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ANSVARIG. UTGIVARE:

E.

FOLKE.

GOLGATASYNEN OCH MISSIONSARBETET.
I Joh. 3: r6.
Korset · och missionen höra oskilj mörkret. Ja, i sanning - »såsom Jesu
aktigt samman. Den, som älskar kor~ smärta var, aldrig någons varit har ».
set, måste älska missionen, och den, ~ Du lä·ser i hans ögon den namnlösa
som älskar missionen, kan ej annat än . ångesten, men du ser även, att trots
älska :korset. - All verklig mission
allt lidande är blicken ej bitter utan
fylld av kärlek och medlidande för det
grundar sig på korsets evangelium.
Låt oss några ögonblick stanna in syndiga släkte, vars straff han får lida
och vars skuldregister han därigenom
för vår korsfäste Frälsare, sjunka ned
skall kunna utplåna. »Det intet finns,
i tillbedjan inför honom och skåda upp
i hans anlete, in i hans ögon. Hans som icke vinns av kärleken som lider."
blick är fylld av oändlig smärta, men Ja, det var dr,i ven av sin kärlek, som
han gick 'Smärtornas väg för oss,
också av oändlig kärlek.
Du vet, att det var dina synder, driven av kärlek till sin Fader och
till o'Ss arma människobarn. Därför
som han bar, men ej allenast d i n a
u tan a l l v ä r l d e n s .syndaskuld. att han älskade så högt, höll han ut
Den var tung den bördan, outsägligt i striden, till dess att den var utkäm
tung. Striden han kämpade är för oss pad och tömde lidandeskalken till sista
ofattbar. Ensam, övergiven till och droppen. Sedan kunde . han triumfe
med av 'Sin Fader, skulle han bära
rande utropa: " Det är fullkomnat.»
syndabördan och kämpa den för vårt Joh. 19: 30.
eviga väl eller ve avgörande striden
Vid Jesu kors tändes den sanna mis
mot själarnas fiende, som i den ·stun sionskärleken. »Se, Guds Lamm,
den samlade all ondskans makt till som borttager v ä r l d e n s synd. »
den stora striden mellan ljuset och Joh . . I: 29. All synd fick vid korset
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sin dödsdom och även själviskheten,
vilken för övrigt är upprinnelsen till
så mycken annan synd. Vid korset
finns ej · plats för själviskhet. Det är
sant, det var d i n a synder, som han
bar, det är sant, att så högt älskade
och älskar han just dig, och du får
glädjas åt den verkligheten. Men du
får icke glömma de stora människo
skarorna, ä ven d e m inneslöt Jesus
i sin kärlek, när han dog på korset.
Är det icke som om du, sedan du
själv fått mottaga den saliga frukten
av hans pina, sjunker ned invid korset
med tacksamhet skådande upp till
Jesus, hör honom säga: »Jag har
ock andra får - också dem - måste
jag draga till mig. » Joh. 10: 16. »Men
huru skulle de kunria åkalla den, som
de icke hava kommit till tro på? Och
huru skulle de kunna tro den, som de
icke hava hört? Och hur skulle de
kunna höra, om ingen predikade? Och
huru skulle predikare kunna komma,
om de icke bleve sända? » säger Pau
lus i Rom. 10: 14, 15.
Så fortsätter Jesus att tala till dig:
» Jag kan ej nå dem, som jag längtar
efter, dem som vandra fjärran ifrån
mig, om ej du uppsöker dem och talar
med dem om min försonaregärning.
Endast jag kan frälsa dem, men du
kan visa dem vägen till mig, som
ä v e n f ö r d e m har vunnit en evig
seger över synden. Dig sänder jag
därför att förkunna det glada budska
pet om frid. Ef. 2: 17. Du, som själv
undfått den största a·v alla gåvor, syn
dernas förlåtelse, i kraft av mitt ut
gjutna blod, dig sänder jag till dem,
som ingenting veta om att jag göt
mitt blod även för deras synder, för
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att kunna föra ä ven d e m in i min
Faders rike. Allt är fullkomnat för
dem också. Gå och säg dem, att jag
älskar dem med sanuna kärlek, som
j ag älskar dig! »
Kan du neka din Frälsare ditt liv
såsom ett ringa tackoffer, för vad
han gjort för dig, kan du neka honom
den gentjänsten? Kan du stöta ifrån
dig hans förtroende, när han betror
dig med det högsta av alla uppdrag,
betror dig med försoningens ord?
Måste du inte böja dig allt djupare i
stoftet inför din Konung och Frälsare
och viga ditt liv till hans tjänst så
som ett heloffer på missionens altare?
Låt den bönen gå ifrån ditt hjärta:
»Herre tag hand om mig, svaga män
niskobarn, led mig hur du vill, sänd
mig vart du vill, skickliggör mig blott
att jag må kunna brukas i din hand
såsom ett redskap att vinna själar för
dig. » -,- Om ditt offer är helhjärtat
och osjälviskt skall Herren mottaga
det och se därtill med välbehag.
Du som säger dig ej förstå mis
sionen, eller du vars missionskärlek
svalnat eller helt kallnat, kom fram
till korset där han dog, som burit
världens synd, och du skall finna, att
om lågan är flämtande får den nytt
liv, och har där aldrig funnits någon
eld, skall det där tändas en helig eld
i ditt hjärta. Den elden kan icke ut
släckas av kalla, likgiltiga människors
klandrande ord om att missionen är
en onödig förspillning av människoliv
och medel. Ja, du skall finna, att det
är ett oändligt ansvar Kristus lagt
på oss, då han lade uppgiften av evan
geliets utbredning i våra svaga män
niskohänder. Men han har lovat själv
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vara med de sina alla dagar o,c h han'
säger: »Mig är given all m a k t 
gån fördenskull. » Matt. 28:18.
Se därför till att du ej skjuter över
ansvaret på den eller den. Var och
en äro vi kallade att i vår mån
bidraga till världens evangelisering.
Han skall giva dig den kraft du be
höver, vare sig du skall gå ut eller
stanna hemma och verka för honom.
»Av den vedermöda hans själ har
utstått, skall him se frukt och så bliva
mättad.» Jes. 53: I I. Förstlingsfruk
ten fick Jesus se, när rövaren på kor
set, som någon sagt, »gick in genom
den rämnade förlåten frälst genom
Medlarens blod», in i paradiset med
Jesus. Tusenden ha sedan dess blivit
J esu lidandes frukt, men det är ännu
rum i himlens bröllopssal. Därför
ljuder uppmaningen: »Gå ut på vägar
och stigar och nödga människor att
. komma hitin, så att mitt hus bliver
fullt. » Luk. 14: 53.
Du och jag får vara med och bära
frukt för Jesus. Vilket underbart upp
drag. Ja, han säger själv till sina lär
jungar: »! haven icke utvalt mig utan
jag har utvalt eder, och jag har be
stämt om eder att ! skolen gå åstad
och bära sådan frukt, som bliver be~
ståndande.» Joh. IS: 16.
Ja, vid korset men e n d a s t d ä r
födes den sanna missionskärleken, vil
kenskall hålla i livets alla skiften:
»Ty jag är viss om att varken död
eller liv .. ; skall kunna skilja oss från
' Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Her
re. » Rom. 8: 38, 39.
Det romantiska skimret kring , mis
sionärens bana skulle snart förblekna
för den grå verkligheten. Det intresse,
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som kan ligga i att få komma ut i
världen till ett främmande land och
folk, skulle snart förbytas i en täran
de längtan efter hem och fosterland.
Att lära hedningarna endast kristna
seder och bruk skulle du ej länge
kunna stå ut med. Någon frukt skulle
ej heller vinnas på den vägen. Ej ens
enbart driven av känslan av hedning
arnasstora nöd, skulle du kunna här
da ut i de mångahanda svårigheter och
påfrestningar, vilka en missionär kan
få gå igenom.
Men tvingad , och övervunnen av
Kristi kärlek och i den uppståndne
Segerfurstens namn och kraft bärande
korsets evangelium till längtande sjä
lar skall du kunna härda ut i det svå
raste lidande, ja, genom Guds nåd
även om så skulle vara martyrdödens.
Din 'korsfäste Frälsare vet vad lidan
de vill säga, och han skall bära dig
genom allt.
»Ty jag har beslutit mig för att
medan jag var bland eder icke veta
om något annat än Jesus Kristus och
honom såsom korsfäst», säger Pa'u lus
i 1 Kor. 2: 2. Gör du som han, och
du skall få bära frukt åt din törne
krönte, nu förhärligade Konung. Visst
skola svårigheterna bliva stora. Li
dande och nöd skola teckna din väg.
Kanske du till och med 's kall få, bära
det lidandet att ej få s e någon frukt!
Seger skall dock vinnas ,och frukten
skall ej utebliva på den stora dagen,
vilken uppenbarar allt, som varit för
dolt. Då skall du, som övervunnit i
kraft av , Lammets blod, med fröjd
bära dina kärvar och lägga dem ned
inför honom, som en ' gång vann och
övervann dig vid korsets fot. A. L,
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Ny missionsarbetare.

Ake Haglund.
Såsom det meddelades ' redan i förra
numret ' av väl' tidning, avskiljdes den 29
maj Ake Haglund i Jönköping till Svenska
Missionens i Kina . missionär.
Ake Haglund är föod i Jönköping den
5 dec. '1910. Han fick växa upp i ett
gudfrukligr h'ein och började tidigt i sön
dagsskolan. I söndagsskolan fick han höra
talas , om " hedni[1garnas nöd. Detta grep
hans hjärta, och, han började redan då
tängta efter att kunna göra nå got för
dem.
'
. mt Åke Haglund" var 7 ' år dog hans
tadel', som ;,varit verkmästare vid Jönkö
pings g~lsverk. l,Jngefär; 10 år, senare fick
även modern ' sluta sitt jordeliv. Herren
följde honom ' emellertid med sitt vakan
de öga, och i 'jönköpings Kristliga Yng
lingaförenil1g fick han andligt stöd och
hjälp. Inom denna förening fick han ock
s;i. olika arbetsuppgifter" fick t. ex. bl. a.
i ,uppdrag att ,gå omkring till gamla och
fatt,lga för att dela ut religiösa tidslcrifter.
Kallelsen till ' att bliva missionär i Kina
blev : viss 'u nder det- missionär Martin
Bergling :var i : Jönköping såsom t. f. se
J"'et~ra:re j 'Xnglingaföreningen. Bergling
gick en dag så sorgsen,emedan han ej såg
någon f;'ul(t ' av si'na ansträngningar för
att påvisa behovet av nya manliga ' mis
sionär~r i Kina: Han "längtade efter att
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någon ung man i Jönköping skulle säga:
»Här är jag. Sänd mig», men syntes få
vänta förgäves. Samma dag hade Haglund
fått visshet om, att Gud just då skulle
'visa vad som var meningen med' hans liv.
Haglund och Bergling komrnoi samtal,
kallelsen kom : till den förstnämnde, och
den ,k allelsen har sedan genom Guds led
ning blivit bekräftad.
Såsom förberedelse för missionsuppgif- '
ten har Haglund genomgått kurser vid Sv.
Bibelinstitutet och Kristinehamns Prak
tiska Skola samt i London. Såsom sådan
förberedelse kan säkerligen även tiden
såsom värnpliktig räknas, särskilt efter
som Haglund fick fullgör a värnplikten vid
sjuhården på Militärsjukhuset i Eksjö.
lVlå han, då han nu står färdig för ut
resa, få vara innesluten i missionsvännernas
kärleksfulla intresse och vanna .förböner!

M.L.

:'~~o~~mON'
Missionstidningen Sinims Land.
under sommarmånaderna, juni-sep
tember, kommer Missionstidningen Sinims
Land i år, i likhet med föregående år, alt
utgivas med endast ett nummer i må
naden.
Familjenytt.
Från missionärsparet Elsa och Nath.
Engbäclc har ingått meddelande om att
de den 4 sist!. juni fin go en dotter, Astrid.
Vi gratulera samt tillönska lycka och väl
signelse.
'
Inbjudan.
K. M. A., L. M. F. och K. F . U. K;s mis
sionskommitte, representeraqe i Norska
Missionsrådet inbjuda de kvinnor, som
komma till Nordiska Missionskonferensen
i Oslo den 7-11 september, till en

Kvinnornas missionsdag
måndagen den 12 september, när omskriv
"na inissionskonferens är ävslutacl Dagens
program blir följande:

S I N I M S L A N D.

JO juli 1932

1. Kl. 12 midd. Missionsskolan för kvin
nor, Colletsgate 33. Korta tal. Te serveras.
2. Kl. 2.30 e. m. Middag på Kinaförbun
dets missionsskola, Fjellha ug.
3. Kl. .6 e. m. Möte på samma plats.
Korta tal av missionärer m. fl.
Hjärtligt välkomna!
Marie Anker.
Henn!] Dons.
K. F. U. K.

Ko M. A.

Elvine Olsen.
L. M. F.

först av kyrkoh. Bäfverieldt, som å hela
Grycksbos vägnar hälsade oss så varmt
välkomna och inbjöd oss till kyrkan. Li
kaså pastor Svedberg ä' missionsförsam
lingens vägnar. Därefter talade missions
föreståndare Folke - och så var Bibel
och Ungdomsveckan börjad.
Morgonbönerna under vardagarna hölls
av våra unga missionärer, Haglund, Malm
och Nordbef!~. Dessa våra gemensamma
mOl'gonböner föregingas nog av enskilda
fl.

Bibel- och Ungdomsveckan i
Grycksbo.
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de

olika lägersalarn a

och i villorna

runt om, där deltagare bodde. Dessutom
samlades en liten skara varje morgon vid
flaggstången å skolans gård och sjöngo
en sång, då flaggan sakta gled i topp.
Omedelbart efter morgonbönen var fru
kost och därefter var en liten stund över
till samtal före bibelstudiet kl. 10. I bibel
studiet, som leddes av missionsförestån
dare E. Folke, fingo vi genomgå Kolosser
brevet, och de stunderna glömmas nog
aldrig av deltagarna. »Jesus Kristus och
hono'm allena», var vad Paulus framhöll
för kolosserna, och <Jet ville också mis
sionsföreståndaren framhåJla för oss alla.
Genom Jesus hava vi fått allt, och i ho
nom hava vi aJlt. Förbliva vi i honom
skola vi ocksä få aJlt med honom i evig
het.
Men - vi skola då lära oss, alt såsom
Paulus alltid tacka för allt vi fått, men
icke allena för vad vi fått, utan allt det

När jag först hörde talas om S. M. K:s
Bibel- och Ungclomsvecka på Grycl{sbo,
var vid avslutningsmötet på Sanda mid
sommarn 1930. Syster Ossie Granath ön
skade oss då varmt välkomna till Grycks
bo midsommar 1932. Vi tyckte då, alt det
var så avlägset, men nu är midsommar
helgen 1932 över, och vi ha haft en Bibel
och Ungdomsvecka på Grycksbo.
Att beskriva denna vecka så att det på
något sätt kan visa hur underbar den var,
det ville jag - men -!
.
Redan från första stund vi kommo till
Grycksbo och där mottogos med en in
nerlig kärlek kände vi oss hemma, men
. vi förnummo också att välsignelserna lik
som väntade att fä flöda över oss.
Mötet var väl förberett ge
nom bön, både på Grycksbo
och la.ndet runt, och vi fingo
verkaigen erfara, att vi hava
en bönhörande Gud. Deltagarna
samlades under tisdagen från
olika håll, en skara så stor
som aldrig förr vid någon av
våra Ungdomsveckor; anteck
nade uppgingo till 148 st. Vid
kvällsmaten h älsades vi först
välkomna av syster Ossie med
orden: »Och när de upplyfte
sina ögon sågo de ingen utom
Jesus allena.» Detta blnna vi
säga också var mottot för hela
veckan.
Foto M. Linden.
Vid välkomstmötet hälsades vi
»En skara så slor som aldrig förr.»
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vi genom tron hoppas att få. I bönen få
vi frambär a alla våra egna behov, men
böra icke heller glömma våra medsyskons
såväl andliga som lekamliga behov - in
tet är för ringa att framlägga för Jesus.
Också skola vi prisa och lova honom för
all hans kärlek och allt hans lidande för
oss.
Förbliva vi så i honom skola vi bliva
rotade och fästade i honom samt göras
skickliga att vara på den plats Gud an
visar oss, bliva hans tjänare och vittn en.
Efter bibelstudiet var så en liten stund
över för samtal till kl. 12, då missions
föredrag !hölls 'av olika talare. Första
dagen talade doktor K. Fries över »Mis
sionsepoker i Kina», intressant, gripande
och lärorikt. Vi fin go då genom klara
fakta se hur Guds verk går framåt; ge
nom trångmål och lidande har hans verk
växt från ett litet ringa frö , till det här
liga verk, som nu pågår.
-~~--
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Andra dagen talade Lisa Blom om
»Guds hjälp i tider av nöd och trångmåb).
Vi fingo då höra om Guds underbara
hjälp och bönhörelse. från missionens bör
jan tills nu, huru han aldrig svikit, · 
om tron varit svag har hans nåd varit
lika mäktig. Gripande bevis lämnades för
hans rent »personliga» . ingripande vid
fyllandet . av missionens behov. Så som
han hittills hulpit, så skall han ock fram
gent hjälpa. Detta är en borgen för fram
tiden.
På lördagen talade missionsförestånda 
ren om Guds underbara hjälp i Kina. Han
stannade särsl{ilt vid boxarupproret och
hur Gud bevarade alla S. M. K:s mis
sionärer till livet, <lå så många andra
missionärer fingo giva sina liv. Fröken
Emma Andersson som var med och fick
lida mycket, kunde personligen intyga
Guds underbara hjälp och stöd. Fru Gerda
Carlen och fru Dagny Bergling omtalade
flera gripande berättelser huru Gud rent
personligt, genom sina änglar och tjäna re,
skyddat och hjälpt dem, då de varit i fara
och tr ångmål.
Ater en liten rast och så middag kl. Yo 2.
Efter denna var en »stilla stund» för bön
och samtal till kl. 4 då kaffe serverades.

*

~

En dag fingo deltagarna genom till
mötesgående från brukets ledning tillfälle
att bese hela pappersbruket. Vi blevo upp
delade i 3 grupper under var sin led a re,
och så fingo vi se, hur dels stockarna och
dels lumpen gick genom sin reningsproce·
dur och till slut kom fram som det finaste
papper. Säkert blev det allas vår bön, att
Gud ville taga oss i oss själva usla, odug
liga syndare och genom sin reningspro
dur låta oss bliva rena, vita papper, på
vilka han kan skriva om sina dråpliga
gärningar.
Onsdagen kl. 5 fingo vi genom fru

~!g~~~;~ hÖra
Dagny Bergling och
om Guds verk
Foto M. Linden.

»Lägerplatsen».

fröken Maria Nylin
ute i Kina nu . Gud
anvä nder allt - ä ven det som för män
niskoögon ter sig som motgång - till sitt
namns förhärligande och sitt rikes fram
gång.
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·Midsommarafton kl. 4 voro vi inbjudna
till Fröken Olander å Bengtsarvet,en un
derbar vacker plats, vid sjöstranden. Där
blev o vi alla bjudna på kaffe, varefter
fröken Ingrid' Berg, talade om sin kallelse
till missionär och om hur Gud öppnat
väg för henne. Det var underbart att
höra öm Guds ledning med denna · sin
tjänarinna. Hon är en av de 6 unga, som
i höst skola resa ut till Kina. Därefter
talade fru Gerda Carlt!n om olika sätt
Gud använder för att tala med oss män
niskor. Den berattelse, vi då fingo del av,
glömma vi nog ej.
Vid lördagens 5 möte fingo vi följa med
mlSSlOnär Carlt'm på en »Kristens livs
vandring». Den e. m. fingo vi många lär
domar.
Onsdag kl. 8 var offentligt möte i Mis
sionshuset. Först hälsades vi alla välkom
na av pastor Svedberg, varefter »Länk
kören» sjöng en sång. Därefter talade
missionär O. Carlen om Guds frälsnings·
verk hemma och i Kina. Efter en sång
av kören talade missionär M. Ringberg om
·h ur Guds verk under nödtider går fram i
Kina.
Midsommarafton voro vi inbjudna av
missionsförsamlingen till midsommarvaka
hos förman Boström. Först talade mis
sionssekreterare M. Linden över orden:
»Bereden väg för Herren». Efter en kaffe
rast fingo vi sedan lyssna till
Ake Haglund, som då berättade
om sin kallelse till missionär
och hur Gud öppnat vägen för
honom, och om sin· utbildning.
Nu står han redo aLt gå ut i
sin mästares tjänst. Sist talade
Erik Malm om huru Gud fann
honom och gjorde honom villig
att ga den våg han icke ville.
Också han står nu färdig att i
höst resa till Kina.
Dessa vittuesbörd om Guds
kallelse äro alltid lika gripande
OCh gå vo i år som alla andra
år, anledning till många och
långa allvarliga samtal under
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nattens timmar. Guds verk kan icke stå
stilla, det måste gå floamåt.
Midsommardagen var anslagen för ut
flykt till Bjursås. Först reste vi dit upp
till högmässan kl. 11, då missionsförestån
dare E. Folke och missionssekreterare M.
Linden talade. Därefter reste vi hem till
middagen, men återvände för e. m. möte.
D:r K. Fries talade då inne i kyrkan om
missionens betydelse för hemförsamling
en, och därefter gingo vi ut på kyrkval
len, där missionär M. Ringberg höll ett
missionsföredrag.
På kvällen kl. 9 var ett möte anord
nat för »gårdens folio), som villigt tjänade
oss på alla sätt och icke fingo tid att
vara med på de andra mötena. Det var
ett vittnesbördsmöte, då flera av deltagar
na avlade personliga vittnesbörd om sin
frälsare. Sekreterare Linden talade då om
sin omvändelse och kallelse, hur han var
rädd för Gud, därför att han fruktade att
om han lämnade sig till Gud, sImlle Gud
kalla honom till Kina, och han ville icke
lämna Sverige. Men så fick han nåd att
hörsamma Guds kallelse, och då Gud se
dan sände honom till Kina, var det icke
svårt alt gå Guds väg.
Efter mötet, som hölls ute i det fria,
samlades en skara i samlingssalen till en
bönestund. Det var en stund, ,då Gud var
oss så nära, att vi förnummo hans när-

Foto Bertil Pallllborg.

De sex nya missionärerna.
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mans med de andra 5 unga ut
till Kina i höst.
Så kom Gudrun Boqvist, den
siste av. den unga skaran, hon
som på Steninge för ett par
år sedan gav Gud sitt ja. De
hinder, som då syntes så oöver
stigliga, äro borta. Vägen är
öppen. Gud, som kallade, har
visat sig vara trofast.
Lisa Blom talade också ,'id
detta tillfälle. Hon sade, a tt hen

nes hjärta var så fullt, och att
hon kändevi stodo på helig mark.
. Vi hade under dagarna i
Grycksbo hört om offren, som
Foto H . Hallencreutz.
gjorts av våra unga missionärer.
Vid kursen närvarande missionsarbelare.
De ha lagt sina liv, sitt allt på
Guds altare, villiga af t giva sig helt, ja
vara på ett särskilt sätt, och då han be
ock sina liv, om Gud så vill, för hans
kände sig till oss, så att det blev synda
verk, men icke endast de ha fått giva
nöd men ock frälsningsfröjd. »Äran, äran
den skall Jesus ha». Med vilken outsäglig offret. Det är en offergärning också för
föräldrar och syskon att giva sina kära
tacksamhet sjunga vi icke den versen till
åt missionens Herre, och det finns de,
slut.
som få göra ett stort offer antingen <le
Lör'dagsh'äJlen kl. 8 är för oss alla en
vilja eller ej,' och det är missionärsbarnen.
stund full av minnen: OIferstunden, tack
Må vi särskilt tänka på dem.
sägelsestunden. Allas våra hjärtan flöda
Jesus sitter nu vid offerkistan, och han
då över av tacl{samhet för att vi få lämna
ser även de offer, som läggas för hans
vår gåva till Herren, att han vill taga
fot, som ingen människa kan se, men
emot den , bemängd som den är av så
som kanske äro störst.
mycken orenhet, t aga emot den, . rena den
Så begynte då denna vandring fram till
och använda den i sitt arbete . . Först ta
Jade Carl-Guslaf Nordberg om
",in kallelse. Hur Gud först lik
som stängde alla vägar för ho
uom, tills han fick höra om
S. M. K. Då öppnades vägen,
o~h alla svårigheter undanröj
des. Gud visade stund för stund,
aH det var den vägen han slml
le gå. Nu stod han färdig al l
gå ut till Kina. Därefter talade
Gerda GustavssOn. Hon är den
8 missionären, som g~lr ut från
sin församling, och hon hade
fdm barnaåren tiinkt på Kina.

Men då Guds l,allelse kom var
det icke så lä tt a tt strax säga
ja. Hon fick dock ' nåd alt
göra detta och reser nu tillsam-

Foto H. Hallencreutz.

Fr. väns/er: Lisa Blom, Anna Hel/man, Erik
Folke, Ossie Granalh och Martin Linden.
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offerskålen, och ut på gården. Där togo
både »frälsningsmöte, helgelsemöte, vitt
vi i ring, och under <let att gåvan räkna7
nesbördsmöte och tacksägelsernöte». Många
des inne i salen gingo vi sakta runt går
minnesord gåvos. Vid bönemötet höjdes
den och sjöngo den ena sången efter den
samfällt lovets ljud för allt vad vi fått
andra. Snart kom sekr. Linden o.c h kal
av Gud för våra själar, men också för
lade in oss. Direktör H. Hallencreuiz
all kärlek och förståelse, som mött oss,
meddelade oss under djup rörelse, att of
först från bruksledningen, som ställt alla
ferghorna upp gingo till 1,658: 10 kr. Där
lokaler till vårt förfogande och på allt sält
efter läste han 5 Moseb. 4: 36, och det
visat oss vänlighet, vidare från persona
ordet samt vad han sade grep oss alla.
len, som burit dagens tunga och hetta
Fröken Daga M~alion talade om, att hon
för oss och så överflödande styrt för våra
icke velat säga något, men sa lovat att
lekamliga behov, från alla dem, som öpp
om hennes hjärta blev så fullt, att hon
nat sina hem för mötesdeltagare, ·från
inte kunde tiga, så skulle hon säga ett par
ord. Och nog var hennes hjärta överfullt syster. Ossie och syster Anna, och från
alla de andra, som förberett med så myc
av tack och lov till Gud för allt vad vi
HItt under veckan. Nu ville· hon då på
ket arbete och som få så mycket att ord
minna om ordet: »Vad du Herre välsignar,
na efter oss.
det är välsignat evinnerligen.» Vi fingo
Må Gud rikligen löna dem alla. Det var
sedan lyssna till ytterligare ett par vitt
vår
gemensamma bön.
nesbörd samt gemensamt tacka och lova
Herren för hans underbara gärningar.
Måndags morgon skedde uppbrottet. Vi
Söndagen den sista dagen - var
reste åter till våra olika platser, mer.
inne. Vid högmässan i Grycksbo kyrka
fyllda av tack till Gud . för allt vad vi
predikade sekreterare NI. Linden. Det var
hört och sett. Vi hava fått för intet, så
en gripande stund inför Guds ansikte. På
må vi ock ge för intet. Vi hava fått rik
e. m. kl. 4 var möte i missionshuset då
ligt, må våra gåvor till våra medvandrare
missionär O. Carlen och en del av våra
flöda över. Må vi bliva ljusbärare i en
»Norrköpingspojkar» talade. Kl. 6 hade
värld som våndas i ångest. Må vi sprida
vi nattvardsgång i Grycksbokyrka, då
ut av den kärlek, som Gud så rikligen
prosten d:r Ekström och kyrkoherde Bäf
gav oss på Grycksbo midsommaren 1932.
'verfeldt assisterade. Prosten Ekströms
skriftermål över orden: »Jag behöver dig,
H.B.
o Jesu» var ett ord till oss var
och en, som vi gömma som ett
heligt minne från Grycksbo. Så
fin go vi gå fram till Herrens
bord och på nytt bli delaktiga
av honom själv och av hans
välsignelse, bliva stärkta, så aH
vi kunna gå ut i världen men
gå Herrens· vägar och icke våra
egna. Så blev kl. 9 och av
skedsmötet började, detta av
skedsmöte, som alltid brukar va
ra så svär t. Skilsmässa står för
dörren. - Men lika unde-rbar
som hela veckan varit, lika un
derbart blevavskedsmötet, ett
Foto H. Hallencreutz.
Uppbrollet. Norrköpingsborna avresa.
underligt avskedsmöte. Det var .
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Bibel';' och Ungdomsvecka på
Säter vid Jonsered.
Svenska Missionen i Kina anordnar un
der tiden den 16-21 augusti en bibel- och
ungdomsvecka på Ynglingaföreningen Li
banons sommarhem Säter vid Jonsered,
och missionsvänner, särskilt ungdom, in
bjudas varmt att deltaga i dessa möten.
Avsikten med mötena är att söka hjälpa
deltagarna in i en sådan ställning till Her
ren .resus, bibeln och missionen, att de i
sin mån må kunna främja Guds rikssak
på jorden.
Programmet kommer bl. a. varje dag
att upptaga: En gemensam stilla böne
stund före frukost samt en bibelstund och
ett orienterande missionsföredrag på f. m.
På eftermiddagarna anordnas möten efter
för varje dag uppgjort program.
Kursledare blir · missionsröreståndare
Erik Folke. Bibelstunderna komma att le
das av missionär Aug. Berg. Dessutom
komma flera · av Svenska Missionens i Ki
na missionärer och hemarbetare att med
verka. Bland ämnen, som komma att be
handlas i föredrag må nämnas: Världens
nöd och behov, Kinas nöd och behov, Vår
nöd och våra behov.
Priset för deltagande i veckan blir för
hela tiden kr. 20: -, häri inberäknat en
iHindre deltagareavgHt till hjälp för be
slridande av omkostnaderna vid mötena.
Dellagarna skola sjulva med/aga handdu
kar, sänglinne, filial' och kuddar. Anmä
lan om deltagande göres till Svenska Mis
sionens i Kina exp., Drottninggatan 55,
Stockholm.

