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ANSVARIG UTGIVARE : E. FOLKE. 

TILLBAKA TILL K R I S T U S. 

Av Carl 

Tillbaka till Kristus! Det är Kris
tus världen behöver. Det är Kristus 
den enskilde individen, du och jag äro 
i behov av. Etik eller moralfilosofi 
kan ej hjälpa oss till himmelen, men 
väl hålla oss borta därifrån. Vad som 
i dett"'- fall gäller församling och indi
vider gäller också nationerna. Utan 
Gud, utan Kristus, äro dessa ohjälp
ligt förlorade. En gudsförgätande na
tion är dömd till undergång, det visar 
historien i det flydda, detsamma se vi 
också av den närvarande ställningen i 
världen. Nationerna behova Kristus. 
Tillbaka till honom! 

Solon med sin vishet, Chilo med 
självkännedomens spegel, Cleobulus 
med sina vägande skäl, Periander med 
sina »lugnande örter», Pittacus med 
sin tystnad och Leonidas med sin tap
perhet kunde ej rädda den gamla gre
kiska nationen från undergång. Kän
nedomen om Gud, »den ende sanne 

Holmer. 

Guden», kunde allenast ha gjort detta. 
Detsamma kan sägas om det stolta 
romarriket. I stort sett voro romar
na Kristuslösa och därför, i första 
hand, upplöstes denna världshärskare
natian. 

Endast Kristi rike går fram trots 
bittert motstånd från satans alla ande
makter. Kristus skall segra. Dessa 
tre så ofantligt betydelsefulla ord ut
göra trons, hoppets och glädjens mor
gonrodnad för alla Guds sanna barn. 
Kejsar Julianus hade använt sina få 
år som regent till att försöka utrota 
kristendomen och i dess ställe återin
föra hedendomen, dock utan att lyc
kas. När han sedan efter en strid mot 
perserna låg dödligt sårad, sägs han 
ha utropat: »Du har segrat, Gallile! » 
Detta var den största sanning, den 
ogudaktige kejsaren någonsin uttalat. 

Tillbaka till Kristus! Med honom 
stå vi och segra. Utan honom förlora 
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vi och falla i det eviga djupets dju

paste avgrund. 

Jesus Kristus, »är konung över alla 
konungar ». Och när han kommer 

igen för att intaga sin tron, då, men 

inte förr, kommer det att bliva frids

och rättfärdighetsregering på jorden. 

Ar 1099 bildades efter europeiskt 

mönster »Konungariket Jerusalem», 
och den nitiske men okunnige kors
fararhövdingen Gotfried av BouilIon 
blev dess förste konung. Under en 
tid av 88 år försökte nio regenter att 
sammanhålla detta rike, men till slut 
föll det och »dess fall var stort». Det 
kunde icke äga bestånd, emedan Guds 
ord säger, att Kristus, han och ingen 
annan, var och är »judarnas konung » . . 

Med Kristus som konung blomstrar 
och förkovras en nation, likaväl som 
församlingen och den enskilde indivi
den. Kartago hade en tid en av de 
största, om icke den största hedna
kristna församling, som någonsin fun
nits. Så länge Kristus regerade i och 
genom den, var den framgångsfull. 
När sedan Rom med sitt prästvälde 
fick hand om regeringstömmarna i 
den på alla områden blomstrande för
samlingen, dog det friska andliga livet 
ut, och församlingen gick sin under
gång till mötes. 

Skrivaren har personligen stått och 
blickat ut över trakten där en gång 
det ena . templet efter det andra reste 
sina tinnar mot höjden och från vars 
inre böner · och lovsånger stego upp 
till »Guds och Lammets tron». Men 
vad finner man nu? Ingenting! I 
bästa fall en obetydlig del aven ruin 
av dessa tempel. På de nästan igen
grodda stigar, som en gång voro ga

tor, på vilka frälsta, levandegjorda 
själar vandrade till Guds hus, ser du 
nu mörkhyade araber med moslems-o 
hatet blixtrande ur deras lika mörka 
ögon, draga sakta och förnämt fram. 
En och annan gång kanhända du mö
ter en munk, eller ett par nunnor 
sina svarta dräkter, som äro på väg 
för att bedja vid någon av påven hel
gad plats. Kristus är det dessa be.
höva! 

Tillbaka till Kristus! Vad är det vi 
först och främst behöva i vår tid 
Kristus! Vem är det som endast kan 
rädda Ryssland, Kina, Indien, Afrika, 
- ja, hela världen? Kristus! Endast 
Kristus. 

Vad är det som våra olika sam
fund . behöva? Kristus! Kristus, en
dast Kristus. är hjälparen - Frälsa
ren. Tillbaka till honom! Du och jag 
som enskilda församlingsmedlemmar 
behöver honom att kontrollera våra 
hjärtan, våra väsen, våra liv, våra 
handlingar. Tillbaka till Kristus! 

En stor uppmuntran. 
Den 31 sistlidne oktober bereddes oss 

på expo en stor uppmuntran, i det att ett 
rekommenderat brev, innehållande två st. 
obligationer (Sv. Statslån 1932) il kr. 1,000 
vardera , anlände. N ägon avsändare va r 
ej angiven, och frih et gavs att använda 
medlen där de bäs t behövdes. Eftersom 
behoven i allmänna missionskassan just 
nu äro synnerligen stora , inl(öptes obliga
tionerna av vflr pensionsfond, och betal
ningen lämnades till allmänna missions
kassan. Det blev för oss en påminnelse 
om att Gud alltjämt har vännei', som kun
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na och vilja gå Guds ärenden och genom 
viIl,a han förmår fylla våra behov. Så 
blev gåvan oss till särskilt stor uppmunt
ran och ger ril, anledning till tacl,sägelse. 
Må vi även härav lära att med frimodig
het framg!'1 till nådens tron för att finna 
nåd till hjälp i rätt tid! 

Försäljning för S. M. K. 
Syföreningarna för Svenska Missionen i 

Kina i Stockholm anordna fredagen den 
18 nästkommande november försäljning. 
Andaktsstunclei' anordnas Id. 12 m .. då 

missionsföreståndare . Erik Folke talar, 
samt kl. 7.30 e. m., då fru Dagny Bergling 
tala!'. Vi anbefalla på det varmaste denna 
försäljning åt missionsvännernas kärleks
fulla hågl'omst. 

Vi bedja i detta sammanhang att få på
minna om, att vi även i år hoppas få ha 
ett »Kinalänkensbord» vid försäljningen, 
vilket vi hoppas »Kinalänkarna» i skilda 
delar av landet särsl,ilt hava i åtanke. 

"Hans Stjärna i Östern", 
S. M. K:s illustrerade missionskalender, 
är nu färdig att utsändas i sin 29:e år
gång. Fastän kalendcl'lI utgives med sam
ma format, sidoantal och utstyrsel som 
föregående år, är priset i år sänkt till h. 
1: 50 för häft.; 2: - kr. för kart: och 3:
för klotb. Innehållsförteckning finnes på 

. annat ställe i dagens nummer av denna 
tidning. Rekvisitioner mottagas tacksamt 
under adress: Svensl;a Missionens i Kina 
Förlag, Drottninggatan 55, 3 tr., Stock
holm. 

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

))Frdgor och svar om [(inw) utkom i våras 
på vårt förlag. Boken är skriven av mis
sionären fröken Ingeborg Ackzel/ 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. 
ReI<vireras från Sv. Missionens i Kina 
Förlag, Drollninggatan 55, Stockholm.. Då 
minst 5 ex. köpas lämnas 25 % rabatt. 
Ej fraktfritt. 

Nedsatt pris. 
Bol,en »Sändebud till Sinims Land», in

nehållande fotografier av S. M. K:s l,om
mitteledamöler och missionärer t. o. m. 
1928 en historik över Svenska Missionen 
i Kina a v Erik Folke samt »Guds Faders 
omsorg», ni\gra minnen från de gångna 
fyrtio årens erfarenheter, av Lisa Blom, 
säljes numera till nedsatt pris. Boken har 
kostat kr. 1: 90 men säljes m!, så långl 
upplagan räcker, tör 90 öre. Köp den, då 
den nu lwn erhållas till detta synnerligen 
billiga pl'is! 

Kinalänken i Stocl{holm 

samlas v. G. på S. l\L K:s Exp., Drottning
gatan 55, 3 tro torsdagen den 1 dec. 1982 
le/. 7 e. m. »Knytkalas.» Välkomna. 

Vårarbete i Puchengdistrikfet. 

Vår vinter har varit sträng, mödosam 
och lång och har tagit alla ens krafter i 
anspnik, ja, den hade till sist nästan ut
tömt dem. Välkommen blev därför den 
mildare väderleken i mars med sitt liv
givande solsken. Vetebrodden såg lovande 
ut och fåren i hjordarna, som betade i 
veteåharna, hade börjat återfå sin fett
svans. Den kan i goda tider bli flera kilo 
tung och tjänstgör, liksom I,amelens puc
I,el, som proviant för fåret under den kal
laste förvintern. 

Vetesådden i oktober förra året hade 
haft nog med rotblöta, så man emotsåg 
med stor förtjusning ett gott år efter de 
föregdende tre missväx ti'll'en i Pucheng. 

Det var därför med glädje vi började 
arrangera för en serie vårmissionsmöten 
ute i distriktet. Nio sådana utsattes för 
våra fyra domsagor. När detta skrives 
ha flera s ~ldana hållits. I fred och frid ha 
dc fått fortgå, trots oron i <Indra delar 
av landet, och Herren har nu med sin 
välsignelse varit mitt ibland oss. Det är 
en glädje få bevittna huru evangelium, 
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trots motstånd och svårigheter, gått 
framåt år från år och a tt få se huru »bar
nem) växa till. 

Vårmötet i iungfeng (Chutsuen) hölls i 
en tegelmurad kapellägenhet, som för
samlingen .själv anskaffat så gott som utan 
vår hjälp. Sådana »självägda» kapell fin
nas, inom vårt område, på fem platser. 
På fem andra platser, utom huvudstatio
nen . har missionsmedel använts till an
skaffandet · av lolmlen; på de övriga av 
våra 18 predikoplatser h ållas mötena i de 
troendes hem. - Avkomlingar av sys1w

nen Bergs och kami'aternas första vänner 
i Tung : howfudistriktet - gamle Ma och 

De/lagare i en 

min hemresa på ferien 1929 invigdes den 
på nytt elter restaureringen från militä
rens förödelse, och en äldre troende bro
der från Peishui installerades som port
vakt-eva ngelist. 

Nu befann sig allt här i ett blomstran
de tillstånd: fattig och ensam i världen 
(änkeman) var broder Ho vid sin ankomst 
till stationen 1929; nu hade han hustru, 
tre barn, en åsna och ett stycke åker. 
Hustrun, en ordentlig kvinna, fick han, 
då hennes förre man, en f. d. handlande 
och opierö1wre., dukade under i hungers

nöden sedan allt bohaget slutsålts; hon 
är på Herren troende, liksom äldste go s-

Foto O. Styrelius. 
kurs föl' ledare, 

Tungchowfu 1932. 

den lärde 1,onIucianisten Fann - utgöra 
stommen i församlingen i Iungfeng. Så ha 
vi fått sl,örda, där andra börjat så. Vitt- . 
nesbördsmötet på aftonen var särdeles 
givande, då man här fick höra huru evan
gelium blivit en makt i de troendes erfa
renhet och liv. 

I Suenchiachuang, halvvägs till före
gående platsen, också österut 15 km., ha 
vi tre stora tegelmurade grottor i enlll'ik 
mans» trädgård till station. Den rike man
nen' som blivit barskrapad av militären, 
har nu ej haft dragare att odla sin jord, 
utan. får den »ligga fÖr fäfot», under det 
ägaren söker att skrapa ihop nog med 
pengar för att med opium kunna trösta 
sig över sina sorgel' och bedrövelser. Vid 

sen, som är »dräng» i jordbruket. Egent
liga välsignelsen kom, då Ho, i känslan 
av sin oförmåga i sin viktiga uppgift, hän
gav sig åt bönen för andras frälsning. 
Han kunde så småningom uppsamla den 
frukt, som börjat växa fram som resultat 
av många föregående års utsäde i Suen
chia och omnejd inom ett område med 
5-8 km :s radie. Vid detta första »stor
möte», som nu kunde hållas, funno vi an
tecl,nade i matrikeln ej mindre än 23 för
samlingsmedlemmar tillhörande denna 
central. En av dem, en f. d. handlande, 
hade köpt ett evangelium, då vår stora 
tältpredikokampanj med 14 medarbetare 
för många år sedan hölls på stationen. 
»Jag och min son ha alltsedan Jäst i den 
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och därigenom kommit till tron», berät
tade han för mig; hur stort att. få sådana 
vittnesbörd! Det var rörande se de troen- . 
des villighet och intresse, då vi nu togo 
-de första stegen till 10kaUörsamlingsorga 
nisation. Vattne Herren den unga plan
teringen, och måtte freden i landet fort
fara, så vi må kunna uppehålla förbindel
sen. Suenchia är tillgängligt t. o. m. för 
bil från Pucheng. 

Nästa missionsmöte höns l,öpingen 

Tangmu, 15 km. söder om Pucheng. Lo
kalen var broder Kaos trevliga hem, där 
nu allt var ordnat för vår mottagning. 
Här mötte vi en samling av rörande var
ma och intresserade kvinnor jämte några 
troende män, dessutom en skara utomstå
ende. Det kändes gott att här få fram
föra livets ord. Då Kao har svårt att i 
dessa missväxtar kunna leva på inkoms
ten från sin utarrenderade jord och över
vägde, huruvida han skulle nödgas söka 
familjens uppehälle ii annan ort, beslöto 
kvinnorna bilda syförening i syfte att 
hjälpa till med hans underhåll såsom 
evangelist i trakten. Detta var ju röran
de . . Fröl,en Hanna \Vang säger emeller
tid, att det knappast finns utsikter för 
dem att få förtjänst på syarbeten. Yi fii 
därför förbida Herrens ledning på annan 
väg. 

40 km. liingre bort är belägen vår bi
station Peishui i domsaga och stad med 
samma namn. Under tidigare år har Her
ren här uppenbarat sin makt bland de 
våra inför hedningarna, men de sista 
åren har djävulen velat göra oss platsen 
stridig. För n~gra veckor sedan började 
vi i staden en tältpredikomission, som 
fortgick några veckor med välsignelse i 
trots aven motsHmdares motsägelser. Till 
sist hade han fått bundsförvanter, och så 
kommo I en vacker dag skolstyrelsens chef 
i spetsen för en sl,ara skolynglingar. som 
befallde, att tältet inom fem minuter skul
le tagas ned, och rektorn förklarade, att 
han ej förmådde hindra eleverna i deras 
avsikt. Så började ynglingarna »hjälpa 
till» med ned tagningen. 

Det var veckan ·därpå som vi med Her-
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rens välsignelse höllo v,l rt »stormöte» på 
platsen, då vi hade tältet uppslaget inne 
på stationens gård, eftersom kapellgrottan 
då . var för liten. Vi hade en · skön dag 
med de troende och ej så få utomstående; 
vi kände oss alls inte ha lidit · nederlag: 
då jordmånen syntes mottaglig, tillsattes 
ännu en predikant på stationen för den 
närmaste framtiden . Landsbygden iår 
därmed också mera tillfälle höra evange
lium. Vi ha tvenne predikoplatser med 
egna kapell i Peishui domsaga och ute 
bland dessa troende ha vi en tid haft bi· 
belkvinnor, fruama Yuanoch Pei, som 
med den rika välsignelse, de nyligen fått 
mottaga av Herren, fått vara till ovärder
ligt gagn. 

Hä·rifrån bar färden till v~lrt »södra 
distrikt» i Puchengs distril,t. Här ha vi 
bistationerna Hsiaoi och I-Iuaehow, som 
på länge ej haft stormöte, Huaehow ej på 
fyra år. Det blev därför stor högtid för 
lIuachow, som en gång var den forsta bi
stationen i det gamla Tungchowfudistrik
tet med en livlig och god församling. Be
lägen vid Sll'åkvägen mellan Sian och 
TungInvan har stationen ofta varit utsatt 
för inkvarteringar av trupper. Vår präk
tige evangelist, Li, har doek av Herren 
Hitt visdom nog att vinna respekt, så att 
ingenting av värde fÖl·störts. Det var 
rent av rörande att finna min lilla spar

. spis; jämte pastorsrummets övriga möb
lemang, kvar i gott stånd. Broder Li ha
de emellertid efter de svåra årens på
frestningar blivit medtagen; av hälsoskäl 
har han dragit sig tillbaka från evange
listsysslan och har sitt uppehälle från en 
liten affär; han kvarstår doc.k som äldste 
både i Huaehow oeh Hsiaoi, oeh hans 
unga hustru tar· hand om kvinnorna, som 
komma, och om den stora barnskaran i 
grannskapet, som hon med kindergarten
sånger o. d. söker binda vid missionsverk
samheten. En gammal f. d. affärsman ä:
portvakt-evangelist i Huachow och skö
ter, trots sina 74 år, evangelistverksam
heten m·ed stort nit. »Femtio gånger har 
jag besökt predikoplatsen Kotsuem), sade 
han mig; det är en plats 10-15 km. från 
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staden, där vi ha en liten grupp troende, 
som alltjämt förökes. 

Folkets i Huachow ställning är beldag
lig. Dålig skörd och ett florerande rövar
liv ned trycka sinnena. Och så de ökade 
ska tterna ! En kommissarie är här för 
indrivning av militärskatt, som är extra. 
Det sker med hugg och slag och fängs
lande av byarnas huvudmän. I rådhuset 
hade de fått in några tiotusentals dollar, 
då en militärbil kom med or·der från gu
vernören om ögonblickligt utlämnande av 
det mesta därav. Förvaltaren i rådhuset 
blev tvingad att lyda. När kommissarien 
senare fick vetskap om detta, straffades 

och orkar ej mycket gå omkring, och 
hans syn är försvagad. ,Han är dock en 
bedjande man. Olyckan är, att han är 
från annan provins, en främling. Kina 
är fortfarande inte ett enda rike. Försök 
att stabilisera verksamheten gjordes: 
Skolläraren Chang valdes till diakon och 
en broder tillsattes att bo i och svara för 
mötena i kapellet i köpingen PaL Vi fingo 
här glädjen alt i det heliga dopets bad 
nedsänka åtta personer, sedan de inför 
menigheten bekänt sin tro på Herren 
Kristus. 

Härifrån hemkallades vi av bud från 
min maka, Hon har aldrig kunnat repa 

Foto O, Styrelius. 

Från en färd med motorcykel. Fordonet 
föres i land från färjan över Gula Floden. 

förvaltaren med flera hund!'a slag i hän
derna, så att dessa stodo som påsar med 
blodet sipprande. 

Då vägen från vårt »södra distrikt» till 
Puchengs stad är lång och vi i Hsiaoi ha 
goda, rymliga lokaler och en dopgrav 
höllo vi .dopklasser på platsen, under
tecknad med männen i Huachow och 
fröken Hanna Wang med l(vinnol'l1a i 
Hsiaoi. Så fingo vi, när tiden var inne, 
samlas till ännu ett »stormöte» i Hsiaoi, 
vår gamla bistation från Tungchow-tiden. 
där sedan också fröken Ingeborg Ackzell 
bott och verkat. 

Av brist på arbetare har ved(sam11eten 
här sjunkit ner. Den gamle, gudfruktige 
portvakt-evangelisten Chang är kraftlös 

sig från en stark förkylning, ådragen i 
dec. En svår och plågsam inflammation 
av mun och svalg (stomatitis) hal' emot
stå tt alla vanliga medel, På grun,d av oför
måga att mottaga tillräcklig näring har 
hon blivit, totalt nedbruten. Hon har dock 
ej velat, att jag skulle stanna hemma från 
~årmötena; nu kunde hon ej längre ut
härda. Hemkomna välsignade Herren till 
tillfällig lindring nya använda medel, så 
att vi kunde besluta uppskjuta en påtänkt 
resa till Kina Inlandsmissionens sjukhus 
i Shanghai. Detta var så mycket mera 
tacknämligt, som vårt »stormöte» här i 
Pucheng stiir för dörren och vår älskade 
Margaret står resfärdig att komma hem 
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till oss efter sin a vlagda första examen 
i språkskolan i cen tral-Kina. 

Stormötet i l nchiachuang kunde sedan 
besökas av · fröken Hanna Wang och led
des med välsignelse av läraren Chang och 
kolportören Fann. Det blev ett verkligt 
stormöte. 

Till stormötet i Hsingshechen kunde jag 
i förväg skjutsa fröken Hanna Wang och 
en bibelbinna, och då. bilväg finns, kunde 
jag själv på söndagsmorgonen åka ut i 
bilen och hålla söndagspredil'an. 

Det .var stor anslutning, i synnerhet 
kvinnor, och Guds Ande verkade känn
bart. Det var för mig en högtidsstund, 
och samvaron med folk et visade, att Gud 
håller på att göra ett verk här under vår 
nitiske broder Shens ledning. Han arbe
tar frivilligt som kolportör med halv lön 
och hans ordentliga hustru sköter gratis 
stationen under hans vandringar ute. Det 
är uppmuntrande att se detta uppsving 
efter de gångna årens svårigheter av olika 
slag. 
. Så ' kunde jag samma dag å tervända till 

min lidande maka. Jag tackar nu Gud för 
bilen, angående vilken jag, då frågan om 
inköp av min del först uppkom, var myc
ket tveksam, i synnerhet vid tanke på 
svårigheten att få medel till underhållet 
(bensin, smörjolja m. m.), som här inne i 
landet är mångdubbelt dyrare än hemma. 

Herren gav emellertid löften, som ma
nade mig a tt gå framåt med bilfrågan . 
och nu får jag pröva de stora fördelarna 
av att äga en bil, helst som nu byggandet 
av nya motorvägar står på dagordningen 
i landet. - Nu hålla vi på med tiIIrust
ningarna för stormöten här i staden. 

. Så leder Herren oss, min maka och mig, 
genom djupa dalar upp på sina höjder 
och så åter ned i dalarna. Ack vilket be
roende av Herren och hans ständiga nåd 
och hjälp i allt! Tycker du, att det är ett 
allt för enerYel'ande och tungt liv? Jag 
vill också ibland sa tänl{a. Men vi få 
vandra i tro och icke i åsl<ådning, vetan
de, att vår himmelske Fader icke gör nå
gonting utan avsikt. Häns visa råd vilja 
"i'i . underkasta oss . . 
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Är vägen törnig, så har den dock sina 
höjder, där vi få se och umgås med ho
nom, som blivit vår själs brudgum. Och 
han är nära även nere i dalen. Och kan
ske mycket snart vårt verk för honom är 
fullbordat och då blir det en stor fröjd 
inför hans ansikte, halleluja! 

Med varm hälsning från oss båda till 
missionens vänner och varmt tack för 
förbön. 

Puchcng i maj 1932. 
L. Hugo Linder. 

* 
Intryck från missionärskonferensen. 

Yutaoho, Fenchowfu, Sha. Juni 1932. 

Kära vänner! 

Vid konferensen l ar voro vi 3 nyut
komna missionärer, och då ville de andra, 
att en av oss 3 skulle skriva om våra in· 
tryck från vår första konferens, och den 
lotten föll på mig. 

Det var verkligen så roligt att få träffa 
och lära känna ålla dessa 26 missionä
rer, som samlades .Irån alla delar av 
S. M. 1(:s fält. Somliga av demkommo 
!iver bergen i bärstolar, andra i ldum- . 
piga ox- eller mulvagnar, .åter andra på 
buss eller motorcykel, alla komma de 
fram dammiga och trötta, men glada över 
att få träffa varandra igen. Det dröjde 
ej heller länge förrän vi också kände oss' 
fullt hemma med dem alla. Det är något 
särskilt med S. M. K., ty man är som en 
enda stor familj. 
N~ gra dagar innan konferensens öpp

nande hade de olika kommitleerna sina 
sammanträden, som varade i flera dagar, 
och man såg knappast till någon av de 
manliga missionärerna mer än vid mål
tiderna. Det var viktiga frågor, som 
måste avgöras, det märktes på det ut
tryck av allvar, som präglade allas an
sikten, då de gingo över gårdarna till 
eller från sammanträdena,men samtidigt 
lyste humorn (Il' mångas ögon. 

Sista dagen före l<onferensens öppnan
de avsldldes helt till bön och stillhet, an 
tingen enskilt eller gemensamt. Det var en 
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dag av allra största betydelse både för 
oss en och var personligen och för kon
ferensen i sin helhet. Under de följande 
dagarna samlades vi också till en gemen
sam bönestund en timme före frukosten. 
Det var härliga stunder inför Guds an
sikle, och vi fingo erfara hans välsignel
se över oss. 

Morgonbönerna leddes utav oss nyut
komna missionäre r och dem, ' som å ter
kommit från sin semeslel' i hemlandet, 

med undan tag av första dagen , då mor
gonbönen hölls av fa rbror Axel Hahne. 
Vid dessa tillfällen fin go vi nykomlingar 
än en gang avlägga vara vittnesbörd om, 
hur Gud kalla t oss och berett vägen ut 
till Kina. 

. Konferensens första dag tyckte nog lite 
var av oss föreföll en smula långsam med 
alla de formaliteter, som följde öppnan
det av konferensen , val av leda möter av 
olika kommitteer etc., men sedan blevo 
diskussionerna under de följande dagarna 
så mycket intressantare. Det var verkli 
gen en glädje att se vilken stor enighet, 

. som rådde, trots att flera av de fr~lgor, 

som behandlades lätt kunde berett svårig
. h eler. En av de största frågorna var 
justeringen av missionens stadgar och 
arbetsordning, som enhälligt godkändes. 
Därtill kom förslag om öppnandet aven 

.ny evangelistskola i Yuncheng och beslut 
om a tt börja med en kl ass på försök un
der nästkommande vinter. 

Två särskilt gripande stunder under 
konferensen var »lördagsbönemötet», då 
de äldre missionärerna berä\tade några 
minnen från personliga sammanträffan
den med Hudson Taylor, och söndags
kyäIlens stilla nattvardsgång, som leddes 
av Monis Bergling. 

Så en rad om avslutningen. I Bergling
ska trädgården hängdes upp en del ku

lörta lyktor och alla missionärerna satte 

sig i en stor ring milt i trädgården. Mis

sionär Blom talade till tröst, uppmuntran 

och hjälp för oss om })Guds tankar» och 

så följde ett bönemöte, under vilket vi 


. alla hade slor orsak att tacka Gud för 
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hans nåd och trofasthet mot oss som en
skilda och mission. 

Mötet var do ck ej slut därmed, ty som 
allt omkring oss verkade stämningsgivan
de dröjde det ej länge, förrän den ena 
efter den andra av de äldre missionärern~ 
på de yngres begäran började berätta om 
missionens först a dagar, och det var verk
ligen intressant. Tiden gick bara alltför 
fort tills vi måste skiljas åt. 

