
människan att öppet höja upprorsfa
nan emot Gud i den sista stora stri 
den. Uppb. 19: 19. - Måtte vi, om 
vi ännu ha »öron till att höra » med, 

lyssna till jesu ord i joho I2 : 35-41. 

Man har våra dagar haft ett väl
digt arbete på att uppfinna och sam
mansä tta olika desinfektionsmedel, 
för att därmed motverka och döda 
bakterier, baciller och sjukdomsal
strande smittofrön, men så har man 
slutligen kommit till den överraskande 
upptäckten, att - s o l s t r å l a r n a 
besitta denna egenskap 
högre grad än något annat, och re
ningsprocessen har därmed förenklats 
till: »Häng u t det som behöver en så
dan i solen » - Gud har ofta behagat 
att ; i naturens rike göra motsvarig
heter till något, som finns på det and
liga området. - Låt mig därför bed
ja dig: »Kom ut i solskenet! ), - Mo

ses ansikte sken, sedan han i 40 dagar 
varit i sällskap med Gud på berget. 
Tror du att Paulus, fast innesluten i 
N eros fängelse, plågades av tvivel på 
Guds sanning eller av dystra farhågor 
och onda misstankar? Läs Filipper
brevet, och du skall se, huru ofta han 
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talar om glädje och uppmanar till 
fröjd i Herren. 

ja, det finns ett område där mörka 
tvivel, otro och förnuftsspekulationer 
omöjligen kunna spira och det är 
h a n s n ä r h e t, som uppenbarat sig 
som L j u s och K ä r l e k. En, som 
till och med föresatt sig att framhär
da i otro, blir där en tillbedjare. Joh. 
20: 24-29. Gud har själv i korset un
danröjt allt, som hindrade dig att få in
taga denna plats; du är inbjuden, ej att 
göra ett och annat besök där, utan 
att bo där, redan nu, medan dina 
fötter trampa öknens sand. Det är din 
egen förlust varje ögonblick du spil 
ler annorstädes. Kom då, smaka och 
se för dig själv, att Herren är god, 
och du kan inför dem, som sökt för 
dig vara pekfingrar på sanningen, vitt 
na såsom samariterna för kvinnan: 
" Nu tro vi icke längre för ditt tals 
skull, ty vi hava själva hört och veta » 

- - - joho 4. 
Så finns det ännu ett ), bevis » det 

bästa av alla; men det beror av dig 
själv, huruvida du skall få det i dina 
händer; Det lyder så: " Om någon 
v i l l g ö r a hans vilja, s å skall han 
förnimma om läran är av Gud .» 

joh·7:	 1 7· 
(Insän t.) 

)) (;uds (lrel or/t lii{/r skolt 1)(','1/1; 
"i det i hjiirlo[ bäre, 
F/)/, ltimlllrl , r} {/Jr f o/'d ui 1)/1 
Till s /rids och g/ada (ire, 
,tro alllid [lä/ lill mods, 
Past vi våga god,~ 
Och r'iro, liu och uH/. 

Ske b/oll som Gud />t:lo ill.' 
(, lids rike ui hehållo ,n 

S \', Ps, 12,[: ~, 
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s. M. K:s höstmöte. 

lit'I). IF. 1J.l/d is. 

Sycn~ka Missionens i Kina hiislmöle i 
Stockholm hölls i ,h den 21 och 22 sis t
lidne se ptember, o<.: h vi hade då förm~\f\en 
Li h a l(ina Illlandsmiss ionens ledal'e j 

England, Rcu. W. Il . . Ildis, stlso m labre 
vid alla tre ll,ölcll 'l. 

Vid möld pr, sÖ IILbgslörllliddagcll la 
lade Mr ,\ldis med 2 Kor. 5: 11, l"l, 20 s,\ 
som ulgtlll gsj) lInkl. llan sade sig riikn::t 
clel som en s lor lönnålI all f<1 besöka 
Slockholm och lala om arbelet fÖl' Guds 
rike i I(in a, I sa mband med della al"lJele 
ville han gi\'a ullryck för tvr, lankar. D en 
ena gäJIde allt de t, so m gav anledning till 
la<.:k säge lse , den and,':! det som var iignal 
ingiva bdl~,gor, 

Vi behö va p :llnillJla Y<!I'alHlt'a om tac/..:
sigclseämncno . Vi H, cj på grund av sv,l 
righell'rna g lömma, vad Gud gjort, ty 
lIerren har i sanlling gjort slora ting, va r
ö\'('r vi iiro glacJa. 

C~ud har S,l g jort, alt Jlela det s lora 
hina ~ir öppet för e\'angelium. lIan har 
sänt ut lj iinare, so m j norr, söder, öster 
oeh \'~isler spricJa bibclol'det, lIan har ul
lagit elt folk ~,t s ig i Kina , så alt antalet 
rÖl'samJingsmedlcmmal' i de protestantisk a 
lllissionssiillskapen Uppgtl till en halv mil
jon. Blancl dessa har Glid f:'tll fostra fral1l 

personer, SO I11 Yisa l sig k un na besl ;} i dc 
syara;;le prövninga r, si'! :dt l\ina har att 
lI[>j1Yisa en rad av iidIa m ar tyrer. Kristi 
kyrbl. ii I' fast grundad i I\ina och döds
rikels porlar sl,ola icke vara henne över
miikliga, Sasom clt lJelysallde cxempel P:l 
yad (~1Ic1 gjort anfördes ~ tadell l'aoning i 
[)J'oyinscll Szceh\yan, 1'a1<11'C11 hade näm
ligen haft sitt vcr),samh c ls[iilt där under 
ett tjllgolal [Il', För /12 iII' seda n hade ingc\) 
där r;,lt höra cY;lngclimn. Och cJä arbetet 
börj ades, kröntes \'erksamllf'len till en 
hÖljan mcd hlott ringa framgan g, Då ef
ler 10 ~,l' en kyrka byggdes med plats rör 
elt hundratal perso ner, m enade lllan, alt 

om del! brkan IlJgon gang bleve fullsatt, 
skulle det vara anledning lill sto r tae1;
sam Ilet. Nu finns där en kyrka med 
1,SOO sillplatser, som ibland är sr, ön'\'
fylld, ;tll lllall be6iknar omkring 2,000 dd
lagare i mölena. Och VCl'k S81l1 helen 11;1\' 
sprilt sig lill 13 andra sUder, d iir försam
lingar bildals, alla med kinesisk paslor 
och IItstalione]'. Vi h a n~',got ;llt lacka 
Gud rÖl'. 

A andra "idan ges anledning till fru/~

tall, Man Lm fr"Ua, alt de n rniss ione
l'<lllde församlingen sl~,r sig till r o, och vi 
I;\ ej "lula fÖITiin missio nsbda Illlingcn lill 
fullo u Lliil'ls, .\nnn beriil,n ,ll' lTlan alt det 
i Eina linnes :·WO,OOO,()()O, so m ej hört evan
gelium lillräckligt rör alt fHtta Yad saken 
gidlcr. .\nnll fillll<lS omkring lGU,OOO stii
der ulan ntlgOl\ plals där evangelium för
kunnas. 

]V[an har ocksi', anledning frukta , all 
den miss ionerande fiil' sa mlinge n g r'ipes av 
mi ss mod P;l grund av de nll råd a nde svå
ra [öl'httllandena. Miss ionsbcfa Ilningell 
skall ulföras, vad det än ], ol11mer alt kos
ta . Det I,oJnlller nog att ];os la s lora oIrer. 
Baelen <l\' mal'lyrer ],oJnmer kanske a t t 
ök;ls..Men vi borde Iölja exemplet aven 
missioniir, som man SlIg P~l en öppen 
pla ls i en slad bunden till händel' odl 
fötler, lillfångatagen av ban diler, predi
kande evangelium, 

!Iii rl iII behövs J,raft och 0111 d enna l,raft 
talal- dc npplästa te x torden , Tre olika 
sJag av "" dant, SOJn manar oss, ja, dri
ver oss, alt g[l ut i arbelet anföres: i v. 
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11 t"rul;Lan; i v. 11 kiirJeken; i v. 20 an
s yar~kiin slan. 

Fruktan s:lsom drivkralt var viii hos 
l'aulus en frul,tan för egell räkning. 
FVelngclium h ~l de blivit honom ombelrolt. 
Han skulle en goIng ställas inför Krisli 
domstol för att göra riikenskap för huru 
han rörv altat evangeliet. Hade han varit 
tr ogen"? - Delta gä llcr ~iven oss. - iVIcn 
de t val' liirYisso OCks~1 hos honom en fruk
tan [ör dCI! fruktansvärda ställningen ut:llJ 
J\:r is tu s. Den an dli ga nöden grep honom 
OCll drev honom, och det borde vara Sil 
;ivl'n med oss. 

IGirlek en var OCkS:1 el] th·jvkraJt. Kristi 
Lirlek till Paulus och Paulus kiirlek till 
Kri s tus men främst Kristi kärlek i Pau
lus. Den LirIeken h ade, s~lsom ordet an
tyder, gripit Palllus, den höll honom och 
!len för<le honom fram[lt. Den k ärle ken 
behöva iiven vi. Den bes t~r alltid provet. 

Slutligen val" ansvarskänslan ocksft en 
drivkraft. lIan, s~lväl so m vi , var eLt l\:ris
Ii s'i ndebud. Förso nin ge ns ämbete var' ho
110m anförtrott. Han hade, liksom vi ha
va, ansvar för <lem som levde fridlösa 
utml att veta, alt de kunde få frid med 
(jud. Elt budskap hade blivit a nförtrott 
,tt hon om att framföra jus t lil! dem, och 
Yi h a [[ltt elt budsbp att fr amföra till de 
rridlösa i Eina. Give Gud oss n[tcl och 
kraft alt framför a det. 

Mötet avslöts med ett kort anförande 
av pastol' Fril: Peterson. 

Minneshögtid efter hemförlovade 
missionärer. 

l'a c. ill . h ölls i Stadsmiss ionens l,yrl,
~;ll minnesh ög tid efter missionärerna G. 
Y. W es teJ" och [röken Ebba Buren. På 
grund a v alt mission sför eståndare Folke 
var förhindrad nilrvara leddes även detta 
möt c el v dok tor J{arl Frie.), som i ett in
ledningsanförande uttalade en fö rhopp
lllI1g om, att (jud skulle lä tala till de nilr
var<lnc!c om livets ovisshet, döclens visshet 
m en ock 0111 det eyiga live ts visshet och 
h riI sade de n~'lrvarand e vä lkomna. 

L A N D. 20, 

n ev. W. II. il/dis talade därc[ter med 
lednin g av Matt. 2G: G-I :) om hUJ"u tva 
olika meningar J"3.da om värclet av clet 
som offras <" t lIerren Jesus. Judas sa de 
det vara för spilIning. llerren Jesus rör
klarade det vara en god gärning. S,"t be 
dömas iin i dag även viirdet ay liv, so m 
offl'as P;l missionens altare. 

Man dömer fel, emed an man se r P;:l s~\

ken cndast fråll penningen s synpunl(t. 
»Dct iir värt S~l och Sfl många s ilverpen
ga n) dler »tiink vad pengar han eller hon 
s kulle ha Iörtjänat.» Man dömcr vidare 
fel, emedan ma.n tror alt allt ii.r s lut dCl. 
jordelive t iir slut. Lärjungarna trodde, att 
allt viirde i smörjelsc n var slut, cHI den 
utgi utits. De glömd e \'~il"det av välluUen, 
som uppfyllde rummet och som ännu be
st~tl' och sprides över hela jorden. S~l ock 
med mission iire rnas liv, som utgjul:Js. De 
förbliv a lill välsignelse. Ma n dömer sl lll
li ge n fel, dit man cndast tiinker p [l det 
som ;\t. nÖl"Inil.st, vad öga t kan se. Man 
tala l' om uppgiftcn h lir hemma och a,,6\
der friJn att lyd a vad Gud bjudel' t. ex . 
angående Kina. 

Vad V:l 1" de t CEI som cnligt Jes u mening 
gjord e offret till en god gärning? Det 
skedde utan beräkning, spon tant, för att 
ge uttryck ~l t kärleken . Det var ett tack
offel- [ör vad Jesus gjort och sktllle göra, 
en förberedelse till begravningen, so m 
s kulle ske , oeh de t var till sist ett sa nt ut
tryck fÖl' Jes u värde , ty h a n är vä rd allt. 
Intet ~ir för dYrbart alt o[rr:l ftt honom. 

Missionäl' Aug. ]3erg gnv sed:Jn en bild 
av de två hemförlovade miss ion;irerna s,;
som han sett dem i arbetet i Kina. Det 
var bilden av Verner ''lester, mission iire n 
med de Jdara blft ögonen och de., kraf
ti ga handen, kamraten, som allLid var vän
lig och villig att tjäna. Hj ärtegod, trogen 
oeh självuppoffrande var h a n. Tomrum
met eftel' honom iir sto rt. Vem är redo 
a. ll (.tJI/a hans plats? Det va r oek bilden 
av frökcn Ebba I3uren, so m var ett så på
tagligt exempel P~l Petri 0]"(1. Olll » hj ~l l"t a t s 
fördolda människa, smycl,ad med den 
sakl mo(1 iga och s tilla andens oförgängliga 
viisende.)) - Hon yann kärlek, aktning 
och för tro(,llr!c. Vilj es tark var' hon och 
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tålde ej kompromisser, meD handen och 
upplrädandet var mjukt. Hon saknas, d[\ 

hennt's plats n u ~,r tom. 
Fröken Lisa B/om talade ock om in

tryck, hon fålt av dessa Herrens tjän:)j'e. 
Båda hade varit välsignelsens budbärare: 
Missionär 'Wester hurtig oeh glad, alltid 
villig a tt träda in i arbete av olika slag 
och fröken Buren s::, still a, riktigt full av 
ro. Må ej minnet av dessa kära medarbe
tare blekna och må vi få nåd att Iräda in 
i deras arbete! »Gud tar hem sina tjän
re, men fortsälLer sitt verk» Slutligen 
framförde kamrer F. Norberg släktingar· 
nas tack för deltagandet i saknad ocll 
sorg samt erinrade om huru fröken Bu
rell under sin vandring gjort t:\redalen 
rik på källor. 

Höstmölet fortsatle på måndagen med 
väl[.;:omstmöle för missionärerna fru Dag
ny Bergling och fröken Ingeborg Ack
zcll. Mötet öppnades av doktor [(arl 
Fries, som utgående från 2 Kor. 1: 3 f. 
erinrade om gemenskapen mellan missio
närerna och församlingen, både den sän
dande församlingen och de församlingar, 
som bildas på missionslältet. Det är en 
gemenskap i både lidande och tröst, en 
gemenskap som ej minst förnimmes, då 
missionärer välkomnas från lidandet och 
striden till vila i h emlandet. 

Därpå lämnades ordet åt rev. W. H. A/
dis, som först gav uttryck för sin glädje 
över alt få vara med och sin övertygelse, 
alt vi särskilt behöva göra allt för att upp
munlra och vederkvicka missionärer, som 
nu komma fr ån den stora nöden. Han er
inrade sedan om ordet: »Såsom Fadern 
h 21' sänt mig, så sänder ock jag Eden, 
elt ord som i all sin mäktighet synes oss 
yara allt för stort. Sammanhanget giver 
emellerlid frimodighet: närmast förut ta
las om frid, tvåfaldig frid, frid med Gud 
och Guds frid, som övergår allt förstfll1d. 
Och dter ordet om sändandet kommel' 
o"det om kraft. Det sa.mmanhanget gör, 
alt vi kunna mottaga uppdraget. 

I samband med uppdraget ligger det Sel 

nära till hands att stanna inlör dess an-
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svar och ck,s förmåll. Huru mycket ~l\' 

an svar ligger ej i detta: Såsom Fadern 
sä nt, så sänder ock jag. Vi skulle vam 
lika .Jesus. J-Jan har givit oss ett föred ö
me, som vi skulle efterfölja. Men det är 
också en förmån. Jesus har sagt: Facl m, 

som sä n t mig utför själv arbetet, och P~l 

samma sätt gal' Herren Jesus med oss. 
Må de orden giva ny frimodighet till alt 
gå åstad för att göra Guds vilja. 

I anslulning till vad som redan sagls 
talade sedan fru Dagny Bergling gripan
de om vilken kraft de t giver att ii.~:l. för
vissningen: Jag är sänd av Gud. Den för
vissningen bär även i dödsskuggans dal. 
I 1 Mos. 8: 11 beter det: »Duvan kom till 
honom mot aftonen, oeh se då hade hon 
ett friskt olivlöv i sin näbb.» - Set hade 
det varit lör de i I-Ioyan g, Kina, avlidna 
missionärerna. Den sista tiden hade "'ll'it 
sel rik på uppmuntran. Sjungande arbe
tade de, ej sörjande. Och deras sista häls
ning kunde uttryckas så: En stOl' skara 
skall en gång hålsa oss välkomna. 

Fröken Ingeborg Ackzell erinrade Olll, 

att det är i mörker som en s trålkastare 
ibland kan Il' olla fram underbara tavlo!'. 
Så hade det varit med Guds ord i nöden s 
tider i Kina. Då rykten om rö'vare oroat, 
då närliggande byar bränts, ullder kmlOlI
dunder dag och natt, vid solda tinkvaJ'le
ringar, under hungersnöd, ja, i alla olika 
sV ~lJ'igheter hade Guds ord vi sa t sin trös
tande halt. Nöden forlfar alltjämt. Svå
righeterna äro svåra , men större är den 
n,;d Gud gi\'er åt dem, som gå alt bill'ga 
den rika skörden. 

Efter elt gemensamt bönemöte och te
drickning avslutades det gripancle mötet 
av mission ssekr. M. J,inden med orden: 
»AI' Gud rör oss, vem kan M\ vara emo t 
oss.» 

Sk'riven till tnissionii1"et'lW l 

Bell;je11 för m ,issionii1"ernlt l 
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t s us talat till mitt hjärta, och jag edOl' 
ol"ta en innerlig längtan alt lä r a k iinna 
honom och bliva ett Guds bam. '-,<,ren 

Ebba Buren. 

Fröken Ebba Buren föddes den 22 nov. 
186 I. Vid 25 :Irs ~!lder förlorad e hon Sill 
fader genom död en, oeh familjen flyltade 
el:\ till Stockholm. 

.\.r 1894 blev fröken Buren anl;lgen lill 
missionär i Svensl,a Miss ionen i Kina, ut
reste samma år till missions fä ltet, där hon 
ved:ade till slutet a v ~lr 1927. Sin mesta 
tid tillbringad(' hon i IIon~lnfll-distriktet. 

Tre gånger besökte hon hemlandet, årcn 
190U, 1910, 1917 för vila och vederkyic
kelse. Då hon s is ta gflngen ~d en'äl1 de till 
Syel 'igf', var dd OCk5,\ m ed f0resah all 
snart åtel'vänd:1 till s itt bil'a arb · tsfält, 
men Herren h ade annorlunda bestämt för 
sin tjänar inna , Ilan kallade h enne i s täl
let till högre tj äns t. 

Hennes lira fler började P:l e tt m~irkbart 
sä tt avtaga, hOIl sö k te ~lterY inn a dem ge
nom ett besök i Schweiz, men blev allt 
s~imrc, sjukdomen lJ0rjade visa allvarliga 
symptom med andnöd oeh avmaltuing, 
oeh den 8 sep tember utandades hon sin 
sista suck. I 

Ebba Buren va r eil s tilla hiingiven själ, 
som ville le\'a helt för s in Gud. I sill an
sökan till missionen skrev hon: »)Så långt 
jag kan minna s lillbal,a, har lIeHen Je

1877, uuder en tid av väekdse i vä r sö n
d agsskola, lJlcv dl 'n lrågan: ' lluru ska ll 
jag hliva ett Guds harn ?' det allra vi k ti
gas te lÖJ' mig. Och en söndag i april ef
ler söndagsskolans slut, u[Jjlenbaracle s io' 
Henell Jesus för mig s ~) som min f'l"iilsarc 
" enom dc enUa orden i en liten s::lng, vi 
~jöngo , dill' varje vers slutade med: 'Je 
sus ~ir min, Jesus ~lr ii\"en min'! lI a n gav 
mig frid oeh n~\gon tid d~ircfler viss he t 
om barnasLlp genom sitt onl: 'I havcl1 
icke utkorat mig, utan jag har utkorat 
('der.' 

Gellorn liisning ay missions lidning:w och 
höcker väcktes hos mi g ett livligt intres
se rör miss ionen , och tanken al t g ,\ ut till 
hednin ga rna har s tå tt mer ell er mindre 
klart sasom milt liYS m~l l och önskan, se
dan jag var 17 ,I l'. Det va r dock fÖl'st 
lilil9 P~l hös ten, so m Hen en direkt kalh 
dc mig därtill genom dessa si na ord: ' tj ,l 
ut ur ditt land och i[r ~HI din Hidernebygrl 
och ifr[1ll din släkt, till det la nd, som jag 
skall visa dig, och jag vill välsigna dig. 
och du skall varela e n v iil s ignclse.' }' .l 
gTlJlld a\' della hans löfte övcrl<'i lllllad c 
jag mig ~lt honom och med\' e len om min 
(duglighet och ovärdighet, had ja~ 11,, 
n' ,,'il göra mig duglig och passande och i 
sin tid sända mi g ut. 

IIcJTcns nåde g:hor och kallelser i.iro sil
clana, :'Il t han iel, e :lllgrar dem, därför, 
när !TelTen llll synes h a va berett v~ig fÖl' 
mig, iii' det min önskan a ll genom Guds 
yilj;!, i Iöl"!itancle P,t honom g:l ut till 
h.in'l. 

ender dessa tIr ay viinLlll b e\!' lIerren 
Yisa t mi g, att jag in g('ntin g är, ingellting 
kall och in ge nting fÖrlll ~lJ ', och atl IWll, 
v,il' j'1'!iistal'c, intet v~inl<"lI' ay oss, ty hall 
vet, yad för' e lt verk Yi äro, han kommer 
lh ~l g, a ll Yi iiro s toft, mm atl allt förmå 
Yi genolll honom, ' ly av honolll, genom 
I!oll()m och ti Il honom iir allting. lIonoJll 
valT ~i r a i evighet '.» 

SOlll mi ss ionii l' <lysa ue hon sig all den 
yttre bckviim lig h et, hon kunde ha hestått 
sig llled. Ilon kulc ett förs akaml liY 
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rÖl" alt ljiina andra. Slilla och ansprål,s
löst gicl, hon sin yäg !ralll, men hon läm
nade icke dess mindre djupa spilr efler 
sig. Man fick det inlrycket, alt hon räk
nade som det högsla och Yikligasle alt 
Jeya nilrn IIerrcn och alt i lro och lydnacl 
följ" Frilisaren. 