Redogörelse för Svenska Mis
sionsrådets verksamhet
under år 1931.
Den mest belydelsefulla tilldragelsen i
Svenska Missionsrädets verksamhet un
der år 1931 är besöket av Internationella
Missionsrådets sekreterare William Paton
i november månad. Mr Paton kom när
mast från Tyskland, där han gjor-t en
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del förberedelser för Internationella Mis
sionsrådets lcommittesammanträde, som
skall hållas i Herrnhut den 23 juni-4
juli innevarande år. Den 11 november
ägde sammanträdet rum mellan Mr
Paton och Svenska Missionsrådet. Jämte
Missionsrådets ledamöter deltogo i det
samma dr Karl Fries, professor K. B.
Westman och några andra inbjudna. För
handlingarna röi-de sig huvudsakligen
om de frågor rörande den evangeliska
uppgiftens förstahandsplats i missions
arbetet, vari såväl Svenska som Nordiska
Missionsrådet gjort upprepade uttalanden
till Internationella Missionsrådet.
Mr Paton framhöll först,. att man
måste räkna med vissa svårigheter i elt
samarbete av denna art. Det gällde ju
de mest skilda raser och folk, så sIdIda i
allmänna synpunkter och åskådning som
Kina och Finland, Egypten och Filippi
nerna, och så olikartade i religiös uppfatt
ning som lutheraner och de strängaste re
formerta l'lktningar. Alla voro dock för
enade i det gemensamma intresset: världens
evangelisering genom ordet om Jesus Kris
tus. Detta vore icke blott ett gemensamt in
tresse, det vore ett uppdrag, åt alla givet
av missionens Herre. Såsom medansva
riga för uppdraget stå vi alla klara i vår
uppfattning med hänsyn till de särme
ningar, som skilja oss åt i kyrkor och
samfund, men tillsammans bilda vi en en
het gent emot den icke kristna världen,
som är vårt geinensamma arbetsfält.
Samarbetet kan alltså kräva fördragsam
het men ingalunda självuppgivelse.
Därefter upptogs frågan om det so
ciala arbetet och den s. k. institutionsmis
sionen, vilka verksamhetsgrenar Svenska
Missionsrådet fruktade skulle få en allt
för betydande plats i internationella Mis
sionsrådets arbete på bekostnad av de
rent evangeliska uppgifterna. Mr Paton
framhöll, att Internationella Missionsrå
dets sekretariat i mer än 10 ål' hade sys"
seJsatt sig med detta problem. Så hade
Lex. Oldham vid upprepade tillfällen
framhållit, att det viktigaste icke vore
. utvidgning av institutionerna, utan att de
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redan befintliga gjordes så kvalitativt full
goda som möjligt, särskilt med hänsyn
till de personliga krafterna. Framförallt
finge institutionsmission och socialt ar
bete icke utveckla sig på det evangeliska
arbetets bekostnad. En sådan utveclding
vore alldeles förkastlig. Mr Paton hän
visade till den s. le Lindsay-kommissio
Ilens rapport angående det högre skolvä
sendet i Indien. Denna rapport följde
rent evange!isl<a linjer och satte obetingat
i första rummet de uppgifter, som tillför
de den kristna kyrkan ,de bästa resulta
ten från andlig synpunkt. Det vore ock
ett fel" om man satte sjukvård, skolverk
samhet o. s. v. såsom en motsats till det
direkta omvändelsearbetet. Det ena som
det andra skulle tjäna det evangeliska
syftet, människornas omvändelse och
fostran till Jesu Kristi likhet. Vad som i
missionen icke tjänade detta syfte, vore
egentligen värdelöst.
Samtalet rörde sig också om det s. IL
Sociala Institutet i Geneve, angående vil
ket Nordiska Missionsrådet hade uttalat
vissa betänkligheter. IVfr Paton framhöll,
att om man sökte sätta sig in i meningen
med detta institut, skulle man finna, att
det även från den mest evangeliska syn
punkt vore ett nödvändigt hjälpinstru
ment för missionsarbetet i våra dagar.
Missionen arbetar t. ex. bland de infödda
gruvarbetarna i Sydafrika, vilkas ställning
är sådan, att man måste säga, att de be
handlas mera som djur än människor. I
Portugisiska Ost- och Väst-Afrika finnas
plantager, som ägas av handelsbolag med
s;a tliga monopol. Till dessa plantager
drivas de infödda med våld från sina fle
ra mil avlägsna hemorter för att mot usel
betalning och under rent omänskliga för
hållanden utföra ett mycl<et hårt arbete.
Delta är blott ett par exempel. I\'Iissionä
rerna se sådant med blödande hjärtan,
,men deras hänvändelser till vederbörande
bolag eller makthavande äro i de flesla
fall fruktlösa. Men en officiell byrå i Ge
neve, som förestås av fackmän på det in
'ternationella rättsområdet och som har
förbindelser med Nationernas Förbund,

kan dels åstadkomma undersökningar i
dylika frågor, vilka icke kunna ignoreras,
och dels göra framställningar till veder
bör::wde rcgerm'gar och myndigheter pr)
ett sätt, som icke kan lämnas utan av
seende.
Vid sammanträdet upptogs ock den
framställning, som gjorts av Nordiska
Missionsr~det, att anlalet representanter
från de nordiska länderna i Internatio
nella Missionsrådets kommitte måtte ökas
frän två till fyra, Sa att resp. Sverige,
Norge, Danmark och Finland finge var
sin representant. Mr Paton uttryckte
den förhoppningen, aU denna framställ
ning skulle bifallas vid kommittesamman
trädet i Herrnhllt nästa år. Likaså ut
tryckte han den förvissningen, att den av
såväl Nordiska som Svenska Missionsra
det gjorda hemställan, att professor K. B.
Westman måtte kallas till s. le »co-opted
member» av nämnda sammanträde skulle
bifallas.
Så långt från sammanträdet den 11 no
vember. Nu kan meddelas, att kallelse ut
färdats från Internationella Missionsrå
dets sekretaria t till professor K. B. vVest
man att deltaga i mötet i Herrnhut i
sommar.
I denna årsredogörelse torde det ock
vara på sin plats att erinra om Nordiska
Nfissionsnldets beslut att anordna en all
män nordisk missionskonlerens i Oslo den
7-11 seplember detta år. Detta blir den
tredje av Nordiska Missionsrådet anol'd
nade konferensen. Den första hölls i
Stockholm 1925 och den andra i Helsing
fors 1928. Talare till Oslokoilferensen
skola kallas från de fyra nordiska ländel'
na och föredrag och diskussioner skola·
röra sig om de inom Nordens missioner
aktuella problemen.
Från Internationella Missionsrådets kom
mille för Israelsmissionen hade ingå tl ep.
inbjudan till sekreteraren att bliva metl
lem a v lwmlllitten. Med Svenska MissioHs

rådets godkännande åtog sig sekreteraren
till en början detta uppdrag. Emellertid
har saken senare genom överenskommel
se med · nämnda kommittes sekreteran~,
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doklor Conrad Hoffmann, och genom
hans förmedling ordnats så, att uppdraget
överflyttats på föreståndaren för de.]
svellska Föreningen för 1srealsmission,
pastor Birger Pernow.
Från Tyska Evangeliska Missionsför
bundet - motsvarande Svenska Missions
rilde t i vårt lJno - har genom dess ord
förande Professor Martin Schlunk ingått
en skrivelse, till vilken var bifoga t ett ut
tf,]ande från Tyska Evangeliska Kyrko
utskottet. Båda skrivelserna g~vo .uttryck
för det nödläge, i vilket den tyska mis
sionsverksamheten och det evangeliska
arbetet likasom hela tyska folket befinner
sig på grund av Versailles-fredens hårda
tryck. Den inre och yttre nöden väx.e r
bland folket, heter det. Sorg och elände
driva till förtvivlan, uppror och vålds
handlingar. Det lider mot slutet med fol
kets både moraliska och fysiska kraft.
Värst av allt kännes den anklagelse, som
lagts till grund för hela den fruktansvär
da freden, att Tyskland ensamt skulle va
ra skuld till kriget. »Detta kunna vi icke
fördraga utan a tt beröva oss vår själv
aktning och själva göra oss medskyldiga
till lögnen .» - . »1 alla tyska evangeliska
kyrkors namn vädjar Tyska Evangeliska
Kyrlwutskottet till hela världens kristen
het att med all beslutsamhet upptaga
kampen mot hatets och lögnens ande och
därigenom förhjälpa sanning och rättfär
dighet till slutlig seger för Tysklands
skymfade och misshandlade folk.»
Svenska Missionsrådet har i en skrivel
se uttryckt sitt deltagande och sin för
hoppning att sanning och rättfärdighet
dock till slu t · skola segra även i dessa
svära förhållanden.
Vid Missionsrådets sammanträde den 11
november blev doktor Karl Fries, Rådets
förste ordförande, kallad till hedersleda
mot.
Ett nytt missionssällskap har under åre t
sökt och erhålJH in träde i Svensl,a Mis
sionsrådet, nämligen Svenska Fria Pingst
missionen, vars representant är d:r A.
P. Franklin.
Missionsrådet har haft sammanträden
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den 19 mars och 11 november och Verk
ställande Utskottet den 20 maj och 23
oktober.
Svenska Missionsrådet har för . närva
rande följande sammansättning:
Fröken Anna Baeckman, repro för
Kvinnliga iVlissionsarbetare; fröken Maria
Brusewitz, repr. för Svenska Jerusalems
föreningen; redaktör J. Byström, repr. för
Svenska Baptistmissionen; missionsdirek
tor Nils Dahlberg, repro för Evangeliska
Fosterlandsstiftelsen, vice ordf.; missions
direktor Gunnar Dahlquist, repro för
Svenska Kyrkans Missionsstyrelse; Dispo
nent Th. Ericson, repr. för Helgelseför
bundet, kassör; missionsdirektor E. Folke,
repro för Svenska Missionen i lUna, ordf.;
d:r A. P. Franklin, repr. för Svenska Fria
Pillgstmissionen; pastor J. Hagner , repro
för Svenska Mongolmissionen; redaktör J.
Hurtig, repro för Svenska Metodistmissio
nen; missionsföreståndare J. MagIlusson,
repro för örebromissionen; missionsföre
ståndare J. Nyren, repro för Svenska Mis
sionsförbundet; missionsdirektor Birger
Pernow, repro för Föreningen för Israels
mission; sekreterare: redaktör J. E. Lun
dahl.
Från subkommitleerna har följande re
dogörelser ingått:
Kvinnokommillen.

Svenska
Missionsrådets
Kvinnokom
mitte har med 1931 fätt avsluta sitt sex
tonde arbetsår.
Som vanligt möttes vi första gången
under året vid festen för missionärernas
barn å Margareta hushållsskola. Fru
Lindmark beredde oss denna gång den
stora överraskningen att bjuda hela den
stora skaran. Som talare hade vi lyckats
förvärva greve Eric von Rosen från Roc
kelstad, vilken med sina vacha skiopti
konbilder och . sitt intressanta föredrag
beredde såväl yngre som äldre en verklig
högtidsstund. De unga själva bidrogo med
musik och kyrl<oherde Vajdus Bengtson
höll avslutningen.
Under hösten hade brev ankommit från
Miss Quinlan, Amerika, som uppmanade ·
Kvinnokommitten att · göra något för att
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Sveriges
missionsintresserade
kvinnor
mätte ansluta sig till kvinnornas interna
tionella bönedag första fredagen i fastan
varje är. Kvinnokommitten ansåg sig ej
kunna taga upp frågan för hela landet
men beslöt att inbjuda till en kvinnornas
bönedag föl' Stockholm den 20 febr. å
Evang. Brödraförsamlingens lokal.
(For Is.)

Från Juicheng Sha.
Juicheng den 5 april 1932.
Kära missionsvänner !
Vi skulle rest till en utslation i dag,
men eftersom vi ej kunna få någon vagn
förrän i morgon, ville jag passa på till
fället att sända Er en hälsning.
Ett sä innerligt, varmt tack för förbön!
Ofta ha vi riktigt fått känna oss burna
på förbönens starka armar.
Vintern och våren ha varit S ~\ rika på
glädje och uppmuntran i arbetet. Vi ha
fått vara samlade omkring Guds ords rika
skatter mänga gånger. Under jan., då vi
hade bibelkvinnokurs, fingo vi riktigt er
fara Ordets mäktiga kraft på vira hjär
tan.
Under en fjorton dagars sökarekurs var
Herrens Ande ibland oss överbevisande
om synd och nöd. . Många bädo om för
bön,
Vill också du vara med och bedja för
dem? Bed a tt de må få nåd att bryta med
alla gamla syndava nor samt kraft att
följa Jesus. Även under den just nu av
slutade kursen för församhngsmedlemmar
ha vi fått känna, att »Guds ord är levande
Qch haftigt». Men fienden är också med,
gång på gäng försöker ban omintetgöra
Herrens verk.
. På vår utstation Feng-kang har Herren
de sista åren fått vinna segel' i mångas
hjärtan.
Nu vid kinesiska nyåret samlade fien
den all sin makt föl' att slå ner modet
på de kristna. Hela byn med byfogden i
spe{sen skulle tvinga de kristna att lämna
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bidrag till avguda festerna. De hotades
med hugg och slag, ja en troende man
blev med bakbundna händer upphängd i
ett träd. Då han omsider löstes kunde
han knappast röra sig. Som skrämda får
kommo de kristna hit för att få råd och
hjälp. Mandarinen tog sig mycket vänligt
an saken och förbjöd vidare förföljelse .
Nu är där lugnt och ingen stör gud<;
tjänsterna. Men två utav våra troende
systrar ha tagit anstöt och våga ej samlas
med till mötena eller bekänn a Jesu namn.
I morgon skola vi resa dit för a tt se
om vi kan vara dem till någon hjälp. In
för sådana uppgifter känner jag mig så
liten , så bävande. Herre giv din nåd, din
kraft, giv de rätta orden, tålamod och
kärlek.
Genom Eder .förbön.

Judith Hullquist.
Välsignelserika erlarenheter.
Juicheng den 20 maj 1932.
Kära Missionsvänner !
»Han är v[Il' frid!»
I dag är det ett år, sedan jag lämnade
språkskolan iYangchow föl' att resa upp
till vårt fält. Då jag nu tänhr tillbaka
på det är, som svunnit, huru mycket har
jag ej dä att tacka Gud. för. I sanning
har jag fått erfara, att Herren gått före
och banat vägen steg för steg. ' Huru stort
att få vila med sin svaga hand i Herrens
starka fadershand.
.
Nu vill jag berätta litet om vårt stor
möte här i Juicheng. Det var en stor
skara både församlingsmedlemmar och
andra intresserade, som samlades för att
få vara med på vårens stormöte, som
hölls sista dagarna i april.
Vi hade glädjen att då få besök av mis
sionär Tjäder. Herren gav också sin tjä
nare nåd att få vara till rik välsignelse.
Det blev en verklig högtid inför Herrens
ansikte.
Mötet tidigt på söndagsmorgonen, då
femton personer döptes, var så högtidligt
och gripande. För mig blev det ett särskilt
dyrbart minne, eftersom det var första
gången, jag fick vara med om en dopför
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l'ättning här ute i Kina. På e. m. sa mla
des vi för alt fira Jesu döds åminnelse.
Detta möte, såväl som förmiddagsmötet,
var i höggrad präglat av Herrens när
varo.
En a v våra kinesiska systrar, som döp
les, hade blivit så välsignad a v Gud. Hon
riktigt strålade av glädje, och en inner
liglängtan fyllde hennes hjärta att kun
na giva Gud något i gengäld för all nåd,
som kommit henne till del.
Men vad
skulle hon ge? Jo, hon hade 1000 cash.
omkring 35 öre, som hon förtjän a t genom
att spinna bomull. Dessa penningar hade
hon spara t för att · lmnna köpa ett par
skålpund bröd, det enda hon hade att
äta, 'linder tiden hon var i staden på
mötet. Hennes hem var beläget · en och
en halv mil fr ån Juicheng. Så kände hon,
att hon måste lägga allt i kollektskålen.
En grannkvinna sade till henne: »Du kan
väl låta bli att ge mer än hälften och
köpa bröd för andra hälften, ty vad skall
du annars äta, icke kan .du väl svälta i
två hela dagar.» Men bon lät sig ej över
talas. Hon sva rade:
»Då Gud har givit mig en sådan stor
nåd, att jag fick komma med hit, dä r
jag fått mottaga så mycket, sImlle jag
då ej kunna vara utan mat i två dagar?»
Så gav hon »allt hon hade till sitt uppe
hälle».
Både min kamrat och en av våra bibel
kvinnor ville giva henne både pengar och
bröd, men hon tog ej emot det, ty hon
menade, att då hade hon ej försakat nå
got för Herren, han som gjort så mycket
för henne. Men nog fyllde Herren hen
nes . hjärta med sin välsignelse. Hon rik
tigt strålade av glädje, då hon på mån·
dagsmorgonen begav sig hem.
Ett annat exempel på huru Herren
löser de bundna fingo vi se, då vi för ett.
par månader sedan besökte vår utstation
Ionglu. Det var en äldre kvinna, vars
h em vi besökte både denna gå ng och även
förra hösten, då vi voro i Ionglu. Denna
gamla kvinna hade för några månader
sedan blivit alldeles blind. ·Hon hade haft
ont i ögonen och blev opererad, men blev
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blind. Då vi förra gången \101'0 hos hen
ne, var hon så upptagen av sina egna
svårigheter. Nu var hon som förvandlad.
Hon var ren och snygg, vilket ej var fal
let förra gången, och h ennes a nsikte bar
vittnesbörd om, att Guds frid bodde i
hennes hjärta. Så började hon berätta
för oss om Guds trofasthet, och om huru
Herren genom en dröm visat henne nöd
vändigheten av a tt tro på och tjäna den
levande och sanne Guden. Hon sade: »Jag
drömde, att sl<yn i ett nu delades och
Jesus kom på skyn. Han hade i sin hand
en kastskovel, och han kom för att skilja
agnarn a från vetet. Genast såg jag hela
mitt liv och var viss om, att jag var bland
agnarna. Så vaknade jag, och då mindes
jag, alt jag hört, att det stod någonstans i
bibeln, att Jesus skall komma och ha sin
kastskovel i sin hand för att göra sin
loge ren, och att han skall samla vetet i
ladan, . men agnarna skall han bränna i
osläcklig eld. Hon hade nämligen för flera
år sedan varit sökare.
Denna dröm fick bli den gamla kvin
nan till frälsning. O, huru ivrig hon var
att tala med sitt husfolk och sina gran
nar om Jesus. En dag, då vi besökte
hemmet, mötte vi henne ute på gården.
I sin hand hade hon ett svart gammalt
papper. . Vi fr ågade · vart hon skulle gå.
Då fingo vi veta, att hon trodde det var
en trakt at med bibelord på, som hon ha
de. Men som hon var alldeles blind hade
hon tagit miste, nu trevade hon sig åter
in i rummet, och snart kom hon åter
med en av ålder gulnad trakta t, som hon
hade omsorgsfullt insvept i ett stycke tyg.
Ur minnet läste hon sedan bibelord efter
bibelord för sin SVägerskas son och son
hustru. Jag kunde ej låta bli tänka p å
sångarens ord: »Vi ha en Gud, som lwn
fullkomligt frälsa sitt folk, så att det både
syns och känns~»
Judith Hultqvist förenar sig med mig
i en varm hälsning. Med ett innerligt
t ack för förbän och en önska n att i fort
sä tiningen få vara innesluten i missions
vännernas förböer.
Ebba Viden.
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REDOVISNINGAR
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under juni 1932.
849.
850.
&1l.
R52.
853.
854.
855.
85G.
S&7.

858.
859.
8GO.
8Gl.
8G2.
8G3.
865.
8G6.
867.
8G8.
869.
87l.
872.
~7:l.

874.
875.
878.
879.
880.

88l.
882.
883.
884.
885.
886.

887.
888.
889.,
890.
893.

894.
8~5.

896.
897.

898.
899.
900.
90l.
902.
903.
904.
905.
90G.
907.
908.
909.
910.
911.

912.
913.
914.
915.
916.
917.
,918.

Allmänna missionsmedel.
Kinavänner i Hejde, gm M. B.
"Ps. 29: Il», till Thyra Lindgl'ens
underh.
Koll. i Klippan, gm A. B.
Kinesernas Vänner o. KristI. Yngl.fören., fr. Ake Haglunds invig
ning, .Jkpg
.J. H., Hbg, gm A. Å .
»Tionde enl. Herrens bud»
"Ett litet tackoffer"
Naglarps mfg
A.

o.

F.

G.

D.,

Lundsbrunn ,

» ett

10: 

919.
920 .

300: 
183: -

921.
923.

924.
926.

700:
50:
15:
15:
100:

-

20: litet tackoffer"
C. J., Järnboås
29: 75
K. H., gm d:o
2: 25
2: 25
A. M. H. gm d:o
2: 25
A. M., gm d:o
25: "Tackoffer», gm B. J., Husaby
"Onämnd, tackoffer »
250: »TiIl Mästarens tjänst »
25: 25: K. J., Lindesberg, »ett tackoffer»
Y. S., Tyringe, »av Herrens tionde" 25: 5: C. S., örebro
K A., VetIanda, "Tackoffer 25 maj" 100: »Okänd vän i Duvbo »
20: K. F. U. K., Kristianstad, till Ida
Söderbergs underb.
450: M. S., Mora
20: S.J.
25: »Ps. 46: 23"
10: K. F. U. K:s Centralfören., till Ing
rid Aspbergs underb.
300: ..K. F. U . M:s Uppsvenska Distr., gm
Sthlms Yngl.-fören ., till Morris
Berglings underh .
400: W. G., Tibro, resebidrag till G. o. O.
Carlen
25: Koll. i Väne, Asaka 5 juni
26: 30
D:o i Vara 5 juni
8: 10
Vara missionsförsamI., resebidrag
5:F. B., Ovesholm
50: E. o. G. F., Alingsås
10: Missionsvänner i HassIe. »En min
nesblomma vid A . G . Linders,
Hassletorp, bår"
26: 10
»Onämnd, Småland"
1,000: E. J., gm H. B., Hova
5:K. G., Sthlm
20: S. J., örebro
500: ~
Koll. i Missionskyrkan o.
Skottek,
Ulricehamn
133: L. N., Borås
10: Koll. i Herrljunga
12: D:o i Hudene
8: 50
J . A ., Herrljunga
10: 20': 25
Koll. i Falköping
D:o i Madäng
26: 25
Ungdomsf. i d:o
50: Koll. i Fridene
8: H. R., d :to, resebidrag
5: Koll. i Lanna
7: 50
D:o i Säter
31: D:to i Bl'ötjärna
10: Onämnd, d:o
100: A. W., Korsnäs
25: Koll. i Bjursås
16: D:o i Skattungbyn
25: H. H., d :0, ur sparb.
3: 50
Koll. i Edsbyn
21: D:o i Delsbo
6: 55
F. F., Sundsvall
25: Oslä ttfors sy fören.
32: Koll. i Hagmuren
14: 45
D:o i Kärrgruvan
8: D:o i Skinnarbo. Rosshyttan
7:
O. o. C. L., Sala
5: -

927.
928.
929.
930.
9~6 .

937.
938.
94l.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953 .
954.
!J55.

956,
957.
958.

959.
960.
961.
962.
963.
967.

968.
9G9.

97l.
975.
976.

977.
978.
979.
980.
981.
982.
983.
984.
985.
986.
988.

989.
990.

O. M ., Slagsån, gm J. A., Järpen
2: 
E. J .. Boden, till Joh. Aspbergs un
derb .
100 : 
S. E ., gm d:o
5: 
Alingsås missionsförsamI. syfören.
75: 
Sparbössetömning i Tranås
748: 90
Fören. "Anspråkslös" i Hårdkranke
, ryd
50 : 
J. H ., Tranås
5: 
E. W. , Djursholm
50 : 
L H., Kallholmen, till Tbyra Lind
grens underb.
5: 

F . P., Björkliuge, till missionärernas

utresor
50: 
G. K ., Björköby
25: 
"Senapskorneb" Lidköping, till Thy
ra Lindgreus underh.
37: 
A. H ., Jkpg, i st. för blommor vid
fru Granatbs bår, Skärblacka
5: 
Kramfors Lutherska Miss.- o. Ung
domsförbund
10: 
östra ' Härads Ungdomsförb., rese
bidrag
50: 
Koll. i övlandehult
9: 05
D:o i Vetlanda
25: 
D:o iFredriksdal
7: 40
Vallstena syfören. gm E. B., Källunge
50: 
Aterbetalt
53: 90
J. J., Hädinge
10: Gåva av avlidna fröken Selma Au
dersson, Sandbacken, Fullösa
100 : 
Offerkuvert av G. L., gm H. B.
12: 
»1 Jesu namn»
8: Skellefteå landsförsamI. mig, till
Maj a Lundmarks underb.
100: 
N. B., Stblm
10: B . G., Sollefteå
15:
Borås-Sjömarkens Kinakrets
210: 
K. P., Norderön, gm A. O.
15: 
M. M., Gärdsta
5:
En evighetsblomma på K. A. Jo
hanssons, Tjunnaryd. grav, från
släktingar gm A. K., Jkpg
30: 
H. S., Trelleborg
10: H. K., Lund. »'l'ackoffer till Gud»
10: 
L. M. F. till Fl'ida Prytz o. Maria
Nylins underh.
900: _
»Matildas minne», gm H. L, Älgarås 10:
"Tionde å Arbete», gm d:o
5: 
Onämnd
50:
»Ps. 146: 5», till Carl Bloms underh. , 100:
"Jes. 40: 29 », till n. Andersons d :o 100: 
Koll. i Norrköping K. F . U . M., vid
Lisa Bloms besök, 21 jan.
30 : 
D:o i Gulleråsen, 19 juni
20: 
D:o i Ovanmyra , 19 juni
50: 36
D:o i Bjursås kyrka, midsommarda
gen
214: 
Från Offerstunden på Grycksbo, 25
juni
1,G58: 10
Halva koll. i Gl'ycksbo missionshus,
26 juni
30: 
Syskonringen i Flisby
150: 
H. Å ., gm J. S., Säter
3: 
Carliforniakommitten. till Nils o.
Olga Styrelius underh.
187: 49
»Daleearlian »
30: 
Vänner i Grebo, gm M. J.
10: 
" Tack till Gud för Grycksbomöteb, 25: 
M. L., Värna
100:
KO., Fredsberg
10 : 
»Elisabetb»
5 .
·'
J. o. E. R ., Sthlm, till R. Andersons
underh .
500: 
Kr. 11,491: 20
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8G4.
970.

S. III. K:s Penslonsfpnd.
"Tackoffer a v onämnd"
,,2 Moseb. 35: j"

250: 
50: 

Kr. 300:

848.
870.
87G.

877.
891.

892.
922.
925.
931.

932.
933.

934 .
935.
939.
940 .
964.
965.
966.

972.
973.
974.

987.

Särskilda ändamål.
Redbergslids syfören., till evang. o.
lärares underh. i Mienchill
200: 
S. Z., Sthlm, till Pastor Kaos' un
derh., gm P. A. W.
5:
" Ps. 4G : 2, 3" till Maria Pettersson,
att anv. enl. överensk.
20: 
HagHgärdets småskoleb a rn, till barn
5:
hem i Kina, gm R. S., Sandhem
S. J., Örebro, till Li Pao-Io 's ull
derh.
400 : 
D:o till fru Kao's d:o
. 200:
r. A. M. Sthlm, till evang. underh. 200:
A. T. G., Malmö, till eV3ng. Siao
kao o. Wei Dien-chen underh.
250: 
M. H., Sollebrunn, till Judith Hult
qvist, att anv. efter gottf.
15 : 
50: 
»Lilla syfören."; till d:o, gm d:o
D:o till Elna Lenells d :0, gm d:o
50: 
Skolbarnen i Brunflo skola, till Han
na Wangs verks., gm E . G.
G: 90
3:
D:o Vål backens skola, till d:o
Kinaförsäljn., Ljunghy, till r. Ack
zell, för barn- o. kvinnoarb.
210: 76
Syfören ., sparb. d:to till d:to
14: 24
Skolbarnen vid Rundsbygdens små
skola. till Hanna Wang, att anv.
enl. överensk.
10: 
Vänner i Storbränna, till d:o. att
anv. efter gotlt. gm E. H., Munk
flohögen
30: 
D :o i Munkflobögen, för d:o gm
d:o
50 : 
A . R, Stensjön till Judith Hult
qvist, för d:o
25: 
S. T., Nockeby, för en bibelkv. i
Puchow
50: 
»Kinavän» till N. Engbäek, till för,
~O:·saml. i Songbsien
E. C., Lit, till Hanna Wang, för
b arn i Kina
50: 
Kr. 1,894: 90.
AJlmänna MIssionsmedei
S. ·M. K:s Ponslonsfond
Särskilda ändamål

11,491: 20
300: 
1,894: 90

Summa under juni månad 1932 Kr. 13,686: 10
il{ ed

varmt tack till 'varje givare!

»Ty din nåd är stor allt u.pp till himmelen
och din trofasthet allt u.pp till skYaTna.» Ps.
57: 11.
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Redovisning över inrIutna gåvor im Mlssions
bemmet i Duvbo.
April-juni 1932.
In natura. :M. och N. C. Stockholm, Matta.
L. T., Lakan. Onämnd, Stockholm, 4 dussin
handdukar. G. S., Lidköping, l låda bitsocker.
L. U., Stoekholm, Inramade tavlor. M. S., Ös
tersund, Mesost.
Kontant. Kaffepenger 13: 20 . A. O., Norderön,
25: -. E. A. Vetlanda. "till kaffebordet» 25:-.
Kaffepengar vid årsmötet 77: 35. Ur sparbössan
31: 50.

Med 'varmt tack till vade givare/
"Herren har tankt på oss, han ska ll valsigna
ha n skall v å lsigna dem, som frukta Herren,
de små säväl som de stora.» Ps. 115: 12, 13.

August o•. Augusta Berg.

MIssionstidningen
SINIMS LAND
utkommer 1932 i sin 37:de årgA.ng .
Organ fÖll Svenska Missionen i Kina.
ansvarig utgivare: Erik Folke. Redigerad
under med verkan av Martin Linden m. fl.
Utkommer med 20 nummer om Aret, samt
innehAller
uppbyggelseartiklar, bibelstu
dier, brev fr . Kina, uppsatser för ungdom
samt miBåionsnotiser frAn när och fjär
ran, m. m. m. m.
Tidningen kostar: helt år kr. 2: 25 , 3
kvartal kr . l : 75, halvAr kr. 1: 25, 1 kvar
tal kr. O: 90.
Sänd till utlandet kostar tidningen kr.
2: 75 pr Ar.
Prenumerantsamiare,
som
verkställa
prenumeration A närmaste postkontor, er
hAlla, mot insändande till expo av postens
kvittenser, kr. 2: 25 för varje 6-tal ex. men
dA intet friexemplar.
När 5 ex. eller därutöver rekvireras från
exp., erhålles vart 6:te ex. gratis.
Provexemplar erhållas gratiB från ex
peditionen.
Redaklil)nen.

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm.
Telefon: 44 59. 5<173. Postgirokonto n:r 50215.

INNEHÅLL:
Golgatasynen och missionsarbetet. - Ny missionsarbeta re. - Fri'm Red. och Exp.
- Bibel- och Ungdomsveckan i Grycksbo. - Bibel- och Ungdomsvecka på Säter vid
Jonsered. - Redogörelse för Sv. Missionsrådels verksamhet under år 1931. ~ Från
missionärerna. - Redovisning.
Stockholm. Svenska Tryckerlnktlebolng-et. 1932.
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ANBVARIG UTGIVARE:

ABRAHAM

E.

FOLKE.

TRODDE

Tron på Gud har alltid varit något
främmande och ovanligt för . denna
världen. Den var icke av världen,
och därför skilde den sig så från
världens ande, sed och bruk,att de
som trodde blevo såsom främmande
för det folk, de levde ibland. Ja, i
många fall till och med för sitt eget
hem. Bibeln har också visat fram för
oss några av dessa trons vandrings
män, visat oss deras liv här i världen
och givit dem namnet »gäster och
främlingar ». En av dessa trons hjäl
tar är Abraham . I den troende skara,
som Bibeln visar oss, har han fått
något aven särställning.
En ledares plats. Han har fått
namnet Trons fader, både emedan han
är grundläggaren av det gamla testa
mentets gudsrike här nere, och eme
dan han själv har visat oss med sin
troslydnad, att det går an att lita på
Gud. Ja, vissa tider har han dock
nått en sådan höjd på denna väg, att

G U D.

han icke endast höjer sig över män
niskovärlden i allmänhet. Han blir
också det lysande exemplet på ett
helt Gud hängivet liv. Studera vi ·
honom närmare skola vi snart se, att
tron har övat inflytande på a Il a
områden i hans liv.
r. Först nämnes tron, som den
väg på vilken Abraham rättfärdig
gjordes. Utan tro kan ingen täckas
Gud. När han stod som en rättfärdig
man, så Gud själv räknade honom för
att vara rättfärdig, så säger Skriften,
att det var, emedan han trodde. Det
fanns ingen annan väg till ·frälsning
för h o n o m, än den Gud har uppen
barat för o ss.
Hans hjärta var syndigt sOm vårt.
Men genom tro hade han mottagit
Guds oförskyllda nåd och genom den
na nådens makt blev han .en frälst
människa. Av nåden äro vi frälsta
genom tro (Ef 2: r8). Låt oss aldrig
glömma det. Utan Guds nåd äro vi

)
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intet, utan den äro vi förtappade. Men
äro vi intet utan ~en, så äga vi allt,
när vi leva i den. Äro vi barn, så
äro vi också arvingar, nämligen Guds
arvingar
och
Kristi medarvingar
(Rom. 8: I7) . Här är vår frälsnings
grund, här är vår värdighet inför Gud.
2. Men tron satte honom också · i
den rätta ställningen till denna värl
den. Det är icke lätt att leva rätt.
Men den som vill gå trons väg, för
honom skall det lyckas. Först gav
tron honom gåvan att värdesätta värl
den och de jordiska tingen rätt. Abra
ham ·var säkert en mycket duktig man,
men han blev aldrig en jordträl som
Lot. Han Såg nog, att det var ett
jordiskt fosterland, som hans folk
skulle äga; men detta fosterland hade
ingen glans över sig, om han inte såg
det i ljuset av det medborgarskap, som
ovantill var. Han bodde i tält, och
detta tält påminde honom 'själv och
världen omkring honom, att han var
en gäst och främling på resa mot ett
evigt hem. Låt oss aldrig glömma
det . Då kommer uppbrottets timma
icke överraskande. Då blir det har
moni mellan vårt liv och vår bekän
nelse. 

. 3. Och slutligen. Han försumma
de aldrig att ha ett altare, som pe
kade upp mot den Gud, som hade ut
valt honom i. världen. Hur står det
till med detta altare hos oss? Här är
hjärtpunkten i vårt gudsförhållande.
Det är här, som kampen kommer att
stå. Här grundlägges vår framtida
utveckling; Här bestämmes frukten
av vårt liv. Försurt:J,mas detta altare
bli orden tomma, livet matt, vår egen
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själ tom, det hela vissnar - och så
till sist en stängd himmelsdörr.
Må Gud giva oss det fattiga och
hungrande hjärta, som alltid söker
hans nåd ; den tro, som lydigt går
hans väg. Då skola vi bliva till väl
signelse här och till slut samlas med
Abraham, l'sak och Jakob i Guds rike.
Gud välsigne Eder alla till att alltid
bliva hos Jesus!
(översättn ing.)
G u s t a v M e v i k.
(Ur »Hälsning från E. F . S. Bibelinstitut>.)

"45 år".·
För den stund, som nu är inne, står
det på programmet »45 ån> . Det är 45
år av Svenska Missionens i Kina historia,
som nu i några få drag skulle behandlas.
Det är 45 år sedan det första ~rsmötet
hölls i denna kyrka, sedan våra forsta
vänner voro samlade h är för att nedbedja
välsignelse över Guds verk i Kina, sedan
de första gemensamma bönerna uppsän 
des för det verket från detta rum, och
därför tacka vi Gud, att vi i {lag åter få
vara samlade här och erinra oss, vilken
denna
Gud vi ha, och vad han gör
mörka värld.
Det är 45 år, som gått sedanS. M. K.
begynte sin gärning i Kina, och vid detta
tillfälle vill jag erinra om ett ord i den
111 : te Psalmen, ordet i den 4: de versen:·
»Han har så gjort, att hans under äro f
åminnelse, nådig och barmhärtig är Her
ren.»
Det är två syner som upplåtas för oss
här. Den ena är synen av Guds under,
upp enbarelsen av hans kraft, avslöjandef
av Guds h ärligh et, och den avslöjas för
oss även här på jorden. Den andra synen
är n åd och barmhärtighet. Nåd och barm
härtigh et, det är uppenbarelsen av hans
brinnande kärl ek

Det finns intet und er,

som · e j är nådens under. Det finns ingen
.. Anteckningar från ett föredrag av missions-·
förest. Erik FOlke vid S. M. K:s hsmöte 1932.
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kärleksbevisning, som eJ ar nåd och barm
härtighet. De, som under dessa 45 år ha
kunnat samla något och bevara något av
hans under och kärlek, ha vunnit en rike
dom av outsägligt värde.
Dessa 45 år ha förlupit under en pe
riod, som, vad missionen i Kina angår,
varit en stormens och stridens tid. Det
är ej mindre än tre gånger under denna
tid, som vi ha fått l{änna, huru stormen
mot Guds rike brutit lös och rasat med

sam. Ännu en stormens tid lwm år 1927.
Aterigen måste våra kära vänner, missio.
närerna, lämna fältet. Under dåvarande
förhållanden var ' dock detta ingalunda
lätt. Det var återigen en prövningens tid,
och vi bävade för utgången.
Även under denna storm kallade Gud
martyrer till sin härlighet. Vi ha på vårt
fält haft kineser som stått med bibein i
handen och förkunnat evangelium för sitt
folk, och som mitt under förkunnelsen

fruktansvärd vildhet.