Denna konferens hade överträffat allt 
vad vi nylwmlingar vän ta t oss och vi 

voro fyllda av tacksamhet till Gud. Det 
enda, som verkade en smula »tryckande», 
var temperaturen, som mest hela tiden höll 
sig mellan 35-40° i skuggan, men sol
fjädrarna voro i flitig an"ändning och 
lättade trycket en smula, meda n andra 
voro ivrigt sysselsatta med sina h and
arbeten. Var och en var dock glad att 
kunna lämna Yuncheng så snart som 
möjligt efter konferensens slut och kom
ma till något svalare nejder. 

Med hjärtliga hälsningar till alla våra 
vänner. 

Tillgivna 

Birgit Brandin-Olsson. 

* 
"Löftena kunna ej svika." 

. Hans trofasthet är ·sköld och skäl'm.> 
. Om tusen falla vid din sida, ja, tiotusen 
vid din högra sida, så skall det dock 
icl< e drabba dig.» Ps, 91: 4, 7. 

Dessa Herrens löften gå ·dagligen i upp
fyllelse på oss i dessa tider. »Guds löften 
hålla, vad än som brister.» Ära t vare 
hans namn! 

I mannaminne har den mördande lwle
ran ej så härjat i Kina, som under dessa 
månader. Ledarekursen, som hölls i 
Juich'eng, mås te avslutas en vecka för ti
digt, och glada voro vi att den avslutats, 
då om några dagar pesten nådde även 
till nämnda s tad . Breven från stationerna 
ge oss en smula inblick om huru döden 
öppnat sitt gap. Pesten kom först till 
Tungkwan, där flera tusen personer dogo, 
tjogtals varje dag, Även ett par troen<le 
Hngo flytta hem. På stationen blevo ett 
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par resande sjuka, för vilka bröderna bå
da och, enl. Jak. 5, smorde med olja i 
Herrens namn. I sin nåd hörde och sva
rade Herren, och de sjuka blevo friska. 
Förbindelsen Över Gula Floden till Shansi 
stängdes för en lång tid, ävenså stängdes 
trafiken norr ut till Tungehow, för att 
om möjligt förebygga att pesten fördes in 
i Shansi och norr ut över vVei-floden till 
Tungehow. Det dröjde dock icke länge 
förr än vi fingo brev från Tungehow, att 
smittan kommit dit och att till och med 
soldaterna flydde till Pucheng, dit ingen 
smitta än l;ommit. Aldste Huei i Tung
chow skriver: ~1ånga äro sjuka och dö i 

Utsikt från övre 

verhon. Den fdn ·dödens klor återvunne 
Johannes har även gått ut för att predika 
i distriktet samt för att hjälpa de troende. 
En vår tältpredikant fick ett oerhört hårt 
slag, då på samma dag både hans hustru 
och svärmoder daga i kolera, lämnande 
honom, den stackars mannen, ensam med 
tre små barn, den minsta endast 2 1/ 2 år 
gammal. »Pastorn förstår i vilken nöd jag 
är, bed· Gud för mig», shiver han. Några 
troende ha dukat under, men Herren har 
i sin n å d sparat alla predikanter och för
samlingsledare ända hittills, över hela 
fältet. 

Pran Puchow, ,.1\1' andra station, skri-

Foto O. StYl'elius. 

våningen i missions
stationen i Puchow. 

staden, och i byarna är det förskräckligt. 
Bibelkvinnan på stationen skriver, att 
hennes son, som är hemma från bibelsl<o
lan, blivit ombedd att gå ut i staden och 
bedja för en fotograf, som var sjuk. Han 
var där två gånger och bad för honom, 
och den sjuke blev frisk, men så blev han 
själv sjuk, och det såg ut som skulle han 
dö. Modern, bibelkvinnan, tillsammans 
med äldste Huei höllo ut i bön hela nat
ten och så att säga båda honom igenom. 
Johannes, så heter den unge mannen, blev 
frisk. Hon skriver, att äldsten varit ute i 
staden och bett för många som sedan bli
vit friska . . Aldste Huei har, stärkt av den
na Herrens nåd, givit sig ut i dislrilnet 
för att trösta och hjälpa de troende, skri

ver äldste Hsieh: »Ettusen sex hundra ha 
redan dött, och pesten fortfar att rasa 
både i stad och på landet. I byarna är 
det · förskräckligt. Vi här på stationen, 

. som äro mitt i denna fara, gå ständigt 
beredda att dö. En vecka senare skriver 
han: »Vad oss här på stationen angår, vi 
som äro i Herren, så har intet ont hänt 
oss, fastän vi bo mitt i faran och pesten 
dagligen skördar många. Nu har ännu en 
olycl{a kommit över folket här i och utom 
staden. Den 20:de juli steg plötsligt vatt
net i GuJa Floden så oerhört och tog sig 
en ny fåra ända inpå norra ooh västra 
stadsmuren, så att vattnet genom portar
na kom in i staden. En stor stenbro utan
för östra stadsmuren förstördes, sl{öljdes 
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bort. Ett tjugotal hus sl,öljdes ävenså bort. 
Byarna runt omkring staden stå under 
vatten, husen rasa, folkets inventarier 
följa med strömmen, och många männi
skor ha drunlmat. De överblivna äro i 
sanning beklagansvärda. Barn ha förlo
rat sina föräldrar och föräldrar sina 
barn. Män ha förlorat sina hustrur och 
hustrur sina män. Hemlösa människor 
utan mat, utan kläder och utan bostäder 
gå omkring på gatorna i staden. Ja, nö
den och eländet når upp till himmelen. 
Örat kan ej uthärda att höra och ögat ej 
uthärda att se det. Älskade pastor, var 
snäll rapportera denna nöd till Nöd-
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fingo vi i dag höra, då ett par personer 
härifrån, som gå tt till Chiehehow, komma 
tillbaka. De · hade mött liktåg på liktåg 
under vägen, och i en by med omkr. 300 
personer hade nästan alla dött. Vi har på 
Shuiyu ha ju~ fått serum för injektion 
mot pesten. Vi ha tagit en injektion. S~l 

fort vi fått den tredje, ämna vi oss till 
. stationerna igen. Att Herren bevarat oss 
alla såväl som kineserna, som äro med 
oss, och folket i hela denna by samt alla 
infödda medarbetarna och fÖl·samlings
ledarna anse vi vara en synnerligt stor 
nåd från all nåds Gud. 

Vi bedja och tro att Herren genom den-

En gossasyl, ett slag 

hjälpskommitten att ·den om möjligt må 
ge oss möjlighet att något lindra detta 
lidande.» Vidare fortsätter han: »Då jag 
i går var uppe på stadsmuren och såg på 
floden korn clet en hög vass flytande, och 
på högen satt en liten gosse tillsammans 
med sin faster. Som strömmen var stark · 
kunde intet göras för deras räddning. 
Litet längre ned stannade vasshögen vid 
ett träd, i vilket gossen klättrade upp och 
blev räddad. Fastern dog på vassIlotten 
och fick följa med strömmen, som stän
digt får gömma så många som denna tid 
dö av koleran. Det är billigaste begrav
ningssättet. Nu· har vattnet sjunkit något, 
men folket är s ~, förskräckt att en hel del 
flytta upp på höjderna av fruktan för att 
ett nytt flöde skall lwmma.» Så långt 
Hsieh. Att pesten fortfarande rasar grymt 

au nödhjälpsarbete. 

na nöd skall bereda en öppen dörr för 
frälsningens budslwp. Herren göre oss 
skickliga för uppgiften, som föreligger. 

»Endast i Gud har min själ sin ro.» 
»Hur gott att ha ett fäste hos Gud i nö
dens tid» och veta, att »han är trofast». 

Med fridshälsning Herren tillgivnast, 
Nils Styrelius. 

Högtid på Yutaoho. 

Äntligen en solskensdag efter en lång
varig regnperiod. Väldiga störtfloder med 
åtföljande översvämningar ha . kosta t 
många människor livet och åsamkat nöd 
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och lidande omkring oss. Koleran drager 
härjande fram även över somliga platser 
av vårt eget fält. Ryktet når oss om våra 
3 svenska kamrater i ' norra Shansi, som 
så hastigt gått bort. Två av .dem fören a 
des för livet föregående sommar, och den 
tredje hade just kommit upp från språk
skolan. Lycka och sorg, liv och död; hur 
nä ra sammanhängande! Vemodets moln 
hopa sig sannerligen tä ta i dessa dagar 
o~h lägger sordin på vår glädje över vis
telsen i denna vackra dal. 

Men i dag måste vi le i kapp med solen, 
ty vi skola samlas till en · förberedande 
bröllopsfest omhing våra två kära, Bir~ 

git Brandin-Olsson och Martin Bergling, 
då vi ju ej kunna vara närvarande vid 
vigseln . Varma och innerliga förböner ha 
uppsänts, bedjande om välsignelse över 
vår samvaro. När jag så kommer ner till 
den Bergqvist-Berglingska kvarnen'" och 
ser den stora lyckliga familjen, är det ej 
svårt a tt komma i solskenshumör. Den 

.	stora gräsbevuxna planen med de gamla 
popplarna blir en ypperlig feslhalJ. Bord 
och stolar lånas från .de övriga kvarnarna, 
och när så borden pl'ytts med dul(ar oc·h 
vildmarksblomster får det hela verklig 
festprägel. Vi klippa tårtpapper och pap
persservetter och måla några enkla blom
mor på dem för att förhöja stämningen. 

Det var en stor skara som samlades, ett 
GO-tal av våra kära vänner i Kina Inlands
missionen, och motlagna blevo dc på äkta 
svenskt ma ner och förplägade med gott 
svenskt kaffe. 

»Brudgummem) hälsade alla vällwmna 
och uttryckte sin stora glädje över det 
bönesvar, han fått i sin Birgit. .Sedan vi 
sjungit en S~tng läste missionär Bergquist 
ett Guds ord, varefter nå·gra varma, in
nerliga böner uppsändes, böner om väl
signelse övel' samvaron och alldeles sär
skilt över våra tV ~l kära och deras a nhö
riga i hemland et. Vi ·hade inövat en kör 
och sjöngo också en del s~tnger. 

När jag satt där och blickade ut över 
skaran, med de lyckliga två som huvud

* Såsom sommarbostäder ha använts kvar
nar, förhyrda för delta ändamål. 

personer, fylldes mitt hjärta av. en sådan 
oändlig tacksamhet för förmånen att få 
vara med på denna högtidsdag, vara med 
och glädas med dem, som i kärlek för
enas för livet at! gemensamt bära · de bör
dor, som vänta i den krävande uppgif
ten. Hela naturen oml(ring oss var fest
smyckad. Allt' var så grönt och friskt efter 
regnet. Vi glömde alldeles att vi voro i 
det dystra, grå och vemodsfyllda lande t i 
öster. Trädtopparnas sus, de böljande 
sädesfälten, fågeJl(vittret, allt i den ljum
ma sommaraftonen instämde i det jubel 
och tack, som den stunden fyllde allas 
hjärtan, och som steg mot höjden i form 
av innerliga böner till alla gåvors givare. 

Det var en oförgätlig stund. Anord
ningarna och förplägningarna voro så 
enlda, och ändå rådde denna högtids
stämning. Sanna blev o i den stunden den 
enkla sångens ord: »Det betyder föga häl" 
i världen, om jag mycket eller litet har, 
blott jag har min Jesus med på färden , 
och har Gud i himlen till min Far.» 

Vi voro ju alla samma Faders barn, 
länkar i den stora kedjan, som går till 
Paradis med sång. 

Obevekligt möttes i den stunden svun
nen tid, nuet och framtiden . Vi ha varit 
tillsammans några lyckliga sommarvec
kor, ej enbart för vila. De äldre missio
närerna ha medfört arbeten från statio
nerna och förberett sig för kommande 
arbetsår. Vi nyutkomna ha studerat. Men 
vi ha haft glädjen att på lediga stunder 
hava umgänge med dessa våra vänner, 
mottaga I)ya intryck, utbyta tankar, mötas 
till samtal och bön för arbetet, samlas till 
uppbyggelsemöten och mottaga andliga 
välsignelser. Synkretsen har vidgats, kär
leken till m'betet och kamraterna ökats, · 
böneämnenamångclubblats, haft, hälsa 
och glädje ha tillflödat lu'opp och själ. 
Underbart ha vi blivit bevarade frfm 

. pest, fiendeangrepp och sorger. Vår 
»bröJJopsfesl» blev därför på samma gång 
även en tacksägelse- och avskeds fest, ty 
vi slodo inför uppbrottet. Inte enbart 
lycka och glädje vänta; även prövningar 
och sYål'igheter av orälmeliga slag. Vi 
äro alla medvetna därom. Men ingen bä
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var. Våra liv äro i den Eviges händer, 
och i detta ögonblick kommer en ny för
säkran till oss om den trofasthet, som 
aldrig svek dem, som gått före, och som 
inte heller skall svika oss. 

Missionär Blom omnämnde, huru han 
haft förmånen att eskortera brudgummens 
far och mor på deras bröllopsresa och 
uttryckte sin glädje över att få vara med 
även på denna högtidsdag. Han förplä
gade oss också med en oväntad överrask
ning, i det han eklaterade en förlovning, 
vilket i inte ringa grad förhöjde stäm
ningen. Det var två av våra vänner i 
Kina Inlandsmissionen. 

För att förlänga den lyckliga samvaron 
hade gästerna själva medfört supen. När 
vi efter den förenade oss i tack och bön, 
kände vi liksom en försmak a v den här
lighet, som väntar därovan, då lyckan är 
oförgänglig, och där vi en dag skola sam
las att sjunga Guds lov för evigt. 

Bedjen för våra två kära! Bedjen, att 
den unga missionärsbruden må få kraft 
a tt dela in tressena mellan hemmet och 
arbetet, att ingetdera blir förgätet. Bed 
om kraft för henne att med tålamod taga 
itu med tjänarna, att Gud må ge henne 
,'ishet och kärlek att leda och fostra dem 
så att hans namn i den gärningen må bli 
förhärligat. Bedjen för oss alla, som ska 
gå till Hoyang! Våra hjärtan längta att 
komma tillbaka och upptaga skördearbe
tet och de fallnas man tIar. },{en - för 
närvarande 'är vägen stängd.* Stora delar 
även av staden ligger under vatten och 
vägarna äro ofarbara. Koleran nalkas 
med snabba steg. Bed, att Gud öppnar 
den och andra stängda dörrar, och att 
han under väntetiden förbereder sina tjä
nare och skickliggör oss, a tt v~\rt arbete 
icke må vara förgäves. 

Bedjen, att Gud ger oss det svåra 
språl;et. 
SUn vid vår sida som trogna stöd 
Bedjen och åter bedjen 
Stor är vår gärning bland hedningars nöd 
Större dock Eder, som bedjen. 

* Enligt senare underrättelser äro missio
närerna nu i arbete i Hoyang. 
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Med val'm hälsning till alla missions
vänner. 

Yutaoho d. 15/8 1932. 
Maja Lundmark. 

Försäljning 
anordnas av syföreningarna för Svenska 
i\'lissionen i Kina fredagen den 18 nov. 
K. F. U. K:s lokal, Brunnsgatan 3. 

Gåvor, även in natura, mottagas tack
samt under nedanstående adresser och p[\ 
S. 	M. K:s exp., Drottninggatan 55. 

Doktorinnan il'fal'ia Berg, Hantverkare
gatan 28. 

Fröken Emma Beskow, Hagagatan 2. 
Fröknarna M. och N. Caua/li, Öster

malmsgatan 23, 4 tr. 
Fru Bell Fries, Soltäppan, Storängen. 
Fru Hanna Hallström, östermalmsg. G. 
Fru lYlina Johansson, Sibyllegatan 15. 
Fröken Tekla Liljequist, Norrtullsg. 55. 
Fru Beda Redeli, Upplandsgatan 28. 
Fröken Louise Sch ön, Liitzengat. 5, 4 tr. 
Fl'öken Thyra Sandstedt, Östermalms

gatan 30. 
öuerstinnan Louisa Tollie, Storängen. 
Fru Karin Wennerslröm, Lidingö. 
Gåvor avsedda för »ICinalänkens bord» 

mottagas med tacksamhet på S. lYf. l(:s 
exp., varvid särskilt bör angivas om gå
vorna äro avsedda för detta bord. 

Avliden missionsveleran. 

D:r A. H. Smith, en av Kinas mest kän
da äldre missionärer, avled den 31 aug. 
i Claremont, Kalifornien, i en ålder av 
87 år. 

Under många tiotal av år var ·d:r Smith 
en av de mest bekanta amerikanska mis
sionärerna i Kina. Han var en rikt ut
rustad man och gav sina bästa år åt ett 
framgångsrikt arbete på olika områden, 
vare sig det gällde det rent evangeliska, 
det uppfostrande eller det medicinska. 
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Han ägde en talrik skara vänner bland 
Kinas högt uppsatta befolkning, men stod 
även i eLt intimt förhållande till de allra 
ringaste. För alla stod hans och hans 
hustrus hem öppet. 

Mest l<änd av den yttre världen är han 
kanske genom sina litterära alster. Han 
har skrivit en hel del böcker, som belysa 
kinesernas sociala liv, och som även giva 
en utförlig och saldmnnig skildring av 
Kinas politiska forhållanden, sådana de 
framträdde t. ex. under boxaråret. Han 
var en vältalare som få och synnerligen 
fyndig. Det berättas, att då han en gfmg 
sammanträffade med sin son, som han ej 
sell på tio år, de hade så mycket att säga 
varandra; att sonen skrev hem till sin 
mor: »Far talade 250 ord i minuten och 
detsamma gjorde jag, men då vi hunna 
upp till 500 ord i minuten salmade vi ord 
till allt, som vi ville ha sagt till varandra.» 

I sin familj hade han mänga sorger. 
Hans äldsta dotter dog vid späd åldel', 
den andra dottern, som var en ovanligt 
begåvad och älsklig ung j,vinna, dog av 
benröta, och enda sonen, som syntes bli
va sin fars like i begåvning, drunknade 
vid ett försök att rädda en j<amrat. D:r 
och fru Smith bura dessa prövningar med 
stor undergivenhet. Ar 1926 avled fru 
Smith, och nu har även han fått sluta 
sitt Jivsarbete. »Han l<ämpade en god 
kamp, han bevarade tron,» 

A. B, 

Arbetet inom Kina InJandsmissionen. 

Vid juni månads slut hade Kina Inlands
missionen i Shanghai mottagit meddelande om 
1,672 personer, som genom dopet upptagits i 
de kristna församlingarna inom Kina Inlands
missionen sedan årets början. 

Såsom förut meddelats har Kina Inlands

missionen haft såsom ett böneämne att under 
två ål' få 200 nya missionärer. Nu meddelas 

att 203 sådana anlänt till Kina under sagda 

period. Så gott som allesammans äro nu på 
de stationer eller i de distrikt där de Htt i 
uppdrag att arbeta . Sex manliga missionärer, 
vilka fått i uppdrag att arbeta i Sinkiang. 
hava dock blivit fördröjda , emedan de ej kun-
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nat få sina pass viserade av de ryska myn

digheterna, vilket är nödvändigt emedan de 
föl' närva rande måste resa till sitt arbete vägen 
över Sibirien. 

Frun arbetet i provinsen Kansuh meddelas 
särsldlt om reSOI', gjorda av d:r Rees och 

hans fru, för att hjälpa de sjnka, särskilt i 

traktel'l1a vid gränsen till Tibet. Under denna 
resa voro de utsatta för många faror . Over 

allt påträffades brända byar och lidande män

niskor, allt ett resultat av striderna mellan 
muhammedaner och l,ineser. En gång företogs 

en opeI'a tion på taket aven byggnad, under 
det att en strid pågick i närheten, i vilken 
mer än 30 personer dödades. Färden gick 
fram över vägar, som voro livsfarliga. Over 

höga berg, utmed djupa branter ledde ofta vä
gen framåt. De andliga behoven voro överallt 

stora. I en by funnos t. ex. ej mindre än 90 
avgudapl'äster, men endast en av dem val' i 
stånd alt läsa och förstå vad han läste. Over

allt möttes de av ett varmt välkommen! 

I Lanchow ha 14 kristna kvinnOr beslutat sig 
föl' att 6 dagar varje vecka tV'1 och två gå 
ut och predika, utan att få någon ersättning 
därför. 

Från provinsen Shansi meddelas, att elt sär
skilt arbete bland barn och ungdom påbörjats, 
och att en missionär fått i uppdrag alt särskilt 
ägna sig häråt. Det har också blivit möjligt 
föl' honom att anordna möten och predil<a 
evangelium i å tskilliga av regeringens sl,olor. 
Tältvcrksamheten hat' följts av mycl<et fram
gång. Många ha deltagit i mötena. De därvid 

försMda bibeldelarna uppgå till stol'! antal, och 
många bekänna sig genom della arbete ha kom
mit till tro på I-Iel'l'en. 

Från provinsen Szechwan komma underrät
telser om stora åhörarskaror i friluftsmötena. 
De ha .uppmärksamt lyssnat till budskapet och 

ha efter mötena köpt mycket bibeldelar. Från 
denna provins meddelas också att husandakt 
mera allmänt börja l' hullas. Bibelskojor föl' 

kvinnor är. i verksamhet. I somliga delar av 

denna provins . råder emellertid mycken lik

nöjdhet och endast ett fåtal samlas atl höra 
evangelium. 

Från provinsen Anhwei meddelas, att missio
när Ferguson, som en längre tid varit fånge 
hos rövare, av dem behandlas någorlunda väl 
och tillåtes predika. iVI. L 
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Manchukuo erkänt. 
Den 15 september eJ'kändes den nya sta

ten Manchukuo av Japan. Ceremonien, som 

var mycket enkel, ägde rum i ett förmak i 
övre väningen av den nya statens överhuvuds, 

Mr. Henry Pu-Yi, den förre kejsaren a v Kina, 
palats. A Japans vägna r under tecknades proto
kollet av general N. Muto och ii den nya sta
tens vägnar av densammas premiärminister, Mr. 
Cheng Hsiao-chu. Mr. . Henry Pu-yi var när

varande under ceremonien och den hårpensel, 
varmed sign eringen av protol<oJlet utföJ'des, 
skänl,tes till honom si'lsom ett minne. 

Kina protesterade genom att sända en pro

testnot till Japan, en lilmande till de nio stats
makter, som undertecknat den s. k. »niomanna
konventionen », och ett telegram till Nationcr
nas Förbund. I dessa anklagas Japan för att 

på ett skamlöst sätt hava brutit ingångna trak
tatförbindelser och Kina anmodar de utl ändsl<a 

makterna alt vidtaga omedelbara åtgärder. 

Denna händelse har framl(allat en oerhörd 
indigna tion över hela Kina, och man befa rade 
nya oroligheter, men genom mydighcternas val(
samhet försiggick allt ganska lugnt. Antagligen 
måste Kina finna sig i ännu en ny förödmju
kelse, som, huru bitter densamma än kan vara, 
dock kansl(e leder till att större lugn och ord
ning inträder det under de senare åren 
ganska laglösa Mandsjuriet. A. B. 

Insänd litteratur. 
Varifrån kom Ljuset? Av Gerda Ollen . Kvinn

liga Missionsarbetares Förlag, Stockholm. 
Pris h. 2: 50. 

Det är frå n missionären fröken Ester Bergs 
liv, hennes ungdomsår i ett soligt och Iycldigt 
hem och hennes verksamhetstid under 'mödor, 
faror och utgivande tjänst i fjärran Kina, som 
författarinnan hämt a t de bi]{jer hon på ett gri 
pande sätt framställer i denna bok. Vi kunna 
ej giva en bättre bild av bokens rika innehåJl 
än med följande or<l av författarinnans egen 
hand: »Vi möta en människa på vår väg ge
nom livet. Det är inte något förunderligt med 
henne i och för sig, ett lerkäril endast som 
andra svaga och skröpliga människobarn, men 
det är något som strålar och lyser så fönm
derligt Idart dä rin ifrån. Vad är <let? Varifrån 
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kommer lju se t? All denna ime skönhet som 
stråla!' mot oss, v~rifl'ån kommel' den? De t 
är skatten i lerkäl' ilet, brutna strålar av Guds 
klarhets lju s, ett återsken, om än svagt och 
dunkelt, av Guds härlighet i Jesu Kri s ti an
sikte." Boken kommer till oss som en skatt 
av obeskrivbart värde och dess bästa l'elwm
mendalion är boken själv. 

Erik Folke. 

En 	afrikan. James Kwegir Aggrey. Av Georg 
Palmrer. Svenska Missionsförbundets Fö!'
hg, Stockholm. 150 sid. Pris h är I. 2: 25; 

ldoth. 3: 75. 

En levnadsteckning, som skildrar en fram
stående kristen afl'ikans liv, o~h som samti
digt ger en intressant inblicl( i förhållandena 
i samband med rasfrågan i Afrika . Rekom
menderas varmt. 

M. 	 L. 

På 	missioniirsstigar. Av J. E. Lundahl. Sven
ska Missionsförbundets Förlag, StocJdlOlm. 
135 sid. Pris häft. 1: 75; kar t. 2: 75. 

Intressa nta, lärorika, korta skildringar fr~n 

olika missionsfält givas oss i denna bolL Skild
ringarna äro välshivna och gripande, lämp
liga för högläsning. Boken rekommenderas på 
det varmaste. 1'1'[. L. 

Vildmarl,sstigar och forntids vägar. Av Axel 
Andersson. Svenska 1'l'Iissionsfö!'bundeis För

lag , Stockholm. 241 sid. Pris härt. 4:-; 

Klotb. 5: 50; halvfr. band 7: 50. 

Första delen aven skildring av författarens 
r esa till Kongo, som alltså ska ll följ as av ännu 
en bok. Denna del skildrar färden fI"1ll Sverige 
till Central-Afril,a samt åtskilliga av resol:n" 
där. Det är en ledigt och medryckande skri 
ven bok, illustrerad med mycket vackra bilder. 
Rekommenderas varmt. M. L. 

Soluppgången - På Konungens bud. Illustre
rad missionskalender 1932. Utgiven av 
Svenska Alliansmissionen-Jönköpings Mis
sionsförening. Svenska Alliansmissionens 

Förlag, Jönköping. 192 sid. Pris kr. 2: 50. 
Denna missionskalenders innehåll är synner

ligen rikt och omväxlande. Förutom uppbyg
gelseartildar och skildr.ingar från missionsfiiI
ten före](omma t. ex. även historiska skiltl
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ringar ochflern poem. Vi tillönska kalendern Innehåller bidrag av m~nga välkända förfat

s tOl' spridning. M. L. tare, såsom t. ex. C. Skovgaard-Petersen, K. 