HelhjilI"lacl y"r Ebba 13uren, yarmhjär
tad var hOll il ven, nitiilskande, d:l det gäll
d C' Guds sak, blyg och lillbal,adragen, eI;i 
det gällde henne sjiiIY. Alltid var hon re
do alt ulgiva sig själv och silt för Guds 
rikes bcIramjande. 

Nu Yilar viil" l,ära sysler, lrofasla viln 
·och medarbetare för alt 1I1f~1 sin del vid 
dagarnas ända. Yi tacka Glid, alt vi IMl 
;lga henne s ,'t länge ibland oss, lör del 
<'xrm]lcl ,lY tro och tålamod hon givit, 
och Yi bedja Herren om niid, alt Yi äyen 
[ör V;I1· del kunna rätt utföra var Llllel
se, allLing väl ulrälla och bliva beslall
dandc. 

Viilsignat vare Ebba Burens minne 
ibland oss, och m{\ hennes liva111fort bil-
ra frukt hemma och ute. 

E. Folh:e. 

Hinalänkens syförening 

i SloeldlOlm samlas ]l;l S. M. 1\.:s Exp., 
Drottllinggatan 55, :; tr., torsdagen den 
:.>3 ok/. kl. 'l e. m. KvilInliga S[l vä I som 
lllanliga »lankar» hälsas varm l viiIkomnai 

dians Stjärna i Östern», 

S. iVI. 1(:5 illusll'eracle missionskalender, 
;ir under lryclming. Det är i [\1. den 27:12 
;\I.g. av clcnna kalendcr, S01l1 ulkommer, 
uch Yi tro, att den skall bliva av inlresse 
leh lil! uppmuntran. Vi rekommendera 
d en ej minst för »1\.inalänke[1» och annan 
ungdom, men ock för andra missionsvän
ner. Hekvisitioner mottagas tacksamt un
der adress: Svenska Missionens i l(ina 
Förlag, Drollninggatan 55, ;) 11'., Slock
hn[m. 

Försäl.ining för S. M. K. 

Syföreningal"l1a lör Svenska Missiollcn i 
l(ina i Slockholm anorc1na fredagen den 
'l1 näslkommande november försiiljning. 
l Jl~isla llummcr av Sinims Land hoppas 
vi El lill1lna utförligarc meddelandc här
om, men re(1;111 nu vilja "i anbcIalla denna 
Jörsiiljning :It missionsv~lnn('rnas h~ig
j,omsl. 

Yi bedja i della sammanhang att Ll p~\

minna om, all vi ilven i [\1' hoppas L\ ha 
ell »[\.inalänkens bord» vid försäljningen, 
\·ilket vi hoppas »KinaHinkarna» i skilda 
delar av landet s~irskilt hava i [\t'1I1ke. 

"Hava vi en uppenbarelse av Gud?" 
Dagens uppbyggelsearLikel, som har 

ovanslående ord till rubrik, har tillställts 
oss aven varm \"an lill \"[\l. mission med 
begiiran om alt den skulle införas i V [l!. 

lidning. Vi införa elen med tacksamhet 
och rekommendera den lill ing;'lende si\!
diulll. 

.~Nt.im:RNA' 
> Ett lovets oHer. o 

:Kära Missionsvän:1er! 
»i\Ied riiddningC'ns jubel omgiver ]Ju 

mig.» Ps. 32: 7. 
Sedan jag denna gållg kom över till 

Slwl1si, har jag flera g~\l1ger !<änt mig 
manad :lll genom S. L. silmIa Eder en 
hiilsning, dels för alt P~\ della sätt 
bringa dl yannt lack lill alla dc kän
da och okilnda förebedjarc, vilkas ar
hele i bön dilrhemma i det fördolda up
penbaras genom Guds miikliga ingripande 
hiirule, dels för att på delta siilt »fram
bära etl lovets OUET» (Ebr. 13: 1;) till min 
store allsrn~lktige Gud ocl! oändligl k~ir

leksrike Fader. Han iiI' Yiirdig. 
Det iiI' bara Guds nåd, alt c!C't icke är 

ute mcd oss, ly bedrövelse, nöd och sv[\
righeter av många slag ha uncler dc sista 
mänaclerna välLrat fram över var "äg. 
men jag vill ej nu stanna "id nöden lilan 
vid nåden, och vid Fadel'l1s oilndliga om
sorg om och kiirlek lill sina barn. 
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En ;1\' d e s is la dagarna i Ilwj Iii Illna d e 
frijke ll Södel'iJel'g och jag I-Ianclleng, so m 
,id dell liden redaJl hade ))Ii\'it en härd 
fiir Idus , liksom )foY,lng tidigar!' \'<Jrit, 
s,,\',d SO ll1 llIilllga <Indra pbtser pa vårt 
iiilt. D'lr fanns knappt elt hem i staden, 
diir ej en eller flera pc/'soner lago håd 
angripna a\' den lruktade peslen, Ya/' 
]lorI \'akt )J~l mission ssta li one n milste föras 
till sitt 1ll'f1l i ('II by - döende, I-\\'iul1o 
skobn m~lste vi upplÖSa reda l! i mitten 
;lV Illaj, emedan flera av cleY<: l'na rin go 
febe r , do('k ej viirre än att de ' o r o i sl[1I1d 
;l lt resa h e m, Ett iimne till lack ii 1- de l, 
a tt in ge n insjuknade i ty fu s inom den 
[ullpackade, lrånga skolan , 

;\'ilr \'i lill1lllade "ilr s tu li oll Illed i förs la 
hand YUl1eheng som mft! lör alt sedan 
J'ortslUta upp till Shni-iubergen, där jag 
nu bcIinner mig, följd e väl' IJiinare, »Den 
Ev i;.;a Friden», oss lör a tt \'ara oss be
hj iiJplig p:l rii rden, ,\\'c n Vill' sniiltc gud
lrukt ige iildsle Ch i gjorde sig redo Jör 
nndring med h a ll c n på hjässa n, käppen 
i den ena handen oc h en packe traktater 
i den andra, l' {t min frflga, yart h a n skul
le ;.;a Ht och pl'edika, s\'arade han med 
si lt godmodiga leende: »Jag ska ll följa 
fröknarna ned Ii Il flodc' lu> 

Vi skulle delln a g:ll1g gå ö \'cr Gula Ho
dCI) eida en och ('II h,dv s\'cllsk mil fr~\[) 
s taclen, :\llt val' S:l \'iil buelt av Faders
h ~lnclen, gott rcssiills!;,up, tV ~1 priiktiga dra
gare, en priiktig körl,arl och got t rcsviidcr. 
.lag k iinde mig S[I lyck li g i visshelelI av 
a ll Jesus yal' med oss på hirden, Niir vi. 
kört lIngdiir en ha lv s vensk mil J,ommo 
vi ned ]la made n, clii I' vi färdades 1\' :1 dry 
ga timmar, innall vi n~ldde floden , ' 

.\Jll \',11' S:l fridfullt p il viigen, Köpmännen 
forslade ncd silla s tora lass med oxhudar 
och andra \',1 roI', som s l~1I 1Jc siiljos P~I eJen
Ila ,id;ll1 noden i Shallsi, a ndra buro bör
dor och <lndra il lcr dl'evo ,\sno1' med ]lad
!ling a\' gods, S,t smulades s lora skal'or a\' 
iolk nere p ii J'lodstrandell, a l];) med berii\;:
lIin g alt st iga ]J ,! Ht rj an, so m ,I"dle ta ga 
dem öyer, Yiel V[ll' a nkoms t mölles Yi 
eme ller tid ej endasl av a lla dessa passage
I' : l)'l' , Ul,lIl vi. funno oss i e tt nu omringade 
'1\' "Il slor Sk,lr;\ \'iilbeviipnade rö \'are! 

De t yor e j första ga nge ll j <lg r :d,a t ut föl ' 
d e tta slags folk i. KiIW, SCl jag S~lg 51Iar t. 
\'ad d e \'01'0 11 te fö r , :'Ifen det ya r röru n
d el'li g t, hur Gud tog bo rt all fruktan, S:l 
a tt jag kunde tala med delll h elt gla t t ocll 
nat u rl igt. 

Dc bdalldc oss att stiga ned 1\';\11 kär
ran, gllvo ordel', att alla \,Clra sake r sk ulle 
lagas ned, och S:l började undersöknin 
,~en, Y;trenda " iiska och kappsi.ick geno m 
sags och nog sy ntes det, att de hade golt 
öga till Ill ),('ket ay \'ad de sågo, men dil\' 
var ell osy nlig hand, so n\ hindrade d r ill 
alt laga nago t. Senare upptäek te Yi dock, 
att dc h a de tag it fröken Söderbergs glas
ögon, \len. när de ringo SYll pa vara pen
ningp un gar, blcH) de i\Ti g<l, l elen ('n,l 
J' a nll s lilet kopparpcngar tilJik ~l med tre 
5ilvcrc!ollar, l den andra f;-rnn s kopp;1I' 
peng;!r oe ll \l dolt'lI', ,\lla dessa pengal' 
hilllde de lit ]l :l marken, r ä kn acle dem 
llI å nga gClIlgc r om, lade SCl s ilvret i en hög 
(Jch kopparn i cn hög sa int fiirlJjöclo oss 
a tt röra d CIfI , Sedan stodo tre röva r e p ;\ 
vakt pft den ella sidan Olll oss oeh tre p;'l 
den a lHll'<l sid'ln av killTar). Sa ringo \i 
ord e r all sa mla ihop våra iigodclar, sedan 
dc h a de noga genomsett all t. 

F[ler cn s lund fick jag ii\'Cn bcfaJlninp; 
att samla lIpjJ pcngarna, \'ilket j8g ej var 
srll ,l It göra, .\lclste Chi var lIncler tiden 
bor la hos de andra röv,lI'na e lt s tycke 
ifr,\ll oc h s;.lIl1lalade med dem, Vflr Ial'li
ga belägellllet blc" allt mer och IllCl' kl ar 
lör mi g, Yi \'01'0 hclt i dessa o llda m ä nni 
skors \'!i le! , ingen var limlle ll a lt liimna 
platse n., d e t h ade kostat li\'e t. Yad yar de
r as pla n 111 >lnne? Att beh ~lIt a oss däl', lills 
dage n började skymma och sed,1n taga 
oss m ed s ig föl' att kräv a lit en s törre 
summa sih'er för oss? Det val' kl<ll't, a tt 
här hj ~ilp t e in/el annal (in bön, 

Fröken Söderberg och ja g sa ll e oss ned 
r~l en I,lcla och utgöto v[\)'a h jiir tan för 
ILO 110 Ill, som h ,ll' »a Jl makt i himlll elen oc h 
pft jorclelli), D;I bad jag Josafa ts bön: 
»Her r e, Yi J ÖI'ln ~1 inlet mot denna s tora 
h open, 50 111 kommer elllot oss, och s jii lv a 
\'eta vi icke, vad vi skola gö r a, Jllen lill 
Dig se Ytlra ögo n, » (2 Kl'ön, 20: 12,) Näl' 
\'i S~l gO IIpp, sat t iilclstc Chi ett stycke 
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Ungrc ifd n och bild med a nsiktet dolt i 
händerna, och »Dcn Eviga LyckilDl) stod 
brcdvid oss, iiven h an försä nkt i bön. 

Då sole n brände och vi blevo törslig~ , 

öppnade vi vår lilla matlåda för a tl taga 
1\t termosflaskan och slii eka vår lörst med 
vå rt medförda kaffe. Döm om V~\l' h äpnad, 
n :'i r locket kom av och vi funno att allt 
kaffet var utrunne t och fl askan i kras! 
Sa fin .go Yi nöja oss mcd att I, öpa litet 
tunt birsvallen, som saldes aven Jönes. 
Gott val· de t ej, men det va r ju i alla 
fall va tl, 

En stund förut ha de rö varna sagt, a lt 
de ville h a några dollars av oss. J ag gav 
dcm 5 dollars, vilka övc rbri ngades lUl 
dcm av äldsle Chi . Nog trodde jag, alt 
dc ville ha mcr, men jag tä nkte, alt vi 
kunde försök a mcd detta först. Till min 
s lora förvå ning kom Chi efter en slund till
baka, medförande a lla pengarna, sägande: 
»De vilja cj ha dessa, men dc vilj a ha 
den lill a bläckbllrken m ed lllländska ka
ramcller, som fi nns i frö kens packllillg.ll 

Jag h a dc nämligcn medfört liLct sura 
svenska karameller för att läska oss Illed 
på resan i värmen, Dcssa gay jag dcm 
llled go lt hjörla, 

Ungefär två timmar vara Yi chir på flod
strandcn under denls bevak nin g, Då lju
del' cn skarp visslin g, Alla rövar na sam
las dit, varifrån signalelI kommer, scdan 
de för st plundra t n~l gra I-csande på vii gen. 
Eller några minuter få vi till V;]I' s tora 
glädje sc hela skaran, mella n 'JO-50 ma n, 
tåga hart å t nordv ilslra bergcn tilL Yar 
det möjlig t, a tt vi voro räddade? »)Vår 
s tore Gud gör s lora unt1cr. ) Vi voro 
verldigen räd dade lindan våldsver karnas 
h and, Jag ·Iror det var sant, vad vår tjii 
nare sade: )) Gud h örde sina barns bön, 
och S~l H ed han om rövarn as hjärlan , S:l 
alt dc ej kunde ulföra, nd dc hadc li.inkt. 
och skada hans barn.») 

Hedningarna blcvo plundrade på det 
mes ta, a v vad de medförde, Det sades, alt 
rövarna hadc lagi t flera hundra dolla rs. 
Det underliga var, a tt, n8r vi dcnna gå ng 
packade v ~lI'a rcseffek ler, ba de Ida Södel·
bcrg och jag ha dc kilnt oss ledda a lt läg 
ga det mesta av peng,ll'na i våra hädd-
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pilsar, och dessa h adc de cj någon ta nkc 
på. Det såg näslan ut, som om Gud gjorl 
dem blinda för dc m, S~l alt dc ej gäVLl 
a Id på, att de låga I,,'ar P~l kiin-an. Nit 
samlades vi lill taeksägelsemö lc, Äldst!' 
Chi lackade Gud un der djnp rörrlsl lör 
hans slora nåd och kiirlek emot oss. Yi 
vara all a fyra djupt rörda. -'len på sam
ma g~1l1 g jublade milt hj är la, niir vi s lego 
ombord P~l färj an , 

Fä r den över floden tog 7 timmar i sle
kande sol, och ofta sulto vi på gr und, men 
jus t innan vi nådde fra m lill Sha nsisll 'an
den, svart nade himl en, åskan mullr ade 
och stora regndroppar föll o, ;\ven hä ri 
va r sIar nåd av Glid, ty härigenom för
loradc dc soldatcr, som på denn a sidan 
h adc lill uppgift att undersöka v!i l'a sa 
kel-, lusten däl'till, och vi sluppo öppna 
allt ä nnu cn gå ng. De lä lo oss helt cnkell 
gå utan vidare, Kom na cndas t nagra s lcg 
uppför backcn, stråladc solen fram och 
regn b~l gen välwie sig underba rt skön och 
majesl ä li sk över våra hllYudcn, påmin
nande oss 0111, a tt Gud cHI län/, l e på s itl 
förbund mcd oss. O, va d milt hj ärta var 
(jye rf llllt av jubel emot levande Gud, Atcr 
och aler lj öd det inom mig: »-'[ed I' ildel
nin gc ns jubd omgi\'cl' Dn mig.)) 

Jublet nådde näs tan sin kulmen, när ,·i 
,id fra mkomstl'n till byn strax ova nför 
hacken, hlevo pa det varmaste och I,är 
leksfull as te sä tt emottagna aven troende 
kvin na, tillh örandc .\. Hallnes fÖI' samling, 
.\lclrig förut hade vi selt y;,ra ndra, men 
voro som ga mla vänner ~imU föl' Krisli 
kiirleks skulL Där fingo vi maloelI dryck 
och vila 1öl' natten eIter dagens s trapat 
ser, .. »)Den, so m sillcr IIn dcr elen Högsl es 
hcsldi rm och vilar under den AJlsmäktiges 
sI, tigga , h an säger: I Hcncn h ar jag min 
tillI1\"kt och min borg, min Gud, P ~l v ilkcn 
jag förlr ös lar.)) P s, 91: 1- 2. 

Ja, Gud iiI' v ~lr tmBykt och slark het. 
L~lloll1 oss upphöja hans namn, Ialom oss 
göra ha ns gärnin ga r Imnn iga bla nd fo lken. 

!lIc d Ya r 111 fridshäl sni ng, 
Eder föl' Krislu s och Kiml, 

Eslrid S ;ösl röm. 

SllIIi -iu c!C'l! 10 juli lf130. 
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Gud var starl{het. 
Yune!il'ng Shansi den :30 juni 1930. 

.\I skade '\[issiollSYiinncl ' 

]) d iir lid i,a alt låla höra ay sig nu. 
l' nclcl" min sjukdomstid fick ja g lI e ra 
gliidjande bre\·. Julklappar har jag Hllt, 
~()Jll j:lg iinnu inte tickat för , ehnru jag 
JI1cd'~liid.ie biir i milllle de Yiinner, S01l1 
~ :'int mig des,a. 

!'ii yet alll förut om <II' sjukdom. Huru 
Yi :tlerkollllllit till li"e t den enc eller dcn 
:mrlre. Elhcl Dlom yar stor i sin h birleks
tj,inst mot oss i Sinall. Så har nu Olga 
Slyrelius oeh Johalllles ,\ spbcrg "arit i 
"iu lFlnst genlemot y Ctr k ä re hänsoYJle 
bruder och yän Vernel' \\'ester. Vi sakna 
honom mycket liksom de ay dc yänl som 
gal t för!' honom in igenom eyi g hetens 
lllJrlal·. Det kändes underligt "lt Sltl "iel 
l'n iamiljcg ray här ule, lik Yar broders. 
S j ll g r:nar i en dubbel linjl'. föräldrarna 
hakom, barnen fnlmIör, 

I Honan har kriget m edförl mycket a y 
~ ')J'g och nöel, som lll a n p å en fredlig plals 
k n ,lJ'past kan länka lmnc\e förekomma. 
lI etTen har varit llled i nöd e n. Harl(, br(' v 
lr[tll el! a\" d c lroellde i dag [r[ln l'n kii
pin.,; so m h e lel' Ilan-cheng. De h a fätt lI
da mycket av I"ii\"arc, som yarit herrar 
(Lir i ljugu d ::!gar. i'innu bo Io!l;et ill01l1 
s ir: ~ ! s m~t bl'rgfitslnilli-'/II" , som dc ha, illeil 
\" ad hjälper det alt ha CIl st('IlIIlUr so m 
',:,ydd, dit dc tlöclan,le bomberna blslas 

ne'L 
1) ,1 _\Jdsle \Vci \";tl' med i Ka i-fl"1l cfiel' dc 

15 flicJ'lIr , so m lagit sin tillflykt dit, kasla(1,' 
Ii I) areopJan ned 2G lJo lllber på en s lllnd. 
E fte r fem dag:w lyekades hall la elt lag, 
,,,111 nattetid IiinI e dem lill TTullanfll i frid. 
_\ \. dc tyå tu sen L}n!::ll'. som r Ö\" :U"l1a l(J go 
i bY:U'IHl ös te r om I-Ionzw[u, 1Jle\"o flera :W 

de lroe nde fri ::! , cL"t snl( Ltterna öppna de 
del !tlot r Ö\"a m;l. Det tros alt ungeritr 
h ii lf lcn ay dc tillElll gl1 " l ~l g ll :l IJle \"o Sk jll l
Il a under tunmItet. 

Vä nnern;ts kiirlek all 1:1 CH del ay ha r
Il Il i siikel ' i1et hit it!" s lor och t a cknitl1l
li r;, men !TIilt :1\""111a hi::I'!:.t h ii ll gl' r fas t viel 
!lana n. S!\;l l'l Iar j~ g I" C' ; ll PP lilJ Som
m a lTo cl ä r jag illte fön \"a rit. Ltl":lrCll Li 

m ed familj lämnas a tt ha yard om YUfl

chcllg-hnsh:tlJet, GO personer, och Shao 
Sinan om dc "femtio, som bo b 'a r i barn
hemmet. Sl r ax innan Yi res le, h ade vi ett 
s, k. slormöte, cl ~l lolv kvinnor och tyå män 
döp les. ]3ibelkYinnorna "oro svårt sjuku , 
elt linde r iil' det alt vi [\lerfålt d e m. 

T ack fiir förbön. Il erren lcyer. l'pp
biijrl yare min s j iils klippa' 

Eder Maria P I' III'J"sson. 

En I'rälsad själ men ett förspillt liv. 
Ja g yaJ" ombedd alt besöka e n palient 

pä elt av s ta de ns sjukhus . lIan val ' hård 
och, ~OI11 del löreföll, alld ell's likgiltig föl' 
andli ga ting. ~[en han ha de lroencle sliik 
lin ga r, och det yaj" dl'~;s ;) som bådt) mi g 
g :1. "[Cd slor oro gick jag e!llelJ erlicl den
na dag till s jukhuset, i lllilt hj i1i"la suc
ka[lClc lill I!erre n cfl.el' ntld och visdom 
att p a r ~ilt sidt kunna möla clel1l1a själ. 

Det y 'u icl,e besö l, s lid, när jag kom, 
men jag fick i alla fall lillåtelse att g å in, 
em edan palienlen l ;q:~ e I1 5,1I11 i elt rUlll och 
förut ltaft endas t la besök. 

1\itr jag för sikligt knackade P~t c\ö rren, 
hörde jag rlt s vag l: »Kom in! » 

DiiJ' b g han. Sjukdomen h a de t:; git ho
nom lw rt. Ja, döden hade redan S8tt s in 
sliill1pel på honom. "le n h ;w Y:-lr vid full 
5' \11 5 och jiilllflirelsc\"is sl :,, 'k. 

JJJa g har till ge y iinlat p it Er. J:" ~, yis.; le, 
att 1\i skulle kOlllnw», sade hall, s:t snart 
jag la g it plals_ 

»\'j ss le l\i, all j a g s kulle ]; ,)lllll1a ?» 
)JJa, iu ge ll har S:lg t mig del, mel1 jag 

h a r be lt Gud sLicka Er hil , Sol all jag kun
(le [ :1 l:.tla m ed Er, inn::lIl j:.tg do g .») 

J ag bl ev m ycket öv clTas k: ld. Della val' 
al lts a den ))1 lal 'dc odl likg il t igt'» m a n ja g 
sa hade gruva t mig Iör a lt lräffa. 