Jag vill erinra om

fallit för fiendens kulor. Det var en stor

året 1900. Flera av eder, som här sitta,
voro med under den stormen, då de stora
proven kommo ' över den unga plante
ringen, då Guds vingård därute utsattes
föl' prov. Med vilken bäva,noch oro frå
gade ej vi, som då voro med: Skall allt
förödas? Skall allt gå under? Skola de
troende stå eller slwla de falla?
För oss står bilden klar av vål'a per
sonliga vänner därute, som kallades att
lägga sina huvuden under bil a n och bliva
martyrer för Jesu Kristi namns skull.
Men under stormen lyste .Guds härlighet
fram i de heligas tålamod och tro, och
när vi sedan återförenades med de krist
. na:, kändes det så förunderligt att möta
dessa, som gått igenom det stora provet.
Det kändes så förunderligt att se, att
Herren är mäl{tig att 'bevara även de
unga och oerfarna. När han begynt ett
.verk skall det bestå även under stormen.
Gud bevarade även under 1900 sitt . verk.
Vi känna vilken trygghet vi äga. H a vi
vår Gud såsom vår Gud, räkna vi med
honom och tjäna vi honom, behöva vi ej
frukta.
Den andra stormen, som bröt loss, var
ej så fruktansvärd som den första, men
hotande såg det även då ut att vara. Det
var den stora revolutionen år 1911. En
stor oro grep alla, och våra missionärer
och kristna voro i ett kritiskt läge. Jag
erinrar mig denna stund en liten skara
av våra egna missionärer, som på vägen
söderut voro när a att mista sina liv. Det
var under denna farliga tid säkert också
fiendens mening att tillintetgöra Guds
verk därute, men även då beskyddade Gud
de sina. Fienden förblev dock ej overk

mens tid, men även nu förmådde Herren
visa sin makt, sin underbara makt. Det
var under och det var nåd och barm
härtighet.
Beträffande förhållandena nu kan sä
gas, att vi aldrig, under vår missions
historia, har haft en sådan tid av av
görelse för Gud. Det är en löftesrik tid,
andlig hunger, kristliga vittnesbörd och
stark strid men seger. Vi ha i dag en
stor skara troende på vårt fält, levande
vittnen bland sitt folk för sin Frälsare.
De äro kallade att lida hungersnöd och
krigsnöd; rövare hota dem ständigt. Men
mitt i nöden och lidandet ·uthärda de i
tron och ·de äro ett offrande folIe När
offer frambäras under sådana nödens ti
der, då ha de dubbelt värde. Då bliva de
i sanning en välbehaglig lukt inför Gud,
ty då är det verkliga offer .
Jag undrar om vi ej en sådan stund
som denna böra känna oss kallade till aU
såsom Paulus falla ned på våra knän i
tillbedjan.
När vi äro samlade här i dag till möte,
hålles helt visst stora möten på våra mis
sionsstationer, och en stor sl{ara av våra
kinesisha trossyskon äro samlade för att
fir a högtid. Då vet jag, att det är tack
sägelse till Gud för våra kära vänner i
hemlandet, som de känna sig så innerligt
förbundna med, och att de bedja till Gud
om välsignelse över oss. När jag satt och
hörde det underbara evangeliet, vi fin go
lyssna till, kände jag, att det riktigt
värmde i mitt hjärta. Det m åtte väl fin
nas några därute som särskilt bedja för
oss i dag.
Under de gångna 45 åren hava 18 av
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vära misSionärer ingått i vilan.. 105 hava -Herren har kommit och trätt in i den
kristna församlingen i Kina p~ ett sär
utgått till Kina i missionen. Några hava
skilt sätt, det andliga livet har blivit för
aven eller annan anledning utträtt ur
djupat. Det är näd av Gud och ger hopp
missionen. Några äro pensionerade. Ett
för framtiden. Även om de äro fattiga
40-tal stå dock kvar i arbetet. · Det är ett
och svaga gör Gud dem rika i sig. Det
under, att under dessa 45 är ha fätt se, att
är nåd alt fä se, att väckelsen inåt också
sä mänga varit villiga att giva sina liv
blir väckelse utåt, och man fröjdas i dag,
för evangelii tjänst ute i Kina .. Vi ha ej
trots att fienden försöker att fördärva och
kunnat giva några löften om lön eller
förgöra all t, alt hedningarna i allt större
underhåll. Varje missionär har fått klar
antal börja vända sig till Gud. Det för
.gjort för sig, att han endast har att räkna
nimmes hunger efter att fä höra evan
med Gud. Ingen människa har gjort sig
gelium predikas. Folket vill höra talas om
ansvarig för uppehället. Vi ha · fått se,
att det är tryggt att endast ha med Gud Jesus Kristus och hans frälsning, trots det
att många predika och med hänförelse
att göra. Vi ha fätt se under dessa 45 år,
försöka övertyga Kinas foll{ om, att det
att han varit trofast också på ·det sättet,
ej finns någon Gud, att det är vidskepelse
att ingen enda av oss eller våra kinesiska
att tro på en· Gud. Trots allt detta, så
medtjänare i Kristus ha behövt säga: Nu
höl! han ej löftet. Nu svek han mig. Jag har ändock hungern efter det levande
Gudsordet ej försvunnit, utan tvärtom till
är viss om, att när vår tid är slut, ingen
tagit. Det ·är en gränslös nåd, bara nåd,
av oss skall ha skäl att säga så. Men det
att vi få leva i en tid, då evangelii för
är nåd av Gud att få se och lära känna,
kunnelse har fått mera rum i Kina än
att han är en trofast Fader, som ej svi
någonsin. Vi få tacka Gud för att vi fått
ker sina barn.
Herren har låtit. oss ej blott se ett Guds se, att hans ord burit frukt.
Så ha vi fätt se flera unga erbjuda
verk grundläggas på ett fält, där ingen
sin tjänst, och vi tacka Gud därför och
annan mission arbetat. Våra missionärer
fatta mod. Våra gamla kära vänner i
stå ännu efter 45 år ensamma som Jesu
Sverige ha hållit ut, vi ha mänga av dem
.Kristi vittnen på detta fält, ett område,
kvar än i dag, därför tacka vi Gud. Trots
som är lika stort som Götaland, med 5 fl.
depression och brist ha offergåvor in
6 miljoner innevånare. Ansvaret är oer
hört stort för alla dessa miljoner, som kommit, heliga offer på Guds altare. De
komma än i dag, och varje dag få vi
Herren har ställt oss ibland. Jag har und
rat många gänger, hur vi skola kunna
taga emot dem på vår expedition. Det är
bära det ansvaret. Men Gud har förbar
heliga offer. Vi ha att göra med helig
mat sig ·över oss. Vi ha mycken försum
tjänst. Vi känna det ej bara är pengar
lighet, mycket skuld att bekänna. Vi ha
som komma. Det . är bön som lwmmer,
ej arbetat som vi skulle. Men det stora
och när de komma, bön och medel, då
känna · vi, att Gud i sin barmhärtighet
undret är kvar. Ännu denna dag få vi
stå kvar i detta stora verk bland dessa
tänker på oss och vill att vi skola fort
miljoner människor, och nu ha vi fått
sätta, och skola vi ej forIsätta ända till
den stora nåden att få överlämna en del
dess han kommer? Jag tror ej verket
av arbetsbördan åt våra kinesiska med
därute i Kina är färdigt förrän han kom
kristna.
mer.. Han menar, att vi skola vara med
tills han kommer, och vi kunna vara vissa
Jag vill ock denna slund tacka Gud där
om, att när han kommer, då är det fär
för, alt han givit våra kinesiska syskon
digt.
väckelsens nåd. På allra sista tiden ha vi
fått se, att de troende ha känt behov av
När han kommer, då skola vi få mötas
att själva bli väckta såsom på nytt, alt få
från Kina och från Sverige och skola
en ny väckelse in i sina liv. Många av
känna igen varandra. Är det ej så att un
.dem ha kommit i nöd över sina synder.
der den tjänande tiden de kristnas heliga
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kärleksband så' binda själarna samman,
att vi känna varandra. Vi kunna vara
vissa om, att något sådant skall sl<e, att
vi gemensamt få stå inför tronen och
. tacka Gud för att vi fått vara. med och
tjäna härnere. J ag väntar att den dagen
få träffa mor Chang, hon som i sin en 
samhet där gick och bad under två hela
år, att det skulle lwmma en evangelii för
kunnare till henne. Hon var i stort be
kymmer för sin själ. Hon hade lärt en
bibelvers och en sångvers på besöl< hos
en släkting i en avlägsen stad och l<om '
å ter hem till hednabyn med ett hungran
de hjärta. Hon gick till sin grannar och
förmanade dem, men kunde ej visa dem
vägen. Då födqes bönen: »Giv oss en mis
sionär.» J ag tror, a tt den första jag skall
möta den dagen är mor Chang, alldeles
som hon var den första, jag fick möta j"
Yuncheng. Hon strålade då av glädje
över att Gud hört hennes bön, och hon
kom till mig med sin första begäran: »Får
jag ett nytt testamente, så att jag får lära
mig mer om Frälsaren.» Där hade vi en
bedjande själ oss till mötes. Tänk att
få komma som svar på en fattig kines
kvinnas förtvivlade bön: »Sänd en mis
sionär.» Det är två förebedjare, en i
höjden och en på jorden, som bett fram
S. M. K., och så vilja vi då fortsätta ge
nom Guds barmhärtighet ända tills Her
ren kommer.

r: A N D.
"Veckan"
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Jonsered.

Ganska många . anmälningar om delta
gande i Bibel- och Ungdomsveckan på
Säter vid Jonsered hava inkommit, men
ännu kunna ytterligare några deltagare
mottagas. Anmälan insändes till Sv. IVIis~
sionen i Kina, Drottningg. 55, Stockholm,
eller till Sekr. Erik Olsson, Säter, Jonse
red. Vi hänvisa f . Ö. till meddelandet, som
å terfinnes på annan plats i detta nummer
av v.år tidning.

Brev till deltagarna kunna adresseras:
Säter, J onsered.

Ulresande missionärer.
Fröknarna Ingeborg Ackzell, Ingrid
Berg, Gudrun Boqvist och Gerda Gustavs
son samt mISSIonärerna Ake Haglund,
Erik Malm och Carl-Gustaf Nordberg ut
resa v. G. till Kina med motorfartyget
»Fulda» från Genua den 20 sept.
Fröken l\tlinnie Nicholson planerar ock
så utresa under den närmaste framtiden.
Hennes utresa kommer v. G. att företagas
över Amerika.

Välkomsl- och avskedsmöte.
Under sommaren hemkomna missionä
rer komma att hälsas välkomna vid ett
möte på K. F. U. M., Birger Jarlsgatan
35, Stockholm, tisda'gen den 13 sept. kl. 7
e. m. Vid samma tillfälle få vi säga far
väl till i höst utresan de missionärer.
Närmape meddelande om detta möte i
Missionslidningen Sinims Land för den
10 sept.

SödertäIjekonferensen.
Missionstidningen Sinims Land.
Under sommarmånaderna, juni-sep
tember, kommer Missionstidningen Sinims
Land i år, i likhet med föregående år, a tt
utgivas med endast ett nummer i må
naden.
Missionärsavskiljning.
Fröken Gerda Gustavssons avskiljni ng
till S" M. K:s missionär bliver v. G. i
Tånnö söndagen den 14 innevarande aug.

Södertäljekonferensen för det andliga
livets fördjupande hålles i år den 20-23
september. Såsom varit vanligt allt ifrån
dessa konferensers början 1898 tillhöra
talarna olika kyrkosamfund. Huvudtalare
blir i år den norske predikanten Ludvig
Hope, känd för många i Sverige genom
upprepade besök och genom en rad av
jämväl till svenska översatta böcker.
Bland övriga t alare märl<as: mISSIOns
direktor E. Folke,kyrl<oherde Alf Nor.,.
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bäck samt pastorerna G. Aren, Th. Ar
vidson, J. Hagner och G. Hammarsiröm.
Det ingår emellertid i principerna för
dessa konferenser att icke fästa allt för
mycken upmärksamhet vid de mänskliga
budbärarna, utan dess mer vid själva det
Gudomliga budskapet och att i stilla be
tral<telse och bön söl<a tillägna sig detta
på ett personligt sätt.
Konferensbyrån i, Södertälje som öpp
nas den 5 september, tillhandahåller kon
ferenskort a 2 kr. mot postförskott, samt
ombesörjer dessutom anskaffande av logis
m. m. Gemensamma måltider å Nya Hus 
hållsskolan, Järnagatan 5, a 3: 75 pr dag.

"Frågor och svar om Kina."
En mindre bok, 56 sidor, med titeln:
»Frågor och svar om Kinw) utl(Qm i våras
på värt förlag. Boken är skri ven av mis
sionären fröken Ingeborg Ackzell och be
svarar frågor om Kinas geografi, kultur,
hus och hem, religion och vidskepelse
samt om missionsarbetet där. Den är
rikt illustrerad och kostar endast 75 öre.
Rekvireras från Sv. l1-'lissionens i Kina
Förlag, Drottninggatan 55, Slockhoim. Då
minst 5 ex. l{öpas lämnas 25 % rabatt.
Ej fraktfritt.

Ny missionsarbetare.
På annan plats i detta nummer av vår
tidning skildras den missionshögtidi ös
tersund, vid vilken fröl,en Gudrun Bo
qvist avskildes till Svenska l\'Iissionens i
Kina missionär. Här bedja vi att för
tidningens läsekrets få nämna något om
denna vår nya missionär.
Fröken Gudrun Boqvist föddes i Brunflo,
Jämtland, den 1 nov. 1907. Hennes för
äldrar avledo båda ål' 1918 i spanslw sju
kan, och såväl Gudrun som hennes syskon
upptogos då som fosterbarn av bokhand
. lare och fru Martin Steen, östersund, där
hon alltså sedan dess haft sitt hem. Efter
att ha genomgått foll{skolan och fortsätt
ningsskolan i östersund har hon genom
gått kurser vid Lanthushållsskolan i Bir
ka, Jämtlands län, samt vid Hemslöjds

Gudrun Boqvisl.
Kvinnliga Slöjdskola, östersund. Hon har
ä ven tjänstgjort vid Jämtlands läns barn
hem såsom biträde och hade då under
föreståndarinnans semester ansvaret för
barnen. Såsom ytterligare förberedelse
föl' missionärskallet har hon genomgått
kurser vid Evangeliska Fosterlandsstif
telsens Bibelinstitut, östertälje, samt i
London på Kina Inlandsmissionens hem
för kvinnliga missionärsl{andidater och ' i
sjukvård.
.
Länge säger hon sig ha gått med mis
sionskallelsen, dock till en början utan
den visshet, som är nödvändig. Hon hade
hÖrt om Bibel- och Ungdomsveckorna på
Steninge och längtade dit i hopp om alt
där få visshet. Såsom svar på bön öpp
nadeGud också vägen för henne dit och
gav visshet samt vägledning. Denna vi ss
het har sedan blivit prövad och behäf
tad genom Guds nådefulla ledning, och nu
står Gudrun Boqvist färdig att utresa till
Kina . Må missionens vänner taclw Gud
för henne samt omgiva henne med kär
leksfullt intresse och förbön,
M. L .

Visa tidningen för edra vänner
och bekanta och uppmana dem att
prenumerera å densamma I
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Missionärsavskiljningen
i Östersund.
För missionens vänner i östersund med
omnejd blev 3:dje böndagen - missions
dagen en oförgätlig högtidsdag. Då
invigdes nämligen ett av församlingens
barn, fröken Gudrun Boqvist från öster
sund, till Svenska Missionens i Kina mis
sionär. När klockorna ringde samman
till högmässa, var kyrkan fullsatt med
åhörare, och redan vid inträdet förnams
en stilla, förväntansfull ande. Så tonade
psalmen »Loven Gud i himmelshöjd, var
je själ till honom böjd, Varje stämma,
glad och from, Love i hans helgedom».
Missionsföreståndare . Folke
predikade
över dagens text om honom, som är vä
gen, sanningen och livet. Han sl<ildrade
också deras nöd därute i hednaIand, vilka
aldrig hört om honom, som Jwm för att
giva de · fångna frihet och förbyta sorg i
glädje, mörker och fridlöshet i ljus och
frid. Stilla och manande kommo orden,
som gingo till allas hjärtan, därom vitt
nade den andaktsfulla lystnaden. Efter
predikan följde ett par solosånger. Så
sjöngs gemensamt psalmen »Tillkomme
ditt rike», varefter det nya sändebudet
till . Sinims Land trädde fram till altar
ringen, följd av de assisterande, som slöto
en ring kring den unga missionären. Så
följde avskiljningen, med invigningstal av
missionsföreståndare Folke. I innerliga,
kärleksfulla ordalag talade denne över
orden i 2 Tim. 4: 17: »Herren stod mig bi
. och gav mig kraft.» Det skulle komma
också mörka stunder i framtiden, stunder
då kanske all kraft vill taga slut, då mo
det vill svikta, då ensamhet, trångmål,
ja, nöd och svårigheter av många slag
skola möta. Kom då ihåg, att kraften är
från Gud, han sviker aldrig, han går vid
din sida beständigt, aldrig behöver du va
ra ensam eller frukta. Med din svaga
hand i din Frälsares starka går du trygg
mot osedda dagal'. Så ungefär föllo or
den. Sedan följde {le . assisterandes bibel
ord. Ett för el! kom mo de - Guds löf
tesord - som stl'åla likt stjärnor und er
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ökenvandringen. Den gamle konfirma
tionsläraren, som själv var med inför al
ta,ret, började med orden ur Jes. 6: 8:
»Vem skall jag sända, och vem vill vara
vår budbärare? Och jag s.ade: Se, här är
jag, sänd mig.» Så hördes orden: Gån ut
i hela världen och förkunnen evangelium
för hela skapelsen. Och se, jag är med,
dig alla dagar intill världens ände.» De
underbara orden ur Sak. 4: 6 ljödo: »Icke
genom någon människas styrka eller kraft
skall det sJ,e utan genom min Ande, sä
ger Herren ZebaoU)
Ljuvliga och tröstefulla kommo 32
psalmens ord: »Jag skall lära dig och un
dervisadig om den väg, du skall vandra,
jag vill giva dig råd och låta mitt öga
vaka över dig», och: »Var frimodig och
oförfärad i ditt hjärta; ja, förbida Her
ren .» Ps. 27: 14.
Så ock: »Herren skall bevara dig för allt
ont, han skall bevara din själ, han skall
bevara din utgång och ingång från nu
och till evig tid.»
llOch Herren är den, som går framför
dig, han skall vara med dig, han skall icke
lämna dig eller övergiva dig; du må icke
frukta och icke vara förfärad.» 5 Mos.
31: 8.
Flera andra dyrbara löftesord lämnades.
Under bön och handpåläggning avsJdl
des så fröken Boqvist för sitt kall i Kina.
Omedelbart efter förmiddagsgudstjänsten
samlades en stor sl<ara vänner på K. F. U.
M. Sedan de fått tillfälle att hälsa på var
andra och dricka »kyrkkaffe», sjöngs först
en gemensam sång, varpå missionären
fröken Stina Sköld från Afrika lämnade
en hälsning till fröken Boqvist ur en sång,
som afriJ<anel'na älska att sjunga: »Gud
vare med dig, tills vi möts igen.» Kyrko
herde Arbman talade sedan om sin glädje
över att ännu en missionär får sändas ut
från Jämtland. llEn sammanringning för
S. M. K. i Jämtland - sade han - började
i Frösö kyrka redan för elva år sedan;
elen fortsatte för fyra år sedan j Brunflo
kyrka. Nu har det ringt tredje gången,
det tredje sändebudet går nu ut. Vi känna
glädje, lovsångslonen stiger ur hjärtana
över att Jämtland kommer med.» Han
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påminde ock om missionslärjungen Fi
lippus, om sammanringningen i hans
hjärta och huru han sedan sökte vinna
andra för sin mästare. »1 ditt fotspår
vill jag följa», och då blir det jubel öyer
nåden att få gå ut som Guds sändebud.
Till sist - sade han - ringer det sam
man i himmelens klockor en gång. Vil
'ken fröjd, när den högtidsdagen kommer!
Efter en solosång talade S~I fröken Lisa
Blom särskilt till de kära, trogna vän
nerna bå de i Ostersund och fr~n lands
bygden omkring. Hon lät oss få en rik
inblick i vad det betyder att vara med i
förbönens ämbete. Hon tackade också
dem, som i uthållighet och kärlek bära
vår mission i bön till Gud, samt bad dem
att ej glömma våra nya arbetare. - Aven
vid eftermiddagens möte i Missionskyrkan
hade många deltagare samlats, och även
då förnams »tonen från himlen, i själens
glada lovsångstoo». lVIissionär August Berg
utgick frän Ef. 3: 8. Han på minde bl. a.
om huru Paulus, den störste av syndare,
blev den ringaste av alla heliga. Det Kristi
blod en gång renat och försonat, det tar
Gud aldrig upp igen, och då Gud får fräl
sa en människa, så blir hon Guds med
arbetare. Hon blir ingen drönare utan ett
arbetsbi. Till den nyinvigda missionsarbe
taren lämnade han minnesordet: »Se, Her
rens tjänarinna.» Och församlingen fick
till sist orden: »Ty även vi äro Guds med
arbetare.»
Fröken Ingeborg Ackzell påminde om
att Gud är trofast. Under de grå ,'arda
gar, som möta därute på missionsfältet,
I,an man ofta glömma livets högtidsdagar.
Missräkningar över en själv och mycket
anna t vill fälla modet, men Guds trofast
het sviker aldrig, aldrig blir man missräk
nad på honom. Han säger: Du får räkna
med mig. Ju större svårigheterna äro
därute, desto klarare lysa Guds löftesord.
Vad kunde vi sedan sjunga annat än
sången: »Gud är trofast, vare det din
borgen.»
Sedan berättade. fröken Boqvist om
h uru Gud lett henne p å sitt eget sä tt fram
till denna dag. Huru hon, långt innan hon
lämnat sitt hjärta helt åt Gud, förnum-
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mit den ]{allande rösten, som många
gånger frågat: Vill diu gå min viljas väg
och bli mitt sändebud bland dem, som
vandra i hedendomens mörker? Och se
dan, då hon lämnat sig helt åt sin Mäs
tare, hade han gjort henne villig att gå.
Han hade öppnat väg, och hon hade fått
följa steg för steg. Nu stod hon fär,d ig
att gå, liten, ringa i sig själv, men viss
om att han, som kallat, också skall giva
kraften. Till sist framför·de hon en häls
ning från fröken · Hanna Wang, 50111 bell
henne att vid detta tillfälle tala om de
vidöppna dörrarna därute, om folkets
längtan och törst efter Guds ord och om
de få arbetarna. »Vem kommer härnäst?
Gud hjälpe dig att säga ja, om han kal
lar.» Så slutade hon sitt stilla, gripande
vittnesbörd.
Med orden: »Lova Herren, min sjäh
började fröken Lisa Blom. Hon ville tac
ka av hela sitt hjärta, ej blott för denna
fröjde- och högtidsdag, utan hon ville
ocl{s~1 p åminna om Guds nåd över vår
mission, som just i år fyllt 45 år. Hon
talade om Guds trofasthet under ål', som
gått, hon talade om dem, som g~tt hem i
frid, och vilkas verk - även om arbets
dagen blev kort - aldrig varit förgäves.
Hon berättade om bönekamp för de nya
missionärerna, och huru de kommit som
svar på bön. Nu i höst stå sex unga fär
diga för utresa. På 40 år ha ej så många
rest ut på en gång. Så lät hon oss få veta
litet mer personligt om var och en av de
sex och bad de närvarande aldrig glöm
ma att bli förebedjare . för såväl de nya
som de gamla missionsarbetarna. Hon
avslutade sitt anförande med så ngarens
ord:

»Vittnen föl' Guds evangelium
Höves de unga att vara .
Kom med glädje och ödmjukt sinn',
Kom och giv Er, välkomna in!
Lev till Kristi ära.
Strida får du, men gläds jämväl!
Hur härlig vål' lott är vorden!
Lida får du, men Kristi träl
Är fri som ingen på jorden.
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Till hans ok och till hans strid,
. Till hans salighet och frid
Bjudes ,du välkommen.»
Så kom »ordet fritt». Missionsförestån
.dare Folke lät oss veta, att nu kunde vem
som ville få ge »litet resekost med på vä
gem>. Det var också många, både kända
och okända vänner, som åtlydde den upp
maningen, och månget löftesord sändes
med som uppmuntran och hjälp p å fär
den. När till sist missionsröreståndar en
tog bilden fr å n Antiokia om hur hela för
samlingen hörde Guds Andes röst och
sände ut de första missionärern a, då kän
de nog var och en, att vi alla också fått
vara med i »andens hem», och att vi alla
hade l,änt enhetens, kärlekens och fridens
band förena oss. Då vi till sist måste sl\il
jas åt, var det med ödmjuk tacksamhet
för Guds oändliga godhet, som givit en så 
dan glädjefylld högtid, och med bön om
att den sista så ngens ord mi\. bliva san
ning för en och var:

0, du , som gav ditt liv för fåren,
Om nåd och kraft vi bedja dig
Att framgent följa dig i spåren
Pi\. kärlekens och fridens stig.
Låt mer och mer en skingrad skara
Förenas i din sannings ljus,
Att det må vara, evigt vara
En herde och ett fårah us.
O. G.

Bibel- och Ungdomsvecka på
Säter vid Jonsered.
Svenska Missionen i Kina anordnar un
der tiden den 16-21 augusti en bibel- och
ungdomsvecka på · Ynglingaföreningen Li
banons sommarhem Säter vid J onsered,
och missionsvänner, särsldlt ungdom, in
bjudas varmt att deltaga i dessa möten.
Avsikten med mötena är att söka hjälpa
deltagarna in i en sådan ställning till Her
ren .Iesus, bibeln och missionen, att de i
sin mån må l\Unna främja Guds rikssak
pu jorden.
'
Programmet kommer bl. a. varje dag
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att upptaga: En gemensam still a böne
stund före frukost samt en bibelstund och
ett orienterande missionsföredrag på f. m.
På eftermiddagarna anordnas möten efter
rör varje dag uppgjort program.
Kursledare blir missionsföreståndare
Erik Folke. Bibelstunderna komma att le
das av missionär Aug. Berg. Dessutom
komma flera av Svenska Missionens i Ki
na missionärer och hemarbetare att med
verka. Bland ämnen, som komma a tt be
handlas i föredrag m a nåmnas: Världens
nöd och behov, Kinas nöd och behov. Vår
nöd och våra behov.
Priset för deltagande i veckan blir för
hela tiden kr. 20: -, häri inberäknat en
llIindre deltagareavgift till hjälp för be
stridande av omkostnaderna vid mötena.
Deltagarna skola själva medtaga handdu
kar, sänglinne, filtar och kuddar. Anmä
lan om deltagande göres till Svenska Mis
sionens i Kina exp., Drottninggatan 55,
Stockholm.

Brödraförsamlingens hedna
missions 200-årsjubileum.
Ett märkligt jubileum firas den 21 :sta
augusti innevara nde år i Herrnhut (Sach
sen), Brödraförsamlingens centrum, 200
år ha då förgått sedan de första missio
närerna - en enkel krukmakare, Leon
hardDober, och en timmerman, David
Nitschmann reste ut till Västindiens
negerslavar för att förkunna evangelium
för dessa olyckliga människor. Med den
mest primitiva utrustning och nästan
utan penningar begåvo sig dessa båda
män åsta d, lydande en inre kallelse. Icke
kunde de då ana, att {]enna deras utresa
var en händelse av världshistorisk bety
delse.
Visserligen hade en del enstaka missions
försök förut gjorts. Så had e t. ex. greve
ZinzendorI, Brödraförsamlingens varm
hjärtade och genialiske stiftare, fått sina
första impulser under sin skoltid i Halle
genom vad han där fått höra berättas av
missionärer från det dansk-halleska mis
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sionssällskapet. Men att nu en hel för
samling, i vilken Andens heliga eld brann,
sände ut · sina budbärare - det var något
nytt, som skulle bli av banbrytande bety
delse.
Herrnhuts invånare bestodo p å den ti
den till stor del av l<olonister från Böh
men och Mähren, som för sin tros skull
nödgats lämna hem och härd och såsom
utfattiga flyktingar fått slå sig ned p å Zin
zendorfs gods, Berthelsdorf. ödesdigra
partisöndringar hade emellertid snart
uppstålt ibland dem, men genom Guds
mäldiga ingripande - varvid han också
betjänade sig av mänskliga . redska p 
blevo dessa tvistande människor i inner
lig kärlel( förenade till en verklig brödra
församling, grundad på den levande hörn·
stenen, Jesus Kristus och hans frälsnings
verk Från den stunden blevo de skicklig
gjorda att vara Guds sändebud. Den he
liga elden spreds över båd e Tyskland och
de nä rgrä nsande länderna - inte minst
Sverige - och kort därefter reste de för
sta, missionärerna ut til! hednafolken..»Att
v.i nna själar för Lammet» blev nu Bröd
raförsamlingens stora uppgift.
Under Guds välsignelse har missionsar
betet, trots stora svårigheter och mycken
mänsklig skröplighet, allLjämt gått framåt.
Verksamheten bedrives nu på 12 olika
missionsfä lt bland många olika folkslag:
eskimåer, indianer, javaner, indier, kreo
ler, tibetaner, hottentotter, kaffrer och
bantunegrer. Icke mindre ä n 140,873 infö
dingar tillhörande 156 församlingar stå
för närvarande under Brödraförsam
lingens vår d.
Då moderförsamlingens
medlemsantal (den engelska och ameri
kansIw grenen inberäknade) knappt upp
går till 60,000, försUlr man lätt, alt det en
dast är med hjälp av sina talrika vän
ner, som det varit möjligt för försam
lingen att upprätth ålla det vittomfattande
arbetet.
Det är under synnerligt bekymmersam
ma förhållanden, som ·det stora , i sanning
märkliga, jubileet firas. Särskilt den gren
av Brödraförsamlingen, som stål' under
Herrnhuts ledning, tryckes svårt av den
ekonomiska världskrisen. Det gällel' verk
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ligen missionsarbetets vara eller icke va
ra. Dock, det vore orätt att misströsla,
Gud har hittills så underbart hjälpt ige
nom under svåra lider. Han skall för
visso icke övergiva sitt verk!
:Man ämnar fira högtidsdagen i Herrn
hut under enkla former, först och främst
såsom en tacksägelsedag för allt vad Gud
har utfört genom svaga människor och
icke minst för vad Brödraförsamlingen
själv vunnit genom sitt rriissionsarbete.
Minnesdagen skall firas til! Guds ära och
lända till begrundan av Guds stora verk
saml uppfordra till bön och mera nit för
Guds rikssak på jorden. - Man hoppas
att många representanter från aoora mis
sionssällskap även fr ån Sverige 
skola deltaga och att samvaron måtte
stärka missionsintresset. Kristenheten får
icke i dessa · nödtider förtröttas att bedja
och verka för alt Guds herravälde allt
mer må upprättas även bland de folk,
so m ännu sitta i blindhetens och dödens
mörker.
»TilIkomme ditt rike, o Herre vår Gud,
Tillkomme ditt rike på jorden!
Sänd ut dIna vjUnen med frälsningens bud,
Sänd ut dem till södern och norden
Att kalla och bjuda all världen!»
Brödraförsamlingens nuvarande arbete
i Sverige är blolt ringa. I Stockholm är
dess kyrksal belägen Sveavägen 34-36.
Vidare bedrives verksamhet i samband
med statskyrlwn på Mälarhöjden, och i
Göteborg finnes en mindre krets.
Av Brödraförsamlingens publikationer
är den lill a uppbyggelseboken »Dagens
Lösen» d€n mest kända. Den utgives av
Halls Förlag i Jönköping och utgår i
Sverige i en upplaga av något över 50,000
exemplar.
Skulle någon känna sig manad att sän
da en liten jubileumsgåva som hjälp i
Brödramissionens stora nödläge, kan detta
enklast ske genom inbetalning å Brödra
missionens postgirokonlo n:r 51202, Svea
vägen 34-36, Stockholm.
För att bereda Sveriges missionsvänner
tillfälle a tt närvara vid missionsjubileet i
Herrnhut planeras en· sällskapsresa 13- 24
aug. Några dagars uppehåll göres då i
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Berlin och Dresden med utfärder. till
Potsdamm och Sachsiska Schweiz. Dess
utom anordnas flera utflykter i Herrn
huts vackra omgivningar samt till Prag
m. fl. platser i Böhmen. Närmare upp
lysningar härom lä mnas vid anmälning till
Ev. Brödraförsamlingen i Stockholm,
Sveavägen 34-36. Resan Trelleborg
Herrnhut och åter torde med alla utgifter
belöpa sig till Rm . 270: -.

