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JAEBES 

_»Men Jaebes val' m er ansedd än sina 
bröder; hans moder hade givit honom 
nalTU1el Jaebes, i del hon sade: 'Jag har 
föll honom med smärla.' Och Jaebes 

·åkallade Israels Gud- och sade: 'O all du 
ville välsigna mig och ulvidga mill om~ 
rådr. och läla din hand vara med mig: 
O all du ville avvända vad ont är. sa 
all jag s/uppe känna någon smärta.' Och 
Gud läl del ske, som han begärde.» 

1 Krön. 4: 9, 10. 

Vi läsa här om Jaebes, att h.an var 
mer ansedd än sina bröder. Vi kunna 
undra, varför han var mer ansedd? 
Var det ej emedan han var en bönens 
man? »Jaebes åkallade Israels Gud.» 
I de 9 första kapitlen av I KrÖnb. upp
räknas en rad av namn, och i regel 
nämnas dessa utan något som helst 
tillägg. Endast på ett par ställen, här 
och i 5 kap., få vi några personuppgif
ter, och på båda ställena få vi veta 
något som rör deras böneliv. 

* An teckningar från Pl'im.8 O. Bernadottes 
predikan vid S , M. K:s årsmöte, Kristi Him· 
melsfärdsdag 1934 i Betesdakyrkan, Stock· 
l!Olm. 

B Ö N.* 

Jaebes var en bönens man. Ett 
missionsarbete, både det som bedrives 
här hemma och det som utföres i hed
naland, behöver kristna vänner, deras 
intresse och förbön. Verkligt intresse 
ieder till kärlek och verklig kärlek fö
der bön, livsnerven i allt missions
arbete. 

En dansk talare sade en gång: »I dag 
skall jag tala om min vän Jaebes», och 
jag instämmer nu till funo med honom. 
Men Jaebes var min vän' långt innan 
jag hörde den danske talaren. För 40 
år sedan hörde jag den välkände evan
gelisten Bredecker tala om Jaebes, och 
sedan dess har jag ofta med glädje 
stannat inför hans bild. Det är alltid 
gott att stanna inför en bönens man. 
Det manar till efterföljd. Herren Je
sus lade på sina lärjungars hjärtan att 
bedja, ty han visste att de behövde 

detta. »Bedjen skördens Herre», så 
lyder maningen alltjämt. Svenska 
Missionen i Kina, som ju är en s. k. 
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trosmission, behöver alldeles särskilt 
förebedjare. Så behöva vi då taga till 
hjärtat maningen att bedja för mis

sionsarbetet i Kina. Vi få bedja om 

nya arbetare, bedja för arbetarna per

sonligen, att Gud för dem öppnar or

dets dörr och ger de rätta orden, som 
allena kan öppna hjärtana. Så stiger 

vår bön upp till härlighetens himmel. 

I Uppb. 8: 3, 4, 5 läsa vi om ängeln 
med det gyllene rökelsekaret. Myc
ken rökelse blev given åt honom för 
att han skulle lägga den till alla de 
heligas böner. Bönerna blandas alltså 
med rökelsen, och det förefaller som 
om bönerna behövde denna förstärk
ning. Ja, våra skröpliga böner behöva 
att bättras på. Sen kunna de föras vi
dare upp inför Gud och bönesvaret 
utgjutas över jorden. Så kunna även 
våra böner få ett mäktigt inflytande. 

Om vi så gå tillbaka till Jaebes bön 
och stanna inför innehållet i denna 
bön, finna vi, att han först bad: »0 
att du ville välsigna mig. » Vi känna 
igen den tonen i hans bön, fastän 3,000 

år förflutit sedan han bad den. Många 
av oss ha otaliga gånger låtit den bö
nen gå över våra läppar. Vi behöva 
bedja den, ty vi kunna ej undvara 
Guds välsignelse. Men J aebes nöjde 
sig icke med att bedja om välsignelse. 
Han bad även om att få sitt område 
utvidgat. . Även den bönen behöva vi 
bedja med tanke på missionsarbetet. 
Arbetet behöver utvidgas, växa, ty be
hoven äro stora. Då vi tänka tillbaka 
på S. M. K:s utveckling göra vi det 
med tacksägelse ty Gud har låtit arbe
tet växa. Han har utvidgat området. 
Under det gångna året ha 683 blivit 
döpta. Jag minnes huru vi förr glad-
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des åt då 70 eller 80 eller 120 blivit 
döpta under året. Ett stort behov för 
varje missionssällskap är en stor skara 
av infödda arbetare, och i S. M. K:s 

årsberättelse meddelas, att antalet så

dana medhjälpare nu är 357. Det är 

ej ett litet antal. Och antalet elever i 

söndagsskolorna uppgives vara 2,764, 

en stor skara. Må vi dock alltfort bed
ja att arbetet må utvidgas. 

,, 0 att du ville låta din hand vara 
med mig », så lyder nästa punkt i 
Jaebes bön. Han förstod, att det var 
ett samband mellan bönen och det 

Guds hand uträttade. Detta se vi 
exempel på i Neh. I och 2. Nehemja 
fick höra huru de kvarblivna i Jeru
salem fingo lida stor nöd och smälek. 
Då han hört det, satt han gråtande 
och sörjande i flera dagar, fastade 
och bad inför himmelens Gud. Efter 
att så hava utgjutit sitt hjärta i bön 
träder han fram inför konungen, som 
frågade: Varför ser du så sorgsen ut? 
- Vad är det du begär? Innan han 
svarade konungen, heter det att Ne
hemja bad en bön till himmelens Gud.. 
Det är den rätta ordningen. Så få vi 
läsa: »Konungen beviljade mig detta, 
eftersom min Guds goda hand var över
mig.» 

Det sista böneämnet i Jaebes bön 
var »att Gud skulle avvända vad ' ont 

var, så att han sluppe att känna någon 
smärta». I engelska bibeln står det: 
»avhålla mig från det onda, så att det 
ej skadar mig ». Därom behöva vi 
bedja. Huru många ha ej skadats av 
det onda, av synden. Man har vandrat 
på Herrens vägar men kommit ut på 
syndem; sidovägar och därav tagit· 
obotlig skada. Må vi bedja att synden,. 
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det onda, ej får skada oss, ej ' får ska
da missionsarbetet. 

Så komma vi till Guds svar på 
Jaebes bön, och det är dock det vikti
gaste. "Gud lät det ske, som han be
gärde. » Han fick vad han begärde 
utan gräns. Hör Gud alla våra böner? 
Ja, men han ger ej alltid just vad vi 
bett, eller han ger det ej på det sätt 
som vi just tänkt oss. Våra böner 
kunna vara så fåvitska och själviska, 
att Gud ej ens sedan ängeln med dem 
blandat rökelsen kan bönhöra oss så 
som vi menat. Men han ger långt ut
över och vida mer än vi kunnat tänka. 

Monika bad för sin son Augustinus 
och hans frälsning. Det såg ej ut som 
bönhörelse då han sedan reste till Rom, 
staden där man kunde tänka sig att 
Augustinus skulle gå ännu längre ut i 
synd och last. Men där, just i Rom, 
gick hennes bön i uppfyllelse. Augus
tinus blev, liksom Jaebes, född med 
smärta, men ock rikt välsignad. 

Ja, bönesvaren äro ibland helt un
derbara. Här ett som rör missionen. 

Det var en gång en missionsförsälj
ning. Till denna hade en gammal 
kvinna sytt ett lapptäcke. Hon hade 
sytt samman lapparna ej blott med 
tråd utan ock med brinnande böner, och 
vid försäljningen satt hon där för att 
se vem som skulle köpa täcket och hu
ru mycket det skulle inbringa. Men 
ingen köpte det. Till hennes .stora be
svikelse blev täcket osålt. Hon gav 
det emellertid till missionen, och det 
blev utsänt i jullådorna. 

Då missionären därute i hednaiand 
packade upp jullådorna kom en höv
ding in, just när missionären brett ut 
täcket. Han blev mycket förtjust i de 

granna lapparna, ville nödvändigt kö
pa täcket och frågade vad det kostade. 

. Missionären svarade, att om höv
dingen var villig att betala täcket med 
det jordstycke, som missionen behöv

de för att bygga en kyrka och som de 
länge velat köpa, men hövdingen ej 
velat sälja, så skulle han få täcket. J o, 
hövdingen gav gärna jordstycket så
som betalning för lapptäcket. Gud ha
de sålunda länkat händelserna sam
man till en stor bönhörelse. Då den 
gamla kvinnan satt där på försälj
ningen såg det ej ut som Gud hörde 
hennes bön, men han hörde den och 
svarade på den underbart. Då Gud 
fogar .ihop det ena och det andra blir 
det något underbart, och Gud gör. så 
som svar på våra böner. 

Svenska Missionen i Kina behöver 
förebedjare. - Biskop Wade har be
rättat, att han en gång besökte en av 
sina församlingar, där en ny pastor 
skulle tillsättas. En i församlingen sa
de under samtalet: Vi önska en stor 
predikant, och då biskopen litet und
rande frågade: Hur stor skall han 
vara? fick han till svar: Så stor att 
han räcker upp i himmelen, då han 
ligger på knä inför Gud. - Ja, sådana 
skulle även vi vara, ej försumliga i 
bönen, som vi så ofta äro. Sådana 
missionärer, sådana medarbetare, 'tin

' f fl ' 
derstödjare och vänner behöver. Sven" 
ska Missionen i Kina. Give Gud . oss 
nåd till att bliva så stora! . Amen. 

Visa tidningen för edra ' vänner 
och bekanta och uppmana dem aft 
prenumerera A densamma I 
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Årshögtiden 1934. 

(Forts. fr . föreg. nummer.) 

Efter fröken Bloms föredrag på ons
dagskvällen avskildes en stund till tack
sägelse och bön. Härpå följde sällskaplig 
samvaro samt en stilla välsignelserik af
tonbön under ledning av disponent Gust. 
Törnquist, Norrköping. 

* 
Kristi Himmelsfärdsdag, den andra da

gen i högtiden, var en varm, vacker vår
dag, ja, man kände det ka nske som om 
sommaren redan kommit. Huru skulle 
det gå med tillslutningen till mötena en 
sådan vacker dag? Slmlle ej mången före
draga att resa från Stockholm, storstaden, 
ut till landet? Om vi på morgonen hyste 
sådana farhågor, så visade de sig under 
dagens lopp vara ogrundade. Mötena voro 
talrikt besökta, och vi minnas dagen så
som en stor högtidsdag, rik pa upp
muntran och gåvor från vår nådel'ike Gud. 

Vid förmiddagens möte i Betes-dakyrkan 
talade förs! doktor KaT'! Fries med ut
gångspunkt från J es. 35. Det bibelordets 
första verser val' ju elt ord, som den so
liga, varma dagen och resultatet av de 
föregående soliga varma vårdagarna kun
de illustrera. Ute i naturen sågo vi, huru 
marken blomstrade sl,önt och fröjdade sig. 
Dock låg en djupare mening i ordet. Vad 
som vi sett ske i naturen, det skall ock 
ske på det andliga området. Herren Jesus 
tillämpade utsagor i detta kapitel på sig 
själv; och varhelst vittnesbördet om ho-
nom tränger fram, där förverkligas pil. 
det andliga området vad vi läsa i J es. 35. 
Så sker hu därute i Kina. Kina Inlands
missionens, såväl som vår egen, tidning 
har givit många exempel härpå. Därför 
gäller det för oss att söka stärka makt
lösa händer för att verket skall kunna 
fortsätta. Och kraft vinnes på bönens väg. 

Efter inledningsanförandet av doktor 
Fries följde predikan av Prins O. Berna
dotte. Vi återgiva denna i sammandrag 
såsom uppbyggelseartikel i detta nummer 

av vår tidning och dröja därför ej här 
inföI' innehållet. En gripande högtids
stund vm- det emellertid, då vi fingo lyss
na till detta budskap, och många tackade 
säkerligen Gud för vad de då fingo mot
taga. - Vid detta möte tjänade också 
»Kinalänkarnas Kön) i Stockholm med 
sång, som också bidrog till att göra mötet 
välsignelserik t. 

Geme nsa m middag var anordnad kl. 3 

med över 80 deltagare och detta "ar en 
del av högtiden, som ej är att förglömma. 
Särskilt minnas vi tal som höllos och 
hälsningar, som framfördes. De sedan 
förra årsmötet hemkomna missionärerna 
hade sin talesman, de i höst utresande 
likaså; kommitteledamöter från Skellefteå, 
Undersåker och Malmö samt Kommittens 
ordförande och missionsföreståndaren vo
ro ock bland de talande. Vår tanke gick 
till de "å l'a i Kina, till "änner i hemlan
det och till dem, som fått inträda i den 
högre tjänsten. Från "änner i hemlandet 
hade vi också under årsmötesdeltagarna 
glädjen få mottaga telegrafiska hälsningar, 
vilka upplästes vid olika tillfällen, allt 
efter som de kommo oss tillhanda. 

Kl. (j e. m. samlades vi åter till möte i 
Betesdakyrkan. Förste talare "ar då mis
sionsförcst.lndare Erik Folke. Han läste 
Mark. 13: 37 och manade till vaksamhet. 
- Ha \'i sammanlänkat vårt hopp och 
miSSlOnen, gett akt på sammanhanget 
mellan dem? Giva vi akt på tidens tec
ken? Missionen hör ihop med förverldi
gandet av vilrt saliga hopp, den är ett 
tydligt tecken på att tiden för hoppets [ör
verkligande närmar sig. Så kan missionen 
lysa upp vår väg och hjälpa oss framåt 
mot målet. Vi äro !<allade a tt vara väk
tare, som noga giva akt, på samma gång 
som vi ä ro missionsa'rbelure. BasunJjlld 
höras från alla håll. Det är doms tider, 
kristidei', och i sådana tider heter · det: 
Vaken! 
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Huru förändrat är icke hi ge t nu mot pa 
1880- tn.1 e t. Antikrists makter göra sig allt
mer gällande och rör missionsarbetet ter 
det sig ibland nästan hopplöst. Dock få 
vi också nu uppleva välsignelsens tider . 
Förr längtade vi ef ter och bådo om att 
det skulle gå på ·djupet. Nu Hlr man se 
det; vi få höra om väckelser på missions
fälten. Tänk a tt vi fin go vara med och 
förbereda vad som nu sker ! Den tåla
modsprövande förberedelsetiden har ej 
varit utan betydelse. Må Yi nu, då vi 
tacka för väckelsetidema, ej nöja oss med 
a tt tacka, utan ock bedja, att Yäckelsen 
må fortsä tta . 

Ett anna t glädjeäm.ne är a lt Herren ut
rustar inhemska krafter. Ayen efter detta 
liillgtade vi under missionsarbetels fö rsta 
tid. Nu fä de på de olika missionsstatio
nerna besök av kris tna ldneser , som i sin 
verksamhe t få vara till s tor välsignelse. 
Guds församling Miller på a Il göra sig 
redo. Guds folk vaknar upp över hela 
jorden. Samtidigt blåsa förförelsens vin
dar. Lå t oss be Gud bevara sitt folk i för
förelsens tid er. 

Vi äro sa tta till a lt vara väktare och 
tj ä na re. ~1:i vi få nåd a tt tj äna med Kristi 
tjänaresinne. Det är brMtom med mis
sionsarbetet. Yi fa ej förs umma tiJJfäll eml. 
}Iå vi f;i nfid at t giva oss helt. Vi vela ej 
vad det nya ~l ret skall bära i sitt sköte, 
men »de t saliga hoppe t kommer linder 
alla förhiillapden al t förbliva fast. 

Sa följde utdrag lir årsberä ttelsen, med
delat av sekreterareu, samt avslutnings
a nförande av JnJsslOl1är Axel Hahne . 
Mark. 16: 19, 20 har etl budskap, som kan 
sa mma nfa ttas: Jesus är Herre. Han upp
for till himmelen och sa tt e sig p ii Guds 
högra sida. Han är skapelsens siiväl som 
Bibelns medelpunkt. Han föddes för a tt 
bliva konung, men ock för a tt dö, ty a tt 
dö var för honom vägen till konungslig 
makt och ·härlighet. Nu är han Konung 
och Herre. Det ur nödvändigt tala om 
detta, ty Gud ha r göm t allt i KJ'iStllS, och 
vi m[lste vara på V<l r vakt mot benägen
h eten till att g[l förbi honom. 