Dl't ya r SO I11 ];i s lc han i milt ansikte, 
yau. j ag länk le, ty inna n Ja g hann . ä:,, :l 

någo t mcr , lortsatte han: 
»Ja, )ii skall lro, a ll dct skett en för 

ii[l (lrill g mcd mi g , se d a n ja g ble\" sjuk. J . S 
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hal' hela Illilt liv förskansat mig mol allt 
hisUigt inflytande. Som helt ung var jag 
mycket påverkad, men jag Yille intc om
v~inda mig. Och för att kunna reda mig 
under samvaron med milla tl'oende för
äldrar måste jag göra mig hård. Från 
början var detta mer låtsat, men alltefter
som jag trotsadc mitt samvete, blC\" jag 
hård. Ibland hm' jag nog Lint Guds drag
ning, men vad som särskilt har h ~t1lit mig 
til1baka är de många ouppgjol'da sYlldcr, 
jag har P~I mitt samyete. Skulle jag hli 
en yerldig kristen, d å ma te jag beLinIla 
o;irlighet och lögn både för mina lIitr
lI1<1ste oeh andra . .J8g har stulit fran mina 
föräldrar, alllscdan jag SOlll liten gusse 
börjadc röl<a. Och från tre av mina kam
raler har jag oeks[\ tagit pengar. Fil ay 
dem ;il' nll död, så honom kan jag inte 
träffa. 

O, j'1g är Sel olyc1dig! Yad skall jag 
göra') Mitt liv är för spillt. .Jag har varit 
lill sorg för mina egna, och Gud har jag 
Irotsat hela mitt liY. Tror Ni, att c1ct Jinns 
frälsning för mig ?» 

Jag försöktc så enkelt och klart jag 
kunde förklara för den ungc mannen, atl 
det yar först och fl'~illlst mot Gud lian 
hade syndat, alt allt det anclrQ V;II' ell 
Irukt av hans otro oeh motstånd mot den 
Helige Ande. Hade han ifl-an ungdomelI 
givit sitt hjärta at Gud, så h a de han bljYit 
besparad al1t det sy';h'a, som nu tryckte 
hans hjiirta. Det gälldc diirför alt först 
och främst söka ta saken uppgjord lI1('rl 
lIerren. 

»i\o[cn tror A'i, <ltt Han vill ta emot mig"?» 
»VCII1 tror Ni det är, SOIl1 hal' gjol·t Fr 

ol'olig och Yisat Er, att !\i har sYlIdal h) 
Yi J,ommo öyrrens om att det m~ls le ha 

varit Gud som genom sin .\lIdc siirskilt 
under sjukdomcn hade påverkat honoIII. 
Och yarför hadc Gud fluyo lalat till 
honom') 

Dct m ås te ya ra för atl !lan Yillc hcjda 
honom, Iriilsa honom och Wra hOl1om till 
gemcnskap 11Ied sig. 

»Oc:l! nUl), sade jag, »skola Yi höra, vad 
IIcHen siigcr i sitt ord till sildalla SOI11 
hava 1I1Olsl<ltt Hans ,\nde.» .Jag slog upp 
.Tes. 1: 18 och Iiisle: »1\:0111, 1 ~lt oss g,t till 

!'älla lIled varandra , säger I [('rren. Olll 
edra synder än iiro blodröda, sa kunlla dc 
bliva snöyila, och om dc <in äro röda sa
som scharlakan, så kllnrw dc bliya < \SOIIl 

Yit ul1.» 
.Jag fr flgac1c nu den sjuke, om hall icke 

Yillc lala lIled sina lya kamrater och 111('([ 
s illa föräldrar. Det ville han giirna, och 
jag 10Y<1clc alt söka f~1 rcda på Llllll"a
Lerna. 

Det Y;ll" mcd s tor gl;idje jag dcn dagel1 
gick fr;\n s jukhuset. .Jag gick dir'ckl till 
Iöriildrarl1a och talade 0111 vad som Iwde 
skett med dera s SO Il. I3~lda grii t,. ,n
gHidje. 

:'IIötct mellan dem och soncn yal" gri
pande. Likaså mellan honom oeh cle t\" :1 
kamralerna. Den s.iuke hade genom Her
rens ol'd i .Jes. 1: Ii) kommit till frid o,h 
Jrigördsc, innan h a n fick tillfälle atl lala 
med föl 'iilclrarna oeh l<amratcl"I18. 

När han Ull talacle mcd dem, Yal' (\d 
diirföl' llled gliidjel~lrar, och så bad hall 
s[lyiH l"öräldl'a l' na som kamnltel"lI<l att Oll\

Yända s ig lill Herren. 
»Jag ha)")), sadr han , »)blivit frii1st. :'lIen 

0, hllr SlJ1~il"tsamt det iiI' att tänka 1):1 all 
l\Cla mitt liY är förspillt! LH lIen'en L\ 
cdr;l hj~irtal1 nu, illnan dagen alt yed,a 
iir slut.) 

Blolt n [lgra 1[1 dagar därefter liill1ll,lClc 
hall della liy. 

BiIlighetsiörsäljning av Jerusalems
kongressens rapport. 

Enligt meddelandc lrån Inlel"llatic))1l'll ,\ 
:\fissioIIS61(lets sckl·ctariat kommer dCII 
illers Lående upplaga n a\" .Jerusalemskou re 
l"CllSCnS rapport att Iörsiiljas till elt lIlYC
ket neclsall pris. HekYisitioner kUlIl1<l sl,c 
antingen gi"nom llndertrcknad eller gCII01l1 
dc till Svenska ?llissiol\srådet ans[utn ,1 lIIis 
siollsorgani sa tiollerna. \"crket ulgiYl"s <tY 

Edinbllrgh IIollsc Prcss, 2, Eaton Gatc. 
London S. II ' . 1. 

\{;lpporten best :lr ay i) YOIYllll'l" i ""d,1 
ballcl. 

1'1' i5('1"11 <1 i i ro Iiitjandc: 
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l:l' illl ]~21 ex. ,) sh. 8 1'. I'lla" t<iCllr!c lillfiiI Ie att rö j' elt \I lomonleut 
» 2,)- ]!))) ;) )) ii » iig t billigt pris cj'hiIlIa el t av de llliirJ;]i 
» 50-m)) .) ., " )) gasle Yl'!'];, SOIll hittills utkommit i rnissjo

100 ex. och däröyer ,) sI!. lIC IIS histo r ia. 
11iil'Iill kO I)l l lll'l' porto 2 sh . (i p . S lockhu l lll i sC']llcl\1lJcJ' lH:m. 

]) Cl JIl i, hJoll li lliigg,ls, all (\d la iiJ' e l t 
 Ju/;oli J~'. JAlllda h l. 

==-=--~--

REDOVISNINGAR 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under sept. 1930. 

A llllI ii lll1 (t m;ss ioJls llI eu(' l. ]:JO•. K. l". L K. , Kri stia n5 tall, ti l l Idil 
S()UPl'hr·l' .g ;o; underh. 4:,0: 

1210 . E. 1'., KIIl'il'l'uad"1I 1:10,;. »1'"'01' ][1'1'1'(' 1"1 :--; \'iksi-\ak i ]{jnCl » 2,000: 20: 
1212. E I\e JL ~issji)lI~ .ud'g- J :JOI;. Jo;, S. 1\ .. Ka(r ill cuulnl ;JO: -
J2.3. Ko ll . i l<;hniissjön 27/~ ti: ,-,o ]:107. Koll. i Oskarshamn 2/~ ·1:3: -

~;): 
1~41. 1:108. ]):0 i V;i".iu :) /a ;,0:A . ]~ .. H jCn'kr'''.nJ. El';(,ll~i,':is.iijIl ;-,0 : )2.;,. 131l~ . j):o i L:iunghy ·J.'a :21l: ] J l:tri k"luls Hl!':,,: ;'10: 
124r.. [:310. 1>:0 i \'itl sjö ;;:1 liS:C. M ..1'., Hii)' l;ii]')' ,-.OU:
1~4 7. 131 1. Il:" i 0ulle~tacl ' ~/!) ;:0: l itH. H., Slhlll l lO:  1:111 . " . ~r. K :, ](\'illn Qkollln, itte l il l EbLa 
124!1. Bu ren:,; ln i n Ile 44 : 
.124~. K. U., ,I:" ~O: 

" li k" ~: n. till C. B loJ)ls ulldl'rh.
12;'0. 1'"1 : ]:118. )1. K., Kr;,;t <l "I<1, li ll f r akt Iii\' ulå ][( :1)1' . 1:: : K, till H . ...::\.ndl'l'SOIlS d:u 1"0: . 

J2;.:J. 10: - ]:J]!I. T. T, .. , ·i s t. (u r hlo, "mo r till Ehba 
]~.-12. ») Aulli(' >. bi.ircn j Kirw låJ:11I 5: 

J~ . ,I" Hnd,,", l ill .J. "\spbl'r;,;'s 1111 UUl'e lls tHix »)d{\r h illl 10 : 
J'2.-),t, HlO: ]:\20. Il . F., «iilen".

Koll. i 1\)'hollll, ~Ill , \. H., ll"lid~1I ;.0 : 10 : 
l~;-):). j:\tJ. K. W., Ystad 10 : ](011. i 1'·(il'~illnlil1,!.!~"lIsf't. 'fpnhult 4 :~ 1:J2~. '1, G., l kor. .1 ;-,: ,)1, ») cJ\ blolllllla ll ~ l 
121iU. 100 : Ehba H lll'? lI ~ hr,!, )} .j; 
1~:)! 1 . ,r. H., SI lII ", 

I I~ . ~'\. , . Ll'k:·Hl ll d. f,::rn ~L ~. , Yish.\' 
l ~lj l. JO: ]:12:1. }"'<1l1liljf'll T. I l. , >i ~L rör bl Ol fllll orPs . 1;l'>: ", H. L" .Il\'l'II;lllua, till l'. \ ' id Ebhas bål' '' 10: BIOIIIS Ulldl'l'lL. 100 :  l:J:l~ . G. L .. Vclx ll olJrt, :". j sI . för blolllJlI Or )} l! l'LTl-' 11S » :10 : 1il! Ehua nUl'e llS har})G. H., 1)11\'110 5:

20: [:12,'•. S. ~1. K:s l(\· innokIlJllmil.tc, li ll ;i~.<r~ , DalL:t'Il)'1 iall» ](i: ti ll Ehba BurelJs II l i ll lW (i:~ \. ;1" OSlIT~illp: j: .")0 LUr,..J. \" Je., StllilJ l, e n LJom ma pa;\l,~I1( · r:-.t'l njs( ri kt\'t il \. S\'('ri!!\!s K- . Ehba nllrclI~ IJå r ] 0 ; F. I' ..\ 1 .. lill \ Iall,' Hi nid "'l'g-, J :{~i', .1. I':" K;:Ir! s toJ'1' 
1:!(;7. 1:1:21'<'. ~\. E .. i s t. f(>l' hhlJrll.llOr \"id G, Y . 

undr'l' h ;i l l lUO: 
A\ ' '1' .. llijb.;j Il ~bl)l·g 

\\ 'l'S{f'j'S hal']:!GH. L. H .. B j •• l'ki)h~ · 
J~(i : I. P:-.. Jfl(i: I. 

17: n ):lt!l. _\ . .'(: G. :-l. , Lidkiipillg', till )["rti" 
1271l. 10: - ". \ 'i ll c' llcl'/,dillg's ulld0rh . .iO:H. 1\ .. gIrl ?\f. h~ .. Ki·i:-. l dala ;): 
l:n~. J:):)Ll. " ElI: lit\'! In('kM fer till 'uill hiJlI U. X., 1\l all!lii, }> tnt·korrl!L' " r,o: H1I ' IskH l'adcl' » .i:]~7:) , )' P~. ::i: !h, 1 ,00:1: -  ] ;!:n, ]IIS(l II1I , ilV h(l r ll C JI 
J~7(;. OIL:i l l llld, " I ' ig')oi( ~1(1 lU: • ~I,ol;). ~I01'hiig'cljun, U. ,"";:. HnJll~hl'r ;; 10: - ]:J:l::?, K oll. j J k l('~duk~'rkall 21 /!1 
)~7~. ), SystVl' G1'1, 1:--1) 2: n:J;J. Jll:-:-lllH l iHg' \' id l rlh:-;i ()llSrt~~t i S a 11 
ltHU. ), l\{ i:s,-; j()lI~ \. iin ~.. 

~O: d l' lI !') 1l1i ssion~ bu~ 13 , ~ lill ~\liIlJlie 
J~Hl. ~ \. i\f.. ;\ 1 allll(' ~.~) : Xi ('!tn!s sOllS tlIHJl'l'l1. 
J2R::. H . J': .• l(ölri ll('l lollil ](1 : J:I:)I; . .1. S" Sthlm. lill .\ 1. J 'dl~ rsooll., [\:0 
J~g4 . t;. ( ~ . . Siln;jii 13:),. D:n, till H illIla II, Henrik 'J'jLid C' l's ]0 :1:.!H:-, . d :~I :-,0 :.r. _\ . ". 22: /.i
J2~7. L. L .. l 'ppsa la .iO: ]:I:I~ . n :o, till ,\ nna 0 . • \ ",, 1 lIahnes lI:o :.0 : 
UH~. l:J:J!I. J) :(), tiJJ ~[cll"till <J. \ 'i ll e DIlI'gliJlg:::~ \ . & ~\ . )L. j st. Ii;,' h Jollllllnr till 

d:u 50:\'{I~" Idll'<l \' ~i lL (l(' h J\i I Hll'al Ebba 

!~Llrt ·~ II.~ Ilår 
 ]:J40. 1':. I; .. SthlJII. );· i sI. rör blol.l111lUr IiI)

lO:  Ebba nu i't~II~ h.:lr ),l:lH!I, ]{"JI. i O l jlldri.llI , gJIl _\. S, 11; : l'JJl. J" G"n\'alla, till H. \\'ilJ'l;S umlnh.1~!11I. ~,\, I'; .. Du " t,o. )~ j .-;L riil' IJIOJl l JlWr ~l ll (', 1' .. (Jslersulld 10 : fi ll EIJlli l Hurl'n:; bil )" "> ] :1~:t . Addiif~ ~\'f(JL'I' II , 10(1 :1:!~){. J.:. .\" ":0 l ill d:" ]:l4 :1, !I. E" K;,(rinl'll oIJll 40 :1 ~! 1 :!. •. ( JII Li ll l lld ) 
1~4 •. 11. A., 'l'rolllliitt,,,,

l~!r), E..\ .. i sI. flir blOl rl1lJur ptL llli :-.:-.io 1:14,',. );. ~ " Sk(' II C'1' I0'; . t i ll E,lrid Sjii-
10 : 

! 1~il"(! J'II;I S :.:- ra\'HI' . 10: s l l'iill1:-' 1I11(1t.'1'11. 10 : . ]:!!Ifi, 1\. "',, till (h, 10: J:S1'i. j'. II. 10 : 1~~7. J(;. O, . lir iir:'-!,(' )oi!J ' 'I'g, til l milJ!!!' ilV 1:1~7. ,J. 1::. \\'" Slhlm
I';.,tl"· ]j"".:' 10 : ];111...:. » GulIl1<lL' J) 

~ : 
J :!~E). ~n: 

. ]-: .. hiolIllII ,; p/l '-~I,IIi.l HUl'l' II S 1) ;t J" ~) .~): J; j.j:I. :-\. II" ~\ , B , tl~ 'liH"hvLfl'r » ~.i:1 ~(jll. J "li~".r ~ : . t'li lT II iII ~ 7,): _ ]:":)U, y, H" ~olkftc,i 1;-) :UO I. L. T: .. S:!iilrr l . " j sI". riJr u lnr.!lrJlOl' till J:J.") 1. ) 'J' illrL -' I ul'ia .~ .!!' 1Il fl:o l:l!~lJha HUl'PII:-> hal' » 2,"): __ ]:l jt. E. :,;" J! öd'"niis, till ,Judith Jlultn1l2. 'II I . 1: . , d:n I iII d:" .1: q\' ists LlI llh,t' lt. .iO:l:W::. I I , p" KalrlUll', :', le P.. "Hlld!'lll ~ l;j:, ;). ~~ Su lg' liltlh.' ll ) i S~i\' I ' J1~i~ oclt ]{all
d j lIg" t: j: huJtlH' ll tj l l ll :' lIl la " ' illlg'''j d :o :!.j : 
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t:!,14 . ~h' l örc'l1: S l(in[l b lj ~ , n, g'1l1 L S., 	 Ntidbjiilps meilel. 
'Ljungb)' lG: .. 

l :S,i H. G. K .. U.iö rköu)· 20 : - OI I~iIJ11ll 1 j,!"m I":::. Il., IIuudingl". 2: - , K. N. glU 
I :Hin. :, Oniimnd )\ 2;): ~O E. H ., \ ' ilx j ii 10: - . Summ a t,,.. 12:
l :!G1. :i -I [cr rell J'ö r . (l l' .) , t ill ' - dl\"\ Dcr~- ,lIed 1'arm l lack till Tl1I',i r gi 'ear!' ! 

li ng . ..; lllld e l' h . 	 2,400 : - " l; ll.ds billa ha r " u tk n lill f r Jl csL » Ps. 65: 10. 

K r . 9,9Gj : 03 

Reuo'"islling öve l" influtna gå ,'ol' tiil 1\Iisslons_S. M, X:s P"nsioJlSfollrl. 
hemmet i Du\·lla.l~~L 2 Mos. ~:" 5 50: 

l ~:, ~ . E . •\., HvclJ alld a lOD: - .Tuli-seplelll bcr l~J:)O : 


]It 'Holll/'a : F. . H - g . FO r Ss,H . 1 Jåd d bHg'OIl; 
fru Il. n - m, Södr,,·tiilj " ka l v" t ek; r ru A . D- n , 

S iirskilda ändamål. ~ö,1<- l' li il je , C lI ko ppu r k il t~ l; L iJl Lom taviiu n c rn n 
1241. chal'l\.u tL'r h "nror varje ycck a. • 

F.:\.., Mnl'ipsla Ll JO : - F Oll/mlt : .'\.. 'V- ud. Sl' illinga r yd, 20: - ; W. 
12.-,;;, S y · t rarll u L., ti ll HillJla Tjäd"r ni t or· ll ),1. ::>- 11, ,Jiin kLipinp:, ,.0': - ' »Till mors 

:) II \,. e tt el' gottf. :JO:-- minne. ' III : ; II. K- ng , Lund, 10: - . 
12j7, L. ~-lll , ::>tb lIll, t ill M. [:i ngberg .l[ed '/.,'a r li/f: /ru·J.:. till 'I'o r jc o i varc ! 

för u: e> 50: - ,· \ ' i 1:1 "ka Unu alltid för E Lle r ulla.» l Tess. 
12,1. P s . lU6: l, till MHri n P tt 1'8S0n , a t· l: ~. 

anv . ('n l. ö\Tc rc n:::k. 20: - A 11011'</ oen Aug'ls la Dcyg . 
J272 . S . ~r., till "ijnn t' l'lla Curll'n. a ll an ,·. 

c1'll'1' ~·ollr. gm n. L., Skuvdc' ,:.: 

1. 1'., lJn s~le . t i ll Ba rnh. i Si n a " g m 

12.1~. O. J,. t ill d:o gm d:o 50: 
J:rI!J. S. '1'" Drotllliu gholm. t ill bibel b'. 

undc rh . .jO: 
U S2, A. O.. ~ort'hult , till ,Juni lh Hult· 

<l vi l , nU anv. el'1r,r ij\· cr[, ll~k . 23 : 
I:!pr;. ))E n ~ l rlllL föl' fri m ärk[\l1 till f dn .. 'ö - Missionsfidningen 

d erberg. T\r cd ta l' k f i ir' brr' \' » 10 : 
"Signe, Cha rl ot t», ti ll Muriu Pet, 	 S I N 11\1 S L A N D. 

f.(';L'sso ns barllll. l O: 
l:2!l L ,J . , til l d: o s: - utkommer 19 30 i si n :35:de :lrg:''tng. 
l~~)S . )}C]tt t ack ti ll IIC'r rc.n» , [ii I' l ~il'n l'Cll 

t->ir s 	 undCl'b. 3';0: - Organ för Svenska. Mi ssionen i Kina, 
lJl~ . E. C., Li t , ti ll Hanna W ClIlg , att an s va r ig utgivare: Erik Folke. Red igerad

[[ Jl \'. rti r el.· "öd !. 100: 
1313. A. R, Malmö , ti ll i\ [u r ia l'el lu"· unde r medv erka n av JJarl"i11 Linden m. fl. 

s.nllS bibc' lk\", u ll d e r It . 100: - Utkom mer med 20 nummer om året, sa mt 
1:114. C. R ., ,1 :0 t ill ('n 5 k o l gos~cs <1: 0 100: in neua ller u ppbyggebearti klar, bibelstu·l ;) 13. ci i n d ags~ kolbal'n e ll i Ven a, ti ll 

Li llg' Ril'n ' c1: o g m L. n. 50 : - die r, brev fr. Kina., uppsatser för ungdom 
l;)lG. E. L" til l Ilanna "'Hug, alt an\'. samt missionsnotiser fdi.n när och fjär·

ei'le )' go tt l. 	 flO :  rao, 	Dl. m. m. m.
l::~L J. ,\.. ~r. t ill dtlJ'a s c \' !Ing. Ulul o rh . 200: 
l a;J ~. L. K., Klin L t ' ITII~ ln, t ill ~Jari a P al- Tidningen kosta r : helt år kr. 2: 25, 3 

t,'['son , a tt "U V . efter g OLtt . 30:- k varta l kr.l: 75, hal vår kr. l: 25, 1 kvar' 
] :G ,i. E. S ., L j u lI g-l! ;' , till ;} "lid et på In!!'c , la l 	 kr. O: 90.

borg- A('Kzcll . stH l ion 100: . 
),I. O., 1II 11 1lJJ ii, »E lt li tet t ackoffer Sänd ti ll utlandet kostar tidningen kr. 

n Ol'l'fl nom» t i ll H ilma 'l' j ildel' fltt 2:75 pr år. 
au\-. rt'j'CT ön.' ren ,·k . 73:  Prenu merantsamiare, 80m verkställa13j7. A . 1'., llj ii rke r y d , till lIrari a Kylin 
f iiT' do h ll n gI' n lld ~ 10: - prenumeration å närm aste postkonto r, er· 

~. S., Hlhlm, t ill li.irflres u ncl l' rh. i hålla, mot insända nde till expo av postens
i\li l' ncltill 129: G:) kv ittense r , kr. 2: 25 för varje 6·tal ex. men 

då intet friexemp lz.r. 

När 	5 ex. eller där utöver rekvireras frå nAllmHuna lni ssion s nl f' lh 'l 
S, M. 1\:: s 1't' l1 sionsfolid exp., erhålles vart 6:te ex. g ratis. 