179

3. Den engelska biskopskoo
ferensen 1930.
Erik Folke.
4. Det religiösa läget i Fin
»
»
land.
. 5. Undergrävande av äkten
skap och familjeliv i SovjetRyssland.
»
»
6. Vad sker.
»
»
7. Kristligt ungdomsarbete på
landsbygden.
»»
8. K. F. U; M:s världskon
fel·ens.
»
. 9. Kagawa.
»
10. Två viktiga problem.
»
»
»
11. Väktare vad lider natten.
»
12. De kyrldiga förhållandena
i Polen.
.
»
»
13. Ett rop från fjärran Östern. »
»
H. Fredsrörelsen.
»»
Tidningarna som abonnerat på dem ha
varit:
Red. av Jönköpings Läns Tidning, Jön
köping.
Red. av Jönköpings Posten, Jönköping.
Red. av Eskilstuna Kuriren, Eskilstuna.
Red. av Smålands-Tidningen, Eksjö.
Red. av Famil]evännen, Växjö.
Red. av Sydposten, Malmö.
Red. av Nya Växjöblaclet, Växjö.
Red. av östgöten, Linköping.
Red. av Ulricehamns-Tidningen, Ulrice·
hamn.
Red. av Nerikes-Tidningen, örebro.
Red. av Göteborgs Veckotidning, Kungs
gatan 38, Göteborg.
Red. av Missionsförbundet, Barnhusga
tan 10, Stockholm.
Red. av Kristianstads
Läns
Tidning,
Kristianstad.
I likhet med föregående år ha vi från
Internationella Presskommitten fått mot
taga alla deras artiklar och av dessa
har använts sådana som ansetts kunna
intressera svensk publik.
Stockholm den 11· mars 1932.
Erik Folke.
iVI issionssLudiekommillen.
MissionsstudiekommiW~ns
arbete · har
under år 1931 bedrivits efter samma
riktlinjer som under föregående år.
))

Redogörelse för Svenska Mis
sionsrådets verksamhet
under år 1931.
(Forts. fr. föreg. n:r.)
De under föreg ående termin påbörjade
missionsaftnarna, vid vilka överbliclwr
givits över missionsläget å skilda mis
sionsfält, hava fortgått även detta år.
Dessa samkväm hava hållits å Evang.
Fosterlandsstiftelsens lokal. Under vårter
minen har doktor G. Palmaer redogjort
för Missionsförbundets mISSIon, doktor
Karl Fries för · Svenska Missionen i Kina
och missionär Johansson för Mongolmis
sionens arbete. Under höstterminen har
ett samkväm anordnats, vatvid redogö
relse lämnats för K. M. A:s arbete. Dessa
Missionsaftnar ha i regel varit mycket väl
besökta.
»Hälsningen» har även i år utsänts till
alla
våra kvinnliga missionsarbetare.
Kommitten har under året haft tre sam
manträden. Någon ändring i Kommiltens
sammansättning har ej skett under året.
Stockholm i april 1932.
Naima Leuwgren.

Presskommitten.
Liksom under föregående år har från
Pressl~ommitten utsänts· en serie artiklar
till tidningar, som abonnerat på sådana .

Artiklarna );la varit följ a nde:
1. 1930 års facit.
Erik Folke.
2. Det kyrkliga läget i Dan
ma rk
»
»

SIN IM S LAND.
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FortbHdninglskurser i missionskunskap
för folkskolans lärarepersonal ha med
god anslutning h~llits i Lindesberg och
N ora. Dessutom ha förberedelser vidta
gits för liknande kurser i Västerås, Halls
berg och Askersund.
På lwllelse av skolstyrelsen och lära
resammansl utningar
har
sekreteraren
hållit föredrag om llMissionsundervis
ningen i folkskolan enligt nu gällande
kUl'splan», Föredragen ha ofta följts av
diskussion.
Under året har arbetet med utarbetan
det a v ljusbildserier från missionsfälten
slutförts. Avtal har träffats med firman
M. Bergvall om bildernas tillverkning
och distribution. Härigenom torde v~ra
skolor erhålla ett relativt billigtåsl{åd
ningsmaterial för undervisningen i mis
sionskunskap.
Såsom ordf. har tjänstgjort överlära
re Axel Blomqvist samt såsom sekr. och
kassör undertecknad. Kommitten har un
der året sammanträtt 2 gånger.
Uppsala i februari 1932.
Carl-Axel Hal/slröm.

Följande
vits:
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av år 1931 innestående i
kapital och upplupen ej ut
tagen ränta ........ .... .. Kr. 2,133: 27
Stocl{holm den 8 mars 1932.
Aktiebolaget
REVISIONSKAMMAREN.
Th. Svensson.

Med tacksamhet för Guds välsignelse
under ·det avslutade verksamhetsåret ut
tala vi den förhoppningen, att Svenska
Missionsr~det alltfort må skickliggöras att ·
fylla sin uppgift i det svenska missions
arbetet.
Stockholm
april 1932.

Jakob E. Lundahl.

Yuncheng 24/5 1932.
Kära missionsvänner!
))Herren är min starkhet och min sköld.>

Ps.

revisionsberättelse har avgi

Aktiebolaget Revisionskammaren har
enligt uppdrag siffergranskat Svensl{a
Missionsrådets utgifter för år 1931 och
funnit desamma vederbörligen verifice
rade.
Kassautgifterna hava varit:
För Svenska Missionsrådet " Kr. 1,200:
380: 07
» Missionsstudiekommitten »
838: 25
II
Presskommitten ....... . »
169: 98
» Diverse omkostnader .. »
100:
» Missionsstatistiken ..... . »
»
150:
» Nordiska Missionsrådet
» Internationella Missions
rådet ........ . .. ,'" .... . » 3,365: 82
» Kvinnokommitten
»
200:
») Brist från 1930 ....... . »
35: 48
159: 42
» Behållning till 1932 .. . . »
6,599: 02
A bankrälming hade Svenska
Missionsrådet vid utgången

1.93~

28: 7.

Vart tiden här i Kina tar vägen, det
Veckorna och måna
derna flyga iväg och nu är sommaren re
dan här.
Med Mr Hoste's besök i början på april
blev det stor förändring i den vanliga dag
ordningen. Visserligen fortsatte lektioner
na som vanligt, men det var sådan spän
ning i luften, att det var sv~rt att hälla
tankarna samlade. En efter en kallades
in till Mr. Hoste eller Mr. Lewis, som var
med för att hjälpa Mr. Hoste, och det
framtida arbetsfäHet bestämdes. På väg
gen i hallen var en stor karta över Kina
. upphängd och så fort n~gon kom ut från
sin intervju fick hon sätta en liten flag
ga försedd med hennes namn på den plats
dit hon skulle. Det var en imponerande
syn att se ett 60-tal flaggor spridda över
hela kartan från västra Yunnan till nord
västra Kansu och till lmsten i ösler, då
man visste vad varje liten flagga betydde.
ål' svårt att säga.
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Så fort Mr. Hoste och Mr. Lewis rest
kom det ena telegrammet efter det andra
angående resor och alla måste vara be
.redda att resa med bara en dags betänke
tid, ja mindre. Det berodde på hur båtar
eller tåg gingo, hur det passade in med
deras resor, som skulle leda sällskapen,
eller nödvändigheten för en ·del att kom
ma ner till Shanghai för tandläkarebesök
eller dylikt innan färden inåt landet star
tade, när eller hur de skulle resa. Ingen
kom dock iväg så kvickt som Thyra och
jag. En fredagskväll fingo vi bud om
'att resa snarast möjligt ' till Shanghai
och det blev bestämt att vi skulle
fara påföljande måndag, men på lör
dagsmorgon fingo' vi besked om att resa
' om ett par timmar. Andra missionärer
voro nämligen på väg dit ner och vi
skulle få sällskap med dem. Om någon
fick bråttom var det vi två och mitt i all
denna brådska fick jag ta min muntliga
examen. Det var bestämt redan förut och
jag var glad att kunna ta den. Vad vi ej
hunna packa fick Margaret styra med se
dan vi rest.
Vår vistelse i Shanghai blev docl, längre
än någon väntat av många olika skäl och '
hela 4 veckor tillbringade vi där. Tiden
var ·dock ej förspilld, ty missionärer från
olika delar av Kina voro på genomresa,
en del på väg till hemlandet, andra kom
mo just hemifrån och det var ej lite värt
att få lära känna dem alla och höra 'om
arbetet på olika platser. Studierna fort
satte vi också med och just innan vi läm
nade Shanghai tog jag min första språk
examen. Det är en härlig känsla att ha
hunnit så långt, men inte betyder det att
jag kan tala kinesiska än på långt när.
Det dröjer. Och nu måste ju dialekten
också ändras.
I måndags kväll stega vi ombord på
båten, som skulle föra oss till Nanking.
Det var Miss Fischenbacher, C. r. M.
nusslOnär, som skulle leda sällskapet,
Thyra och jag och en amerikanska, som
också varit i Yangchow i vinter. I Chin
kiang mötte vi Margaret och ännu en ny
utkommen missionär. Då järnvägen, som
förstördes under kriget mellan Kina och
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Japan, ännu ej iståndsatts, måste vi fara
med båt till Nanking och därifrån med
tåg. I Nanking tillbringade vi nästan en
hel dag och toga då tillfället i akt att se
Sun Jat-sens grav strax utanför staden.
En mera storslagen gravplats får man
leta efter och man kan lättare förstå kine
sernas 'dyrkan av den mannen, då man
sett med vilken kärlek de ordnat hans
grav.
Allt gick över förväntan väl vid pollet
teringen av allt bagage. Själva fingo vi
genomgående vagn nästan ända fram. En
dast en gång fingo vi flytta över från en
kupe till en annan medan tåget var i gång
och så fin go vi byta tåg i Shanchow och
ta ett lokaltåg till Tungkwan, men då voro
vi ju nästan framme. Kl. 2 fredag e. m.
kommo vi till Tungkwan efter 43 timmars
tågresa. Farbror Hugo Linder var och
mötte Margaret och tog henne med hem
till Pucheng, och Carl Johan Bergquist
mötte oss och förde oss hit till Yuncheng.
Färden över floden var en upplevelse.
Tämligen så länge fingo vi sitta i solgas
set på flodstranden, medan priset för oss
och bagage att komma över till andra si
dan uppgjordes. Det var ett prutande
. utan all ände, men då bägge parter till
slut voro nöjda fingo vi gå ombord och
där sutto vi sedan uppflugna på toppen av
våra lådor och koffertar i en timmes tid.
Färjan drogs ett gott stycke uppför flo
den av halvnakna kineser och sedan
drevs den av strömmen över till andra
sidan. Vi tyckte ju att vi skulle kunna sti
ga i land så snart färjan lagt till, men nej.
Först måste en grupp soldater komma
tillstädes och det dröjde en god stund,
men vad de hade där att göra är en gåta,
ty de tycktes ej göra någonting. De tit
tade ett ögonblick på kineserna och sedan
på oss och vårt bagage och läto oss sedan
gå. Ingen undersökning av något slag,
och det voro vi bara glada över. Våra sa
l,er fördes på oxvagnar upp till ett värds
hus och själva strävade vi uppför en lång
backe innan vi nådde dit
Första natten i ett kinesiskt värdshus
var helt olika mot de beskrivningar jag
fått. Det var ett alldeles nytt värdshus,
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rent och snyggt, m en så låg det ju också
vid stora bussleden genom Shansi. Jag sov
lika gott som i den bäs ta säng sedan jag
brett ut mina sängkläder på ka ngen och
lagt mig. Kinesmaten smakade också ut
m ärkt, m en vi fingo vänta ett par tim
mars tid, innan de hunnit göra den i ord
ning.
Kl. 7 nästa morgon startade vi med bus
sen och fin go alla vå ra tillhörigheter
med oss. Klockan 12 vara vi framme i

skulle iväg till Sian; de flesta av dem.
De fyllde bussarna, den ena efter de(1
andra, med sitt bagage och sig sjä lva på
toppen av det. De kunde ha packa t ner
en, det fanns ingen möjlighet att hålla
sin plats där! Vi måste stiga av och av
stå fr ån resan, och pengarna , som vi givit
för biljetterna också!
På alla stormötena har det varit myc
ket folk och rikligt uppmuntra nde. Nu
ha vi just avslutat stormötet här, efter

Yuncheng o ch fi ngo ett hjärtli g t mott a 

att

fö rst

ha

haft

t io

d a gars dopk a las.

Fyrtioåtta personer vara med p å dop
ga nde.
klassen, dä rav 9 skolgossar och 10 skol
En mera lyckad färd kunde vi omöjligt
flickor . En av gossarna blev döpt samt
ha h aft, och nog är det underbart a tt fara
fyra flickor, sju kvinnor och tolv män,
den sträcka, som förr tog m å nader i an
inalles 24 personer. Vi h ade det gott och
språk, på mindre än 5 dygn. I va nliga
välsignat under både dopklassen och stor
fall, då man kan fara med tåg fr å n Shang
m ötet. Herren var nära med sin Ande
hai, går det ju ä nnu fortare.
ooh verkade mI syndakänne;dom och
Hela mitt hjärta är fyllt av tacksamhet
till Gud för alla rika välsignelser under frälsning. Så mycket folk var samlat,
att de ej fingo rum i kapellet, ehuru de
denna vinter och inte minst under denna
sutta så trångt, så trångt. Bland kvinnor
resa. Ja, Gud är god. Jag ville också fr am
bära ett tack till alla dem som burit mig ' som döptets, är en fru Meng, tandläkare
här i staden. Hennes man, också tand
på förbönens a rmar denna tid. Utan dem
läkare, tror p å Hen'en h an också och
skulle denna tid e j blivit vad den var.
hoppas att bli döpt i höst. De kunde inte
Med de varmaste hälsningar
, båda komma ifrån och vara med p å dop
Birgit Brandin-Olsson.
klassen i vår. Det är r oligt med dem, ty
de skämmas ej ' för evangelium, utan
Tungchow Shensi den 27 april 1932.
sjunga, bedja och läsa bibeln högt i hem
met. Som deras hem och lokal ligger vid
Kära vänner! Frid!
gatan med ett stort fönster å t det hållet,
Som vi nu snart skola resa till Puchow
kan ~em '.som helst ,h öra <:Iet.
igen (vi vara där två veckor sist; det
En gammal kvinna, 77 år, blev också
var i slutet av febr . och början av mars)
döpt. Inte , förstod hon mycket, då hon
ville jag gärna sända en hälsning härifrån
först kom hit, men hon fick nog inte så
först.
litet hjälp under de få dagar hon var
Sedan vi i m ars återkommit fr å n Puchow,
här. En dag då jag tal ade med henne
ha vi varit p å stormöten p å flera av
enskilt och visade henne en bild av Jesus
utstationerna. Två platser fingo ha stor
på korset, och därvid berättade, att Jesus
möte oss förutan . Det ena hölls, innan
lidit detta för hennes synder, för att fr älsa
vi ännu kommit tillbaka från Puchow.
henne, grät hon så, och sade Hera gånger:
Till den andra platsen gjorde vi modiga
0, så s,'å rt för honom! 0, så svårt för
försök att komma fr å n Tungkuan, där vi
honom! Jag tror att hon då fick en
då vara, men odet lyckades e j. Det var
blick in i Kristi kärlek till h enne.
l går vara två äldre och ett par av våra
till Huainmiao vi då skulle. Vi hade köpt
bussbiljetter, och vara uppe p å tre bus
kvinnor till en familj här i staden och
sar, den ena efter <len andra, men måste
toga ut och förstörde deras avgudar samt
stiga av, för att ge plats åt kadetter, som
båda för en, sjuk kvinna f hemmet. De
kommit från Nanking militärskola och nu
vilja nu tro på Herren och hade bett,

JO aug. 1932

S l N l M S L A N D.

att de slmlle komma dit och taga ried
avgudarna för dem. Kvinnans mor kom
till tro på Gud för en 15 år sedan, men
bodde då i en by en mil härifrån och
kunde sällan eller aldrig komma till guds·
tjänsterna och är därför ännu ej döpt,
ehuru hon alla dessa år inte haft avgudar
i hemmet. Nu i· fjol flyttade hon in till
staden och kommer nu ofta hit. Hoppas
. att hon snart shll kunna bli döpt också
hon. Nu var det hon som enträget upp
manade sin dotter och måg, att kasta ut
avgudarna, »så att den sanne Guden kan
komma in i hemmet», som hon sade till
dottern. Herren vare pris! Nu behöva
de våra förböner, ty fienden släpper ej
så lätt sitt byte.
F. ö. är det flera personer här i sta
den nu, som vilja tro på Herren, och de
behöva hjälp, så de ej gå tillbaka. Flera
nya komma till mötena om söndagarna.
Viiha också möten iför Jn'innor ute i
staden två gånger i veckan ...
Nog slmlle jag kunna ha en hel del
att skriva och berätta om dem som varit
med här på dopklass och stormöte, flera
av dem för första gången, men tid och
utrymme tillåter det ej. Visst är dock,
att Herrens verk går framåt, och själar
frälsas både här och där. Lovad vare
Gud! Där tältet nu är uppslaget ha de
stor uppmuntran i arbetet. Så olik den
plats där det sist var_ Där var motståndet
stort, och till följd av hot från de ledan
des sida i den byn, vågade folket ej kom
ma, eller ta emot evangelium där.
En ihållande torka råder. Intet regn i
vår i dessa trakter, intet sen i slutet av
febr., då det föll snö, som då var så väl
görande. Hedningarna ha larmat välde
liga och bett om regn, satt ut sina gudar
att stekas i solen, så att de må veta att
det är torrt och hett, och på flera dagar
har man ej kunnat köpa kött, men trots
allt har intet regn fallit. Däremot ha vi

18.3

haft de rysligaste sandstormar ett par tre
gånger. Den senaste i lördags, under stor
mötet. Man kunde tro, att den onde ra
sade i luften, så otäckt hemskt blåste och
stormade det, och dammet virvlade om
kring, så man inte kunde se upp. Vi ha
också ropat till Gud om regn, och göra
det alltfort, och det har sett så hoppfullt
ut, särskilt i måndags då folket gingo
hem från slotrmötet. Det har varit sa
mulet, men ännu har endast några drop
par fallit. Vetet har tagit obotlig skada.
Det står nu redan i ax, små stackars ax.
r'\rtor och oljeplantorna äro borttorka de.
Ingen skörd att vänta av det slaget, och
dålig veteskörd. Av det senare hnske
något kunde räddas, om det snart kom
me regn. Må Herren hjälpa!
På det politisl{a området är det lugnt
här, åtminstone på ytan. Militärguvernö
ren lang I-lu-chen är död, säges det, men
det får inte komma ut. Vi ha fått höra
det genom vår evangelist· · i Tungkuan.
Det sades först att han var sjul{, och det
var ju sant. Sedan att han avgått från
sinbefattni.ng, eller skulle göra det. Far
hågor förefinnas, att det skall bli orolig
heter, om det blir känt, att han är död.
Nanking kommer väl att sända upp en
annan man i hans ställe, hur det nu kom
mer att lyckas för ·honom att hålla fred.
lang Hu, som hari vanligen kallades, har
lyckats bra den tid vi haft honom. Här
har ju inte varit så lugnt på länge, men
han var Shensiman, och det kanske hade
sin .belydelse. Shensiborna ha ej respekt
för andra provinsers folk, ha i stället
svårt att fördra dem.
Den '2:7. Återigen en svår sandstorm,
utan regn. Den 29 v. G. resa vi till
Puchow, och bli där fjorton dagar minst.
Måste nu sluta med hjärtliga hälsningar
från min man och mig.
I Herren förenade
· Ol,go. Styrelius.

REDOVISNINGAR
'för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under juli 1932.
991.
V92.

Allmänna missionsmedel.
Bidrag till Offerstnnden i Grycksbo
E. E ., )Inriestad, " födelsedagsblom
mor»

10: 30:

993. De Dngas syfören. i Åstorp
994 »Ett tack » .
996. »TackoUer från Grycksboveckan»
997. J. D" Stblm

75
10
50
20
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1000. D. M .• d:o, efterskörd till offret på
Grycksbo
100L ölmstads Nordvästra syfören.
.1002. E .. A., VetIanda, till Farbror
Tjullnaryds minne
,
· 1003. Kinavänner i Köping, offerkuvert
1004. Missionsinkomst fr . F-s
1005. E. G" Grycksbo, gm O. G.
1006. E. o. F. M.
1008. M: R., Mörlunda, »ell liten minnes·
blomma på Mors grav »
1011. "Ps. 145: 18, 19»
1012. E. A ., sparb., gm J. G., Vadstena
,1013. E. L ., Sjötorp, gm C, W. C.
1014- C. W. C., D:o
1015. D. P., Ronneby, »eu liten blomma
på missionsförest. E. Fol kes 70·
årsdag»
1016. E . .T.. Bodon.

.1017.
1019.
1020.
1021.
1022.
1023.

undcrh.

till

.Joh.

Aspbergs

H. L,

-

750:
15:
10:
200:
20:

-
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»Blank a penga r och ettöringar i
Herren .Jesu välsignade namn » av
H. K" Lund
1062. En blomma vid fru Alma Petersens
bår, Sthlm
1063. M., till Hanna Wangs underh.
1064. Missionsvänner i Flisby, »en min·
nesblomma vid fru Josefina Svens·
son. Brötjehaga, Flisby , bär, gm
E. B.
1065. .M. W., Sthlm, spal'b.· roedel
1068. Koll. i Norderöll
10G9. D:o i Orrviken
1070. D :o iHålland
1071. D :o i Sala
1072. H. L, Alga rås, »tionde å arb; »
1073. F. R. Sollefteå
107G. Ps, 33: 21 22 ». .till Carl Bloms un·
derhIllI
1071. »Hebr. ]3: 8», till R. Andersons d:o
·1078. T. T.
1079. "Ett tack»
1080. G, D ., Sala

15: 50: -

10:
20:
100 :
10:
25:

L A N D.

10: 100: 75: 7: 75
5: 50

A. G. N., örebro, gm M . N .
L T.
L. P.
5: 
V. R.; Am'hus
10 : 40
M. F" Sthlm, med anl. av Missions·
förest. E. Folkes 70·ål'sdag. »Tac·
ken Herren, ty han är god.»
10: 1024. E . S., MÖlubo, gro S. A.
200: 
1025. Magra syfören.
150: 1027. Värna mfg
75: 
1028. »Anna»
10: 
1029. H. B., Nockeby
200: 
10 : 
1030. Töreboda mfg
5: 
1031. Boda mfg
1032. Koll. på K, F. U. M:s sommarhem,
31: 52
Skymningen, Kristinehamu
1033. K. F. U. ]';l:s d :0, d:o resebidrag
10: 
1034. A. F., Kristinehamn
10: 
1035. H . L., " tackoffer", gm A . R, Skel·
10: 
lefteå
103G. »Till min väns millne », gm d:o
20: 
J.
N.,
Ingelstorp,
»tackoffer
till
1037.
Herren })
15: ~
10: 1038. »Till min väns minne »
10: 
' 1039. L . o. O. F., Vittsjö
]040. »En blomma på mors grav 19/5
1932», VetIanda
25: 
1042. H. A., Ulricehamn
10: 
1043. E. S., Huskvarna
15: 
1044. G. K., Björköby
25: 
·1045. » -0, 2 Kol'. 9: 8»
60: 
104G. Koll. på K. F. U . M., östersund,
123: 10
17/7
1047. D:o i missionskyrkan, d:o
:,8: 
1048. G. C., Sävsjö
10:
27: 75
·1049. Del av koll. i Hägerstad 17/7
1050. Reseersättning
50: 
40: 
1051. St. Bölö arbetsfören.
. 5: 12
1053. Koll . på Mauritzberg 18/7
'1054 . Ps. 100, Tionde till direkt missions·
14: 09
arbete
15 : 
1055. E. R., Sthlm
l: 
105G. »Onämnd »
20: 
1057. »1. B., Herrens del »
1058. Visby Femöresfören., till e vangeli·
27: 
sationsarb. i Kina
1059. P. L ., Bergsbyn. »tackoffer », gm
5: A. B., Skelleftoå
5:10GO. E. G., d :o, gm d:o

10: 
7: 
10: 

0:
17: 80
17: ;'2
35: 

20: 
19:
G: 
10: 
100 :
100 :
10:
10:
50:








Ki. 3,383: 55
1075.

S. M. K:s PensIonsfond.
»2 Mos. 35: 5"

50: 
Kr. 50 : 

~95.

998.

999.
1007.
1009.
1010.
1018.
102G.
1041;
1052.
lOGG.
1067.
]074 .

Särskilda ändamål.
L. K., Klintemåla till Maria Pet·
tersson, a tt anv . till postporton
eller vad som helst
R. F., Malmö, til! A. Rahnes evang.
arbete
J. R., öste rsund, till Hanna Wangs
verksamhet
Kinakretsen i Habo för barnhem i
Sinan
»Ps. 145: 18, 19», till Maria P etters·
son, att allV. enl. överensk.
O. S .. Trälleborg, till d:o .
A. G., Lindesberg, för arbetet i
Mienchih
H. N., Sävsjö, till underh. för en
gosse vid M. Petterssons barnhem
i Kin a
N. P., Storhögen, till Hanna Wang
att anv. eftergottf.
Barnsyfören. i Asaka till hjälp för
»Dyrbar Liljas» underh.
G. o. O. C., Ma riestad, till Joh. Asp·
berg, a tt anv . enl. överensk.
D :o till JudHh Hultqvist, för d:o
E . P., Ljungby, till L A ckzell, för
barn· och kvinnoa rbetet i Kina

25: 

25: 
10 : 
200: 
20: 
10: 
70: 
100 : 
20: 
25 : 
50: 
50: 

200: 

Kr. 805: 
Allmänna MIssionsmedei
S. M. K:s Pensinnsrond
Särskilda ändamål

3,383: 55
50: 
805: 

Summa under juli månad 1932: Kr. 4,238: 55
Jll ed v aTmt tack till varje givaTe !
»Offra lovets offer åt Gud - - - och åkalla
mig i nöden, så vill jag hjälpa dig, och du skall
prisa mig. » Ps. 50: 14, 15.
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Det är mycket tidigt på morgonen.
Enligt urgammalt uttryckssätt är det
tiden för första hanegället. Genom
fönstret ' vid vilket jag sitter och skri
ver kan jag se en försvinnande liten
bråkdel av vad vi människor kalla för
stjärnevärlden. Månen, solens dra
bant och följeslagare, kastar sitt ljus

nattens kaos börjat, fanns Guds egen
enfödde Son till. Ordspr. 8: 22-3 I.
Och i början av tidens morgongry
ning se vi Guds Son utrustad med all
maktens auktoritet och skaparförmå
ga framkalla och fylla universum med
en otalig skara av världar samt giva
lagar åt desamma.

bleka, trollska sken över nejden. Och

Människan, Guds avbild, hade fal

otaliga stjärnor av olika storlek och
ljusstyrka blicka så vänligt ned över
en orofylld värld med dess jäktande,
fredlösa, fridlösa och orofyllda män
niskomassa. Det är så stilla och an
daktsfullt i naturen. Söndagsmorgo
nens frid vilar över det hela och dess
morgongryning talar på 'sitt säregna,
tydliga sätt om en nyss ingången dag,
då Guds barn, fria från det vanliga
arbetet kunna samlas i sina olika hel
gedomar för att tillbedja och lov
sjunga den treenige Guden, Allhär
skaren, Världsförbarmaren, »Fader
över allt vad fader heter».
Med trons blick, genom Gudsordets
fjärrglas spanar jag ut i universums
för världsmänniskans ögon outfors
kade avstånd. Jag ser dessa millioner
av världar röra sig i deras av allmak
ten laggivna banor. Tanken på vem
som gjort eller åstadkommit allt detta
uppstiger helt naturligt i mitt hjärta.
Och svaret får jag genom Joh. I: I,
2, 3. Det är Jesus Kristus, min Fräl
sare och Konung, som frambragt allt,
både synligt och osynligt.
Långt bort i de förgångna, ljusfyll
da evigheterna, långt, långt före vad
vi på ordfattigt människospråk kalla
begynnelsen, - långt innan urålders

lit i synd. Hon hade sjunkit så djupt
att räddning undan den eviga döden
var omöjlig om ej en frälsc,tre kom
henne till hjälp. Dock, »innan jordens.
grund var lagd », hölls ett »rådslut » i
den Eviges rådskammare. Och där
gav Gud den fallna människan sin
egen enfödde Son till frälsare och
hjälpare. »1 tiden:s fullbordan » kom
han och lät sig födas på ett överna
turligt sätt aven jungfru. Huru detta
kunde ske är det absolut omöjligt för
mig eller någon annan människa med
vårt begränsade förstånd att kunna
fatta och förstå. Men jag läser i Guds
ord att »han utblottade sig själv », 
avklädde 'sig sin himmelska härlighet
- och påtog sig »tjänaredräkt», män
niskogestalt, allt detta för att kunna
rädda och frälsa ett fallet människo
släkte.
Han återlöste oss med sitt blod, led
och dog för våra synder, samt upp
stod igen. Han uppsteg till himme
len och återtog sin forna härlighet
och härskarespira. Allt är överlåtet
åt honom. Han är »konungars Ko
nung och herrars Herre ». Och för
honom skola en gång alla knän böjas
och alla tungor skola bekänna att han
är Guds Son. Han äger »all makt i
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himmelen och på jorden». Allt, allt
som finnes av synligt och osynligt i
universums och världsalltets omätliga
omkrets
samt inom evigheternas
räckvidd är hans, allt, allt.

187

det nya Jerusalem. D ä r skola vi till
sammans sjunga »Guds och Lammets
nya sång », - hyllningsså ngen, seger
sången.
»Amen! Kom snart, Herre Jesus! » .
C ar l H o l m e r.

*
Men nu kommer det underbaraste
av allt, något som kommer vårt fat
tiga männis koförstånd att stå stilla av

förundran och beundran. Först så
skola vi bliva lika vår Frälsare Jesus
Kristus. Sedan så få vi ärva lika med
honom och även regera tillsammans
med honom under fridsrikets tidsål
der. Kunna vi fatta detta? Nej! Kun
na vi tro det? Ja, ty han har själv
sagt så.
'Broder och syster, du som har det
beky,mmersamt och trångt i alla av
seenden på din resa genom främlings
landet. Torka dina tårar, glöm dina
bekymmer samt fröjda dig i hoppet
över dina härliga framtidsutsikter.
» Ty vad intet öra hört och vad intet
öga sett och vad i ingen människas
hjärta har uppstigit, har Gud berett
åt dem som älska honom. »
Det är midnattsmörker i världen ,
Majoriteten av den stora människo
massan söker att utan det gudomliga
ljuset finna stigen ut till friden, gläd
jen och välståndet, men utan att lyc
kas. Vi återigen, som äro Guds barn,
vi vända våra blickar mot himmelen
och spana efter den »klara morgon
stjärnan ». Vi vänta snart att få höra
ropet; »Se brudgummen kommer! »
Då äro fattigdom, lidande, sorger,
prövningar och missförstånd slut. I
vår Frälsares sällskap skola vi under
jubel intå ga i den himmelska s taden,

Bibel- och Ungdomsveckan
på Säter.
Alltsed a n jag h örde ta las om S. lVI. K: s
för sta bibel - och un gd omsveclw p å Ste
ninge, h ar jag undra t över hur stä m
ningen egentligen sk ulle vara dä r . F ör e tt
ID-tal år sedan deltog jag själv i en krist
lig ungdomskurs, och de t ma na de ej till
efterföljd. Progra mm e t var utmärkt, och
deltagaranta let s tor t, men förh ålla nde t
m ella n »un gdom ar na» var stelt. Och de t
är nog svå righ e te n med lik na nd e k urser,
a lt en del av besökarna försvinn a i mä ng
den och kä nn a sig ensa mm a och få ingen
a tt öp pn a s itt hj är ta för. S. M. K:s Un g
domsvecka , va rs deltagare till stör sta · de 
len ver kli gen bestod av ungdo m, tog frå n
fö r s ta stund sikte jJ å a Lt alla skull e kä nna
sig h emmas ta dd a. Och jag t ror a tt det
lyckades. \ 'i kä nde oss alla som en enda
slor familj, där Martin Linden och Lisa
Bl om voro de bMa p oler, omhing vilka
de t hela rÖ l'de sig. De två h öra oskilj
aktligt sa mman m ed S. M. K:s bibel- och
ullgdomsveckor , och jag vet inte r ik ti gt
hu r d et sk ull e gå uta n a tt Lisa och Mar tin
vore m ed.

*
Nä)' »veckan» p å tis dagskvällen inl eddes
i sommarh emm ets r ymli ga sa long, hade
e tt 60-läl deltagare sa mlats fr ånskilda
platser i vårt land. Varför h a de de l,om
mit? Svaret p å de nna fr åga stod att läsa
i de fles tas anl et en och i den atm osfär
av stilla fö rvä nta n och mo ttagli gh e t, som
1" ~I(.hJ e.
De t som för t de m sö mma n var
läng ta n efter kla r het i förhå lla nde t till
vår t livs Gud, beh ove t av ett s tör re m å tt
a v Guds segerkr aft och önskan om lju s
och ledning över Guds tanke med avseen ·
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de på platsen, där han vill ställa sina tjä
nare och tjänarinnor. Vilket ansvar och
allvar över en sådan vecka! Skulle de få
vad de önskade? Skulle ljus gå upp för
längtande hjärtan, ny kraft komma de
. trötta till del och klarhet nås ·över Guds
plan med livet? Ja, ty Herren var där!
Inspel{tor Carl Hansson, ordförande i
Ynglingaföreningen Libanon i Göteborg,
på vars vackra sommarhem »Säten) vid
Jonsered ungdomsveckan hölls, påminde

la sept. 1932

seglat upp. Men på ett förundeI"ligt sätt
löstes svårigheterna, och möjlighet att
komma med öppnades för dem. Och nytt
mod och ökad frimodighet skänktes mod
lösa och försagda hjärtan, klarhet gavs
över det som ej vari t rik tigt som det
bort i förhållandet till Gud, och jag tror
ej att jag har fel då jag säger, att Her
rens kallelse a tt bliva hans budbärare u t
till hednaIand nådde något, ja, kanske
några hjärtan. Vi sjöngo däriör med av

Sommarh emmet »Sälen> vid Jonsered:
om detta i sitt hälsningsanförande. Lik
som Herren Jesus efter sin uppstån
delse uppenbarade sig sj älv och sin här
lighet för de trötta, missmodiga och
hungriga lärjungarna vid stranden av
Tiberias' sjö och gav dem nytt mod och
mättade dem, så är Herren även vid As
pens strand redobogen att göra detsamma
där.
Att Herren verkligen välsignade unga
hjärtan under Säterdagarna, det gåvo de
vittnesbörd, som avlades vid slutet av
veckan, Idart för handen. J a, Herrens
kärlel{sfulla hand h a de skönjts och varit
med redan vid planläggningen av Sä ter
besöket. För flera av deltagarna hade det
av olika anledningar synts omöjligt att
komma med. Hinder av olika slag hade

hela hjärtat, när
gamla sången:

någon

tog

upp den

»Nu är jag nöjd och glader,
Nu kan jag andas ut,
Nu bor jag hos min Fader,
Min träldomstid är slut,
Se'n han mig lärde känna sitt eviga för
bund
I ordet den klippfasta grund.
Nu Jesus hos mig bliver
Med nåd så rik och fri,
Hans nåd mig städs omgiver 
J ag lever helt däri.
Och nu jag slipper söl·ja, ty Herren sköter
allt.
At honom min sak jag befallt.»