Vad verkar då detta budskap om a tt Je

sus är Herre'? Då vi rä honom uppenbarad 
för oss sllsom Herre och mottaga honom 
såsom vår Herre, blir det för oss blott en 
fr<lga: Vad vill Jesus? - Så bliva vi in
s tällda på a tt lyda honom, och dä rav föl
jer alt vi få del aven s lill a ro, tro och 
glädje. Så bliver ock vår förkunnelse en 
glad förkunnelse, präglad av tacksamhet . 
Man kan ej vara otacksam ooh knota, om 
detta blir en verklighet för oss. Då ku n
na vi alHså likt lärjungarna gäut och få 
uppleva, a tt Herren verkal' med oss. Det 
sel' kanske ofta ut som om vi vore ensam
ma, då Herren sänder oss, men h an ar 
med. I-l ava vi tagit detta på fullt allvar, 
tagit Frä lsaren P<l fullt a llvar? Det kan 
ej ske i egen kraft, blo tt i Andens. Det 
skulle ske mera i oss, om vi kunde öppna 
oss mera, giva Anden . mera rum. 

På fredagen h ällos alla mötena på K. F· 
U. M., Birger Jarlsgatan 35. Mo r gonbö nen 
leddes av kyrkoh erde G. Arbman, och 
hans budskap då refererades i förra num
r et av vår t idning. Salen var fy lld redan 
"id detta möte, dagens förs ta, och tack
samma voro vi säkert alla för för månen 
aH få vara med. 

1>'lissionär August Berg led.de sedan en 
bibelstund med 1 Kor. 3: 11 såsom utgångs
punkt. I ett kommande nummer av vår 
tidning hopp as vi l,unna återkomma till 
detta bibels tudium. Vi nöja oss nu med en 
önskan, vartill studiet ledde fram. Den 
kan uttryckas : Gud göre oss till glada; 
lyckliga medarbetar e å t Gud! 

Vid missio nsstunden, vilken följde efter 
en stunds avbrott för servering och säll
skaplig samvaro, t alade först missionär 
JVJalle Ringberg. Han sldldrade huru hed
ningarna, utan Kristus, utan medborger
skap, utan löft en, utan Gud, utan hopp, 
stå främmande inför tanken på att bevisa 
barmhärtighet. Sl äktk änsla finnes, men 
ej barmhärtigh et i vanlig bemärkelse, och 
efter mycl<en nöd blir man ofta obarm
härtig även mot de närmaste. Konfucius. 
gillade avsikten a tt döda en fli cka för att 
farmor i hemmet skulle få mat, da födan 

http:gl�dje�m.ne
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ej räckte till dem båda, och detta har in
gått i det allmänna medvetandet. 

Barmhärtighet saknas, dådet gäller att 
hjälpa dem, som äro i nöd. En ränta på 
3 % per månad, 36 % per år, anses ej sär
skilt hög. f\.ven i nödhjälpsarbete visas 
ofta av de icke kristna prov på obarm
härtigt sinnelag. Jesus Kristus kan ensam 
omsl<apa hjärtana och giva oss att bliva 
barmhärtiga såsom vår himmelske Fader 
är barmhärtig. 

Fru Augusta Berg teclmade för oss en 
livsbild från Kina. I staden Tungohowfu 
(i1U Tali) rådde för 40-50 år sedan främ
lingsfientlighet och svårt motstånd. En 
lärare hörde emellertid då gatupredikan 
och förklarade, att han i tio år längtat 
efter att få höra delta budskap. Han kom 
om nätterna för att höra mera, men så 
försvann han och var borta rätt lång tid. 
Han lwm dock tillbaka, blev anställd så
som språklärare, och så småningom upp
gick ljuset för honom. Han blev en verk
sam kristen. Fick 'han då några av sina 
närmas te med sig på den nya vägen? 
Ej medan han levde; men nu berättas, 
att alla i hans by bekänna sig tro på Je
sus Kristus, även hans son, som sörjer 
över alla de fÖI'spillda åren, sedan han 
först hörde budsl<apet om Jesus och till 
dess a tt han nu mottagit honom. 

Fru Dagny Berg/ing uppläste en häls
ning från de kristna i Hancheng och 
I-Ioyang, som hon fått för att framföra 
till vännerna i hemlandet. Vid läsningen 
gavs intressanta förl<laringar samt med
delanden, och gripande var det, då fru 
B. utbrast: Den som vore ung och finge 
gå dit ut igen! 

Fru Gerda earlen, som i höst hoppas få 
resa ut igen, talade först om huru syner
na, som man sett i Kina, etsa sig fast, så 
alt man aldrig kan glömma dem. Inför 
de synerna känner man, att man ej har 
rätt att stanna hemma om man l<an få 
resa. Man är också glad att få resa, fastän 
man med tanke på sin egen hjälplöshet 
också känner fruktan och bävan. l\Ien 
~ud vet vad för ett verk vi äro. Han sade 
förr: »Du mask Jakob», och jag läser ofta: 
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»Du mask GerdaJ), men då gäller ju ordet: 
llFrukta ic-ke», och det blir därför en 
känsla av att vila på Guds eviga armar. 
Han skall utföra sitt verk. Själva kunna 
vi intet göra. En ung artist försökte, så 
berättas det, måla en skön bild, som han 
såg för sin inre blick, men han kunde ej 
få fram bilden, endast några svaga kon
turer. Full av vemod måste han gå ifrån 
sitt arbete. Då han gått kom Mästaren. 
I-Ian såg konturerna, förstod vad den unge 
artisten velat få fram och fullbordade 
målningen. När artisten kom tillbaka, sä
ges det, att han föll ned, utbristande: 
Detta .har ingen annan än Mästaren kun
nat göra. - Det är vad vi få erfara i vårt 
arbete i Kina. Vi försöka vända kineser
nas tankar till det enda nödvändiga, för
söka mMa Kristus för dem, men misslyc
kas så ofta. Då kommer han, vår Mäs
tare, och fullbordar verket. Vi få, då vi 
se huru de vinnas den ene efter den andre, 
falla ned i tillbedjan. Vi få anledning ut
brista: Detta har ingen annan än Mästa
ren från Nasaret kunnat göra. 

Så kom ungdomsrnötet, årshögtidens 
sista möte i Stockholm. Det hade samlat 
ett mindre antal deltagare än de övriga 
mötena, men de som voro med, och de 
voro ej så få, äro säkert tachamma för 
att även ·det mötet kom till stånd. Vår ny
antagne missionär, Selfrid Eriksson, var 
förste talaren. Han läste ett par texter 
ur Hebr. 5 och 8 l<ap. samt erinrade om, 
att även om Gud givit oss människor för
måga att uträtta mycket, så har han än
då förbehållit sig verket att frälsa och 
förlossa. För att utföra det verket måste . 
han först krossa vår e@CD berömmelse 
och självsäkerhet. Frälsningen är från 
synd och från falskt hopp till Guds him
melska rike. Frälst bliver den, som l,om
mer till Jesus, ty Jesus är dörren, ej en 
dörr bland andra. Vägen genom alla 
andra dörrar går vid sidan av Gud, ej till 
honom. Herren Jesus är en levande Fräl
sare,därför är ej vår tro fåfäng; han är 
ock en verksam Frälsare, ty han lever 
alltid för att bedja för oss. Guds l<äriek 
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i honom är oemotståndlig, ja, »Jesu kär
lek, det är det tvång, som alstrar offer 
och föder sång». Blive då Jesu kärlek 
kraften i v[lra liv! 

En av de två »nya», som vid förra ~I rs

mötets ungdomsmöte talade, fick även i 
år medverka genom att brev från henne, 
fröken Hanna Lundberg, Jäs tes av fröken 
Lisa Blom. Så fördes våra tankar dit ut 
till vära, de senaste åren utresta, missio
närer. Vi gladdes åt underrättelserna fr ån 
dem, kände gemenskap med dem och bådo 
för ·dem. 

Därefter fingo vi lyssna till tandläkare 
Josef von lv!almborg. Med 1 Sam. 23: 16 
såsom utgångspunkt, ordet om att Jona
tan styrkte Davids mod i Gud, talade han 
om, att Svenska Missionen i Kina och dess 
arbetare för honom ofta varit en hjälp till 
frimodighet i Gud, och om huru det går 
till att bliva och vara en sådan hjälp. Vi 
äro alla kallade alt stärka varandras mod 
i Gud. Det kan ske genom ett leende, ge
nom någon vänlighet, bevisad på ett eller 
annat sätt, genom att besöka någon sjuk 
o. s. v. För att kunna stärka varandras 
mod behöva vi vara lyhörda för Guds röst, 
så att vi höra, vad han talar lill oss. En 
för denna sanning synnerligen belysande 
händelse ur major F. von Malmborgs liv 
berättades, och denna berättelse hoppas 
vi att vid lämpligt tillfälle kllnna införa 
i Yar tidning. 

Missionsföreståndare Erik Folke och 
missionssekr. Martin Linden voro nästa 
talare. Missionsföreståndaren betonade, 
att värt arbete i Herren för Guds rike 
aldrig är f Mängt även om det dröjer in
nan vi fä se resultatet, och missionssekre
teraren p~tminde om vikten av att likt 
Kaleb i Jos . 14: 11 förbliva stark i Gud och 
villiga att intaga även bergsbygder. 

Marinintendenten Oscar von Malmborg 
ledde efter serveringen aftonbön och ta
lade därvid om Saul, särskilt slutet av 
hans liv, såsom ett avskräckande exempel 
på att gå egna vägar, bort från Gud, och 
om David, som hämtade styrka hos Her
ren sin Gud och som därför vid livets 

afton kunde falta harpan och sjunga S ~I

som han gör i Ps. 23. 

PlI lördagen företogs den sedvanliga 
utflykten till Duvbo, som av någon för
klarats vara själva höjdpunkten i högti
den. I tIr var det på grund av det vackra 
varma vädret alldeles särskilt uppfris
kande med denna utfärd. Kaffeborden 
voro dukade ute i skogsbacken, och det 
var varmt · nog för att man skulle kunna 
njuta av tillvaron ute i d e t fri a . Möte 
följde sedan inomhus med tal av ombud 
och vänner frän mänga platser i vårt 
kära fosterland. 

Arsmötet är nu ett m.inne. Det hör till 
det förflutna. Men dess budskap till oss 
skulle ej blott vara något atl minnas. Det 
är ej nog ens att minnas det med glädje. 
Guds budskap, som kom till oss genom 
årsmötet, skall nu omsä ttas i levande liv. 
Må Gud giva oss alla, som voro med, 
kraft därtill, och må den kraften, då bud
skapet eller budskapen nu föras vidare, 
också föras ut till allt Iler och fler. ~ »Vi 
äro satta till att vara väktare och tjänare. 

- Vi få ej försumma tillfällena. lVlå vi 
få nåd att giva oss helt!» jv!. L. 

Missionstidningen Sinims Land. 
Under sommarmånaderna juni-septem

ber kommer Missionstidningen Sinims 
Land i år, i likhet med föregående år, att 
utgivas · med endast ell nummer i måna
den. 

I samband med detta meddelande bedja 
vi a tt HI erinra om vad som stod alt läsa 
i n,umret för den 10 jan.: 

»Enligt gammal praxis fortsätta vi även 
efter ärsskiftet att expediera Missionstid
ningen Sinims Land till prenumeranter 
vilka förut rekvirerat tidningen genom 
vår Exp., och som ej meddelat, all de ej 
längre öns-ka den. Till sådana prenume
ranler kommer alltså så småningom räk
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ning för obetalda prenumerationsavgifter, 
om ej sådana dessförinnan insändas. 

Vi hoppas, all all(1 våra gamla prenu
meranler kvarstå, men skulle någon vara 
förhindrad for/sälla prenumerationen äro 
vi tacksamma lör meddelande därom, 
emedan tidningens ekonomi ej tillåter ut
sändande au gratisexemplar.» . 

Under den närmaste framtiden ämna 
vi niimligen utsända de utlovade räl,ning
arna. Enär prenumerationsavgifterna 
lämpligen kunna insändas per postgiro, 
utsända vi räkningarna tillsammans med 
ett postgiroinbetalningskort, som är för
sett med vår adress . Vi begagna också 
tillfället ait tacka alla våra prenumeran
ter för den kärlek och det intresse, som 
de . visa genom att prenumerera på vår 
tidning. 

Famillenytt. 
Enligt från Kina mottaget telegram föd

des den 31 maj en son å t missionärsparet 
Birgit och Martin Bergling', Vi uttala vå
ra varmas te lyckönskningar och tillönska 
Guds rikaste välsignelse. 

De hemkomna missionärernas adresser. 
Beträffande de i förra numret av vår 

tidning omtalade hemkomna missionärer
na bedj a vi få meddela, a tt adressen till 
fröknarna Frida Prytz och Dagny-Edla 
Bergling ~ir : Missionshemmet, Duvbo, 
Sundbyberg. Adressen till fröken Judith 
Hu/lquist i.ir: Boclasjögle, Siensjön, och 
fröken Ida Söderbergs adress är: Björk
vägen 16, Kristianstad. 

Utresande missionärer. 
Såso m redan i förra numret av Missions

tidningen Sinims Land antyddes, hoppas 
vi, att fyra av Svenska Missionens i Kina 
missionärer i höst skola kunna utresa till 
Kina. De iiro : i'I'Iissionärsparet Malle och 
Ida Ringberg, fru Gerda Carlen samt vår 
nyanlagne missionär John Se/frid Eriks
son, och de beräknas utresa med Wilhelm
sens motorfartyg »Tancred», som enligt 
nuvarande plan skall avgå fdn Marseille 
den 12 nästkommande ol,tober. 

~IO~' 
Lyckligt och lycklig framme. 

Kära Missionsvänner! 

»Och . han förde dem till den 
hamn, dit de ville .» Ps. 107: 30. 

»Han ledde dem på en räll väg, 
så all de kommo ii Il en siad, där 
de kunde bo.» Ps. 107: 7. 

.Ja, så är jag nu Iycldigt och lycklig C!) 
framme i gamla Yuncheng och mitt i ska
ran av kära kamrater och ]<inesel', och 
det redan för en månad sedan! Det är 
väl oerhört, att jag ej på hela denna långa 
tid efter min framkomst låtit höra av mig, 
men tiden hal" ilat iväg, och jag har ej 
rikligt hunnit följa med den. Det har väl 
delvis berott på, att jag blev sjuk en vec!<a 
efter min ankomst i en grundlig influensa 
med J1Ög feher, som höll mig i sängen en 
vecka, och sedan har det tagit sin tid a tt 
återfå l<rafterna. Men nu börjar jag kän
na mig som vanligt igen. Det var ej första 
gången, som jag körde fast i inkörsporten. 
Det har jag gjort alla tre gångerna, som 
jag Iwmmit till Kina, men Herren har 
hjälpt igenom. 

.Tag hade verldigen hoppats, att jag 
skulle kunna skriva tackbrev till var och 
en, som givit mig gåvor, kära vänner både 
i norr och söder, både före och vid min 
avresa från Stockholm samt vänner i 
Malmö, som voro nere vid täget, när jag 
reste jgenom där, men det tlev endast 
några få brev skrivna under resan. Och 
nu får jag bedja Eder i stället taga emot 
mitt varma tack för all Eder kärlek. Det 
var nästan ständigt sjögång, så att man 
hade Imappast mod alt sä tta sig ned med 
papper och penna, och gjorde man ett 
energiskt försök att skriva, sa blev man 
ofta alldeles yr av svängandet upp och 
ned, när man ej måste skynda sig och 
söka skydd undan en stor våg, som ansåg · 
sig ha som sin uppgift alt spo la däcket 
mycket bättre än sjömännen hade gjort 
det. Dels på grund av sjögången och dels 
på grund av att det var alltför överfullt 
med passagerare, blev resan mer än van
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ligt tröttsam. Lyckliga kände vi oss där
för, när vi efter något mer än sju veckor 
ntldde Shanghai, och ännu mer jublande 
glad och lycklig var jag, när jag efter åtta 

.och en halv vecka nådde fram till Yun
cheng missionss ta tion. 

Det va r med varmare känslor än nå
gonsin förut , som jag den sista dagen av 
båtresan stod på däck och såg ut över 
Kinas kustland, detta stora, vidsträckta 
land, till vilket Gud i sin nåd har kallat 
oss a tt komma ·med Jesll Kristi frälsnings
budskap, och innerliga böner uppstego i 
mitt hjärta för det folket, som vandrar i 
mörker och dödsskugga. 

Vid framkomsten till Shanghai blev jag 
som vanligt kärleksfullt emottagen på 
China Inlands l\Iissionens hem. Att kom
ma dit var ju som att komma hem. Myc
l{ et kä rt var det a tt återse gamla goda 
vänner där. Det var bara svårt att få da 
garna att räcka till för allt och alla, som 
man ville. Det var ju mycket a tt ordna 
med för inlandsresan, men Gnd hjälpte 
i allt så underbart. 