Nilenius, Karl Fries, Viktor .Johansson, Ida 

Uudel' Julhelgen. .Jultidning redigerad av Efr. Granquist, Anna Olander, Laura Petri m. fl. 

Palmqvist. Svenska Alliansmissionens För Köp den och läs den! 

lag, .Jönl,öping. Pris kr. 1: 10. M. l .. 

REDOVISNINGAR 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under old. 1932. 

Allmänna mlssionsmedcl. 1323. Koll. i Församlingshuset, Karls
krona 20: 1261. A. G., Salt.sjöbaden GIJ: ..  1324. »)wIissionsväIl» gm G. H., Rök 50: 1262. Testamentsmedel efter av1. l\Iinn ]32". M . L .. L·inköping 3,,: 

Adolfson. Röviksnäs, gm A. D., 1:>26. Tostarps syfören. 40: -
Kristdala 50: - 1327. E . G ., NOl'l'tiilje 20: 

'1263. E. B., Sthlm 10:  1328. G., Sthhn, "min viilslgnelseask" 7: 11).
1265. A. H., Skärsboda, en minnesblom 1329. N. H .. Väruumo, blolllmor på frn 

ma på Anna Lovisa Johanssons Elise P e ttel'ssons grav 5: 
bål'. Boda 5: - 1330. Grebo KristI. Ungd.-fören" till

1266. Syfören. i Boda gm d:o 5: - Nath. Engbäcks underh. . . 200: 
1267. »'facksam» 10:  13:11. G. B .. Sthlm 20: 
1268. "Ps. 107: b 1,000:  1-:1:>2. " Till Herrens ti>insbo 25: 
1269. »Dalecarlian » 20:  133;'. " Den 25 okt. 192". Kärleken dör
1270. K. L., Sthlm 25:  aldl·ig. " 20: 
]27l. G. C., Sävsjö 10:  1336. B. o. S. 'rh. 100: 
1272. Till Mors och Fars minne 100: - 13:31. »)li'l',hl Vrigstad » 10: 
1274. Del av offerinsamlingarna på J. lSa8. B. G., Sollcfteå 10: 

K. Y. F., Jkpg 1/10-2/10 32 111: 10 1340. E. L., UJlleå . 25: 
1Q75. J. S. 15: Hl41. Koll. i Församlingshemmct, Kalmar 42: 4()
1276. »Ps . 27: 4, 5» 14:  1342. Offergåvor vid silml(vålll hos C.
1278. L. M. F., till Maria Nylin o. Frida n., d:o . 61:

Prytz undel·h. 900:  1343. E. B., d:o spllrh.-medcl 30:
1279. S. S., Ostersund, till Hanna Wangs 1H44. Koll. vid "Kinllliillkens" i Gbg,

d ' o 100: ~ möte 22/10. till »Kinalän kens
1280. E. J. , Boden, till Job. Aspbergs d:o 100: bord» a försäljnin-gen i Sthlm,
1281. Offcrkuv. fl'. Kinavänner i Kö 18/11 96: 

ping', gm A . J. 20: - 1345. »Onämnd», gm E. ,V .. Karlstad 10: 
1282. Missionsinkomst fr. F-s gm d:o 100: - 1341J. D:o Mora 10: 
1283. »Tionde enl. Herrens bud» 15: - J:l47. F. B., Sollefteå 20: 
1284. Offerdag i Gbg 2/10 gm K. R. 410: - 1349. M. O. , Innervik, till Maja Lund· 
1285. Syfören., Gbg, sparb. gIll d:o 45: - marks underh. gm .s. N., Skel
1286. Väntors syfören. gm J. J .. Spöland 50: lefteå 20: 
1287. L. R., för sparb. 5: - 1350. "Joh . 12: 26 " 2,000: _ . 
128R. C. G. Skellefteå, till E. Sjöströms 1351. Viinncr p.1 lllissionsheoomet, Duv

underh. 100: - bo. i st. föl' blolllInor vid fru 
128~. Koll. i Ullel'vad 7: 50 Anna Hulaudcrs bål'. Duvbo 15: 
1290. D:o i Lidköping 60: 06 1352. »Onämnd » 1,000: 
12nl. D:o i Mariestad 53: 81 1353. "Joh. 1&: 26" , till C. Bloms uudcrh. 100:
1292. H. S. d :0, födelsedagsblommor 11: 1354. »Joh. 12: 28», till R.. Andersons d:o 100:
12%. »Okänd » JO: - 13;'6. " Ann/b. 10: 
J29;. Koll. o. sparb.·medel· i Br"nsta 

skola 2/10. vid besök av M. Ny- Kl'. 8,236: 36 
lin, gm B. L., Knmla 103:  S. 1\1. K:s Pensionsfond.12n8. Uppsala hemskola, UppsnIa, gm
A. L. 15: - 135~. »2 n'[os. 35: 5» 50: 

1299. H. K., Sanda, "Taekoffel'» 25: 
1301. Onämnd 15: - Kl'. 50:
1;;02. F. L. o. r. D ., Sala 10: 
130;). E. D., Gbg 100: - Särskilda ändaIllål. 
1304. »Onämnd » 10: - 1260. S. T., Nockeby, till eVllllg. uuderh. 
1305. E. O., Mölnbo. »e tt litet tackoffcl' '' 5: - i PUCllOW 50: 
1306. " Ps. 103: l, 2", till TbYl'a Liud- 1264. A. R, Skärsboda, till .J. Hult'lvist, 

!'.'rcns underh. 16: - att an". efter gottr. 20: 
130i. »Med tack föl' hjiilp o. beslrydd, 12i3. Till Mors o. Fars 'minne, till Frida 

E. O. » 10 Prytz, föl' de nödl. "O: 
lö08. Koll. i Lund 5/10 30 3:; 127i. "Ps. 27: 4, 5", til! Maria Pettersson 
1311. A v en student 10 att anv, en!. överensk. 20:
1M2. >/[,vå vänner}> 5 J,2!)3. Onämnd, till J. Hultqvist till d:o, 
13D. Koll. på K. F. U. K., Hiilsingbol'l(, 45 gm O. C., Skövde "O: 
1:)14. D:o i Klippan 70 Oi 1294. A. o. E. A ., Gbg , till O. o. G. Car
1315. D:o på K. F. U. K., d:o 19 lell, föl' evang. Vang long' Chu's 
] 316 . K. I". U. K.. Kristianst.ad. 30 nnderb. i l ong-Ioh 100: 
1317. Koll. i Yngsjö H/lO 20 129:;. 11.. E. L., Bl'oddet.ol·p. till C. o. 
1318. Missions!<ret'icn vid Fjellstedtska E'. Blonl att llllV. efter gott!. 10: 

skolau, 1'ppsala 58 85 1300. K. F . U . M:s Olissionskl'ets. Gbg,
1:)]9. G. K., Björköby 20 föl' K. F. U. M:s arbete i Kina 10J:-
J:m . H. A .. Stödc 30 130n. Söndagsskolbal'nen i Veua till 
1'122. ») Gunllur» 20 Li ng ·s iens undel·b . 13: 

http:Kristianst.ad
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1310. "Svensk kvinna » till Ida Ring
berg att anv. för en kineskvinna 20: 

1320. Daggl'yningen i K. M. A . , till flick
Bkolol'na i Kiva 3,250 : 

1333. Visby Femöl'esfören. till cvang.
arbete i Kina 36: 50 

1334. S. M. K:s syfören., Malmö, " lilla 
bössan" till Hilma 'fjäders kvin
noskola, gm H. H . 30: 

1(139. E. L., Umeå. till H. Wangs ver]<s. 50:
1348. L. O.. till Morris BcrgJings d :0, 

gm S. N., Skellefteå 2: 

Kr. 3,803: 50 
Allmänna missiollsmedel 8,236: 36 
S. M. K:s Pensionsfond 50: 
Särskilda ändaDlål 3,803: 50 

Summa under okt. månad 1932: K,'. 12,089: 86 

il-! ed varmt lack iiiI varje givare! 

"Jag, Hel'ren, skall bönböra dem, jag, Israels 
Gud. skall icke övergiva dem. Jag skall lå ta 
strömmar l'illna upp på höjderna och källor 
i dalarna. " Jes. 41: 17, 18. 

Hans Stjärna i Östern. 
29:de årgången. 

Redigerad av Erik Folke . 

I n n e h å Il e r: 

Gula templet. Peiping. Ill. 

Julsång. Av P. H. Syden. 

Jubel såsom mot en konung höres. Av 


,missionär August Berg. 
Från släkte till släkte. Av fru Ruth iV/eyer. 
Gustav II Adolf. Av rektor Joh. Rinman. 
HerrnlI-ut och Brödraförsamlingen. Av 

missionsföreståndare Erik Folke. , 
Hudson Taylor - ell hundraårsminne. Av 

d:r K. Fries. 
De många högtidernas sommar. A v fröken 

Lisa Blom. 
Sändebud till Sinims Land\ m. 
Ungdomen och missionen. Av B. P. 
Våra förpliktelser såsom en missionerande 

församling. Av pastor L. Hope. 

Nordiska Missionskonferensen i Oslo. Av 
missionsförest. E. Folke. 

Evangeliet och den icke kristna kvinnan 
i dag. A v fröken Sanni Lampen. 

Akta blommorna! Av fru Gerda Car.fen . 
))Jag sänder Er.)) Av Karl Gerok. 

Kalendern är rikt illustrerad ' och rekvi
reras från Sv. Missionens i Kina Förlag, 
Drollninggalan 55, 3 fr., Stockholm. Pris 
häftad kr. 1: 50; kart. kr. 2: - och ldotb. 
kr. 3: -. Då minst 5 ex. köpes lämnas 
25 % rabatt. Ej fraktfritt. 

MIssionstidningen 

SINIMS LAND 
utkommer 19 3>3 i sin 38:ue. årgå.ng. 

Organ föl' Svenska Missionen i Kina. 

ansvarig utgivare: Erik Folke. Redigerad 

under medverkan av Ma1·tin Linden m. fl. 
Utkommer med 20 nummer om året, samt 
innehåller uppbyggelseartiklar, bibel stu
dier, brev fr. Kina, uppsatser för ungdom. 
samt mis.sionsnotiser från när och fjär
ran, m. ID. m. m. 

Tidningen kostar: helt år kr. 2: 25, 3 
kvartal kr.1 : 75, . halvår kr. 1: 25, 1 kvar
t,,1 kr. 0:90. 

Sänd till utlandet kostar tidningen kr. 
~: i5 pr år. 

Prenumerantsamiare, som verkställa 
prenumeration å närmaste postkontor, er

bål la, mot insändande till expo av postens 
kvittenser, kr . 2 : 25 för varje 6-tal ex. men 
då intet friexemplar. 

När 5 ex. eller därutöver rekvireras från 

exp., erhålles vart '6:te ex. gra.tis. 
Provexemplar erhållas gratis från ex

peditionen. Redakliflnen. 

Expedition: Drottnin{fgatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 

Telefon: 44 59. 5473. Postgirokonto n:r 50215. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

INNEHÅLL: 
Tillbaka till Kristus. - Från Red. , och Exp. - Från missionärerna. Ungdomens av

deln. - Försäljning. - Fdm När och Fjärran. - Insänd litteratur. Redov, - Hans 
Stjärna i östern. 

~~JY~~~~~~JY~~~~~~~~~~~~~~~ 

Stockholm. Svenska Tryckertaktlebolag-et, 1932. 
32.125 
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g 5lldventstid 

upp, väg att bereda, Guds Ande dig beder, 
hö;' dalarNa upp och sänk kullarna neder, 

gör stigarna nita 
ocll 'ZHigarl1a släta, 
ty se /W71Zmge7Z, dz'n /commg, kommer I 

Han segerrz/~, ödm;'u/e, sa/elmodig frmnträder. 

iWed giädJe bered dig, s/rö palmer, bred kläder, 

låt lovsången ' /di'nga 

och lzylbzi7'zg nu brz'1'lga, 

ty se konungen, din kommg, /w7l11'nerl 


Gör portarna höga och dörrarna 'lIZda. 

att ärones /cOJumg därin må lå skrida, 


tillbed/ande sta1Z11.a 

och s/ung: "I-Iosia711ia l" 

ty se /eonungelt, dz'1·z konung, kommer I 


'Jan n e. 

I 
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PÅ JESU S K U L D R O R. 

Av Ch. Inwood. 

På hans skuldror skall herradömet 

vila. J es. 9: 6. 

Gud, den himmelske Fadern, har 

lagt på Jesu skuldror herradömet över 
hela världen. Först herraväldet över 
den fysiska världen. Alla fysiska kraf

ter äro av Jesus kända och stå under 
hans kontroll. Alla världar, upptäckta 

eller ännu av oss ' människor oupp

täckta, äro under hans herravälde. 

Alla himlakropparnas rörelser stå un

der hans kontroll. »Han är till före 

allt annat, och alltsammans äger be

stånd i honom » (Kol. I: 17). »Genom 
sin makts ord bär han allt» (Hebr. 

I: 3). 

För några år sedan hade vi i Eng
land en stor astronom vid namn John 

Kelvin. Denne var icke blott en fram
stående vetenskapsma';1 utan också en 

på Herren Jesus verkligt troende man. 
En tid före sin död höll han ett före

drag, vari han gjorde följande utta
lande: "Med blotta ögat kan man se 
sex tusen stjärnor. » Och så tillade 
han: » J ag har studerat astronomi näs

tan hela mitt liv, och på grund av 
dessa mina studier har jag kommit till 

den övertygelsen, att det finns minst 
tusen miljoner stjärnor. » Må vi ett 

ögonblick stanna inför detta: Tusen 

miljoner stjärnor, vilka alla röra sig i 

fullkomlig harmoni, alla äro skapade 
av Jesus Kristus, alla uppehållna och 
styrda av honom! Tusen miljoner 
värlDar uppehållna av Jesu kraft! Det 

är en underbar uppenbarelse. Vilken 
storhet, vilket majestät i Jesu kraft! 

Den himmelske Fadern har lagt på 

J esu skuldror även herraväldet över 

sinnen, tankar och vilja. Över natio
ners födelse och död har han herraväl

det. Ebben och floden i de mänskliga 
tankarna - allt är under hans herra
välde. Alla förhållanden på det in

dustriella området - strejker, arbets

oroligheter, allt är under hans herra
välde. Alla revolutioner i världen, alla 

de krafter som röra sig, stå under 
hans kontroll. Han säger: »Allt hit

intills skall du gå, men icke vidare. » 

Intet kan komma en hårsmån över 
den gräns han bestämmer. Det finns 
en gudomlig hand som formar histo
rien och en gudomlig röst, som talar 
till oss genom historien. 

Det finns i historien ett gudomligt 
mål, och det finns ett gudomligt hjär
ta, som klappar i hela historien. De 
händer, som forma historien, äro de 
genomborrade händerna. Den röst, 
som talar i historien, är Jesu röst. 
Det mål, som går igenom ' historien, 
är förlossningens och återlösningens 
mål. Och det hjärta, som klappar i 
historien, är Jesu hjärta. 

Djävulen är icke konung i världen, 
fast det stundom kan se ut, som for
made han allt efter sin vilja. Hur det 

än ser ut, är dock Jesus konung, är 

det han, som innehar tronen. 

Så en annan tanke: Den himmelske 
Fadern lade på samma skuldror en 
ännu tyngre börda. Jesus Kristus blev 
gjord till en förbannelse för oss. Han 
bar våra synder i sin egen lekamen 
upp på korsets trä. Gud, vår Fader, 
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lade på honom allas våra överträdel
ser. . Tyngden av de miljontals stjär
norna var icke så tung för Jesus som 
våra synder. 

Denna börda, som han bar på Gol

gata, var den tyngsta. Den kom ho
nom att svettas stora blodsdroppar. 
Han darrade och vacklade under den 
bördan. Den krossade hans hjärta. 
Den kom honom att uppgiva det un
derbaraste rop, som någonsin gått ge
nom universum: "Min Gud, min Gud, 
varför har Du övergivit mig? » Ingen 
mänsklig tanke kan mäta djupet av de 
orden. Men Jesus bar just denna bör
da. Han gick in i detta mörker. Han 
tömde denna lidandesbägare. Han 
gjorde det för dig och mig. 

Vi ha nu sett, hur Gud, vår Fader, 
lade på enfödde Sonens skuldror her
raväldet över den fysiska världen, den 
moraliska världen liksom ock bördan 
av världens synd, skuld och förban
nelse. 

Och nu beder han dig, att du på 
samma skuldror skall lägga herraväl
det över ditt liv. (Forts.) 

Tack! 
Då jag nu h ar läm na t S. M. K. som dess 

missionär, så känner jag de t som min 
plik t a lt få säga ett ur hj är tat gåend e 
tack till denna mission. I de t lill a orde t 
lw n ligga så mycket, d å det är uttalat med 
hj är ta ts värme och uppriktighet. F rä mst 
Gud, som kall ade mig till arbete t bl and 
Kin as folk, tackar jag för ha ns hevarande 
nåd och barmhärtighet under de flydda 
åren. Redska pet har va l'it bristfäll ig t, men 
Gud ak tade mig »värdig sin kallelse» (2 
Tess. 1: 11). 

Men även till all a dem av mina bröder 
och sys tra r , med vi lka jag fått dela hade 

glädj e och so rg, medgång och motgå ng, 
vill jag nu genom Missionstidningen Si
nims Land säga ett tack. Många och kära 
är o de minnen av skilda slag, so m vi kun
na kalla våra ge mensa mma minnen. De 
minnen, 'man h ar fdi. n en glöda nde ung
domstid, blekn a ej med åren. 

»Tack, min Gud , för vad so m varit. 
Tack för a llt , vad Du beskär. 
Tack för ti derna, so m fa r i t. 
Tack för s tun d, som inn e är.» 

Kärt skall det alltid var a för både mig 
och min hustru a tt få mott aga fo rn a eller 
nya arbetskamra ter i vårt h em på deras 
resor i landet, och då vägarna gå fÖl'bi 
vår förs tukvis t, fö l' vil a eller arbete. 
Va ren allt id välkomna ! 

Må så Guds välsignelse vil a över vår 
gär.ning under dagar, so m komma ! Be
vare h an oss trogna intill änden! 

Ockelbo l( ommin is tergård den 11 nov, 
1932, 

Ed er tillgivne 
E, O. S. Beinhoff . 

Försäljning för S. M. K. 
Såsom förut meddela ts var försäljning 

för Svenska Missio nen i Kin a anordnad 
i Stockholm den 18 dennes, Såso m ett 
ä mne för tacksägelse vil ja vi nu medd ela, 
a tt denna försäljn ing även i år inbringa 
de över 5,000: - kr . netto. Detta är i 
sannin g ett stort tacksägelseämne, och 
sa mtidigt som vi uppmana våra vänner 
att fr ambär a tacksägelse till Gud härför, 
bedj a vi a tt till alla dem, som bidragit ti Il 
att detta god a r esultat up pn åddes, få ut

, tala vårt varma och uppriktiga tack. Her
r en löne var och en, som deltagit i denna 
offergä rnin g! 

Från de utresande missionärerna. 
F rå n våra . sju ut resa nde missionär er 

ha vi h a rt brev, avsända fr ån Singapore. 
Resan dit h ade var it sy nnerligen god. Må 
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vi tacka Gud därför samt i bönih ågkom
ma dem i for tsättnin gen, dc sex ' nya på 
sp r åkskolorna och frökcn Ingeborg j\ ck
ze ll, då hon å nyo inträder i a rbe tsupp
giftcrna pa fältet. 

"Hans Stjärna i Östern." 
Ännu k an vål' kalcnd cr rekvircl'as från 

Sv. :\'liss ionens i Kina Exp. , Drottningga t. 
55, S tockholm. 

Vi tacka varmt för hj~ilp med spridan
ue t av missionskalenucrn Hans St.iärna .i 
Östern och motse tacksamt rekvi si tioner i 
fortsä ttningen. 

Kinalänken i Stockholm. 
Kin alä nken i Stockholm hal ' beslutat 

samlas på S. M. K :s E xp., Drottnillgga ta n 
55, lorsdagen den 1 näslle dec. kl. 7 e, m. 
Bidrag till förplägnaden medta gas god
he tsfullt av deltaga rn a så SO lll var och 
en finncr för gott. 

S. M. K:s tisdagsbönemöten. 
Tisdagsbönemölena i Betesc!akyrl;an, 

som avslutas för hös len elen 13 dec., börja 
å ter fr. o. m. tisdagen elen 10 ri äs tkom
mande jan. Mötena hållas kl. 7 e. m. och 
i\ofiss ionens viinner h älsas varm l vä lkom
na a tt taga del i dessa möten. 

Trettondagen 
anordnar S. M. K., i likhe t med före
gående år, Id. 11 f. m. en missionshöglid 
i Belesdakyrkan, Floragatan 8, Sthlm, d å 
sparbössor och offergåvor mott<l gas . 

Missionstidningen Sinims Land. 
Missionstidningcn Sinims Land utkom

mer v. G. 1933 i sin 38:e å rgång. UUör
liga r e prcnumcrationsanm älan kommer 
a tt infl yta i kommand e nummer av tid
ningen, men red an nu vill e , v i meddela , 
att den v. G. utkom mel' enli g t sa mma 
pla n som hittills och a lt pl'cflumel'ations
priset också blir detsamma. 

Prenumeration kan verkställ as både på 
postkontoren och p å vå l' ex ped ition. En
li gt nIIvarande bestämmelser för pos tbe
for dringsavgiIter blir det emellertid för 

i\'lissionen förd elak ligare om prcnumera, 
ticmen verkställ es på vår Exped ition. Vi 
yore därfÖl' s~irsldlt ta cksamma, om delta 
sä tt att prenumerera a nvänd es. Prenu
merantsa mlal'c behöva ej dä rför nö dvän
digt ha besvä r med a tt utdela tidningen. 
De kunna nä mlige n till oss insä nda ell 
lisla på prenumer anter na llled deras full
Qäncliga adresser, och i så fall sända vi 
sedan lidnin gen i lll giva rekOl'sbancl direld 
till v:Jrje prenumer an t. }få s[t envar av 
"ara ,,:innel' gÖl'<1 s itt bästa föl' aLt skafj'a 

pl'en umeranler. Provexemplal' sändas på 
begiiran gnltis och portofrilt från Sv. l'dis, 
sionens i Kin a Exp., DrOltninggatan 55, 
Stockholm. 

Yuncheng den 24 juli 1932. 

Kära missionsvänn er! Nåd oeh frid! 

Det är söndagsefte rmiddag, en varm och 
kvalmig dag. Vi hft varit i kapellet. Efter 
preclika ns slut höll doktor Liu ett tal, p[t 
minil;ll1d e om den stora fal'an föl' oss a lla , 
då den asia tiska kolera n g jort sitt intåg i 
s tael en. I st~iderna runt Olll ha fö rHirli gt 
många fallit offer föl' el ensamma. I Ishi 
ha sju redan dött i en fam ilj med nio 
personer. Från Sina n h ade jag brev i gä l', 
att samma sjukcJom h ar visat sig även 
där, oeh fl era ha dött. I Sinans stad hade 
de ännu fö rsök t at t hålla den ute, men 
makten att bevara ä l' hos Gud allena. 

Den 2 juli kom jag hit för att byta nt 
Li , som vill e r csa till sö ndagsskolekurscll 
i Peh-tai-ho. Vi äro alla fr iska; femti o
två person er i hush ållet. I Sina n är det 
nog flera . H är har det regnat, fast r eg net 
kom sent. I Si nan hade de ä nnu inte kun
nat så , m en både väs ter ut ' och österu t 
har det r egna t, så torka n är lokal. I Mien
chi-trakten haglade det. Somliga hagel 
voro som k nytnävar. Människor och djur , 
som voro ute där de icke kunde sö ka 
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något skydd, dödades. Från tåget rälmade 

jag 31 persimonträd, från villw löven och 

delvis harken avslwlats av haglet. Doms
slagen falla tätt. " 


Dell" är ju ett undedigt brev, men som 
jag salL hilr gingo mina tankar runt i 
gamla Sl"erige. Vännerna kunde kanske 
inte höra, huru mina tankal; sade: »Taek 
från Sinanharnen och deras beskyddare», 
»Tack från Yuncheng-barnen och deras 
väktare.» Nu låLer jag pennan därför ned
skri va clenna l1iilsnillg till Missionsvänncl" 
och hemma"::'1l"ande kamraLeL 

Senaste besöket i Sinan var mycket gläd
jande. Allt liksom sade: »Nu äro vi fria 
hån soldatinkvarteringen.» Träd och 
blommor, husdjureIl, som sagt allt, njöt 
av lugnet. GetherdelI kom med fulla mjölk
krukor. Det var lIiirligt! lVHltLe nu i andlig 
mening samma" fruktsiiUning visa sig. Då 
ha' vi ingen skada lidit. 

Herren val'e med oss alla 

Eder Maria Pell ersson. 

* 

Sommarmötet för inWdda medarbetare 

i Juicheng. 


De sommarmöten vi bruka ano;"dna. ()m 
möjligt varje år, för alt samla ,",L'a ldnc, 

"siska medarbetare lill några vecko!"s llpr 
byggelse och sLillhet omkring Gu ds unI, 
äro av Lvå slag. Dcls ha vi under I1era 
år haft en månads studiekurs för de av 
våra medarbetare, som ej fått särskild ut
bildning vid bibelinstitut ellel' högre läro
anstalter, och dels en två veckors llpphyg
gclsekonferens för alla medarbetare, då 
vi Olll möjligt bruka kalla någon utWndsk 
eller kinesisk talare från annan mission. 
Studiekurserna för våra ej särskilt utbil 
dade medarbetare ha oftast hållits i Shui
yu, en mil norr om Juicheng, dit flertalet 
missionärer dra sig undan hettan en tid 
varje sommar. Vi ha där Jått disponera 
ett tempelområde, som lämpat sig Iör
träffligt för dessa sommal'kurser. Anda sen 
tiden före e\'akuel'ingen 1927 tills detta år 
ha yi emellertid av I1era anledningar ej 
Iwnnat anordna någon dylik studiekurs. 

L A N D. 246 

Och i år visade det sig omöjligt att få an
vända templet i Shuiyu, varför kursen 
måste förläggas till Juichengs stad. 