Siirskilda ii ll da miil 
 P rov exempl ar erhållas g ratis fr ån ex · 
:S lllll tnu und, sept. m illl . 1930: K r , I1,1 : 66 peditionen. Redaktionen. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress : "Sinim'~ , Stockholm. 
Telefon: 4459. 5473. Postgirokonto n:r 50215. 

K r. 	l,6G9: (,3 

9,965: &3 
150: 

1,6fj~: 63 

INNEHÅLL 

Ila\'a Yi ('Il ujl pe nba rel se :lY Gud? - S. M. l\::s hIJ s lm öl('. - Ebb8 Bl1rl-n t. - Från 


Hed. och Exp. - F1' ;1O mis ionärerna. - L' ngdol1lc n, ;l,,,cl clning. - I\eclovisn in g. 

~.....~ 
Stockholm , S\'~llska Tn'ckcr iakti pboia g-c t , laao 

:}1 11 :1' , 



N:r 16. ARG. 35. 25 OKT. lV30. pnEN.-rnIS 2: 25 

/= r 
~IIfl II ~I .11 

ANSVARIG UTG1VARE: E. FOLKE. 

]\Il[lV lvAD ÄR lVOG. 

Det b/ev så ty st, så miirkt som nall i skoge1l : 


och so/e 11 sjön k i du stro 1Il0 lnet ner/o 


Guds onde ved med skirkelsen f 6rtrogen, 


jng hörde uiska: Hopp((s, tro orh bed l 


Bida biolt) bil/u b/all! 


Mell siluerkmnsen omkring molnel dröjde. 


Den förde blicken mot en högre ZO Il , 


där rnidllotlsso/ens st rå /or hoppet r öJde, 


och genom moln et g/iinste nåelens trOll. 


Uir/u bloU) bida bloU! 


IHir såg jug honom uti ljus förklarad , 


som ojln sagt: Min nd([ (il' n og /iiI' dig. 


Va r stilla, ()ch r/u iiI' (fu mig beunNa/: 


Se, jag lir med i skllggau pd (!in slig. 


mrln blott, bida MoLL! 


f) " I guu mig mod nit injiir J-/ r rrcll hidn 


och tngn .I·/unden , ful/r! Ill er! n iid sel wår: 


" Au molnet skU md jag slår dock /lid din sirl({. 


Och n är! ()ch nåd ulur min hand du f å r . 


Rida blott, bidu blott! 

l\.. (; s. 
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FÖLJ MIG! 

Av L u d v i g H o p e. 

Och han sade till honom: ),Följ 

mig!» 

Det första krav, som möter oss, om 

vi vilja vara med i den skara som föl

jer Jesus är, att vi måste gå ut från 

det världsliga, syndiga livet, d. v. s. 

från allt som hindrar oss från att bli 

sanna kristna. 

Många önska i djupet av sina hjär

tan, att de vore kristna. De längta 

och lida. Allt är fridlöst och tomt i 

det liv de leva. De se klart, var friden 
och lyckan är att finna. Men att skä
ra av allt som binder dem vid det 

gamla, som hindrar dem från att följa 

Jesus, det vilja de icke - och så för

bliver allt, såsom det varit. 
Matteus gick ut från tullen, ut från 

sitt gamla liv och sina gamla vänner. 

Han slet sig lös från allt detta för att 
göra gemensam sak med Jesus. 

Du unge, kom och följ Jesus! 
Du blir aldrig lycklig, förrän du 

gör det. Det vet du så väl. Och du 

vet även, vad det är som håller dig 

borta. Du ser, vad du behöver skilja 

dig ifrån. Ingen behöver säga dig det. 
O, håll dig inte bland de där stac

karna, som alltid vilja följa Jesus »en 

annan gång»! Den gången kommer 

nämligen aldrig. 

Mången gammal man och kvinna 

stå den dag som är vid randen av sin 

grav utan att vara i sällskap med J e

sus, därför att de alltid velat skjuta 

upp till "en annan dag". N u ha de 

onda dagarna kommit, då själen är 

trött, handen svag och foten tung. 

Vill du på samma sätt komma till 

randen av din grav? Vill du det icke, 

så följ Jesus i dag! 

Följ så Jesus upp till Golgata 

icke för att bära det kors han bar men 

för att finna och erhålla frukten av 

det kors han bar, av vad han led! 

Följer du Jesus, så skall synden 

aldrig utestänga dig från Gud. Har 

du sällat dig till den lidande, döende 

Frälsaren, så skall du alltid finna, att 

han gjorde din sak till sin, och att 

han aldrig kastar ut någon. Om den 
djupaste avgrund öppnade sig i ditt 

hjärta för dina ögon, om du kunde se 

i ditt liv både de stora syndabergen 

och det minsta lilla flygande grand av 

ondska, som rör sig i själen, så skulle 

du likväl, när du håller dig till den 

Jesus, som går till Golgata, finna ho

nom, som i ditt ställe tagit bort allt 
vad synd heter och ordnat din sak 

med Gud. Du skulle se honom, som 
bar våra synder i sin lekamen upp på 

trä't, som naglade skuldebrevet vid 

korset, som på en dag tog bort lan

dets missgärning. 

Om du Guds kärlek klart vill se, 

du skall på Golgata tillbe. 

Där Jesus fram till döden skred 

och svårt för våra synder led. 

Låt oss följa Jesus till Golgata och 

aldrig tröttna på att se in i de ögon 

som brusto för oss! 

Men Jesu väg går icke blott ut från 

världen upp till Golgata. Jesu väg 
genom världen är en lång och tung 

lidandesväg, och såsom han var, så 
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äro, säger Guds ord, också vi i denna 

värld. 

Hava vi funnit frid i Jesu Kristi tro, 
så är det vår stora ära att, när vi lida 

och ha det svårt, följa Jesus, att vara 
tåliga som han, fridsamma och milda 

som han i storm och strid. 

Du lidande Guds barn, håll dig rik
tigt nära din Frälsare och lär av ho

nom, så skall livets strid och smärta 
mista sin udd! D å skall någo t av Jesu 
Kristi tålamod och frid vila också 
över din lidandesväg, och så skola de 

missnöjda och fridlösa världsmänni

skorna erkänna, att där är en, som 
äger mer än de. 

Så anstår det oss att leva, som tro 
att Gud är vår Fader och Jesus Kris
tus vår Frälsare. 

Till sist skola vi få följa Jesus in i 

den eviga vilan. 
En dag skall döden klappa på vår 

dörr. Livskraften minskas. Icke kun
na vi tänka mer, icke läsa, icke bedja, 
icke en gång vända på huvudet eller 
röra ett finger. Trött - dödstrött! 

Men då, just då öppnar sig porten 
in till det eviga livet , till evig frid, 
evig vila . Han som tog emot oss, då 
vi lågo i vå r synd, bär oss nu genom 
dödens skuggas dal in till det solljusa 
land, där varje t å r är avtorkad, där 
livets harpa ä r stämd och tonernas 
brus stiger som bruset av ett hav 
storm, som bruset av fors och älv. 

( {II" S;lI1ning,,·ittll('l.) 

Förlovade. 

.JOHANNE S ASPI3ERU 

l N G R I D I S H .-\ E L S S o N. 

Yuncheng, Sila ., den 12 se pt. 1!l30. 
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Avskedsmöte. 

:\ ys!;eus m ö tc rör d c utres <1ndc mi ss io 
närern ,l Na!h . oc h Elsa EnqlJäck, Maja 
Lllndnwrk samt Ebba Viden a no rdnas i 
S tockholm P~I S/adsmissioncns loka lc r vid 
S lort o r gcL onsda!J('n den 5 näs/ko l7llllandc 
nov. IJ 7 e. m. Efter mö Le L i Kyrksale n 
al\onln :ls Lesl' l'ye rin g, betrMfancJe Yilken 
a nm ä l<lll o m d elta gande bö r göras i för
yiig till S. ,U. ]{,s 1ix p .. nrolln inyyu!an 55, 
3 Ll" . T e l. H 59 eller- 5-17:1. Varmt Yiilk om
na till deLLa m ö Lc! 

Utresande missionärer. 

i\Ii ssion iil"s pa rel Engbiick sa mt fl"ökn a r
na LundIlJ <l I"I; oc h \'iden ,1\TeSa Y. G. Jr iln 
Stockholm C. !o/"sdugen den G nov. med 
/u!Je/ 1>1. 9:25 l ' . Il!. Hcs,ln gi.illcl" i första 
hand Gcn ua, d iir de ul rcsal1clc den 11 no
ycmbc r bcriil,na [ [l ga ombo rd p ;\ il nga ren 
»Tl'ie)'» , mcd vilken r('sn n li ll Sh a ng ha i 
s J;;. IL fÖrela gns. - iVE\ v[lr<l utrcscllluc mi s 
s ion iirc l' r ~1 v"ra inneslutna i llli ss ionsviin
I1Cl'lt<ts sä rs kil da inll'csse och förb ö llI 

Försäljning för S. M. I{. 

Sdö renin garna fö)' SvensLl \liss io l1cn i 
Kin a i Stod.h o lm nnordna, s"som ävcn 
fr a mg ,i r ;l\" ll1ethl ebnclc t 1" \ sid . 224 , fre
dagen elen 21 niis/J.:OHlnwnde nOl.l l'mbl' r 
fö r siiJjning. Yl Cl nbefa ll a u enna försäljni ng 
~Il mi ssio l1svänn e l"ll ;ls k iirl ckshllb håg
kon1 st. 

Yi bedja i dclla samma nhang a Lt få p fl 
minn a o m, atl Yi äycn i är h OPl)as få h a 
elt »IGnahinkcn s bOI'd» vid försäljnin gc n , 
vilk c t vi h o ppas »Kinalänk a rn a» i ski ld a 
lIebr <tY landel särsJ,ill hava i iltankc. 

"Hans Stjärna i Östern", 

S. :'of. K: s illu s llTradc missionskal c ncler, 
iii' lInuer lrydnlng. Dct är i är d pn 27:c 
å r·g. [\ \' dcnn[\ k:!lcnc1c", so m ulkommct·, 
och vi lr o, a tt den skall bliva av inlr'esse 
och till uppmuntra n. Vi r ckommendcra 
dcn e j minst för »l<inalii nken» o('.h a nnan 
un gdo m, m cn oc k fö r a nura missionsvän
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ner. Hekvi si tio ner mollagas tacksamt un
der adress : Svenska ]'I'liss ionens i Kin a 
förlag , Drottningg8 ta n 55, 3 tr" Slock
holm, 

Årets sommarläger i Kina. 
Löt'cl8gen den 19 juli 1930 va r sommar

[äg l'ets saga a ll. Carl-Johan Bergqvist och 
jag hade ka mperat n~lgr a da ga r tillsam
mans h ögs t uppe i en lit en stengrolla där 
taois mens ))å tt a heli ga» tro nO\, allts~l i 
m ycke t distingue ra t sä llskap, 

De h a varit mycket intressant a dessa 
ui o daga r, J ag Iror, a tt dc till ett 50-tal 
u!)pgåeJ1(k försa mlingsledarna fr;ln de tre 
provinserna alla gingo h em g la da oeh 
tacksamma, Bestyrelse h a dc oe k själva 
l'ed8n tillsa tt och önska näs ta å r, \'ill Gud, 
h a e tt liknande möte P ~l samma plats, 

P la tsen heler Persikoblomgrotlorna oeh 
iiI' hehigen niil 'a s tade n Chiehchow i S, V, 
Shansi, Deu består aven rikt cypress
beväxt dalgång in bland bergen , beh~ggd 
med en hel del tempel. 

Paslor rang (32 ar gam,) fr~1l1 BilJcl
ins tit u lcl iIIun gtun g vat' särskilt k811ad 
talare, lIa n lalael e lll ycl{e t när'gåend e oc h 
till hj ä rtat och h ar haft mycket go tt att 
siigOl, All a h ans texter h a tagit s ur Ps, 
50 och :5 1. Stilla oeh tydlig t tal a r h8n och 
ver'kar så vedel-häflig, en hibelläsare upp 
i d agen, Så var elet Yaa Chi'-lllIi, e \'an gc 
lis tell med V;ll' egen 5-åJ' iga scminar ieut
bildning, som talade en gång om dagcn, 
var mt, li vli gt och vä ltali g t, I-lans båda 
s ista för'edrag, ett om nattvarden, vara 
verkligen utmiirkta, Pastor ]{ao [råll Yun
l'heng h ar ock talat men blott a llt rör lite t. 

Mi ss ionä r C. J, Bcrgquist höll värdefull a 
hibe ls tudier över ä mn e t : »Paulus som rör
samlings ledare», ;\ VCIl jag h a de l: ibclstu
dier med ämnet: )GLi djens [ull h et», sjöng 
lvenne' g:-'ingf'r ni ,' ,111a p il g " ~)')lrnofon och 
förkLlrad e sis ta upplagan av »]{jä rtelav
Jorna» lI nuet' l \; timm e, allt p å pastor 
]{aos I;egä ran, Mor gonbönerna kl. 7 undcr 
sOlllmarlilg ret, djupt nerc i ravinens öve r-

L A N D, :15 okt, 1930 

skuggade s tillh e t, \'01'0 även idealiska, He
clan för e Id , G kunde en oe h annan ))J'O

pare» h ör as bedja, högt uppe P~l klipp
avsa tserna - ett ullryc k kanske för öster
lande ts psyke, 

Bå de teaterscenen där nere och templets 
matsal högr e upp ha varit våra sa mlings
platser, den senare ty\'ii rr al ltför trån g, 
Med ö\'Crvä ldiga nde majo r it e t beslöt man 
starta en egen månadstidning på kine
siska, Flera vikti ga frågor diskuterades, 
såsom: Hmu sk ola vi v inna syndue för 
Kristns? Iluru skola församlingsmedlem
marnas antal kunna fördubblas p å fem 
~lr? Hum sko la församlin ga rn a komma 
till verkli g t s jälv underh åll ? Vad innebär 
de h e ligas uppbyggelse? m, f l. 

Som e n dyrbar avslutning fil 'ad es Her
r ens J esu c\öclså llIinnelse med uattvards 
gå ng s trax före sky mningcn på fredags 
arton pfl den öppna plancn fr a mför tea ter
scenen, Pastor Eao ledde mö te l och fyra 
av talarna ledde oss, var och en med 
u'lgra ra ord , så a lt siiga rakt fram till 
var upps låudne oeh levallde Friil sa l' (', 
Hcn en Jesus Kri s tlIs, Del val' en h ä rlig 
s tund, 

Chicheho\y S it a i juli gnO, 
Henri!..: Tjädel', 

"En öppen dörr." 
Alphyddan, Shlli-ill , elen 31 juli 1!)30, 

;"l skade \'ännC'r! 

, Sc, j <1g hal' låtit di g finna en öppcn 
di'lJT, so rn ingen kall l ills luta .. \ 

Cp p, :3: 8, 

" lL'kc .. Il av dina löf len sin fultbordan 
sakna skatl , 

och den tro, som g r'iper löft e t, a ldrig 
komm a skall på fall." 

Mitt linder all nö d , so m öyergår della 
land, h ar JI erren giYit »ell t 'ppen dörr )) 
för evangelium, Var det predikas mot
tages det 01\' villiga lyssna rc, oeh dl' bön 
iii' att dessa ock må tag,\ emot Jesus som 
Sill fdil sare , Särskilt uppmuntrandc iiI' 
1,',tl, nis,iol1 l'll. FÖl'c \'",'e ns slol'mö le i 
YllllCllCllg hade vi l'U 1-1 chlgars ku rs rör 
»sökare»), av vilka de flesta h ör l. eva nge 
lium i tält et. l'\ ~l gra av d cssa voro ibland 
de 15, som döptes vid mötet. 
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F öre den omlalade k urse n hade jag 
g lädje n lillbrin ga en veeka i byn Ren-tiu, 
en p.'edikoplals, där ell g rupp äldre l.ri s t, 
na finnes. NlI saml ades en h el del in
tr esserad e, so m sa villigt lyssnade, a tt 
e ndast uppehåll gjordes vid målLiderna. 
Nflgl'a sy nas P~l allvar vilja tro på Her'
ren. Ett par kvin nor därifrån voro blancl 
dc llydöpta, and ra a nmä ldes som » SÖ

kare». En gammal r. d. bibell{\'inna lang, 
har inrett e tt större rum lill mö trslok a l, 
och h on fröjdas storligen at l nu fa hj i.ilpa 
de m, som av hj ~ir l <t t söka Herren. Om, 
so rge1'l1Cl för det jordiska hal' i mflnga ~\I' 

föl'lyngt henn es hj~i rta, men s~. sä nde Gud 
nöd, so m väckte henn e upp. Det gamla 
hemmet har måst utby las 1Il0t e tt enkla re, 
so nen har ock lösts ur girighetens snara 
oc h i s tä ll e t för att skaffa rikedom geno m 
affärer nu ta git ans tällnin g i missionens 
ljänst, oeh modern jubla r öve l' Guds led
nin g sa mt vittnar med glädje om sy nd 
oe h nåd. 

Ilade iive n i V [Il' förmånen få var,) en 
tid i PucllOw-di sl r ik te t. Vid mölet i norr:1 
dislriktel val' missioniir \V es ter med, il a n 
hade då en llödhj iilpsuld eln ing i köpingen 
förut, liksom senare i staden. Till följd 
av det ta oerhörda arbete blC\' det ej möj
li g l lä r hon om alt resa till södra di slr i];, 
lets möten men ett besök i täl te t ]'jek han 
senare göra. Det "UJ' kärl se dc kri s ln <t 
sa mlas till dessa möten, och ej s~' Iå utom, 
Slående komm o oek, mån ga av dem h ade 
ge nom nödhj ä lpen först kOlllmit i koulakt 
med evangt' I i i förk U lilla re . och h örde fö r' 
förs la gangen Olll fr älsni ng geno m tro l 
på Jesus. Yi hade n[lgr,l så uppmunlran 
dc dagar i Liltet, där b'innor från fler: 
byar med s lort intresse lyssnade till bud
skapet. l'\agoll sade : »Vi kunna ej höra 
nog'), och n ågra kommo seda n till möld j 

sladen fö.· a t t höra Illera. Bedjen med 
oss atl dessa, so m börjat lyssna till, också 
må Lli helt vunna för llerren l 

Just då vi samlades till stadens möte. 
kom sorgebudet f r ~\lt I [ovan g om missio
när Bergli ngs död, S[l \' . Wes ler [iC!; 
skyndsamt avsl uta den p~,g;lend e utdel
ningen av nödhjälpslTlcdcl och reSa sa m
ma afion. Det kom SOIll etl [Iskslag, oe h 

mycl,et svart känd es det all börja mötel 
under dessa förhållanden, men Herren 
hjälpte och gav oss cll gott möle, e huru 
det \'ar mycket tomt dler församlingens 
paslor. i\nnu en g~lllg fick han s kyndsaml 
resa till Shensi för att gö ra en kamral, 
Karin Anclersso n, den sista tj äns len, se'n 
va r h a ns ege n kraft bnllen. Den v llerst 
~vå.'a flodövergllllgen med a tfölja nde för
kylning gjo rde hono m m era mottaglig för 
den hemska sjukd omen, och efter nr'gra 
veckor fick han bryta upp från den n ,' 
sorgens värld oeh gli in i den eviga vilan l 

Han lämnar ett oerhö rt lomrum både 
bland kam.' ate r och infödd a, men vi 
kunna ej annat än glädj as mer! h onom, 
lör vilken cle langa, ensamma [Iren nu 
utbylt s i evig IuJlvikt av fröjd. Och dcn 
II'ogne, alltid v illi ge tj änare n hal' rönisso 
r ~llt höra Herrens: »\'ii l gjo rt I ) - Sorgen 
inom PlIchow Uirs aml in g är stor, de Lill

Ila sig som fadedösa barn. Kommm ih~lg 

delll i edra förböner I 
Vi ha ()cl,:.S~1 i år Ull l tillbringa någ ra 

sköna ~Olllm,lI' veekor häruppe, resa hem 
21 /8, v. G. Tack för all fö rbö n! Bedjen 
föl' oss i fortsällningen! . 

j\·lcd varm hälsning - också fl'~1ll Frid~l 
Pr\'lz 

Eder i JJer\'(:n .Ilaria Ny/in. 

Något om stormötet i Pucheng. 

\';'Iren HJ:10. 

.\Idrig [i)rr har deL \'iil \'arit S'I lr ~l n g t 

\'id n{lgo t s torm öte i 1'lIcheng. men ,<I ha.' 
,-äl he ll er aldrig eleva nlal et i sk olorna 
\'arit Si'l s torl SOlll cir!;;1 150 elever förut. 
.'-lyd.et h;lde bedi ts föl' della s tormö tr, 
,i-irskilt a\' ~rlla dessa , som htir bli\'it [rill
sla de n sista \'intern , dil Guds Ande pa ett 
lllii kligl sid t verl.n t särsl. il t bland bi lJ
no ma oe h flickorna. 

!\långa \'oro anmä ld a till do p. Ehuru vi 
ej IvivIa p,\ alt de ;lila tillhöra Jlerren. 
an s~lgo både kineserna och vi . att en kor
UJre viintetid icke sJ,u ll e skada ul an 1ast
nH'l' fÖl'djllJl ~l Glids ver k i deras hj iir ta n, 
\'arför endas t 9 personer Lle\'o döpta. l 
denna lid , d,j freslelsen a ll ge nom med
lemskap i l'öl'samlingcn vinna yltre rör
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dl'l a r l, a nsl,e är s törre iin någonsin, tar

vas förs iktighet. Stormötet på~ick fr[1n 
fredag af ton till m l1nclag morgon. Sönda
gens möten voro särsk ilt g ivande. \'id 11
mötet, ch; cJialwl1 Koh talaele, blev );orse ts 
halt på ett gr ip ande sä tt framställt föl' 
oss. P li sya rta tavlan , so m bars fram till 
t,llarstolcll, srlgo vi korset teel, nat och or
elen: »Niir jag hal' bli\"it upphöjd ...» (Joh. 
12: 20-37) skrima brechid. »Jes u kors ii .. 

Iiuel s lJäg för oss, vår enda berömmelse», 
sa ue ta laren . oekså talade han om \'ad 
l,orse t bctyll för P,nllus oeh alla, som helt 
gi\"it sig {,t Jesus. »I!uru s täller elu dig till 
Kri~ti l,ors?» 