Resan Shanghai-Yuncheng gick så bra, 
nen, som jag verkligen hade bävat mest 
för. Gud ordnade så, att jag fick sällsl;ap 
ifrån C. L i\L med en amerikansk familj 
Miller, varma missionsvänner, som skulle 
besöka flera missionsstationer i Hopei och 
Honan, samt av två av C. L M:s missionärer 
hela det första dygnet på tåget. Sedan 
reste jag ensam det sista dygnet. Den sista 
dagen ilade t åget igenom kända trakter 
av vårt lIonanfält, förbi I-Ionanfu , I-Isinan, 
:'I.fienchi samt Shanhsien. Det var scene
rier av växlande art, som mötte ögat. 
D~ir voro omväxlandc fula , gråa murar, 
ljusgröna spirande åkerfält, vattendrag, 
höga berg och djupa dalar. När läget pas
serade Shanhsiendistriktet, blev jag verk
ligt gripen av den underhara tmila som 
låg där framför mig.· Den djupa ~örka 
dalen, omgiven av väldiga, gulgråa, ter
r assformiga höjder, i sig själva så dystra 
i sin »gråhet», men på det mest under
bara sätt förgyllda av den nedgående so
lens sista strålar. Det var så storslaget 
vackert. Det tal ade om strålarna f Fan en 

.	annan sol, som med sin kärleks glöd kan 
lysa upp och värma de mörkaste, kallaste 
människohjärtan och förvandla ett mörkt 
och dystert liv i synd till ett liv förgyllt 
av Guds frälsningsnåd och kärlek. 

Framkommen till Shanhsiens station, 
såg jag där en liten grupp utlänningar i 
vän tan på tåget. Det var våra där arbe
tande syskon, Ingrid och Johannes Asp
berg, Thyra Lindgren och Ingrid Berg. 
Till och med lille Erik Aspberg var med, 
fast det var efter solens nedgång på kväl
len. De hade med sig en korg med chok
lad och gott l{affebröd. Vad det smakade 
härligt gott med den varma drycken på 
kvällen, och vad det var innerligt kärt 
att träffa dem alla igen! De voro de för
s ta av våra egna S. M. K.-are, som jag 
mötte . Tåget stod ,där en god stund, så 
att vi hunno få en ordentlig pra tstund i 
kupen . Vid halv elva tiden samma kväll 
kom jag fram till Tungkwan efter endast 
två dygn ifrån Shanghai p å expresståg!!! 
Det är som en dröm, att man nu kommer 
så fort fram i Kina, och denna väg, där 
man förr har m åst skaka på en ofjädrad 
kärra i mfll1ga dagar. 

I TungInvan övernattade jag. Där var 
så kallt, så .att i stället för att kläda av 
mig, när jag skulle lägga mig, satte jag 
på mig sa mycket kläder jag hade med 
mig i mitt handbagage, bl. a. två par 
strumpor och sockor utanpå, extra ylle
tröjor innanför klädningen och yllekoftor 
utanpå samt kappa och p å huvudet en 
mössa! Nu kände jag mig gansl<a säker 
på, att jag skulle klara mig till morgo

. nen. Men vid tvittiden måste jag stiga 
upp och sätta på mig den tjocka vinter
!;appau, som jag förut lagt över mig ovan
prl sängkläderna. Hu, vad det var kallt 
och ruskigt! Nu kände jag igen mig. Att 
det nu var en verklighet, att jag var i 
Kina, och ej endast en dröm, kunde jag 
ej längre betvivla, en härlig och under
bar verklighet trots allt. 

Morgonen därpå fortsatte jag färden 
över Gula floden med en kines som 
eskort, vilken missionäl' Blom hade sänt 
ifrfll1 Yuncheng föl' att möta i Tungkwari. 
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Allt gick så hra och alla mina sa](er fick 
jag med mig över till Shansi. Uppför den 
långa, branta backen ifrån floden tiII 

.busstationen satt jag själv högst uppe på 
lasset, som drogs av tvi! mulåsnor. Ge
nom Guds nådefulla ledning nådde jag 
fram till busstationen just några minuter 
innan bussen skulle avgå till Yuncheng. 
Sakerna tog »min kines» på ett par 
rikshor, men själv ilade jag fram på bus
sen, som efter bara några timmar var 
framme i Yuncheng. Men ibland lwnde 
man undra, om man verkligen skulle 
komma fram med livet. Ifrån Puchow
trakten voro vi endast två passagerare i 
bussen. Två människoliv äro ju ej så myc
ket värda för en ldnesisk chaufför var
för han väl ansåg, att det var lä~pligt 
att giva kondul,tören en lektion i körning, 
så att han själv kunde få njuta av sina 
cigaretter. Konduktören var endast en 
mycket ung pojke. Vi vinglade härs och 
tvärs övel' vägen, och ett Guds under var 
det, att ej hela bussen blev liggande i 
diket. Efter Chiehhsien satte sig den rätte 
chauffören vid ratten igen, och då gick 
det i en svindlande fart framåt, under det 
att det stötte och hoppade, så att det var 
nästan omöjligt att sitta kvar på bänken. 
Men fram korn jag i alla fall med alla 
mina lemmar i behåll, och hur mitt hjärta 
jublade ·över all Guds godhet emot mig 
och över hans bevarande nåd och tro
fasta ledning och hjälp hela vägen, det 
~can jag knappast beskriva. Hur jag spe
Jade föl' att uppfånga första skymten av 
Yunchengs stadsmur!! Verkligen, där reste 
den sig så imponerande med sina bröst
värn. Ett stycke utanför stadsporten mötte 
Yunchengmissionärerna samt fröken D.-E. 
Bergling och hennes bror ifrån Ishih. Vid 
åsyne~ av dem alla fröjdades mitt hjärta, 
och »Jag tackade Gud och fattade mod». 
Endast ett par ·dagar senare lämnade 
fröknarna Prytz och Bergling oss för att 
resa hem till Sverige. Och i förra veckan 
~este även Bloms hem. Jag är så glad, att 
Jag hann få råka dem alla, innan de reste, 

. Nu är jag stationerad här i Yuncheng 
tillsammans med fröken Nylin och skall 

dels hjälpa henne i kvinnoskolan dels ·ar
beta ute i distriktet. Jag är viss på, att 
det är Herren, som har lett mig hit, och 
det gör mig obeskrivligt lycklig. 

Och nu till slut vill jag uttala mitt in
nerliga tack till alla de vänner, som ha 
bett för mig både under min klenhetstid 
d~rhem~a och under resan ut. Att jag är 
h~r nu ar utan tvivel ett direkt svar på 
manga Guds barns böner. 

I morgon, om Gud vill, rescr jag till 
Chiehhsiens stormöte, och vid återkomsten 
därifrån planerar jag att resa ut litet här 
i distriktet. Bed, att Guds Ande må få 
överbevisa människor om synd, om rätt
färdighet och om dom, och att själar må 
bli frälsta , varhelst vi gå fram med fräls
ningens evangelium! Bedjen även för vår 
flickskola och vår kvinnoskola här. J ag 
har haft en sådan rar skara kvinnor i 
min klass dessa dagar, med vilka ja C1 har 

• . b 
gatt Igenom en del av Jesu underverk. 
Det är så att jag knappt kan tro att det 
är sant, att jag får sitta och undervisa 
kineskvinnor igen efter så många års 
uppehåll. 0, a tt alla unga, som ha fått 
kallelse av Gud att gå ut på missionsfältet 
men bäva och tveka att giva upp, vad som 
hemma är dem dyrbart och kärt, förs.fode 
vilken glädje det är att giva sitt liv åt 
Herren och hans tjänst härute! Kära 
unga vän, glädjen att vara på hans viljas 
väg uppväger smäl'tan av alla dina offer. 

»Giv dig helt, och vet att ingen än förlorat 
däruppå , 

Lev för Jesus, tills du salig in uti hans ro 
får gå!» 

Med än ett varmt tack och många häls
ningar! 

Eder lyckliga 
Eslrid Sjöslröm . 

Yuncheng <len 5 april 1934. 

En dag på Shanhsien missionsstation. 
Kära Vänner! 

I dag skall bibell<Ul"sen för sökare börja . 
Skall det komma många kvinnor? Vi ha 
bett Gud, att han skall sända hit sådana , 
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som verkligen längta efter frälsning, sö
kande själar, som ha n kan få möta med 
sin nåd . 

På morgonen hade jag en timmes lek
tion för läraren, och sedan ba·d jag ,honom 
skriva ut en kör, som kvinnorna skola få 
lära sig sjunga. 

Hela morgonen ha besökande kommit 
och gått. Man har kommit in från landet 
för att se avgudaprocessionerna. Många 
ha vandrat 2 mil och mera. Missionsstatio
nen , som ligger inne i staden, får också ett 
besök. Äldste Yu samt fru Peng, som kom
mit på besök, begagna tillfället a tt tala 
med dem om den ende sanne Guden och 
li.lmna dem tl'aktater. 

P å förmiddage n gingo fru Aspberg och 
jag ned för att se hur många kvinnor, som 
kommit. Rätt många sitta uppkrupna på 
»kangellJ) i kvinnliga gästrummet och läsa 
och sjunga. Fdlll det .lilla kapellet höra vi 
röster. Där sitter en skara hedningar, och 
fru Peng predil,ar för dem. Nu ha de an
tagligen hört nog, Där möta vi ju hela 
sällskapet. Ett par unga kvinnor bli rädda 
för oss och stiga skyggt tillbaka . Helt sä
kert ha de inte sett några utlänningar 
förut. De andra vilja då försöka hjälpa 
upp saken och förklara, a tt vi voro precis 
lil,a dem, varken ansiktsfärg eller språk 
utgjorde n[lgon skillnad. 

Vi tänkte börja lektionen, men det blev 
ingen stillhet. Kvinnor komma och gä i 
oupphörlig ström. I stället få vi hjälpas 
åt att tala med dem. Du skulle ha sett en 
glädjande syn, om du varit här. Längst 
nere i kapellet sitta fru Peng och fru Li, 
bibelkvinnan, När den ena tröttnar att 
predika, fortsä'tter den andra. En grupp 
sitter tyst och stilla och lyssnar en stund. 
Andra komma i stället. i'vIitt i salen står 
fru Yang och talar fort och ivrigt för någ
ra andra lyssnare. Där sitter fru D och 
försöker läsa en traktat med en ung kvin
na. Hon döptes förra hösten och kan inte 
så mycket. Det gal' nog lite knaggligt med 
hennes läsning. Men »frun» har bett dem 
som tro på Jesus att hjälpa till. Några av 
mina söndagsskolflickor ha kommit med , 
och de äro mig till stor hjälp. »Frun, frun l 

Här har jag med mig två kvinnor. Pre" 
dika nu för dem!» Det är gamla fru Chang, 
som kommer så glad och ivrig till fru 
Aspberg och h ar två andra med sig. 

Grupp efter grupp kommer - och går 
igen. Det blir ingen lektion av. Men 
stället ha flera hundra kvinnor varit här 
och för första gången hört evangelium. 
De gå tillbaka igen, tillbaka till de lar
mande, stojande avgudaprocessionerna. 
Hör du inte, hur trummorna dåna, dovt, 
entonigt? Hör du inte cymbalernas gälla 
skrammel? - En stund ha ·de su tti t och 
lyssnat till evangelium om den ende sanne 
Guden och frälsningen genom Jesus Kris
tus, de flesta så lite intresserade. Inte är 
det väl ändå förgäves? Det första besöket 
kan följas av andra, och kanske någon 
eller några. av dessa en dag står upp och 
tager emot Jesus, Frälsaren, i sitt hjärta. 
En ung kvinna, hur väl minns jag inte 
henne! I-lon lyssnar och lyssnar till bud
skapet. Hennes sällskap går vidare, men 
hon vill stanna och höra mera. »Hur skall 
jag tillbedja denne Jesus ?» frågar hon. 
»Jag är buddhist.» Hon stannar en timme, 
flera timmar. I morgon skall hon åter
vända till sin by ungefär 2 mil bort. Ett 
erbjudande att bibelkvinnan längre fram 
skall besöka hennes by blir hon glad över. 

Jublande glada ha vi kamrater i kväll 
talat om vad vi sett och hört. Inte blev 
dagen som vi tänkt, men evangelium har 
blivit förkunnat, och vi kunna inte annat 
än tacl,a I-Ierren och bedja, att han fort
sätter det verk, han börjat. 

Bed med oss därom! 
Er tillgivna 
Ingrid Berg. 

Från Hanchengs kvinnoskola. 

>När dina ord upp/ålas, giua dl' 
/jus.> Ps. 119: 130. 

Under höstterminen hade vi endast sju 
elever i kvinnoskolan. Orsaken var ej, 
som vi först trodde, bristande intresse. De 
hade helt enkelt ej tid. Efter alla dessa 
år av missväxt, översvämning med åtföl
jande hungersnöd och epidemier, hade lIU 

folk säd att .tröska och mala, bomull att 
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rensa och spinna för att sedan väva och 
sy kläder. Men nu är antalet elever 23. 
Utom två äro de alla unga sonhustrur. 
Några av dem ha varit med på vara kvin
nokurser och äro döpta, men leva i hed
nisl,a hem och ha kanske kämpat i må
nader, ja år, i bön för att få familjens till 
låtelse att komma hit. Hur lyckliga de 
äro! Några äro hedningar, som sänts hit 
av sina kristna svärföräldrar. Av dessa 
voro ~ågra båd'e opierökare och tjuvar, 
när de komrno. Ett par äro hitsända av 
sina troende män. Allt detta nya är dem 
så främmande, och första tiden längta de 
hem till sinn kangar, men i den mån de 
börja förstå läran och se, att den är god, 
bli de lyckligare. 

De komma ej alla pr.! en gång. De stan
na ett par eller några månader; endast 
några få genomgå 2-årskursen på en gång. 
Doc.k komma många igen, när de ha till 
fälle. Detta försvårar undervisningen ofant
ligt för den ensamma lärarinnan. Men, 
som hon är nitisk själavårdare och god 
pedagog, når hon otroligt goda resultat. 
Skulle man hålla strängt pa att de borde 
stanna hela terminen, skulle endast några 
få komma. Under min vistelse här, har 
jag haft förm~lOen att undervisa i nya tes
tamentets historia. Vill{U ril{a timmar! 
Vilket ansvar! Jag tänker mig, att Jesu~ i 
var och en ser möjligheter till utveckling, 
till dagligt framåtskI'idande, till tjänst i 
silt rike, De ha ej endast kommit för att 
fä undervisning. Om ock omedvetet ha 
många av dem kommit famlande i mörker 
efter en hand, ~om kan leda dem ut i 
ljuset, för att sedan själva bli ljusbärare. 
De sitta uppmärksamma och ivrigt lyss
nande. Tårarna rinna, när Frälsaren's 
rena bild upprullas för dem, Vad veta de 
om det, som är rent, vaekert och ädelt? 
De ha ju levat sina liv i smutsen, och de 
flesta av dem äro i verklig nöd över sina 
synder. En äldre kvinna hade tidigare, 
när hon ~innu ej förstod, l,öpt 2 hustrur 
åt sin son. Hur det nu plågar henne! 
Varje dag kommer någon till lärarinnan 
fÖl' att få tala ut och få hjälp och ledning. 
Guds Ande är verksam. Förklaringen är 
enkel och' ändå så underbar, Lärarinnan, 

som under de senaste aren blivit på nytt 
välsignad, särskilt under pastor langs mö
ten och nll senast under ,bibelkvinnokur
sen i Tali, har gjort upp en del gamla, 
ouppklarade affärer, Hur sant är det ej, 
at t ju mer vi fördjupa oss i Guds ord, ju 
större blir det ljus, som faller över vårt 
andliga läge, desto angelägnare ' blir det 
för oss att få det riktigt gott med Gud, så 
at t ej något i våra liv hindrar Gud att an 
vända oss. Då blir vår bön: »Närmare 
Gud till dig, närmare dig, om ock ett kors 
det blir, som lyfter mig.» 

Språkröret är rensat, användbart. Det 
är kanalen , som öppnats uppåt som mot
tagare, utåt som givare, »Och deras själ 
skall vara lik en vattenrik trädgård.» Jer. 
31: 12. Bed för den na vår präl<tiga lära
rinna, som har en sådan dyrbar teg sig 
anförtrodd. Hon har mycket svaga ögon 
och vid ett par tillfällen var hon nästan 
blind. Bed, at t hon må återfå sin syn och 
kllnna fortsätta sitt välsignelserika ar 
bete! Bed oel,så för dessa kvinnor, att de 
alla under sin vistelse här må få bli helt 
avgjorda kristna, som sedan bära ljuset 
till sina hem och hyar. 

Med 	hjärtlig hälsning! 

Hancheng påskdagen 1934. 

iVJaja Lundmark. 