Den 2 juli öppnades kursen med ett 30
tal deltagare från de tre pr9vinser i vilka 
vi arbeta. lVfissionärerna Hahne, Styrelius 
och Aspberg, samt tv~ av våra "evangelis
ter hOlde hand om undervisningen. Alla 
voro glada åt att få komma tillsammans, 
fast det nog blev en missräkning. att dc 
i den tryckande hettan måste hålla till i 
staden o"h C'j som fö,..' kunde samlas i det 
svalare Shuiyu. Från för'sta dagen bidrog 
dock en annan sak till alt göra stäm
ningen en smula trycl{l. Koleran hade 
nämligen börjat sina hiirjningar på ett 
par plalser från vilka deltagare kommit. 
Hade vi vetat om detta i lid, så skulle vi 
ju ha inställt kursen. Till vår stora tac)(
samhet och glädje blev dock ingen av 
dcm sjuk. Emellertid hörde vi dag efter 
dag rykten 0111 hur den hcmska sju),
domen spred sig från lrakt till trakL över 
hela vårt fält och krävde många döds
offer. Helt naturligt blevo kursdeltagarna 
oroliga för de sina, och dessutom kunde 
ju smittan när som helst föras till Jlli
cheng. På deras egen begäran avslutades 
därför kursen eHer cirka tre veckor. 
Knappt en vecka sen«l"e utbröt farsoten 
i Juicheng, och det hle\' så gott som omöj
ligt aLt få köpa livsmedel i staden. Då 
\'oro vi glada över att kursen blev upplöst 
i tid . Enligt vad vi sencu'e hört, ha två 
av kursdeltagal'lla dött i kolera, under det 
att många insjuknat men levt igenom. 
Rätt många kristna i våra församlingar 
ha också avlidit i den hemska farsoten. 

Trots atL studiekursen detta år hölls 
under så ogynnsamma förhållanden, tro 
vi dock och hoppas, aLt den fåLt bli många 
lill hjälp och välsignelse. - Dessa som
marmöten för våra medarbetare äro av 
sLor betydelse för hela vårt missionsar
bete, och vi böra låta det hli ett ständigt 
böneämne, att vi även i fortsättningen må 
Jmnna samlas om somrarna Iör att stäi' 
ka och uppliva varandra till bättre och 
trognare tjänst i väl' gemensamma upp
gift. Johannes ,1spberg. 



246 S I N l M S 

En hälsning till Kinaiänkarna." 
Ni, som runt jorden spänna 
en gyllene böneked, 
vi hälsa er och ,känna, 
a tt vi få vara med. 

Var länk llti er kedja 
dcn griper fasta tag, 
och varje länk kan bedja 
och känner kärleks lag. 

Igenom världen kalla 
den går er starka ked. 
Den slödel' dem, som falla, 
drar nåd från himlen ned. 

Gud signe länkar många 
och blänke de som gull, 
giv , dem att flera fånga, 
lyft upp dem över mull, 

som låda vill vid anden 
och alla våra verk! 
Knyt fastal'e till banden, 
var länk från höjden stärId 

Och flyttas ock från jorden 
en av oss högre än, 
vi ta vår Gud på orden 
och hålla fast vår vän. 

Så äro vi ju knutna 
vid himlens pärleport, 
och jordens band är brutna. 
Vi hasta efter fort. 

* 

Guds plan med våra liv. 
Av James NIe Conkey. 

Bland sevärdheterna i ett ' litet fiskläge , 
där jag brukade tillbringa sommaren, var 
ett par fångna örnar. De hade Hmgats, 
när de endast voro ett par veckor gamla, 

* Uppläst såsom välkomsthälsning till Kina
länkarna, i Stockholm den 21 okt. 1932. 
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och insa lls i en bur så stor, att den lil,
Ilade ett rum. Ar efter år vuxo örnarna, 
tills de VOI' O ståtliga exemplal' av sitt 
släkte och mätte sex fot mellan vingspet
sarna . När jag en sommar kom tillbaka 
till fiskläget; voro örnarna borta , och när 
vi frågade ägaren, vart de tagit vägen, 
bcrättade han följande: 

Han hade lämnat den lilla byn rör a Il 
företaga en längre fisketur. Medan han 
var borta, hade nägra okynniga pojkar 
öppnat dörren till buren och' släppt 'ut 
Wglarna , som med förtjusning begagnade 
sig av sin fl' ihet. Men eftersom de varit 
i fångenskaP, sedan de voro ungar, hade 
de aldrig läl·t sig flyga. De tycktes med
vetna om att Gud hade ämnat dem till 
något mel' än deras jordhundna tillvaro. 
Efter alla dessa fångenskapens ~". dl'og 
dem ännu deras instinkt till molnen och 
himlarymden, och de gjorde förtvivlade 
ansträngningar att följa den. De flaxade 
omkring på ängen utanför byn men föllo 
ned och stötte sina vingar under ömkans
värda ansträngningar att höja sig till den 
härliga frihet, som Gud ämnat föl' dem. 
Men allt var förgäves. Den ena , som för
sökte flyga över en smal flod, föll hjälp
lös ned i vattnet, och man måste rädda 
honom från att drunkna. Den andra lyc
kades efter en följd av förtvivlade och 
förödmjukande nederlag nå upp till lägsta ' 
grenen på ett nä rstående träd. Här blev 
han skjuten aven okynnig pojke. Hans 
kamrat delade snart hans olyckliga öde, 
och därmed voro deras förielade liv till 
ända. 

Sedan dess har jag oha erinrat mig den 
sorgliga lärdom de fångna örnarna gåvo 
mig. Gud hade ämnat dessa jwnungsliga 
fåglar till ett ädelt liv i frihet. Deras be
stämmelse var att i djärv flykt stiga mot 
middagssolen och att bygga sina bon på 
branta klipputsprång, dit ingen mänsklig 
fot hittat vägen. De skull e på starka 
vingar ha trotsat stormarna i den vida 
rymden. I sanning en konungs arvedel! 
Men mänsklig grymhet hade skoningslöst 
utestängt dem fran deras rätt. Och i stäl
let för den .obegränsade frihet , som var 
deras bestämmelse, hade fångenskap, 
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hjälplöshet, förödmjukelse och oro blivit 
del·as lott. Till och med dessa luftens 
fåglar gin go miste om det som varit Guds 
avsikt med deras liv. Hur mycket mer 
kunna ej människobarnen göra det! 

Är det icke just detta Paulus talar om, 
när han säger: »Så man I med fruktan 
och bävan arbeta på eder frälsning. Ty 
Gud är den sorn verkar i eder både vilja 
och gäming, för a tt hans goda vilja skall 
ske.)) (Fil. 2: 12, 13). Vad betyde!' väl den 
inre, manande röst, som vi ofta höra, des
sa syner, som vi stundom se, denna läng
tan a tl helt leva för Kristus, som rör sig 
inom oss? Vad annat än att den levande 
Guden verkar i oss både vilja och för
måga till ·det livsve!'k , som han av evighet 
bestämt oss för. Det är detta du är kal
lad alt »arbeta P~\»: Arbeta därpå i kär
lek, i dagligt och troget tjänande! Arbeta 
därpå, så visst som Gud verkar i dig! 

Kom ihåg, att du kan förfela ditt mål. 
. Du kan förfuska Guds fullkomliga plan i 

fråga om ditt liv. Vad hjälper dig den 
där inre, manande l·östen, om dn icke 
lyssnar till den? Den förstummas. Vad 
hjälper ·dig de syner, som du stundom 
får se, om du icke följer dem? De för
blekna. Vad betyder din längtan att helt 
leva för Krislus, om den icke omsä ttes i 
handling? Den dör bort. Arbeta därför 
- med fruklan och bävan - på din fräls
ning! Arbeta med fruktan och bävan på 
att förverkliga det vittnande, tjänande och 
fruktbärande liv, som Gud av evighet har 
uttänkt för dig i Kristus Jesus! Arbeta 
därpå med bävan - bävan för alt denna 
världens gud skall fördunkla din syn, så 
att du icke ser det tjänandets ideal, som 
Gud håller för dina ögon, bävan för att 
någon liten del av den mörka världen 
skall gå miste om de gåvor, den bön och 
det arbete, som Gud för längesedan har 
bestämt för dig, bävan för att njutningens 
eller ärelystnadens röster skola göra ditt 
öra lomhört eller dövt för den röst som 
alltid viskar : »Följdu mig, följ du 'mig!» 

(Ur Sanningsvittnet.) 

* 
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Guds budskap till syndare. 
Predikanten ·Albert Lunde från Norge 

berättade för åtskilliga år sedan vid eft 
av sina möteq följande: 

När jag för några år sedan skulle resa 
till Amerika, kom en fattig, äldre kvinna 
till mig och bad så bevekande: »Vill ni 
icke lova mig att göra vad ni kan för 
att få reda på min son?» 

Denne hade· först bestulit sin mor p å 
allt vad hon hade och sedan rymt till 
Amerika. På åtta år hade han icke hörts 
av. Jag frågade: »Vad skall jag säga, om 
jag får reda på honom?» 

Den gamla kvinnan svarade under djup 
rörelse: »Säg honom, att jag har förlåtit 
honom allt.» - »)Är det något mer jag 
skall säga honom?» - »Att jag älskar 
honom.») - »Är det ännu något mer?»
»Att jag längtar efter brev från honom.) 

.Jag reste enkom till Boston, den stad, 
diir elen unge mannen vista ts, när han 
sist lät höra av sig. Under tre daaar 
sökte jag honom och fick slutligen r;da 
på ett ställe, där han bott. Här fick jag 
veta, var han fanns. Bävande begav jag 
mig åstad för att utföra mitt uppdrag. 
Hur skulle moderns hälsning upptagas?) 

Så träffade jag den unge mannen. Vi 
voro från samma trakt, och jag kände 
honom därför något litet. Jag talade 
med honom om ett och annat från hem
landet, men han syntes fullkomligt obe
rörd och likgiltig, och jag tänkte för mig 
själv, att här vore en allt utom fruktbar 
jordmån. Slutligen kom jag fram med 
mitt egentliga ärende. »Jag har sökt upp 
en), sade jag, »)emedan jag har en häls
ning till er fr ån er mor.!! Han ryckte 
häftigt till. »!\'lin mor! Lever hon än?» 
- )>Ja.») - »Och vad har hon hälsat mig?») 
- »Att hon har förlåtit er allt.!! 

Aldrig har jag hos en man sett en så 
plötslig förändring. Han nära nog digna
de ned. ))Och hälsade hon något mer?» 
- »Ja, att hon älskar er.!! Han dolde an
siktet i händerna och grät. »Sade hon 
något mer?» - »)Att hon längtade att 
snart få brev från er.» - Den unge man
nen var krossad - övervunnen av sin 
moders kärlek. 
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Just samma hälsning har den himmel
ske Fadern sänt gcnom sina vittnen till 
sina bortlupna barn, som förbrutit sig mot 
honom, förgripit sig på hans egendom, 
vänt honom ryggen och lämnat fadel's 
huset. Detta budskap sänder han till dig, 
du som har lämnat honom och sökt glöm
ma hans kärlek och nåd. Skall icke den
na hans hälsning, att han förlåter dig 
allt, att han älskar dig och att han läng
tar efter att få höra något J'rån dig, få 
värma ditt hjärta och gÖl"a clig viJlig alt 
vända dig till honom i bön? 

(U r Sanningsvittnet.) 

Hans Stjärna i Östern. 

29:de ~lI·gången. 

Redigerad av Erik Folke. 
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ANBVARlG UTGIVARE : E. FOLKE. 

PÅ JESU S K U L D R O R. 
Av C h. I n w o o d . 


.Tes. 9 : 6 . 

(For Is.) 


Vi ha i det föregående sett, huru styra mig själv. " Då vore vi redo 
Gud lade på Jesu Kristi skuldror her för det evangelium, som ligger i vår 
raväldet över den fysiska och mora text. 

liska världen · samt att han bar värl  Vilket är då detta evangelium? J o, 
dens synd och skuld, och att han av att Jesus Kristus kan och v.ill hava 
oss begär herraväldet över våra liv. · herravälde över dig, styra och be

. Fullt herravälde hava vi icke över härska dig. Härtill äger han de nödvän
oss själva. Det finns förrädiska. mak diga förutsättningarna. Han har i allt 

ter slumrande i vårt bröst, över vil  reda på dig. Han känner dig mycket 

ka vi icke hava herravär"det. Du vet bättre, än du känner dig själv. Och 

med dig, att du icke har herraväldet han har icke blott kunskap om dig, 
över dina tankar, ditt · lynne, · din utan också all makt. Och han har icke 

tunga, ditt sinne. N ej, du har icke blott allmakt utan även den öm

herraväldet över dig själv. Du är en maste kärlek. Jesus Kristus kan och 

kristen, men kan ändå icke styra dig vill - jag upprepar det åter - hava 

själv. Och det är en mycket föröd herraväldet över dig. 

mjukande läxa att lära. Men varje Men hur stort är då området fÖr 
troende behöver lära den läxan. O, detta herravälde? 
att vi alla denna stund bekände · in Först innebär det herravälde över 
för Herren: "Gud, jag har inte herra hela vår varelse, vår själ, våra sinnen, 

välde över mig själv, Jag kan inte vår kropp, våra tankar, våra känslor 
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och vår vilja. Herren Jesus skall 
hava herraväldet över allt.. Han kan 
behärska våra begärelser, vår böjelse 
för äregirighet, våra förhoppningar, 
alla i oss inneboende krafter. 

Genom en enkel bild vill jag för
söka åskådliggöra denna sanning. Se
dan jag sist besökte Sverige, har jag 
rest jorden runt. Jag har besökt 
många olika hem och lagt märke till 
något särskilt i varje hem, dit .jag 
kommit som främling. 

Jag anvisas i regel ett rum, där jag 
skall bo. Det innehåller bland andra 
möbler en byrå och är försett 'med 
garderob. Jag öppnar min kappsäck 
och går till byrån för att lägga in en 
del av mina tillhörigheter, men finner 
lådorna, med undantag aven, stäng
da. Således är det en låda jag får 
begagna. Jag går över till garderoben 
för att hänga in litet kläder, men fin
ner den stängd. Således får jag icke 

begagna den. 

Jag kommer till ett annat hem. Så
väl byrålådorna som garderober kun
na öppnas, men lådorna äro fulla med 
saker, och garderoben är fylld med 
kläder. Där finns intet rum för mig. 

Så kommer jag till ett tredje hem. 
Jag öppnar byrålådorna och finner 
dem alla tomma. Jag öppnar garde
roben och finner, att den är tom. Så
ledes får jag här begagna hela utrym
met. 

Någon gång händer det, att min 
värd säger: »Jag har i mitt skrivrum 
ett mycket präktigt bibliotek och däri 
många böcker, som säkert skola in
tressera er. På skrivbordet finns bläck, 
penna och allt vad ni ' behöver i den 
vägen. Medan ni bor hos mig, vill 

jag, att ni skall begagna er av detta 

rum hur mycket som helst. » I detta 

hem har jag till mitt förfogande två 

rum i stället för ett. 

En gång hände det, sedan jag en 

tid varit sjuk, att en vän till mig i 
Irland, som hade ett mycket vackert 
ställe vid havskusten, inbjöd mig att 
vistats där några veckor. ),Där finns », 
sade han, »gott om ved och kol, så 
att du kan få eldat, hur mycket du 
vill. Och mat får du, så mycket du 
behöver. Jag har tjänare i villan, som 
skola se om dig. Hela huset ställer 
jag till ditt förfogande.» Så lämnade 
han mig en knippa nycklar och tillade: 
,) Dessa nycklar giva dig tillträde över
allt. Du får begagna dig av allt.» 

För mig ha de olika sätt, varpå jag 
mottagits, blivit en bild av hur olika 
vi taga emot Herren Jesus. Vi kunna 
låta honom komma in i hjärtat och 
få ett litet, litet rum, bara en liten 
del av hjärterummet. Så kanske vi 
bevista en konferens. Där bli våra 
hjärtan gripna, och så giva vi honom 
ännu ett litet område, kanske längre 
fram ännu ett. Men det är icke nog. 
Herren Jesus vill hava allt. Alla nyck
larna skola vi överlämna åt honom. 
Det vill med andra ord säga, att vi åt 
honom skola lämna herraväldet över 
allt i vårt liv. Han vill icke blott 
hava hela vår varelse, utan herraväl-· 
det över hela vårt liv. Han vill hava ' 
herraväldet över varje olika tidpunkt 
i vårt liv, vår ungdomstid , vår medel
ålder, vår ålderdom. Varje ålder be
höver stå under hans kontroll. Han 
villhärska-·över alla våra förhållanden 
- våra sociala förhållanden mellan 
man och hustru, föräldrar och barn,. 
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husbondefolk och tjänare. Alla för
hållanden skola stå under hans herrac 

välde. Våra affärsförhållanden skola 
regeras av honom, vår ställning i 

! samhället, vår ställning till vår över
het och det land, vari vi bo, liksom 
våra förbindelser med andra länder. 
Ja, varje förbindelse, som kan tänkas i 
livet, måste stå under Herren Jesu 
herravälde. Över varje detalj i livet 
vill och skall han hava kontroll. 

Detta är en av de dyrbaraste san
ningar jag lärt under de senare åren. 
Även det allra minsta i mitt liv bär 

jag i bön fram till Herren. Jag över
lämnar allt åt honom. »Herre " , säger 
jag, "Du har att taga herraväldet över 
detta; Du skall leda mig i allt. » Och 
vad är resultatet? Att jag möter Her
ren i varje liten detalj i mitt , dagliga 
liv, att jag ser hans hand bakom det 
allra minsta. Och när jag så ser ho
nom, kan jag icke annat än tillbedja. 

Vill icke också du låta varje område 

av ditt, liv, varje liten detalj, ja, allt, 

stå under Herrens kontroll? Kom 

ihåg, att , herravälde innebär kontroll! 


,Det är Herren, som är laggivaren, 
icke du. Det är han, som skall vara 
Herre, icke du. Hans vilja skall vara 
din dagliga lag. 

Det är fyra punkter vi särskil t skola 
stanna inför. 

Vi måste vara Jesu herravälde un
derdåniga, i allt lyda honom. 

Vi måste vila i Herrens herravälde. 
Vi måste hava vår glädje i detta. 
Vi måste ,i detta hans herravälde 

hava vår berömmelse. , 
Kanske gör du nu denna fråga: An

tag, att jag går med ,på allt detta
vad blir resulta tet? 

L A N D. 251 

Det blir mångfaldigt. Men jag vill 
endast framdraga två sidor. 

För det första: Lägger du herraväl
det över ditt liv på Jesu skuldror, så 
skall han utvidga din frihet. 

Jag vill påpeka detta särskilt för de 
unga. , Du kan aldrig bliva ,det bästa 
möjliga i ditt liv, förrän du kommit 
i rätt förhållande till Jesus Kristus. 
Gör du honom till din Konung, så le
der han dig ut i frihet. Se här en en
kel bild: 

För några år sedan 'bevistade jag 
en konferens i England. , Mitt värd
folk hade en ung dotter. ,Hon hade 

två stora fågelburar och i vardera en 
kanariefågel. Morgonen efter min an
komst ställde hon den ena av dessa 
burar i ett mot trädgården vettande 
fönster, öppnade det tillika med dör
ren till fågelburen och lät så fågeln 
flyga ut. Jag utbrast förvånad: »Vad 
gör fröken? Den fågeln får ni aldrig 
mer se. ,» " Jo », svarade hon, "det får 
jag. Han får vara ute i solskenet hela 
dagen och fröjdas åt sin frihet och åt 
de andra fåglarna. Sedan kommer 
han tillbaka. » Jag skakade tvivlande 
på huvudet. Nu väntade jag, att ock
så den andra fågeln skulle släppas ut. 
Men jag väntade förgäves. Till sist 
frågade jag, varför inte också han för
sattes i frihet. Hon log och svarade: 
»Jag vågar inte släppa ut honom" ty 
han skulle aldri~ , kom~a tillbaka. » 

Förstår du den princip, som låg 
bakom detta? Den fågel, scm kunde 
anförtros full frihet, kom i åtnjutande 
av denna frihet. Den åter, som skulle 
missbruka sin frihet, kom icke i åt 
njutande av någon frihet. 

Denna princip går djupt, och .just 
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efter den handlar Herren med oss. 

Han kan icke säga till vem som helst 

av oss: »Du får göra vad du vill.» Om 

han gåve oss denna frihet, skulle vi 

gå åstad och göra sådant som vållade 

honom bekymmer. Men om du läg
ge~ herravä'ldet över ditt liv på Jesu 

skuldror, gör honom till Konung och 
hans vilja till din lag, då kan han sä
ga: »Nu får du göra precis vad du 
vill. » Se, då vilja vi göra endast vad 
han vill. Det blir fullkomlig frihet 
inom det ·stora område, so'm ' heter 

>,Hans vilja». 

Så ett annat resultat. Om du läg
ger herradömet över ditt liv på Jesu 
skuldror, då träder du in· i en större 
enhet med Gud, än du någonsin förut 
gjort. 

Vi veta, hur äpplena falla från trä
den, hur en flod rinner utför bergets 
sidor, hur snöflingorna falla till jor
den. ,De stå alla under den s. k. gra
vitationslagen. Så ser du upp mot 
himmelen. Solen rör sig, planeterna 

. röra sig, och alla deras rörelser be
härskas av samma lag. Äpplet lyder 
samma lag som solen. Jag lägger her
raväldet över mitt liv på Jesu skuld
ror, och då kommer' jag inunder 
samma lag som hela den övriga ska
pelsen. Jag kommer i harmoni med 
hans vilja, som skapat allt. Mitt liv 
står då under samma lag, som regerar 
alla helgon i himmelen. Jag går i 
samma riktning som änglarna, rör mig 
såsom de. Mitt liv regeras liksom de
ras aven enda lag: av Kristus. Äng

larna böja sig inför den auktoritet, 
som är den högsta i himmelen, och 
jag här på jorden böjer mig under 
samma auktoritet. Förvisso var det 
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detta Kristus menade, när han lärde 
oss bedja: »Ske Din vilja, såsom i 
himmelen så ock på jorden! » 

J ag hade för några år sedan en god 

vän i Skottland. Han hade ett stort 

järnbruk, var medlem av parlamentet 

och en avgjord kristen, en själavin

nare som få. Det var hans glädje att 
vid friluftsITlöten f~ förkunna evange

lium; Vi hava icke gott om sådana 

parlamentsledamöter. Han var i Lon
don, medan parlamentet pågick. Så 
blev det söndag, och nu gick han till 
en stor kyrka, som mestadels besöktes 
av arbetare. Han ombads att tala och 
talade över den text, inför vilken vi 
stannat: »Herradömet skall vara på 
hans skuldror. » På eftermiddagen gick 
han till en sal, där också många 
arbetare brukade samlas, och här 
talade han över samma text. Un
der fyra dagar deltog han i parla
mentsöverläggningarna och reste så på 
fredagen tillbaka till sitt hein utanför 
Glasgow. På lördagen lekte han med 
sina barn i trädgården. På söndagen 
begav han sig jämte sin hustru till en 
gruva i trakten. Så stodo de där i det ' 
fria och uppstämde en sång. Snart 
började gruvarbetare samlas - efter
hand en stor skara, ty för min vän 
hade alla förtroende - och så fram
bar han samma budskap, som han 
gjort den föregående söndagen, och 
riktigt bönföll sina åhörare att göra 
Jesus till sin Konung. På måndagen 
mådde han icke riktigt bra. Under 
natten till söndagen kunde han icke 

sova, och åter och åter hörde hans 
hustru honom säga . för sig själv, 
»Herradömet är på hans skuldror. » 
På tisdagsmorgonen förlorade han 
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medvetandet. Först på onsdagsmor
gonen kom medvetandet tillbaka, och 
för ett ögonblick slog han upp ögo
nen. Eh leende överfor hans ansikte. 

Han fäste sin blick på ;:;in hustru och 
sade: »Älskade, herradömet är på hans 

skuldror.» Nästa ögonblick hade han 
gått in i härligheten för att skåda Ko
nungen. 

Kan du säga: »Herraväldet över 
mitt liv är på Jesu skuldror?» Har 
du någonsin verkligen lagt herraväl
det över ditt liv på hans skuldror? 
Jag har det, och jag lovar Gud därför. 

Och nu en fråga: Vill du icke nu 
säga till Herren Jesus: »Jag har allt 
för länge varit mig själv nog. Jag har 
känt Dig såsom min Frälsare, men 
icke såsom min Herre. Nu kröner jag 
Dig till min Konung. Nu lägger jag 
herraväldet över mitt liv på Dina 
skuldror.» Säger du detta ur djupet 
av din själ, då skall du gå hem med 
den sången i ditt hjärta: »Herraväldet 
är på hans skuldror.» Amen. 

(Ur Sanningsvittnet.) 

t 

.Fru Anna Hulander 

hal' gått in i Herrens vila efter 8G-i\rlg 
pilgrImsfärd. Fru Hutande!' var moder 
till fru . Augusta Berg och bodde de tre 
sista ål'ell i Missionshemmet, Duvbo. Hon 
avled den 27 sist/. oktober. 

lIennes arbetsdag bl ev Urng. Tidigt gill 
h ade hon ett stort lanthushåll · att sköta. 
När hon blivit ställd ensam och s[rso m 
änka hade en oförsörjd bamskara om
kring s ig, blev kampen ej lä tlar·e. IIell 
nes gudsförtröstan och ljusa livssyn och 
hennes kärlek till arbetet gjorde henne 
segrande. 
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Sflsom ung li.irde hon kännn och älska 
s in Frälsare. ;\'I('d stor glädje oIrrade hon 
sin dotter Augusta fÖl' lI e rrens verk i 
Kina. Redan förut hade hon så offrat sin 
öldsta doltel', fröken Gerda Hulande!' , 
som, övergivnnde den levnadsbana, hon 
utbild at sig lör, ägnande sig åt Frälsnings
a rm ens tjänst, särskilt dess slumverksam-. 
het, där bon en följd a\' å r stått som le
dare i Sverige. 

Fru Hubll1ders liv var arbetsfylIl. Men 
lIerren beskärde henne. hälsn och kraf
ler. Hon sade , alt hon haft en 85-årig 
hälsodag - en i sanning stor gåva. 

Den ömma ,,[n-d, hon I'önle av de sin<l, 
och hennes egen barnsliga undergivenhet 
rörlogo avtagandets ' vansldigheter, som 
{11'en och en smygande sjul, dom medför
de. Sitt varma intresse fÖl' andra visade 
hOIl in i det sista genom en flitig kOITes
pOlldens ej blott med s ina närmaste utan 
~iven med m[lng<l andra, vilkas vänskap 
hon vunnit och tl'oget bevar<lrIe . 

'Slutet korn stilla, som nä r ell" hal'll 
som na r. Liljan var brulen - lil! upp-' 
s tå ndelsens dag. Välsignat vaJ' e hennes 
J.iU\·~ minne. G. Ö. 

(Insänt.) 

Två avskedsmöten. ". 
rör missionär Åke H<lglund som just i 

dagarna ~ vrest till missionsfältet i Kinn, 
voro avskedssamkväm a nol'dn a de den 7 
och 8 september ~l Jönköpings Kristliga 
y n gl i n gaföreni ng. . 