\'ore korset vad c]e't borde vara för oss, 
kristna, sl,ulle följden bli den, att inga 
lokaler kunde rymm a a lla dem, som Yiltc 
)löra och tro. Det skull e l;orsets lU'a fl 
C,stadkol11ma. Sf, talade hall om \"ad kor
sels lidande innrbar för Jesus och vad 
han vann fl t oss d i\ rigenom: 1) Han blev 
j'örsonifl!lso!lrel för Yärldens sy nd , y [,r 

slr([!tbörare, att ej Guds \'J'eelc behö\"de 
förbli\"a öl'er oss, som i\ro i Kristus enl. 
Joh. 3: 36. lIan blev V [I}' [örcspråJwre hos 

Fadern , därför ffi I'i förlatelse. 2) Ifa n 
borttog skiljemuren en l. EL 2: 14-22. ,fll
ren tillkom geno m förs te Adam, den togs 
hort genom andre Adam. Yad SO ITt ge nom 
förstc Adam [örlor,lcJ, 's , :deryanns gcnorn 
den andre. 3) Djäuulen öueruanns och 
tillintetgjordes genom Jesu död. Djävu
lens plan hade varit miinnisl,an;; död c-c 

CYig llOrloyaro fdn Gud. Jesus dog och 
dödade diirmed fienden. 1I1äl'i,: David 
dödade Goliat med hans eget sl'iinl. 4) 
j\1/t försonades i Kristus enl. Kol. 1: 20. 
Niir vi nu veta allt detta, bör el:, ej korset 
Ul bliya Guds haft till friii s ning rör oss 
alla? lIur v iirdcsii tt er du Kristi kors? 
))l)en, som ej tar l,ors d P:l och följer rni g, 
iiI' mig idc viirdig.» Erkänn ult korset iiI' 
dill enda Jräl sni ngsYiig. )Om n:lgon uill 
efterfölja mi g ta ge h an I;orse t p[l och följe 
IlIig! Må h är ej vara e n enda ];ors[ienLle l 

Endast gcnom kOI'SCl n ['\ vi det cviga 
\11 [11 el.») 

\'id kvällens si'tng- och vittnesbördsmölc 
yar det gripande höra de nydöpta m. fl. 
tala 0111 korsets l,raft i deras liv . Siirsbll 
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gripande voro de nyclöpla 15-1G-flr iga 
sJ;olflidornas vitlnesbörd, om alt det jus t 

v ar elen enkla herätteIsen orn Jesu kärkk 
P~\ korset , som fört dem till vi sshet om 
frälsning. Nu ville de (oc h ha redan givit 
tevis därpfl) föra och;! andra till .Jesu 
kOI'0, däl' verldig sa lighet finnes all L'l. 

Yid mfuidagells avslutningsmöte steg 
oY:lnniimnde diakon Koh fram oeh talaele. 
Ifall sade sig yara s."t outsägligt glad över 
vad Guc\ gjo rt ihland oss detta stormöte. 
IIerren hade giYit nad till de troende. att 
Irots den iinnll radande nödticlen giva meJ' a 
i kolJel;ten ii n Yid föreg:lenrJe stormöten. 
Detta torde \'ara bel'is pa tacksamhet till 
(~L1cl för h8n s IIpp C'h<'l ll anele nflcl elen g ,'111 g

na SV[lra tielen. Men framför allt fröjdades 
hans hj iir ta ö\'er Yael Gud fiHt utlöra j 

miinnell s hjiil'lan ener vittneshörrJsmölet, 
seel<ln Yi l,vinnliga g~llt helll, I,v ällen förut. 
\'iel det s tilla bönemöte e1e h cll't cfterrlt, 
hade Guds Ancle pfl ett st, rannsakande 
siitt sii nl;l s ö\"er dem , a tt rleI hlivit »syn da
nöd, hel, ii nnelse oth gr{lt». tiLl I'erl,et för
djupas och forts iilla s, Sel att det blir en 
ge nomgripa nde väel, elsc j hela försam
lingen Udl utåt iir ,tir hÖn. lIjälp oss i 
denna bön, Li r a Irossyskon därhemma . 
.Ta, bed att Sel Ill ~' bli föJ'h~d landct i hela 
delta land! Hanna Wang. 

En liten predikotur. 

Fangli l,öping ligger 1 mil öster om 
lloyang. I dag v al' det ll oy,lng försam
lings tur att biira allsyar för gucls tj iills len 
där. Jag beslöt mig för att cykla dit. Förc 
a\'fiil'elen böjde jag J;nä och lii s te Guds 
Ord, uti \'ilht jag möttes av de hiirliga 
orden: »)Jag iir Yiigen , sanningen och li
I·e\.» (Joh. 1-1: G.) Ett underbart mäktigt 

ord. 
Kl. 9 fm. startade jag. östra por ten I' " r 

ej öppen , ty hela regementet i s taden ha 
de brutit IJPP p :1 morgonen. D c skulle 
södel' ut till !Ionan för hig. Söelra stads
porten öppnr\dcs just nör jag kom. 

Utkommen ur staden, njöt jag obesl,f'il'
ligt. Solen skell härli g t, de!. \'ar ljum y[lr
luft. - !lIen ack, [tl(rarna s todo så gr~ta 

oeh dystra. Där var ytterst litet sått. Inte 
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tar n öden slut med a lt del1n a sonlIn a r 
l;ommcr. Gud ]c yc' r ju d ock , oc h \'i r~i 

\'ända oss till hon o 111 i ~I.Ilt, I da g \'ar 
mcs t 10 \'S,Ulg i hj i\rta t. 

:\kn, vad \'ar det dä r ? E n \'arg mitt 
ull' p il Cd;ern rr ,1mför mig, lla ns Llnga 
\;r o pp, ncdh iin ga nd e S\',\llS, d en a\'lång:l , 
s nwla nosclI och fä r ge n gjordc hOllOnl 
lätt igenbnd, lliir giilJde d e t a lt inte visa 
s ig rädd, ty d å l;unde det ga ga let. Jag 
('y k1<1I' rä ll cmol h o nom och ringc r li\'lig t, 
lllcn han iiI' irlle \'idarc ol 'olig [ör de t. Först 
uiir j ,lg dukt igt rOjJ8r il l honom och \'ir 
t,l!' !ll cd crw ar mc n, lunkar lHln id g. Fn 
rul lJc~1. - T ,lCk, gode Gud, ,lit d e l g i(", 
S:I bra. 

Lye];li g, glad och lovande Gud , [ar jJg 
vidare, 

lhr 1,OllllnJ Ire äldre h'innor P:I \'iig 
till s t'H]cn. »,\" del farli g l i s laden i dag ?\) 
[r{lga dc. »SoldalcrllCl hd ju Uimnal,» 
».h l) , siiger jag. »so ld ,ilcrJw ha lä mn a t, 
m e n del r{lder in gen Jar ,I, Ni beh ÖI'e r 
inle \'ara oroliga. Niir ni tr ö lla k o mma 
lill slad en, '<I ga lill mi ssio nss ta li o nell, 
drick L' n l;opjl le och hör den underb ~lra 

Liran o m .J("iU S,» - »1\1'8, bra, länk , \'il 
l;en v~inlig m ~i nl\isk a», säger kvinnorna , 
m eda n d c lrippa iYiigp~L sin a sm å föll e \'. 

I vill,ell \'iktning I\\an ;in reser m e ll a n 
Fa ng li oeh lloY ;\llg , ii I' för ra hälfl en ;\1' 

Y~igcn ell uPl'förslJa cl,e oeh senar e ell ned
förs . .l ag \al' lid höjdpunUen, d ~1 jag hör 
en \'iss ling: »hu uiil » fl ·rlll cykelns batring, 
och S'l va r den ul an Juft. Det \'ar inl e 
I' är l all hindra sig m ed alt la ,~a, ulau \'an
dra \idare bara. I hjärlat och fr ,'tn liip
pa rna fo rlsalle s[, n gc ll , SO Il1 nl'ss s jö ngs : 
»[lcrre n kommer, I Icrrc ll kommet', alL 
iI;iml a dl' s iua , s iua Lira, s i 11 ,\ lr og na, l'U 

gt'llg i sin famn,,, ])('] beredcr s,\da ll s~ir 

s kild g liidje a tl sjunga s:"1<1<lIIa < ,ngt' I', 
I Fangli lordes fol k i da g ej lilla III ur 

s illa hel\\ , ly ett hell regl'm e nte sold a leI' 
p<ls'iC'rad e igcn ol\l . DärIör bl cyo v i endas L 
fcm Ii\ ~in och sex binnor , "o m samlades 
lill miil e, ]l[CI\ Yi 11,)(1 [' [' Il h iirli g s tund 
krirlg GUlls Ord. T ex len \'Zlr: Mark. 
1: 0-15 OCll jag sökle lZl la Oln: )>Joh a n
ncs , en J es u dyrb:l ra [l iirh1, » - Sen a r e 
försö kle jag Lira elem en fr[lI1 engelskan 
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till l,jl)cs isbn öycrsall ];ör. D c voro alla 
<I glada över all L'l Hir a den. 

Inna n jag fick litet middag, l;OlllIlJO 11 :\ 
h e rrar P ~I visit. De n ene v,u' foll;s]; o ll ~ i

rare p:1 phllscn. De n andr e var major 
bl a nd d c genol\lresa nde so ld Zl lcrna . T3iigge 
1'01' 0 S,'I ;]]'lig:1, men \'ille inle h öra om 
Jlerren Jc s us, tr o ts allt jag fö r siiklc a ll 
la la till dem o m hj iii'ldriden, so m .J es us 
li a n giva . 

Sa vandrad e jag lill en liten hy ej Itl ll g l 
bort för alt e l tr iil' fa »Pei-Pao» ( ~ det 
d y rbar a llakl'lel). Ifa ll \'ar förr Y:il' s l;ol
elcl', so m oel;, i'l hade lämnat sig ,il Gud, 
Nu h ade han i lr(' ,t1's lid uli s itt hed nisk! 
h ell\ näslan g lö ml Lo ri .Iesu s, .J ag sii l, te 
la la med honom och vara honol\1 lill 
hj i\1 1J, Det s\'Cc! I hj iil'l at. Dll djäl'lJi e ll 
s kulle HI g l'ep p om den pr iiklige poj ken 
igen . 

En lroe ndc församlin gsrn cdlelll \'ille iinl 
ligen ha mig a lt rida henl till lIoyang Jl ~l 

h ;\lI S lilla iisna. Hans I;ilrlek \'ar frall\s[; 8 
pad av enlngc!ii lll a J;], dd l;il Jll1c 1ll ,ln, 
Tack Gud för all den \'erkar över ;]llt. 

Martin 13crgliJl(I, 

Till våra kamrater på de 
svenska missionsfälten. 

Fn hälsniny frän lJo[s/Jy/Jrllnn-kursen. 

Den 20- :11 augusii ringo e n slor skara 
ay helllmal'a r ~HI(.I e svenslw tniss i on~i rcrna 

samhts lill cn a v S\'enska Missions r ,idl'l 
:lllorclnad fOl'lbildningskul' s (den fjärd e i 
onlllingen) vid lIol sbybrunn , och j~il1\li.l;L 

mig vie! 1,UI'SL'I\S avslullling g ive t uppd rng 
1)('1' j ,lg h iirlncrl :tll lill Fel er alla , v{\ l'a 
ka l1\rall'r i ,1I'1Jl'lc ul l' på [ältcn, L'I ÖI' l' l'
brillg,1 !'<l ll1tli ga klll'sc]cllagares v~\I' m :\ och 
iJj ~\l'lliga h~ilsl\il\g, 

\'id !!O]sIJY!lrll nn mii lI e \'i lip]> 150 mis 
sio niircl' (s lö rsia dc len ay IlU hel1\l1\ ,H;1 
r ,l llde) och n\i ss ionssekl'clcrarc, j'eprescn
ICr ,\IH!c ];3 olika o l'ga nisali one r orh 2~) 

o lil ,~\ ll\i ss iollsf iilt, jiimlc 4(; an,1r" delta
ga n ', Dagarna \'01'0 fö r oss a lla sbills l-nl 
rika under d c mesl idenlis ka y llre förhål
land en . Hika voro s tlll1l1crllZl vid Glids Ord 
linder bibelSludium , da gli g a andakler oeh 
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SÖl1lhlgsgudsljänstcr. Förödmjukande och 
uppfordrande dc mrlllga kv;i1lar vi fing" 
följa dc olika grujljlerna av dcllagm'c ut 
P~l deras olika arbetsfält oeh med d em 
tacka Gud för redan inbärgad skörd och 
bedja om öppna dörrar. Allvarliga och 
krävande de timmar v~ll'a kamrater frön 
hina, Indien och Afrika st~illclc oss inför 
elen nutida missi()nsg~i rni ngens m :\nga oeh 
djupgående probh'm uch hur' u cl(',sa ä ven 
inverl,a på den perso nlig a k a llelsevissh e
te n. Givande de förtroli ga sam talen om 
missionäl'ernas mera personliga fr:lgor 
och förhå llande n. Uppbygglig, ja, verkli
ge n uppbygga nd e a llas vh d agliga sa m
varo i underbar enhet i gemen sa m tro in
för s lora uppg ifter och höga mål. 

\'i hoppas, alt dc f1es la för cdl'agc n pä 
elt eller annat säl t slwla snart hli lill gä n g
li ga i lryek (främ s t i Svens k l\'Iiss ions lid
skrift). Men framförallt h o ppas vi, a lt dc 
av oss, som redan å te rvänt lill fäll en rI
ler snart skola ~ tervända, komma a lt lill 
Eder ))meddela n ~l go n a ndl ig n ådeg:\va till 
all slyrka Eden för a lt vi a ll a »lill sam
mans med Eder m ;l h ä mta hugnad ur dr 
gemensamma tro, Eder och vön. 

Eder i Ilen' ens lj ä ns t 

Sig frid Il/m. 
Kursens ))p8terlJ. 

Uppsala sept. 1930. 

Försäljning 
anordnas av sy för enin g;lrna för Svenska 
Missionen i Kina fredagen den 21 no v. i 
K. F. U. K: 5 lokal, Brunnsga la n :~ . 

Gil vor, f~ ven in nalura, m o ll agas l8Ck
sa ml under ncdalls Uende adrrsscr och på 
S. M. K :s exp .. Drollningg8lan 55. 

DokloJ'illll;\n Maria l!erg, lh\nlvcrkare 
ga la n 28. 

Fröken Emilia ])CS /, IJlU, S'l EI'iks lcr:\s
sen 72:t, J. 

Frökn,JI'II;J Jl. och N. Cuvczlli, ö s ter
malmsga lan 23, ..[ lr. 

Fru Bell Fries, Sol l ~ip]l a n, Saltsjö-Slor
,.ngen. 

h'u IIunn a JIalls/njm, IlI'ag('v~igeJl 8. 
Fru J:: /in lIo/nu/ren. Fjells/ed/ska s ko

1,\11 , Ujlps~tl,!. 

Frll Mina Johansson, LillIIegalan 2[i, ~l 1l'. 
Frö),en Tek/a Lilfcquis/, Norrlullsg:ll;lII 

55. 
Fru Olga Mugnllsson, Duvbo, SuncllJv

berg. 
Fru Beda Redd l, Upplandsgatan 2::5. 
Fröl<en L ouise Sehön, Li'\tzengat. 5, 4 tr. 
Fröl;rn Thyra Sands/ed/, ö s lcrmalmsga

lan 63. 
Ovc r s Linn a n Louise T(lUie , Sallsjö-Slor

ä nge n . 
Fr u Karin Wen nerst röm, Lidingön. 
Gå vor avsedda rör »Kina länkens bord) 

mOllagas m ed tacksamhe t P:t S. iU. 1(:s 
exp., varvid s~irs kilt bör an g ivas om gö 
vorna ä r o avsedda för d e lla bord . 

Ödmjukhet. 
Ödmjuk hel ä r full s lä ndig t s jäls lugll . De l 

är a ll id,e hav a I1Clg ra bekymmer. Det iiI' 
alt 81drig bliya för lretad eller phgad, 
e ller rel8d eller så ra d, eller ):esYiken . De t 
är a ll icke Yiinla n i\go nting, alt icke undra 
öycr Id go nlin g. som äl' gjort e mot mig, 
a lt icke känna 11:1.f;onling, som är g jort 
emo t mig. Del är alt hava vila när ingen 
berömmer mig och när jag år föraldad. 
Det är all hava elt välsignal hem i Gud , 
d~ir jag kan gil in och sliinga dörren, och 
!lö ja mig inför min Fader i det föl'dolrb 
oc h vara i frid och lugn sasom i en djup 
sjö av slillhet, ntil' allL omhiug mig och 
ÖWT mig är bekymmer. Ins~in t. 

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 
Telefon : 4459. 5473. Pos tgirokonlo n:r 50215. 
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E N T R E D U B B E L M A N I N G." 
2 Kor. 5: II, 14, 20. 

Det kapitel, som vi nyss läst några 
verser ur uppenbarar' för oss hemlig
heten av den kraft, som uppehöll Pau
lus i hans liv i självuppoffringens 
tjänst. Han säger oss i detta kapitel, 
att det var tre olika maningar, som 
gjorde sig gällande i hans hjärta. Och 
dessa drevo honom fram på den mis
sionsbana, som vi finna tecknad 
de bibliska berättelserna. 

I den I I : e versen talas till oss om 
vad jag skulle vilja kalla f r u k t a n s 
m a n i n g. Det heter där, att då vi 
veta, vad det är att frukta Herren, 
söka vi att vinna männinskor. Och i 

den 14: e versen talas det om något, 
som jag skulle vilja kalla k ä r l e
kens maning: »Kristi kärlek 
tvingar oss.» Och slutligen möter oss 
i den 20: e versen, vad jag skulle vilja 
kalla a n s v a r s k ä n s l a n s m a
n i n g, då det heter: »Vi äro på Kristi 
vägnar sändebud.» .. 

Det är min innerliga bön, att då vi 
i dag ställas inför denna tredubbla 
maning, det måtte gripa oss och sätta 
oss i rörelse för att tjäna evangelium. 

J ag vill då först stanna inför den 
f r u k t a n s m a n i n g, som aposteln 

säger fanns i hans hjärta. Jag tror, att 
denna fruktan i första rummet gäller 
honom själv, ty såsom vi torde min
nas, talar han i den föregående ver
sen om Kristi domstol, inför vilken vi 
alla sådana vi äro måste träda fram. 
Paulus trodde nämligen, vad vi väl 

alla tro, a tt vi skola ställas fram inför 

• Utdr 'lg ur ('Il predikan '1\' r·c\'. W. II. /tldis 
j llctesdakyrkan, Sthllll, sänd. d. 21 scpt. 19::0. 

Kristi domstol för att dömas, icke för 
våra synder, ty våra synder fingo sin 
dom på Golgata kors, men väl för det 
sätt på vilket vi genomfört hans be
fallning i våra liv. 

J ag tror, att Paulus framlevde sitt 
liv och utförde sin gärning såsom in
för denna Kristi domstol, där han en 
gång skall stå till svars. 

En av de punkter över vilka domen 
skulle falla inför denna domstol var 
det sätt, på vilket han använde det 
evangelium, som blivit honom anför
trott. Det är om fruktan för att han 
skulle befinnas ha varit otrogen i för
valtningen av det, SOm anförtrotts ho
nom, som han här talar. Ha vi månne. 
stannat inför den tanken, att liksom 
detta evangelium anförtroddes åt Pau
lus, har det ock anförtrotts åt oss för 
att genom oss spridas i världen. Då vi. 
en gång liksom Paulus skola ställas 
fram inför Kristi domstol, kommer 
också av oss att krävas räkenskap för 
det sätt på vilket vi förvaltat det evan
gelium, som blivit oss anförtrott. Vi 
skola sttillas fram inför domstolen och 
frågan skall riktas till oss, huruvida vi 
varit trogna och laglydiga i avseende 
på vår förvaltning. 

Jag tror dock, att det även var en 
annan fruktan, som gjorde sig gällan
de hos aposteln. Jag syftar här på att 
Paulus tänkte på, huru det skulle gå 
för dem, som daga utan evangelium, 
Han måste ha tänkt på - vilket också 

vi böra göra - att det att vara utan 
Kristus är att vara död i överträdelser 
och synder. 
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Det säges ibl3.nd, att missionsmo

tiven äro annorlunda nu mot förr. Må

hända är det så, men i så fall till ska

da. Det, som förm ådde vara före

gångare att begiva sig till de i andligt 

avseende mörka länderna i världen, 

var tanken på hedningarnas bittra nöd. 

Det var tanken på att varje månad 

en miljon människor dö i Kina utan 

Kristus, som drev Hudson Taylor att 

börja Kina Inlandsmissionen. 

Om vi förlorat denna fruktans ma

ning, tror jag att vi böra se till, att 

vi få den tillbaka. Vi måste b ehärskas 

av fruktan med tanke på dem, som äro 

utan Kristus och utan hopp i världen. 

Det är sant, att Gud är kärlek, att 

han har en oändlig kärlek och barm

härtighet gentemot människorna. Men 

samma bok som säger oss detta talar 

också om fruktan för Gud och Lam

mets vrede. Må v i betänka detta och 
stanna inför det , så att vi i våra hjär

tan få dennna fruktans manin g, som 
drev aposteln att med sina återståen

de krafter förkunna evangelium. 

Men aposteln säger vidare, att 
K r i s t i k ä r I e k t v i n g a r o s s. 

Detta var den andra maningen, k ä r
lekens maning. Vad menar han 

därmed? Är det fråga om Kristi kär

lek till honom? J a, det tror jag. Eller 
menar han sin kärlek till Kristus? Ja, 

även det. Men jag tror, att det lig
ger en ännu djupare tanke bakom or

den, nämligen K r i s t i k ä r I e k i 

P a u I u s. Det var denna kärlek, som 
drev honom ut till hedningarna. 

Det ord, med vilket ordet t vinga i 
detta sammanhang är å tergive t på 

gr:.mdspråket, är ett ganska . intressant 

ord. Det betyder fatta, gripa, inrikta. 
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Genom detta ord få vi en inblick i ett 

det djupaste missionsmotiv, den kraft 

som drev och tvingade Paulus att gå 

framåt på vägen för att förkunna 

evangelium för hedningarna. Det är 

denna Kristi kärlek, som bör finnas i 

våra hjärtan för att sätta oss i rörelse 

och dri va oss att sända evangelium 

till hedningarna. Det är endast Kristi 

kärlek, som kan sätta oss i stånd att 

med frimodighet vandra framåt. 

Det är icke längesedan kommu

nistiska rövare fängslade ett par a v 

Kina Inlandsmissionens missionärer i 

Kina. Under tre månader förblevQ de 

i fångenskap under utstående av för

färliga lidanden. Men trots dessa li

danden och svårigheter läto de icke 

en dag gå förbi utan att avge vittnes

börd om Jesu Kristi kärlek . I ett brev, 

som jag fick för icke länge sedan, ef

ter deras frigivning, talade de om den 
frid, som varje dag trots fångenska

pen fyllde deras hjärtan. Jag vet ock, 
att så snart de hunnit återvinna hälsa 

och krafter - ty de ha lidit mycket 

och behöva därför vila - ha de för 

avsikt att gå tillbaka med evangelium 

till de människor, som tilifogat dem li

dande. 