*
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Näst Gud berodde »veckans» värde på
de medverkande. Och det var en hel liten
skara missionärer med missionsförestån 
dare Erik Folke i spetsen, viJJm genom
sitt deltagande i veckan och allt vad de
gåvo - både i bibelstudier och föredrag
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»Världens nöd och behoy» tecknade han
en bild av det nuvarande världsläget och
missionens plats däri. Trots mörkret och
fiendskapen mo t ljuset, så veta vi, att
»Guds ord behåller segern och alla segra
med, som stå uli Frälsarens led.»

Foto:

~1.

Li)l(l,;n.

Grupp au dcllagare.

och genom den personliga samvaron 
gjorde den så värdefull. Och jag har all
tid tyckt, att det finns inga människor,
som man blir så glad av att vara tillsam
mans med som missionärer. Vad det var
roligt att ha missionsdirektor Folke med!
Bara det att se hans grå huvud och nå
got böjda gestalt därborta på hans van
liga plats i soffhörnet ingav en känsla av
trygghet och rikedom. I sitt föredrag om

Missionäl' Aug. Berg, den mycket ung
domlige missionsveteranen, ledde oss ·ut
på Ordets gröna betesmarker. Hans tren
ne bibelstudier över ämnena »Visshet»,
»Trygghet» och »Glädje» gåvo just åt åhö
rarna, vad ämnena inn ebära, Frälsnings

grunden är säker och håller i evighet,
även om våra känslor skifta som årsti
derna. På den gt'un<len och ej på något
inom oss själva, få vi bygga vårt hopp.
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Och där kunna vi med glädje instämma i
))Kinalänl,arnasll sång:
))Emedan blodet räcker till
Och runnit har för alla,
. .J ag om detsamma sjunga vill,
Dess värde kan ej falla.))

10 sept.. 1932

domarnas hemska skörd. Men vi hörde
oel,så om hur Gud, trots allt, går fram
med makt därute just nu, hur dörrarna
äro öppna för evangelium, och vilket be
kännare- och övervinnaremod, som Kristi
församlingc1äru te visa t. Och berä ttelserna
om hur Gud hjälpt sina tjänare oeh tjä-

Foto: :M. Linden.

I roddbåt på sjön A.spen.

Vid kaffeborden.
fÖl'hållandena i Kina skildrades för
oss av missionärerna Ingeborg Ackzell,
Maria

Nylin,

Oscar

Car/en

och

Malle

Ringberg. Vi ställdes ansikte mot ansikte
med nöden i detta arma land, vi hörde
om kommunisters och rövares härjningar
och våldsdåd och de smygande sjuk-

Foto: M. Lindell.

nal'innor · i de mest brydsamma situatio
ner voro underbara! Må ,dessa vittnesbörd
sporra oss till ännu ivrigare och mera
uthållig bön fÖl' Guds verk i Kina!

*

De sex nya missionärerna, som deltogo
))veckan)), g~\yO . ett särskilt värde åt
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samvaron där. De gingo där liksom le
vande exempel på, att Gud tänker på
S. M. K. och ser dess behov, att han hör
sitt folks böner och ännu en tid vill an
vända oss för sitt verk i Kina. Att lyssna
till deras berättelser om huru Gud P ~l

göra denna skara av förebedjare större.
i\U vi »kinalänkar» komma ihåg de sex!

*

Alla våra möten och sammanl'0mster
voro »förklaringsstunden) . Herren var
oss så förnimbart nära och välsignade

))H ögvaklen .))

Foto: M. Linden.

Foto : M. Linden.

Elt av de t örsta avskeden.
underliga, ibhlnd dunIda, vägar lett dem
fram ' till full klarhet om kallelsen till
Herrens vittnen, var uppbyggligt, ja gri
pande. Våra sex nya sändebud till Sinitns
Land kunna vara övertygade om, att de
följas av många trossyskons fÖl'böner o'ch
'al'ma kä rlek. Säterveckan bidrog till att

hjärtana. Han bröt ned sjä hiskhetens och
egenviljans hinder, och det skel' ej utan
smärta . Det var nog mer än en, som fick
smaka det lidandet. Men det skedde för
att den himmelske Fa-dern skulle kunna
Hita sin välsignelse i ännu rikare mått
komma sitt barn till del. Ty,»ett .stilla
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barnahjärta man fål' ej hur som helst,
Det går ej utan smärta att bli så genom
frälst» .
Om det skulle var något möte, som jag
ville nämna framför de andra, så vore det
offerstunden på lördagskvällen. Gud var
så nära i den stunden. Hans offer,då han
utgav sin egen Son för oss alla, blev så
stort och heligt. Och på grund av detta
offer fingo vi vara med och frambära
våra offergåvor, först och främst oss
själva och ' sedan våra medel. Efter ett
kort tal av Lisa Blom, började vandringen
fram till 6fferskålen och sedan ut p å ter
rassen, ·där vi bildade ring och sjöngo
den ena sången efter den andra i väntan
på att sammanräkningen skulle bliva fär
dig. Och när Martin Linden efter en
stund kallade oss tillbaka in, kunde mis
sionsdirektor Folke meddela, att mera än
950 kr. inkommit. Detta öka-des vid en
annan .offers tund, så att tiilsamma ns kr.
1,120: 25 inflöto. Gud vare tack för ett så
dant oHel'sinne!

*
Avslutningsmötet
på
söndagskvällen
tycktes det vara svårt att avsluta. Sång
efter sång sjöngs, och det ena vittnesbör
det avlöste det andra. överfyllda hjärtan
vittnade om vad Gud gjor t m ed dem un·
der de gångna dagarna, och tacket och lo
vet till H~rren för hans nåd och välsig
nelse ville ej tystna. Men med tanke p å
att Hera skulle resa tidigt n~ista morgon
måste vi avsluta, och i början av den nya
dagens första timme skiljdes vi iit. Fast
inte blev det mycken sömn den natten .
Och så kom skilsmässan. Grupp efter
.grupp gåva sig iväg, och sist foro Lisa
. och Martin. »Högvakten», hemmets per
sonaIoch undertecknad voro ensamma
kvar. Och nog kändes det tomt på Säter
då! Men på samma gång bodde där en
innerlig glädje i hjärtat över att ha fått
vara med om en sådan ve.cl{a. Och uäl
signelsen var kvar! Ty den Henen väl
signar, han blir verkligen välsignad .
En varm hälsning till alla deltagarna
Säterveckan!
E. O.
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Missionstidningen Sinims Land.
Under sommarmånaderna, juni-sep
tember, kommer Missionstidningen Sinims
Land i år, i likhet med föregående år, att
utgivas med endast ett nummer i må
naden.
Rättelse.
I förra numret hade ett beklagligt tryck 
fel insmugit sig i brevet fdm fru Olga
Styrelius på sid. 182. Där stod nämligen :
»Nu ha vi just avslutat stormötet här
efter att först ha haft tio dagars dopka
las.» Det skulle ha stått: »efter att först
ha baft tio dagars dopklass». Våra läsare
kunde säkert av s'l.lnma nh anget förstå
meningen, men vi vilja dock härmed in 
föra rättelse samtidigt som vi bedja om
benäget överseende.

Familjenytt.
Den 24 sistlidne aug. firade mlsslOn år
Martin B ergling och fröken Birgit Bran
din-Olsson sitt bröllop i Peiping. Vi fram
bära härmed våra varmaste lyckönsk
ningar.
Utresande missionärer.
Fröken Minnie Nicholson avreste den 1
sept. [l'im Göteborg för att över Am erika
resa till Kina.
Fröknarna In geborg Ackzell, Ingrid
Berg, Gudrun Boquist och Gerda Gu stavs
son samt miSSIOnärerna Ake Haglund,
Erik Malm och Carl-Gustaf Nordberg ut
resa v. G. till Kina ' med motorfartyget
»Fulda» från Genua den 20 sept. Avresan
från Stocleholm sker fredagen den 16 sept.
med tåg , som avgår kl. 21.25 från Stock
holms Centralstation.

Välsigne Herren dessa missionärers ut
gång, deras resa och deras ingång i Kina!
Må de få va ra inneslutna i missionsvän ·
nernas kärlel,sfulla hågkomst och förbön.
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Välkomst- och avskedsmöte.
Under sommaren hemkomna missiouä
rer komma a tt hälsas välkomna vid ett
möte på K. F. U. M., Birger Jarlsgatan
35, Stockholm, tisdagen den 13 sept. kl. 7
e. m. Vid samma tillfälle få vi säga far
väl till i höst utresande missionärer.
I samband med detta möte serveras l<affe
och t e mot vanlig avgift. 
Onsdagen den 14- kl. 7 e. m. anordnas
nattvaråsgång i Betlehemskyrkan m ed
skrifteltal av pastor Joh. Hagner. Varmt
välkomna till båda dessa möten!

Kinalänkmöte.
KinaIänkarna i Stockholm inbjudas här
med till möte hos Ingenjör och Fru Axel
Welin, Norr Mälarstrand 66, 4 tr., tors
dagen den 15 dennes kl. 7 e. m. Välkomna!
Tisdagsbönemötena i Betesdakyrkan.
Från och med tisdagen den 20 sept. hål
les v. G. t. o. m. tisdagen den 13 dec. varje
tisdag kl. 7 e. m. bönemöten för Svenska
Missionen i Kina i »Kinarummet», Betes
dakyrkan, Floragatan 8, Stockholm. NU
de mötena bliva väl besökta och må n ~\ds
och böns Ande under dem givas å t oss.
Välkomna !
"Frågor och svar om Kina."
En mindre bok, 56 sidor, med titeln:
»Frågor och war om Kina» utkom i våras
på vårt förlag. Boken _är skriven av mis
sionären fröken Ingeborg Ackzell och be
svarar frågor om Kinas geografi, kultur,
hus och hem, religion och vidskepelse
samt om missionsarbetet där. Den är
rikt illustrerad och kostar endast 75 öre.
Rekvireras från Sv. Missionens i Kina
Förlag, Drottninggatan 55, Stockholm. Då
minst 5 ex. köpas lämnas 25 % raba tt.
Ej fraktfritt.
Av utrymmesskäl överstående till nästa
nummer.
Vi hade från början ämnat att i detta
nummer av vår tidning presentera de se
nast avskiljda missionärerna för vål" läse-
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l,rets. Detta är oss emellertid ej möjligt
av utrymmesskäl. Deras bilder och något
om dem lwmmer emellertid att i stället
införas i nästkommande nummer av Mis-
sionstidningen Sinims Land.

Missionärsavskiljningen
i Tånnö.
Söndagen den 14 aug. blev en stor hög
tidsdag för missionsvännerna i Tånnö_
Då avskiljdes nämligen en av soclmens
döttrar, fröken Gerda Gustavsson, i h em
socknens kyrka för sitt kall i hednaIand_
T å nnö är en församling, som fått göra
en ovanlig insats i missionsarbetet med
tanke _på antalet utsända missionärer_
Gerda Gustavsson är nämligen den åtton
de missionären från denna församling.
Att en församling på 400 medlemmar fått
glädjen sänd a så många missionärer må
för oss alla vara ett ä mne till tacksägelse
för Guds underbara nå d.
Redan lördag kväll inleddes högtiden
m ed ett möte i det närmast fullsatta
missionshuset. Missionsföreståndare Erik
Folke läste Apg. 13: 1-3 och påminde om
den kallelse - som moderförsamlingen i
Anholda fick att sända missionärer. De
offrade villigt det bästa de hade, det som
de minst kunde undvara, Paulus och Bar
nabas, för att sprida fr älsningens evan
gelium. I kväll är det också en offrande
högtid, då denna församling får offra
en av sina kära . Så påminde missions
föreståndaren om den gamla gudskvinnan
från Tånnö. Hon levde i den tron och
förvissningen att i denna generation 10
missionärer skulle utsändas från Tånnö.
Det ser ut som Gud snart skulle förver!{
liga ,detta hopp. - Missionär Aug. Berg
talade över Psalmen 116: 1: »Jag har Her
ren kär, ty han hör min röst och mina
böner.»
Fröken Lisa Blom berättade om Guds
underbara hjälp med avseende på mis-sio
nens yttre behov, det nödläge som mis
sionen lwmmit i innan tanken på bibel
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och ungdomsveckor blev förverkligad och
huru Gud så unde!'barl vålsignat dcssa
veckor och givit S, lVI. re »Kinalänken».
Till sist uttalade hon en innerlig maning
och förhoppning, att Gerda just från
Tånnö skulle få många förebedjare och
skaffare.
Om söndagens
missionärsavsl,iljning
sl<river signaturen H. S-n i Nya Värna
mo Tidning följande:
»Det var högtid och helg över Tånnö l
.söndags förmiddag. SoJsl,enet flödade
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liga sanningarna och betonade, att endast
de människor, som sHI i intim kontaJ<t
med Kristus och som hämta kraft hos
honom, kunna få rikt fruktbärande liv.
De bli också sldcldiggjorda att bära ut
cvangelium till medmänniskorna. De bli
Guds sändebud i en ond och förrädisk tid.
De sätta djupa spår efter sig i tiden och
även om de oHa få sl(örda oforst,jelsc
och otack, så kunna de vara lyckliga; ty
Gud är på deras sida.
S~I blev det ytterligare körsång och

Foto: B. Palmborg.

Fröken Gustavssons avskiljning i Tånnö kyrka.

ymnigt mått över gulnad gröda, Vidös
terns böljor glittrade mellan träden och
flaggorna vajade på stängerna.
Klockorna började klämta och · tonvå
gorna rullade ut över {len sommarfagra
nejden, orgeln tog vid och snart brusade
psalmsången stark och mäktig.
Det vilade en säregen stämning av all
var och sympati över denna stora för
samling. Kyrkan var också prydd till
högtid. Framme kring l\Orpartiet hade
placerats björkar och på altaret lyste
praktfulla blomster,
Efter l,örsång och altartjänst av kyrko
herde J. W ilIstedt predikade missions
direktor Erik Folke över dagens högmäs
sotext om ond och god frukt. Innerligt,
enkelt och· värmande tolkade han dc he

psalmsång, varefter den egentliga avskilj
ningsakten tog sin början. Missionsdirek
tor Erik Folke trädde fram till altaret
och nedanför altarrunden grupperade sig
representanter för Svenska Missionen i
Kina, ledarna för det I<yrkliga och fri
religiösa m'betet i socknen och andra med
fröken Gerda Gustavsson i sin mitt.
Efter en kort, varmhjärtad bön tog
missionsdirektor Erik Folke till orda och
höll ett gripande invigningstal.
;\Iskade syster, din invigningsstuncl har
nu kommit - yttrade han bl. a. Din Fräl
sares genomstungna händer vila över dig,
Han vill ge dig helig kraft, han vill viska
i ditt öra, att han skall vara med dig alla
slunder, tills du kallas inför hans tron.
S[lsom ett minnesord vill jag på denna
stund ge dig den 23 versen i psalmen 37:
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»Genom Herren bliva en mans steg fasta,
när han har behag till hans väg.»
Den väg du har beträtt, syster, är Her
ren kär. Det var han, som fick föl'a dig
fram till korset och visa dig vad som
skedde, när han led korsdöden för dig.
Du fick erfara kraften och välsignelsen
av Jesu Kristi fullbordade offer på Gol
gata. Din väg är nu Herren käl'. Han
förde dig fram till sitt heliga altare in
nanför förlåten. Du har känt vilken out
säglig ljuvlighet det är att böja knä \'id
J esu sida. Herren har behag till din väg .
Kom ihåg, att han älsl,ar den lärjungen
mest, som kommer honom närmast. Ju
mera du lär bnna den vägens härlighet,
desto lyckligare skall du bli.
Det är väl den högsta uppgift, som kan
givas, att få följa Jesus ut till törstande
och hungrande människosjälar. Gå den
vägen i Jesu namn, älskade syster. Då
står för dig det härliga löftet: Dina steg
skola bliva fasta.
. Du shJl nu gå till ett folk, som du ej
känner och till ett land, som är dig främ
mande. Men bäva ej; ty Herren skall gö
ra dina steg fasta. Du får gå ett steg i
sänder. Och vi hoppas, att du skall få gå
m~\l1ga steg med Herren. Om det ser far
ligt ut ibland , kom ihåg att .Jesus är med.
Kom ihåg änglavakten. Gudasonen är
din följeslagare och då blir du aldrig en
sam.
Vet också att du är väkommen till Kina.
En stor skara frälsta kineser ha länge
bedit för dig och väntat på dig. Och en
gång, när din arbetsclag är slut, skall Her
ren Jesus föra dig från stridens och
mÖl"krets land till fridens och ljusets.»
Sedan fröken Gustavsson läst trosbekän
nelsen framställde missionsdirektor Folke
till henne några ritualenliga fragor, bl. a.
om hon i 1TO på Guds löften ville grl l!t
såsom Herrens sändebud till Kina. Svaret
blev ja.
AUen avslutades med att assistenterna
läste var sitt bibelspråk och missionsdirek
tor Folke nedkallade Guds välsignelse över
-den nyinvigda missionären och hennes
verksamhet i främlingslandet.

LAND.
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Månget öga tårades i kyrkan under denna
heliga stund, och när psalmsången åtel'
började brusa, då stämde många röster in:
Närmare, Gud, till dig,
närmare dig,
om det än blir ett kors,
som lyfter mig ...
P~l em. hölls möte i missionsparken, då
missionshuset ej kunde rymma alla. Vid
detta tillfälle talade missionär Aug. Berg,
fröken Lisa Blom, missionär Gerda Gus
tavsson. Frimodigt och gripande talade
Gerda om den glädje som beretts henne,
då hon få tt fira denna sin stora högtids
dag i sin egen församling. Här hade hon
fått börja som liten söndagsskolflicka, va
rit med i junior- och ungdomsföreningen
och sist församlingen. Här hade hon all
tid haft ett hem. I-lon tackade vännerna
för förbönens' stödjande armar och hop
pades alltfort få vara innesluten och bu
ren i förbön , när vägen nu gick till Kina.
Minnesord lämnades av många, bl. a .
av kinamissionärerna Tonner och Fre
lander.
Missionsföreståndaren bringade
ett tack till vännerna i Tånnö för all väl
vilja och gott mottagande.
Så är d enna högtid ett ljust, rikt min
ne. Nu gå missionsvännerna och vänta
på det nionde sändebudet från TånnÖ.
Väntar du, beder du?
B. P.

Missionärsavskiljningen
i Norrköping.
Fjorton dagar efter missionärsavsl<ilj
ningen i Tannö samlades vi till en lik
nande högtid i Norrköping. Känslorna,
som alltid gripa -dem som samlas till så
dana högtidel', kunna, tror jag, antydas
genom orden: glädje, förväntan, heligt
allvar, ansvar. Man är glad att få vara
meu,.man väntar att få så mycket av
Gud och man gripes av heligt allvar med
tanl{e på att ett liv sl{all invigas för Her
l-ens tjänst och på att Gud vid sådana
tillfällen påminner alla om vikten av ' hel
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hjärtad överlåtelse åt honom . Så blir det
ock en känsla av ansvar.
Sådana känslor grepo säkerligen oss
alla i Norrköping. Vi, som kommo dit
som gäster, voro så jublande glada att få
komma till »N orrköpingspojkarna» och
deras sommarhem. Förväntan var stor.
Vi väntade att få mycket av Gud, och på
samma gång kände vi allvaret och ansva
ret bemäktiga sig oss.
Då vi, n~\gra Stockholm are, komrno,
var missionskommitten redan samlad till
sammanträde, och red an det var ju en
eriman om att något höl! på att ske, och
a tt Norrköpings 1(. F. U. M. var med i
arbetet både ,då det gällde råd och dåd.
Detta sågo vi sedan gång efter annan nya
bevis för. Gud vare tack för missions
kärleken inom denna förening såväl . som
på andra platser och inom andra grupper.
På lördagseftermiddagen samlades vi
till .mö te på Norrköpings K. F. U. M:s
sommarhem, Händelöhult. Då hälsades
vi välkomna av föreningens ordförande,
disponent Gusl. Törnqvi sl, och. dessutom
talade då missionär Oscar Carlen, mis
sionssekr. jVlarlin Linden, fru Gerda Car
len samt missionär ivlaUe Ringberg. Den
sistnämnde (namnen nämnas i den Ql'd
ning de medverkade) erhöll en särskild
välkomsthälsning; han hade ju nyligen
hemkommit från Kina och han är K. F.
U. M:s egen missionär, underhållen av
mellersta distriktet.
Intrycken från detta möte minna om
nåden att få stå i Herrens tjänst och om
kallelsen till denna tjänst. Trygghet och
vila ges där; Herren själv har genom sitt
offer berett möjlighet ati inträda i den
tjänsten, och finge han riktigt hand om
oss skulle vi hädanefter kunn a göra ännu
mycket mera i tjänsten. Så kom lwllelsen,
och Norrköpings K. F. U. M. tog emot
den. Man började genast planera för aU
taga även Erik Malm såsom mellersta di
striktets inom K. F. U. M. missionär. Her
ren löne och välsigne sina skaffare.

*
På söndagen predikade ordföranden i
Kommitten för Svenska Missionen i Kina,
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d:r Karl Fries, i högmässan' i Hedvigs
vackra kyrka, Norrköping. Omedelbart
efter högmässan avskildes sekreterare
Erik Malm till Svenska Missionens i Kina
mission är.
Invigningst alet hölls av missionsföre
ståndare Erik Folke, som därvid utgick
från 1 Tess. 5: 24: »Trofast är han som
kallar Eder; han skall ock utföra sitt
verb> Personligt och innerligt riktades
det ordet till missionär Malm. Du skall
alltid få erfara Guds trofasthet. Sl,ulle du
fä känna det som profeten, då han låg
under ginsterbusken, skall du få erfara,
huru Gud i sin trofasthet handlar med dig
såsom han handlade med profeten. Un
der ångest, nöd och lidande skall du få
erfara, att han som kallat dig ändå är
trofast. Det finnes en borg, till vilken
du får fly, en borg, som aldrig vacklar;
det är Guds trofasthet. Då Gud har kallat
dig har han ock omgärdat dig med sin
trofasthet. Så blir det en nåd att få taga
emot Herrens kallelse.
Då du kommer ut till Kina, skall du bli
uppmuntr ad av att bliva mottagen med
kärlek ej blott av de våra därute utan
även av kineserna. Du är ett svar p.å de
inföddas böner såväl som på missionä
rernas därute och mångas h ärhe mma.
Så gå dä ut i din Herres tjänst. Pår du
än så med tåra r, du skall få skörda med
jubel. Herrens trofasthet borgar därför,
Stunden nu skall ej gå spårlöst förbi utari
bära frukt för verket därute såväl som
för den sändande församlingen här
hemma.
På söndagens eftermiddag samlades en
stora skara till friluftsmötet på Händelö
hult. Där talade disponent Gusf. Törn
quisl, missionär Malte Ringberg, missio 
när Erik Malm, fröken Lisa Blom och
missionsföreståndare Erik Folke i nu
nämnd ordning. Stilla lyssnade man till
förl<unnelsen. Det kändes, att man ville
vara med i verket. frögtiden närmade
sig sitt slut, men det kändes snarare som
om den var både fortsä ttning på något
som varit och början till något som skulle
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komma. Missionsföreståndaren uttalade
cn undran, om vi ej snart, kansl,e redan
nästa år om Herren dröjer, skulle få va
ra med om ännu en missionärsavsldlj
ning i Norrköping. Ja,det kändes så,
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och det ej minst då »Kinalänl,arna» en
stund senare på l,vällen voro samlade till
samtal och bön. Gud välsigne sitt folk i
Norrköping! Lede han dem framåt efter
sin vilja!
M. L.

Foto: M. Linden.

Från [rilu[lsmölel på fländelöhult .

Missionärsavskiljningen
i Örebro.
Lördagen den 3 och söndagen den 4
sept. firades missionshögtid i örebro. Det
var den sjätte, den sista missionärsav
skiljningen i år inom Svenska Missionen i
Kina. Missionsföreståndaren talade där
för om den såsom »den sista,den stora
dagen i högtiden», och det ol'det vann
genklang i allas våra hjärtan. Det var i
sanning en stor högtid.
*

Början gjordes i Luthersl,a Missions
huset på lördagskvällen, och början val'
god. Först talade missionsföreningens
ordförande, kontorschef J. Aren. Han
läste 1 Tess. 5: 16-24 och talade om gläd
je och tacksamhet under bön såsom ett
lämpligt program för vårt liv. Vi ha löfte
om att alltid få vara glada, att alltid fröj
das i Herren. Vi uppmanas att tacka Gud
i alla livets förhållanden och att bedja
oavlåtligen. Blive då detta vägen vi alla
vandra! Den önsl(an uttalades både med
tanke på fröken Ingrid Berg, som nu

skulle avskiljas till mlssJOnär i Kina, och
på de övriga deltagarna i ' mötet.
Näste talare var ungdomsföreningens
ordförande, O. Ahlheim. Han vände sig
särskilt till fröl<en Ingrid Berg och talade
om att vemod men på samma gång en
känsla av a tt få mottaga en stor förmån
bemäktigade sig hennes vänner med tan
](e på skilsmässan. Det var ju en stor för
m ån, att en av deras egna fick gå ut så
som missionär, men det ]mnde ej hjälpas,
att det också ],ändes vemodigt att behöva
skiljas. De voro ju gamla goda vänner.
Såsom goda vänner ville de, då nu så
måste ske, sIdljas från frö](en Berg. Där
för ville de ge en vas med rosor. Rosorna
vissnade ju sn'a rt, men då s]mlle vasen,
tillverkad av dirigold i Örebro, påminna
om hennes vänner där. De önskade henne
rosor på vägen, glädje och framgång i
arbetet och fru](t till Guds förhärligande.
Till sist lämnades som minnesord Rom.
8: 31, 32.
Efter servering av te och smörgåsar ta
lade d:r Karl Fries. Han utgick fr ån Apg.
13: 1 f. och erinrade , om, att ·det var då
Barnabas och Saulus förrättade Herrens
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tjänst, som den HeJige Ande bjöd, att de
skulle avsl,iljas till att bli mlSSlOnarC...
Guds Ande tog dem från en uppgift, i
vilken de varit trogna, och gav dem en
annan, en större. Så gör han än i aag,
och det kännes i församlingen, då deras
plats står tom, som förut varit verksam
ma där.
Skal! då församlingen försöka behålla
för sig själv eller sbll den låta gå? För
församlingen i Antiokia var det nog att

10 sept. 19i12

en bllelse som avser heliga ända må!, .
frukt åt Gud. Föl' de anhöriga är det en
heJig offerväg, sasom då Abraham med
löftessonen vandrade upp till Moria berg,
Men detta är en väg till att möta Gud plI
ett rikare sätt än förut, då nytt ljus kas
tas över Guds tankar, Guds hemligheter.
På den vägen dras slöjan undan, blicken
skärpes. Med helig bävan fä vi en ny
blick på Guds offer.
Så få "i då gå upp till Guds ' berg, där
Herren kallat. De fastade . b å clo, lade
Gud lyiter pa den himmelsl,a förl å ten .
händerna på dem och lälo dem begiva Och därifrån få vi gå med välsignel se,
sig åstad. Så sker än i dag. Så har skett som s](all ges åt många, Det är en lag i
nu i Örebro. Därför riktade d:r Fries till
Guds rike, som aldrig ändras. iVIå vi få
SIll t ett tac!, från Svenska Missionen i
nåd att hålla ut!
Kina till församlingen , till föräldrarna,
Fröl,en Ingrid Berg tala-de därefter om
til! dem som läto de nu till Kina kallade sin »synnerligen stora glädje». Hon var
begiva sig ~lstad.
glad att få ha denna stund i detta kära
Fröken Lisa Blom talade så om, att gamla missionshus, där hon varit med
detta år föl' S. M. K. varit ett rikligt mär sedan sin tidiga barndom. Där hade hon
mött Gud, där hade hon varit med i ar
kes ~lr: Vi ha fått fira 45-årsjubileum, vi
ha Hitt ha sex missionärsavskiljningar betet, och där hade Gud mött henne med
och vi få i höst sända ~\ tta missionä missionärskallelsen för sex och ett halft
8X sedan . Gud har varit trofast. Gud äl'
rer till Kina. Det är fyratio ål' sedan vi
fingo sända sex nya missionärer på ett god.
år. Vi ha anledning vara tacksamma för
Till församlingen fl'ambar hon ett varmt
denna stora nåd. Och även om vi ibland
tack för allt, nu ock för minnesg ~\van.
bli oroliga, har Gud visat sig trofast ocJ;så Sina ungdomsvänner tillönskade hon nåd
då det gäller de ekonomiska behovens . till att helt överlåta sig åt Gud och slu
fyllande. Han som hjälpt i 45 år, nog tade sitt anförande: Bed för mig, att jag
skall han alltjämt ge vad vi behöva.
alltid må leva så nära Gud att jag kan
bära frukt!
Och de som nu ge åt Gud, ·de skola fil
mycket igen av honom. Församlingen,
Missionär Erik Malm talade oekså om
som låter missionärerna begiva sig åstad, glädje inför u tresan. Vi känna vår svag
skall få igen välsignelser, och detsamma het, sade han, särskilt då vi äro ensamma
gäller för~ildrar och syskon. Ofta tänker
med Gud, men bakom oss står Guds kal -o
jag, sade fröken Blom, inte hade ·yi fått
lelse. Genom den skall det som bliver sått
vad vi nu Hitt av Gud,. om Fal' och Mor i svaghet uppstå i kraft, och då han ej
sagt nej , då Gud kallade min bror Carl vår svagl1et borttaga glädjen, som är oss
att resa till Kina. Kan något göra oss så
given av Gud.
rika som att vi få ge åt Gud? Och det
Om glädje talade även fröken Bergs far,
gäller oss både som enskilda personer kamrer O. Berg. Han nämnde, att han
och som församlingar ellel' föreningar.
och hans hustru själva en gång velat g~l
»Tacken herrarnas Herre, - - - honom, såsom Herrens sändebud till Kina, fastän
som allena gör stora undel', ty hans nåd vägen då stängdes. Därför var del en
varar evinnerligen.» Ps. 136: 3, 4.
glädje, att deras äldsta dotter nu fick gå ,
Missiollsföreståndare Erik Folke talade även 0111 det P~I samma g~\l1g kändes så
särskilt till ·de anhöriga. Vi stå på helig som ett offer.
mark, vi röra oss med en helig lwllelse,
Efter ytterligare några lwrta anföran
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den avslutades detta möte av predil<ant förut har jag intc tänkt att sIu-iva på egna
J. Westman . Det var ju endast inled
vägnar, men först nu, då jag fått en extra
ningen till den stora dagen i högtiden, påstötning, har det blivit av.
men det var en stund typisk för hela hög
Trots a tt denna konferens till sin art
tiden, och därför hava vi refererat den är så helt olika Steningcmötena, ha tan
så utförligt, ehuru utrymmet ej medgiver karna gång på gång gått till de dagarna
. för 4 ål' sedan, då jag fick min kallelse
ett lika u lförligt refera t för sönclagen.
:::
att komma hit ut, och nu kan jag tacka
På söndagen talade på f. m· d:r K. Gud, som fört mig så långt. Jlå Gud ock
Fries i Nikolai kyrka, missionsförestån så i forts~\tlningen få förverkliga sina
dare E. Folke i Olaus Petri kyrka och planer.
missionär A. Berg i Luthersl,a missions
Dagen innan konferensen öppnades var
huset. Fröken Ingrid Bcrgs avskiljning helt avskild fÖl' bön, och gemens anit Hngo
förrättades i samband med aftonsångs vi lägga fram inför Gud allt, som rörde
gudstjänstcn i Olaus Petri l(yrka. Härvid l(Qnferensen och arbetet i sin helhe t. Utan
hölls en 1<0rt predikan över aftonsångs den dagen unclrar jag om vi skulle fått
texten .av missionssckr. M. Linden, var sådan välsignelse de följande ·dagarna.
efter missionsföreståndar c E. Folke höll AlIa diskussioner och fr ligor avlöpte i så
invigningstalet med Jes. 45: 11 såsom ut fullkomlig harmoni och först åelse . Många
gångspunkt. Efter avskiljningen val' sam mycket intressanta och givande diskus
kväm anordnat i Olaus Petri Försam sioner förekommo, som gav oss nykom
lingshcm, där lwrta anföranden höllos av lingar en ny syn på både svårigheterna
kyrkoherde Carl Slenbäck, frölmarna och möjligheterna här ute, liksom även
Ingeborg, Ackze/l, Lisa Blom och Ingrid en liten inblick i arbetet på stationerna.
Vad vädret beträffar hal' det också va
Berg samt missionärerna A. Berg' och
Erik Malm med avslutning av missions rit strålande, men i hetaste laget, ty van
ligen ha vi haft mellan 35--40° C. i skug
föreståndare Erik Folke.
M. L.
gan . Det är tillräckligt för oss nordbor,
eller hur?
Min tid nere i Yangchow var en härlig
sådan, som jag för inget vela t gå miste
om. Underbarare val' det dock att få
komma upp till Yuncheng till vårt eget
fält, och snart hoppas jag få komma till
Yuncheng 10/6 HJ32.
Hoyang och in i det verkliga missions
arbetet.
Kära Kinalänkar!
Med Jes. 43: 19 ville jag så få sända El'
Av konferensen har jag fått i uppdrag alla hela ](Qnferensens och mina egna
att sända en hälsning till Er alla kära hjärtlLga hälsningar.
vänner, och det ä r med glädje jag fuJl
Er tillgivna
gÖl' detta uppdrag. Hur många gångel'
Birgit Brandin-Olsson.

REDOVISNINGAR
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under aug. 1932.
Allmänna missionsmedeI.