Onsdagens samkväm va r anordnat av 
Åke Haglunds närmaste \' än ner, av vilka 
ett trettiotal infunnit sig. Vid samJ,vämet 
förekom unison sång samt solosång. Fler~ 
~Jnför~nden höllos, varjämte en minnes
gåva överlämnades. Ake Haglund fram
förde sitt tack såväl för minnesgåva n som 
lär all den kä rl ek som alltid visats honom 
från h a ns vännel'. 

Samkvämet a\'slutades med en gemen
sa m bönestund samt sången »I-Iär vi sl<il
jas från varandra». 

r>,\ torsdagen hade Y ngli nga föreningen 
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anordnat · flyskedssamkväm, vilket yar Y;il
besökt. 

Efter teservering höll Ake Haglund ett 
gripande avskedstal med utgång frrm 1 
Kor. 1: 17-25. 

Folksl,ollärare Thure A. J. Carlsson höll 
[l föreningens vägnar ett anförande och 
lämnade som minnesord Ps. 23: 1: »Her
ren ~ir min herde, mig skall intet fa ttas.» 
Ett flertal av de närvarande lämnade diir
efter minnesord. Till sist sjöngs sängen 
»Gud är trofast» .. 

De t kan ju ]< ännas svårt att ski ljas fn1n 
en så god broder som Ake Haglund, men 
det är med detta offel' som med alla 
andra offer föl' Herren, de bringa mång
dubbel välsignelse. 

.Mä vi följa Ake Haglund med våra för
böner! O. M-en. 

. * Vi beldaga, att denna artikel, på grund 
Il': ut.rymmessk'U, ej knnnat införas tidigare 
i vår tidning. Red. 

~ON~LDInON 

Friexemplar till ombuden. 

S[lsom förut meddelats i en skrivelse till 
ombuden rör SY. Missionen i Kina utsän
des ett .. ex.emplar . av - detLfI Hummer ay 
v ~lr tidning gratis till 'vAra umbud. Yi 
hoppas, att de ombud; som ändå ha tid
ningen, skall kunna ge detta proyexem
plar å t någon annan, ' och vi , 'o re så taeJ,
samma för att få alla våra ombud såsom 
prenumel·anter. och så vilt mÖjligt ä\"Cll 
s~lsom' prenumerantsamIare. 

Missionstidningen Sinims Land. 
På sista sidan av dagens nummer av 

Sinims Land återfinnes prenumerations
anmäIan för denna vär missiollstidning, 
och vi ville härmed fästa uppmärksam
heten därvid. 

Prenumeralion kan .såsom synes av 
prenumerationsanmälan verkställas både 
på postl<ontoren och på vår expedition. 
Enligt nuvarande bestämmelser föl' post
befordl'ingsavgifter blir det emelle rtid fÖl' 

;\-fissioncn fördelaktigare om prenumer<1
lionen verkställes p il v~lr Expedition. \ ' i 
vore därför särskilt tacksamma, om detta 
siilt at t prenumerera användes. Prenu-' 
mcrantsamlare behöva ej dä rför nödvä n
digt ha besvär med alt utdela tidningen : 
De J,lInna n i\mligen till oss insända en 
lista P ~I prenumeranterna med deras full
st ;i ndig~ aclresser, och i S[l fall sända Yi 
seclan tidningen i utgivarekorsband direkt 
till val'je prellumerant. Provexemplar 
sändas på begäran gratis och portofritt 
fr ,m Sv. i'vlissionens i Kina Exp., Drott

ninggatfln 55, Stockholm. 
Samtidigt so nl Yi fästa uppl11ä rksamh ~ 

ten härvid, ville vi ocJ;så uttala ett varmt 
tack till våra vänner, som år efter år g:1 
in i kä rleksgärningen att sprida SinilJls 
Land. Vi tacka även Gud för dem och 
bedja Gud giva dem nrld och haft Jill 
uthållighet och oss många nya sådaii'h
vänner. 

"Hans Stjärna i Östern." 
Annu ka n vår kalender rekvireras från 

Sv. Missionens. i Kina Exp., Drottninggn t. 
55, Stockholm. 

Vi tacka varmt för hjälp med spridan
det av missionskalendern Hans ' Stjärna l 
Östern och motse tacksamt rekvisitionel' 'i 
fortsättning en. 

"Frågor och svar om Kina." 

En mindre bok, 56 s idor, med titeln: 
»Frågor och svar om Kina» u tkom i ya r as 
P~l Y{lrt föI"lag. Bol{en är skriven av mis
sioniiren fröken Ingeborg Ackzel/ och be
syarar fr ågor om Kinas geogl'afi, kultur, 
hus och hem, religion och vidskepelse 
samt om missiollsubetet dä!'. Den i\r 
rikt illusti'erac) och kostar endast 75 öre .. 
Rekvireras från Sv. iHissionens i ' Kina 
Förlag, Drottninggatan 55, Stockholm. Då 
mins t 5 ex. köpas lämnas 25 % rabatt. 
Ej fraktfritt. 

Nedsatt pris. 

Boken »Sä ndebud till Sinims Land», in
neh il llande fotografi er av S. M. K:s ' l,om
mitteleclamöter och Inissioniircr t. o. m. 
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1928, en historil, övel' Svcnsl,a Missionen 
i Kina av Erik Folke samt »Guds Faders 
omsorg», några minnen från de gångna 
fyrtio årens erfarenheter, av Lisa Blom, 
säljes numera till nedsatt pris. Boken har 
kos/at kr. 1: 90 men säljes nu, så långt 
upplagan räcker, för 90 öre. Köp den, då 
den nu kan erhållas till detta synnerligelI 
billiga pris! 

S. M. K:s tisdagsbönemöten. 
Tisdagsbönemötena i Betesdakyrkan, 

som avslutas för hösten den 13 dec., börja 
:Her fr. o. m. tisdagen den 10 nästkom
mande jan. lVlötena hållas kl. 7 e. m. och 
Missionens vänner hälsas varmt välkom
na 	att taga del i dessa möten. 

Trettondagen 
anordnar S. M. K, i likhet med före

;: 	 gående år, kl. 11 f. m. en missionshögtid 
i Betesdakyrkan, Floragatan 8, Sthlm, då 
sparbössor och offergåvor mottagas. 

Brudparet Birgit och Marfin Bergling, 
som vigdes i Peiping den 24- sisll. aug. 
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Under Herrens beskydd. 

På 	väg till SpråksIwlan den 31 oH 1932. 

(Ett privatbrev.) 

»Den resa som I ären stadda på star 
under Herrens besl'ydd.» Att detta löfte 
är sant, ha vi verl,ligen fått erfara, ty dag 
för dag har Herren på sitt eget underbara 
sätt lett oss hit ut till detta land, till vil
ket han har kallat oss. Och vi kunna illle 
annat än prisa och lova honom för hans 
trofasta ledning med oss val' och eu. 

I Shanghai blevo vi så hjärtligt mot
tagna av de kära vännerna där. En av 
de histna från vårt fält hade kommit 
ned för att möta Ingeborg Ackzcll, och Yi 
voro så glada, då han kom. Han sade 
bland annat, att det är stort, att samma 
ande finnes kvar, så att nya vilja gå ut, 
då de äldre ej kunna komma tillbaka. 
Han påminde oss ocl,så om Abraham, 
huru Herren var med honom, och så vill 
han också vara med el', när ni nu ha läm
nat hem och fosterland för att lwmma ut 
till oss , Hans ansiUe strålade av fröjd, 
och man märkte med detsamma, att han 
hade mött Jesus, och att hans liv nu val' 
en 	vandring med hOnom. 

Vi 	stannade i Shanghai tre dagar, och 
naturligtvis hade vi brå ttom att få allting 
i ordning, innan vi skulle l'esa upp till 
Anking. Tullvisiteringen gick så bra. Den 
tulltjänsteman, som tittade igenom mina 
saker, sadc: »Yon are a missionary, I be
lieve YOU,» (Ni är en missionär, jag tror 
på Er'.) Det var sa roligt att höra, att 
han hade förtroende för missionärer. 
Måtte det oel,så bli så, när vi nu snart 
skola leva tillsammans med detta foJk , att 

,de måtte få förtroende för oss. 
Redan från första stund, y j J,ommo till 

Kina, började jag älsh folket. Vi känna 
ju dem inte, men när mall bara tittar p å 
dem, blll mnn inte annat än älska dem. 
0, 	 vad det shJl bli roligt, då den dag 
l,ommer, dä vi kunna tala till dem på de
ras eget språk Nog förstår jag, att det 
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kommer att bli SV~II' t, men jag är rön'is
sad om, alt Herren även skcill hjälpa oss 
med det. 

Sil blir delta bara en liten kort häls
ning med de hjörtligaste hälsningar till 
Dig och alla v~lra vönner. 

!\nking den .1 november 1932. 

De rader, jag skrev P~I båten under rl'

san hit upp till språkskolan, har jag ånnu 
inte avsänt, oeh eftersom vi nu ha kommit 
fram liJ! språl<skolan, sll rörstllr jag, alt 
du gärna vill höra, hur vi h8 det. 

Resan upp gick rik tigt bra. Vi njöto i 
fulla dr8g av den, och vi hade Sa gott till
S8mmal1S, l\'lr. och Mrs. Steybe från . Tysk
land VOI' O med s8mt ett pm' engelska mis
sionärer, vilkas namn jag inte nu kan 
påminna mIg. En skara engelska solda
ler voro också med, och för dessa al)ord
nade vi möte varje kväll, då nagra av oss 
avlade vittnesbörd. De stunderna komma 
vi säkert alt bevara länge i minnet. På 
morgonen hadc vi en Ii ten andaktsstund, 
då soldaterna också voro med. Jag trol' 
sökert, att Herren talade till deras hjär
lan, ly de kommo så villigt till dessa mö
ten. l\Hltle Herren fortsätta att tala till 
dem, lills de öppnat sina hjärtan för ho
nom och mottagit honom som sin Fräl
sal·e. 

Vid båten var Mr. Shepherd oeh mötte 
oss. Del dröjde en god stund, innan allt 
val' klart. Och när vi äntligen Jingo g<'I, 
så voro vi glada, ty det var så tröttsamt 
alt stå i det smutsiga skjulet och viinta. 
Galorna voro väldigt smala, och folket tit
tade ptl oss som om vi hade gjort nilgot 
ont. Språkskolan ligger vackert, lycker 
jag, och jag tror säkel·t, all vi skola trivas 
bra här. Mr Shephel'd verk:u så trevlig, 
uch jag tror, att vi ha fått goda l<amrater 
ocl<så. Måtte Henen välsigna var tid hä r 
och göra ossIiII viilsignelse rör varandra. 
Nog biivar jag för det svåra spdlket, som 
vi nu skola börja med, men jag är dock 
trygg trots all ängslan, ty jag vet, all 
han, som kallade, ock~å sl,a 11 hjälpa 
igenom. 

Jag vet inte, hur poslen går nu, men 
jag hoppas, att jag hinner aLt skriva dl. 

brev till innan. jul. Så hoppas jag ocl,sa, 
att jag snart filr höra från dig och höra, 
hur du hade det, då du var i Jönköping. 
Jag fic!;: just lvIånadsbladet, d~\ jag kom 
hit, och i det s~lg jag, att du skulle dit. 
Din vän Ake Haglund. 

"Herren omhägnar sitt folk." 

Tungchow den 25 okt. 19:12. 

Kära vänner! Frid! 

Vi borde ju låta höra av oss n;jgot. Del 
;ir så länge sedan · jag sånde en . rad IiI[ 
S. L., men det är svårt hinna med, då 
man har dessa resor, mellan · Tungchow 
och I'uehow, som ta både lid och kraHel' 
i anspdk. Vi tillbringade ju en skön och 
vilosam tid p[1 Shui-iu. Angsligt var det 
ju då koleran gick S{I våldsamt överallt 
på vflrt Hill, ;iven Sr\ nära som p{1 en hah 
sv. mils avslånd fr~1l1 oss, för att ej tala 
om, all den gick svårl i Jukhengs stad, 
dit ju våra Ljänare måste gå ibland, för 
alt köpa oss mat. Henen bevarade dock 
O"S alla, och även folket, som bodde runt 
umkring oss, sil att. inte en enda fick sjuk
domen. Atminstune inte så länge vi mis
~ionärer "uro där uppe . IIlIr det sedan 
blev, ha vi ej hört. 

Av "rll'a närmaste grannar, vm,as foto 
här medföljer, tycks åtminstone gamla 
farmol' hönl Henen till. Oeh hennes son
huslru, änka oeks,1 lIon, förefaller intres
serad. Barnbarnsbarnen, fliekan och stör
ste gossen, kommo tiII söndagsskolan och 
voro med den ena i Ida Söderbergs klass, 
den andra i Ebba Widens. . 

Nedkomn<t från Shui-Iu, besök le vi först 
l'uchow oeh stannade där över söndagen 
samt ett par daga!'. Längre hade vi ej tid 
alL slanna, ly vi l1låsLe hem hit och ÖPPll:1 
Ilick~kolan. Y~lr nedresa från Shui-iu ha
de ju, på grund av Jwlel'ans härjande nere 
i städerna och p[\ landsbygden, blivit för
dl·öjd. Om översvämningen i Puchow har 
ni säkert hört. Nils och jag gingo en ef
termiddag runt staden, på sIadsmuren, 
för att l'iktigt fö se hur det stig lit, där 
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floden flutil ham. Det var i sanning en 
ödslig syn. På vissa håll en sandöken, så 
långt ögat kunde se. Endast ett träd ell el' 
en buske häl' och dår och några nedfallna 
hus. Jag försökte ta ett kort på ett ställe, 
men som avståndel var J[lIlgt, vet jag ej 
om det kan ge n~lgon vidare ide om hur (let 
verkligen sel' ul. Hela staden hade varit 
kringfluten av vatten, och det var med 
nöd de ku nnat h indl'a flodcn f!'il n el tt 
lrånga in i staden. Endast genom att m ed 
tjocka plankor, s<lndpåsar och jord bar
rikadera tre av stadsportarna, lyckades 

nom denna svåra översvåmning, som 
krävde både människors och djurs liv; 
ruinerande och kullka s tande hus och 
hem, förande · allt med sig pi't sin vilda 
färd, dock blivit till välsignelse fÖl' landet. 
Den har gjort jOl'den god oeh fruktbii 
rande. Skada blott att de flesta sakna ut
säde eller möjlighet att skaf[a sig det. 

l denna nöd gay }-Ierren Gud dock de 
fattiga en möjlighet till utkomst. Över
svämningen förde med sig massor av kol, 
tydligen frim nägon översvämmad koJ
g,-uva och "töl're kollagc'!' längrc norrut, 

Folo: O: SlyrcliuH. 
Vam närmaste yronnar i Shill-ill . 

dc hindra större vatlenmassor fr~1l1 all 
tränga in. Den fjärde stadsporten ligger 
högre, och dit upp nådde ej vaUnet. Två 
av stadsportarna voro till h iilften begrav
da i sand och dy, då vi besågo dem, och 
den trcdje val' kringfluten av vatten så
som en insjö. Endast genom den nyss 
nämnda porten kunde man komma in 
med fordon, d. Y. s. den fjärd e stadspor
len, som äl' mot öster. Landet run t om 
staden hal' höjts flera fot. Fålten med sin 
gröda, hus och hem m. m. begroys under 
dyn. 

Landet runt l'uchow Vat' ju ej n;7lgot 
fruktbart land, utan långa sträckor kunde 
aldrig besås, emedan jordmånen innehöll 
w'da och andra fÖl' jordlJru],et sJ<ndliga 
ämnen , Den jord, som nu genom över
s vämningen tillförts landet, iiI' god jord. 
P{\ Sfl säll hal' dcn ofruktbara jorden, ge- . 

så ~tt folket överallt, Mde Hmt omkring 
Puchow och utmed stränderna av Gula 
floden på Shansi- o('h Shensi-sidan och 
ända ned i Honan, ja överallt där floden 
svåmmat över, gräva upp kol ll!' jorden, 
Massor av kol, ända till stora vagnslaster, 
samla de upp! Pli detta sätt, genom att 
samla kol och sälja, ha m~mga kunnat liv
nära sig, som eljest, mänskligt sett, sl,ulle 
ha svultit, då de ju förlorade allt i över
s \'ämningen . 

IIerren har i sin 
på stationema, och 
ka i kolera, ha de 
Ocksfl har Herren 

nåd vevarat -de V~ll'a 

ehuru flera varit sju
dock tillfrisknat igen. 

fått böja stolta och 
obotfärdiga hjärtan genom denna sjuk
domsnöd, så att de lämnat sig ~lt Herren 
och emottagit hans friilsning. 

Vi ha under sommaren låtit utvidga vårt 
kapell här, så att det nu är rymligare. 
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Dock var i söndags l,apellet nä$tan full
satt. Hur ska vi få plats för alla under 
stormötet! En stor villighet att lyssna till 
budsl,apet förnimmes nu här i staden. 
Herren vare pris! 

Underbart bevarade Herren alla arbe
tarna från pesten, då de, under det kole
ran gick som värst, arbetade h är ! Her
rens namn h ar därigenom filtt iira: En 
av murarna sade en dag till sina kamra
ter i arbetet: »Låt oss göra vårt bästa oeh 
vara flitiga. Det är Guds hus vi bygga på, 


. då skall denne Gud nog bevara oss från 

smittan.» Gud gjorde så, han beskyddade 


vill jag dock till alla våra vänner sä nda 
ett varmt tack för hågkomst av mig och 
de mina inför Herren. Han har ock rik
ligen välsignat. Hälsa, gott mod och ar
betskraft gav han mig i min ensamhet 
under koleraepidemien och den tid, som 
därpå följde, med mycl{et arbete att tills e: 
husreparationer och kapellinredning och 
fortsä ttning av bibelkllfsen för evangelis
ler, lärare och bibell,vinnor. Det sena re 
äl' av · oerhörd betydelse i en mISSiOns
verksamhet. Att förhjälpa sina ldnesiska 
medhjälpare till stadig kontakt med 
Herren i Ordet, och detta i synnerhet i 

Foto : O. St~' relius. 
Landet utanför Puchow efter översvämningen. 

dem, under det att folk i deras gål'dar 
och bland deras släkt dogo. Vår käre 
äldste Huei var ute både här och där och 
bad för sjuka, och Herren hörde och he
lade många. 

Nej, nu är brevet långt och .jag måste 
sluta. Nästa söndag är det stormöte i 
Puchow, då vi hoppas vara där. Resa 
vill Gud i morgon härifrån. 

Med fridshälsning från oss båda. 
Eder i Herren 
Olga Styrelius. 

Hälsning fr.än Pucheng 

Allt. sedan min återkomst hem efter 
kommunistanfallet på vår sommarorl har 
jag haft i tankarna att sända en hälsning 
till våra vänne!'. Men händelserna ha så 
hastigt följt på vanll1dra, att det knappast 
givits andrum till nrtgon inrc samling. Nu 

nödtider, binder såsom ingenting annat 
missionärer och arbetare tillsammans och 
ger den rätta riktningen ät arbetet. 

Sådana bibelkurser äl'o ock för medar
betarnas fostran av största vikt. Missions
skolor lmnna ich ersätta den utbildning, 
som här gives i verksamhetens egen miljö, 
med erfarenheterna från arbetet som bak
grund. 

Men ansträngande blir det för en sta
tiollsföreständare att, jämte allt annat 
arbete och de löpande göromälen, förbe~ 
reda och leda dessa kurser. De äro dock 
a v stor betydelse; ja, om han försummar 
detta arbete, så försummar han det vil,
tigastc av allt, som han skulle göra. 

Genom förvärvande förra året av ka
pellägenheten med dess tillhörande går
dar h ar det blivit mig möjligt att inreda 

. higenhctel' för mottagning av män från 
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distrikte ts fYI'a domsagor och höllande av 
bibelkurser och l,ortare bibelskolor även 
rör församlingen i allmänhet. Lägenhetel' 
för l,vinnor i samma syfte finnas i de .nu 
under sommaren delvis ombyggda går
d.arna för kvinnoverl,samheteu. Så fål' nu 
missionen sitt tillfälle att ostört arbeta, 
åven clä yttre verl;samhet, säsom hiltpre
dika n, ofta lider våld genom agitel-ande , 
kristendomsfientlig skolungdoms påträng
ning. 

Att kunna uppt~icl;a och utbilda ledare
ämnen för de grupper av tl'oendc, som 
uppstå ute på landet, är av största vikt, 
ty det är ·de troende i dessa grupper, som 
utgöra församlingens stomme, som kom
mer att kvarbliva, även om missionärerna 
tagas undan och huvudstationerna måste 
nedläggas.. 

Herren ledde oss i kursen under som
maren att först studera vad. Guds .Ord 
säger angående de tre slagen av männie 
skor: den g:;tmla människan (opllllyttföd
da), den andliga människan och den kötts
liga människan. Det blev till . djupgående 
rannsakning för oss alla . Sedan söl,te vi 
lära oss Apg. oeh studerade särsl,ilt pI'in
<:iperna, som där äro nedlagda, för för
samlingslivet och missio.nsarbete, Andens 
liv i försainlingen och missionsvcrksam
heten. Så leddes vi till Nehemia, som 
iärde oss angående uppbyggandet av Guds 
församling. 

V8rmda i V~l ra hjärtan beslöto vi, vid 
tanke på den påträngande materialismen . 
att starta en »forward movement» (fram
åtrörelse) inom församlingen i syfte att 
få dess uppgifter fördelade på olika le
dare och att få varje medlem, unga och 
gamla, att deltaga på ett eller annat sätt 
i evangelii befränijande. Utförandet av 
detta ä r nu den angelägenhet, som ligger 
församlingen före. Herrens välsignelse 
skall giva oss framgång. Redan förmär
],cs såsom ' ett resultat en bättre anslut
nin g till våra söndagsgudstj änster, som 
varit allt för Httaligtbesökta av utom
stående. 

En annan ny up.pgift har l-len'en under 
somma l'en givit oss: det är anslulningen 
till v~u' kinesiska Iörsamlingsorganisa

tion aven grupp kristna shantungemi
granter med nominellt ett hundra me~j

lemmar, boende på landsbygden i fyra 
byar, 15-20 km. fI' ~lll staden. Då de ide 
på länge haft andlig värd och nu börja 
bli mer och me r ansatta av adventistisIw 
och katolska värvare, ha vi, efter bön om 
I-Tenens ledning, l,änt oss kallade att vill
fara några ledares anh~t1l a n om anslut

. ning. 
Uppgiften är ej liten, men Hencn iiI' 

mäktig och med hjälp av vår bil kunna \'i 
ga nsl<a lält n ,\ dem. Fröken Hanna ""Vang, 
som tillsammans med bibelkvinnor en tid 
Yistats därute, hemkom i dag full av tack
samhet tiU Herren över bevis på Andens 
påbegynta, m äktiga ver); i flera själar, 
och själv frapperades jag av vad jag såg 
oeh hörde hos u~gra av bröucrna. Viin
nel', bedjen fÖl' oss! 

I morgon börjar, v. G., dopl\llrsen med 
katel,umener som förberedas till dop vid 
vårt höstmöte. Om detta hoppas jag at t 
n ~lgon senare meddelar. 

Min kära :\fargaret är här och deltar med 
oss i allt på samma gång som hon sköter 
sina studie!'. Smärtsamt är det, att min 
kära Marias Åte l'!wms t har p å lwrt tid 
blivit uppskjuten. Hon hoppas komma p ~ 

samma gång som Ingeborg Ackzell. 
Herren är med oss. Vore det ej för nö

den på grund av missväxten skulle allt 
vara ljust i al'lJetet. Men han förmår. 
?lIed varm hälsning fr:'.tn oss tre förblil ' 
jag med Eder i Hen'en förenad 

L. Hugo Linder. ' 
Pucheng d. 14 okt. 1932. 

Från de senast utresta missionärerna. 

(Resebrev till »Norrköpingspojkarna».) 

!\Jalaekasundet 
ombord å Pulda den 14 okt, 1932. 


Vi ha himnat Oceanen och kommit in 
Mal ,1cl<asundels lugnvatten. Västerut 
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skymLas SumaLI'as låg;), sumpiga ostkust 
med den rika Lropiska vegeta tionen. Långt 
i· fjärran synas stund tals ovanför molm~n, 
som ligga över låglandet, den stora öns 
höga berg. Vår ~mgare Fulda går n~irInol

re kusten. ;\'Ied stort intresse spana vi ut
efter den. Om någon timme skola vi vara 
i Belawan, men förgäves söka vi finna 
n~lgot som liknar en hamn. Allt syntes 
vara lika igenvuxet. :'den s;\ helt plötsligt 
dyka en signalbM och en liten LullbM 
upp, bägge med holländsk flagg. Nn k;)l1 
det ej vara Htngt kvar, men ännu syne:; 
ej nrIgot, som förrtIder en hamn, me!" än 
att vi möta ovanligt många ångare. Fiir 
tillfället oförklarligt för oss kretsar V [\I' 

Fulda endast runt utanför kusten, men 
snart få vi förklaringen, då vi befinna oss 
i en smal segelled upp till den ännu dol
da hamnen. Vi IUlndeej i denna möta 
de båtar, som just passerat. 

Ett slyeke uppför flodmynningen ligger 
den rätt stora hamnen Belawan med elt 
stort antal magasinsbyggnader utefter 
den l[mga hamnkajen. Från denna gal' 
järnvägen in till staden Medan. Belawan 
iir endast en hamnplats omgiven aven 
del mindre byggnader och infödingehus 
för hamnens arbetare. Allt ger dock eLl 
Lydligt bevis på den stora handclstrafiken 
med denna Ö. För tillfället ligga trenne 
sLora ~tngare inne. SnaI·t ligger vår Ful
da även där. Landgången lägges ut, men 
hamn polisen i sin underliga uniform sva
rar rör a lt ingen kommer· i land i otiJ. 

Huru skola vi nu få se det mesta möj
liga? Detta har varit en iråga i varjc 
hamn, och var det även hör. Aven hol
ländare ombord ha vi fått veta, all det 
just inte var mycket av intresse att se vi'd 
själva hamnen, men några mil in ltlg 
Medan. Nu var han så vänlig att erbjuda 
sig att bliva färdledare för oss svenskar. 
Rätt snart är han på malajiska i färd med 
att underhandla angående tvenne stora 
bilar. I-Ian finner priset go Lt, och vi stu
vas in. Vid rattarna sitta i den ena bikn 
en ldnes och i den andra en malaj. 