Det är endast Kristi kärlek, som kan 

sätt.a människor i stånd att på detta 

sätt gå åstad trots lidande och förföl

jelse för att förkunna evangelium. 

Mänsklig ~ärlek kan tryta, men Kristi 

kärlek utgjuten i våra hjärtan tryter 

aldrig. Min bön till Gud är, att han 

må tte u tgju ta över allas våra hjärtan 
Kristi kärlek, så att vi må gå den väg 
Paulus gick. 

Till sist vill jag säga några ord om 

den tredje maningen: a n S var s
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k ä n s l a n s m a n i n g. Paulus för

stod, att han var ett sändebud i Kristi 

ställe. Men det äro också vi. At honom 

hade det anförtrotts försoningens äm

bete till en värld, som var fientlig mot 

Gud. 

Det är en fruktansvärd tanke att 

tänka på alla dem, som leva och dö så

som fiender till Gud utan att veta, att 

det finns en väg till försoning och 

frid. Men om vi icke äro trogna i för

valtningen av vårt uppdrag som sän

debud, kommer det att finnas många, 

som måste leva och dö i okunnighet. 

Om Kinas folk skall få höra evangeli

um, är det nödvändigt, att det hos oss 

i våra hjärtan finnes fruktans, kärle

kens och ansvarskänslans maning. Och 

jag är övertygad om, att Gud i Kina 

har många, som gärna skulle vilja ge

nom vår förmedling göra andra delak

tiga av frälsningens visshet och 

glädje. Amen. 
(Ef ter rct'ernl i Sa nningsv ittnet.) 

Till Kina. 
S"en sl,a Miss ionen i Kina hade den ;) 

dennes förmånen L't fir a en missioJlshög
tid av a nnan art än de minneshögtider, 
so m undcr det se nas te ;1 r et sil ofta f,Ht 
[ir '1s. Ej mindre iill ·1 missionärer s todo 
nämlig('n redo a l t hryta upp för alt all
trii.da utresan lill Kina, oeh man hade 
samla ls för alt, s,;som miss ionslöres tå n
dare E. Folke med ledning av ;) Joh. G ut
tryckte (kl, utrus ta dem )lP:l e tt sä tt, so m 
iiI' vii rdigt Gud». Det var a llts'~" trols ve
mod i samband m ed a vskeds taga ndet, i 
sj iiha verket en gliidj ehö gti rL 

Missionsföres tånda re E. Folke, som led
de mötet, utgick i s itt inlctlningstal j'r~1I1 

3 Joh. 7, S. Vi hoppas alt i ett kommande 
1I11mmer få in föra mera utförligt referat 
av detta tnl ii n vad som i dag skulle kun
na t införas i y,lr tidning och nämna cJär-
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föl ' nu blo tt, alt de lla tal sä kedigen kun
de ..,jgas vara en utrus tning »P~' elt sä ll, 
som iiI' värdigt Gud». ~ii ss ion s (öreslan

da rens p~\In innclser i sa 111 balld med orde t: 
)lFö/' hallS namns skull hava d c dragit 
åslad)J voro niimligc n utan tvi vel e tt hud
skap fr :1l1 Gud för a lt utrus ta föl' den 

heliga Ijänsten. 

0\'(')' missioniirsparcl Xolh. och Elso 
EnqlJ(lcb avskedsord kunde sä kert med 
rittta skriyas rubriken: Tryggh et och väl
signelse i Jesu efterföljc!. Miss ioniir Nalh. 
Engbiick, som talad e rö J'sl av de ulresa n
de, ulgick 1r[ln Joh. 12: 2(; sa mt he ton ade 
särsk ilt orden »tjäna») och »följa», I .Tesu 
ef terföljelse födes en Hinglan efle r Gllt ra 
tj ä na , men (L"i L't Yi Lira, a lt det i tj ii nare 
gäJ-ningcn förs t och 1rä ms t gä ll er al t följo 
lIen·(,I1. Det iiI' n,l d, ty så förstå vi, at t 
Her ren gill' före och !cder in i beredda 
giir ninga r. Gud hal- nä mlige n en pla n lör 
yarenda miinnis kas !i,', siisom cn ad , i
tck t, (H, cn byggnad ska ll uppföras, rörs t 
uppgör en ritn in g. 

l delta eflerIöljandct s lj ä nande gives 
tngghet och möjlighet a tt hära frukt. Det 
Jn,iste vara tryggt alt följa honol1l, som 
iilshlt oss så, att han ga ,. sitt Ii v lör oss. 
Ja, det kan ej " iH" lrygga re [l a n~'gon a n
nan plats än p[, den, dlil' , 'i iiro i Jesu 
efterföljc!. Vi ha prövat det och skola i 
fOrlsällningcn Ll erfara det. Men i Jesu 
eHerföljd la Yi ock n~l. d och kraft at t bära 
frukt. För!1[dlandena i hina förändras, 
problem IlUormas i s tii ndig t ny utgestalt
ning, men d:\ l ieTTen g;\r [öre, behö\'a vi 
ej hemfall a åt misslrös lan . Kristendomens 
väg iir sma l. Vi 1[l va ndra p[, " ara ],n:in, 
men då v i Sil vandr" i ödmjukhe t i J('SIl 
eflerIöljd , vin na Yi s(·gel' . Vi I,unna då 
biira frukt, ja, cn fru k t, SO I11 förhli,'er. 

Fru E lsa Engbäck tackade rör s t för för
bön och kärl ekens intresse samt bad att 
alltfort fil var a inneslnll'n där i. Särskilt 
bad hon om förbön rör harnen, Vi\'an 5 
f,r och Slig 2 Ci f, som nu följa med s ina 
fö r~ildrar till lZina. Vivan fdga r ibland: 
Varför ska . pappa och 1l1amma resa till 
l\.ina ? D[, hon far höl'a, at t det iiI' för a ll 
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ber ~illa o m .J es us, Ir~lgar hOI I ~it('l': 1\.0\1)

ma d e e j ih,'!g del cL! ? m e n Lill iiggc'l' se
dan: Ja, \'i g lömma det ju \'i oc ksc\, -
LfLel' della lilla gl'ip<1l1d e pel'so nliga ord 
ii \'rrgicl;, iiven fru E. till il tl ta la 0111 Lr\'gg
h eLe n p~\ Gud s vilj as väg , DCI jag yar h a ru, 
sade hon, bruka d e mol', cla deL ,isk ade, 
liisa Ps , q1. lXI bl e \'o \'i S~I lugu ,l, T ill dd 
ordet ril \'i a lllj ii luL g[I, o(' h dcn klippall 
h ttl \el'. 

Sedan lingo d c lör för s La g~lngell ulre 
sande LiJlWll e a LL ;)\'liigga sin,] \'illn eshö rd, 
Om dessa sk ull e !)lau viii kunna siiga, alt 

det ge men sa mma ämnet \'<\1': Herren är 
nära, och han iiI' trofa s t. 

Fröken Ebba H'iel cn 1 ~ll a de siirskilt onl 
lIerrens u iil'val'o, och o m huru den g8v 
frimodighet. ILm iii' nära ol/a d agar , 
ljusa sa\'iil som m örka, [jan ly ss na r till 
dra bönero p och vill giva allt s Lör r e och 
större bönesvar, Så HI vi mer! frim odi g het 
bedja rör varanch'a och \'iillta b iirliga tin g 
aV vtlr Gud, Bedjen rör oss ! lIerren iiI' 
n ä r a, 

Frökeu ,Haja Lllndrnal'/.: val' det , som 
siirskilt fralJlhöll Guds Irofas the t. (jud iiI' 
trofast, ii ye n d il Yi äro tJ'Olösn, ll a ll är 
tl'Ofa s t, dfl vi kan s ke dka i t\'iyc l samt 
anfiiktc1sc, Och lU h a n ii I' tr ofas t, iiI' det 
e n s{te!nn förm [1l1 a tt fri ga i hans tj~i ns t, 
a tt hjär tat fylles av glii dje och tacksa m
het. lians sände bud äro \'iil S\',\g,l, men 
han är s tark, Siinclebuden kunna bindas 
av fiend e l', s jukdom eller .l e kam lig död, 
men Gud s ord bär icke bojor, Ye rket iiI' 
ej förgäve s, ly Gud är Irofast, 

Di) sedan lilUiille till alt Liml\a minn es
o rd gavs de n iil'\' ara nd e, begagnad e flera 
sig a\' detta, Ja, ä\'en [rflll vid mölet icke 
nän'a r a nd e upplästes lel egra fi ska och 
skriftli ga häls ningar. 

Doktor Karl Fries e rinrad e o m 2 Kol', 
;J: Hl, 20, Yad kin eserIl,\ framföl ' allt be
höva äl' att UI h öra »fö rsoningens ord», 
Lyekliga Kin ,l om dess inv[1Il8rC saSo m 
folk betraktat s ta nnade oeh lyssnad e till 
»föI'soningcns oI'Ch)! Och lyck li ga dc indi-
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vidcI', som ~,'I gö r ,l! Men i\ \'e l1 Krisli 
sä nd e bud behö\'a " Iii uclig t p å ny tt .l\' ~"na 

till budskapet. Dl'! kan i dem bli\'<l u ilgo t 
dis hal'llloniskt. Dc behö\'~l kOlllma i 11<11' 

mo ni, bliva fÖl' so n Hd e m e d Guds <l\'sikl er , 
Dc behöva sjii lv a L't »fö rson in gc ns 01'(1" 
rör all secbn kunna bli\'<l biira J'l' aY della 
buc1sk::Jp, (ii\'e Gud oss ;lll a den 1l,'Il!cn' 

Cnclcr m ö te t fin go \'i ii\'en .lyssna till 
solo- och körsan g, oe h sa mvaron <l\'s luta 
d es med bön, S~\ll g oc h gC lllcnsam tedri c k
Ilin g sa mt ett k o rt a\'slulningsoJ'Cl ö\\' mis
s io när ,\lIg, Iierg, 

Tor,<[;Jge n elen Ij !JO\' , \)ö rj ,ld e I'('san 
lI1ed Kina so m m ill, En s lol' ska r ,1 mis
s ions vänner \'ar sa ml a d pöl Stockholms 
Centralstation för alt önska lycka oc h Yii!
s ig nelse p{\ resa n, so m g~\r övcr Berlin till 
GCllua oth sed an med ungar'en »Tl'ie)'» lill 
Shang h ;ti , di t lllall beräkna t' a nl ii nda dcn 
20 dec, Yl a nbefalla re sen ;i r ernH ~It mis
sionsv iinne)'na s kärleks full a h ågko lllsl I 
förbön, ,U, L. 

"Hans Stjärna j Östern", 

S, ":\f. K:s illustrerade miss ions kalend c r , iir 
nu Iärdig a tt ul siind ::Js i sin 27: e :u 'g,\n g, 
l\ekvisiliolH'r 1TI0Llagas taek sa m t lInd l'l' 
a dl 'Css : S\'l:n ska iVliss iollcns i Kina Förlag, 
Dt'Oltninggatan 55, :3 Ir. , Stockholm, 

Försäljning för S. M. K. 
S,döreningarna för S\'Cnska ;\'li ssiollC'J) i 

Killa i Stoc kho lm anon]na, saso m ii \' e n 
framgår av m eddelandet på s id , 2:38, [re
elag en den '21 nii sll,ommand e novem/Jer 
för sii ljning, Yi anbefalla denna för sä ljnin g 
:1 t III iss ions viinncr nas bi rl c ksfulla h ag
k o m s t. 

Yi bedja i d e ll a s,llnm ::t nhan g a ll 1';'1 P':I
l!linna O lll , a tt vi ~i ven i år h o ppas f,t ha 
dl »Kinaliinken s bord» \'id försä ljningen, 
\'ilket vi hoppas »Kinalänkarna» i s kilda 
delar av landet sä l'skilt h a \' a i Ma nke, 
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Missionärer på hemväg. 
E nligt fr~IIL Kin a mollage l m eddel a nd e 

a vresa mission '~ir'spa ret Oscar och Gerda 
e ar/en samt fröknarn a E slrid Sjö slrö m 
och Lisa Gusla{sson frå n Tientsin den 28 
november föl' att r esa Lill Sverige. S ~tyäl 

Oscar Cad en som Es trid Sjös tr öm iiro av 
läk are Lillradda a tt företaga sna r hemresa 
p å g rund a y klen he t, oc h a lla ii ro d e i 
s tor t behoy a y Yila. Må Gud g iva dem en 
go d, yederkv icka nde r esa 5amt viil sig na 
deras utgå ng fr å ll Kin a och in g~tn g bla nd 
oss. Yi h ;t!s" d em r ed a n nu \' armt \',i l
k o mn a hem! 

Förhållandena i Kina. 
S tällningen i Kina syn es, enli g t de se

lI as te telegra mmen, nu te s ig någ o t hopp
fullare än förut. Genom general Ch a ng 
Iisuch-li a ngs ingripa nde har inbördeskri
get upphört , ;\tmins lone för någo n tid, och 
m y nd ighelerna to rd e därför kunna m ed 
m er a kraft bekä mpa rÖYa!' e och banditer. 
Vidare h a r Ki lla s pres ident genom d op e t 
upp la gits i en kri s ten för samling, och 
della Lros ko mma a tt utöva elt vi ds träckt 
inflytande på den r eli giösa ul vecki i ngen. 
S[\ säges t. ex. a tt un derrättelseJl om presi
dentens överg:lll g liIl kris lendomen kom 
mit såsom ett g ivakt fÖ J' ko mmunist ern a, 
so m ju p å m å nga pl a tser med iyer be
kämpa d e kri s tna . 

yL] vj i Ulhålllg fö rbön ihågkomma hi
nas pres ident och öv riga, som in neha ill
r1yl e lserika poster i samhä lle t, såväl som 
fol k.e t i s in h elhet och Herre ns tjiin ar e, 
so m Llär h a va s iU arbel e ' 

Missionärernas adresser. 
Missionä rernas och hemarbelarn as adres 

ser inför as, som vanli g t vid d en na tid p Et 
~\r e t, på anna t s tä lle i d ell a nummer av 
\' ~tr tidning. 

Kinalänkens syförening 
saml as hos fröken Julia Jo hansson, Han!

uerkaregalan 10, 3 Il'. ö. g. , lorsd age n dc', 

13 nov . 1930 kl. 7 e. m. Välkomn a ! 
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Från Pucheng. 

Pueh eng She, N. Chin a, d. 28 ma j 1930. 

Kä ra vänner! Frid! 

Skördelide n äl' inne! Hoppet h ar å ter 
kommit i m ånga h opplösa hjärtan. H er
r e n h a J' n å digt givit r egn , så att nu olja 
och \' e te finns alt skörda. \'isserligen är 
del d ålig t och lile t på många pl a tse r, men 
p å a ndra iiI' de t fint vele. De so m själva 
in te t ha, och må nga ä ro ju d e, särskilt i 
å r , de län ka på alt kunn a plocl, a ax på 
andras ill, r a r, liksom 1'0 rdom Hut. J a, vi 
lacka II en e n för de n skörd. so m nu er
bjucler s ig. Och \'i p risa H erren föl' den 
lid 50 111 gått, och fö r att h a n hj älpt oss 
ge nom denn a vinle r , samt rör den andl iga 
skönl den givi t. 

"ad d et lekamliga a ngar, s~\ är i dessa 
trakter näs ta n alltin g lika dyrt iinnu som 
uncler vint ern. Den nya skörrit'n iir ju än
nu e j inb~irgad, m en folket ba r b opp, och 
d å gå r allt lätta r e, ii\'en alt hungra. Sko 
lo r na h a slut 'l.l, och fri sl; a h ugo barn en 
gfl h('m. .\lI a dåliga ögon, utslag, bölder 
och sar m. m ., som jag ha f t a tt pl ås tra 
Olll (] enn a vinter och v år yoro nu bra 
och h ela d e, inna n de g ingo, och m å nget 
Ul. cksa mt öga mötle min a, då d e sade far 
Yiil. Det \'<1f öm ses idig glä dj e och tack
sa mhet. 

I g;\J' ya r d e t examen i gosskolan, och 
JJlI har "om sagt, <lila ba rnen gått liII s ina 
hein, båcle flickor och gossar, likaså kvin
norna. De ha gå tt hern undan fö r undan , 
allt se n s lormöle t, som Yi hade här d en 
24-28 april. Alla h a Yi m ås t ge lit e t ex lra 
h jälp , då de gin go, så a tt cle skulle kunn a 
r eda s ig, å tminstone till skörden. 

Yi h ad e i sanning s tormö te. Så my ckel 
folk, a tt de troen d e sade, de aldri g va rit 
me d om maken. Vi f ingo ej rum i ka pel
le t, lil a n alla dc v ng re skolbar nen fin go 
vara i skollokalern a. Endas t nio perso 
ner dö p les, sex k\'inn oJ', och däribl a nd 
var det fyr a r ara skolfl icko r , och s>\ lr e 
m ä n. 



10 nov. J \):JO S I N I NI S L i\ N D. 

.\tt sa få döptes berodde inte Pli brisl 
p i~ dopkandidater. Vi hade niirmare tret
tio kvinnor och äldre flickor i vår dop 
klass, och männen voro sex ton stycl(ell. 
},fen vi önska, i dessa tider sä rskilt, gå 
varsamt fram, ty fastän vi, som det sy n
tes, med glädj e sJ<ulIe ha kunn a t döpa 
fler a av dem som hade beg~irt dopet, 
ty ckte vi det var bättre, att de få tid på 
s ig, så få vi se, om d e verkligen vilja till
höra Herren OCJ(S ~I under »den goda da 
geOll. Det kan ju bli en fres telse, att vilja 
tillhöra församlingen av rent timli ga sl,äl 
under denna tid, då de fått så mycken 
hjälp. De som verldigen älska Ilerren 
och ha en levande tro P~I honom, dem 
s kadar det e j, att vänta litet med dop et. 
De äro ju ändå hans. Stormöte t var myc
ket go t t de daga r vi fin go vara med, oeh 
sedan oeks~l hörde vi. Hoppas att fröken 
II. \Vang skrivit om det, hon som var 
med hela tieIen. lI'lin man och jag m~lsle 
resa reda n elen 27 pa morgonen, för att 
hinna till H oya ng till den 29, där vi fin go 
följa vår käre broder R. Berglings stoH 
1i1l g r a vell. Dödsbudet kom hastigt, so m 
det oc kså kom till fr öken E. Berg på 
samma s ta tion tre veel\Or tieligare. Det 
va l' med vemod man s tocl d iir vid dcssa 
två gravar, elen öppna oeh d en nyligen 

igenkastade. Två kämpar i Herrens .h ä l' 
härute, som nu P ~l denna plats lagt ner 
vapnen. Vemod? Nej, in te ba ra del. 
Lyckliga de, so m vunnit m~tlet. F ör dem 
va l' det ju endas t vinning, som Prlulu,> 
säger, fastän vi kiinel c vemod inför den 
förlust, vi och församlingen, ja, jag v ~ 

ga r säga Kina, gjort genom deras bor t
grlllg. Att vemoelet vill e bli det förhär
skande, trots a ll den härliga hoppfulla 
sång, och tal en om uppståndelsen, som 
ljödo vid graven, berodde på, dels de sör
ja nde uära och kiira, som man kände Sll 
öm t för , churu H err en undcrba rt uppe
höll dem, dels, och mest på den rysliga 
skara a v nyfikna hedningar, som trän g
des inpå oss, b~lde där v id graven, och 
förut uta nför missionsstationen, då be
g ravningsföljet sa ttes i gflng. Jag kan in
te beskrh'a dcssa smutsiga, tra s iga och 

elända , m~in, kyillllOr och barn, som blall' 
dade sig med de b ~iltre Id iidda, i den till 
1lera hundra personer uppgående skara , 
so m voro samlad e utanrör p{1 gatan, och 
som sil hänsynslös t trängdes om varandra 
och oss för a lt 1å »SC». - Var d e t någon ay 
alla dessa, so m förstod den för lu s t Hoy 
ang gjort genom R. BcrgJings bortgång? 
Var de t n~\gon, som tänkte på, vad de fålt 
gl'nom denne Herrens tj ä na rc, under e1e 
.11' h a n bott och verl( a t ibland dem', 
») Dcn rättfärdige förgås, och in gcn täu
ker c1iirpå, fro mma m iinniskor bliva bort
r yeJ; ta, utan att n<lgon lägge r märke d iir
till. Och ha n går då in i frid en ; de som 
vandrat s in vä g rått fram, de hava ro j 

sina yilorum.») Jes. 57: 1-2, 

Vi ha framställt flcra »Va rför 'J) dcnna 
tid . Från begravningen i IIoya ng, reste 
yi tillbaka till Tungchow, där vi yoro 
övc r stormötet, som dock inte jag skall 
skriva om, emcdan de t no g ~i r andra som 
gjort drt. Den 7:de maj reste Yi där
ifrån oc h kommo hem hit. Våra sys tra r 
yoro då frisk a och kry a, och ingen av 
oss tän kte väl, a lt det va r s ista gången vi 
skulle El vara tills am mans med en av 
dem . Dagen efter vår avresa, sjuknade 
rmellertid fröken K. Anderson, och på 
måndagen den 12:e kom bud och vag u, 
för att hämta fröken \Van g till T. att hjäl
pa till att skö ta den sjuka. Det visade sig 
vara tyfus, och efter jämt två yeelwrs 
sj ukdom g ick också vår sys tel" Ka rin hem 
till Gud. i\nn m a n fick resa dit och be
grava h enne i lördags den 24. 0, vad det 
känns undcrligt och oförklarligt för oss. 
Tre missionärer på vårt Shensifält g~lIlg

Ila p{l mindre än sju yc cl,ors tiel, Tre vec
kor mellan val'S och elis begravning! ?Ilen 
Herren gör ju inga miss tag, det måste Yi 
hftlla fast vid. 

?lIen nu m [lste jag sluta mitt långa brev, 
för att inte alldeles trötta ut eder. ön
ska r a lt I särskilt ville beclja för de ny
fräl sta, a lt de m å bli bevarade i Herrens 
n >lCl. Hjiirtliga h<'i1sningar från oss båda. 

Ede!" i IIerren förbundna 

Giga Styrclius. 
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Härlig frälsning. 
l)Se Herrens arm är icl;e för kort, S[I all 

han icke lian f6l1sa, och han s öra är icke 
tillslutet, så at t han icke kan höra.) .les. 
59: l. 

Det är nu rätt länge sedan jag !:oJ;re\" 
n~lgot, och jag tänkte i dag berälta lit e t 
för eder om en kär kvinna, som blev här
ligt frälst, då frök en ~[onsen var hos oss. 
Hon heter fru Kuan, lå t henne få vara in
nesluten i edra förböner. 