S. 	M. K:s Bibel- och Ungdoms
veckor sommaren 1934. 

Förberedelsevis hava vi redan tidigare 
meddela t, att Svensl{a !\'Iissionen i Kina 
innevarande sommar planerar att an
ordna två Bibel- och Ungdomsveckor: På 
Mauritzberg, östra J-Jusby, östergötland, 
den 24-30 juli och i Skellefteå den 7-13 
aug. Här följa nu några ytterligare med
delanden härom, 

Kursledare blir på båda veckorna mis
sionsföreståndare Erik Folke. 

Priset blir på båda platserna för hela 
tiden kr. 20: -, i vilhn avgift ingår en 
mindre deltagareavgift till hjälp för be
s tridande av omlwstnaderna vid mötena. 
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Betalningen erlägges så snart som möj
ligt efter ankomsten till respektive veckor. 

Deltagarna böra medtaga handd'ukar, 
sänglinne, kudde och filial'. 

Vid Mauritzberg sker samlingen på e. m. 
tisdagen den 24· juli. Resan företages med 
tåg till Norrköping. Därifrån ordnas sam
lingsdagen med bussar för res a till Mau
ritzberg. övriga dagar gå ej bussar, utan 
resande måste själva ordna för vägsträc
kan Norrköping-Mauritzberg. Man kan 
också resa till östra I-Iusby station och 
därifrån på bil till Mauritzberg. För åter
resan ordnas med bussar på morgonen 
måndagen den 30 juli. 

Posladressen till deltagarna under vec
kan är: Bibel- och Ungdomsveckan, Mau
ritzberg, östra Husby. 

Bibelstudierna komma v. Gud att under 
denna vecka ledas a v missionär Aug. Berg. 

Missionsföredragen före middagen kom
ma att behandla ämnet »Tidsbilder ur 
missionshistorien». I samband härmed ta
lar missionsföreståndare E. Folke på ons
dagen över ämnet: »Första uppspirandets 
tid», fröken Lisa Blom på torsdagen om 
»Missionsintressets genombrott i hemlän
derna», sekreterare M. Linden på fredagen 
om »Framryckningen» och missionsföre
ståndare E. Folke på lördagen om »öppna 
dörrar». I övrigt anordnas möten efter 
för varje dag uppgjort program. Dess
utom medverl,a frökarna Judith Hultqvist 
och Ida Söderberg samt andra S. M. K:s 
missionärer och missionärska ndida ter. 

::: 

Vid veckan i Skellefteå bliver förlägg
ningen i Seminariet. Samling sker på ef

. termiddagen tisdagen den 7 aug. Veckan 
pågår t. o. m. söndagen den 12, varefter 
uppbrott sker på morgonen måndagen den 
13 aug. 

Postförsändelser till deltagarna kunna 
adresseras: Bibel- och Ungdomsveckan, 
Seminariet, Skellefteå. 

Bibelsludierna ]<omma här v. G. att le
das av missionsföreståndare Erik Folke. 

Missionsföredragen före middagen kom
ma a tt behandla ämnet )).Livsbilder ur mis
sionshisloriew). Härvid talar mJSSlOns
sekreteJ'are M. Linden på onsdagen om 
»William Carey» ; missionär flug. Berg på 
torsdagen om »Robert Morrison»; fröken 
Lisa Blom på fredagen om »David Living
stone» och missionsföreståndare Erik Fol
ke på lördagen om »Peter Fjellstedt». I 
övrigt anordnas varje dag missionsstun
der och uppbyggelsemö ten . 

övriga medverkande bliva fJ'u Gerda 
earten, fröknarna Judith Hullqvist och 
Ida Söderberg samt nyantagne missionä
ren Se/frid Eriksson. 

* 
Anmälan om deltagande i dessa båda 

veckor mottages tacksamt på Sv. Missio
nens i Kina Exp., Drottninggatan 55, Stock
holm, samt för veckan i Skclleftei\ a v fru 
Aina Bäärnhielm, Skellefteå. 

Vi anbeialla på det varmaste Bibel- och 
Ungdomsveckorna åt missionsvännernas 
kärleksfulla hågkomst. Bedjen för dem 
och hjälpen oss att få deltagare, särskill 
ungdom. Och mottagen vårt varma tacl, 
för värdefullt bistånd härmed under gång
na år! 

K. M. A:s 40-årshögtid. 
»Den som tror på mig, av hans innersta 

skola strömmar av levande vatten flyta 
fram.» 

Dessa Jesu ord blcvo så levande för 
mig, då jag hade den stora förmånen att 
HI taga del i Kvinnliga Missions-Arbetares 
CK. M. A:s) 40-årshögtid. Gud har rikligen 
välsignat det verk som höl,en Fredda 
I-lammar fick börja år 1894. Genom de 
många vittnesbörden under årshögtiden 
blev intrycket av liv så starkt. 

Fredda Hammar levde ett starkt tros
och kärleksliv. Hon gav ut vad hon fått 
taga emot av sin Frälsare. En tändande 
gnista fick hon bliva för många i vårt eget 
land lil,som i Norge, Danmar]" Tyskland 
och Holland. Men elden blev ej bara tänd 
utan den blev ock underhållen och vårdad. 
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Det är trosstärl,ande att få liI,som upp
J'ullat inför sig ett arbete som K. M. A:s. 
Trons och l{ärlel(ens liv har genom denna 
Missions arbetare levts här hemma i vårt 
eget land och nte på olika missionsfält, 
levts så alt många, många förts fram till 
frälsningen i Jesus Kristus. 

En Herrens tjänarinna, det var vad 
1(. M. A. önskade att få bliva. Vi taclw 
Gud för a tt h an gav dem den stora nåden 
[,tt val'a det. Strömmar av levande vatten 
har genom dem fått flyta åt norr och sö
der, öster och väster. 

Då man läser 40-årssl{riften »Tidevarv 
l,omma, Tidevarv försvinna )) ," lever man 
med, helt och fullt. Jag tyckte mig vara 
med, då Fredda Hammar träffade lapp
kvinnan Kristina Torkelsdotter i Are, och 
på lapp mässan i Kolåsen, ny1\rsmässor i 
Un<lers~d{er, liksom vid olika tillfällen på 
Fjällgård. Skildringen av 1(. M. A:s arbete 
bland lapparna är sådan, att man liksom 
:ondas in den friska fjälllulten. Det tar 
djupa tag i hjärtat att följa Gammal
Svenskbyborna på deras lidandes väg. 
Under många år läste man oeh bad för 
de älskade, som arbetade i Gammal
Svenskhy. Nu förundras man och tackar 
Gud för a tt vi i våra dagar fåU vara med 
om något sådant som hela denna lilla folk
slams förllyttning till fosterjorden. Och 
Armeniens folk, martyrfolket, spillrorna 
av ett folk, som ej mer äger något ege t 
land! O, vad det är g!'ipande att läsa 
skildringen om detta och om K. 11'1. A:s 
stora kärlel,sgärning bland det arma fol
ket. 

Fortsä tla vi så till Nordafrika, eiterar 
jag ur artikeln : »Nordafrikas jord har 
vattnats av martyrers blod, vittnen trogna 
intill döden, bland dem ocks[, en och an
nan, som vun nits för Kristus ur islams 
bojor, o<.:h de utgöra ett utsäde till nya 
skördar och segrar. 

Ett tålamodets verk är missionen i 
ett land sådant som detta. Islam kan ald

* . TIDEVARV KOMMA, TIDEVARV FöR
SVINNA.> ~Ijnnesskrift 1894--1934. 1(vinnliga 
Missions-Arbetares Förlag. Brunnsga tan .1, 
Stockholm. 109 s. Pris kr. 1: 50. 

rig förenas med Kristus. Det sjuder inom 
en muhammedans bröst a tt vara tvungen 
a tt tolerera Kristi sändebud. Dock kärlek 
och tålamod vinner. At t göra väl och 
hjälpa alla var ju Mästarens program.)) 
- - - ))T ttlamodets verk)) »Se, åker
mannen väntar på jordens dyrbara frukt 
och bidar t ~ l igt efter den, till dess att den 
har fått höstregn och vårregn.» 

»Ar det ej detta missionen ivrigt bidar 
och väntarb) 

Och ur arti1{eln om Indien: »Ingen utom 
Jesus, ingen utom Jesus, ingen utom Jesus 
är värdig alt äga Indiens strålande krona 
o<.:h han · skall äga den.)) Ty - »han är 
ljuset)). 

Det jag läser gör ett sådant mäktigt 1l1

tryck på mig. Vågar jag alt fortsätta att 
läsa om Killa? Ja, jag läser om en kines
nickas obeskrivliga ångest och lidande , 
men också om huru hon vid 40-årsåldern 
l;om i kontakt med missionen och ficl< 
bliva en ny skapelse i Krislus Jesus. 

Köp och lä s boken, du skall finna, att 
du böjer dig djupt ned i tacksamhet inför 
J esus Kristus. 

Vi tacka för den obegripliga nåden att 
vi fält taga emot budsl,ap et om en Fräl
sare !ör all världen och få föra detta vi
dare och vidare, till dess Jesus kommer 
igen. Lisa Blom. 

Äventyr och mission. 
BLAND INDIANER OCH RöVARE i Cen

tral-Amer ik a. Av David Haglund. 
Svenska Missionsförbundets Förlag, 
Stockholm. 110 sid. Pris häft. 1: 75, 
kart. 2: 75. 

Dll missionär oeh fru Haglund för något 
år sedan tillbringade sin semestertid i 
Sverige, vunno de mänga vänner. De 
fingo ock vara medel a tt väcka intresse 
för missionsverksamheten i Central-Ame
rika, ty missionär Haghll1d hade någo t att 
berätta och han lmnde framstä ll a bel'ät
lelserna levande. K. F. L': M.-pojkarna 
\'01'0 t. ex . förtjusta över a tt f:'t höra ho
nom tala. ·· 
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Ovans t[lende lilla bok kommer säkert 
att i sin mån verka detsamma,. som Hag
lund själv fick utföra under sin vistelse 

hemlandet. j\'lan lägger ej gärna ifrån 
sig boken förT än man läst den till slut, 
ty . den är spännande. Men den passar ej 
bara för pojkar. Den talar om en själv
utgivande missionsgärning, om Gucls un
derbara beskydd i faror för rövare och 
vi lda ·d jur. Den visar, att arbetet icke är 
förgäves, och den ger fängslande exempel 
d~irp ii. Det är en bok, som säl,erligen alla 
l;unna läsa med intresse. Förf. h ar något 
at t berätta även i si n bol(, och han kan be
rätta det. Må han finna många läsare, och 
m~l boken fä väcka intresse, kärlek och 
förbön för missionsarbetet i Central-Ame
rika. iVI. L. 

Kristen radio i Kina. 
Den 2, december 193,3 inleddes en ny 

form av l(risten aktivitet i Kin a. På enskilt 
initiativ öppnades den dagen i Shanghai 
en radiostation helt avsedd för utsändning 
av kristna program. Varje dags program 
inledes med morgonandakt och så följer 
senare på dagen en utta timmars utsänd
ning. Diskussion över sociala problem 
och deras lösning, läkares r åd i hälso
vård, predikningar, föredrag om den hisl
na missionen i Kina och andra länder, 
musik och sång, personliga vittnesbörd, 
undervisning i skriftspråket och dylikt 
kommer att bjudas. Kristna kineser ha 
iklätt sig ansvaret för utgifterna , som (or
de komma att belöpa sig P:l omkring GJO 
dollars i mIll1aden. (Sv. Posten.} 

REDOVISNINGAR 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under maj 1934. 

617. 
618. 
1>19. 
620. 
621. 
622. 
623. 
624. 
625. 
626. 
627. 
628 . 
629. 
630. 
631. 
632. 
fi33. 

634 . 
G35. 

636. 
637. 

Allmänna missloDsmedel. 

Sala stalls Mfg, resebidrag
T . S.. d:o 
A. W., d:o 
E . •T., Rosshyttan
Koll. i Biisingo 
E. L., d:o 
Koll. i Drötjlirna 
D:o i Bjuds 
Syförell. i Månsta, resebidrag
T. A., d:o 
Koll. i 01'8a 
]l:o i SkattulIgbyn 
D:o i Edsl>yn 
Syfören. i Mo 
Koll. i Hagmuren 

12 : 
10: -
5: -
7: -
4:
;'): -

19: 30 
20: -
5:
l: -

13: 60 
21: -
20, -
2:"'i: -
10: 75 

A . O., };'H'dc'rön 
S. J., Skärblaeka, i st. för 

till Anna Gauffins grav
Oniimnd, Dalom 

1000: -
blommor 

N'a:rL"a vänner till Anna Gauffins 
mi nne, gm E. L., Ruskvarna 

) En Hink» 
l. N .. Tyringe, till Hanna Lundbergs 

underh. 

:>:
20 : -

90: -
20: -

10: -

652. 
653. 
654. 
655. 

656. 

657. 
658. 

65D. 
661. 
662. 
663. 
6G4 . 
665. 

666. 
670. 
671. 
672. 
673. 
674. 

M. B., Hejda, till d:o 
Koll. j Byholma 29/4
Resebidrag i Trys.,rum 3/5 
Tilliigg till 14 mars offret i Naglarp, 

gm L. B .. Bj örköby
Ö. Ii. K. U-rl, öst.erkorsbcrga 1<1

marsoHer 46: 50, Vetianda till C. 
(). E. Bloms underh. 150: -, Hols
by d :o 100: - , Nye till S. M. K . 
200: -

Kinamissionens vänner, VetIanda 
Koll. i Bel:Asrlakyrkan, Kristi Him· 

melsfiirdsllug 
L . o. M. '1'. , Vrigstad
.T. o. M. v. :1\1., S thlm 
H. o. l. J., Gbg 
») Eu vän på arsmötet» 
Vänner i Skinnarbo. Rosshyttan 
M. Ö., lnnervik, gm S. N., SI<8I· 

lefteå 
" En nypa mjöl», Skellefteå, gm d:o 
l. E., Gbg 
" Herrens tionde" 
G. S ., Grängesberg 
M. H., Skönl>ergo. 
»Ps. 91: 15» 

!i:
10: -
12: 50 

5: -

49C" 50 
600 : -

620: 38 
18: 50 

100: -
2:): -
10: -
5: -

10: -
l~: 
!):

15: -
10 : 

2 : 75 
10: -

638 . 

640. 

641. 
642. 
643. 
644. 

646. 
647. 
648. 

651. 

))Lillemors tackbössa )), gm E. S., 
Jkpg 

S. S., östersund, till Gudruu Bo
qvis\.s underh. 

E. J., Boden, t.ill .Joh. Aspbergs d:o 
E. o. J. R., "tackoffer till Horren" 
L. U.. Sthlm 
Kinnfören. Hoppet, Helsingfors,

(Fmk. 3,700: -) 
Ekens syfören.
K. h.St.hlm - . 
" En tacl(samhetens blomma vid Anna 

Gnuffins bår 
K. o. M. S., Visby, i st. för blom· 

mor p å Selma Bjarsanders grav, 
gm M. B ., Heidc 

13: -

100: -
100: -
100: -
50: -

316: -
100: 

2:'): -

5: -

675. 
678. 
679. 
680. 
68l. 

682. 

GS3. 

684. 
685. 
688. 
689. 
690. 
691. 

G. K., Bjöl'köby 
Svenska Sjuksköterskornas Mfg 
Koll. på Caroli församl :s sal, Malmö 
"TackofJer H /"" 
Kinesernas vänner, Jkpg, »Vår

offret» 
Solglimten i Klemcnsnäs , tiI'l 'rhyra 

Lindgr~ns underh. 
l(illulänkal'na, ~Tkpg o. Huskvarna, 

t iH Äke Haglunds uudedl. 
»Bönhörelse » 
J. J., Hädillgc 
A. N., Kalmar 
A.-B., Ystad 
B. A., Duvbo, sparb.·medel 
" Onämnd, 10/5, Rom. 8: 32» 

20 : -
250: -
31 : 34 
10: -

450: -

5: -

50 
100 
10 
2 50 

10 
67 70 

100 
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692. ))i\!åndagssyföl'euingen)), Norrköping 50: 
695. S. T., Maspelösa 	 250: 
696. E . P., Götene, till Maria Petterssons 

unLicrb. 10 : 
H97. E. A., »Tackoffor 25/5 34» 100: 
698. 	 Missionskretsen inom K . F. U. M., 

Hiilsingborg, till Martin BergJillgs
underb. . 200: 

699. Valls tenn syfören., gm E. B., Källunge GO: ~ 
700. M. K, !;;elja, gm M. S., )110m 2: 75 
701. »En vän», gm 1. D., K Ol'a 10: 
702. »Gunnul'» 	 10: 
704. Ps. 118: l 	 50: 
705. »'fill Herrens tjänst» 250 : 
706. H. L , Algariis, »tionde å arbete» 5; 

Kl'. 6,222: 57 

Särskilda ändamål. 