?I'led ovanlig fart rusa vi fram på asfalt
viigen in till Medan. Nu öro vi alla plI hel

spänn. För min egcn del söker jag iakt
Laga allt det fängslande ny;). Huru för
underligt mcd dcnna civilisa lion i Ul'sko
ge~, så mycket olikt men en hel del likL 
vårt Sverige. Alla de kända annonserna 
om gummifabrikaL och bensinmärken fun
nos även här, och de rörde oemotståndli'gt 
tankarna stundtals till hemlandets farvä
gar, men så fängslar Lropiken igen. Vi 
susa fram genom täta palmskogar. där 
över all den andr'a rika växtligheten 
kokospalmernas kronor vaja. HegntidiCn 
har just begynt, vilket gÖl', att det ~ir en 
egendomlig skiftning a \' brunbrända blad 
och den vackraste grönska. En dimma 
sveper fram i skogen nu pt\ eftermidda
gen, och en varm fuktig drivhusluft 
strömmar emot oss. Så dyker plötsligt 
en liten by upp. Dcn är S~I gott som 
helt kinesisk, vilket de ki nesiska skriv
tecknen ge bevis för. De underliga SIllÖ 

husen och butikerna ligga alldeles intill 
vägen. Utanför dessa sitta kineser upp
kI-upna på palla I' och ä ta sin enkla föda 
med pinnar. .Jag känner det, som 0111 jag 
I'edan vore i Kina. 

Det är en brokig blandning folk häl' 
r~1 ön, Fastän kineserna äro m~1 nga, sil 
äl'O dock malajerna de flesLa. Efter ki
nesbyn komma vi till den ena malaj byn 
efter den andra. Halvt gömda bland pal
merna ligga de sm{1 lustiga pålhusen. 

En moske, som vi fara förbi, vittnar om 
att här finnas åtskilliga muhammedaner. 
Allt cmeIlanät komma vi parallell t med 
järnvägeiloch fara förbi en och annan 
station, vid vilken de fina villorna vittna 
om all europeerna här slagit sig ned. 

Efter cirka fyra mils fäl'd äro vi fral1l
me i Medan, som är en fullt modern stad 
med 80,000 innevånare. Såsom aIJa mo
derna tropiska städer är den mycket ut
bredd. l3reda och luftiga äro gatorna, 
och parker och öppna platser saknas eL 
Dessutom synas de flesta familjer ha sin 
cgen villa med en plantering olnkring, 
vilket knappast gel- intryck av att vara 
stad. 

Vi stanna en stund och vandra omkring 
på marknadsplatsen, där infödingarna en
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dasl se rr ~lga nde p~ oss, d~l vi göra elt 
Jörsök att på engelska fråga om priserna 
;\ de många olika frukterna, men med 
ringel'språk söka de dock till sl ut klargöra 
detta rÖl' oss. Vi bli dock ej mer ldoka 
för detta, då vi inte ha n ågo n aning om 
det inhemska myntslagets värde. 

Det tropisl;a mörkret har kommit på en 
g~lng utan någon Iörberedande skymning. 
Ljuset har tänts i staden, och efter ylle;'
lisare en rundlul' j denna, viindu vi å ter 
lill Belawan. Månen lyser och l;astar ell 

Irolskt sken över palmlandskap et. De 
små husen ha för svunnit ur sikte i mörk 
ret, men i stället skymta vi här och där 
en eld eller n:7tgra lyl;tor mellan träden . 
- Något underligt synes vid vägk a nten. 
V<lr chaufför har gen8st selt, vad det är, 
.,tannar bilen och meddelar, att en bil lig
ger i diket. N8turligtvis hoppa vi genast 
ur och finna cn slöne lastbil P~I sida i 
sumpm8rken invid vägen. Lyckligtvis var 
ingen man skadad, förunderligt nog. Fy- 
ra man arbeta dock tappert med att UI 
upp en jä ttelik låda på -det tona. - Den 
sisla biter fItel'står genom skogen. Vi upp
ratta någr8 underliga ljud och få reda 
pil, att det ~il' aporn8, som nu vågat sig 
fram, och vars gälla rop vi nu kunna 
höra . 

Snal' t äl'o vi ombord igen efte,' att nå 
got ha sett livet i tropikerna. Ombord 
arbetas det för fullt med pfl- och avlast
ning.Det är brå ttom. Men allt detta in
tensiva arbete intresserar mig liu ej, för 
sömnen börjar bli mig övermäktig. Här 
invid land äl' det varmt, och i hytten är 
det en tung kvävande luft, varför jag 
plockar i ordning min däckstoI på d&cket, 
sveper in mig i en filt, och efter det att 
min8 tanka r ännu en gång ha varit hem
ma hos kära \'änrier i Sverige, somnar 
j<1g tungt, med8n 18st};ranarna ännu slall1
ra, och lastmännens gälla rop höras. 

Erik Malm. 
(l ;r Eben-Eser.) 

Bedjen för mlissionltrerna! 

ST:'7'iven till '1nissionltrerna! 

Insänd litteratur. 
Föl' varje dag. TIetraktelser över Brödraför

samlingens Dagens Lösen för 1933. I hu
vudsak översättning om ock med ,,;i sent
liga förändringar. Utgives genom fl. 
Halls För/ag, Jönköping. Pris 2 kr. 

Bladen i denna väggalmanacka, vilka HI' 

riva s varje dag, äro sammanb,iftade till ett 
block, som iir l'iist vid ett med en tavla Hir
se t t ryggstycke. }'iir nästa år ,ir tavlan '-!I' 
Jllycket vacker framstiillning av Jesus vid 
~ikal's brunn, undervisande lien :::l 8nlal"it.i skll. 

k vinnan om livets vatten. - Sön· och helg
dagarna utmärkas genom da tums inramning 
saIlIt genoln angivning av »bögn1.-)} OC]I 

"aftons.-"texternu. Betraktelserna ,iro i det 
stora hela en översättning från tys kan, men 
uärjUmte förekomm a så dana, skrivna av 
svenska medarbeta re , vilkas namn stå angiv 
na nnder betraktelserna. 

V;iggalrnanack'ln rekommenderas på ud 
varmaste. M_ L. 

Samefolk. Om uuga o<.:h gamla av F. Ho
ving. JL M. A:s För/eg, Brunnsgatan :;, 

Stockholm. 136 sidor. Pri s kr. 3: &0: inb. 
4: 50. 

Boken börjar med att föra HisRren tillba
ka till uen "benådade» fjällkvinnall Marga· 
retha, SOIll på 13S0-talet, dri ven av sin Her 
res kallelse, drager ]]lot söder för att begära 
evangelium åt sitt i djupt mörker vandrande 
folie Gripande möter oss skildringen av den
Ila 'hennes ensamma färd. Annn ett par 
k vin nogestalter ur Lapplanus missionshist.o
ria - skymta fralll , varefter den ena bilden 
efter den allum lir själarllas värld, enkelt, 
sant och gripande allvarligt tecknas för oss. 

Boken är dock ej pa något siltt en sam
ling biografier, utan omväxlar meu levande, 
naturtrogna skiMringar ur fjällfolkets liv i 
helg och söcken.· Man får så följa ,vårt' nord 
liga folk till mässa och storbelg, il';' samma 
gång som man lever med det i ensamhetens 
k!l.rg~let och i vildmarkslivets försakande. 
hål'da fÖl'hållanäen . Fn! n olika -.tider ' och 
från skilda ' trakter har författaren samlat 
s ina upplevelser och intryck_ Gestalterna ha 
lev a t uäruppe pa de s tora viuderna - .någru 
av dem leva där ;in bl an d fj'illen. 

!\lIa uppsatserna äro rikt illustrer:ld e mc·d 
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föri al:taren-konstn ,lrens egna t eckningar. Bo 
ken iir tryckt på synnerligen gott poppel', 
så att de vackra illustrationerna framträda 
förstklassigt. Den är mycket \'acker och syn

uerligen intressant sa mt rekommenderas på 
det varmaste. M. L. 

Hans Stjärna i Östern. 
29:de årgången. 

Redigerad av Erik Folke 
l n n e h å Il e r: 

Gula templel. Peiping. Il!. 
Julsång. Av P. H. Syreen. 
Jubel såsom mot en konung höres. .'\v 

missionäl- r1ugust Berg. 
Från släkle till släkle. Av fru Ruth Meyer. 
Guslav II Adolf. Av reldor Joh. Rinman. 
Herrnhui och Brödrajörsamlingen. Av 

missionsföreståndare Erik Folke. 

L A N D. 	 10 occ 19:32 

Hudson Taylor - ell hundraårsminne. AY 
d:r K. Fries. 

De många högtidernas sommar. Av fröl,en 
Lisa Blom. 

Sändebud till Sinims Land. III. 
Ungdomen och missionen. Av B. P . 
Våra förpliktelser såsom en missionerande 

församling. Av pastor L. H ope. 
Nordiska JU issionskonj'erensen i Oslo. A\' 

missionsförest. E. Folke. 
Evangeliet och den icke krisl na kvinnan 

i dag. Av fröken Sanni Lampen. 
:lkla blommorna! Av fru Gerda Gar/en. 
))1ag sänder Er.)) Av J(arl Gerok. 

Kalendern iir rikt illu strerad och rekvi
reras från Sv. Missionens i Kina Förlag, 
Drottninggatan 55, 3 11'., Slockholm. Pris 
häftad kr. 1: 50; ];art. h. 2: - och kJolb. 
kr. 3: -. Då minst 5 ex . l,öpes lämnas 
25 % rabatt. Ej frahtfritt. 

REDOVISNINGAR 
för medel influtna till "Svensl,a Missionen i Kina" under nov. 1932. 

Allmänna missiollsmedel. 1391. Gissning- a'- en dock" til! NI. Nielwl
sons underb ., gm d:o 2C); 1357. K. F. U. NI., Malmö, till Ma.rti n 

Berglinds underh., gm Södra Distr. 200:  13gZ. Holsby mIs. 12:;: 
1ö58. Koll i kyrkan, Sölvesborg, vid j\L 1393. »Två vänner» gm A. J .. Gischo. 100: 

13~4: Koll. vid besök av M. HingbergRinghergs besök 4~: ]l 
1ö,n. G. S., Ran1Sbcl'g 10:  7/11, gm E. S., Brötjemark 22: 

13~5. Nye mIg ')0: 13GO. J. S., Säter, i st. f. blommor till fru 
13%. »rrill min väns minne ,) 20: Anna Hulanders hår, Duvoo 10: 
1393. V. O., öhrviken, »tackoffer för hjälp13ft 1. »l'io nde. enl. Herrens ord» Fl: 

j Sjukdom » g'm A. B., Skellefteå 20: 13r.2. G. B., Sthlm 	 20: 
1401. H. o . r. J., Gbg 	 30: 1363. »Henen ]"inner dc sina " . i st.. f. 
1402. S. G., Nässjij 	 50: blommor vid fru Anna Hulande1'5 


bår, Duvbo :>:  1403. B . J. , Mariestact. fiid"lscdagsblolll 
mor till Q. o. G. Carlens underh . 28: 1:)6'i. Solberga och Vijs ArbetRfören. 2:': 

VI6G. ,T. S. 20:  1405. Koll. i Vänfors vid kyrlwb. Ohring-s 
föredrag ~:): 1367. S. S., östersund, till Hanna Wang 

1408. Symötessluntar fr. Stengöl-Spjutsunderh. 	 100: 
bygds sy!ören. 	 16: _ . 131;8. K. L., Sthlm 	 23: 

1409. »Min taeksäg-elseask» 147: D-,13Gn. Koll. i :RsRg-ilrde. Husaby 25: ;'0 -1410. »'l'aekoffor» h IL, Non'bo }').
1370. IJundsbrulllls MIg 	 20: 

1411. Månstorps Mfg, skörde- o. offerfest 25: 1371. Slwllhul tR Nrfg, resehidrag 2 : 
VI72. Känds Mig . 7: - 1412. E. S. E .. Mariestad, »föc]elsedags
1313. »Hcrrr.ns tionde», ut.an 113111Tl 20:  blommor» 40: 
1ö74. »Tackoffer» R. J., Vetlllnda ,-)0:  H14. K. J. J., merl barn, StrijmmahuH. 
1375. Kinaviinner i Bäcksedn, gm A·. C. ~O :  i st. f. blommor v ill fru Lot! en 
1376. E. B., Götnborg :;0: - Carlssons gmv, gm C. J. C., Eke
n7i. R. G., Sthlm If): - nib"sjön 20 
1ö18. ») Tnck för bön som Du lw::;val'[l t) [ (1:- 14Li. C.•J. C.. Ekens;;ssjön, för el:o ;Ji) 

1416. n. II., Sigtuna. 	 7 'j;)137~. E. J., Boden, till Joh. ASl'bergs Ull
del'llilJ l 1110: 1417. å ·12- »Riinta Kapitalrii]()ling » .% 

1380. »Ps.· 9l: 14, 15 » lO: - 141 8. Koll. vid bönestund i CreDO 11/11 2·1 
1332. InsDm J. i Sandens Missionshus, till 1419. »En viln» till Hanua Wangs underh. 10 

M. Nicholsolls underh. ~O: 6S 1420. r. H., Sthlm :;0 
1383. E. N., Vretstorp. gm R.. A., Rovsta 100 : - 1421. Koll. i församlingsh em met, Siiter 
1384. Offergåvor fr. Hovmalltorp, gm G. H i ll :111 

o. S. S. 	 ~O: - 1422. D :o i Grycksbo }:) ;);) 

1385 . 	 U. o. E. B., i st.. f. blommor p:, fru 1424. Stora Äby ösh'a sylöl'l'n . 140 
Aug'usta Bergs CO-årsuC1g 2~: - l4'Z5. H ..J-n, H-It 

1336. Solglimten i Kusmark 7,"):- 1428. S. S., Sthlm, i ~t. 1'. hlomm or på fru 
13S~. lVl ell<;rsla distr. av ::·\'erig·"s K. F. Anna Hulandors biir.. 1~ 

U. )[.. 	 till j\{alte Riogb""gs 1111- 1429. L. h, O,""nru)'\'a l Jr) . 

derhill 'i,jO: - 1430. Koll. i Grvtgöl 2~ .. . , 
lanD . Såld osikaka Q. till·t.a ,'id mi"ipus· 1431. D:o i l'jul·torp; Hök IS .:,0 

auktionen j ICri::itdala 24itO, gln 1432. D:o gm G. H., d:o .lO 
S. H. 	 20': - 14;33. A. P., d:o 20 

http:Hcrrr.ns
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14 34. A, 1'., n:o JO: - DO!), · B, L. Ord'ro , s parb,·nJe ucl 78: iiI 
1435, 1< 011. i Bjöl"li: i) ,1:- 1'>13. E , W, lUO:· 
1436. Mfg i d:o ~O: - 1514 , SkcllcHe "-. LandsförsnmL Missio ns
1437. E. W" Rj ö l'kö!) y ]1):- förening 200 : 
1438. M. C" Edelcryd lO: - 151 5. Eli vän . t ill Maja L u ndmnrl<s un
143~. p, J., d:o ;, : _. del'llålI :;0: 
14411, ilL .1., fl :0 r,: - lii1r.. N. N" »tnd,offer», ti ll B, Sjö· 
1441. .T., d :o ;",: - sll"Öm:, d:o lO: 'J" :-1:- ):'>1.7, ~·fj rh ö l e - S un na n å s.vL 125 : 15 
144a, A. ,T ., d: o 5:- liil!l. »Hchr, 13: SJ), I'ill C, Bloms und Cl' h. 100: 
1444, E. .J" ,>c n blommtl, årsc.lagi;1l på l5Z0. » .Jc~. 40: :11», ti Il Il , Andc)'So lls d:o 100 : 

1);.'1 ppns gTHV » ;i: 
144 5, EddCl'yds »mj ss lon Slan1111 » ";' :- Kr, 18.31;; : 43 
144r,. Mar ia o. J ocls s pad,. 2: , 
144;, n . . J. 

1449. . E, J .. d:o 

S. lIi. K:s Pensionsfond. 
14<1R. Koll. i NaglMP 1l0: - 1458 . ».Tes. 46: 4" gill H . B,. Hova 7: 
144!1, Ulriksdals mrg. resebidrag 11: : Hi!) . »Hom, 10: 12», I'Jn d :o 15 : 
1'150. Syförcn in g-arnus försäJjn i n g: i Stol'k 147(;, Syfiiren , Il:r 2, Sthlm, s pnrb,'l1\cdcl .,0: 

holm 18/11 :, .12:" ;~ } ;-)21. ) 2 j\ 1os . :n: r) ~~ !i0: 
Anaryd. 	 Brötjemark, mi ss ionsfö"I;, 


skördefesL 
 Kr. 122: 
14:,2. L ill a sy röre n, . Magra 
1455, Offp.rl'Uve l't av G. L., gm H . n., Särsl.<i1da iindamål. 

Hova 13 : - 1364. lIiiJ s iJl gborgs barnm iss,·förcn, till 
1456. Av gamla m issiollSväll 11 Cll C. .T. . julg'å.va åt Ai lI ua 5: 

gm u:o :1: - 1381. lI P S. n : H , 15 J) t ill Maria P cttcrson. 14",. H. B., spa rh ,·medcl 20: - att onv. en L ö " e rcnsk. 20: 
14r,0 . KolL i Alvesta 1:2: Ro 138" Syförcn . J) TJj u sgli rotcn », Duvbo, till 
14G1. n :o i T,jung-by ??. : - d:o för b a rnl!. 700:
141i2. n:o i 'rönnii 10 : ;'4 13,8 , Allianslänk en , S thlm, till fl'u H,
1461l, Söndagsskolbamcn i Tånnö 11: 50 Tj ii d cI' för gossen Li Scng chi 
14fj4, Koll. p ä " Liban on », Ghg Vil):- unde rll,111 	 100: 
141iö. Vänner i Hemse, gm B , V . 10: - l iJn7, K . S. , H usk varna, till cvang. i 
l41i8, Fa lköpi og. l.< y rk1. Syi'ÖI·C Il. 25 : - lfoya llg unde rll . med dyrtidstill · 
!46!l. Hännao'els Al'bl'tsfiirell, !iO: IHg~ 2;30: 
1470 , Sldil'stnds K01"1'<1 ~1isfi ionsfiil'n ll. " U: - 1390. Söndagssl<olbarnen i K I'i sli ncberg , 
14,1. L, "L F:s offerinsoml. till y c rl""IO' till Ville J}ergling fö l' barn vcrk· 

h c len i Kina ~,!Ion: - samhot.cll 30: -
Hi?. »GUTlllar » ?oU: - 1400 . T, T. B . G., till iiI. Riugberg at t 
1473. 'l'oftc r ycl, Mf:.:- 200: - o nv . ofter gottf, 185 : 
14,4, 'Pörl'n, Enighet. Tra llas 10U: ....:. 1404. Syfiiren. UT l, Sthlm , till bibell<\'. 
147;;, Haekva svtö re n , 100: - ullelc rh . i Honanru !i0: 
1476. Kinesernas vänner. Jkng 4';'1: - 1406, L A, M., föl' ev ong. underh, 200 : 
1477, StOJ'hränna s .vtören" Häggenås 1'i: - 1407. Sönuagsskolharn orh s l<olbnrn, till 
14,R, A . lIC Malmö 25: - J=Iannu \Va ng rör barll i Kina, gm 
H,!), K in ag ru ppeni Gbgs K . F, U. K" E. C. , Lit , 26: 

till Li sa Gustafsso ns underh, 1.30n:- 1413, Sparh. -meclel fr, Sättr a till Barnh . 
HR!. N .. N., Mora l~: - i Sinau 5;') : 91 
1482, ,Tllniol'e l'na i V1Imb. Skövde ',: - 1423 . Insam !. til~ H. W a ngs verks. gm M, 
1483, A. H" el:o 10:- M., I-IäggeI16~ 1:'): 52 
l 'I ~ '1. Svont.orps l\lfg. rescbjdrag JO: - 1421;' Vänner j 1'å lebo, till C \"C-tn g- . Yuen 
14%. F agersanna lIUg, d :o ,:- Yuin·Cheng 's underh., gm 
l-lSfi. K roppetorps )Ug, d :o :,: - D. F. 26:
1487, Bahults MIg, el:o 10: - 1427, X or ra Skur"stads Sönd.!gsskolbRrn 
1488, Ro v" ,Ug , u:o 7: ,r. till gosse n Nytt L ivs unelerh, 50: 
1489, Frun förstl ljning i Tid(11l ~O: - 1453, Den ,ilul'e syfö r e ll , i Norra Skäl" 
!4!)0, p , K, P., Nl' köping 100: - stad till eva ng, GyllcnstjärnaG 
1401. 0, N" H e ls ingmo :>:- u nd"" h iU I 100: 
1492. Eken,i" syrör0.!1 . sparb .·med cl ,In: 73 LWa Sy fÖI·CIl. i Magra till J, Hult· 
u na. ()Jands ·G\'äsgiil'ds syfören,. ko ll. 24/11 (1'): qv ist "tt anv, efte r gott!, 85 : 
14!)4, Glömminge syiöl' e n .. koll. 25/11 11: - E, ' B" ~. tblm, til l E . o, C. Blom fiir 
1495. K, F, U, K :s Centra lför e n. , till I ng. derAS a r bete bl And f rigivna fång'al' 30: 25 

r id A spbcrgs undcrh. 300: 1480. A, G .. Malmö, t ill cvang, Sino kao 
1496. T, J .. östersund. till Hallna Wangs o. 'Vc i nicn ,('bp ll uJld edl. 250: 

underhåll 2.;: })10. FJi(·korll tls sy rÖr(~n., Boda. till .J. 
]4!)7. Koll. p il K. F, D, K., lius l;\'a'rn !l HultQv ist utt an\', dte r gottr. ·50:

21/11 58: - lii11, H. r" Ve t lunda, till E . Bl oms verk· 
1498. n:o i MissionRhuset. d :o 22/11 11;7: 3G samhet blund kvinnoL' 2U: 
1499 . J{innmi ss ionens Vänner, VetI anda.. 1;;12, »:'IIin la cl<s,ige lscask», till r. Ack· 

spa rb .·mcdel ' ~q: - zell, i iil' burn · o. k v innOill'bctct 200: 
1:;00, ) ~eat'kof f(~l' ) ,'l.OO: - 1518. r. B" till ,M"~'i a Pct.tc rs~o ns bil!'llll. 20:
1;'01. 'l'estill1lentomcclcl cft er avI. fröken 

Ann" T,ovisa .Toha)lSsoll. Stensjöll 1.000:- Kl'. 2 ,4f,~ : r.S 
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P r e n u m e r a t i o n s a n m ä l a n. 

Missionstidningen 

SINIMS LAND 

anmäler härmed sin 38:e årgång. 

Missionstidnillgen Sinims Land, organ 
för Svenska Missionen i Kina, utkommer 
vill Gud även under år 1933 enligt samma 
plan som under föregående år. Ansvarig 
utgivare är missionsrörest~lI1dare Erik 
Folke, varjämte missionssekreterare Martin 
Linden m. fl. medverka vid tidningens 
redigering. 

Sinims Land utkommer under årets lopp 
med 20 nummer samt innehåller uppbyg
gelseartiklar, bibelstudier, brev från Kina, 
meddelanden från hemaI:betet, uppsatser 
särskilt avsedda för barn och ungdom samt 
missionsnotiser från när och f.iärran. 

Då nu årsskiftet närmar sig, ville red. 
till envar a v tidningens vänner rikta en 
innerlig vädjan om hjälp med anskaf
fandet av nya prenumeranter. Tidningen 
behöver så väl det ökade ekonomiska 
stöd, som varje ny prenumerant tillför 
den. Men dessutom kan och bör en ännu 
högre synpunkt anläggas på arbetet med 
alt samla prenumeranter. Denna kan ut
tryckas så: ju fler. nya prenumeranter, 
desto fler vänner till missionen och före
bedjare för densamma. Och ju fler före
bedjare desto större segrar i hela det ar
bete, för vilket Sinims Land vill vara et t 
organ. Må då tidningens vänner med 
ny frimodighet gripa sig an med arbe
tet för att samla prenumeranter och må de 
bedja Herren mana fram och giva Mis
sionstidningen Sinims Land många nya 
verksamma vänner. Till prenumerant

samlarna såväl som till andra, som visat 
kärleksfullt intresse för tidningen, ber 
red. att få uttala ett vördsamt och hjärt
ligt tack . 

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

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

Prenumeration kan verkställas både på 
postkontoren och på S,-. Missionens i 
Kina Exp., Drottninggatan 55, Stockholm. 
Enligt nuvarande bestämmelser för post
befordringsavgifter .blir det t'mellerlid 
för Missionen fördelaktigare om prenu
meration verkställes å vål' ex p ., varföl' 
vi särskilt anbefalla detta tillvägagångs
sätt. I så fall sändes tidningen, även i 
enstaka exemplar, såsom u tgi \'arekors
band till de olika prenumeranterna. 

PrenumerantsamIare, som verkställa 
prenumeration å närmaste postkontor, 
trhålla mot insändande Lill expo a v postens 
kvittenser kr. 2: 25 för varje 6-tal ex., 
men då iI1tet friexemplar. 

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

Provexemplar erhållas gratis från expe
ditionen , Redaktionen. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~ 

Expedition: Drottninggatan S5. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 
Telefon: 4459. 5473. Postgirokonto nor 50215. 

INNEHÅLL: 
. På Jesu skuldror. - Fru Anna Hulander. - Två uyskedslllö[ell. - Från Hed. och 
Exp. - Fl'ån missionärerna. - Ungdomens ayd.- Insänd litteratur. - Redov . 