Vilja ni IIU först lyssn a till hennes egen 
his toria , so m h on del gav mig första gang
en jag besökte henne. 

lJJag är s juk till si nnet, och har varit 
det i flera år. 

En massa fr iimmande rös ter tala s tän
digt i mitt inre och lämna mig ingen ro . 
Dessa röster följ a mig natt och dag och 
driva mig till fört\·ivlan. Nago n gav mig 
det rädet, a lt jag borde tillbedja himme
len na ttetid, och det skulle hj ä lpa mig. 
Jag knäböjde och anropade himlen om 
förbarmande varj e n a ll , så lä nge som det 
tog en tjock rökelses ticka att brinn;"\ ned. 
~Iin man var vid min sida, ty jag vi\gade 
ej vara ensam. ~Ien jag fick ingen hjälp 
för mitt onda, det blev snarare siimre 
med mig. 

Vid den liden kom en taois lpräst till 
byn och övertalade mig a lt följ a hans 
lära, men mi It hjärla blev allt m era oro
ligt, och jag sökte taga milt li\'. En da g, 
då jag var ensam h emma, stängde jag 
dörren till galan oeh gjorde skyndsamt 
iordning en snara i milt rum, som jag la
de om h a jse n. Män niskorna ute på gatan 
a na de oråd, d~1 de s~lgo dörren vara stiingcl 
inifrån. En man hoppade över muren, och 
kOIl1 in i rummet i lid a lt skära av sna
r a n. Jag var nästan borta, men han räd
dade milt liv. Mitt tillstånd var och för
blev outhärdligt. Jag hatade våra gran
nal' och månniskorna omkring mig. Min 
svä rfar och min man kunde jag aldrig sä
ga ett vånligt ord till. Sömnen flydde frf\l1 
mina ögon, jag kunde ej ä la oeh blev så 
svag. Salt för del mes tu pa sovplatsen i 

mitt rum, och min man passade upp mig. 
S:l korn en veget al-ian till byn och ville, 

att jag skulle gå in i deras sekt. Jag lä s te 
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nu böner nej'a gångt'r 0111 da ge n, oeh lIL:
ra timmar i sträck ii t gången. Men ing('n
ting hjälpte, jag hade nu blivit siJ svag aY 

själskampen, att jag ej orkade Mila mig 
uppe. Det blev såmre med mig för varje 
dag som gick. En dag bestämde jag mig 
för att göra slut på mitt och de minas 
elände. Jag h ade besluta t mig för all 

först tn ga min svärIars och min ma ns liv 
därpå "fira Ivå barns och sis t mitt eget 
liv. 

i\-fen Srl inträffade n ~lgol märkvärdigt, 
so m trängde ut alla dessa förl\'ivlacl e före · 
satser. Det val' den lG i "första I,inesisk:\ 
m å naden, ungefär i slutet av februari, som 
jag drömde, a II jag h örde en fröken MOll · 

se n ta la i elt kapell. Jag hörd e ocks ii 
va cke r sång och musik. 

Denna dröm upptog nu helt mina tan
kar, och jag önsl;ade så :ltt jag miHt e 
komma i tilUälle a lt r~\ se och höra frö
ken Monsen. .l ag ha r en bror, so m äl' i 
rådhuset i Ishih, och vid denna lid sImilI.' 
de spela tealer dår. Han tänkte då, a tt 
det kunde vara en bra förströelse för milt 
sjuka sinne oeh sä nde ('Il kärra och lät 
hämta mig. D~\ jag siJg kärran komma, 
tänkte jag genast jl[\ drömmen, jag had e 
hart. Och så fort jag korn fram, frågade 
jag mig genas t vägen till kapellet; till 
teatern kom jag aldrig. 

När jag kom in i I;apellet s teg fröken 
Monsen upp p~\ talar's tolen, och jag kän
de genas t igen henne, att det var samma 
person, som jag set t i min dröm. Sång 
oeh musik var också desamma, som jag 
hört i drömmen. 

Jag blcv S;I glad. Skulle denna nya Iii
ra giva milt sa rgade hjärta frid? I tre da
gar fick jag lyss na till henne, och Gud ta
lade mäktigt till mig och överbevisade mig 
om synd. 

På fjärd e dagen kom min man och häm
tade mig. Då jag kom inom vår dörr, möt
te jag min s\'ärfar. Jag h ~i lsade vänligt 
på honom och ka llade honom far. Hans 
ansiJ<te ly s te upp, o~h han blev så glad. 
Han hade aldrig förut fått hela far av 
mig, ty jag hatade honom . Jag var också 
mycket elak mot min m an ; för det allra 
minsta, so m han gjorcle mig emot, överföll 
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jag honom och s log hono m. :\u d ~l jag 
kom hem talad e jag v~ nligt m ed hon om 
och bad honom förl,l ta mig. 

Jag h ar oel,så h a ft många fie nd e r i byn, 
har näs tan v a rit i g r~ l och s lagsm å l med 
alla mina gr a nnar. Då jag nu k om hem 
fr å n möte t, g ick j ag och sök te up p d em, 
oeh bad d em all a om förlålel se, ty fr ö 
l, en Monse n sade : ))Om I icke förl :ll en 
männi s ko rnn de ras öve r träd elser, så skall 
eder P a der ick e h e ller rörlå ta edra ö ver
triid e lsc r. )) (Sa Un g t h e nn es beditIeIse.) 

* 
fö rst a d ugen, d [l hon kom till mötet, ga v 

jag akt p El h e nn e. lIon iir en Chilikv inna 
och är därför S{l olik våru Shans i-l;\'in
nor till utseendet. Hon h a d e också ett 
sådant l1er\'ös t Iltse ende, men de t va r j\l 
ej så underligt, d ii hon s tä ndigt h a de l1111
gä n ge m ed fiend en och h a ns tjäns teanda r. 
Men nu var bdriclseDs timme s la gen Hi !' 
henne. I-l o n kunde ej taga sin a ögon fr ~1Il 

fr öken lV[ on sen ; det srlg u t so m hon dr uck 
in varj e ord, som sades. Efte r möte t, då 
jag h älsade pii h enne och uttryckte min 
glädj e ö ye r att hon kommit, omtalade 
h on sin und erba ru dröm fö r mig. 

Fröken iV[onsr /l ta bd c om hal de l! d 'l
gell, fru Knan kom, och hon fick gell as t 
ett slyng .i s itt hjärta. Det va r ju h ennes 
s lo ra s\'{lra synd, h on hud e ju hatat all a 
miin n iskor. H on tyck te, att a llt som sades 
val' jus t rö r h e nn e. S[l fi ck hon lyss na till 
d e t glada budskape t i 3 d agar, och på 4: de 
da gen l,o nl h ennes w a ll och hämtade 
h enne. 

Pa söndagen k om Jl1 :J nnen in till s la den 
med bud fdUl henne oc h ba d , alt D ~lgon 

skull e resa ut till h c nne och hjälpa henne 
i h ennes s to ra nöd, ly hon lick ingen r o 
fö r dessa f r ämm a nde r öst er ; fi end en v ill e 
ej släppa s i lt by te . På m :lndags mo rgon eu 
r es le j ag dit i sä llskap med en bi belkv inna. 
Då \' å r kiina stanna de ul a nför h ennes 
dörr, 1,'lg hon P~l kn ä på sovpla tsen i sitt 
rum och bad högt till Gud, a lt ha n sky nd 
samt sk ulle siinda n ågo n . H on ha de d[l ej 
sovit ell e r Jört ä rt na gon m a t p å fl e ra da 
ga r. D e bl evo ofa ntlig t gl a da allesamma n 
a tt vi k omma. De vilJ e till vad pris so m 

h els t h a \' ,l hrllll c fl'i s" or l1 sund igc lI. 
Kunde J es us göra nagot, Sil \'i1l e dc a ll a ,lY 
hj ärtat tro p å h o no In! 

Ja g lJI us le ly ssna till h enn es gripa ll( it
hislo ria , och n ä r det yar gjor l, tog jag iii 
henne i enrum, för a lt h on skull e kunna 
lugna s ig. E n slor skar a männi sko r hade 
kommit li1l s l ~icl es, som n u bibelk\'inn <l n 
tog hancl om, rn ed ,ln jag samtalade med 
[1'11 Kuan inne i hennes runl. Jag bnn ge
n :Js t, a l t hon var en s ökande sjiil, SOIll 

Iiing ta d e efl e r fräl snin g. 

Prök en )[onsen had e a nvänt en bil d 
m ed t vf, h jiirt an p{l, elt svar t och e t t r ö t t. 
sa mt en tex t m ed skrivt ecknet lI erre, odt 
e tt räknebri1de e ller kul ra m pfl . Alt gö r a 
r äkensl,ap inför Gud, d e lla h a de hon fa l
la t. .Jag am'ände nu diirJ'ör d essa ord och 
frå ga d e henn e, om h on hade g jort räken 
sk ap inför Gud . »Ne j)) , sacle h o n, )) det har 
ja g a ldri g g jorl )). - )) \,i11 du göra de t nu '), 
frflga de jag. Då fö ll h o n p å knä och b:ll' 
I' ra m all a sin a sy nder för Gud oc h bad O lll 

för)[ll e!se. )Tag bort milt svar ta ste nhj ä r
la , oeh g iv mig ett hj är la av J,ö tt, e tt rent 
hjiirt a)), bad hon. Då \' a r det so m Olll 

Gu ds Ande fa llit öve r henne, hon ble\' S;l 
lu gn och fridfull. Seda n hon slulat a l t 
bedja, läs te jag sakla och tydlig t ) Om \'i 
bekänna v,lra sy nde r , S~I är h an tro f,ls t 
och r iittfä rdig, S~l att h a n för lå ler oss syn
dern a OC l1 ren a r oss från a ll orält l'ii r dig
heL )) - »Trol' du de lla »? sa de jag. ») lla n 
säger det till dig». ),Jag tron) sade h on . 
Seda n tacJ,ade h o n Gud för sy ndarö rh\l e l
se och VDr så lyckli g . 

Jag förma nad c henn e a lt ej m era lyss II a 
lill dessa r ös ter , utan g enas t hon m ii rkte. 
a tt d e igen Yille tr i:i nga sig P~l h ell Il e, 

skulle hon ropa till Jesus om hj ä lp och 
fräl sning, ty end as t h a n l, und e hjälpa 
h en ne . - Sedan togs allt som h örde till 
ayg udady rk an bor t ur h emmet, hon tYid 
la de t. o. m. d örr a rna, d~r ayg uda rn a \' ;1

rit uppsa lla, så alt inte t spar skull e fin
nas ky a r eft er dem. 

Eft e r nagr a dagar kom h OIl till oss sellt 
P ~l kvällen och ya r d å så l'ö rbi. H o n h a d e 
d il ej iinnu fil a D8gon sö mn och ej kunn a l 
fört ä ra någo n födCl. I sa mtal m ed henne 
fan n jag, a tt de t va r c!C'ssa rö s le r, som ej 
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"ilie sliippa henne. :.'Ilen nu hade dc för
sbpat sig lill ljusel s ~inglnr, och fru 
I\uan undrade, om det kunde vara den 
Helige Ande, som ville la la med h enne. \'i 
h~ldo för henne, alt Gud ville giva henne 
"ömn , och den natten fick hon sova lugnt 
hela nalten, och p ,'t morgonen kunde hon 
~lla tv,\ hela bröd . Jag talade åter med 
henne om alt endast lyssna till Jesu rö s t 
{)ch i bönen hava ständigt umgä nge merl 
llOnom, S~I sl,ulle dessa rö s ter ej h a va nil
~on makt över henne. 

Fru Kuan blev från den stunden en bed
jerska, och dessa onda röster lämnade 
henne i fred. Nu fick hon stor frimodig
het alt vittna om Gud i sin by, kunde sova 
om nätterna och fick god aptit. Hon fick 
kralt alt sköta sina sysslor i hemmet. Hon 
orkade gå den 2 il 3 km. långa vägen till 
närgränsande guclstjänstlok81 på sönd8
.gen. Alla i byn rörundrade sig över h enne. 
\'acl hade skett? Ett under i s8nning. Var 
denna läran såd8n, att den lmnde omska
pa en besatt, (ty hela byns befolkning höll 
henne för att vara det) da ville de orks:1 
tro på Gud. 

Sed8n 1;001 ett hårt slag lör dem i 
hemmet. Svärfadern dog helt hastigt. Och 
nu "ilie släkting8rna, alt allt skulle gå ef
ler hedniskt säll "id begravningen, att 
Hidernetavlor skulle sällas upp i hemmet 
Il. s. v. ;\{ell hu Kuan och hennes man 
(ty han lyssnade till henne och var etl 
hjärta med henne i Jesu eiterföljd) sau e 
bes tämt ifr{1I1, alt icke n~got hedniskt fick 
lör'ekomma vid begravningen. "Ville de att 
fäuernetavla skulle sätlas upp, fick de gö 
ra S~I i sitt hem, men icke hos Kuans. 

De fingo lida mycken förföljelse, men 
slodo orubbligt fasta vid sitt beslut. Det 
yar särskilt en faster, som var mycket sV{lr 
el110t dem. 

En dag d~1 fru Kuan skulle gå ut, fick 
hon se sin laster i porlen ätande på ell 
torr brödbit. Herren ingav henne då att 
ga in och hämta en skål välling (ty de 
hade nyss slutat sin frukost hos li.uans). 
"rasten>, sade hon och räckte henne SUI
len »drick litet varm välling till ditt bröd». 
Fastern stod först och stirrade på henne, 
och sade sedan. »)IlUJ'u kan du komma och 

giva mig varm välling, jag som är Sa 
elak emot dig.» Hon tog emot ,,~illingsl,~I

len av fru Kuan, hennes fiendskap upp
hörde, och nu vill hon gärna höra om 
Jesus. 

En g~tng d~l jag var där på !Je,i)!;: ocl! 
samlade familjen till andakt, läste jag ur 
J ohannes evangelium. D~I sade fru Kuans 
man S~I glad: ll,Jag har bestäm l ell likadan 
bok. Han gick till en hylla och tog ned 
ett Joh. evangelium, som han för många 
~Ir sedan köpt i Pingiangfu, dtl han hade 
affär d~ir. Nu kom denna bok, som alla 
dessa å r varit betäckt med tjockt damm, 
till heders. 0, vad de båda blevo glada 
över sitt fynd. Nu läser han ett bp. d~ir
ur för varje dag vid deras andaktsstund 
i familjekretsen..Jag gav också fru Kuall 
mrs T aylors lilla s:mgbok, som hOI~ fli
tigt läser i. 

En dag då hon var inne i lshih pil SÖII

dagsguds tjän sten, sade hon till mig 5;1 
glad : »J ag fick S:I mycket gott unde\' mis
sionär Hahnes möte. lIan sade, att Glid 
älskade världen, så att han gav sin Son . 
Och Jes us han ä lskade världen, så alt han 
utgav sig själv för världen; ja, för mig, 
oet! jag äl' så lycklig. » - De hava en lilen 
butik inne p å sin gå rd, i ett av sina rum. 
Della rum har nu blivit ett kapell, som ('II 

av deras gr8nnar utlryckte sig. Ty varje 
kväll efter det bYlls folk gjort sina upp
köp, hålles and akt i butiken. Fru Kuans 
ma n läser el t kapit el III' Nya Testamentet, 
oeh fru Kuan sj;i!v vittnar om Gud och 
beder. Fru Kuan fallar allt så lält. lIon 
hade endas t "'Irit tro ende i två mållader, 
då hon läst ut ;\frs Taylors sångbok, som 
innehåller 38 sa ng er och 2G körer. Nu kan 
hon rö Ija med och lä sa i bibeln. Hon hop
pas alt få bliva döpt till v ~lren. Hon är 
ett levande bevis på vael Gud ka n göra rör 
ett människobarn, som h elt överlämnar 
sig åt honom. Hon ä r a lltid färdig att 
vittna om J es us och upphöja hans namn 
för dem, som hon kommer i kontakt med. 
Bed för henne, att hon alltid må bevaras 
varm i Gud. Ki\ra häl sningar' fr~n oss 
häl". Eder i .l es IIs för enade 

Anna Hahnc. 
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Varför icke jag? 

En fnrsle \'ill e en g~IJlg g i\'a sin a ullcler
salar en go d lärdom. En da g \'ält rade han 
en 5 101' s len ut milt på lands\'ägen och 
gömclc s ig i närhe len . 

Sna rt kom en mall körande med clt pa r 
o'\a r. lIan brumma d e: »Jo, det \'ar II'ev 
ligl! Lägga en såd a n s len milt på vägen . 
Del vOI'e inlressa nt alt veta, v e m som gjod 
(Iel .» Sa lä t h a n oxarna bö ja av runlom 
slrJlcn - och lä t den ligga. 

)J ;lgo t senare kom en resande. lIan ble\' 
m ycket \Ted, då h an såg vägen spärrad. 
»:'>Jyeket hal' jrJg se lt men aldri g m aken 
liU oförskä mdhet. Om jag kommit fr a m 
häl', näl' det \'ar mörkt, kund e h iis Ia rna 
ha s lllp a t över stenen. Den so m rullat hit 
rlen hOI' de sannerligen Ivingas alt rulla 
den bort igen.» Kusk en I, örde under liden 
J' örsikligt 1110111 s lenen - och den fick 
ligga däl' den låg. 

:--111 kOl11 en sold a t. lIan gick med s lyv 
och slolt h 811ning och med n äsan i vädret 
lill s han s lupadc pladask öv er stenen. 
Fri.isande arg ville h a n först a Oln~i1a saken 
för myndigheterna, så a lt upphovsmannen 
kunde få sitt slrafr. :'II cn sllltligen steg h a n 
llPP och gick vidare - och stenen ri ck 
ligga kval' . 

Fllrs len , so m såg alt alla lä lO s lenen 
vara, sammankallade nll en m ä ngd llJ'iin
ni skor och sade: )>.Ja g har sjä lv vältrat 
s tenen hit, ty jag vilJe se om någon skulle 
ska ffa bort den, inna n d en stiillde lill n å 
gon olycka. ;\1en jag h a r blott selt män
niskor som ha förargat sig Ö\,CI' s tenen. 
Jn!2, (, 1l lä nkt e på att taga d en hort. Nu gör 
jag det sjä lv. Han böjde s ig ned och vält
rade m ed elt par kraftiga l'<lg bort sI enen. 
Oclt se, milt under s lenen låg en fylld 
börs, varpå del' stod: »Ti ll den som skarra r 
bo r t stenen.» 

Säg eller tä nk a ldrig : »\'arför ska ll just 
jag gör a det?», när det gä ller n ågon tj ä ns t 
;It andra. ",ren säg: » \ '<II' [Ö[' sk a ll icke 
jag'!» Det lönar sig. 

JC Sll S sade: JJ Dcn som vill lJlilJa störsl 

bland edcr, han [Jurc elc and rus Iiii norc.)) 
Ma tl'. 20: 2G. 

(U r j\Iån3d;blad [Öl' K. F. 'C. \IL i LIlld ,krona.) 

Jag får tjäna. 

IIimmelen v iiIvde sig bLI över den r öd,\ 
ljungheden. S~lllg och j\lbel h ördes. D et 
var en sl,a r a unga fli cko r , som vandrade 
fram över heden, fröjda nde s ig över höst
dagens skö nhet, förh öjd genom det stril' 
tande solskene t. De \'oro uppl'yJld a av 
goda före sa tser dessa unga - dc villc 
vara till gagn för sina medmännisko r . Nu 
rastade skaran, och m~ n gas lanl,a r kläd
de s ig i ord. Den ena frf\gan efter den 
andra s tälldes lill gruppens ledarinna. 

In gen av f1icl,orn a h ade la g t märke jilJ 
att i sl,uggan av n åg ra n iirbcJäg na barr 
träd stod en ru lls to l, i vill,e1l salt e tt ungt. 
blekt m änniskobar n. När sl,aran vandra
de vidare, runno tårar ö\'er den sj ukas 
insjunkn a liinder. - »Dessa un ga kunn,l 
a lla uträlta n[lgot i live t. Jag !;an inge nlin g 
gör,l. Vilja har jag, lIlen min kropp ii I' 
slage n i bojor, oeh ingen 1i1kare lian lösa 
dem. :,länniskor lycka , a tt jag äl' ot[tlig. 
Men va d vela de om den k a mp. jag har 
att lIl s la i det rördoIda? Tjäna v ill e jag' 
Tj ä na ! Alla dessa unga l,unna en g,'lllg 
komma rika till himm elens port - de ha
va klätt de nakna, bespisa t de hungrande. 
besökt de sjuka och f8ngna. Och ja g' Jag 
har ba r a a lt r äck a !'t':uu lill Gud min a 
lomma h ände r! » 

P[I väge n ö \'er heden vandra r en )'eslig 
herre fram. Den unga ni cka n i mIlstolen 
lorka r sina tårar och jar med ett soligt 
leende emot den ankomma nde. »Nej , paj" 
pa, kommer du själv för att hämta mig~ " 

- Fadern s tryl,er ömt sin dolter ö yer hil
)'e i. IIonom kan hon icke hedraga. IIan 
l, ä nn e r hennes inre strider och för de 
fl esla dolda smärla. Nu ser han henne 
gla lt in i ögonen och säger: »\ 'e t du, pastorn 
har nyss v:uit hos mig. I nalt fick den 
unge stude nten pii sanatoriet s lul a. Han 
Hit hälsa dig oeh säga, att du gen om d in a 
brev h ade g jort det sista v i.igs lyeket hitt 
för honom . - - Ba rn , ba rn, fö r s ta r du. 
,ilken nåd det iiI' a tt Sa Ul vara en själ 
till hj ii lp~» 
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S~l börjar hall sl,juLa s in dotLers rullsLol 
InlIl1 pil dcn "äg, som leddc in Lill byn. 
Surrandc bin flö go iiyerallt omkring i 
dcn röda ljungen. 

Del\ sjuka hade en lång s Lund suttit lys t. 
?-Ju sa dc hon sakta, lil,so rn när mal\ 0 111
talar en h emlighct, men med jubellda ng i 
röslen: ))Pappa, jag tror, att jag nu ii llt
ligen 11ar Iörst~l tt, \",Hl Gud r eda n länge 
\Clat siiga mig. Ljungen pil h C' c1en iir icke 
\ ad rosen ör och km icke hcller gi\a 
m~inni sl,orn a dcn doft so m liljorna gi\,I, 
mcn den gi\er bina honung, giycr \"ad den 
h:\I' och I~lr på det sä llet tjäna . - Far, 
ocks,i jag far tjäna b) 

O\"cr den mcd ljung beyuxna heden Yiil
\'er sig den blå himmelen. Dc lik so m mö
las, dc sm~1 röd a blomklodorna och den 
sLora himlakloc:ka n 1 IIan som i dem b5da 
fram s t~illt elt underbart l,onstverk giH' r 
[It sina JlI ~illniskobarn bilde stora och sm~l 
ting alt utföra. Men "em a\' oss l<an sii
ga, yilken tjänst som iir dcn härligaste, 
den i I'iira ögon ringa och obetydliga 
eller d"n stora ? 