639. 	 Sy fören. n:r l, Sthlm, till bibeJkv. 
underh. i Honanfu 121: 

645. 	 Koll. upptagen vid församlings aftou 
3/5 1934 i l!'rejgatan 31, till pastor 
Kaos u nLierh . 38: GO 

650. 	 Daggryuingen i K. M. A., till flick· 
skolorna i Kina 3,250: 

660. 	 K. S., Huskvarna, för e n cvang-.
undorh. 200: 

667. 	 L. O., Innervik, till Morris Berg· 
liugs verks. gm S. N .. Skellefteå. 2: 

668. 	 F. M., till Hugo Linder för ell evaug.
underb. 50: 

669. 	 A . G., Malmö, till evang. Li Cben·te 
och Shuen·tao underh. 250: 

676. 	 Luleå K. F. U. M., till .Job. Asp
berg att anv . i verks. efter gotti. 8: 

677. 	 :hiissionsafton i Slnndrom, till Hanua 
Wang. aH anv. i verl,s. gm E. O., 
Geuvalla 32: 

68G. 1. A. M., till deras 3 evang. uaderb. 300:
687. 	 ».Mormors minne», till bibelk\'inno· 

verks. i Pucho\\" 3j: 
693. 	 Ingeborgs vänner, till L AckzelJ ott 

anv. erler gottf., gm A. E., Katrine· 
h~rn · H: 00 

694. 	 E. S., Malmö, till Martin Bergling, 
att anv. ,mI. i brev angivet ända· 
mål 10:

703. 	 S. B., Knislinge. till Hanua Wang 
att au v. unI. ö,'ercnsk. 10 : 

Kr. 4,323 : 10 

* 
Allmänna Mlsslollsmedel 6,222: 57 

Särskilda ändamål 4,~23: 10 


Summa under maj mån. 1934: Kr. 10,545: 67 

Med va1'mt tack till varje givm-e! 

»Din nåd, Herre, vare över OS8, såsom vi hop· 
pas på dig.» Ps. 33: 22. 

LAND 10 juni 1934 

MIssionstIdningen 

SINIMS LAND 

utkommer 1934 i sin 39 :de årgång. 

Organ för. Svenska. Missionen i Kina., 

ansvarig utgivare: Erik Folke. Redigerad 

under medverkan av Martin Linden. m. fl. 

Utkommer med 20 nummer om året, samt 

innehåller uppbyggelseartiklur, bibelstu· 

dier, bre.. fr. Kina, uppsatser för ungdom 

samt missionsnotiser från nä.r och fjär· 

ran, m. m., m. m. 

Tidningen kostar: helt år kr. 2: 25, 3 

kvartal kr.1: 76, halvår kr. 1: 26, 1 kvar

tal kr. O: 90. 

Sänd 	till utlandet kostar tidningen kr. 

2: 75 	 pr år. 

Prenumerantsamiare, BOm verkställa 

prenumeration å närmaste postkontor, er· 

hålla," mot insändande till expo av postens 

kvittenser, kr. 2: 26 för varje 6·tal ex. men 

då intet friexemplar. 

När 5 ex. eller därutöver rekvireras från 

exp., erhålles vart 6:te ex. gwtis. 

Provexemplar erhållas gral;is från ex

peditionen. Rt·dIJklillnen. 

Skriven till missionitrerna! 


Bedjen. (ör missionitrerna! 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~.,,~~ 

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 
Telefon: 10«59. 105473. Postgirokonto n:r 50215. 

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

INNEHÅLL: 
Jaebes bön. - Årshögtiden 1934. - Från Red. och Exp. - Från missi,märerna. 
S. M. 	 K:s Bibel- och Ungdomsveckor. K. M. A:s 40-årshögtid. - Äventyr och mis

sion. Redovisning. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Stockholm 1934, Svenska Tryckeriaktiebolaget. 
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ANSVARIG UTGIVARE: E. FOLKE. 

APOSTELN PAULI ÅSTUNDAN. 

Aposteln Paulus var en alltigenom 
målmedveten man. Redan i sin ung
dom som Saulus 'strävade han att nå 
sitt mål med ett nit, som sökte sin 
like, men sedan han blivit en Jesu 
Kristi lärjunge och tjänare, tändes i 
hans själ en ny glöd, och med en nit
älskan, som ej visste av någon ,v
mattning, fullföljde han sin heliga kal
lelse ända till sitt livs slut. I hans brev 
finna vi talrika vittne'sbörd, om huru 
stark hans längtan och åstundan var 
att bliva »rik på rättfärdighetens 
frukt». Denna frukt sökte han utvin

. na först och främst genom sitt eget 
andliga livs tillväxt och fullkomning, 
men han sökte ock göra sitt liv frukt
bärande genom att vinna sina med
människor, såväl sitt eget folk som 
hednafolken, för Kristus och genom 
att medelst undervisning och exempel 
stärka sina bröder i tron. 

J 

) 

I sitt brev till filipperna säger oss 
Paulus vad han främst sökte för sig 
själv. Att känna Kristus, att vinna 
Kristus, att bliva funnen i Kristus, 
att äga rättfärdigheten av Gud på 
grund av tro på Kristus, att få erfara 
kraften av Kristi uppståndelse, att 
kunna känna delaktigheten i hans li
danden, att bliva lik Kristus genom en 
död sådan som hans" för att till slut 
kunna nå fram till uppståndelsen ifrån 
de döda. Ett sådant liv var det Paulus 
önskade leva ända ifrån den stund han 
mötte Herren på vägen till Damaskus. 
För dess härlighet miste alla tidens 
lidanden och försakelser sin stingande 
udd. Kristus, den enastående, fyllde 
nu Pauli själ med en obeskrivlig gläd
je och lycka, och han kunde av fullaste 
hjärta säga: »Att leva det är för mig 
Kristus.» Denna innerliga gemenskap 
med Kristus väckte i Pauli inre en 
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stark längtan att få bryta upp och 
vara hos honom, och det var endast 
för sina troende bröders skull, som 
han ville bliva kvar i köttet för att 
därigenom kunna vara dem till glädje 
och förkovran i tron. För sin Herre 
Kristus kunde Paulus utan fruktan 
möta den stund, då han skulle besegla 
sitt vittnesbörd med sitt blod. Det är 
inför den stunden han utbrister: »Men 
om än mitt blod bliver utgjutet såsom 
ett drickoffer, när jag förrättar min 
tempeltjänst och därvid frambär off
ret av eder tro, så gläder jag mig 
dock.» Att äga Kristus, att känna 
Kristus, att leva av Kristus, att tjäna 
Kristus, att en gång få vara hos Kris
tus, det var för Paulus det högsta av 
allt. 

Men i Kristus vidgades Pauli hjärta 
så, att han fick rum, ja, ett mycket 
stort rum för sina medmänniskor. All
deles särskilt bar han på sitt hjärta 
f"rbundsfolket med dess otro, dess 
synd och nöd. »Mina bröden, skriver 
han till, församlingen i Rom, »mitt 
hjärtas åstundan och min bön till Gud 
för dem är, att de må bliva frälsta », 
och vidare: »J ag talar sanning i Kris
tus, jag ljuger icke, därom bär mitt 
samvete mig vittnesbörd i den Helige 
Ande, när jag säger, att jag har stor 
bedrövelse och oavlåtligt kval i mitt 
hjärta. Ja, jag skulle önska, att jag 
själv vore förbannad och bortkastad 
från Kristus, om detta kunde gagna 
mina bröder, mina fränder efter köt
tet. » Buren av denna brinnande kär
lek försummade Paulus aldrig något 
tillfälle att predika Kristus för sina 
landsmän och han uthärdade därvid 
med stort tålamod förföljelse och 

misshandel från dera's sida. För Pau
lus var det dock fullt klart, att han 
erhållit en särskild kallelse att »i tro 
och sanning vara en lärare för hed
ningarna » och han räknade det som 

en nåd att för dessa få förkunna evan
gelium om Kristi outgrundliga rike
dom. Han kände sig stå i skuld till 
såväl greker som andra folk, till visa 
'såväl som ovisa. Och i sin missions
gärning kände han inga andra grän
ser för sin verksamhet än Guds vilja 
och den Helige Andes ledning. Buren 
av Kristi kärleks tvingande makt 
trängde han allt längre och längre 
fram. Han måste verka medan dagen 
varade och med aningsfylld bävan 
kände han, att hans väg när som helst 
kunde avskäras av hans aldrig vilan
de fiender. De folk och de trakter där 
budbärarnas röst aldrig hörts, dit stod 
hans håg. Och han vann ett sådant 
resultat att han i sitt brev till kolos
serna kunde säga, att evangelium var 
då att finna över allt i världen. En 
missionär i detta ordets fulla bemär
kelse var paulus. 

För sina bröder i tron var apostelns 
hjärta ej mindre brinnande i kärlek. 
»Vårt hjärta har vidgat sig för eder», 
skriver han till korintierna. »Ja, det 
rum I haven i vårt inre är icke litet; » 
» Vi skola både dö och leva med var
andra », tilfogar han. Till romarna 
skriver han: »Gud är mitt vittne hu
ru oavlåtligt jag tänker på eder och i 
mina böner alltid beder, att jag dock 
nu omsider må få ett gynnsamt till
fälle att komma till ~der, om Gud så 
vill, ty jag längtar efter att se eder för 
att jag må kunna meddela eder någon 
andlig nådegåva till att styrka eder; 



156 la juli 1934 SINIMS LAND. 

jag menar: för att jag i eder krets må 
tillsammans med eder få hämta hug" 
nad av vår gemensamma tro. » Till 
tessalonikerna äro hans ord genom
trängda av den ömmaste kärlek. »Vi 
ha visat oss milda bland eder », säger 
han, »såsom när en moder omhuldar 
sina barn. I sådan ömhet om eder ville 
vi gärna icke allenast göra också eder 
delaktiga av Guds evangelium utan till 
och med offra våra liv för eder, ty I 

haven blivit oss kära.» 

A v sådan rik och omfattande åstun
dan var Pauli hjärta fyllt. Och hans 

liv blev också genom Herrens kallelse 
och ledning ett rikt fruktbärande liv. 
Vägen till att få leva ett sådant liv 
har han banat för oss. Och nu står 
han vid målet och tillropar oss: Varen 
mina efterföljare såsom jag är Kristi. 
Och alla som i klenmod och missmod 
stå bävande inför denna Guds kallelse 
möter han med ordet: »Icke som om 
vi av oss själva vore skickliga att tän
ka ut något, såsom komme det från 
oss själva, utan den skicklighet vi ha
va kommer ifrån Gud. » Allt är oss 
givet i Jesus Kristus, allt gives av nåd, 
utan någon vår egen duglighet eller 
värdighet. Låt oss dock arbeta på 
den betingelse som Jesus talar om i 
orden: »Jag prisar dig Fader, himme
lens och jordens Herre, för att du väl 
har dolt detta för de visa och kloka 
men uppenbarat det för de enfaldiga. » 
Hjärtats enfald gjorde den första 
kristna församlingen till en stor väl
signelse för alla följande släkten. I 
hjärtats enfald höllo de sig tätt intill 
sin Frälsare och i hela deras omgiv
ning förnams kraften av deras liv. I 
hjärtats enfald umgingos de med var

andra, De voro sanning ett hjärta 
och en själ och hedningarna måste 
giva dem det vittnesbördet: »Se huru 
de älska varandra. » I hjärtats enfald 
gingo de med sitt vittnesbörd frimo
digt ut i världen på sin Herres bud och 
hedningarna vunnos i allt större ska
ror för tron. Skulle ej våra hjärtan i 
denna sena tid fyllas aven brinnande 
åstundan att bliva deras och apostelns 
efterföljare och börja bedja om den 
nåden, att vi som bekänna oss tillhöra 
Kristus, allesammans genom Guds 

Andes hjälp må komma fram till full 

enhet i tron och i kunskapen om Guds 
Son till manlig mognad och så bliva 
fullvuxna intill Kristi fullhet att vi 
må bli gjorda skickliga till att utföra 
vårt tjänarevärv att uppbygga Kristi 

kropp. E r i k F o l k e. 

Missionstidningen Sinims Land. 

Under sommarmånaderna juni-septem
ber kommer Missionstidningen Sinims 
Land i ar, i likhet med föregående å r, att 
utgivas med endast ell nummer i måna
den. 

Missionärsbröllop i Kina. 
I samband med missionärskonferensen i 

Yuncheng firade två av våra mission~irer: 
Ingrid Berg och Erik Malm sitt bröllop. 
De vigdes den 12 sistlidne juni, och vi 
bedja att här fa ge uttryck för en varm 
lyckönskan. V~i1signe Gud eIter sin nåds 
.rikedom missionärsparet Ingrid och Erik 
Malm! 

Missionärernas adresser. 
Missionärsparet Carl och E/hel Blom 

tillbr.ingar sommaren i England, dit de 
anlände [ran Kina i början av juni. Deras 
adress där är: lG Edenhursi' Avenue, HUt"
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lingham; London S. W. 6. England. Till 
Sverige anlända de". G. den 31 nästkom
mandeaug. 

Missionärsparet Axel och Anna Hahne 
ha flyttat, så att deras ' adress nu är: Kro
nobergsgatan 22, Karlskrona. Deras tele
fonnummer är Karlskrona 2217. 

* 
Bibel- och ungdomsdagar. 

På Ynglingaföreningen Libanons som
marhem Säter vid Jonsered komma Bibel
och Ungdomsdagar att anordnas den 17
19 aug. i år, vartill alla fö~ Svenska Mis
sionen i Kina intresserade hjärtligt inhju
das. »Dagarna» inledas på fredagskvällen 
den 17 aug. med välkornstmöte och pågå 
t. o. m. söndagskvällen den 19, då avslut
ningsmöte hålles, lVledverkande bli mis
sionssekreterare NIarlin Linden och fröken 
Lisa Blom samt eventuellt någon annan 
missionär. Anordnare äro Kinaiänkarna i 
Göteborg. Priset för mat och logi under 
»dagarna» är kr. 7: -, och anmiilan torde 
insändas, helst före den 10 aug., till herr 
Olle Goes, Billdal. Närmare detaljer i 
fråga om programmet komma att lämnas 
i augustinumret av Missionstidningen Si
ni ms Land. 

* 
Konferensen i Södertälje 
för det andliga livets fördjupande hålles i 

år den 9-11 oktober och hälsas kristna av 

olika samfund välkomna. Såsom talare 

väntas bl. a. kyrkoherde Adolf Kloo samt 

representanter från olika svenska kyrko

samfund. Vidare detaljer meddelas i bör

jan av augusti. 


S. M.K:s Bibel- och Ungdoms
,veckor sommaren 1934. 

Pörberedelsevis hava vi redan tidigare 
meddelat, att Svenska Missionen i Kina 
il1nevarande sommar planerar att an

' ordna 'två Bibel- och Ungdomsveckor: På 
Maurilzberg, östra Husby, östergötland, 
den 24-30 juli och i Skellefteå den 7-13 
aug. ' Här följa nu 'någl'a ytterligare med
delanden härom. 

LAND. lO' juli 1934 

Kursledare blir på båda veckorna mis
sionsföreståndare Erik Folke. 

Priset blir på båda platserna för hela 
tiden kr. 20: -, i vilken avgift ingår en 
mindre deltagareavgift till hjälp för be· 
stridande av omkostnaderna vid mötena. 
Betalningen erlägges så snart som möj
ligt eHer anlwmsten till respektive veckor. 

Deltagarna böra med/aga handdukar, 
sänglinne, kudde och filtar. 

* 
Vid lvIauritzberg sker samlingen på e. m. 

tisdagen eten 24 juli. Resan företages med 
tåg till Norrköping. Därifrån ordnas sam
lingsdagen med bussal' för resa till Mau
ritzberg. övriga dagar gå ej bussar, utan 
resande måste själva ordna för vägsträc
kan Norrköping-Mauritzberg. l'dan kan 
också resa till östra Husby station och 
därifrån på bil till Mauritzberg. PÖl' åter
resan ordnas med bussar på morgonen 
måndagen den 30 juli. 

Postadressen till deltagarna under vec
kan är: Bibel- och Ungdomsveckan, Mau
ritzberg, Östra Husby. 

Bibelstudierna komma v. Gud att under 
denna vecl(a ledas av missionär Aug. Berg. 