G. R, Sthlm
10~3.
A. S., Bj örköb y
1084 . Daggr. i K. M.. A., till Birgit B ran 10R2.

din·OJ~ sons nnderb.

108G.
1087.

), On;imnd "
Koll. i F O\'ssjö

J088.
lOS~.

20: .10: -

D: o i For""

r.

R ..

'fi'101'S S;J

1090. »För fraliter »)
1091. Föreningslänken , .EJ,s jö, t. J. llult
qvists underh.

900: 10 : 13: 17

1092.
10n3.
1094.

A. O., NOl'del'ön
.J. B .• Sthlm
" Ps. 103: 13'. 14 "

17:

on

5: 

3: 

2:;
50
100
10

<.200
109G.
.1097.
109S.
1099.
1100.
.1101.
JI02.
n03.
J104 .
U05.
U06.
1108.
.1109.
illO.

1111.

1112.
Illa.
1114.
1115.
1117.
1121.
1122.
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Koll. i Brunnskyrkan, Holsbybrunn 176: 10: »För. Knyppling)
10: »Tackoffer för sommarvila»
40: H. o. 1. J., Gbg
50: »Tionde»), Rut
Mellersta distr. av Sveriges K. F .
U. M., till Malte Ringb ergs underh. 750: ,J. S., H uskv arna, »tackofYen>
10: 15: M. S., Mora
25:
A. M., Malmö
Skärstads Nona KristI. Ungdomsf.,
50: till Aug. Bergs nnderh.
30: D :0, till Hugo Lindors d :o
H. H ., Jämserum, »Herrens tionde » 50: ~O: ~
»Ett tackoffer till Herren»
25: J. o. M. v. M., Sthlm
Blommor på K. A. Johanssons grav,
10: 
av vänner
15: 
»Tionde enl. Herrens ord»
100: 
»l's. 96: l. 2»
5: 47
Kol!. i Gustavsbergs kyrka
2a: 
Del av koll. i Rådmansö kyrka 7/8
»Syföreningens sparb.·medel» gm H.
H., Malmö
300: 
E. J., Boden, till Joh . Aspbergs un
100: -
derhäll
O. H. K. U-d. till C. Bloms underh .
Hol8by 125: - , Eker da 25: - , Skede
20: - , Björkö 00:-, Slättäkra 40:-,
Lemnhult 25: -, Hjältaryd 30:-,
Osterkorsberga 100: - , Bäekseda
50:-, Vetianda 150 :-, till J. Hult
qvists underh. Mörteryd koll. 21:-,
Naglarp 25: -, till M. Lindens un
derh. Naglarp 25: -, Holsby 25: -,
Björkö 50:-, Osterkorsberga 50:-,
S. M. K., VetIanda sparb.-medel
191: 47, Fifflekull 75: -, Osterkors
berga 25:-, d:o sparb.·medel 15:-,
Bäckseda d:o 35: - , ' österkorsberga
14 marsoHer .30: O", Slättåkra en
blomma på Einars grav l:'): -, av

allm. miss.-medel 250: 1,447: 52
50: 
1123. M. G., Djursholm
112'1. '.restamentsmedel efter avI. lär. frkn
500: 
Mal'ia Karlsson, Karlshult
133: ·12
1125. Bergviks syfören.
99: 76
1126. Suunerå d :o
1127. Nyholms o. Svanfors mfg, till Maja
Lnndmarks underh . .'
32: 
1128. California komiten, Kingsburg, till
N. o. O. Styrelius underh .
378: :,G
.
2: 25
1129. »Onämnd»
1130. Koll. i Tånnö kyrka vid missionsav
168: 
skiljningen 14 aug.
62: 51
1131. D:o i Tånnö missionshus 14 aug.
[):
1132. OV/lrskott pil servering, gm S. B.
1,120:
25
Säter,
.Jonsered
»Offen>
pil
J133.
20: 
1134. ()]rnstads Västra syfören.
1135. Drevseryds Arbets fören., Brötje50: mark
20: 
1137. G. K. Brantås
15: MånstOl'ps
mfg
1138.

1139.
1140.
1141.
1142.
1143.
1144.
1145.
1146.
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25:
38:
15:
56:
18:
30:
9:

Koll. i Herrljunga
D:o i Tibro
W . G., d:o, resebidrag
Koll. i Skövde
A . B., Hjoggböle
Koll. i Sunnerå
D :o i Ljungby
Kinesernas Vänner, Värnamo, rese
bidrag
M. R., Växjö
KOl"sberga Juni·orfören .
F. o. E. M., Mörby
»Dalecarlian»


64

48

-


10:
40 :
25:
30:
20:
10:
100:
100:

1147.
1150.
1151.
1152.
1153. »Anna»
1154. »Ps. 118: 29», till C. Bloms underh.
1155. »Ps. 34: ]8», till R. Andersons d :o








Kr. 7,639: 12
S. M. K:s Pensionsfond.
115G.

50: 

»2 Mos. 35: 5»

Kr. 50:
Särskilda ändamål.
1081. SVnrb .-medel fr. Söndagsskolan i
Kristiueberg, Sthlm, till W. Berg·
lings verks.
1085. Ungdomens syfören., Kristdala, till
Minnie Nicholson för kvinnoarb.
1096. »Ps. 10:3: 13, 14» till Maria Pettersson, att anv. enl. överensk.
U07. Skärstads Norra Krist!. Ungdomsf.,
till evang. Himlagåvans underh .
1116. Frän Carol a Berglings lägerbarn i
Skellefteå, att anv. till »Do fyra»
1118. A. o· C. R., Malmö, till Maria Pet
tersso ns bibelkv. underh.
1119. D :o till en skolgosses d:o
1120. S. 'NI., G:la Uppsala, till Hanna
W a ngs verks.
1136. A. rL , Sthlm, till Kuei-lins underh.
1148. On ämnd, till Maria Pettersson, att
anv. efter gottf.
1149. »Mormors minne», för verks. i Puchow

10: 
35: 
20: 
100: 
50: 
100: 
100:
10 : 
45: 
10: 
3S: 

Kr. 515:
7,639: ]2

Allmänna Missionsmedel
S, M. K:s Pensionsfo.nd
Särskilda ändamill

50: 
515: 

Summa under ang, mån. 1932 Kr. 8,204: 12
Med varmt tacle. till varje givaTel

»Kristus Jesus är vårt hopp. »