Prcnumel'a tionsanmälan. 
~~~~~~~~wN~~~~~~~~~~~~~~ 

Stockholm, S'~D.ka Tryckerlaktlebolnget, 1032. 
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E T T B A R N O S S F Ö T T; E N S O N O S S G I V E N. 


Detta profetiska ord har fått sin 
uppfyllelse och därför få vi än en gång 

fira julens högtid med en fullhet av 
glädje under tacksägelse. 

Spurgeon har fäst uppmärsamheten 
vid en åtskillnad här, som icke saknar 
sin betydelse. Det heter nämligen att 

ett barn är oss f ö t t men en Son är 
oss g i ven. Jesus har genom sin fö
delse ingått i vår mänskliga tillvaro. 
Han är lika säkert född, han är lika 
visst ett barn som varje annan män
niska, men såsom Guds Son är han 
oss given, som Son är han Faderns 
stora gåva till oss. 

Är det då verkligen så, att detta 
barn, som av jungfrun Maria föddes i 
Betlehem, är fött för vår räkning? Är 
det sant, att Fadern har givit sin Son 
åt oss att bliva vår Frälsare. Känna 
vi att vi hava någon personlig del i 
honom, att julens budskap gäller oss, 
då och först då, blir julens högtid en 
verklig glädjekälla för oss. Se din 
Konung kommer till dig, säger Her
ren genom profeten. DJ n konung! 
Till d i g! Det är ej blott en stor hän
delse som timat i världen, ja, den 

. största, utan det som hänt gäller dig 
personligen. Jesus har låtit sig födas 
för din räkning, för att med dig dela 
ditt livs alla erfarenheter, ljusa och 
mörka. »Jag skall bo i dem och vandra 
ibland dem ; jag skall vara deras Gud 
och de skola vara mitt folk», säger 
Herren. Och han är dig given för att 
med sin gudomliga makt bära dig hela 
din livsväg fram till målet. Så stor är 
julens gåva av din älskade Fader i 

»Ett barn varder oss föll, en 

Son bliver oss given.» Jes. 9: 6. 

himmelen, den största gåva som kun
de givas och den bästa, den dyrba

raste gåva för ett människobarn. 
Men nu kommer den viktigaste frå

gan till var och en av oss: Har du för 
din del mottagit detta barn såsom fött 
åt dig. Har du så gjort, då har han 

ock genom Anden fött dig på nytt, ty 
i det att han lät sig födas in i vår 
värld, då han tog del i vårt mänskliga 
lekamliga liv, gjorde han det för att 
giva oss del av sitt gudomliga liv. Ju
lens högtid blir därför en verklig hög
tid för oss då vi mottagit Andens för
vissning om vårt eget barnaskap hos 
Gud. Omkring honom, "den först
födde bland många bröder» samlas 

. under julen hela Guds barnaskara för 
att med den himmelska härskaran in
stämma i kören: Ära vare Gud i höj
den och frid på jorden bland männi
skorna till vilka han har behag. 

Men Jesus har intagit platsen som 
den fprstfödde bland många bröder 
även för att han skulle skapa och dana 
oss till att bliva hans avbilder. Ge
nom sitt människoblivande har han 
lagt grunden till en ny mänsklighet 
på jorden, och han vill nu i sina brö
der genomleva sitt liv härnere, så att 
världen i alla tider skall kunna se det 
stora undret, huru människobarn da
nas och fostras såsom Guds barn; han 
i allt bröderna lik, vi allt mer liknande 
honom ända till den dagen, ". då han 
skall säga: Se, här äro jag och barnen, 
som Gud har givit mig. 

En Son är oss given. Guds egen 
kärleks Son given som gåva åt män
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niskor. I honom bor hela gudomens 
fullhet. I honom uppenbaras hela 
Guds Sons härlighet. Med honom gav 
Gud hela rikedomen av sin Faderskär

.lek, med honom arvsrätt till alla sina 
himmelska skatter, med honom ett 
evigt hem i himmelen. Är han Son så 
äro vi ock arvingar. Guds arvingar 
och Kristi medarvingar och vårt mål 
är att med honom förhärligas. 

Ha vi ej skäl att med Spurgeon ut
brista: »Ack kristna, ringen i edra 
hjärteklockor, sjungen edra gladaste 
sånger: ty oss är fött ett barn, en Son 
är oss given. Jubla mitt hjärta. Låt 
glädjens klockor ljuda högt. Och du 
min tunga stäm upp; stäm upp hans 
pris, som sagt till dig: Dig är fött ett 
barn, dig är en Son given. Bort med 
dina tårar! Sluta upp med din suckan! 
Vad betyder din fattigdom? »Dig är 
fött ett barn. » Vad betyder din sjuk
dom? »Dig är en Son given.» Vad 
betyder din synd? Detta barn skall 
taga bort all din synd, denna Son 
skall två dig ren och göra dig bekväm 
för himmelens härlighet. » 

Men då Herren givit en sådan dyr
bar gåva åt oss, skola vi då ej under 
denna högtid möta hans kärlek med 
genkärlek? Vad ha vi väl att giva ho
nom? Vad begär han? Vilken är den 
gåva, som har värde för honom. »Giv 
mig min son ditt hjärta », höra vi ho
nom bedja. Räknade han det så, att 
han gav sin egen Son, som sin bästa 
gåva till oss, förstå vi därav, att han 
väntar, att vi skola giva oss själva åt 
honom. Bättre tackoffer kunna vi ej 
göra honom i denna juletid. Oss själ
va helt och fullt, oss själva även om 
det kommer att kosta offer. Vi kun
na dock aldrig göra ett så stort offer 
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för honom som han gjort för oss. 
Sker detta utbyte i denna juletid, då 
skall änglasång åter uppstämmas i 
himmelen, och då skall det åter bliva 
jubel i barnahjärtan på jorden. 

E r i k F o l k e. 

Till våra vänner och med
arbetare. 

Då vi se tillbaka på den väg vi un
der detta år fått nåd att vandra, blir 
det så varmt om hjärtat. Vi äga ju 
där uppe »delaktighet i Guds Som>, 
»delaktighet i löftet», »delaktighet i 
arvslotten», »delaktighet i välsignel
sen från Gud », »delaktighet i nåden», 
och här nere ha vi fått ha »delaktig
het i en himmelsk kallelse », delaktig
het i tron», »delaktighet i riket, i be
drövelsen och i ståndaktigheten i J e~ 
sus ». 

Vi ha haft den oskattbara förmånen 
att få vandra vår väg fram i Edert väl
signade sällskap, och vi ha med en 
tacksamhet, som ej kan tolkas i ord, 
känt värdet av delaktigheten med 
Eder, kära vänner, som ej övergivit 
oss, utan med så stor trohet och uthål
lighet stått oss bi. Och därför ville vi 
nu med några ord, alltför fattiga ty
värr, giva uttryck åt denna vår tack
samhet. Eder tid och Edra krafter ha 
tagits i anspråk att stå oss bi med vår 
tidning, vår kalender, i våra behov, i 

vår kamp, inre och yttre, i uppmunt
ran och stöd för våra missionärer och 
för oss, som Herren ställt på vaktpos
ten här hemma. Vi hysa ock den till
försikten att vi få känna samma tro
fasta stödjande händer under de dagar 
som ännu återstå i vår tjänst här nere . 
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Vi voro synnerligen tacksamma, om 
vår tidning finge fortfarande vara en 
budbärare till Eder och giva upphov 
till fortsatt bön och samverkan för 
verkets framförande därute i Kina. Så 
vilja vi tillönska Eder en välsignad 
jul- och nyårshögtid med vår Imma
nuel, han som en gång kom full med 
nåd och sanning och som en gång 
skall komma åter i stor härlighet. 

E r i k F o l k e. 

Trons trygghet. 
Nu bort med allt, som ängslar, och allt, som 

trycker mig! 
I Jesu närhet är ej rum för sorgen; 
Och Jesus är ju nära, om än han döljer 

sig, 
Och jag är trygg och säker inom borgen. 
Hur »vädret även blåser» och »vinden stö

ter på», 
Och »flod» och »slagregn» komma, jag 

fruktar ej ändå, 
Ty si, min klippa kan ju icke falla. 

Min klippa kan ej falla, nej, den star evigt 
fast, 

Om sol och stjärnor än från himlen falla; 
En gång, en gång allena, den fasta klippan 

brast 
För tyngden utav världens synder alla. 
Men nu, nu kan jag vila i liv och död på 

på den 
Och ej behöva ddas, hur satan ryter än, 
Och vara trygg och salig i min Jesus. 

Ja, trygg och glad och salig, evad som 
kommer på, 

Och hur det även skiftar i mitt sinne; 
Ty se, nu har jag börjat att till min tröst 

förstå, 
Att ej min trygghet sökas skall därinne; 
Nej, utom mig i Kristus är all min salig

het, 
Mitt liv, min frid, min trygghet för tid 

och evighet. 
Gud vare därför lov och pris och ärar 

(Okänd förf.) 

Evangeliska Alliansens in
bjudan till allmän bönevecka 

den 1-7 januari 1933. 
Till alla som isanning älska vår Herre 

Jesus Kristus. 

Det år en stor' förmån att under den 
allmänna böneveekan fä förena sig med 
alla heliga i gemensam åkallan. Kunna 
vi ej vänta ett sådant svar på våra sam
fällda böner, som gavs vid den första 
pingsten, då församlingen endräl;:tigt sam
lades till bön och snabbt växte i antal, 
därigenom att en skara människor, som 
samlats från det romerska rikets olika 
provinser, omvände sig och anslöt sig till 
församlingen? 

Inbjudan till sådan gemensam bön och 
åkallan tilltvingar sig en · alldeles särskild 
uppmärksamhet under nu rådande för
hållanden. De band, som förr samman
knöto folken i inbördes samförstånd, hålla 
nu på att lossna. Olika styrelseformer, 
industri, handel, konst och litteratur hålla 
på att förvandlas till söndrande krafter, 
och folken fjärma sig mer och mer från 
varandra i misstänksamhet, inbördes stri
digheter och fruktan. Nya förbindelser 
måste skapas, och vad kan vara verksam
mare än bönen, när det gäller att främja 
samförstånd människor emellan? Genom 
dctta medel, men ocks{t endast genom 
detta, kunna vi ernå »Andens enhet ge
nom fridens band». 

Finns dp,t någonting, som böncn ej kan 
utföra? »Bönen är för mig», säger Tenny
son, »detsamma som att öppna slusspor
tarna mellan mig och evigheten.» När 
dessa dammluckor höjas, strömma all
maktens flodvågor in i tomrummen. Den 
gudomliga kraften är gränslös i sin för
måga. Därför är det folk, som känner sin 
Gud, starkt att utföra hjältedåd. 

Gud vare tack, vi behöva i denna tid ej 
blott tänka på det tillstånd av söndersli
tenhet, i vilket var kultur hotar att sjun
ka ned. Vi kunna ock fröjda oss i det 
medvetandet, att bland alla jordens folk 
blicken alltmer vändes hän mot Frälsaren. 
Kristus tränger fram på alla vägar, och de 
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som möta honom på vägen börja att allt 
ivrigare och uthalligare spörja:' »Vem är 
denne?» 

Genom tusentals nitiska missionarers 
arbete och genom översättningen av bi
beln till allt flera språk, börja jordens in
byggare att få kunskap om Gud på ett sätt 
som aldrig tillförene. Bland judar, mu
hammedaner och hedningar börjar man 
nu att med vördnad tala om Kristus. Sko
la vi ej våga hoppas, att uppfyllelsen av 
Jesu avsl<ec1sord till sitt eget foik:»När 
jag blivit upphöjd från jorden, skall jag 
draga alla till mig», är för handen? 

Visserligen måste det erkännas, att det 
nu så vitt spridda intresset att lära känna 
Kristus ännu icke på långt när bevisat sig 
vara liktydigt med sann lydnad för ho
nom, men om detta intresse - såsom vi 
gärna vilja tro - är en frukt av Guds 
Andes arbete i själarna, kunna vi då ej 
känna oss övertygade, att han själv skall 
fullkomna detta sitt verk? Ingenting min
dre än detta kan tillfredsställa dem som 
iiro Jesu tjänare. Den schweiziske refor
matorn Zwinglis valspråk var: »Kristus 
för varje människa.» De som anförde det
la ord av Zwingli brukade tillägga: »och 
varje människa för Kristus». Kristus {ör 
var och en ' - det är Guds gåva till värl
den. Var och en tör Kristus - det är för
samlingens uppgift, när det gäller dess ar
bete för Herren. 

Till förverkligandet av detln syfte är det 
endast en sak, som är ovillkorligt nöd
vändig - den Helige Andes kraft, given 
sasom sval' på bön och bevarad genom 
trons lydnad. »Bön och taran>, säger 
Augustinus, »äro kyrkans vapen». Apostla
tidens kristna församling bestod huvud
sakligen av personer, som voro olärda, 
svaga och föraktade (1 Kor. 1: 2:7, 28), och 
dock förmådde den omskapa världen. När 
Ansgar, Nordens apostel, blivit berövad 
allt utom sin förtröstan på Gud, så var det 
just denna hans förtröstan , som segerrikt 
förde honom fram på hans mÖDosam
ma väg. Att föra människor till Gud är 
ett egendomligt företag, och till dess ge
nomförande är blott ell nödvändigt, näm

ligen gudomlig kraft. »lcke genom någon 
människas styrka eller kraft skall det ske, 
utan genom min Ande, säger Herren Se
baot.» 

Låt di'.rför, o kristna församling, dina 
böner oavbrutet uppstiga, på det att en 
gyllene bönekedja må smidas kring hela 
jorden och länka den fast vid Guds fota
pall. 

Söndagen den 1 januari 1933. 

Texter föl' predikningar och anföranden: 
»Jag är A och 0 , den förste och den 

,iste.» Uppb. 22: 13. 
»Se, jag gÖl' allting nytt.» Uppb. 21: 5. 
»Men fr ån denna dag shll jag giva väl

signelse.» Hagg. 2: 20. 
»Sjungen till Herrens ära en ny sång, 

hans lov fran jordens ända.» Jes. 42: 10. 

Måndagen den 2 januari 1933. 
Tacksägelse och bekännelse. 

Lätom oss tacka 
Fadern för hans outsägliga gåva; 
Frälsaren för hans kärlek som övergår 

. kunskapen; 
Anden för det tålamod, varmed han ut

härdar syndares gensägelser och för den 
ömhet som han visar de sina; 

Den Treenige Guden för hans konungs
liga nåd, för den fullkomliga frälsningen 
och för den eviga härligheten. 

Lä/om oss bekänna 
alt vi så litet utnyttj a t de obegränsade 
möjligheter, som ställts till vårt förfo
gande; 

att vi icke så som vi bort mottagit kraf
ten av Jesu Kristi uppståndelse; 

all vi icke allvarligt och uppriktigt sölet 
få del av fullheten av Andens nåd; 

alt vi hava tvekat, då det gällt att utan 
förbehåll ställa oss under Guds heliga och 
goda vilja. 

Lälom oss bedja 
all vi måtte bliva helgade genom Guds 

Andes inneboende i oss; 
all vi måtte bliva allt mer upplysta ge

nom sanningens ord; 
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a ll vi m~ltt e bliva helt behär skade av 
Guds kä rlek ; 

alt vi må tte bliva bevarade i obruten 
gemenskap med den Helige ; 

all vi m åtte allt mer och mer förvand
las till likhe t med Kristi bild . 

Bibeltex ter: Joel 2:21 -32; Rom. G: 1- 14; 
Hebr . 13: 7-21; 1 P etr. 1: 1- 16. 

Tisdagen den 3 januari 1933. 

K r isti församling . 

Lä/om oss tack a Herren 
för den segerfirande för samlingen ; 
för den or äkn~li ga skaran av dem som 

här p å jorden lovsjunga Gud; 
tö/' den enhet av bestående ar t som fö

r efinn es i Kristi för samling trots skiljak
tigheterna mellan de olika samfunden ; 

för den kristliga kärlekens förö kelse och 
för den tillväxt i för ståelsen gentemot så 
dana, som tanka olik a med oss men som 
dock h ålla sig till huvudet, Kristus; 

Lålom oss m ed all ödmjukhet bekänna 
all vi sflsom Kristi förs amling, vill<en 

han h ar köpt med sitt ege t blod, ä nnu ald
rig uppfyllt vår Frälsares höga avsil<ter 
med oss; 

alt vi försummat att, såsom vi bor t, söka 
hans umgä nge i bönen; 

att vi va r it för sumliga att utnyttja de 
krafter som anför trotts oss; 

alt vi enda st tillfälligtvis fa rit efter att 
få Andens nådegåvor; 

all vi underliit it att i vår va ndel pryda 
den lär a som vi bekänna. 

L åtom oss bedja 
alt även nu en tid av vederkvickelse 

fr å n Herr en måtte skänkas oss; 
all Kristi brud m åtte ikläda sig sin här

liga klädnad och växa till i kr aft ; 
all Kristi församling måtte k unna full

göra sin präs terliga tjänar egärning bland 
fo lk en, m ed a n hon väntar sin H erres å t er
komst frä n himmelen. »Och Anden och 
bruden säga: Kom! - Amen, kom Herre 
Jesus!» 

Bibeltex ter : Apg. 1: 1- 14 ; Ef. 2; Uppb. 1. 

Onsdagen den 4 januari 1933. 

Folken och deras regeringar. 

Låtom oss lacka 
för att krigshotet under de senas te år en 

börj at vika tillbak a för de m ålmedvetna 
strävanden, som igångsa tts av fr edens 
vänner i syfte a tt för må nationerna att 
gå tillbaka in P~l fr edens väg; 

för a tt arbetet för Guds r ikes utbredan 
de i världen går fra må t trots allt mo t
stån(l ; 

tör a tt även i närvara nde tid tonen fr ån 
himlen väcker ä terklang h är p å jorden. 

Lälom oss bek änna 
att vår medfö dd a fos terlandskärlek allt 

för ofta varit befläckad av högmod, av
und, maktlys tnad och h ämndkänslor ; 

alt vi alltför ofta s tällt oss liknöjda in 
för den överväld igande nöden i världen ; 

att vi hava alltför ofta förgä tit, att Guds 
lag bör var a den bestämmande i all sty
relse i denn a värld ; 

alt vi ofta för gä tit den sanningen, a lt Gu d 
har skapa t alla folk av ett blod och a lt 
han ha r bes tämt gr änserna för der a!i 
boende. 

Lä/om oss bedja 
alt Etiopien må uts träcka sina händer 

till Gud; 
alt Herrens fö rlossa de m åtte komma 

från Sinims land ; 
all Egyp ten m åtte bliva h ans ulvaIda 

folk ; 
alt Ismael måtte vända sig till Kr is tus; 
alt övär lden i fj ärran måtte giva Gud 

äran ; 
alt Kristi h er ravä lde måtte sträcka sig 

till jordens y tter sta ändar . 
Bibeltexter: Da n. 7: 15-28; Jes. 60; 

Rom. 13. 

Torsdagen den 5 januari 1933. 

Familjen, sk olorna och universiteten. 

Låtom oss lacka Gud 
för de kr is tna hemmen, för moderskär

lek, fadersomsol'g och den barnsliga lyd
naden ; 
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för troheten i det osjälviska utförandet 
.av plikterna i hemmet och mot anhöriga; 

tör den ande av frimodighet och hopp, 
som förefinnes hos det uppväxande släktet; 

för vad vi skönja av den Herrens frul,
tan, som är vishetens begynnelse. 

Ldlom oss med sorg bekänna 
all det religiösa livet i många hem är 

$tatt i förfall; 
all föräldramyndigheten försvagats; 
alt husandakten försummas; 
att i vår uppfostran Guds majestät blott 

ytligt erkännes; 
all vi ej till fullo erkän t, a tt hans vilja 

ensam är det föreningsband, som förmår 
sammanhålla hemmet. 

Lålom oss bedja 
all en sann samhörighetskänsla måtte 

till fullkomlig endräkt sammanknyta de 
äldre och de yngre generationerna; 

all såväl lärare som lärjungar måtte 
lyckligt komma igenom svårigheter och 
faror av såväl intellektuell som moralisk 
art; 

all de ungas fostrare alltid måtte lära 
dem att hava Gud för ögonen. 

Bibeltexter: 2 Mos. 12: 18-28; 5 Mos. 
6: 1-15; Pred. 11; 1 Petr. 5. 

Fredagen den 6 januari 1933. 

Missionen bland hedningar och judar. 

Lålom oss tacka 
för den härskara av gudhängivna män 

och kvinnor, vilka i trohet mot den him
melska kallelsen offrat sina liv i Kristi 
tjänst ; 

för den villighet att offra och för det 
bönesinne, som kännetecknar så många i 
hemförsamlingarna; 

för missionsnitets allt starkare tillväxt 
hos vflr ungdom; 

för den växande skaran av infödda, som 
på de olika missionsfälten införlivas med 
Kristi församling; 

för att judarnas sedan gamla tider ned
ärvda hat mot den kristna församlingen 
nu håller på att vika för en ny inställning 
av vördnad och uppskattning av Jesus 
från Nasaret; 

L A N D. 2i1 

för att även i vår tid många av för
bundsfolket funnit den sanne Messias och 
nu följa honom. 

Lålom oss bekänna 
all vi så ofta underlåtit att ingå i den 

förbönens gemensamma tjänst, som Guds 
Ande velat leda oss in uti; 

alt vi ej gjort oss tillräckligt under
rättade angående våra missionssyskons 
behov och de prövningar, de hava att ge
nomgå; 

att vi ej på e tt lllOt verkligheten sva

rande sätt erkänt behoven på missions
fälten och vårt ansvar för deras fyllande; 

alt vi icke så allvarligt som vi bort 
sökt komma till en rätt förståelse av de 
förväntningar, med vilka Israel bidar sin 
Messias; 

alt vi ofta glömma de förföljelser juda
folket haft att genomgå; 

alt vi hava varit försumliga i att för
medla de ovärderliga förmåner, vi äga, 
till dem, för vilka de först voro ämnade. 

Lålom oss bedja 
för de områden i världen, där evange

lium ännu ej blivit förkunnat; 
alt visdoms och råds ande måtte i rikt 

må tt givas åt missionss tyrelserna, som 
hava ledningen av arbetet i hemlandet och 
på missionsfälten; 

alt missionärerna måtte bliva utrustade 
med kraft »att förtrampa all ovännens 
härsmakt»; 

alt de infödda församlingarna på mis
sionsfälten måtte bliva bevarade i renhet 
och helighet; 

alt sanningens makt snarligen måtte 
omstörta villfarelsens fästen; 

alt den tiden snart måtte komma, då 
»hela Israel skall bliva frälst». 

Bibeltexter: Jes. 42: 1-12; Matt. 10: 1-23; 
Luk. 24: 36-53; Joh. 12: 20-36; Apg. 2: 37 
-47. 

Lördagen den 7 januari 1933. 

flemlandsmissionen. 

Lålom oss tacka 
tör att Frälsarens förbarmande kärlek 

till dem, .som hålla på att förgås, på ett 
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nytt sätt vaknat till liv i hans folks hjär
tan, så att Guds godhet och kärlek nu på 
ett så överflödande sätt uppenbaras -för 
dem, som icke hava någon hjälpare. 

Låt om oss bekänna 
alt vi - och däröver må vi blygas 

icke med nitälskan och självförsakande 
kärlek gått ut för alt söka återföra de 
förlorade inom våra egna landamären; 

alt vi i vårt arbete för att söka åter
föra de bortgångna ofta glömma, att vår 
enda styrka ligger i »evangelium om dcn 
salige Gudens härlighet». 

Låtom oss bedja 
alt Guds församling ma tte komma till 

en allt djupare förståelse av de olik
ar tade förhållanden, under vilka nutids
människorna leva; 

alt de fallna måtte bliva återupprä ttade 
och a tt de som äro utan hopp må tte börja 
fröjda sig i Herren. 

Bibeltex tel': Ps. 67; Jes. 35; 2 Kor. 5. 

* 
Det synes den svenska kommit ten att 

det i hög grad skulle kunna främja böne
veckans syftemål, om de kristna av skilda 
samfund i Sveriges bygder, särskilt i 
sammanhang med böneveckans begynnelse 
och avslutning, kunde gemensamt samlas 
till bön och Guds ords betraktande, och 
den ville därför jämte Evangeliska Allian
sens bönecirkulär, som härmed utsändes, 
rikta en vädjan till alla att, där det låter 
sig göra, söka anord'na sådana möten. 

O. BERNADOTIE. 

Ordförande. 


Hari Fries. J. Nynin. 

Eskil Levander. J. Byström. 

C. E. Benander. J. Hurtig. 
Fritz Peterson. K A. Wik. 


Valdus Bengtson~ Eskil lindrre. 


P. E. Fröberg. 
Sekreterare. 

L A N D. 25 (lee. 19:3 2 

Friexemplar till ombuden. 
Såsom förut meddelats i en skrivelse till 

ombuden för Sv. Missionen i Kina utsän
des ett exemplar av detta nummer av 
vår tidning gratis till våra ombud. Vi 
hoppas. al t de ombud, som änd å h.a tid
ningen, skall kunna ge detta provexem
plar åt någon ann an, och vi vore så tack
samma fö,' a tt få a lla v"ra o mbud si'lsom 
prenumeranter och så vitt möjligt även 
såsom prenumerantsamIare. 

l\1issionstidningen Sinims Land. 
På sista sidan av dagens nummer av 

Sinims Land återfinnes prenumerations
anmäIan för denna vår missions tidning, 
och vi vilJe häl'med fästa uppmärksam
heten därvid. 

Prenumeration kan såsom synes av 
prenumerationsanmälan verkställas både 
på postkontoren och på vår expedition. 
Enligt nuvarande bestämmelser för post
befordringsavgifter blir det emellertid för 
Missionen fördelaktigare om prenumera
tionen verkställes pä vår Expedition. Vi 
vore därför särskilt tacksamma, om detta 
sätt att prenumerera användes. Prenu
merantsamIare behöva ej därför nödvän
digt ha besvär med att utdela tidning~n. 

De kunna nämligen till oss insända en 
lista på prenumeranterna med deras full
ständiga adresser, och j så fall sända vi 
sedan tidningen i utgivarekorsband direkt 
till varje prenumerant. Provexemplar 
sändas på begäran gratis och portofritt 
från Sv. Missionens i Kina Exp., Drott 
ninggatan 55, Stockholm. 

Samtidigt som vi fästa uppmärksamhe ~ 

ten härvid, ville vi också llttala ett varmt 
tack till våra vänner, som år efter är gå 
in i kärlel~sgärningen att sprida Sinims 
Land. Vi tacka även Gud för dem och 
bedja Gud giva dem nåd och kraft till 
uthållighet och oss många nya sådana 
vänner. 

Med detta nummer av vår tidning följer 
ett postgiroinhetalningskort, som kan an 
vändas vid prenumeration. 
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"Hans Stjärna i Östern." 
Ännu kan vår kalender rekvireras från 

Sv. Missionens i Kina Exp., Drottninggat. 
55, Stockholm. 

Vi tacka varmt för hjälp med spridan
det av missionskalendern Hans Stjärna i 
östern och motse tacksamt rekvisitioner i 
fortsättningen. 

"Frågor och svar om Kina." 

En mindre bok, 56 sidor, med titeln: 
»Frågor och svar 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 % rabatt. 
Ej fraktfritt. 

Nedsatt pris. 

Boken ))Sändebud till Sinims Land)), in
nehållande fotografier av S. ~L K:s kom
miW~ledamöter och missionärer t. o. m. 
1928, en historik över Svenska Missionen 
i Kina av Erik Folke samt »Guds Fadei's 
omsorg», nägra minnen från de gångna 
fyrtio årens erfarenheter, av Lisa Blom, 
säljes numera till nedsatt pris. Boken har 
kostat kr. 1: 90 men sälles nu, så långt 
upplagan räcker, för 90 öre. Köp den, d{1 

den nu kan erhållas till detta synnerligen 
billiga pris! 

S. M. K:s tisdagsbönemöten. 
Tisdagsbönemötena i Betesdakyrkan , som 