Missionsföredragen före middagen kom
ma att behandla ämnet »Tidsbilder ur 
missionshistorien». I samband härmed ta
lar missionsföreståndare E. Folke på ons
dagen över ämnet: »Första uppspirandets 
tid», fröken Lisa Blom på torsdagen om 
»Missionsintressets genombrott i hemlän
derna», sekreterare M. Linden på fredagen 
om »Framryckningen» och missionsföre
ståndare E. Folke på lördagen om »öppna 
dörrar». I övrigt anordnas möten efter 
föl' varje dag uppgjort program. Dess
utom medverka fröknarna Judith Hullqvist 
och Ida Söderberg samt andra S. M. K:s 
missionärer och missionärskandidater. 

Vid veckan i Skellefteå bliver förlägg
ningen i Seminariet. Samling sker på ef

. termiddagen tisdagen den 7 aug. Veckan 
pågår t. o. m. söndagen den 12, varefter 
uppbrott sker P~l morgonen m[mdagen den 
13 aug. 
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Postförsändelser . till _deltagarna kunna 
adresseras: Bibel- och Ungdomsveckan, 
Seminariet, Skellefteå. 

Bibelstudierna komma här v. G. att le
das av missionsföreståndare Erik Folke. 

Missionsföredragen före middagen lwm
ma att behandla ämnet, )Livsbilder ur mis
sionshistoriefl»). Härvid talar missions
sekreterare M. Linden på onsdagen om 
»William Carey»; missionär Aug. Berg på 
torsdagen om »Robert Morrisom> ; fröken 
Lisa Blom på fredagen om »David Living
stone» och missionsföreståndare Erik Fol
kepå lördagen om »Peter Fjellstedt». I 
övrigt anordnas varje dag missionsstun
der och uppbyggelsemöten. 

övriga medverkande bliva fru Gerda 
Carlen, frökn arna Judith Hullqvist och 
Ida Söderberg samt nyantagne missionä
ren Selfrid Eriksson. 

Anmälan om deltagande i dessa båda 
veckor mottages tacksamt på Sv. Missio
nens i Kina Exp., Drottningga tan 55, Stock
·holm, samt för veckan i Skellefteå av fru 
Aina Bäärnhielm, Skellefteå. 

Vi anbefalla på det varmaste Bibel- och 
Ungdomsveckörna åt missionsvännernas 
kärleksfulla hågkomst. Bedjen för dem 
och hjälpen oss att få deltagare, särskilt 
ungdom. Och mottagen vårt varma tack 
för värdefullt bistånd härmed under gång
na år! 

Något om Kina. 
En kOr/fallad översikt. 

VIII. 

Konfucianism. 

Konfucius, som levde 551-479 före Kr., 
var bosatt ifeodalstaten Lu, nuvarande 
Shantung-provinsen. Han studerade den 
forntida litteraturen och blev anställd så
som lärare. Hans duglighet blev emeller
tid snart uppmärksammad på högre ort, 
och så blev han utnämnd först till borg
mästare, sedan till justitieminister och 
slutligen till premiärminister i Lu. 

Tiderna voro onda. Inbördes krig . var 
allmänt .. förekommande, oreda och brott 
överflödade, okunnighet och sedeslösh.et 
var förhärskande, men den personliga 
rä ttskaffenhet, som Konfucius ådagalade, 
åstadkom i förening · med av honom vid
tagna åtgärder en snabb och genomg:r'i~ 

pande förändring till det bättre i denna 
stat. De omkringliggande staterna !ingo 
så anl edning avundas folket i Lu dess väl
stånd, och många främlingar flyttade dit 
för att också få åtnjuta lugnet och blomst
ringen där. 

Konfucius blev emellertid ej i tillfälle att 
för någon längre tid utöva sitt välgörande 
inflytande. En avundsam furste i grann
staten Ts' i gav fursten i Lu en present, 
bl. a. bestående av ,danserskor, genom vil
ka den moraliska känslan och de goda 
sederna togo skada. Då varningarna, som 
Konfucius uttalade, ej beaktades, drog han 
sig tillbaka och avgick från sitt ämbete. 

Under 13 år reste Konfucius sedan från _ 
den ena feodalstaten i Kina till den andra 
utan att finna någon furste eller regering, 
som hedrade sig själv med att ge Konfu
cius tillfälle att åter få visa värdet av sina 
principer i fråga om människol{ärlek, rätt
visa, höviskhet, ,urskillning och trofasthet. 
Han återvände därför till sin hemort och 
arbetade under de återstående åren av 
sitt liv med studier och med att undervisa 
kretsen av lärjungar, som samlats om
kring honom. 

Det finns ej mycket i det system, som 
Konfucius utarbetade, som är svårfattligt 
eller dunkelt. Hans högsta intresse och 
åstundan var, att människorna skulle kän
na sina förpliktelser, den ene till den 
andre, och fylla dem. Hans inställning i 
förhållande till andliga verkligheter var 
stort sett negativ. . Han upptog och beva
rade de gamla lönesiska föreställningarna 
om en. rättvis, välvillig och över allt här
sl,ande Försyn och om andar, som lydde 
under den, men han fostrade ej fram till 
någon r.eligiös gudstjänst, ej heller for
mulerade han någon religiös trosbekän
nelse. Konfucius synes hava trott, att Gud 
visserligen finnes t il! , men alt vi männi-: 

i 
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skor äro ur stånd att fära känna honom. 
)!Frambär offer till andarna, m en håll Er 
på avstånd från dem.» 

Konfucius angav ej någon utväg för att 
försona en förolämpad gud. »Om någon 
syndar, så är det ej tillbörligt att bedja.» 
Han synes också h a trott att m änniskor 
kunna göra sin plikt utan gudomligt bi
stånd, och han avböjde att diskutera det 
övernaturliga. »Vi veta ju ej allt, som be
rör jordelivet. Huru sl<ulle vi då kunna 
känna till det, !;om hör till livet efter dö
den?» . 

Andra ha erbjudit sig att utfylla l\On
fucianismen med de religiösa beståndsde
lar, vilka saknas i den grundval, som lades 
av Konfucius. Taoisterna ha sålunda för
sökt lägga till gemenskap med andevärl
den under det att buddisterna menat sig 
kunna skingra något av den hemlighets
fullhet, som vilar över förhållandena i 
livet efter detta. Det oaktat har Konfu
cius i folkets sinne behållit sitt anseende 
för att vara mera trovärdig och på ett 
högre plan än alla andra. De mest fram
stående bland kineserna hava varit hans 
efterföljare och hava utbrett hans läror. 
Välstånd i landets historia har visat sig 
sta i förening med lydnad för hans sede
regler, under det att depressionstider följt 
på olydnad mot hans lära. En sentida er
känsla härav gav änkekejsarinnan 1907, 
då hon förklarade Konfucius vara en gud, 
som skulle tillbedjas av kinesiska folket. 

Ingenting kunde väl hava varit mera 
fjärran från hans tanke än att h ans egen 
förgudning skulle bli slutstenen på den 
byggnad, till vilken han i all uppriktighet 
lagt grunden. Tavlor med inskriptioner 
och bilder, som gjorts till hans ära, ut
trycl<lig tillbedjan av förfäder och namn
kunniga avlidna, allt detta, som i allmän
het anses höra samman med konfucianis
men, är trä, hö och strå, som sedermera 
inarbetats i byggnaden. Den klassiska lit
teratur, med vilken KonfuCius sysselsatte 
sig, har blivit en minnesvård över honom, 
ett mönster för litterär stil, men har ej 
fått bli en vägledare ifråga om etik eller 
sedelära. 

Den som studerar konfucianismen kan 
icke undgå att få ett djupt intryck av 
Konfucius såsom filosof och av hans höga 
ideal. Man torde t. o. m. kunna säga, att 
hans lära framgångsrikt uthärdar jämfö
relse med det bästa västerlandet kunnat 
åstadkomma utan gudomlig uppenbarelse. 
Men det sammanbrott, som under de se
naste tjugo åren ägt rum i Kinas urgamla 
civilisation, och förvirringen på 'grund 
därav kan då också tjäna såsom bevis för , 
att även det bästa av det som människor 
kunna uppbygga är förgängligt och osäl(ert. 

Ingen a nnan förblivande grund kan 
läggas än den som är lagd, nämligen Je
sus Kristus. 

(Efter »Facls about China» av R. H. fri 
övers. av M. L.) 

För fjärde gången i Kina. 
Yuncheng, Sha., N. China, den 11 april 1934. 

Älskade vänner! 

»Såsom Fadern har sänt mig, så 
sänder jag ock eder.» Joh. 20 : 21. 

Kallad - sänd! Vilken oändlig nåd att 
Herren Jesus kallar och sänder sina svaga 
lärjungar att gå ut med budet om fräls
ning och att han själv ger kraft därtill. 
Visst kan uppgiften synas allt för stor, 
men löftet gäller; han är med oss alla 
dagar. 

Så har jag nu för 4:de gången fått träda 
in i arbetet härute. Ett halvår har flytt 
sen vi sågo hemlandets kust försvinna. 
Hjärtat värmes ännu vid minnet av all 
kärlek vi fingo röna den sista tiden och 
vid avskedet. Ett innerligt tack till alla, 
som tänkte på oss, och särsJ<ilt till vän
nerna i örebro, Kumla, Stocl,holm och 
Malmö! Taclc för alla gåvor och l<är
leksfulla hälsningar samt för trogna för
böner! Genom mina reskamraters brev 
veten I att vår sjöresa var ovanligt god. 
I Shanghai skiljdes våra vägar, och jag 
reste ensam upp till fältet. Det var den 
sna'bbaste resa jag någonsin gjort på den
na vägsträcka; 47 timmar per järnväg till 
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Tungkwan. Jag passerade då flera _av 
våra s tationer och hälsade på kamraterna 
i Loyang och Shanhsien, vilka komino till 
tåget. I Tungk\van möttes jag av broder 
Linder samt systrarna från Tali (Tung
chow), som just den kvällen voro där. 
Fortsatte nästa dag över floden, stannade 
över en natt i Yungtsi (Puchow), och 
nådde Yuncheng med buss den 2 dec., på 
dagen 1 år och 9 månader efter avresan 
därifrån. 

Utanför staden möttes jag av alla kam
raterna, de flesta eleverna och många 
andra . Återseendets glädje var stor, och 
hjärtat fylldes av tack till Gud för all 
h ans nåd. Härhemma hade Frida gjort 
allt så trevligt för mig, och så fin go vi 
3 lyckliga månader tillsammans innan hon 
den 6 mars började sin hemresa. - Sen 
jag fMt mitt hem i ordning var det jul, 
då vi mottogo gåvor och häl sningar från 
många vänner. Hjärtevarmt tack till alla, 
som då hommo ihåg oss! Tiden medgiver 
ej så m ånga personliga brev, som man 
önskade, men tagen på detta sätt emot 
vårt innerliga tack! 

Något jullov blev det ej, ty skolorna pa
gingo till den 10 jan., och strax därefter 
började kursen för bibelkvinnorna i Shansi 
och pflgick en månad. Elna Lenell, Frida 
oeh jag hjälptes åt med den. Det var 
ofantligt kärt ånyo få sitta ned med kvin
norna omkring Guds ord, och vi förnummo 
Herren verka ibland oss. - Utom dessa 
kvinnor hade vi 18 elever kvar över lovet. 

Efter kursen kom kinesiska nyåret 13/2, 
och sen vidtog förberedelser för Fridas 
hemresa. Det är alltid en slitande tid när 
uppbrott skall ske. Så började ock den 
nya terminen 21/2 med det nya, stora an
svaret och krafterna ville ej räcka till. 
Men Gud hjälpte igenom, och nu ha vi 
redan läst halva terminen. En mängd nya 
elever kommo till förberedande klassen i 
kvinnoskolan, där vi nu ha inalles 37 ele
ver. Även några flickor, som läst förut, 
kommo till skolan, så deras antal är 80. 
Omkring 100 personer äta skolans mat. 
Helt naturligt blir -det många slags sjuk
domar bland en sådan skara, men vi 

tacka Gud, som skona t oss från svårare 
sådana. 

Vårens stormöte hölls 23-26 mars och 
Palmsöndagen döptes 29 personer: 12 män, 
10 kvinnor och 7 flickor , dessa senare 
samt 3 kvinnor från våra skolor. Senare 
har en annan kvinna döpts i sin hemför
samling. »Och Herren ökade försam
lingen - - - med dem, som läto sig 
frälsas.» Apg. 2: 47. 

Den 29 mars var det åter uppbrott här, 
då Carl och Ethel Blom började sin hem
r esa. Det är myc](e t tomt efter alla våra 
äldre kamrater och vår skara i Yuncheng 
har minska ts betydligt, helst som C. J. och 
Elsie Bergquist tidtals vistas i Chiehhsien. 
Vi hoppas innerligt få välkomna några 
kamra ter i höst. - Vi hade glädjen ta 
emot Estrid Sjöström den 3 mars, och 
jag är så tacksam ha henne till kamrat, 
sen Frida reste. Men Estrid skall del
taga i kvinnoarbetet i distrik tet, så hon 
blir borta emellanåt. När -hon är hemma 
har hon en klass med förberedande avd. 
i kvinnoskolan. 

Har fått övertaga Ethel Bloms arbete i 
fängelset med klasser var söndags e. m. 
Var där även Långfredagen och såg tå
rade ögon vid talet om Jesu lidande. Flera 
kvinnor äro döpta och andra synas nära 
Guds rike. 

Kära vänner! »Bedjen för oss att Her
rens ord må hava framgång och komma 
till ära!» 2 Tess. 3: 1. 

Eder i tjänsten lyckliga 

Maria Ny/in. 

"Gån ut på vägar och stigar..." 
Bland dem som döptes här i Shanchow 

under vårens stormöte var - också Mor 
Chao. - Första gången vi träffade var
andra var en söndagsmorgon i Pinglu, då 
bibelkvinnan och jag gingo ut för att bju
da in kvinnor till gudstjänsten. Hon satt 
då på gatan och tiggde, inte långt från 
sin lilla fallfärdiga koja. Då vi bådo hen
ne komma med oss till gudstjänsten, sva
rade hon, att hon måste tigga bröd. »Kom 
med oss, så ska du få ett bröd!» sade 
bibel kvinnan, och så var saken avgjord. 
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- I~te förstdd bon väl mycket av det som 
talades den söndagen. Hon var som till . 
hälften omtöcknad och kunde knappast 
fatta något, då vi talade om {]e mest var
dagliga saker. 

Om några dagar fingo vi ett nytt besök 
av Mor Chao. Hon hade då kommit i en 
mycket svår belägenhet. Hennes man, ' 
som varit sjuk' och vansinnig, hade dött, 
och hon hade ingen möjlighet att begrava 
honom. Hon hade en son, men han satt 
fängsl ad, och en dotter, men hon var en 
djupt sjunken kvinna. Så var bon då läm
nad åt , sig själv med sin döde man på 
jordgolvet i den usla kojan. I sin nöd 
vände hon sig då till sina nyförvärvade 
vänner på missionsstationen. Hon fick 
då så mycket pengar, att hon kunde köpa 
en matta att begrava sin man i, och leja 
några , män, som kunde bära bort honom. 

Från den dagen hörde l'vIor Chao till 
våra trogna gudstjänstbesökare, och det 
var med glädje vi ial(ttogo, huru dim
morna sIdngrades omkring hennes själ. 
Hon började fatta något av den under
bara lära. som vi förkunnade, och hon 
ville tro på denne Frälsare som älskade 
henne så. 

Så småningom började hon lära sig 
bedja. Ibland lmnde hon ' komma till mis
sionsstationen och upprepa den bön hon 
bett i sitt hem och fråga, om det var rik
tigt att bedja så. 

Men om en tid lämnade Mor Chao 
Pinglu. Hennes son, som förtit varit fängs
lad där, blev förflyttad till fängelset i 
Yuncheng, och modershjärtat tvingade 
henne att följa sin son. Hon måste ju 
bära mat till honom, så han inte behövde' 
svälta. ' Och under tiden hoppades hon, 
att han skulle bli frigiven. Det var hans 
systers fel, att han satt fängslad" menade 
hon. Men så inträffade ' det sorgliga, att 
sonen dog i fängelset, ' och Mor Chaos hopp 
slocknade. Då återvände hon till Pinglu. 
Och hon höll fast vid sin tro på Gud. 
Där hände' d'et, att hennes dotter blev 
fängslad, därför att hon smugglat narkö..; 
tiska medel. 'Hon hade förut gjort livet så 
bittert för modern, och nu var det, som 
om hon inte ktinde annat än hata sin 'dot~ 

ter. Men vi förmanade henne att inte 
hata; ty hat är synd. Och Mor Chao ville 
inte synda. 

Då bibelkurserna började här efter det 
kinesiska nyåret, kom också hon' med. ' 
Och då dopklassen började, ville hon in
skrivas i den . Inte hörde hon till dem som 
lyste med , sin kunskap, men hon satt där 
bland ,de andra och lyste som en sol - en , 
förvandlad männisl( a - ett vittnesbörd om 
Guds överflödande nåd . - Då försam
lingen sedan skulle besluta om Mor Chaos 
dop, var det ett enhälligt ja. 