1 Tim. l: l .

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm.
Telefon: 44 59. 54 73. Postgirokonto n:r 50215.
~~~~~~~JY~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~JY~~~~~~~

INNEHÅLL:
"Ill. - Jesus Kristus. - Bibel- och Ungdomsveclwn på Säter. - Från Red. och Exp. 
Missionärsavskiljningen i Tånnö. - Missionärsavskiljningen i Norrköping. - Missio
närsavskiljningen i örebro. - Ungdomens avd. - Redovisning.
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FOLKE.

M O D!"

Av August Berg.
»Och när bröderna där fingo höra
om oss, gingo de ut för att möta oss
ända till Forum Appii och Tres Ta
bernre; och när Paulus såg dem, så
tackade han Gud och fick nytt mod. »
Apg. 28: IS.
»J ag vädjar till kejsaren! » Så lydde
Pauli svar på ståthållaren Festus' till
frågan, om han ville fara upp till Je
rusalem för att där låta sig dömas.
Herrens förutsägelser om Saulus, hu
ru mycket han skulle lida, och huru
han inför hednafolk och konungar
skulle vittna om sin Frälsare (Apg.
g: IS, 16), voro nu på väg att få sin
fullbordan.
Men nog såg det mången gång ut
för Paulus, som vore hans sak hopp
löst förlorad, som fäktade han i väd
ret, som vore han, vad ateniensarna
kallade honom för - »en pratmakare ».
Vi veta dock genom studiet av Pauli
brev, att alla dessa yttre inflytelser

endast berörde så att säga ytan av
hans tro, de rubbade aldrig själva
grundvalarna.
»Jag vet», »jag är förvissad om»
äro uttryck, som han ofta använder.
O, vilken förmån att hava gjort sin
kallelse och utkorelse fast! Vad är all
jordisk glans och ära mot det att
kunna tillägna sig ett sådant kleno
dium som blott detta: »Så är nu ingen
fördömelse för dem, som äro i Kristus
Jesus! » Vilket dagligt gästabud är
det ej att veta, det Guds välbehag vi
lar över en och att man, vägen må
vara jämn eller svår, dock går på den
Herren utstakat! Låtom oss nu från
vad som i vår text säges om Paulus
hämta en praktisk lärdom! »Han var
en människa av samma natur som vi " .
Ett större mått av Ande och tro hade
han nog, men vi få ej tänka oss, som
skulle vi ej kunna uppnå samma grad
av fullkomlighet. Även en Paulus ha
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de att taga sina ord tillbaka (Apg.
23: 5) och ångra att han skrivit ett
brev (2 Kor. 7: 8), han »längtade ef
ter » sina filipper, han »tänkte oavlåt
ligen, natt och dag » på sin Timoteus,
han hade »stor sorg och oavlåtliga
kval i sitt hjärta för sina anförvanter
efter köttet» o. s. v. Älskade, känna
vi till detta? Förvisso har inför oss
alla, jag tänker nu särskilt på de av
oss, som på ett eller annat sätt äro
upptagna med missionsarbete, hemma
och ute, den jätte, som heter »misströs
tan » ristat sitt stora huvud och ropat
till oss: »Förgäves har du arbetat;
fruktlöst och fåfängt har du förspillt
din kraft. » Es. 49: 4.
Vi se på den stora mängden och
våra små bröd och få fiskar i stället
för att se på honom, som verkar allt.
Vi »förstå ej skrifterna, ej heller Guds
kraft». Matt. 22: 29.
Vår kärlek besvaras ej, våra bästa
avsikter missförstås, vänner, till vilka
vi vädja, se ej Guds rikes angelägen
heter lika viktiga som vi, och så till
råga på allt kanske kroppslig svaghet
tillstöter: Detta är prövningsstunder,
då det skall uppenbaras, om vår kärlek
är av rätta slaget. Väl den, som håller
ut! Herren har hjälpen redo i rätta
stunden! Han vet, vad för ett verk vi
äro! Han gör vind, eldslågor, änglar
och människor till sina sändebud, ja,
»alla ting äro dina tjänare »,
Ps.
II9: 91. Till och med ett litet brev,
skrivet i Jesu ' namn är ett sändebud.
»Vad kallt vatten är för törstig stru
pe, är god tidning ifrån fjärran land. »
Ordspr. 25: 2$.
Paulus fick »nytt mod », då han såg
bröderna: Så kan vår blotta , närvaro,
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då den ,återspeglar något av Kristi
kärlek, vara en broder eller syster till
hjälp. »Mamma, änkan Pettersson sa
de, att mitt besök gjorde hennes hjär
ta så gott», sade en Iiten flicka till sin
moder, »men jag förstår ej, huru det
kunde göra det. Då jag kom in till
henne, såg jag att hon grät, och då
lade jag min kind mot hennes och grät
också, det var allt! » »Nytt mod l» En
ny blick på de gamla tingen, en ny
kärlek till de likgiltiga och kärleks
lösa, en ny förökad tro på framgångar
av våra företag! 0, må vi gå omkring
i syskonkretsen och ingjuta nytt mod
i hjärtan, som ängslas, stärka händer,
som slappnat! Tillfället ligger vid vår
dörr.
Där sitter en gammal, din släkting,
som ej kan gå ut, som du ej har be
sökt på länge. Giv något av din tid,
skänk honom eller henne ett besök,
och du skall kanske tillföra: »nytt
mod » till ett gammalt trött hjärta.
Eller vet du aven sjuk, som kanske
tillika är fattig. En hård lott! Huru
gärna vill ej modet försvinna! Månne
ej Herren vill sända dig som sitt sän
debud för att bibringa hjälp och tröst?
Och om, när du gått, likasom ett
skimmer vilar över det bleka ansiktet
och läpparna framviska: »väl är jag
arm och fattig, men Herren sörjer för
mig! » säg, har du ej blivit rikligt be
lönad? Kanske - och dock, jag skulle
önska det ej behövde sägas, - har du
ej på länge låtit dina kära föräldrar få
någon underrättelse om dig, och lik
väl är det ditt hjärtas högsta glädje
att »hedra fader och moder». Du ,har
ingen orsak att behöva blygas'- allt går
dig väl, men de gamla i hemmet, .som
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dagligen följa dig, deras barn, tråna
efter underrättelser. · Käre,sänd dem
ett brev och ej alltför sällan, och de
få »nytt mod» att leva om sitt liv i sitt
älskade barn.
Eller kanske ute på missionsfältet,
i det varma Afrika, i Kina eller In
dien har du en vän. När ni skildes,
lovade du att ofta skriva och gjorde
. så ock till en början. Men nu, huru
är det nu? Din vän är kvar därute,
åren och mödorna hava väl förändrat
utseendet, men känslorna för dig och
fädernejorden äro desamma. Nu, då
den svarta, gula eller bruna brevbära
ren kommer, medför han aldrig något
brev · från dig, ofta kanske ej från
någon.
Med en suck läggas tidningarna av
sides och i hjärtat heter det: »Nästa
gång!» Ja, tänk om det »nästa gång»
komme från dig! »Nytt mod» skulle
du då ingjuta i din väns hjärta där
borta i fjärran. Exemplen kunde mång
dubblas, men de ovan anförda må vara
nog. Ringa orsaker, stora verkningar.
Följande exemplet av. vår Mästare,
som ömsom med sin blick bestraffade, .
ömsom »såg. och fattade kärlek till»,
ömsom »sågupp mot himmelen» och
fick kraft till att uppväcka döda, öm
som hjälpte genom vidrörande, må vi
gripa tillfällena i flykten under vår
korta främlingsskapstid och · med de ·
medel, som stå oss till buds, i kärle
ken tjäna den ene den andre. Herren
är trofast. Vad han lovar det håller
hari. De som vänta efter honom få
»ny kratt». Es: 40: 31.
Hans ord förbHver evinnerligen.
(Ur Sinims Land år 18g8.)
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Samlade till lovsång och bön.
Svenska Missionen i Kina hade den 13
sistlidne sept. anordnat möte på K. F.
U. M., Birger Jarlsgat. 35, Stockholm.
Detta möte var oss alla till synnerligen
stor uppmuntran. Ovanligt många hade
samlats, och från början till slut rådd'e
en mycket god anda.
Missionsföreståndare Erik Follee ledde
mötet och började det med att erinra om,
att vi voro samlade för att prisa Gud för
och bedja Gud Dm stora ting. Han hälsade
alla de närvarande varmt välkomna
och vände sig då särskilt till de under
sommaren från Kina hemkomna missio
närerna och till dem som nu stodo redo
att resa ut. Han erinrade om ordet i
Dagens Lösen för den dagen, Sakarja
2: 5. »Men jag själv, säger Herren, skall
vara en eldsmur däromkring, och jag
skall bevisa mig härlig därinne.» Då vi
gå in i den uppgift, vartill Herren kallat
oss, hava vi eldsmurar kring oss och äro
därför trygga. I den uppgiften få vi ock
vila vid löftet, att Herren Gud bevisar
sin härlighet. Därför är det ej förgäves
att missionärer sändas till Kina. De skola
där få · se Guds härlighet. I den uppgift
vartill Gud kallat oss, ·få vi vänta något
stort och behöva aldrig vänta förgäves.
Missionsarbetet hör samman med det sa
liga hoppet om Jesu tillkommelse. Kal
lelsen till helig tjänst hör samman med
detta saliga löfte. , Säkerligen äro vi ej
heller så långt från detta löftes uppfyl
lelse. Må vi då få nåd taga fasta 'på löftet
och förbliva trogna i kallelsen.
Efter missionsföreståndaren talade mis
sionär Malle Ringberg. Han hade fått i
uppdrag att framföra en hälsning från
Kina. Från vem därute .skulle han då
hälsa? Skulle han hälsa från de förlo
rade sönerna därute ,eller .från de förlo
rade som kommit åter till Fadershuset?
Nej, han ville i stället frambära en häls
ning från Herrens tjänare därute, från
de glesnade leden. Många missionärer. ha
måst resa hem på grund av sjukdom elc
ler hög ~\lder t. ex. Så ha ledenglei'inat
och behovet .,av nya p.rbetare. är .stort.
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Efter solosången var det de utresande
missionärernas tur a tt ge sina vittnes
börd. Fröken Gudrun Boqvist började.
»Herren behöver dig» var ett ord som
mött henne för länge sen, och som sedan
riktigt förföljt henne. De orden var sva
ret på fdlgan varför hon reste till Kina.
Det var också de ord P~l vilka hon nu
vid avresan vilade, fr~ll1 vilka hon häm
tade sin tröst. Då Hen'cn behöver oss,
är det ej svårt att gå. Det ä r i stället en
edarenheter han få tt göra i jordbruks
s tOl' nåd att få gå h ans äl'e nden och göra
arbetet. Han har också i Kina fått ut
n ~lgot för honom. Bed alt vi alla må be
finnas trogna i vår uppgift.
föra en av Gud rikt välsignad gärning.
Så kan Gud alltfort använda dem i sin
Fröken Gerda Gustavsson erinra de om
Ps. 32: 8: »Jag vill lära dig och under
tjänst, som överlämna sig åt honom.
Fröken Maria Ny/in fick så ordet. Hon · visa dig om den väg du skall va ndra; jag
vill giva dig råd och lå ta mitt öga vaka
framförde en hälsning fran missionärer
över dig.» I hennes hem fanns en liten
na, en hälsning som särskilt talade om
tavla med orden »I-Ierre, visa mig dina
att Gud givit glädje, frimodighet och
uppmuntran. Nöden har varit stor, men
vägar.» . Det ordet var ett utav de första
den har fätt vara ett medel i Guds hand
minnesord hon lärde sig utantill, ett ord
för att föra mänga till Jesus. Så har det
so m hon älskade, en bön ur djupet av
under nöden blivit oss besl<ä rt att se Guds hennes hjärta. Dädör var det så tryggt
underbara gärningar. Fröken Nylin fram
f ~l vila vid det ordet: »Jag skall lära dig
förde ock hälsninga r fr å n de kristna för
och undervisa dig om den väg som du
samlingarna samt från ungdomen i Kin a. skall vandra.» Dessutom lovade Gud att
Ungdomen genomgår just nu en fruktans
giva råd och att låta sitt öga vaka över
värd s::tJlnings- och fr estelsetid. De be oss. Bedjen att vi som nu gå ut, yttrade
höva därför bliva iMgkomna i vara för
hon, må gå i förtröstan på detta ord och
. böner. Tac]<a Gud för underbara gär så få erfara, huru vå r himmelske Fader
ningar vi fått se och sätt genom bönen
visa r oss vägen, giver os's nåd och valwr
hans arm i verksamhet.
. över oss.
Fröken Berta F/odberg talade om, att
Fröken Ingrid B erg talade om, huru
man menar det vara ett offer a tt resa ut det vid hennes avskiljning en vecka tidi
·såsom missionär, under det att det i stäl
gare syntes henn e så underbart att stå
let är en nåd att fä gå och se Guds un
så nära målet för hennes längtan under
derbara verk. Det var svårare att resa
de senaste åren. Nu vid skilsmässan kän
hem än det var att resa ut. Fröken Flod
des det ej så lätt. Det hade varit svårt
berg slutade sitt vittnesbörd med att tac
att skiljas frå n hemmet, men Gud hade
ka rör förbön och för offer vilka göra
också förnummits så nära, och han hade
det möjligt att gå ut med evangeIii bud
underbart välsignat sista bönestunden i
hemmet före avresan. Minnesordet, som
skap.
Efter det de från fältet nyligen hem
hon fått av sin far , ville hon nu låta gå
komna vid mötet närvarande missionä vidare: »Du är min tjänare, frukta icke
rerna sålunda talat, följde solosång av ty jag är med dig. Jag stärker dig, jag
dir. Edm. Skoglund. »Gud är din Fadel·· hjälper dig ock.» Hurn undel'bart att vi
Tro honom blott», var uppmaningen som
ha alla Guds löften att vila på och att
gavs i denna sång, en maning, som vi
Gud äl'trofast i glädje såväl som i sorg.
all a, ka nske särskilt de utresande, kände Bed att vi alltid må minnas Guds trofast
het.
behov av att taga till hjärta t.
Och Gud kan använda dcm somöverläm
na sig at honom . Såsom exempel härpå
nämndes ett par engelska missionärer av
vilka den ene ursprungligen var en en
kel gruvarbetare, som greps avevangelii
budskap då han lyssnade därpå utanför
en krog i ett gruvdistrikt. Han blev en
mycket framstående litterär arbetare och
dädör utnämnd till doktor. En a nnan
var en bondpojke, som förklarade sig i
sitt arbete i Kina hava stor hjälp av de
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Missionär Erik lvialm erinrad e om l-ler
rens försäkran: . »Jag är med dig. » Det
ordet betyder så mycket för oss. Huru '
skulle vi kunna gå, om icke H erren ginge
med oss. Nu lmnna vi vara trygga även
i I(änsla av vår vanmakt. Vi få med fri
modighet g~1 åstad utan att veta vad vi
slwla möta. Bed att vi ej m å förlora tro
och . fr.imodighet Om svårigheter möla '
frestas man lä tt att gå en egen väg. Bed
att vi må få nåd aU gå dit Herren vill,
äve n om vi själva ej kunn a gå den vägen
med glädje. Må vi aldrig draga oss un
dan, utan alltid vara villiga gå Guds väg,
vad det än kostar.
Missionär Åk~ Haglund talade om att
han ända sedan han gav hjärta t åt Her
ren Jesus haft S ~I stor hjälp och ' uppmunt
ran av ordet i Josua 1: 9: »Se, jag hal'
bjudit dig att vara frimodig och 'oförfä
rad; så var nu ich förskräckt eller för
sagd. .Ty Herren, din Gud, är med dig
i allt vad du företager dig.» Josua ficl\
en väldig arbetsuppgift. Vi ha ocksa fått
ett oändligt stort uppdrag. Vi b~iva inför
uppgiften. Men detta ord giver oss fri
modighet. Vid avskedsmöten rör missio
närer har jag ibland tänkt: »Jag kommer
väl aldl'ig till den stunden då jag får sä
ga farväl. » Men nu är den stunden inne.
Tänk att jag Hlr gå ut . därför att han
älskar mig! Bed att vi må bli bevarade i
det ödmjuka barnaförhållandet till Gud .
Så talade · Carl-Gustaf Nordberg. Då
David · hade varit i l<rig · och fått erfara
Guds hjälp sjöng han om Gud sflsom sin
klippa, sin borg, sin räddare. En borg
har murar nmt ·omkring men är öppen
upp åt. Det kostar. något att få erfara
. huru Herren är vår borg, men det som
är värdefullt betingar alltid ett högt pris.
Då Herren är vår borg, och vi alltså äro
i borgen, betyder det. ingenting om vi
äl'o i Kina eller i Sverige. Vad det är
gott att alltid få lov att gömma sig i den
borgen! Tänk all det finnes sådana som
vilja vara u/anför. Det är mig nog nu
vid utresan, a lt jag får vara i den borgen.
Tryggheten där beror ej på känslorna
utan p å borgen. Då Guds ande manar
till förbön för oss, bed då, a tt vi i Kina
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HI vara i denna borg och ha vårt allt i

den. Ha vi allt i Kristus gör han allt för
oss.
Fröken Ingeborg Ackzell,. som nu skall
.J tervända till Kina i sällskap med de sex
för första gången utresande missionärer
na, nämnde, att många fråg a : Huru vå
gar ni resa ut? Rövare härja, koleran
går såsom en fruktansvärd epidemi, kom
muni ster söka att egga till kamp mot
his ten dornen och till allt detla kommer
krig mot Japan. Vi svara pli denna fråga:
»Herren har sagt: Min nåd är elig nog.))
Vi veta, att vi nu skola mötas av stol'a
krav. Kraven äro också rättmätiga, och
vi bäva. Vi undra, huru skola vi kunna
motsvara fordringarna som ställas på
oss? Svaret blir: »Men Herren har sagt :
.Min näd är dig nog.»
Fienderna därute komma att liksom
rikta en strålkastare emot oss för att Hn
na fel hos oss och kunna påvisa dem i
agitationen mot ·kristendomen. »Men Her
ren har sagt: .Min n~ld är dig nog.»
Vi lära· känna våra brister därute. De
komma fram och gör att man blir miss
r äknad pil. sig själv. Den gamla Adam
lever kvar i oss, och vi undra huru vi
skola kunna vllga gå ut såsom Herrens
tjänare. Svaret blir än en gång: »Men
Herren har sagt: Min nll d är dig nog.»
Men vi behöva hjälp genom förbön. En
kineskvinna sade en gång : »Jag tackar
Gud föl' förbönens ämbete.» Må många
av oss få nåd att träda in i det ämbetet.
Dir. Edm. Skoglund sjöng nu: »Kom till
mig, o min l-lerre Jesus .» Därefter ta
lade d:r Karl Fries med utgångsp unl(t
från Esaja 55: 8.
Detta bibelord synes mig så lämpligt
som avskedsord. Herren säger oss i detta
ord att Guds vägar inte alltid äro våra
vägar . Gud har lett Eder till denna punkt.
Det kan inte nekas till, att det i Kina fin
nes mycket avskräckande, inte minst Gud
löshetens propaganda. Det är ett väldigt
hind er för Guds ords spridande. Men
ni få med frimodighet hlllla fast vid att
Gud har fridstankar med Kina. I-lans
ta nkar äro så mycket högre änviira. Det
är dessa tankar, som ni få vara · bärare
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av. Hur ofta har inte. den torka som
stundom fortsättes år efter år förorsakat
landet mycken nöd. Men en sådan tack
samhetdet blir dä regnet kommer. Nu
är det ni, kära vänner som få bli glädje
budbärare, som få frambära ett gott bud
skap. Det är en förmån som är outsäg·
ligt stör.
Och det är med frid, som ni få draga
åstad. Ni skall själva fä vara fyllda av
glädje. Men även vi andra fä känna
glädje, även om denna glädje är blandad
med smärta och bävan: Detta gäller ju
först Edra närmaste. Men även för oss
inom missionsledningen är glädjen blan
dad med bävan. Man måste känna an
svar för att sända ut unga människor
till Kina i dessa tider. Men vi göra det
i den fasta förvissningen, att det är Gud
som kallat Eder. Det var någon som sa
de: »Jag betraktar alltid de som resa ut
för första gången med beundran, men
ännu mer de som resa ut för andra' eller
tredje gången.»
Jag ber fä päpeka en särskild glädje
för K. F. U. M. Det gläder oss mycket,
att alla våra tre unga manliga missionä
rer tilihört K. F. U. M.
Minll. kära unga vänner! Frid vare med
Eder, frid grundad pä Kristi försonings
död, frid även under storm, oro och miss
räkning. Fridens Herre själv give Eder
sin frid alltid och på allt sätt. Herren
vare med Eder.
Minnesora lämnades av flera deltagare
mötet, bl. a. Prins O. Bernadotte.
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livliga intresse, som sålunda då visades,
och bedja Gud giva sitt folk nåd till att
med uthållig kärlek och intresse alltfort
stödja Herrens sändebud.
M.L.

Nya missionsarbetare.
Vi ha härmed glädjen att för Missions
tidningen Sinims Lands läsekrets presen
tera tre nya missionärer, vilka, s~som
tidigare meddelats, nu äro på väg tin
Kina.

o

o

*

Efter servering av kaffe eller te för
närmare 200 deltagare avslutades stunden
med en kort aftonbön av missionär Oscar
Cal'len.
Påföljande dag var nattvardsgång an
ordnad i Betlehemskyrkan, och även den
stunden blev en mycket uppmuntrande
högtid inför Herrens ansikte.
Fredagen den 16 var en stor skara sam
lad pä Stocl<holms centralstation för att
säga farväl till de utresande. Knappast
någonsin tidigare ha så många varit nere
för att bjuda några S. M. K:s utresan de
missionärer farväl. Vi tacka Gud för det

Gerda Gustavsson.
Först bland dessa tre avskiljdes Gerda
Gustavsson till S. M. K:s Missionär. Det
skedde, såsom tidigare meddelats, i hen
nes hemförsamlings kyrka den 14 sistlid
ne aug.
Gerda Gustavsson är född i TånnÖ, Jön
köpings län, den 21 okt. 1906, där hon ha
de förmånen få uppväxa i ett gudfruktigt
hem av förebedjande föräldrar. En fas
ter, fru Tonner, dog såsom missionär i
Kina. Om Herren Jesus och hans verk i
Kina fick hon alltså tidigt höra. Kine
serna omfattade hon med kärlek, och
ordet missionär var det vacltraste i hen
nes ordförråd.
Under uppväxttiden, då hon bättre
lärde förstä vad det innebar att lämna
hem, kamrater och vänner för att gå ut
såsom missionär, förlorade hon villighe
o

o
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ten att gå. Man trodde, att hon hade sin
sak med Gud uppgjord, m en hon sakna
de visshet om barnaskap hos Gud, och
detta · förklarar ju hennes ovillighet. Så
småningom kunde hon emellertid såsom
en benådad. syndare helt överlämna sig i
Guds hand.
Vintern 1922-1923 genomgick fröken
Gustavsson en kurs vid Jönköpings Krist
liga Folkhögskola, och år 1926 började
hon sina studier vid Ateneum, Stockholm ,
där hon a Ylade småskolläl'arinneexamen
den 4 juni 1928. Såsom ytterligare förbere
delse för missionärsuppgiften har fröken
Gustavsson sedan genomgått en sju måna
ders kurs vid Inre Missionens Bibelskole
i Oslo samt vistats på Kina Inlandsmissio
• nen i . London för språkstudier etc. Un
der senaste sommaren har hon också äg
nat sig åt sjukvårdsarbetet.
Kallelsen · till missionsarbete i Kina
trodde hon först gällde Sv. Missionsför
bundets fält, där hennes faster arbetat. Så
småningorri blev det emellertid klart för
henne, att Gud i stället menade Sv. Mis
sionens i Kina fält. Det · gick ej utan
kamp att komma till denna visshet, men
då offret var givet kom vissheten och med
den fröjden över att få gå. Välsigne Her
ren sin tjänarinna och göre han henne
till välsignelse!

*
»Då jag erfarit kallelsen från Gud att
såsom missionär utgå till .Kina, och då
jag sett att Gud lett mig till Edert mi s
sionssällskap, är det min stora önskan
att utgå i dess tjänst», så börjar Eri]{
Malm sin ansökan.
Han föddes den 30 aug. 1908 i Säter,
men hans föräldrar flyttade redan då
han var 4 år till Stockholm, där han allt
så fick börja sin skolgång. Där började
han också gå i söndagsskola. Vintern 1923
~24 genomgick han bibelskolan i Betesda
kyrkan, Stockholm.
Vid 14 års ålder fick Erik Malm till
sammans med sina föräldrar flytta till
örebro, där han genomgått Högre Folk
skolans tekniska linje samt avlagt real-
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Erik Malm.

skoleexamen. Där fick han också utkäm
pa kampen för att komma till klarhet i
sitt Gudsförh ållande, och där kom han i
beröring med K. F. U. M. På ett möte
å K. F. U. M. bad han om sina synders
förlåtelse, och där fick han frid.
Efter realskoleexamen arbetade han en
tid i en bokhandel, men började snart
ana, att Gud ville använda h.onom i di
rekt andligt arbete. Så kom han till Karl
skoga såsom halvtidssekreterare i K. F.
U. M., där han stannade till dess han in
kalla des till värnpliktstjänstgöring. Redan
tidigare förnam han emellertid missio
närskalleIsen. Under värnpliktstiden i
Örebro var han med på ett bibelstudium
under ledning av missionär Rich. Ander
son, och då blev missionärskallelsen ännu
tydligare.
Sedan värnpliktstjänstgöringen avslu
tats · kom Erik Malm såsom sekreterare
till K. F. U. M. i Norrköping. Där blev
han viss om att missionärskallelsen gäll
de Sv. Missionens i Kina fält, och så fick
han , efter en välsignelserik tid där, resa
till England för språkstudier och är nu
på väg till Kina. Må han följas av mis
sionsvännernas kärleksfulla h ~lgkornst i
förbön med tacksägelse!
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. var i överensstämmelse med Guds vilja.
Missionärskallelsen gav emellertid ej ge
nast klarhet i frågan om vilket fält den
gällde. Hon måste lära att vandra· Guds
'.'äg utan att se så långt framför sig. 1930
började hon emellertid att något klarare
kunna se Guds plan för sitt liv, och på
nyåret 1981 gav Gud visshet om att kallel
sen gällde Kina. Steg för steg har Gud"
öppnat vägen och givit vägledning. Må
Yi lacka Gud för Ingrid Berg s~lväl som
för de övriga av våra sex nya missionärer
samt över henne och dem nedbedja Guds
rika välsignelse.
M.L.

Ingrid Berg.
Den sista av In'els sex missionärsav
skiljningar inom S. M. K. hölls j Örebro,
då folkskollärarinnan fröken Ingl'id Berg
a vskil j des.
Ingrid Berg föddes den 22 aug. 1907 i
Göteborg, där hennes far då var anställd
som predikant i Lutherska Missionsför
eningen. lIennes föräldrar hade själva
närt . en önskan att få gå ut som mIssIo
närer till Kina, fastän vägen för dem ej
öppnades.
V~lren 1928 avlade fröken Berg student
examen i örebro. I-Iösten 1929 vann hon
inträde vid Stockholms Folkskolesemina
rium i den ettåriga stlldentkursen och
har tjänstgjort vid örebro folksl\Olor läs
åren 1930-1931 samt 1931-1932. Inne
varande år har hon på sommaren till
bringat en tid på Kina Inlandsmissionen
i London.
Under uppväxttiden var Ingrid Berg
aldrig helt borta från Gud. Vid 14 års
ålder började hon l,änna, att hon ej kun
de leva utan Kristus, och så fördes hon
steg för steg fram till den fulla gemen
skapen med Gud.
Redan vid 11 års ålder l,ände hon för
första gången missionärskallelsen. Gång
efter annan tyckte hon sig sedan förnim
ma kallelsen, men fullt ,'iss blev hon ej
förr än den 10 jan. 1926. Då bley det
klart för henne, att hennes högsta önskan

Meddelande till ,Onämnd från Vrig
stad '.
Ett rekommenderat brev, avsänt från
Vrigstad den 25/9, har anlänt till "flr ex
pedition. I brevet var· endast skrivet:
»Onämnd från Vrigstad. En liten gåYa.
Må Gud välsigna den!» Någon. gåva fanns
emellertid ej innesluten i brevet, troligen
emedan avsändaren glömt att lägga i den.
Vi vilie meddela detta, särskilt för att av
sändaren skall fÖI'Stå, varför gåvan ej
~ terfinnes i redovisningen.

De utresande missionärerna
ha sänt hälsningar, vilka kommit oss till
handa, frun både Genua och Port Said;
Allt väl.

Kinalänkens syförening
i Stockholm är fredagen den 21 ok/o ki.
7.30 e. m. (obs.! ändrad tid) av fröknarna
Florman och Bauer inbjuden till K. F. U.
K., Hornsgatan 29 D. Varmt välkomna!

Tisdagsbönemötena i Betesdakyrkan.
Från och med tisdagen den 20 sept. hul
les v. G. t. O. ID. lisdagen den 13 dec. varje
tisdag kl. 7 e. m. bönemöten för Svenska
Missionen i Kina i »Kinarummeb>, Betes
dal,yrkan, Floragatan 8, Stockholm. i\15
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de mötena bliva väl besökta och må nåds
och böns Ande under dem givas ål oss.
Välkomna!
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Den no rdiska missionskonfe
rensen i Oslo 7-11 sept.

»lkläden eder I,ärleken», säger apos
Försäljning för S. M~ K.
teln i Kol. 3: 14. · Deltagarna" i Den Nor
SyIöreningarna för Svenska Missionen i diska IVlissionskonferensen h a de verkli
Kina i Stockholm anordna fredagen den
gen åtlytt denna uppmaning. När jag i
18 nästkommande november försäljning. " minnet går igenom dessa dagar är det 
I nästa nummer av Sinims Land hoppas
synes det mig - just kärleken, som satt
vi få lämna utförligare meddelande här
sin prägel på varje möte och val'je sam
om, men redan nu vilja vi anbeIalla
varo.
denna försäljning åt missionsvännernas
Varmt och innerligt blevo vi hälsade
hagkomst. "
av sogneprest Thvedtvid öppnandet av
Vi bedja i detta sammanhang att få på
konferensen. Vi kände, att förberedel ser
minna om, att vi även i ar hoppas få ha
Ila voro gjorda i kärlek, och att hela
ett »Kinalänkens bord» vid försäljningen,
denna konferens var buren fram i bön
vilket vi hoppas »Kinalänkarna» i skilda
inför Gud. Vid första mötet talade pro
del ar av landet särskilt h ava i åtanke.
fessor . Torm ffån Danmark samt mis
sionsförest. Alb. Lunde, Oslo. Professor
>Hans Stjärna i Östern', "
Torm talade om seger i vårt arbete för
s. M. K:s illustrel'ade m issionskalender, missionen, som kan uppnås endast om vi
är under tryckning. Det är i år den 29:e böja oss djupt ned vid korset och där
årg. av denna l,alender, som utkommer, ifrån taga emot kraft.
och vi tro, att den skall bliva av intresse
Alb. Lunde utgick från Matt. 28: 16-20,
och till uppmuntran. Vi rekommendera p~lvisande att de som gingo till Galileen
den ej minst för »Kinalänkeu» och annan
,oro de som älskade Jesus och trodde på
ungdom, men ock för andra missions
honom. »De voro trötta och de hungrade
vänner. Rekvisitioner mottagas tacksamt
efter en Idarare syn på Hen'en Jesus. Det
under adress: Svensl(a Missionens i Kina
står att Jesus trädde fram, och när de
Förlag, Drottninggatan 55, 3 tr., Stock
sågo honom tilJbådo de honom. Vi mis
holm.
sionsfolk behöva bli gripn a, så att vi verk
ligen tillbedja Jesus. Alla böra vara med
"Frågor och svar om Kina."
i a"rbetet. Jesus säger: Gå. Den som kän
En mindre bok, 56 sidor, med titeln: ner sig mest oduglig böjer sig djupast ned,
»Frågor och svar om I{inw) utkom i våras och han kanske blir" den bäste bedjaren.»
på värt förlag. Boken är sltriven av mis "- Det var en allvarlig, gripande stund,
sionären fröken Ingeborg Ackzell och be
och vi tackade Gud, att redan öppnandet
svarar frågor om Kinas geografi, kultur, av konferensen givit så mycket.
hus och hem, religion och vidskepelse
Nästa morgon talade missionsdirektor
samt om missionsarbetet där. Den är Nils Dahlberg om »Kristus vår visdom».
rikt illustrerad och kostar endast 75 öre. »Vi m~ste vara inför!i vade i Kristus J e
Rekvireras " från Sv. Missionens i Kina sus. Där ha vi visdom. Villkoret för att
Förlag, Drotlninggatan 55, Stockholm. Då vi sl,ola förstå är, att vi äro enfaldiga
minst 5 ex. köpas Jämnas 25 % rabatt. i Kristus Jesus, och ödmjuka inför ho
Ej fraktfritt.
nom. Jesus Kristus allena lär oss livets
mål och mening.»
Ändrad adress.
Professor Westman höll så ett föredrag
om »Ljus- och skuggsidor i missionens
Missionärsparet "Oscar
och
Gel'da
Carlens adress är hädanefter Långgatan internationella samarbete». Det var väc
kande och upplysande att f~ detta ämne
12, Skövde. Tel. 248.
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framställt på ett sådant sätt. Professor
bringande sätt arbeta tillsammans med
Westman påvisade genom sitt föredrag
de kristna församlingarna i hednaiand,
att det väsentliga i samarbetet är kärle
De vittnesbörd, som av flera: missionä
ken.
rer framburos på eftermiddagen den da
gen, glömmas nog. aldrig av åhörarna,
D:r Robert Wilder, Kairo, hade till äm
Och synen av alla missionärerna, som
ne: »Bönens betydelse för missionsarbe
voro samlade, kanske ett lOO-tal, då de
tet.» »Bönen är nödvändig för · missions
arbetet.» I detta kunde vi alla helt och . till sist kommo upp på estraden, förgätes
nog ej heller. Stiftsprost Ussing steg fram
fullt instämma. Han framlade gripande
och avslutade med en innerlig bön, var
exempel på vad bön och förbön fått ut
efter han läste välsignelsen. Det var en
föra. »Bön giver nya förebedjare, nya
evighefsstllnd. Många av missionärerna
arbetare, väckelse i hednaland, missions
stationer, uthållighet för de hednakristna. sade, att det var som en ny avskiljning
för tjänsten.
Bön giver växande bön och förbön.»
På lördagsmorgonen vid bibelstunden
Det mest gripande mötet under konfe
talade missionsdirektor Tarkkanen från
rensen var det, vid vill<et stiftsprosten
Finland. Ämnet var: »Kristus vår helig
d:r Henry Ussing från Danmark talade
görelse,» Det var med tacksamhet vi
över ämnet: »Missionen och Kristi åter
lyssnade till denna klara framställning.
komst». Utgående från Matt. 6: 10, »TiII
Det
ena bibelstället efter det andra gavs
komme ditt rike» , talade han om vilken
oss, Allvarliga sanningar mötte oss den
kraft det levande hoppet om · Kristi åter
morgonen. Hjälpe Gud oss att omsätta
komst är i missionsarbetet och i den en
dem i våra liv!
skilde kristnes Ev. Det var som strålglans
Över ämnet »Evangeliet och den icke
omkring denne Herrens tjänare, när han
stod där och talade. För oss alla blev kristna kvinnan idag» talade fröken Ulla
Fugl, Danmark, och fröken Sanni Lam '
detta en oförgätlig stund.
pen, Finland. Fru Ruth Meyer, Oslo, ta
Morgonen därpå vid bibelstunden tala
lade över ämnet »Från släkt till släkt.)')
de generalsekreterare Hope från Oslo
Dessa tre grepo våra hjärtan med vad de
över ämnet: »Kristus vår rättfärdighet.»
Med bibelns egna ord påvisades huru Gud sade oss. Vi fin go på nytt känna nåden
gör oss rättfärdiga i Kristus. Skuldebre och ansvaret nv att vara ett folk uttaget
för att förtälja Guds lov från släkte till
vet blev fastnaglat vid korset. Vi äro rätt
färdiggjorda i Jesu blod. Det är under släkte,
Domprosten Skovgaard-Petersen talade
bart att på detta sätt få föras fram till att
se in i Guds frälsningsplan, och jag · är sedan över »Förhållandet mellan inre och
viss . om, att inbjudningen, »allt är redo, yttre mission.» Han påvisade, att mission
kommen», nådde varje hjärta, även om är att vandra i de gärningar, som Gud
har berett åt oss. Och detta gäller både
orden ej uttalades.
D:r Palmrer talade sedan över: »Kultur den inre och den yttre missionen. Gud
var tack för detta föredrag och för hans
världens försyndelser mot och skuld till
de primitiva folken.» Man blir förkrossad tjänare, som talade till oss.
av att höra om allt detta. Give Gud oss
Söndagen, den sista dagen i högtiden,
missionsfolk nåd att i någon mån sona predikade flera av talarna i olika kyrkor.
vad som brutits. Missionsdirektor Erik Men på kvällen kl. 6 samlades vi i Ca 1
Folke och missionär Kopreitans föredrag meyergatens stora missionshus. Där ha
om »Erfarenheter i förhållandet mellan
de varje kväll under konferensen hållits
missionärel' och den infödda församlingen
offentliga möten. Professor Hallesby tala
efter 1920», visade oss tydligt, hurusom vi
de en kväll om mission. Hans text var
nu behöva mycken visdom och ödmjuk Matt. 12: 18. En annan kväll talade dom
het av Gud för att . på ett välsignelse prost Skovgaard-Petersen, och på lörda
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gen var det flera .talare. Men nu 'voro vi
vid avslutningen. Det blev många talare,
men för många var det icke.
Missionsföreståndare Nyren talade över
Jesu ord: »Frid vare eden> och domprost
Skovgaard-Petersen över Hebr. 10: 35.
Pastor Muroma, Finland, läste om Jakob,
huru han brottades med Gud. Han talade
om att han under dessa dagar också haft.
en Jakobs-kamp. Välsignelsen hade kom
mit, och han tackade Gud för denna kon
ferens. Det förnams a tt .många i denna
stora församling, liksom pastor Muroma,
dessa dagar kämpat och nu också kunde
tacka Gud. Uppfordrande talade missio
nären fröken Anna Jensen till oss. Hon
framställde den ena synen efter den and
ra från sitt arbe tsfält i Santaiistan. Till
sist blev allas hjärtan överfulla. Gud va
re tack, att vi i all vår svaghet ändå få
vara med i missionens heliga gärning.
Sogneprest Thvedt avslutade med att
läsa ur Matt. 17: 8: »När de då lyfte upp
sina ögon, sågo de ingen utom Jesus
allena.»
Det blev en stund rik på tacksägelse.
Jesus hade trätt fram ibland oss dessa da
gar, och nu fingo vi på nytt nåd att se ·
honom allena. Hela församlingen reste
sig upp och bad »Fad~r vår». Vi voro
samlade från hela Skandinavien och bådo
säkerligen på olika språk. Men det var
ett hjärta och en själ. Vi förnummo starkt
det vi sjungit flera gånger under konfe
. rensen:
»Der gives ei jordisk slektskap,
Ei blodets det sterke bånd
Som så binder hjerte tU hjerte,
Forener. så ånd med ånd,
Som dette å have tilfelles,
En tro og en FreIsel' sod,
Som barn av den samme Fader
Og fodt i ett moderskjad.»
Lisa Blom.

Visa tidningen fiJr edra vänner
och bekanta och uppmana dem att
prenumerera II densamma I
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Brödraförsamlingens
missionsjubileum i Herrnhrit
1922.
Den som fått närvara vid det stora
200-årsjubileum, !;om Brödraförsamlingens
hednamission firade den 20-22 aug. i
Herrnhut, Tyskland , kommer förvisso
icke att glömma det. Från alla håll, från
Schweiz, . Holland, Danmark, Sverige och
Polen strömmade man dit - ja, även de
infödda folken i · Sydafrika och Amerika
voro representerade - för att fira min
net av den dagen, då två enkla hantver
kare för 200 år sedan lämnade Herrnhut
för att predika evangelium bland Väst
indiens negerslavar . Föga anade dessa
båda att detta skulle bli begynnelsen till
en missionsverksamhet, som i dag om
fattar 140,000 infödda ide mest skilda
länder. Den till numerär så ringa Bröd
raförsamlingen har genom sin vittomfat
.tande verksamhet blivit känd i vida kret
sar. Man fick ett starkt intryck härav
vid det nyligen firade jubileet, vid vilket
många olika missionssällskap, kyrkosam
fund samt flera universitet voro repre
senterade.
Högtiden började med ett välkomstmöte
på lörd agskvällen, som leddes av mis
sionsdirektorn och biskopen d:r Baudert.
Den stora kyrksalen, synnerligen smak
fullt prydd till högtiden med girlander,
palmer .och en rik blomsterskörd, var
fylld till sista plats. En andaktsfull för
väntan vilade över den stora festförsam
lingen. Både missionsdirektorns . inled
ningsanförande och högtidstalet av bis
kopen d:r ·Marx på söndagen voro stämda
i samma ton: Icke vår förtjänst är det,
utan Guds nåd allenast, att vi under 200
år ha kunnat arbeta bland hedningarna.
Vi måste böja oss inför Gud i medvetån
det av våra försummelser; men vi få ock
så tacka och lova för vad han har gjort.
Redan första kvällen fr amförde må nga
av gästerna hälsningar, uttalande sitt
tack eller överlämnande nå gon gåva: . I
hjärtliga ordalag framförde de olika mis
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sionssällskapens represenlanter sina häls
ningar till den »äldsta .systerm), framhål
lande att Herrnhut varit banbrytande p:i
hednamissionens område. Från kyrl<ligt
håll betonades, hur missionen verkat be
fruktande på församlingslivet och hur
det alltid rått ett vänskapligt förhållande
mellan de evangeliska kyrkorna och
Brödraförsamlingen. I detta sammanhang
blev uttrycl;et »den vidare Brödraförsam
lingen» nämnt, varmed man menar den
stora vänkretsen utanför församlingens
egna led, som är mycket talrikare än
själva medlemmarna.
A Svenska Kyrlwns missions . vägnar
framförde kyrkoherde B. Forell, Berlin,
en · varm hälsning. Dessu tom var Sverige
represen terat
genom
kyrkoherde
G.
Klingner, Göteborg, pastor G. D. Carlsson,
missionär D. r. Haglund samt underteck
nad, Stockholm.
Från Brödl'aförsamlingens sida uttala
des med anledning av alla vänskapsbevis
ett uppriktigt, djupt känt tack till alla de
vänner, vilkas hjälp förutan Brödraför
samlingen aldrig skulle kunnat utföra sin
missionsgärning.
I strålande solsken inbröt söndagen,
själva högtidsdagen. Kl. 7 på morgonen
tågade hela menigheten, .'f öregången av
hornblåsare, spelande koraler, upp till
kyrkogården på sluttningen av Hutber
get, där rrtissionsveteraner och även en
del hednakristna från fjärran land sova
sin sista sömn . Här hölls en stämnings
full morgonbön. Kl. halv 10 ringde kloc
korna samman till högtidsgudstjänsten,
varvid förutom biskop Marx bl. a. över
domkyrkopredikant Burghardt, Berlin,
och professor Schlunk, Tiibingen , talade.
Den vackra körsången och den haftiga,
trosvissa
församlingssången
förhöjde
stiimningen. Brödraförsamlingen äger i
sin· psalmbok en dyrbar skatt av inspire
rade missionssånger, författade av Zin
zendorf m. fl. Pör de många, som vid
denna gudstjänst icke l<unde få rum i
kyrksalen, var genom en högtalarean
läggning möjlighet beredd att på en iord
ningställd plats i den närbelägna sJ<ogen
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följa hela gudstjänsten. På denna fest
plats ägde sedan eftermiddagsgudstjän
sten rum i strålande sommarväder. Både
missionärer och representanter för de
infödda fol];en berättade då om arbetet
därute samt framförde hälsningar. Sär
skilt de inföddas ord, som tydligt vittnade
om evangeliums seger i hcdnavärlden,
gjorde ett stark t intryck. På kvällen ägde
biskopsinvigning rum aven missionär,
som inom l<ort för tredje gången skall
resa ut till det . löftesrika missionsfäHet i
Nyassa. Denna handling, då Guds och
församlingens välsignelse nedbads över
den utresande missionären, var en gri
pande högtidsstund.
På m rmdagsmorgonen framförde olika
universitet sina hälsningar. 3 prästmän
inom BrödraförsamHingen, ,som utmärkt
sig som forskare pä missionshistoriens
område, utnämndes till teologi e licentia
ter honoris causa. En av dem höll sedan
elt föredrag över ämnet: Zinzendods bi
drag till nutida missionsfrågOf»). Före
draget visade, hur Zinzendorfs genialitet
ännu på långt när inte är uttömd, utan
att han ännu kan giva utomordentligt
värdefulla a nvisningar för våra dagars
både mlSSlons- och fÖl'samlingsarbete.
Denna gudstjänst avslutades med Hän
dels »stora Halleluja», på ett mästerligt
sätt utfört av I-Ierrnhuts kyrkol,ör. Musi
ken och sången gav på ett mäktigt sätt
uttryck åt den kristna trosvissheten, att
Gud, starkare än alla världens makter,
till sist skall vinna en härlig seger. Hal
leluj a! Ingen kunde undgå att ryckas med
av ordens och musikens makt.
Som avslutning . uppfördes på eftermid
dagen ett festspel, »Jesusär segrare»,
några tabläer - skulle man närmast kun
na säga fdn Brödramissionens be
gynnelsetid, framställda av huvudsakligen
elever vid . missionsskolan och det teolo
giska seminariet. Hade nägon hyst be
tänldigheter, huruvida detta skulle passa
inom festens r am, så skingrades snart
all tvekan. Det på historiska fal,ta bygg
da dramat, författat i vacker bunden
form aven missionär, framfördes · flärd
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.fritt och med inre värme och övertygelse
av de medverkande, så att åhörarna blevo
djupt gripna och tårar g1änste i mångas
ögon. Den trosfrimodighet och det hjäl
temod, som utmärkte de framställda män
nen och kvinnorna, blev så levande för
åhörarnas inre syn och till verklig upp
byggelse - kanske mer än mången pre
dikan.
Dagarna i Herrnhut voro upplyftande
och trosstärkande. Gud utför även i vår