(l'r S~ nnings"it lncl.) 

Först - sedan - aldrig! 

Dessa lre ord utgö ra m~l nga människors 
lcmadshi sloria och lott för c\igheten. 

Hjärlat \'ar oroligt och fridlöst. Salll
ntct <:m kla gade. Själen var s juk, trölt 
och betun gad. Det \ar lIerren Jesus, so m 
genom allt detta kallade - för att f ~l fräl
sa. \Ien - alllid yar det nAgot som man 
menade först skulle göras. Yarje giing 
I,allelsen kom , sa lt man UlI1gao i clenna 
snarn - »fö rs[l) . Nog ville ma n gä rna bli 
fr äls t, f:"\ det go lt med Gud , bli en vand
f'are pil viig till himmelen o. s. Y. , mcn 
alllid var det n;"\got som måsle ske )[(irsl)). 
Gud allena vet, hur många som ha varit 
och ännu äro bundn a i denna snara. Först 
«lit annal: förtj ä na pengar, njula av li\"(~t. 

leva sig ~jii]y, va ra fri o. s. v. :'Ilen inlet 
kan mer såra elen eviga kärlel,en än detta. 

Aldrig passar det dess a själar att kom
ma i dag eller nu. De sl;ola l;omm a ))$e
dan». nör de U, lägliga re lid, »)seo<1n )), 
när de l,än na Guds kallelse starkare. S~

dan - seda n! O, Yilket bedrägeri! )>.Jag 

sl"lIl ],ol11ll1a i 1ll0rgollJ), satle en SjölIl ,lll 
CIl af tOll lill den som predikat. Han fick 
inge n mo rgo nc18g. )) 1 morgon), sade rll 
hinna lill mig, ))vill jag ge mitt hji\rla 
,\1 J('su s.») Hon rick en morgondag rncn 
\"ar, n iir elen l,om, a lldeles likgilti g. \I ~lTl ga 

,'l! ' ha gillt, sedan hon fall ade silt beslut 
a t t näsla morgon giva Jcsus sitt hj iirt>l. 
men ännu iir hon icl,e frälst. 

DrLla »)fö r s l) och della )seclan») iiro rik
liga själasnaror. 

Det blir clleröl sit lält eLt )Hllclrig)). ell 
evigt aldrig. Ehuru fr~i1sning erb jöds des
sa ~jälar , hle\"o de aldrig friilsta. 

Kom clu i dag' 
"\'. l\' (((Il c/". 

( l'r Sanningsvittnet.) 

Missionärernas adresser. 

Carl och Ethel Blom, 
Malte och Jda Ringberg, 
Carl .Johan och Elsie Berg

qnist, S\\'edi ~h ~Iissioll. 

Nath . o~h Elsa Engbäck, Ynn chen,q, Sha.' 
China, 

Fridfl, 1'ryl7" 
.Johannes ASl'bel'g, 

via SiiJeria. 
-'lar ia Nylin, 
Maria Pettersson, 
Berta Flod berg. 

Axel och Anna Hahne,' Swed ish :)Iissi on , hhih, 
Elna Leneii, JSi.J~.. China, via fliberia. 

l flwediRh Mission,
Jlldith Hnltclvist, Juichen,q, Sha. 
Ingrid IsraelssOD, JChina, via Siberi:\. 

Henrik oci.J HilDla Tjäder, 
Sw~(1ish Tllission, Chiehehow, Sha. Ch ina. 

via Siberia. 

l SWf'dish Mission,
~Iartin Bergling, Hoyallg , Sh ...
Wilhelm Bergling, fChina , via Siberia. 

Ida Söderberg, 
Swedish i\Iis~ion, Haneheng, She. (,hin~, 

via Si beria. 

~Iinnie ::-;;icholson, 
Swedish Mission, Tungcho!cf"n, SIH' Chill~, 

v ia fliberia. 

" ' \ J OJ I' l Swedish !Ilifis ion,C'c" S oe I 12:".•,Iyre 1\1 .' , .t'w:henq. She. 
Hanna Wang, fChina, vta Siberia. 

'l . I d k l Training }l(lrne, ChiDa Inland 
.' aJa ~lln mar ', \ 'l' .' y l j'
Ebb' W' d '. J - lSSJOn, . anqe /0'10, 'u. 

a l l:n, China. 
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Hemmavarande missionärers och. 
hemarbetares adresser. 

~ I issions röreståodar" oeh fru E . Folke , 
Kl i ppao , Drollninqholm. 

Aug. oell Angus ta Berg, 
Anna, Eriksson, 

!Il is li o n Rh e m m c t , 
ElDma Ande rsRou, 

Dn v ho, 
Iue'" Bölling, Snndbyberg,
Dagn y Berg li ng, 
G, A. Österberg, 

O,sca e och Ge rda ca rl t; U, \ Svenska Miss ioneoR 
Inge borg Aekzel l , i Kina Exp" 
E ,<trid S jöström , Drottninggatan 6:;, 
Lisa, Gusta[sso n , Stocklwlm. 

Anna, .Tan zon, \ Vi1nadi~plan 5, l/z tr" 
~(ari" Hultkranh<, J Stockholm, 

Th , ocb Sekine Sandberg, 
Komministergii rden , Be,·gvik . 

Ossial.l och Eo itb J;ci n hof{, 
K o mmio istergården, Ockelbo . 

Hieb . och Hildur Aodersson , Vi"trosa. 
~r o rri s oeb Carol a Bergling, 

adr .: k amrer Hansson, ]-[olsbybnmn. 

.1 uti i t Högman , Drö ms tigen 28, Appelviken. 

Hugo och Mn.rie Linder, 
3 12 Mi ssion [{!lad, Glenda/e, Ca l. U. S . A 

I.i ~:\. B lom, Ö~ t broga, Älv~ju. 


S \'ea Pettersson , Wng"äge n 120, Stockholm. 


Iri s Jansson, Siby ll egatao. 50 b, Stockholm. 


~ [ art in Liuden, 

Kuugsh o lmss trand 121. , S tockholm, 


Insänd litteratur. 
E li veteran. .\\" J oh . Gus laf , so n. SP {,Tls!,(l Mis

sion sförbuTld ets Furlag, S /oc!-'holm, 16:) sid. 

Pri s 11 iif t. J;r. 2: 25; 1;I o tl1. 3 : 50. 

BICJIH.l höcker. SOH\ lll g i\" :\~, inl:lga l c vn:Jd s

teckn ingar e tt fr a ll l,IiH'l1dc rum. [JllJ rI", llct i 

c n god oc h \'iil , l;r i\"ell ,ada n ä r full t a\" in

t, 'cs;" och bjudc r p,; lUanga \'iirdcfn ll a hr(\ o

Ino r. :.. En \"C'lcran '-) ~lr Cll sadan bok. Den 
skildra r en gamilla i Y ~irnll än c1sJ\ l)J 'cd ik:lllt :" 
En och Ohso n, liv uch H'rksamhcl. Bilden, ,om 

lll öla s rör oss , är inlr essa nt, rn c rt dCIl ~lr nu'}" 

iin så. Den \" ,i nn e r och ]1'\11 [(i l' , Sil a tt man ej 

J;an a nnat ä n t<1el;a Gud hade fu r ",,1;1l1a Lim· 

par som Enoeh Ol <son och för buken, som bc 

r,i llar om denne \" c tera n. -'I , L. 

Pioniiirell Li Pin-san. Av Joh. Sköld . SL'en ,ska 

Mi s.sion ,s rörblln c1{'t s I:Örla fj, Slockho lm, 100 
, id. Pri s h idl . kr. I : 33. 

D cn \'ä lk ä ndc kimuniss ionii rcll J oh . Sk uld 

teck när h ii r cn bn es isk c\"angeli , ts li\'sh is lor ia 

for a tt gc Jiis~ re n ct t ny tt hc\"i s fo r a tt Jes u 

Kri s ti eva nge li um ä r cn Gu d s kraft till fr ii ls 

lIi ng fö r V<J r o(' h cn som tror . lian g,-,r del 

Ill ed e n hj,irleönska ll och bön , ;l It teckni ngcn 

.,I;a ll la uidr<1ga lill alt hcilb \";1[''' sinne u \, ,)f 

lll ;). och \"<ira ilj ,i rlan urinlJ <l nd c fiir del I, in (' 

s i, ka I'olk cis frii lsning . ;\[ [1 bokcn 1' :1 en \ 'id

s tr uck t , pridning oc h ulivc fö rb ll ' lfT'].' h jClrt c 

iinskan fOl'\'cr ld iga d! .\1 . L 

er svens ka kvi nnors kamp r ör G uds rik e. 

,\v Sig ne W alder. Svcns/·:o ,l/ i.s ,sio nsförbun 

dc /s ( ör/ag, S tockholm, 2~8 sid. Pr;' h ä l\. 

h. 4: -; Id otb. kr. 5: 30. 

Dcnna uok, SOlO ,il' t ill äg nad S\'crigcs mi,, · 
sionsi nt r csscradc 1<\'innor, ha,· till m Oll o: ».Jag 

s tiil' i skulch . 

'" G g , I '~l1 ' i sku ld, o, skr i\' d e t j mitt bj ,il ' ta 

m ed skrift, SOlll t ioe n icke pla nat" ut' 


De t ris ta djnp t, Oln iin d e t \' ,d lar Slnär l;l, 


bl o tt skrift c n tydligt tecknad , tilr till slul. > 


~y(lC't angi \"c s \' a r Z1, : .~11t p ri sa v år stor e 

Gud, som gcn om sm:! Odl br ist fä lliga rNl ska p 

kunn a t \'id"a A"ä nscr ll a rör s itt ril;e Oell för a 

s itt v('rk till sege..". För :l it fön-c rkl iga el ctt a 

sy ft e skild ras >nago t a\' " ad s\'cn ska I;\,innor 

und er skilda lider g jU)'t rö r mi ,sionclJ blanel 
siLL (-'g e l oc h. hland Iri.i. IlH1Ll ll d c folk : . S~l SO r1l 

"herngOl nglla jlj ~llli[l ll or :1 skildra:, : EI ~, I BOI'g, 

Lottc n Hcul er sl; iöld, Fredd a ]( arn 111 '"', ,\nlla 
l 'cte r son, Eli s:! heth Li lj('src n, ,\ g nes \\' clin och 

s;_, ~o rll :> tä lHI'\[l< \e g nistor '" : [,nili e l' c lc ",en. 

An11a Geijer, eb ba I [ildcbr~nd"OJl. rh',nna 

Ou ch te l'i uny , Loui se Erikso n, Ann:l Huos , Axe

lina lI edin, ' lllos ler Sti na -G ret a i T;,"nö", .\lln a 

Ll'ilky , """ny Hill lll;) ", :'· mustcr Wibe rg , 
?Ilar ia ll oJ lllg rell, I la nua Gllllth c r m . fl., m . fl. 

,\\'deln, 1 h :\lH lIal" 0 )11 ,, [nre l11i , : iu nrn " orh a\" 

,\n!1l I' n.tll a \'

<l cln. 2 knndc gi vc tvis (' Il 111 ..u,sa namn ll fl m nas 

(lc h fr ' ln bada a YdeJnillgarna ,i\"en in tr esscviic

~antle kal'it e lru bril;cr, nlCll ut)'y'nr\l ~ t []l cd g i

\'e r e1et ej. Yi dela i stä llet ti ll a lt köpa boken 

oc h till a l t upprn ilrl;sa mt lä sa dcn. Dä ska ll 

sä kerljgen, sa>;OlTI föd. ön~k:J.r, sJ.~ ild [·inga rn a 

:'\'crka Ilpp mllnt.r a ndc och ' l' oJT:t ncl e pel O, S, 
så a tt vi r:l (' n ny h ä nfö rel se i mission sa rbe lc t 

Ut ll upl'\'ärka s till Lir lel; och goda gä r llin ga l 
,II , 1. . 
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Försäljning 
anordnas av sy l"öl'eningarna för Svensk a 
~Iis s ionen i Kina fredagen den 21 nov. i 
K. F. U. l(: s lokal, Brunnsgatan 3. 

Gåvor, jven in nalura, motl[lgCls lack
samt und e r nedan sUen de adresser och P~l 

S. 	 M. ]{:s exp., DI'o llningga tan 55. 
DoklOl'inn an Maria Berg, Hantve rk a r e 

gata n 28. 
Fröken Emma Beskow, S:t Eriksleras

sen 72 a, J. 
FrökJlarna M. och S. Cavalli. ö s ter'

malmsga la n 23, 4 lr. 
Fru Bell Fries, SoLLäppan, Sallsjö -Slor

~i ngen. 

Fru Hann a IIa/lström, Bragevägen 8. 
Fr u Minn Johansson, Linnegatan 2G, :) t ro 
Fröken Tekla Li ljeqvist, Norrtullsgalan 

Fru O/ya Magnu sson , Duvbo, S un d hy
berg. 

Fru Beda HedelI. Up pla ndsga tan 28. 
Fröken Louise Schön, I;.iitzenga t. 5, 4 lL 
Frökcn T hyru Sandstedt, ös te rm almsg" 

lan G3. 
övers tinnan Lou ise To/lie , S'llLsjö-S lor

ängen. 
Fru ]{arin lVenner s/röm, Lidingön. 
Gävor ~\\'scdda för »I\: inal ä nkcns bord» 

moltagas m cd la ck sa mh e t p {l S. M. IL s 
exp., yal'Vid särskilt bör angivas om g~\

\,Ol'n a iho avsedd a fÖ l' della bord. 

Lu/her skriver: »Vi måsle uncl er de nn a 
lid förläras och gnagas ay Yåra lankar 
och planel', so m dock ~il'o onyttiga och fö['

gii ,·('s. Ty vi lä ra icke kunna tänka elkr 
sörja oss till rikedom. ",[en Yi kun na yäl 
tänka och sörja oss lill s jukdom, tvinsot 
och ga lenskap, varpå man dagligen sC'r 
exe mpel!)) - Och p å ett a nnat stiille : 
) Ya r och en Ill : l arbe la (len dag b a n ICH r. 
Han vet icke, o m han lever i morgon, 
men gör han de t, så ma han arbeta. Var
för d[\ sö rj a föl' m orgo nda gen ?)) - Och 
vidare: )) ~rin Herre Krislus hal' gClIO IIl 

sin uPPslånclelse öyerYul1n it min nöd, mill 
sy nd, min d öd och allt ont och vill ali ts ,:1 
vara med och h os mig, så a tt intet skall 
fatl as mi g till kropp och sjä l, Sil a tl jag 
skall hava nog och inge n olycka må skada 
mig. :.J ~ir ja g tror d e tta, ä r det omöjligt, 
a tt jag skulle kunna " ara rädd och för
sagd, hur synden och döden ä n må try ck a 
mi g. Ty alltid kommer tron oc h siigel' : 
Tryder dig synder, förskräcker d ig d ö
den, så ly1t dina ögo n till Kristus, han iiI' 

för din skull död och upps lånden oc h har 
övef\'Llnnit a ll olycka. Vad skall vå l dil 
kunna skada dig? För vad sk ulle du fruk
la? j\vell om a nllan ol)'('ka h änger övcr 
dig än s jukdom och a rmud, s,1 yänd bor l 

din a ögo n därifr ;m och Lill slut ditt förnuft, 
kast a dig på Krislus och håll dig till ho
nom, Sll skall du bliva s lärkt och Iriis la d. 
Så stort är intet ont, som kan m öta dig, 
sa att de t sl{ulle kun na skada dig oc h 
göra dig försagd, OlD du ser på Kris lli s 
och trol' p;, honom; därför är d e t omöj
li g t, a lt friden skulle saknas där tron fin 
nes.) 

(C ,· . För varjc d~g . 1930.) 

REDOVISNINGAR 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under okt. 1930. 

Allmänua missionsmed eI. C:1ll j \ . .J.. Kilpi ncr :20 : 
1:17~ . )1i:-:;s i o n ~ inkom8 l [1' :" F r-s gm cI:o SO: 

1%3. E. .T.. "ral'i cs ta ll, fö,l r!sodags blolll . 1:: Rl. l{ill n IUnkcn, (')rvikc n :3:' : . 
lllor t ill Cal'lCns hC'lnreSH 2.) : - ]:1'2. ] tlsH ltli. uv Sulna )niss io n:"s y niten. 1:1: 01; 

I:3r,~. ) ...I\..nn ie» 10 : - ]:I ~:l. J. .T., Gbg ~O: 
J ;jo;;. Ps. :j~1 : ]0 till Carl lHoJIl;-; und(·rh. ~OO : - n'.~ . ») J Lerrr ltS )) 1.-" .
1:1I;1;. Er. ~ : 20, 21, t i11 H. . \nd r rsolls d :o 200 : - ):$ .... :1. J)s. u :;: I X, 19 1(;: 
l :ttiX. » H r.rr cns del » lUll : - l :Htt . f. & K. 11 . , rTl'all~1s . » ),1 i S:-i i ( "l~ii pp l l ' 
1:1711. K. M. L. :1.'1: - t l·~i. (b) 20 : 
I :nl. " Un iiJ.I1nd ". :!U: Li:-.:l. O. G., Gryck;-.:110 10 : --
I nJ. )) 11)) 30 : l ::~ I O. L. )1. F., G hg . Lill F. Prytz & )[ . 
1:J'4. K .T .. Boden, lill ,J. AS[I!.>cl'g·s UIl- .:\yli il S Ulldl~r h. ~ !: I ' I ; 

d cr håll )(10 : l :j!ll. Ca l if. !{o 01 ln i tten t i Il X.& o. St)·r ,· 
l :~'j ;) . G. C . O Sävsjij l O: ii u s' d :o U9: ;'0 
j:j/G. H. G .. Gbg lO: j:l92. Tc·s !. lItf'd f'1 eft~ l' avi. (tU Icla ;\Iar
1:377. Orr"l'knvcrt fr. vi.t Il Il f' l' 11 a i T(i)pillg, g-;n' c l Il l,' r en t! c lI, Lindc 1,100: 
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I:l93. S ldi l'st ;l{l~ Osten bi1..ri.idt'sfi)l' (' ll. :;11: - HG' . " Till 1I1in \' iins minn r , CUl' B . Sjö
LJ94. F.. & ( ' . B., K;Jlm~r, " i s t. fiir striill ' " & )1. Lund ma rks 11 ", " 200: 

i>lol!1r1lor Ull dc hplIl'!..nlllg'na Jni :., H"8. KIlII. vid JUission snfto ll 22 /10 i 
~iOIl~il"Pl\l Hl>, ;)0: - G r\· e!.: s bo .~l::!: 

C. G.. SkcIJd t (' a , (iII E. Sjii:;tröOl S l-t G:l. l r. .1'., l [ i l ;.: I : 
ulld(orh. J IJ1I:  1470. l'. l ' ., ~kchuh rl1k :lll : 
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Hans Stjärna i Östern. 
27:c ;\rg~lngen. 

Hecligerad av Fri!, I-"o/l.:e. 

Inneh il Jl cr: 

Bild frön Steninge 1930. Ill. 
LJus, underhart lju s. .\ y missionssekr. :--f. 

Lindt'n. 
Kinas andliga uluccUing. Av missions

förest . E. Folke. 
De hemfÖrlouade. ;\ \' fröken Lisa Blom. 
En nöjcl och glad kristen. ;\Y fru .\nna 

Hahne. 
Furlbildningsku rsen rör missionärer 1980. 

t\ v missionär l\Ug. Berg. 
Eli minne. AY missionsförest. E. F olke. 
S. M. K:s Steningemöten. :\v fröken Daga 

Mallon. 
Sä ndebud till Sin ims Land. III. 
So mmarrnötet rör l:inesisku me(/hjälpare. 

Av missionär C . .T . Bergquisl. 
Bönhöreiser lind er hungersnöden . .\Y frö

l,en Ingeborg J\cl<zell. 
Ilurll Glid hjälper. ,\v fru Olga Slyrclius. 
Den kinesiska muren. Ay missioniiI' .\ug. 

Berg. 

della lec/;cn skall du scgra. .\Y fröken 

IIanna ' :Vang. 


Kalendern är rikt illustrerad oc h rekvi
reras från S/J. Missionen i Kina För!ug, 
Drot/ninggalan 55, S tr ., Stockholm. Pris 
hä fla d kr. 1: 75; kar t. kr. 2: 25 och klotb. 
1(1'. 3: 25. D,l. minst 5 ex. köpes Linmas 
25 % rabalt. Ej fr ak tfritt. 

L A N D. 10 nov. 1930 

Visa tidningen lu'l" edra vitn

ne'l' och bekanta och 'Uppmana 

dent att prenumerera å den-

samm,a. 

Missionstidningen 


S I N Ut S L A N D. 


utkommer 1931 i sin 36:de årgfl,Dg. 

Organ för Svenska Missionen i Kinl!., 

ansva rig utgivare : Er'ik Folke. Redigerad 
under medverkan av Martin Linden m. fl. 

Utkommer med 20 nummer om året, samt 
innehåller uppbyggelseartiklar, bibelstu· 
dier, brev fr. Kina, uppsatser för ungdom 
samt mis.sionsnotiser från när och fj ä r· 
ran, ID. m. m. m. 

Tidniogen kostar: helt år kr. 2: 25, 3 
kvartal kr.1: 75, halvår kr. 1: 25, 1 kvar' 
111. 1 kr. O: 90. 

Sänd till utlandet kostar tidn ingen kr . 

2: 75 pr år. 
PrenumerantsamIare, som verkställa 

prenumeration å nä rmasU! postkontor, er· 
bålla, mot insändande till exp o av posten~ 
kvittenser, kr. 2: 25 för varje 6·tal ex. men 

då intet fr iexemplar. 

När 5 ex. eller därutöver rekvireras från 

exp., erhålles vart 6:te ex. gratis. 

Provexemplar erhå.llas gratis frå.n ex· 

pedi tionen. Redaklionen. 

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

INNEHÅLL: 
m. - E n tredubbel m a nin g. - Till Kina. - Från Hec!. oeh Exp. - frän missionä 
renIa - Ungllornens avdelning. -- i'I'Iissioniirernas alli·esser. - Insänd litteratur. -

Försilljning. - HedoYisningar. - Hans stjärna i ö stern. 

~--~ 
Stocl; holm, Sven~ka Tn'ck er iakti ebolag-et, Ino 

3O":2G:! 