»Gån ut på vägar och stigar - - - där 
är ännu rum.» 

Med varm fridshälsning och tacit för 
förbön till alla missionens vänner. 

Ingrid Aspberg. 

Från arbetet i Östra Honan-distriktet. 
Dessa rader skulle vara några medde

landen från denna teg av vårt fält och om 
vad vi fått se av Guds verk under det 
gångna året. Osökt kommer då ett ord i 
mina tankar: »Herren min Gud gör mitt 
mörker IjusU) Ps. 18: 29. Ja, vi kunna tala 
lika personligt som psalmisten om »vårt 
mörker» men också om »vår Gud», och 
när vi kunna sammanställa de två begrep
pen, så ha vi också kunnat prisa Gud även 
för mörkret, ty det har tjänat att uppen
bara ljuset frän hans ansikte. Med honom 
är själva mörkret inte längre mörkt. Hans 
härlighets ljus förmår genombryta de tä
taste ' moln både i vårt personliga liv och 
i förhållandena omkring oss. 

Arbetet i distriktet kan sammanfattas 
under tre olika rubriker, som ange den 
mera stationära arten av arbetet. Här 
blott några fragmentariska uppgifter om 
dessa olika verksamhetsgrenar. 

F örs!1mlingsvården. 

Härtill rälmar jag {]å såväl de ' ordi
narie gudstjänsterna ochstormotena som 
Idasser av temporär karaktär och den en'
skilda själavården. ' 
l Vad de ordinarie gudstjänsternabeträf
far, så torde det i stort seftkunna sägas, 
att tillslutningen 'va'rit tämligen 'god:' Från 
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ett par platser har klagats över att loka
lerna varit för små. Men det har 
ocl<så varit motsatta erfarenheter på något 
håll. På en plats, Peiyang-chen, där , vi 
under flera år haft en predikoplats, har 
verksamheten snarare gått tillbaka . Detta 
som en följd av syndafall hos den av le
darna, som brukar vara ansvarig för mö
tena. Vi bedja och hoppas att det må bli 
upprättelse igen. , Ljuset är ju dock star
kare än mörkret. Det är nog ett särskilt 
ämne till bön, att Herren måtte få väcka 
våra ' församlingsledare till mera nit när 
det gäller tukten , i församlingarna. Och 
att de själva mätte »hava akt på sig själva 
och på lärall». ' 

Stormötena ha hållits i var och en av 
<le organiserade församlingarna . Guds 
Ande har varit verksam, och en väckelsens 
ande har försports, för vilket vi innerligt 
tacka Gud. Synden har för många fått 
bliva övermåttan syndig, så att de velat 
göra rätt inför Gud och människor. Men 
nåden har också blivit dyrbarare än liv 
för många, och en ny iver att vittna om 
sin lycka har kunnat spörjas. Man mär
ker förändringen i predikningar, som hål
las. Förr blev så gärna det etiska momen
tet det övervägande. Nu märker man ofta 
hur ,det är det enkla evangeliet om synd 
och nåd, som kommer i centrum. Det är 
utan tvivel härvidlag fråga om en fördjup
ning i de andliga erfarenheterna, för vil
ket vi ha orsak att tacka Gud. 

I samband med stormötena ha dopklas
ser hållits. Tiden för dessa ha varierat, 
från en månad till tio dagar. Det har förr 
varit ett problem att kunna få dopkan<li- . 
daterna samlade i tid, så att någon verklig 
undervisning kunde hinnas med före do
pet. Det syns som om ansvarskänslan hos 
ledarna började bli starkare i det fallet. 
Trots att det gallrats ganska kraftigt, har 
likväl antalet under året döpta uppgåtttill 
200. Den höga siffran förklaras av att sär~ 
skilda klasser för kvinnor, som länge vän
tat på dopet, ha hållits både i Hancheng, 
Yiang och Shih~h'iao. Dessa kurser på en 
månad ha stått öppna för både kristna 
kvinnor Qch sökare. Katekes, Bibel och 

fonetisk skrift , har . varit huvudämnen.. 
Dessa klasser ha . visat sig mycl<et upp-:. 
skattade och fyllt ett verkligt behov. För-' 
samlingarna ha också visat stor förståelse 
och offervillighet för dem. IngE;!nting kan , 
vara viktigare i denna tid, än att försam
lingen blir rotad och grundad i Guds ord. 
Målet: En hihelälskande och bibelläsande 
församling kan ej få släppas ur sikte. I 
ordets ljus skall församlingen finna den 
säkra vägen . i denna mörka tid och kunna 
undvika alla irrbloss, som leda bort sna
rare än leda hem till ljusets rike. 

Evang'elisationsverksamheten. 

Härvid är att räkna med dels det mera 
spontana frivilliga arbetet av församlingen , 
och dels den tältverksamhet som missio
nen bedriver. 

Alltifrån vårens stormöten, ·då Guds 
Ande talade till många, har en del av våra 
troende gjort mycket gott frivilligt arbete. 
lVled undantag av vissa tider, då vädret ej 
varit lämpligt, ha evangelisationsmöten 
dagligen hållits på kapellgården här i sta
den. Skolpojkar och andra ha varit ivriga 
att bjuda in folk från gatan och utdela 
traktater. De troende ha turats om att 
vittna och predika. Allt har skett utan nå
got yttre tvång. Det har varit ett verkligt 
frivilligt arbete. Under året ha!' cirka 
90,000 traktater utdelats. Många ha må
hända inte blivit lästa, men säkert skall 
något ord bära frukt. Kanske skall någon 
liten ljusets stråle genom dem finna vägen 
till ett förmörkat hjärta . Låta vi vårt ljus 
lysa genom ord och vandel, nog skall det 
bli resultat. 

Tältarbete har bedrivits i södra delen 
av distriktet. Futien, en köping där vi 
länge haft en predikoplats, har .numera 
blivit huvudort för en nyinrättad domsaga, 
I-ch uan-hsien. Vi ha försökt arbeta både 
d~r och i byar söder .ut. På ett par platser 
har arbetet varit m.ycket uppmuntrande. 
Många ha . ant~cknatsiria namn som sö
k~re, och inte så få • h~ synbarligen kom
mit Över från .mörker till ljus. Resultatet 
i själva staden blev ej så stQrt, kanske qel
vis beroende på att deIl gDtPP;C~ ax ', tro
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ende där, under år som gått, ej förmått 
att så helt lå ta sitt ljus lysa, kanske del
vis också beroende på att så många av de 
som kommo till tältet voro från andra 
platser och blott hade tillfälligt arbe te på 
pla tsen. Där har nämligen arbeta ts med 
stor iver sista tiden för att bygga ny bo
stad och ämbetslokaler å t mandarinen så
väl som skolor och övriga offentliga bygg
nader. Vårt arbetes karaktär på den plat
sen har därigenom förändrats. Vårt stora 
behov är en evangelist, som l,unde giva 
mel'a tid. än nu är möjligt. åt arbete ts ut
veckling, Här är ett stort böneämne, att 
Gud må giva oss både rätte mannen för 
platsen och m edel till hans underhåll. Det 
är ej lätt att. tänka på utvidgning av ar
betet i en tid, då det blott är med största 
möda vi kunna uppehålla den verksamhet 
vi ha i gång, Mörkt ser ,det ut under
stundom även i detta avseende. Men vår 
Gud förmår göra även det mörkret till 
ljus. Han ger ej alltid allt vad vi önska, 
men han ger alltid allt vad vi behöva. 

Skolarbetet. 

Här är en av "åra viktiga uppgifter i 
denna tid, men också ett ingalunda lätt
löst pl'oblem. Dock tacka vi Gud att vi i 
all svaghet kunnat fortsätta utan stör
ningar. Både här i Loyang och i Song
hsien ha gosskolorna utan hinder fort
gå II. Skolan i Loyang har haft ett större 
elevantal under hösten än på mycket 
länge. 104 elever, när det var som mest. 
Det var allt vi kunde rymma och lite t till. 
Flertalet har ju varit dagelever, eljest 
skulle vi ej kunnat taga emot så många. 
En god ande har varit rådande på det 
hela taget och flera av de äldre eleverna 
ha visat tecken att yilja höra Herren till. 
Tre av de äldre eleverna ha under året 
blivit döpta. 

I Mingkao har starta ts en flickskola med 
ett antal av 16 elever. En ringa början är 
gjord, oeh vi hoppas att fortsättningen må 
bli god. Församlingen har visat intresse 
för saken, och ett litet bidrag av missio
nen har gjort början möjlig. Det är ett 
glädjande faktum , att intresset för små

flickornas skolgång blivit mera levallde 
hos de kristna. Kanske hänger det delvis 
samman med den nya tidens krav på lik
stä llighet. Men säkert är att vi här h a nå
gonting, som kräver uppmuntran och stöd. 

Kvinnoskolan har pågått här i Loyang 
fa stän hös tterminen blev litet ]wrt, bero
ende på att vi hade ett ombyte av lära
rinna. Elevantalet har ej varit så stort, 
men med de numera billigare levnadsom
kostnaderna vänta vi, att de självunder
hållandes antal skall bli större. Det ä r ett 
önskemiII, att församlingen som sådan 
också får känna sin medansvarighet i· 
detta slag av arbete. 

En å terblick på gångna dagar, är alltid 
ägnad att medföra en känsla av självrann
sakan och ,djup förödmjukelse. Mycket 
skulle vi ha önskat sett utfört, som ej bli
vit verkställt, Och mycket, som vi fått ut
föra, kunde måhända ha gjorts på ett 
bä ttre sätt. Mänsklig svaghet och begräns
ning höra till de mörka skuggorna i livet. 
Angående de inre motiven för allt slippa 
vi dock att dömas av någon mänsklig dag. 
Är vårt hjärta rätt inför honom, skall väl 
han, som är ljusets Fader också giva oss 
nåd att i fortsättningen tjäna hans avsikt 
med oss att vara jordens salt och världens 
ljus. 

Loyang Ho, China, den 19 febr. 1934 . 

Nath. Engbäck. 

"Framme." 
Av Carl-Cusl. Nordberg. 

Hoyang den 17 mars 1934. 

Kära vänner! 

I motsats till ett av mina förra brev, där 
jag sade, att målet var i sikte, kan jag nu 
med tacksamhet till Gud och med en viss 
förvåning sä tta som överskrift: »Framme». 
Det kännes m er än underligt att veta, att 
nu är jag på den plats, dit Gud lett mig. 
till vilken jag väl för några år sedan . ej 
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skulle kunna t täril<a mig möjligheten av 
att få ' komma. Och nu har han, som beter 
»Underlig», »Råd», »Evig fader» fört rriig 
hit trots min ofta så stora motsträvighet. 
Därför står jag här med en känsla av 
outsäglig förundran över hur Gud aldrig 
gör e tt misstag och över att det verkligen 
är sant, att jag' är »framme». 

Detta var lite av mina l<änslor, men n u 
till den plats; där jag sist lämnade er, 
kära vänner. Det var i Yuncheng, i det 
Blomska hemmet, där vi sex bodde i om
kring å lta må naders Hd. Då får jag allt
så igen bedja er taga Ii tet tid och sätta 
er ned samt ,med tanken förflytta er dit. 

Det är måndag i julveckan och litet av 
julkänslan har lagt sig över sinnena. I 
mitt rum ser det ju snarare ut ' som om 
rövare hade varit på besök, men gott är 
att så inte är fallet. Vi ~kola giva oss 
iväg till Hoya ng i , dag, och när flyttning 
pågår, brukar det ju se stökigt ut. Ja g 
ser ut genom fönstret. Löven ha fallit av 
tJ-äden, och det liknur en tråkig höstdag. 

'Endast några rosenbuskar stå ännu med 
litet grönska kvar, och i toppen på en 
av dem sitter en liten förfrusen ros. Det 
är inte utan, att hemmet i Yuncheng är 
svårt att lämna efter en så lång tid. 
Men nu är inte tid att stå och filosofera, 
här måste göras i ordning, ty den stora 
kärran med bagaget skall gå iväg om 
några ögon·blick. Då måste allt vara med. 

Nu hörs röster pfl gården, och när jag 
ser närmare efter så är det visst sista 
sammanträdet med missionskommitten, 
som skall hallas innan vi resa iväg. Där 
kommer sekreteraren med sina stora ark 
papper under armen. Det är Morris Berg
Iing. Ordföranden själv, farbror Carl 
Blom, är nog inne i sitt kontor, där de 
skola samlas, ty jag kan ej se honom. Vi
dare l\Ommer där Martin Bergling, min 
blivande föreståndare i Hoyang. Han har 
sin portfölj under armen och ban synes 
ha bråttom. Inte underligt; då han måste 
ordna om resan för både sin fru, för sig 
själv och för mig. Nils Styrelius, vice ord
förande, ser ut som han komme från ar
bete med sin motorcykel, som han kallar 
»PåJl e». Han har en skruvnyckel i han

den. Så kommer Carl-Johan Bergquist 
och sammanträdet kan , börja. Farbror 
Hugo Linder, Natanael Engbäck och ,Jo
hannes Aspberg ha redan rest hem i för
väg av olika anledningar. 

Se, så där, ·nu står jag och funderar 
igen. Kanske har vagnen med bagaget re
dan givit sig iväg? Jag mås te ut och se. 
På en av sidogårdarna, där det finnes in
körsport direkt från gatan, står vagnen. 
Den är ganska stor i sig själv, men när 
vårt bagage har fyllt {len och mer än Sll, 

då kan man verkligen likna det vid ett 
flyttla ss i oktober hemma i Sverige. Vag
nen äl' förspänd med tre muliisnor. Eli 
emellan skaklarna och de andra två bred
vid varandra framför. Så klatschar kör
karlen med piskan och lasset sätter sig 
i rörelse. Vädret är gynnsamt, och vi få 
säkert en god resa. En sista hand måste 
läggas vi,d packningen av handbagaget, 
som skall på den kärra vi tre resenärer 
skola åka i. 

Vi äro samlade utanfö r på gatan både 
kineser ocb utlänningar, och det är rö
rande se all den vänlighet vi bli bemötta 
med ända in i sista ögonblicket. Sten, 
Solveig och lille Rolf, Mords och Carola 
Berglings små rara barn, tycka det är 
svårt att se farbror Carl-Gustaf resa. J a, 
det är ju sant, att vi ha haft mycket ro
ligt tillsammans, men »snart är allt glömt 
för något nytt roligt», söker jag trösta 
dem med. Kineserna stå och buga sig 
och säga sitt: »En resa i frid», och jag 
svarar dem med ett: »Gud är med er». 
Så beder farbror Carl till Gud för oss och 
vår resa, och nu är det färdigt att sätta 
sig på. Vi ha fått en kärra förspänd med 
två mulåsnor och Birgit (vi ha ju lagt 
bort titlarna så det är väl bäst kalla Mar
tins fru så) sätter sig framför huven, som 
alltid finnes på en sådan här sorts kines
kärra. Jag hoppar upp och sätter mig på 
andra sidan och så bär det av. Martin 
vill gå ett stycke. Komna endast bort till 
ena långgatan möter oss ett elvatal unge 
män. Javisst, ,det äl' evangelistskolans poj
kar, som vilja komma och säga adjö, Jag 
hoppar av och går tillsammans med dem, 
tills vi kommit ut ur staden, där de alla 
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st iI.t;Ina, buga' sigdjllpt och . önska att . vi 
snart må . ses igen. Wille; Martin Berg
Ungs bror, och· Åke Haglund, som göra 
OSS ' sällskap en bit framåt vägen, samt 
Martin och jag gå . nu samspråkande, till 
dess det blir tid för dem att vända åter. 