tid sitt verk både här hemma och därute.
Och det är en stor nåd att vi få vara med
om upprättandet av Kristi underbara her
ravälde på jorden. Det intrycket fingo
många med sig från detta enastående
missionsjubileum.
Mälarhöjden i aug.
H. Pade/.

Hälsning från Herrnhut.
Det var efter mötet i Herrnhut och
med anledning av vad som där förekom,
som d:r Mott sände en hälsning till mis
sionsvänner i alla land, varur vi här ne
dan göra ett utdrag.
Först beröres det kritiska världsläget.
Depressionen är i närvarande tid ojäm
förligt större än någonsin. De arbetslösas
leder räkna tiotals miljoner. Folken lida
fattigdomens nöd och fruktan för fram
tiden griper sinnena. Politisk oro råder
över hela världen. Aldrig har världen ·så
skakats av revolutioner som nu, och ald
rig förr ha vi haft så många diktaturer.
Aldrig ha så många krafter varit i verk
samhet att skapa bitterhet och strid.
Stark spänning råder mellan nationer och
raser. De vita folkens prestige är starkt
i sjunkande. Den återhållande makt, som
ligger i religion och sed söker man ut
plåna, laglöshet och brott tilltaga. Den
studerande ungdomen gripes av skepti
cism och i kristna kretsar råder pessi
mism.
Men vi finna även ljuspunkter. Till
dessa må rälmas de försök som göras att
trygga världsfreden, att begränsa krigs
rustningarna, att mildra rasfienskapen
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och att hj älpa · de förtryckta samhälls
klasserna.
De kristna. kyrkorna sträva att med
förenade l,rafter kämpa emot . det onda
och att bereda rum för Kristi ande, kraf
tigt övertygade som · de äro att ensamt i
tron på Kristus är hjälpen tillfinnandes.
Det internationella missionsrådet som
tjänar som förenande länk mellan mis
sionsorganisationer över hela världen h ar
i sin mån fått medverka till en s·a mver
kan för lösande av de stora problem, som
nu föreligga.
Mötet i Herrnhut med representanter
fr ån ett trettiotal nationella missionsråd
och liknande organisationer blev h~tllet
vid en betydelsefull tidpunkt. Vi befunno
oss mitt i ett land, där den mest ödesdigra
kamp kämp as, och med djup medkänsla
delade vi våra tysl;a bröders nöd. Vi ha
de sammankommit på en plats med de
mest helgade minnen, som missionshisto
rien har att uppvisa. Och bakom oss lig
ger tvåhundraårig banbrytande verl,sam
het av denna, en av de minsta kyrkorna,
på ett större antal missionsfält än någon
annan kristen. kyrka har att uppvisa.
Under tvåhundra år har Brödraförsam
lingen utsträckt sin verksamhet till fem
världsdelar. - Under tvåhundra år har
den utfört sin missionsgärning och där
vid lagt en grund så fast, att den uppbär
en varaktig härlig Guds tempelbyggnad.
- Under tvåhundra år har den uthålligt
sått den ädla säden och vattnat den, ofta
med tårar och ej sällan med blod, och den
har inbärgat skörd, vars kvalitet bär vitt
ne om att den säd som såtts varit god. 
Under tvåhundl"a år har den varit out
tröttlig alt förkunna det alltilIräckliga,
segerrika evangeliet. I Brödraförsam
lingen har aldl"ig väckelsens Ande upp
hört att verka. - Under tvåhundra år ha
vi här exempel på ett Kristuslikt liv och
på en Kristuslik död och därmed ett vitt
nesbörd därom, att på den vägen vinnes
rik frukt för Gud. - Tvähundl"aårigt offer
av liv för Kristi ri!(es· utbredande har här
givits. Då i den övriga protestantiska
kristenheten blott en på fem tusen kYl"ko
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medlemmar ägna sig åt missionskallet . är
ning Herren anförtrott oss, så att Guds'
i Brödraförsamlingen en på varje sextio
vilja rörande mänskligheten må bliva för
missIOnär. Och missionsoffren givas av verkligad.
dess medlemmar i proportion. G~lve de
Den första dagen rörde sig våra tankar
andra kristna så mycket, som häl' offras,
och böner om de tunga bördor, som våra
sImlle missionsgåvorna hos oss stiga till
trossyskon överallt i världen hava att
50 milj dollar årligen i st. f. som nu tiII
bära, men vi funno ock, att mitt under
blott en tredjedel av denna summa. 
depression och brist, de kristna i många
Under tvåhundra är har Brödraförsam länder i tro gått fram trots tillsynes
lingen fått vara till rik andlig välsignelse oöverstigliga hinder och blivit lyftade upp
för hela den övriga kristenheten och un
över nöd och lidande. Ja, i Herrnhut lär
der tvåhundra år har den fått stå som ett
de vi alt för ledare i kristen verksamhet
exempel på en enig samverkan för Guds
är nedtryckthet i Herrens hand i själva
rike och visa, huru ' rik frukt detta har
verket en väg uppåt. Herren kalJar oss
med sig. - Under tvåhundra år har dess
upp på berget för at! visa oss sitt rike i
missionärer visat ett mod och självupp hela dess starkhet. Då vi se hur Herren
offring , som i missionshistorien saknar sin
i gången tid handlat och tillika få en blick
motsvarigheL De ha inriktat sig på det
på kors tes segerrika triumf i framtiden,
omöjliga. De ha gått till de svåraste, ens
kunna vi övervinna vår pessimism och gå
ligaste, de minst tilldragande, de hälso
modigt framåt. Få vi på berget se honom
vådligaste, de farligaste fält. De ha upp
och honom allena, då förstå vi, vilken
sökt och tjänat de lägst stående, de okun
ställning vi ha att inta till varandra, och
nigaste, de mest förnedrade folk, sådana
då kunna vi möta den slöhet, likgiltighet
som Västindiens slavar, Sydafrikas hot
Gch nedtryckthet, som möter oss där nere
tentotter, vilda indianstammar i Nord
i dalen.
amerika, Australiens bushmän och Orien
I vårt umgänge med våra herrnhutiska
tens spetälska.
bröder lärde vi hemligheten av den
världsövervinnande .makt, som ligger i
Brödraförsamlingens historia är en sam
manhängande kedja av under och giver villighet att följa Herren upp på ensam
det mest övertygande vittnesbörd om den hetens och självuppgivelsens berg. Utan
kristna trons verklighet och segrande denna villighet förmå vi ej göra mot
. makt. - Brödraförsamlingens motto har stånd mot världsligheten, som tränger in
i våra församlingar, eller komma friska
århundraden igenom alltid varit detta:
»Värt Lamm har vunnit seger. Låt oss flöden alt strömma över våra öde
följa Lammet.» Gud give att vi alla må i marker.
I Herrnhut lärde vi oss, alt trångmål
våra liv och i vår gärning förverkliga
och nöd är vinning. Missionsledare från
Zinzendorfs bekännelse: »,Jag hal' blott en
så gott söm alla länder voro där samlade,
passion: Han, ban allena.»
Frän första början av vårt möte i . och vi ställde oss inför den allvarliga
ekonomiska nöd, som nu ligger tryckande
Herrnhut fin go vi ett överväldigande in
tryck av att Gud själv sänt oss dit.' Och
över missionsverksamheten allestädes. Vi
vi kände, att han hade en hög och helig få här lära ödmjukhet. Vi få pröva oss
avsikt därmed, att vi fingo sammankom själva, om vi gjort det bästa bruk av d'e
ma i denna omgivning, -där vi erinrades medel, vi fått oss anförtrodda. Vi få lära
om den ' tro, som fyllt dessa ödmjuka, lyd oss, att då oöverkomliga svårigheter
möra, är det signalen till oss att gå fram
aktiga, osjälviska hjärtan,. i denna för
åt. Luther säger, att Gud alltid sände ho
samling. söm under Kristi ledning ' upp
nom svår prövning, då han hade i bered
levat sådana · underbara. erfarenheter av
Guds mål med mänriiskans liv och vi fyll
skap någon stor möjlighet för honom.
des aV"åstundan; att .även vi måtte få nåd Upplyftande var att se, vilka stora offer
missionsförsamlingarna . på fälten göra
till att i denna kritiska tid utöva den led
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och den villighet till förnyade ansträng
ningar, som kommer till synes i hemlän
derna. Betänker man i hurU ringa grad
verkliga offer för missionen göras, för
. stå vi, att Herren genom nöd måste fostra
fram kärlel{ens offervillighet.
Vi fingo vidare vittnesbörd, som visade,
att troligen har aldrig förr i den kristna
kyrkans historia samtidigt och i sådan
utsträckning, i så många delar av världen
förekommit så djupgående andliga rörel
ser som nu. I J apan, i Kina, i Kongo, i
Holländska Indien, i Persien, i Sydame
rika, ibland judarna i Ungern och Polen,
i Kanada och Australien och flerstädes i
Europa är Guds Ande kraftigt verksam
till väckelse och förnyelse.
Därför kom ock i Herrnhut en kraftig
l<allelse till starkare och m era målvedve
ten evangelistisk verksamhet. Nöden ocr,
oron i världen kallar därtill. Vi få ej nöja
oss att behålla det vi vunnit. Vi måste gå
framåt. Vår uppgift nu är att så predika
Kristus, att åhörarna känna, att de måste
komma till personlig avgörelse, och att
han må fullständigt förändra deras liv.
Kyrlwr och missioner påkallas att gå
fram i enig front och frimodigt förkunna
frälsning.
Ett synes vara nödvändigt, att en när
mare samverkan mellan miSSlOnerna
snart kommer till stånd. Minskningen i
de ekonomiska resurserna hindra nödig
utvidgning, ja, indragning är i många fall
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hotande. På många håll skulle detta med
föra, att de . anti-kristliga förkunnarna in
taga det fältet, som nu står oss öppet.
Den nya generation, som nu växer upp,
kan gå förlorad för missionen, om vi
svika vår plil{t. Faran ·att förlora de rika
tillfällen, vi nu ha att vinna hedningarna
för Kristus är överhängande. De engel
ska missionsorganisationerna ha va inför
det närvarande kritiska läget beslutat att
ordna en mera allsidig samverkan. Andra
länders missioner gjorde väl i att inställa
s ig

på

dets a mma .

För

alt nå det m ål

Herren beder om i sin översteprästliga
förbön kräves offer av oss. Endast på
off,andets väg slwla vi bli dugliga att ut
vidga Kristi herravälde i världen. Det
innebär personliga offer att i känslan . av
"årt ansvar med allvar söka lära känn a
Herrens vilja med oss, alt vi söka utfinna
vad han i det närvarande världsläget
vän tar a v oss, att vi ej lå ta nedslå vårt
mod av de hinder, som resa sig i vår väg,
att vi med ståndaktighet härda ut i arbe
tet och kampen, tills målet är vunnet.
Det kommer att kräva . öffer av oss att
vinna den eniga samver!,an, som vår här
v-arande uppgift kräver. Vi få gå lwrsets
väg - Kristi korsväg. För detta kräves
tro och förtroende. Tro på Herren och
förtroende för våra medbröder i tron.
Men detta kan Herren giva, han som ver
l{ar både att vilja och att göra efter sitt
goda behag.
Erik Folke.

REDOVISNINGAR
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under sept. 1932.
Allmänna mIssIonsmedel.
1157.
1158.
1159.
1160.
1161.
1162.
1163.
1165.

1166.
11F·

1168.
1169.
1170.

1171.
1172.
1173.
11'74.

»Tack för besvarad böo»
»Tackoffer åt Gud " av H. K., Lund
Kollekt vid avskedsmöte i Imma
nuelskyrkan, Katrineholm
·
Tillägg till koll.
Kol!. i S a nden 20/8, till :M. Niehol·
sons utresa
D:o i BrAbo 27/S tli! d :o
D:o i Krisfdala 28/8 till d:o
" Missionsvän", Filipstad
E. J., Boden, till Joh. Aspbergs nn
derhåll
" Kinavän". VetIanda, till missionä
rernas utresor
D :0, d :0, till d:o
»Herrens deb,
"Utdeln. å ObI."
"Onämnd»
A. S ., Lönghem
Kineserna. Vlinner, Vörnamo
K. G., Sthlm

50: 

10:
61: 60

5: 
20:
22:
25:
20:


34
16


100: -
.300
25
. 15
42 50

10
10
400

20

1175. K . L ., d:o
25: 
1176. Koll. ·i Nikolaikyrkan 4/9, örebro
92: 56
1177. överskott vid servering i Olaus
Petri församlingshem 4/9, d:o
20 : 
1178. Kollekter i Olaus Petri kyrkan 4/9,
d:o
369: 34
1179. Koll. i Luth. Missionshuset 4/9, d:o 95: 87
1180. Söndagsskolan i OIaus Petrikyr
kan, d:o
5: 
1183. Koll. i Fuse vid Å . Haglunds be
sök 2/9
14: 
1184. D:o i Näsby vid d:o 3/9
11 : 
1185. D :o i Karstorp vid d:o 4/9 '
22: 
1186. A. B., Hjoggböle
17: 25
1187. K. E ., G:la Uppsala
25: 
1188 . Kinavänner i Orviken , gm H. O.
22: 5U
1189. »Ps. 91: 15, 16»
10: 
U91. Sörby mfg, Edsberg
!jO; 
1192. E. L., Uppsala
50: 
1193. »Ett litet tackoffer »
20: - .
1194 . H. J., H-It
75: ·
1196. A. O., Norderön
50: 
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1197.

1198.
1199.

1200.
1201.
1202.
1203.
1204.
1205.
1206.
1207.
1208.
120~.

11: 75

L. B ., Björköby

K. F. U. K., Kristianstad, till Ida
Söderbergs ullderIl.
N., Oslo, (Norska kr. 100: -)
H. S., Mariestad, »on blomma på
fru Ellen Perssons grav»
Hava mfg
J. o. jlf. v. M.
H. F. , Kåge
E. A., Kvidinge
M. B., Odeshög'
Järstorps KristI. Ungd.-före n.
A. N., Kalmar
F. P .. Björldinge
F. A., Tran e l'yd, gm K. B., Tnlllils
K. o. B. F.
E. C., Bromsten
»5 Mos. 3l: 8» till C. Bloms underh .
».Jes. 41: lO " till R. Andersons d:o

1210.
1211.
1212.
121.3.
1217. »Eu svaTb.»
1218. E. F. , Horrljunga, »eu födelsedags
gåva »)

1214.
1250.

450: 96: 

lO okt. 1\132

S. M. K:s Pensionsfond,
»2 Mos. 35: 5»
»1's. 23: 1»

"O : 

100: 

Kr. 150: 

5: 
2;;:

50: 
10: 

1164.

7: 75

12: 
17: 50
3: 
10: 
50: 
200: 
10: 
100: 
100: 

1181.

5: -

1216.

10: 

1231.

1182.
1190.
1195.
1215.

Nylands mig, till 1I1aja Lundmnrks
270: 
ulldel'håll
1220. »'rackoffcr 13 sepL» gm A. B.,
30: 
Skellefteå
')0 : 
1221. A. D., Kristdala
300: 
122'2. »Ps. 22: 5. 6»
1223. Köll. i Elim, Bankeryd, vid A.
15: 
Haglunds besök
1224. CelJtra[[öre ll. ilJom K. F. U . K., till
300: 
Ingrid Aspbergs underh .
l: 
1225. E. J., Banke ryd
25: 
1226. »Onämud »
1227. H. ,J., Gripenberg, gm K. n., Tranås 20: 
·10: 
1228. G. S. , R arn sberg
50: 
1229. 'l'ill Ake Haglunds unde rh.
1230. A-a o. O-r, till Maj a LUlldmar ks
GO: 
d:o
10: 
1232. C. K., Gbg
200:

»Onämnd
»
gm
J.
L.,
Sthlm
1234.
20 : 
1235. G. K., Bj örköby
1237. Skiirstads södra Yngl.- o. Jungfru
40: 
förening
1238. »Ps. 23: h till Thyra Lindgrens un
15: 
derh å ll
7: 50
1239. P . L., gm M. N., örebro
12: 76
1240. Koll. i Mölnbo misslons l1us
10: 
1241. A . O., jlIölnbo, r esebidra g
6: 
1242. ]'orshems mfg, d:o
12: 38
1243. Koll. i Krontorp
11: 28
1244. D:o i Götene
15: 
1245. G . 1'., d:o
38: 40
124G. Koll. i Kestad
5:
1251. »Tionde av arb.); gm H. L, Algarås
13G: 
1252. »Glädjebössan»
10: 1254. Vänn er i Grebo, gm M. J.
1255. 'l'estarnentsmedel efter av!. fröken
Sofia Rundbäc k, Jkpg, gm K. R .,
500: Tenhult
100: 
1257. Ch. D. T.
1258. »Eller Fade r v e t vad I beb öven,
Okänd», till Wille Berglings un
derhåll
2,400: 
1,000: 
1259. Tackoff er
1219.

Kr. 8,G94: 44

1233.
1236.
1247.
1248.
1249.
1253.
1256.

Särskilda ändamål.
ICristd ala Ullgdomsförening, till M.
N Icbolsons arbete
D . P., Ronneby, till L Ackzell, att
auv. efte r gottt.
L. G .. till EllJa LenelI , till Ioug
hUD 'S und er lt.
»Ps. al: 15, Hi » till Maria P ettersso n
att aov. cnI. överenslc
A. 'r., Hälsingborg, till flickan
C huen-ing i Ishih skola
L A. ]Ii .. Sthlm. till evaug. underb.
K. L .. Sthlm. föl' Micnchihclover i
Hungtung bibelskola
L . K., KJintemåla, till Maria P et"
tersson, att auv. efter gottf.
II. n., till Hilm a. 'l'jäder att anv.
till det fattiga bYlolket, gm N . E.,
Malmö
L A. M ., till Henrik Tjäder för in
köp av tält
Forshems Missionsförs., till Yuin
. tongs underh.
Församlingen
iVanadisjund e n
Sthlm, till pastor Ka.os underh . '
Onämnd, till bacnh. i Sinan, gm H.
L, Algarås
.
N. E., Chicago, till Nils StYfelius.
att anv. efter gottf. gm J. F. E.,
Ed a ne
A. G., Malmö, till evang. Wei Dien
chen o. Siao Hsi-kao under h.

25: 
20: 
50: 
20: 
50: 
200:
10: 
25: 
10 : 
,00: 
52: 101: GO
5: 
50: 

250 : 

Kr. 1,368: 60
Allmänna MIssionsmedel
S. M. K:s Pensionsrond
Särskilda ändamål

8,694: 44
150: 
1,368: 60

Summa under okt. månad 1932: Kr. 10,213: 04
M ed 'varmt tack ti.ll vm'je gi v a.re!

• Herren är god, ett viirn i nöd e ns tid, och han
l~ter sig vård a om dem som förtrösta om bonarn.
Nalmm l: 7.
Redovisning över ·illfllltna gå vor till Missions
hcmmet i Duvbo
juli-septembe r 1932.
In natura: G. S-n, Lidköping, l låda bitso c
k ey ; M-ID, Sten inge, · honung; F. och F. :1\'1-u.
Morby, kaffe; Vänner i Viirnamo, 1 fårkropp .
[(outant: A. oeh E. J-n, till fars och mors
minne , 10 kr.

Med Val'-m t tac/c till vade gival'e!

»Han vill gÖl'a de heliga skickliga till att ut
föra sitt tjällarevärv .l> Ef. 3: 12.

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm.
Telefon: 44 59. 54 73_ Postgirokonto n:r 50215.

INNEHÅLL:
»Nytt mod!» - Samlade till lovsång och bön. - Nya missionsal·betare. - Från Red.
och Exp. - Den nordiska missionskonferensen. - Brödraförsamlingens missionsjubi
leum. - Hälsning från Herrnhut. - Redov.
Stockbolm, Snaska TryckeriaktIebolaget, 1932.
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K R o N A N P Å Ö V E R S T E P R Ä s T E N S H U V U D.
Profeten får i uppdrag av Herren Josua står som representant "för Mes
att assistera vid återställandet av det "sias.
Enligt v. 10 är tydligt, att en gåva
religiösa och politiska läget i Israel
genom förnyandet av prästadömet och till templets byggande hade just kom
konungadömet, två väsentliga ämbe mit med några utsände från de i 'Ba~
ten för Guds folk såsom framgår av bylon kvarvarande judarna. Fem må~
nader hade förflutit, sedan arbetet "på
3 och 4 kap. Men här framträder den
dualism, som ej överensstämmer med detta på allvar tagits upp (Hagg.
Guds verkliga vilja, den Guds vilja,
I: 14, Sak. I: 7), och judarna i Baby~
vi finna framställd i den 110 ps., där
lon visste väl, att deras landsmän " i
Messias fram"t räder som på samma
Jerusalem behövde understöd. " Pro
gång konung och präst, »en präst till
feten fick nu i uppdrag att strax efter
evig tid efter Melkisedeks sätt». Det sändebudens ankomst från Babel upp
är denna sanning profeten får till upp
söka dessa för att av deras hand mot
gift att förkunna för folket genom en
taga så mycket av det silver och guld
symbolisk handling, "och då det här de medfört, som var nödvändigt för
att därav göra kronor, med vilka
gäller en del av Guds högsta uppen
barelse, finna vi, att ängeln, som förut
översteprästen först skulle krönas,
förmedlat synerna till profeten, trä
innan dessa medel användes för det
der tillbaka och Herren själv talar
andarnål, vartill de avsetts. Såsom
omedelbart till profeten. Denne får överstepräst skulle han krönas med
"befallning att kröna översteprästen konungakronor (Upp. 19: 12).
J osua med tydlig anvisning på att
Hittills hade de två ämbetena, ko
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nor. Han skall bliva konungars ko
nung och präst, i Israel varit åtskilda,
ja,burits av medlemmar från två skil , nung och herrars herre. Sitt konunga
di! ,stammar, Juda och Levi. Men den döme skall han utsträcka över hela
jorden. '
tid skulle ' komma, då de skulle för
Men kronorna skulle ej förbliva på
enas.Men det fick ej ske så, att den
Josuas hUvud. Herrens budskap var
prästerliga kronan ,sattes på Serubba
framfört och innebörden därav var vi
b~ls huvud, som · representera.de ko
sad i förebilden. Kronorna skulle se
nungamakten, utan det var överste
dan förvaras i templet till ett vittnes
prästen, som skulle bära även kunga
kronan. Gud ville visa sitt folk, att börd om och ett insegel på vad Her
ren skulle göra i tidens fullbordan.
det ej var genom några kraftgär
ningar, utförda genom konungslig Men ej endast detta. Dessa kronor
skulle vidare förvaras till åminnelse av
'makt, Messias skulle utöva sitt med
dem, som hade tagit aktiv del i byg
larekall, utan det var genom fullbor
dandet av sin försoning genom offret gandet av Guds helgedom. Det är
av sig själv, som han skulle genom Herren, som bygger sin helgedom,
siri Ande vinna sitt tolks hjärtan 'och men han utför detta sitt verk med sina
av dem hyllas såsom konung.
tjänare såsom medarbetare, såsom
Vidare får profeten i samband med byggningsmän. Och skall byggnaden,
då den är färdig, vara ett vittnesbörd
, den symboliska handlingen ett bud
skap att frambära till Josua (v. 12). om Herrens makt och kärleks härlig
S6m en svag telning skall Messias het, skall ock där bevaras minnet av
skjuta upp, och under honom skall alla dem som varit med om själva
det gro och bliva växt. Han skall ej byggandet. Så ärar Herren sina tjä
nare, som viga sina liv till hans tjänst.
stiga ned från himmelen såsom Fräl
sare i konungsligt majestät utan fram
träda i ringhet och i svaghet. Så skall
Herrens tempel byggas, men ej det
tempel, som nu byggdes i Jerusalem,
utan det sanna Herrens tempel, vär
digt en konung. För att beteckna
detta, använder här Herren ett ord
för tempel, som betyder konungabo
riing. Herren: vill inskärpa vikten av
sitt budskap, och därför låter han pro
fefim upprepa ordet: Ja, han skall
bygga upp Herrens tempel. Han skall
vara både präst och konung på sin
tron. Han skall där bära tecknen på
sin dubbla värdighet, och han skall
utöva siria båda ämbeten i den fullaste
harmoni. Han skall bära många kro

Herren låter oss ock få en inblick i
den underbara utveckling som skall
komma till stånd. Den 15 versen öpp
nar våra ögon för ert missionssyn ,av
stora mått. Fjärran ifrån skall man
komma och bygga på Herrens tempel,
heter det. Och' så skall ske om I tro
get hören Herrens eder Guds röst, till
fogas det.
Vilken framtidssyn öppnas , ej här ,
för Guds folk. Varje missionsvän, som
nu frambär offer ' till Herrens verk:
byggandet av hans tempel i världen,
får här en inblick uti, huru Herren
använder hans gåva. Den går tillver
kets utförande, men därav låter ock
Herren göra kronor, som skola bliva
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till prydnad för vår konungslige över
stepräst, och på dessa kronor skall
finnas - under över under - namnen
på hans offrande vänner inristade.
Kronorna skola vidare förvaras till
evig åminnelse i den himmelska helge
domen. Men på jorden skall frukten
av denna Guds folks offergärning bli
va att av alla folk skaror 's kola vin
nas, som skola föra tempelbyggandet
till fullbordan. Vilken allvarlig mis
sionspredikan blir ej detta för oss då
det gäller så stora ting. Och så skall
ske om vi troget höra Herrens vår
Guds röst. Herren give oss nåd att
förstå vår Frälsares kärlekstankar och
i trohet helga oss åt hans tjänst, så
att hans tempel må stå färdigt den
dag då han kommer för att taga det
i besittning.
E r i k F o l k e.

Augusta Berg 60 år.
Den 4 nästkommande nov. fyller fru
Augusta Berg 60 år. Ef'er att ha erhållit
sin skolbildning i fröken Storckenfeldts
skola i Jönköping. där hon i tro mottog
J esus som sin Frälsare och där ock hos
henne väcktes en önskan att få offra sig
helt för Jesus och utgå som missionär,
ingav hon i början av år 1892 sin ansökan
till Kommitten för Svensl<a Missionen i
Kina och bley antagen som missionä r, av
skiljdes vid årsmötet och anlände till
Kina i okt. sainma år, då ännu knappt 20
år gammal. Den 18 okt. 1894 · ingick hon
äktenskap med missionär Aug. Berg och
har sedan tilliJ<a med honom tillbringat
fyra arbetsperioder i Kina, de första aren
i Tungchowfu i Shensi och sedan 1906 i
Yuncheng i Shansi. Sommaren 1928 läm
nade makarna Berg sitt arbete på mis
sionsfältet och ha sedan dess haft sig an
förtrodda värdskapet p~\ missionshemmet
i Duvbo.
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Berg.

Fru Augusta Berg hal' under hela sin
vel'ksamhetstid i Kina kunnat glädja sig åt
en jämförelsevis god hälsa. Med lätthet
inhämtade hon det kinesiska språl<e't, med
nit och intresse ägnade hon sig åt arbetet
bland lniinnorna i stad och på land. Med
si tt vänsälla väsen skaffade hon sig lä t t
tillträde till hemmen, fick där många
vänner och fick tillika den glädjen att se
många vända sig till Herren.
Först i Kina och nu även sedan häl'
hemma har det till ika fall i t på hennes
lott att dela sitt hem med missionärer
och missionsvänner. Dessa skola alltid
med tacksamhet erinra sig den stora gäst
frihet och den varma vänlighet som i det
Bergska hemmet kommit dem till del.
Och nu när höstens tid närmar sig även
för vår syster, vilja vi tillönska henne en
ljus och välsigl1ad sådan, med rik glädje
för egen del och må nga tillfällen att glädja
andra medvandrare på vägen hem.
E. F.

Utträdande missionärer. .

Missionärsparet Edith och Ossian Bein
hof{ hava, på grund av att det ej längre
synes kunna tänkas såsom en mojlighet,
alt de skola åter utresa i S. M. K:s tjänst,
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anhållit om utträde ur Svenska Missionen
i Kina.
Vi tack a Gud för vad han givit oss
genom komminister Beinhoff med fru och
äro även tacksamma för att vi a lltfort
få äg a gemenskap med dem, fastän de ej
längre äro våra missIOnä rer. Välsigne
Henen dessa sina tjänare och göre han
dem alltforL till rik välsignelse!

Försäljning för S. M. K.
Syföreningarna för Svenska Missionen i
Kin a i Stockholm anordna fredagen den
18 nästkommande november försäljning.
l nästa nummer av Sinims Land hoppas
vi få lä mna utförligare meddelande häl·
om, men redan nu vilja vi anbefalla
denna försäljning åt missionsvännernas
hågkomst.
Vi bedja i detta sammanhang alt få på
minna om, att vi även i år hoppas få ha
ett »Kinalänkens bord»· vid försäljningen,
vilket vi hoppas »Kinalänkarna» i skilda
delar av landet särskilt hava i åtanke.

,Hans Stjärna i Östern.,
S. M. K:s illustrerade missionskalender,
är undel· tryckning. Det är i år den 29:e
å rg. av denna kalender, som utkommer,
och vi tro, at t den skall bliva av intresse
och till uppmuntran. Vi rekommendera
dcn ej minst för »Kinalänkeml och annan
ungdom, m en ock för andra missions
vänner. Rekvisitioner mottagas ta cksamt
under adress: Svenska Missionens i Kina
Förlag, Drottninggatan 55, 3 tr., Stock

holm.

"FrAgor och svar om Kina."
En mindre bok, 56 sidor, med titeln :

»Frågor och svar om Kinw) utkom i våras
på ~årt förlag. Boken är skriven av mis
sionären fröl,en Ingeborg Ackzell och be
svarar frågor 0IP Kinas geografi, kultur,
hus och hem, religion och vidskepelse
samt om missionsarbelet där. Den är
rikt illustrerad och kostar endast 75 öre.
Rekvireras från Sv. Missionens i Kina
Förlag, Drottninggatan 55, Stockholm. Då
minst 5 ex. köpas lämnas 25 % rabatt.
Ej fraldfritt.
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WEI TIEN-CH'EN.
Aldste Wei, vår vä n, sover. Måndagcn
den 29 aug. somnade han in i den sista
sömnen, varifrån han skall väckas av V~ll·
Frälsare själv. Lugnt och stilla, som han
vandl'at ibl a nd oss, ficl, han gå över g rän
sen. Det var som när ett trött barn som
nar ljuvt i mod cm s sköte. Striden val·
utkä mpad h ä rnere. Han gick a ll ta ga sin
plats i d en triumfera nde skaran, som
övervunnit fÖl· Lamme ts blods skull.
Med äldste Weis bortgång h a r vår mis
sion förlorat en av sina mest t ro gna och
rikast utrustade infödda medarbet are. Fcl
och brister hade väl också han, liksom
vi a lla. Men på två ting misstog m an si g
a ldrig hos honom. Hans omsorg om för
sa mlingens bästa och h a ns kä rlek till oss,
Herrens vittnen. Denn a kärlek tog sig
ofta rörande· uttryck. När undertecknad
med familj för cirka två å r sedan ~l tel·
kom till fältet, . var det ingen som kunde
hälsa oss mera hjärtligt välkommen äll
äldste Vlei. En särskild välkomstsång ha
de han författat till vår ära. Och hans
käl"leksfulla ord till oss vid välkomstfestelI
bura tydligt vittne om hans varma hjärta.
Under vär bortovaro från fältet var det
också han, som i största utsträckning fick
bäl·a ansvaret för arbetet i Honanfu. Och
under de oerhört prövand e åren, dä an ti
utländsk propaganda och kristendomsför
följelse svepte fram över församlingarna
likt en förödande höststorm, då sattes
hans tro och tålamod ofta på de hårdas te
prov. Näst Guds nåd h a vi i ickc ringa
mån honom a tt tacka för att så mycket
a v både a ndliga och materiella värden
blevo räddade undan förstörelsen. Han
fick sätta sitt liv på spel vid . mel' ä n ett
tillfälle. Men genom sitt hänsyns fulla vä
sen, silt orubbliga lugn och kloka bemö
tande av motståndarna blevo dessa av
väpnade. Och skulle jag berätta vad han
betytt för mig själv som en personlig vän
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och faderlig rådgivare i många brydsam
ma situationer, ja, då skulle denna artikel
bliva alltföl' lång.
Och nu är han ej mer ibland oss. Länge
ha vi haft på känn, att det var något, som
tärde på honom. Så visade sig symptomer
till gulsot i slutet av juni m~nad, och un
der sommaren har han vårdats i sitt hem.
Jämnt lvå veckor före sin död J;OI11 han
åter hit. Han var då så klen, alt han
måste bäras och var avmagrad nära nog
till oigenkännlighet. Själv hoppades han
ännu på tillfrisknande, men det stod snart
klart för oss, att Gud hade andra avsiklel·.
Det visade sig vid läkareundersökning, alt
roten till sjul;domen val' kräfta i levern.
Och hastigare än vi anat, tog Gud hem
sin trötte, lidande tjänare. Ett ljust min
ne lämnar han efter sig åt oss, som äro
kvar. Men han själv sbl! saknas, då hans
plats står tom.
Ack, give då Gud, vi honom så tjänt
Med allt, vad av honom vi äga,
Så nyttjat de pund, oss Herren förHint,
Att han till envar måtte säga:
Gael( in i din Herres glädje, gack in,
Du tjänare gode och trogne!
Honanfu Bo. China 2 sept. 1932.
Nall!. Engväck.
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alt säga oss farväl! Tänk på de föräld
rar, systrar och brödel', som e j kunde
hålla tårarna t ilIb'ak a, emedan de älskade
oss, höllo av oss. Tänl{ på alla dem, som
av idel I;ärlel; givit oss så många härliga
bibelspråk och därjämte en påse eller en
ask! Sannerligen, vår själ är full av tack
sa mhet och så full, att den går till både
Gud och Eder, alla kära vänner. Var icl;e
allt detta, vi rönt, Guds trofasthet mot
oss? Tänk även på alla som i stillhet
tal_om ha gålt genom l<ampen rör vår
skull alt komma in i bönekammaren och
där talat med sin Herre och Mästare rör
ess. Ad;, ett' tack från vår sida är ju ej
mer än en droppe i havet. Gud löne eder
aJla och det skall han göra, därom äro
vi vissa alla sju. Hittills har Herrens tro
fasthet hulpit och vi befinna oss alla väl;
den vill od( allt framgent vara vår hjälp
och' borg.
»Gud är trofast, vare det vår borgen,
rör var dag och stund som än går in '...»
»Gud är mäl;tig, Gud är trofast, må vi
ej förgäta det...
.
. " I hans trofasthet allena al! vål' hjälp
oeh välfärd står.»
Carl-Gustaf Nordberg.
Ingrid Berg.
Ake Haglund.
Gudrun Bagvist.
Erik Malm.
Gerda Gustavsson .
Ingeborg Ackzell.

*

Arbetet på Chiehchow station våren
Guds trofasthet.
Det måste skrivas som översl(rift över
vår resa, över oss sju hittills och över
alla i all framtid. Ej ville vi sälta något
anna t, då vi stundeligen erfara det och
leva på den erfarenheten. Visst se vi det
ej alltid så, men ingen må förneka att det
så är. Om ej just i ögonblicl(et, så »efteråt
jag lydligt ser det. O, vilken väm), sjunger
Ahnfeldt. Vi sju se tillbaka på den tro
fastheten, där vi nu sittande i vilra stolar
på akterdäck av »Fulda» under en lätt
gungning närma oss Port Said. Tänk,
hela den sl;ara vänner, som av kärlek
och tillgivenhet kommit ned till tåget för

1932.
Tillåt mig försöka berätta mycket Iwrt
fattat vad Herren givit oss att utföra un
der den flydda våren. Efter att ha med
verkat vid en l;urs för skollärare på hu
,' udstationen under två veckor i jan. vid
tog vål' sedvanliga sex veckors Bibelstu
dickurs under febr.-mars i Chiehehow
med studier i 4: de Mos., Evangelii Har
moni, Rom.-bl·evct och ljudskriften. Del
tagarnas antal var detta ål' 44 (däribl. 13
gossar) av vilka blott 25 stannade fullt
halva tiden. Atsl;iJliga, som ej kunde lä
sa, erhöJlo undervisning i kristliga Abc
böcker samt i ljudskriften. För färdighet
i denna senare l;unde vi utJämna 22 betyg,
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detta som en uppmuntran. Samtidigt med
bibelkursen val' gamla tältet uppsatt un
der 38 dagar i. västra förstaden; där del
tagarna i kursen togo del i predikan på
aftnarna. Hos evang. Wang lä to 14 av
åhörarna anteckna sina namn som sö
kare.
. Den 25-27:de mars hölls vårt tredagars
vårmissi~nsmöte i stora kapellet i staden,
då vi hade glädjen genom dopet upptaga
16 personer i församlingen, 4. män och 12
kvinnor.
På utstationcn Chingtou (15 l{m. N . V.)
där diak. Li förestår arbetet och fru Kla
ra Ni hade nå gra få kvinnor i sin skola,
hade även missionsmöte anordnats. Li
kaså hölls (här för 1:sta gången) mis
.sionsmöte på predikop1atsen (köpingen)
Si-chang (9 km. v. ut), där äldste Chang
helt självunderhållande leder arbetet.
Under april-maj hade min hustru för
månen att som extra hjälp i Kvinnosko ·
lan få hava evangelisterna fruarna Li och
]('ung från frkn S. Römckes station n~rr
ut i Shansi. Genom dessas värdefulla In
sats fördjupades det andliga livet hos fle
ra. Kvinnoskolan bevistades av inalles
41 elever, men inte alla stannade hela
tiden. I flickslwlan ha gått 27 barn.
Månaderna april-maj hade vi detta ~t r
glädjen att för första gången få arbeta i
två predikotält samtidigt. Det nya större
slogs upp i byn Si-uang (med 600 famil
jer, 10 km. N. V.) och det upplappade gam
la i byn ](uan-chia (med 350 familjer, 20
]{m. N. V. Flera aftnar h·ade jag förmå
nen att i det förra få upphöja Kristus
inför 300 närvarande. Det gamla tältet,
som varit i bruk under 16 år och vars tyg
är genommurl{et, liknar med sina många
hål i det närmaste ett såll. l vart och ett
av tälten arbeta två evangelister och en
tältvakt, och jag söker resa omkring på
min motorcykel för att hjälpa till att tala
Ordet och leda textutredning för söndags
skolan i staden och på landet. Genom tält
verksamhe ten under våren hava omkring
ett hundratal . personer inlämnat sina
namn som sökare, av vilka dock knap
past halva antalet ännu rensat sina hem
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från avgudarna, för att bli verkliga sö
kare.
Bland vå ra kära medarbetare inom di
striktet räkna vi 1 pastor, 2 äldste och 5
diakoner. De övriga äro predikanter och
tältvakter samt 3 bibelkvinnor. Av de 11
manliga äl'O 4 antingen helt självunder
hålJande eller i församlingens tjänst. Brö
derna i gamle pastor Ching's församling
i Yiihsiang bedriva även tältverksamhet.
I maj kallades jag till missionsmötet i
.Tuicheng, där 15 personel' döptes. Aldste
Lo tjäna r här såsom församlingens du
gande ordförande, sekreterare och kassa
förv.altare. I Chiehchow med utstationer
(tre församlingar) voro medlemmarnas
antal vid vårens slut 141. Första goda
regnet under våren föll · 4/5, vilket möjlig
gjorde bomullssådden. Den mindre goda
veteskörden inhöstades i början av juni.
Efter nytt regn den 28/6 kunde höstsäden
äntligen sås. I den rikt cypressbevllxna
dalgången Tao Hua Tung förevar i slu
tet av juni ett tre dagars »sommarlägen)
för andlig uppbyggelse.
»Men Gud vare tack som giver oss se
ger genom v~r Herre Jesus Kristus! AlIt
s~ , mina älskade bröder, varen fasta,
orilbbliga, alltid överflödande i Herrens
verk, eftersom l veten, att edert arbete
icke är fåfängt i Herren.» 1 Kor. 15:
57, 58.
Pärlgrottorna pr Chiehchow Sha, N.
China den 7 juli 1932.
Henrik Tjäder.

Missionärernas adresser:
Carl och Ethel Blom,
Carl Johan och Elsie Berg
qui st,
Morris och Carola Rel'g Swedish Mission,
Yuncheng, Sila.
ling,
China, via Siberia.
Frida Prytz,
Ingehorg AckzelI,
. ThYl'a Lindgren,
Axel o. Anna Hahne, } Swedish l\fission, lshih ,
Vilhelm Bergling,
Sha. China, via Siberia.
Elnft LeneIl.
(Fl'ökeu Dagny-Edla Bergling vistas även i
Isllih och deltager i missionsarbetet där,
ehuru hon ej är av S. M. K. formellt anta
gen såsom missionär.)

l
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Johannes och Ingrid Asp - Swedish Mission,
berg,
Judith Hultqvist,
Juicheng, Sha.
Ebba Wid«n,
China, via Siberia.
Henrik och Hilma TjiUJer,
Swedish Mission, Chiehchow, 8ha. China,
via Siberia . .
Martin och Birgit Bergling,} Swedi"h Mission,
Ida Söderberg,
lloyang, She.
Maja Lundmark,
China, via Siberia.
Swedish Mission,
Nils och Olga Styrelius, .\ 'l'ungchowf-u, She.
J China, via Sil)eri,l.
TJ. Hugo och Marie Linder,\ Swedish Mission,
Hanna Wang
Pucheng, She.
Margaret Linder, '
China, via Siberia.

f

Nnth . och Elsa Engbäck,
Swedish Mission, Hona.nfu, Ho, China,
via Siberin.
Maria Pettersson,
Swedish Mission, SinaJ~hsien, Ho, China ,
via Siberia.
Ingrid Berg,
Gudrun Boqvist,
Gerda Gustavs son,
. Ake Haglund,
Erik Malm,
Carl·Gust. Nordberg,

Training Home,
China Inland Mission,
Yangchow, Ku.
China, via Siberia.

l

J

Training Home,
China Inland Mission ,
Anking, An.
China, via Siberia.

l

Hemmavarande missionärers orh
hemarbelares adresser.
Missionsförest.inda re och fru E. Folke,
Sigurdsvägen 44, Nockeby.
Aug. och Augusta Berg,
Anna Eriksson,
Dagny Bergling,
Emma Ander sson,
E strid Sjöström,
.G. A. österberg,

Lisa Blom, östbroga,' Jilviljö.
Svea Pettersson, Ringvii.gen 129, Stockholm.
Vera Axelson, Fridhemsgatan 28, Stoc1cholm.
Martin Linden, Igeldamsgat.an 16, Sto ckholm.

Försäljning
anordnas av syföreningarna för Svensl<a
Missionen i Kina fl'edagen den 18 no\'. i
K. F. U. K:s lokal, Brunnsgatan 3.
Gåvor, även in natura, mottagas tack
samt under nedansta ende adresser oeh p ,i
S. M. IC·s exp., Drottninggatan 55.
Doktorinnan Maria Berg, Hantverkare
gatan 28.
Fröken Emma Beskow, Hagagatan 2.
Fröknarna iVI. och N. Cavalli, Oster
malmsgatan 23, 4 tr.
Fru Bell Fries, Soltäppan, Storängen.
Fru Hanna Halls/röm , östermalmsg. G.
Fru Mina Johansson, Sibyllegatan 15.
Fröl<en Tekla Liljeqvisl, Norrtullsg. 55.
Fru Beda Rede/[, Upplandsgatan 28.
Fröken Louise Sch ön, Liitzengat. 5, 4 tr.
Fröhn Thyra Sandstedt, östermalms
gatan 30.
överslinnan Louisa Totlie, Storängen.
Fru Karin Wennerström, Lidingö.
Gåvor avsedda för »Kinalänkens bord»
mottagas med tacks amhet på S. lU . ](:s
exp" varvid särskilt bör angivas om gå
vorna äro avsedda för detta bord.

Mis,ionshcmmct,
Duvbo,
Sundbyb~1"g .

Malte
och Ida Ringberg.)
.
I
B"n'
. S vensk a M'
lIssIOnens
nez. o mg,
i Kina Exp.,
MarIa
D ro tt·
·
G Hultkrantz,
t f
nmgga t an 5~:l,
L Isa
u, a sson ,
Stockholm.
Berta Flodberg,
.
Anna Janzon, Vanadisplan 5, Stockholm.
Th. och Sekine Sa ndberg,
Kommini s tergården, Bergvik.
Maria Nylin, Hjärsta 471, O'I"eb.,-o.
iVlinnie Nicholson, 4211 N, Hermitage Ave,
Chicago, III., U. S. A.
O,car och Gerda Carlen, Långgatan 12, Skö·vde.
J1ic:h , och Hildur Andersson, Rovsta.
Jndit Rögman, Dröms.tigen 28, Jf.ppelvikcn.
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Insänd litteratur.
LJUNGMO-KARIN OCH ANDRA BERAT
TELSER av Märla Hjälm. Svensl,a
Missionsförbundets Förlag, Stockholm.
162 sidor. Pris häft. kr. 2: 25; klotb.
3: 50.

Intressanta, lärorika berättelser. Boken
rekommenderas på det varmaste.
lvI. L.

OSCAR AHNFELT EN HERRENS SÅNG
ARE. Av Oscar Lövgren. Sv. 'Missions
förbundets Förlag, Stockholm. 153
sid. Pris häft. kr. 2: 25; ldotb. kr. 3: 75.
Oscar AhQfelt är ett välkänt och av
mfmga älskat namn . Det är därför för
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visso väl moth'erat att samla och utgiva
drag ur hans liv och verksamhet, såsom
skett i denna bok. Blive genom den ej
blott Herrens tjänare bättre känd, utan
även Henen själv, som i n åd täcktes an
"ända tjänaren till stor välsignelse. Om
Herren var det ju O. Ahnfelt frambar
sitt vittnesbörd, vare sig det skedde i tal
eller sång, under glädje eller sorg. Med
denna förhoppning rekommenderas bo
ken på det varmaste.
M. L.

Våra förplikleiser såsom en missionerande
församling. Av pastor L. Hope.
Nordiska jl'lissionskonfel'ensen i Oslo. Av
missionsförest. E. Folke.
Evangeliei och den icke kristna kvinnan
i dag. Av fröken Sanni Lampen.
Akla blommorna! Av fru Gerda earlen.
Kalendern är rikt illustrel'ad och rel,vi
reras från Sv. Missionens i Kina Förlag,
Droflninggalan 55, 3 11'., Slockholm. Pris
häfLad 1,1'. 1: 50; kart. kr. 2: - och klotb.
l,,·. 3: - .

CHARLES H. SPURGEON. Av E. F.
Adcock. översättning fr t\ll engelskan
av Berta Engdahl. Svenska Missions
förbundets Förlag, Stockholm. 96 sid.
Pris häftad h. 1: 50.
En synnerligen lä svärd skildring ay
Rekommenderas
denne gudsmans liv.
M. L.
varmt.

Hans Stjärna i Östern.
29:de ål·gången.
Redigerad av Erik Folke .

25 okt. 1932

D"

25 % rabatt.

Missionstidningen
SINIMS LAND
utkommer 193·3 i sin 3S:de årgång.
Organ för. Svenska. Missionen i Kina.
ansvarig utgivare: Erik Folke Rcdigeruu
unuer medverkan av Martin Linden m. [l.
Ctkommer med 20 nummer om året, samt
innehåller uppbyggelseartiklar, bibelst u·
dier, brev fr. Kina, uppsatser för ungdom
samt mis.sionsnotiser frAn när och fjär ·
ran , m . m .

l n n e h å Il e r:

Gula templel, Peiping. III .
.Jubel såsom mol en konung höres. A v
missionär Augusl Berg.
Från släkle till släkte. Av fl·u Ruth Meyer.
Guslav Il Adolf. Av rektor Joh. Rinman.
Herrnhui och Brödraförsamlingen.
Av
missionsröreståndare Erik Folke.
Hudson Taylor hundraårsm inne. Av
d :r K. Fries.
De många högtidernas som mar. Av fröken
Lisa Blom.
Sändebud /iII Sinims Land. m..
Ungdomen och mission en . Av B. P.

ell

minst 5 ex· l,öpes himnas

Ej fraktfriLt.

ID .

m.

Tidningen kostar: belt år kr. 2: 25, 3
kvartal kr.l: 75, halvår kr. 1: 25, 1 kvar '
taL kr. O: 90.
Sänd till utlandet kostar tidningen kr
2: 75 pr år.
Prenumerantsamiare,
80m
verksläJlu
prenumeration å närmaste postkontor, er·
hålla, mot insändande till expo av posten~
kvittenser, kr. 2: 25 för varje 6-tal ex. men
då intet friexemplar.
När ö ex:. eller därutöver rekvireras från
exp., erhålles vart 6:te ex. gratis.
Provexemplar erhållas gratis från ex ·
peditionen.
Redaktillfl6n.

Expedition: Drottninggatan 00. Telegramadress: "Sinim", Stockholm.
Telefon: 4459. 5473. Postgirokonto n:r 50215.

INNEHÅLL:
. Kronan på översleprästens huvud. - Augusta Berg 60 tIr. - Från Red . och Exp.
Wei Tien-ch'en. - Från missionäl·erna. Missionärernas ad resser. ~ Försäljn.
Insä nd liLt. - I-lans Sljäl'l1a i östern.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~

Stockholm. Svensk o Tryckerloktlebolnget. 1032.
32324