avslutades för hösten den 13 dec., börja 
åter fr. o. m. tisdagen den 10 nästkom
mande jan. Mötena hållas kl. 7 e. m. och 
Missionens vänner hälsas varmt välkom
na att taga del i dessa möten. 

Trettondagen 
anordnar S. M. K., i likhet med före
gående år, kl. 11 f. m. en missionshögtid 
i Betesdakyrkan, Floragatan 8, St'hlm, då 
sparbössor och offergåvor mottagas. 
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Talare vid detta möte bliva v. G. mis~ 

sionsföreståndare Erik Folke, missionär 
August Berg och missionssekr. Martin Lin
den. 

Ett varmt välkommen till alla och en
var! 

En God Jul 
tillönskas alla Sinims Lands läsare! 

Förgät honom icke! 
en rik bondgård i Tyskland hade den 

mycket efterlängtade arvingen sett dagens 
ljus. Glädjen däröver var stor, och man 
beslöt att på barnets dopdag anställa en 
stor fest. 

På den utsatta dagen infann sig även en 
stor skara inbjudna, vänner och släk
tingar. I matsalen dignade bOl:den av 
kostbara rätter, och på vinet sparades. 
icke. Tal hönos, muntra visor sjöngos, 
och stämningen var hög. Till de unga för
.äldrarna framburas lyckönskningar, och 
för deras barn förutspåddes den skönaste 
framtid . 

Mitt under festglädjen frågade en av 
gästerna, var egentligen festföremålet höll 
till, den viktiga person, för vilkens skull 
man hade samlats. Man ville gärna se 
honom. Denna fråga hade en helt ovän
tad verkan. Ja, var var egentligen det 
lilla barnet? För festens skull hade man 
alldeles glömt honom. Den ene hade litat 
på den andre. Modern sprang upp, fra
gade, sökte och fann till sist sin lille son 
på en soffa i sovrummet, begravd och 
kvävd under en hög av pälsar och kap
por. Hur hade något sådant kunnat in
träffa? Jo, sedan man kommit från kyr
kan, där barnet blivit döpt, hade sköter
skan, på vilken någon ivrigt ropat, lagt 
den lille på soffan i sovrummet. Strax 
därefter hade gästerna börjat komma. 
Uppmanade att lägga av sina ytterkläder 
i sovrummet hade de gått ditin och lagt 
sina kappor och pälsar på soffan utan att 
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skymningen lägga märke till barnet. Se
dan hade festen börjat. Medan man fira
·de barnet, hade man glömt barnet, ja, lå
tit det omkomma! Sorgen var nu vida 
större, än glädjen förut hade varit. 

Vid julen - den högtid, som firas till 
minne av Guds Sons, vår Frälsares, födel
se - går det ofta till på samma sätt. Vil
ka förberedelser vidtagas icke! Julgranar 
prydas och tändas, gåvor utdelas och er
,hållas, vackra sänger sjungas, och i många 
hem läses t. o. m. julevangeliet. Men trots 
allt detta r åder så föga verklig glädje. När 

julljusen slocknat är det också slut med 
julglädjen. Varpå beror det? Därpå att 
man vid firandet av hans födelse, som är 
den störste bland jordens söner, glömt 
honom själv, den levande Gudens Son, 
han som ensam kan giva sann glädje och 
varaktig frid. 

Må du som läser detta, se till, att du 
icke mitt under allt ditl julfirande glöm
mer honom, som för din skull blev män
niska! Du kan så att säga förkväva ho
nom i ditt hjärta. Endast den som har 
Sonen, har livet . 

(Ur Sanningsvittnet.) 

Foto: Vilhelm Bergling. 

Sten och Solveig Bergling samt t re av deras lekkamrater i ](illa. 

V äckelser i Kina. 

Det kinesiska folket har haft en svår 
lidandets tid att genomgå. Den ena revo
lutionen har avlöst den andra. Utomstå
,ende kunna ej ana djupet och vidden av 
de lidanden som drabbat detta folie Pest, 
hunger, rövarhorder, naturkatastrofer, 
vem kan tälja dem alla. En energisk agi

,tation från de gudlösa har sökt ruinera 
'själarna. Mitt under allt har Guds rike 
,gått starkt framåt, på vissa orter på ett 
synnerligen glädjande sätt. Ur en serie 
meddelanden, som sänts till oss från Södra 

Baptistkonventets från Amerika fält 
Shantung, göra vi här några utdrag : 

»Denna den mest genomgripande väc~ 
kelse i vår missions historia har kommit 
till stånd genom allvarlig bön, tron på 
Gud, bibelläsning och uthållig predikan 
om synd och nåd. Enskilda och försam
lingar ha blivit förnyade, penningar åter
ställas, tionde till Herren har betalats, 
synd har bekänts inför Gud och männi
skor, sjuka ha blivit helade, onda andar 
ha utdrivits, män och kvinnor vittna med 
en kraft hittills okänd, skaror ropa efter 
barmhärtighet och få erfara frälsningens 
visshet. Visserligen är fienden verksam, 
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men välsignelsen har dock överflödat. 
Missionärer tillika med de infödda krist
na fröjdas högligen över Guds underbara 
gärningar. 

Den enkla frågan: Är du frälst? Är du 
född på nytt? har väckt mången i Norra 
Kina och Mandschuriet till eftertanke. 
Ibland studenterna vid Shantungs Kristna 
Universitet har ett hundratal blivit frälsta. 
Det var särskilt en av professorerna, som 
här fick tjäna. Det var i synnerhet under 
bönemötena, som Guds kraft blev mest up
penbar. Människor gräto över sina syn
der, andra fröjdades över Andens kraft 

Ett av predika/ä Ilen som 
transporteras tran 

till frälsning. Något sådant har aldrig va
rit sett i staden Tsinan (Shantungs huvud
stad). En ung man, som under många år 
varit till namnet kristen, trädde fram, be
kände sina synder och lade på bordet tio 
dollar, som han med orätt hade tillägnat 
sig. Andra överlämnade också summor, som 
de tillskansat sig av andra, och många 
överlämnade penningar, som Herren skul
le ha haft. En förmögen man, som förr 
levat som de andra kristna, har vaknat 
till nytt liv och är nu en ledare i Herrens 
tjänst. De besöka församlingarna i stä
derna och på landet, och det blir som liv 
ifrån de döda varthelst de komma_ 

Det stora predikotältet, som under två 
års tid fått stå oanvänt av brist på medel, 

uppsättes nu på plats efter plats av nitäls
kande kristna, som bära alla omkostna
derna och predika ordet. Och försam
lingen i Tsinan betalar nu hela lönen åt 
sin pastor och underhåller dessutom tre 
ynglingar som studera teologi å semina
riet. En missionär på Tsinanfältet skri
ver: »Vårt arbete på landsbygden har un
dergått en genomgripande förvandling. I 
fjol beslölo vi att upphöra med verksam
heten på två platser. Folket där var som 
förh ärdat. Men huru annorlunda är det 
ej nu. De få kristna, som där finnas, äro 
förnyade. De äro nu fyllda av Guds kraf t 

Foto: Vilhelm B ergling. 

användas på S. IVI. l(:s [all 
Yuncheng till floyang. 

och vittna allestädes: Det är som en 
dröm för oss. En man trodde, att hall V::!l· 

frälst, men sa vaknade han lIpp över att 
han var en förlorad syndare och ropade 
under slor kamp om förlåtelse. Nu är han 
viss om sin frälsning, likaså hans hustru. 
Och hela deras hemby är som förvandlad. 
Ett stort antal kristna ha bekänt sina syn
der och kommit i rält ställning till Her
ren. Otrogna, som hånat evangeliet, kom
ma nu och söka frälsning. En lokal, som 
de kristna själva byggt i en by, ett resul
tat av väckelsen, är den förnämsta bygg
naden i samhället och är ständigt till 
trängsel fylld av åhörare. Ett femtiotal 
där vänta nu att få mottaga dopet. 

Herrens Ande utför underbara ting i 
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provinsen Shan tungs huvudstad Tsinan 
och på andra orter som en följd av böne
kamp, predikan och undervisning i Guds 
ord. Bedjen att elden må spridas och att 
Herren ock må välsigna sitt folk i hem
landet.» Så långt missionären. 

I ett följande brev heler det bland an
nat: I det tätt befolkade Pingtudistriktet, 
där väckelsen började, har nästan hela 
befolkningen i vissa byar lämnat sig åt 
Herren. I en av dessa vagade för några 
är sedan missionärerna ej sova, ty man 
väntade vilken stund som helst överfall 
av rövare, vilket innebar plundring och 
husens brännande, troligen bortförande av 
missIonaren och förmögnare kineser för 
att utpressa lösen eller för att taga deras 

Utanför Yunchengs missionsstation. Mis
sionär Martin Bergling, sittande frampå 
kärran, samt fröken Ida Söderberg, slå

ende bred/lid, färdiga tör avresa. 

liv. Men nu sedan väckelsen l;om, I,an 
samme missionär tryggt sova med öppna 
dörrar. Denna trakt är nu den tryggaste 
i hela provinsen. 

Ett predikotält som ej använts, därför 
att arbetare och medel saknats, hal' nu 
reparerats och användes flitigt. Ett gäng 
av notoriska rövarc planerade ett anfall 
på tältet, som de skulle bortföra. Bröder
na tillråddes att flytta tältet till en annan 
tryggare plats, men svarade nej. De före
drogo att pä allvar bedja om dessa röva
res frälsning. Därpå blev ledaren för rö
varebandcl blind och hans ansikte upp
svällt. Han blev nu förskräckt och l,ände 
a lt det var ett straff från Gud, infann sig 
i tältet, bekände sina synder och bad om. 
förbön. Han återfick sin syn och svullna
den försvann. Hans liv är helt fÖl-ändra t.. 
Denne man hade som barn hört evange
lium i en kristen skola, men hade mot
stått och valt att tjäna djävulen. Nu har
han inträtt i en bibelskola, tydligen i av
sikt att efter detta tjäna Herren. Man räk
nar dc omvändas antal i Pingtu distrikt 
till mellan två och tre tusen under detta år. 

I en by syntes Herrens Ande l,omma 
över människorna likt eld. De föllo på 
sina ansikten och ropade om förlåtelse och 
frälsning. Under ett av mötena reste sig 
en kvinna, som varit sjuk och blivit buren 
till mötet, och vandrade till sitt hem för 
att meddela sin familj, att Herren helat 
henne. Folket häpnade, ty hon hade ej 
kunnat stå på sina fötter under ett tjugu
tal är. Hon är fortfarande frisk och går 
omkring prisande Gud. Kyrkan i byn är
nu för liten att rymma alla, varför dubb
la möten måste hällas varjc kväll. Flera 
andra fall a v helbrägdagörelse ha va före
kommit och ha medfört nitälskan för män
niskors frälsning. 

Fiender bliva försonade. En. man som. 
blivit frälst i Laichowlu träffade samman 
med sin broder ute på fältet. Denne höjde 
sin skovel redo till strid, ty de hade varit 
ovänner under åtta års tid. Men denna 
gång blev 'det i stället syndabekännelse 
och frälsning. Två systrar lämnade sig. 
också till Herren. Pa en plats hade en. 
kyrkomedlem under tjugu ars tid försum
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mat att betala sina skulder. Nu har han 
blivit en ny människa, och nu kallar han 
genom annonsering sina fordringsägare 
att komma med gamla räkningar och få 
dem betalda. Han underhåller vidare 
tvenne evangelister. En annan betalade 
sin skuld till Herren, 500 dollars, som han 
undanhållit av Herrens tionde, sedan han 
blev kristen. 

Flera andra underbara verk av Herren 
förtäljas. Vi förena oss med våra bröder 
på dessa fält, bedjande, att Herren ville 
giva sina barn i våra hemland ny nitäls
kan att giva Guds evangelium till Kinas 
folk, där så många f. n. synes vara så nära 
Guds rike. Erik Folke. 

En ny tid i Persien. 
Intet land i världen har 'undergått så

dana förändringar som Persien. Ryss
lands och Englanqs förmyndarskap tålas 
ej längre. Nya vägar byggas och moder
na fortskaffningsmedel ersätta de gamla. 
Kvinnans frihet har blivit proklamerad. 
Slöjan är avskaffad. Läskunnigheten be
fordras. Islams makt är skakad. Bildade 
perser studera ej längre Koran, iakttaga 
ej veckans bönetimmar elIer fastan. De be
trakta muhammedanismen som ett hinder 
för landets välfärd. Nationalisterna vända 
sig nu mot araberna. De påstå, att dessa 
vid Persiens erövring gåvo dödsstynget åt 
den högtstående persiska kulturen. T. o. m. 
de lägre klasserna ha vänt sig ifrån de 
muhammedanska ledarna och äro ivriga 
att lära av alIt det nya. De känna, att de 
genom de nya reformerna fått verkligt 
människovärde. De tillåtas t. o. m. att 
bära samma slags huvudbonad som själ
va shahen. 

Denna märkliga förändring i Persiens 
hela nationella liv giver rika tillfällen för 
den kristna missionen, men den har ock 
öppnat dörrarna för kommunismen. 
Grannskapet till sovjetväldet oeh den liv
liga förbindelsen ger rika tillfällen till 
propaganda, och dessa utnyttjas flitigt. 
Ehuru perserna ej äro tilltalade av kom-
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munismen som sådan, utÖVill' dock den 
ateism, som därmed sprides, en stor fara, 
då religionen genom nedgången a v islams 
:.nflytande förlorar sin makt över sin
nena. 

Vilken riktning utvecklingen skall taga 
beror i hög grad på den kristna kyrkan. 
Missionens starka framgång i den äldsta 
kristna tiden, visar att perserna ha stora 
förutsättningar att bliva ett kristet folk. 

Ett århundrade hal' snart förflutit sedan 
protestantisk mission tog sin början i Ur
mia. Begynnelsen blev en lidandestid, men 
de kristna budbärarnas tro och ståndak
tighet har verkat under. I stället för den 
nästan hopplösa fanatismen och ofördrag
samheten har kommit förtroende och 
hjärtlighet. Första tecknen till inträdan
det aven ny tid voro de ökade antalen 
barn i missionens skola och patienter i 
sjukhusen. Snart avlade en och annan en 
frimodig bekännelse och drog sig ej till
baka trots bitter förföljelse. Den större re
ligionsfrihet som nu gives har verkat så, 
att under 1931 flera muhammedaner över
gingo till kristendomen än under de sista 
60 åren. Kristna ledare bland perserna 
finnas nu i avsevärt antal och stora evan
gelistmöten hava med framgång h ållits i 
flera städer. 

Ett verksamt medel i evangelii tjänst är 
kristen litteratur ibland ett så kunskaps
törstande folk som perserna och med det 
förtroende som de hysa för kristendomen. 
Den helhjärtenhet och uppriktighet, som 
kristna perser visa i sitt liv, stärker detta 
förtroende. Det väcker numera ej så syn
nerligen stor uppmärksamhet, när en mu
hammedan övergår till kristendomen. 

För några månader sedan bl e\' en stu
dent av framstående familj omvänd. Vän
ner till familjen skyndade att meddela fa
dern detta. Denne svarade: Är ej kristen
domen en god religion? J ag själv förblir 
muhammedan, men vi leva nu i det tju
gonde århundradet, och min son har fri · 
het att göra sitt val. - Detta visar, vilken 
riktning utvecklingen tagit. Blomstrande 
kristna församlingar finnas redan i många 
städer. I dessa leva omvända judar, per
ser, armenier och assyriska kristna i gott 
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samförstånd med varandra. Många för
samlingar bestå av uteslutande omvända 
muhammedaner. I andra utgöra de fler
talet. Man märker dock ej · alls någon 
främmande känsla genom åtskillnad i här
stamning, såsom fallet ofta är i andra mu
hammedanska länder. Detta har givit mis
sionärerna frimodighet till att börja ar
beta för en enad persisk kyrka. De krist
na perserna äro fast beslutna att full en
het skall uppnås. De tvenne större säll
skap som bedriva mission i landet äro 
Engelska Kyrkan och Presbyterianska 
Kyrkan i Amerika. De tillika med några 
smärre sällskap verka i full harmoni med 
varandra och undvika på allt sätt att stäl
la några hinder för enhetssträvandena. 

Såvida den persiska kristna kyrkan i 
framtiden håller vad den nu lovar, kom
mer dess inflytande a tt bliva mycket stort 
i hela den islamska världen. Missionens 
framgång bland detta folk, som gällt för 
aU vara det mest svårr,tkomliga, giver den 
största uppmuntran och väder det hop
pet, att Kristi evangelium snart skall vin
na ingång bland alla folie 

(Efter Missionary Review of the ·lVorld.) 

Hopp för Kina. 
Apostolisk histendom är ej utdöd i Kina. 
Alla invånarna i en by i västra delen 

av Yunnan ha vänt sig till Herren och ha 
stått fast i tron i ett helt års tid. De ha 
för sin tros sIwIl Elivit bötfällda, hud
flängda och kastade i fängelse. Att börja 
med fingo fyra av männen femtio slag var 
och fingo böta fyra månaders avlöning 
därför att de börjat bygga en möteslokal. 
Skatterna blevo höjda och andra mera 
ovanliga onera lades på dem. 

Då de ej tillätos att hålla sina möten 
inomhus, höllo de till under bar himmel. 
Den ämbetsman, under vilken de lyda, an
föll dem en gång mitt under deras möte 
och lät binda en av deras mest lovande 
unga män. Denne släpades till r ådhuset 
och hudflängdes så våldsamt att fyra slag-
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bräder brötos av. Under det de slogo ho
nom med ett femte, förlorade han medve
tandet. Han hade lidit svåra skador. Hu
den var avsliten på många ställen. Han 
ligger ännu i fängelse, fastkedjad vid en 
stolpe. Befälhavaren sade honom, att han 
kunde bli fri genom att erlägga en viss 
summa. Den fångne säger, att då han är 
alldeles oskyldig, vill han ej betala något. 
Befälhavaren har tvingat alla de troende 
unge männen att ingå i krigstjänst med 
det resultat, att alla hans trupper nu bli
vit kristna. Man har berättat, att de sam
las regelbundet omkring den vid pålen 
bundne unge mannen och hålla gudstjänst 
där. 

Slagen, som drabbade den kristne yng
lingen så hårt, har som det synes haft till 
följd, att hälften av de anställda vid råd
huset blivit omvända. Då meddelaren av 
detta under sistlidne juli gjorde ett besök 
på platsen för att försöka utverka fångens 
frigivande, kommo alla dessa ut för att 
skaka hand med honom. Att hälsa på det 
sättet har nu blivit ett vedertaget bruk 
ibland de kristna på den trakten. Sergean
ten i milisen, som föru t ej varit en tro
ende, sade nu i närvaro av den högste 
ämbetsmannen till missionären: »Kom till 
min by och undervisa oss. Vi vilja alla 
tro.» Ambetsmannen hotade honom med 
sina vapen, men sergeanten förklarade 
med frimodighet, att han ämnade leva 
och dö som en kristen. 

(Efter Missionary Review of the World.) 

Hinder. 
En lilen gosse lekte en gång med en 

dyrbar vas. Så kom han att sticka in 
handen i den och kunde icl<e . få ut den 
igen. Fadern försökte på alla vis att få 
ut den, men förgäves. Den enda utväg 
han såg var att slå sönder vasen. Men 
så sade han: 

»Försök ännu en gång! öppna handen 
och sträck u t fingrarna, precis som jag 
nu gör, och drag så till!» 

Till hans förvåning svarade gossen: 
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»Nej, pappa, jag kan inl~ slräcka ut 
fingrar'na, för då tappar jag min tio
öring.» 

Han hade hela tiden hållit en tioöring 
i handen. Intet under därför, att han icl<e 
fått ut handen. 

Många av Guds barn likna denne gos
se. 	 De vilja hellre, att den dyrbara vasen 
skall bli sönderslagen, än de vilja släppa 
sin tioöring. De vilja med andra ord 
hellre gå förlustiga den välsignelse, var
med Gud vill benåda dem, än giva upp 
kärleken till än det ena, än det andra, 
som hindrar Gud från alt utföra sitt fri 
görande verk i deras själar. 

Vill inte du släppa det, som du vet 
hindrar dig att komma ut i Guds barns 
härliga frihet, som hindrar dig från alt 
få en frälsad själ? 

(Ur Missionstidning Budbäraren.) 

Insänd litteratur. 
Ansgarius. Redigerad av G. Palmrer. Svenska 
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sid. Pris klotb. 3: -; kart. kr. 2: 50. 


En missionskalender med rikt och omväx· 
lande innehiiII. Den är även rikt illustrerau 
oeh rekommenderas varmt. Kalendern ut· 
kommer i år för sista gången i detta skick, 
enär den, enligt fattat beslut, hädanefter 
skall förvandlas till en Svenska Missionsför
bundets Arsbok. Mi alla dess gamla vänner 
uii i år skaffa sig den och må den bliva till 
stor välsignelse. M. L. 

Se, 	han k()mmer med skyarna. Bibliska vilt 
nesbörd om Kristi tillkommelse. Av Johan 
Hagner. Evang. Fosterlands-Stiftelsens Bok
förlag, Bo:-.; 304-8, Stockholm. Pris häfl. h. 
1: 75. 

Till oss, »som hava tider'nas ände inpå oss», 
kommer denna bok med ett budskap av största 
vikt. Den uppfordrar oss till ett djupare stu
dium av Herrens ord för att få klarhet i detta 
ämne, som i det närvarande tidsläget kräver 
v~r särsIdida uppmärksamhet. Det rika urvalet 
av belysande bibelcitat förhjälpa till att vinna 
.denna klarhet. TI'lå boken få vara ett väckelse
rop 	till Vl,rt folk och må den fä den spridning 
den förtjänar! 	 E. F. 
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Hans Stjärna i Östern. 
29 :de årgången. 

Redigerad av Erik Folke. 

I n n e h å Il e r: 
Gula templel. Peiping. Ill. 
Julsång. Av P. H. Syreen. 
Jubel såsom mot en konung höres. Av 

missionär August Berg. 
Från släkte till släkt e. A v fru Ruth Meyer. 
Gustav II Adolf. A v rektor J oh. Rinman. 
Herrnhut och Brödraförsamlingen. Av 

missionsfö,'eständare Erik Folke. 

Hudson Taylor - ett hundraårsminne. Av 

d:r IC Fries. 
De många högtidernas sommar. Av fröken 

Lisa Blom. 
Sändebud till Sinims Land. Ill. 
Ungdomen och missionen. Av B. P. 
Våra förpliktelser såsom en missionerande 

församling. Av pastor L. I-Iope. 
Nordiska Missionskonferensen i Oslo. Av 

missionsförest. E. Folke. 
Evangeliet och den icke kristna kvinnan 

i dag. Av fröken Sanni Lampen. 
A.kta blommorna! Av fru Gerda Carlen. 
»Jag sänder Er.» Av Karl Geroje 

Kalendern är rikt Wustrerad och rekvi
reras från Sv. Missionens i Kina Förlag, 
Drottninggatan 55, 3 tr., Stockholm. Pris 
häftad kr. 1: 50; kart. kr. 2: - och klotb. 
kr. 3: -. Då minst 5 ex. köpes lämnas 
25 % rabatt. Ej fraktfritt. 

»Gud kan icke, vill icke och skall icke 
välsigna dem, som leva i olydnad. Men 
börja blott vandra lydnadens väg, och han 
skall genast låta sin välsignelses ström 
flöda. Från denna dag skall jag välsigne 
dig.» J. Hudson Taylor. 

»Låt oss fara efter att ära Gl.ld genom 
en full förtröstan och att tjäna honom 
med aldrig vacklande tillförsikt. Då skola 
vi finna, att ingen välsignelse är så dyr
bar och förblivande som den, som kom
mer av de beslut, som otron fruktat mest 
för:» J. Hudson Taylor. 
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P r e n u m e r a t i o n s a n m ä l a n. 
Missionstidningen 

SINIMS LAND 

anmäler härmed sin 38:e årgång. 

Missionstidningen Sinims Land, organ 
for Svenska Missionen i Kina, utkommer 
vill Gud även under år 1933 enligt samma 
plan som under föregående år. Ansvarig 
utgivare är missionsföreståndare Erik 
Folke, varjämte missionssekreterare Martin 
Linden m. fl. medverka vid tidningens 
redigering. 

Sinims Land utkommer under årets lopp 
med 20 nummer samt innehåller uppbyg
gelseartiklar, bibelstudier, brev från Kina, 
meddelanden från hemarbetet, uppsatser 
särskilt 'avsedda för barn och ungdom samt 
missionsnotiser från när och fjärran. 

Då nu årsskiftet närmar sig, ville red. 
till envar av tid ningens vänner rikta en 
innerlig vädjan om hjälp med anskaf
fandet av nya prenumeranter. Tidningen 
behöver så väl det ökade ekonomiska 
stöd, som varje ny prenumerant tillför 
-den. Men dessutom kan och bör en än,nu 
högre synpunkt anläggas på arbetet med 
att samla prenumeranter. Denna kan ut
tryckas så: ju fler nya prenumeranter, 
desto fler vänner till missionen och före
bedjare för densamma. Och ju fler före
bedjare desto större segrar i hela det ar
bete, för vilket Sinims Land vill vara ett 
organ. Må då tidningens vänner med 
ny frimodighet gripa sig an med arbe
tet för att samla prenumeranter och må de 
bedja Herren mana fram och giva Mis
sionstidningen Sinims Land många nya 
verksamma vänner. Till prenumerant

samlarna såväl som till andra, som visat 
kärleksfullt intresse för tidningen, ber 
red. alt få uttala ett vördsamt och hjärt
ligt tack. 

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

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

Prenumeration kan verkställas både på 
postkontoren och på Sv. Missionens i 
Kina Exp., Drottninggatan 55, Stockholm. 
Enligt nuvarande bestämmelser för post
befordringsavgifter blir det emellertid 
för Missionen fördelaktigare om prenu-' 
meration verkställes å vår exp., varför 
vi särskilt anbefalla detta tillvägagångs
sätt. I så fall sändes tidningen, även i 
enstaka exemplar, såsom utgi varekors
band till de olika prenumeranterna. 

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

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

Provexemplar erhållas gratis från expe
ditionen. Redaktionen. 

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 

Telefon: 4459. 5473. Postgirokonto n:r 50215. 
~~~.N~~~~wA~~~JY~~~~.N~~~~~~.N~~~~wA~~~JY~~ 

111. - Ett barn oss fött; en 
- Upprop om böneveeka. 
kelser i Kina. - En ny tid 

INNEHÅLL: 
Son oss given. - Till våra vänner. - Trons trygghet. 

Från Red. och Exp. - Förgät honom icke. - Väc
i Persien. - Hopp för Kina. - Hinder. - Insänd lit

teratur. - Pren.-anm. 
~~~~~~~JY~~~~~~~~~~~~~~~ 
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