Efter att så ha ordnat om huru vi skola 
sitta under resan, jag i huven och Martin 
och Birgit framför, så bär det iväg. Första 
dagens etapp har Ishih som mål, och enär 
det är bra mulor vi fått samt en trevlig 
och bra kusk så böra vi hinna fram i dag. 
Sträckan ·är ej heller så särdeles lång, en
dast tre och en halv svensk mil. Färden 
går under samtal och förtärande av med
haVda smörgåsar. Ibland slumrar jag till 
på sängkläderspåsen, och fastän man 
slänges hit och dit emellanåt inne i hll
ven så är det förunderligt vad bra man 
ändå h ar det. Ibland gå vi av och gå ett 
slag då benen inte tycka om att vara i 
hopvilcen ställning hela tiden. Det har 
blivit varmare nu, längre fram på dagen, 
så att längre sträckor kunna vi ej gå med 
så mycket kläder på oss . 
. Nll ser vi Ishih stadsmur och icke långt 
framför oss ha vi det stora flyttlasset, som 
gick från Yllncheng omkring en timma 
före oss och som på grund av tyngden ej 
kunnat gå så fort som vår kärra. Vi göra 
sällskap in j staden, och som vi sviinga in 
på gatan, där Isbih missionssta tion ligger, 
få Dagny-Edla Bergling och Gudrun Bo
qvist syn på oss och komma oss till möte 
samt välkomna oss på det allra hjärtli
gaste. Hiir är iordninggjort och fint på 
allt sätt. Det är Dagny-Edlas stora om
tänksamhet vi ha detta att tacka för. Vi 
få dock ej komma och äta på ögonblicket, 
ty vi voro ej beräknade dit så tidigt, och 
något skulle göras i ordning i matsalen. 
Under tiden satte sig Martin, Birgit och 
jag runt en liten kamin'brasa och språ
kade. - Som vi sitta där bli vi bjudna 
till mat, och det är inte utan att det går 
fort till matbordet, ty vi äro hungriga 
efter resan. De hade gjort det riktigt jul
likt åt oss, levande ljus och små trevliga 
kulörta lyktor. Vi äro ju i julveckan. 

Natten har förflutit lugnt, och vi äro 
tidigt uppe för att om möjligt i dag, tisda
gen den 19 december, hinna fram innan 
mörkrets inbrott till byn nära Gula flo' 

dens strand, där VI amna övernatta. Allt
så, dagens mål är Wuwang, s å heter byn. 
Flyttlasset får även denna dag gå en tim
me i förväg för . att ej fördröja oss alltför 
mycket. Efter att ha haft en stund till
sammans inför vår Herre och Mästare, 
för vilken vi göra denna resa och efter 
att hava hämtat. tröst ur det livgivande 
ordet, så fara vi vidare i hans namn. Han 
som bjöd oss gå, i det han sade : »Gån för
denskull ut och gören alla folk till lär
jungar», han sa·de också: »Och se, . jag äl' 
med eder alla dagar intill tidens ände.» 
Där stå Dagny-Edla, Elna Lenell och 
Gudrun Boqvist och vinka farväl under 
det de önsl~ a oss en god och fridfull jul, 
och så svänger vår vagn in p å en annan 
gata, och missionsstationen är ur sikte. 

Framåt middagstiden närma vi oss en 
hög stadsmur igen, och då jag fråga r 
Martin vad det är, får jag till svar,. att 
det är en utstation till Ishih, och att de 
här bruka stanna och fodra mulorna på 
resa till eller från Gula floden. Då vi när
ma oss staden, Linchin heter den, möta 
vi vårt eget flyttlass på återväg. Stor blir 
naturligtvis förv åningen, men då de när
mare förklara sig, Hl vi reda på, alt det 
är ett stort hål i vägen till följd av det 
kraftiga regnet de senaste dagarna, och 
de äro rädda, att om de komma ned i 
det hålet de ej komma upp igen med ett 
så tungt lass, varför de ämna taga en 
omväg för att lyckas komma fram. För 
oss går det emellertid att passera, eme-. 
dan vår kärra är så lätt och utan svårig
het k an komma· förbi på sidan om gro
pen. Så åka vi in i staden, och efter ett 
par minuters resa på centralgatan, stan
nar vårt eldpage utanför en stor port. Ge
nom porten ser jag, att där inne är en. 
större gård, och på var sin sida om den 
smala ingången dit är stall för dragdjur, 
som i Kina äro kor, oxar, åsnor, mulås
nor samt hästar. Det är ett värdshus vi 
stannat utanför. V:'tr vagn svänger in, och 
vi passera förbi små rum på båda sidor 
om ingången. De likna mest hytter i ett 
ba,dhus. I dessa små rum bo resande som 
måste övernatta. Vi köra längst in där 
gården är större och där det är lättare 
alt svänga runt med kärran. 

En timmes rast fä vi beräkna här, på
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står Martin. Mulåsnorna spännas från och 
ställas in i stallen, där de fodras och vatt 
·nas. Väl' kusk är oss hela tiden mycket 
behjälplig. Han sätteT .fram bänkar åt oss 
att sitta på och ett bord framför oss, vis
serligen bara hälften så högt som bän
karna, men det är ju ej ovanligt i Kina. 
Han springer vidare och köper lite att 
äta åt oss från någon närliggande matbu
tik. När han återkommer har han med 
sig litet stekta ägg och stekta köttstrimIor. 
Det är varmt och skönt i solskenet på 
Värdshusgården, och vi låta oss väl smal<a. 
Dmgivningen är ju inte precis aptitre
tande, men så är det väl inte på något 
värdshus i Kina. Framför oss gå ett par 
små svarta grisar och böka i en gödsel
hög och finna tillvaron dräglig. Den ene 
av dem får lcorn på den så kallade lyktan, 
som hänger under ena skakeln på vår 
vagn, och nu försöker den att böka sig in 
iden och få tag i ett stearinljus, som är 
där inne. Lampan för övrigt består ju 
bara aven ståltrådsställning, som är över
ldädd med tunnt papper. - Här ser jag 
Tör första gången ett föl som är större än 
sin moder. Det är en åsnas fölunge, en 
mulåsna. Det ser riktigt egendomligt ut 
<ltt den större mulåsnan ständigt följer 
efter den lilla åsnan, det borde ju vara 
tvärtom. 

Som vi sitta där och intaga vår måltid 
med pinnar höres ett förfärligt skrän just 
-vid ingången till värdshuset. Det är vårt 
'Stora flyttlass som har kommit, och de 
skola försöka komma in genom porten till 
värdshuset. Ena hjulet har åkt ner i en 
,djup grop alldeles vid ingången, och de 
komma ej ur fläcken: Efter en tio minu
ters diskussion komma de till det resul
tatet, att det är bäst att inte alls giva sig 
in i värdshuset utan stanna utanför på gat
lmnten. Tiden går och vi måste skynda 
-på om vi skola hinna fram innan det 
mörlmar. Vi föredraga nu att färdas fram
:åt tillsammans med flyttlasset. Det kan 
hända att det mörknar och körkarlarna 
känna ej till vägen, därför kunde det an
nars dröja aldrig så länge innan vi åter~ 
såge våra saker' i.gen. Vi hinna dock ej 
längre an ett stycke fi'am på samma gata, 

förrän flyttlasset ånyo, sitter fast i en ·grop, 
och så· börjar på nytt en längre överlägg
ning om hur man skall bära sig åt, En 
levart förflyter ihnan man ,med en brädas 
tillhjälp kommer ur hålet. . Jag sitter fune 
i huven och har liksom alla bilder jag ser 

.	inramade av öppningen, sa för mig bli 
bilderna kanske litet livligare än för Mar
tin och Birgit, som sitta därutanför. 

Vi skaka sakteliga framåt, och: det bör
jar att mörkna. Solen har gått ner och 
stjärnorna lysa klara. Det är samma 
stjärnor här som hemma, bara med den 
skillnaden, att nordstjärnanligger litet 
längre ner mot horisonten här, och Orion 
vid denna tid på året nästan är så gott 
som mitt i zenit på förnatten. I mörkret 
se vi nu ej mycket av vägen, men Martin 
känner till den och därför får flyttlasset 
följa efter oss. När vi nu i mörhet skola 
utför en liten backe, få vi lov . att hålla t1 t 
avstånden för att undvika risken av att 
flyttlasset kör på oss. På den andra sidan 
försänkningen i terrä ngen går en ' liten 
backe uppför, och vi svänga någo t åt hö
ger och gå så upp för backen. Väl komna 

.	upp på krönet höra vi intet av den andra 
kärran. V[\r kusk får gå tillbaka och söka 
efter den. Han ropar med gäll stämma, 
men intet svar höres. I-Ian ropar igen , nu 
litet längre bort, men inte ett ljud till svar. 
Så sitta vi tre ensamma i mörkret och 
vänta. Lite ängslan över situationen kom
mer oss att tala med Gud om saken. Un
gefär en halvtimme har förflutit då vi höra 
hästtramp i backen. Ja, mycket riktigt, 
det är kärran med våra saker som kom
mer. Kusken säger, att de veko av åt 
vänster där det var slät mark i stället för 
att gå rakt fram uppför backen. ' 

Vi komma inåkande i värdshuset i den 
lilla byn Wuwang, byn nära flodstrahden, 
där vi skola övernatta. Litet kokt ·vatten 
sköljer ned dammet i strupen och är upp
värmande i kylan. Vi fä bo ' i natt i det enda 
rum som är ledigt, där det finnes en stor 
lång kang. Hummet liknar mera ett skräp
ruin, i ett uthus på iandet i Sverige. Och 
vad mer, här i Kina är ju allt gjÖ'rt av 
jord, så något vidare tilldragande 'år 'det 
ju ej. Men, nu · är det ju så -en "gång hä'r 

, ' j' 1''' 

., 
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i Kina, och vi kunna ju inte i en h ast 
bygga upp något fint åt oss, bortskämda 
utlänningar, så vi göra bäst i aU göra 
god min och varför kla'ga? Det skänker 
en ljuv tröst att det ju är för Herren Jesu 
skull vi ha det så här, för Honom, som 
verJdigen led för vår shl\. - Det är bis
tert kallt och vi m~s t e ha kangen eJ.clacl. 
En pojke kommer med en bunt halm, 
sloppar in den i h ålet uncler den uppmu
rade bädden och fyrar på, men ja g tror 
visst skorstenspipan är igentäppt, ty all 
röken kommer ut i rummet. Vårt gepäck 
och alla V~\l·a Idäder bli nerrökta , och 
:vrartin säger att dct är en vanlig förete
else. J a, när jag närmare undersöker sa
ken så ser jag, a tt det finns ingen skor
sten, utan rökgången mynnar ut mitt på 
väggen utanför. Blåser aldrig så lit en vind 
u tifrån, s~\ blir draget i hålet utifr~1I1 oeh 
in. Efter att vi tre ha lindat in oss i tjocka 
täcken, lagt oss på kangen och sedan jag 
läst betraktelsen för dagen, somna vi 
gOlt in. 

Dagen därpi\, onsdagen den 20 decem
ber, vakna vi vid att niigon utanför pap
persIön stret ropar pä missionär Bergling. 
Det är kusken, som förde oss hit i går, 
som ämnar sig tillbaka tidigt, och h an 
vill ha betalningen. En annan kärra skall 
föra oss ner till flodstranden, och det blir 
ej förr än senare på dagen. Allts~1 kunna 
vi få vila ul elt lag. Mina invändningar 
att vi skola försöka komma iväg så fort 
som möjligt äro alldeles förgäves. » Vid 
toh- eller etl- tiden går färj an över», blir 
sYaret, »förl' finnes ingen möjlighet.» Så 
blir det aH vänta till fram at tolv då .. , 
Under välitan ha vi en liten andaktsstund 
tillsamma ns och sedan ä ta vi litet av vad 
som kan bjudas oss. Vi sitta p[\ en bänk 
i solgassel inne på en g~lrd som till större 
delen är fylld av gamla bomullsbuskar, 
Dessa anyändas som bränsle, sedan man 
plockat av bomullen. Ett ensamt fettsvans
fär slår där bundet i en jä rnkedja, och 
när några kineser komma och misshandb 
(Iet, tycks det underligt nog känna sig mer 
hemma. 

Tiden svinner, och nu ha visst v~lra sa
ker blivit lastade över på lvö andra kär

ror. Eftersom klockan närmar sig tolv är 
det väl bäst att vi giva oss av ned mot 
noden. På vägen möter jag något oväntat. 
Vi skola utför en lång brant backe. Flera 
vagnar med last skola utför, ned till fär
jan över till provinsen Shensi. J ag går 
litet i förväg för att se hur de bära sig 
å t i u tförsbacken med ,de tunga lassen. 
De måste naturligtvis bromsa, annars gåve 
nog lassen sig i väg ner i Gula floden 
tidigare än önsl,at. En del av vagnarna 
bromsas aven karl , som med ett"rep drar 
åt en stock, pressa d mot hjulen. Där inte 
denna brol11sanordning är lillräcklig, ha 
en del spänt en liten släpkälke efter, som 
åker på sanden utför och ger några ryck 
i vagnen nu och tlä. På den lilla l,älken 
harn~gon tyngre sak bland bagaget blivit 
placera.d och iden är in te dum. Där ej 
heller detta är nog eHektivt," där får nå
gon sä tta sig på kälken oeh" åka. För att 
pröva hur det var, satte jag "mig på en 
av dem, men får snart lov att stiga a v 
på grund av de "kraftiga rycken. J:ör öv
rigt, även att sitta på en vanlig kärra i 
en sådan utförsbacke tar mer på krafterna 
än att vandra utför, varför" vi" föredraga 
detta sena re sätt. Komna till mitten av 
backen stanna alla kärrorna och kunna ej 
komma fram. Vad h ar hänt? Jo, på grund 
av alt man bromsat för kraftigt på den 
första kärran, har den stackars mulåsnan 
slitit och dragit så att hon har dragit ur 
ena skakeln ur kärran. Att komma förbi 
går. ej i elen smala backen, och Sll få vi 
vänta till dess de hunnit laga kärran . 
Kin eskuskarna samlas under det de vän ta 
och sä tta sig ned på hälarna och önska 
höra litet om hur den där kristendomen 
egentligen är. De ha ej hört så mycket 
om den, och nu får Martin tillfäll e att 
redogöra för det hopp, som bor i våra 
hjärtan. Så förflyter tiden, och nu börjar 
vagnarna alt röra på sig igen. Vid slutet 
av backen ha vi ännu en tjug"o minuters 
färd över Gula flodens mader. Mader är 
namnet på de slätter, som finnas på båda 
sidor om Gula floden och som egentligen 
äro flodhotten, men nu vid lågt vatten~ 

stånd bilda stora slälter. Ungefär i cent
rum av dessa ma,der har floden grävt ne"r 
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sig ännu djupare, oml,ring en meter eller vänlig förfrågan vad vi ha i vårt bagage. 
två under den gamla nivån. Vi komma De äro tullmän. Man lastar på en hel del 
således så småningom fram till själva flod andra saker, och så glider vår båt ut. 
fåran. Här blåser det lwllt och en fär Må det här tillåtas mig att jag drager 
skinnspäls, som lämnar stora hö'gar av en slöja över vad som hände under flod
ull kvar på kläderna vid avtagandet, vär övergången med dess besvärligheter, eme
mer skönt. Lådorna lastas så ombord p ~\ dan jag redan i föregående brev beskrivit 
den flatbottna·de pråmen eller färjaD. en liknande flodövergång. Vi förflytta oss 
Stora isflak flyta med strömmen hastigt alltså till en plats, som ligger på Shensi
förbi. Några beväpnade soldater göra en sidan av Gula floden, <:len heter I-Isiayang. 

(Forts. i nästa nummer.) 
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till Hanna Wang, att anv. i verks., 
gm E. G., Brunflo 3: 

770. 	 S. T ., NOcl{eby, för en bibelkvinnas 
underb. i Yungtsl 50: 

796. 	 E. S., Misterhult, till Maria Petters
son, att anv. efter goUf. 5: 

797. L. K., Klintemåla, till d:o 15: 
79a. D:o, till Ingrid Malm, föl' d:o 5: 
803. 	 Syfören., Ljungby, till 1. Ackzell, 

föl' barn- o. kvinnoarb., gm E. P. 250:

Kr. 743: 03 

* 
Allmänna MissionsmedeI 7,756: 28 
Särskilda ändamål 743: 03 

Summa under :Juni månad 1934: .Kr. 8,499: 31 

M ed va1'mt taclc till va1'je givare l 

Herren är god, ett värn i nödens tid, ocb ban 
Jåter sig vål'da om dem som förtrösta på honom. 
Nahum 1: 7. 

RiEDOVISNING 
·över influtna gåvor till Missionshcrnmet -i Duvbo 

april-juni 1934. 

I n n a t u r a: Herr C. B-g, Duvbo, 3 mar
kiser; L. T-ie, Storängen, 1 par lakan, l örn
.gåttsvar, 1 sängmatta; B. N-bg, Stoekbolm, 1 
kg: smör; M. och 1. Rbg, Duvbo, "O ex. av sång
boken "Kom,,; fröken L. Schöns stiirbhu", Stock
holm, l soffa, 1 atennienne, 2 hyllOl', ett för
hänge, diverse böcker, en morgollrock; P. W-r, 
Djursholm, lilloleummatta; J-n, Bor, kaffe. 

K o n t Ii n t: J. S-Il, Stockholm, Li kronor; 
E . A- n, VetIa nda, "till kaffebordet», 2J kronor' 
kaffepeugar vid årsmötet kr. 60: 35; J. R-Il: 
Stockholm, 5 kronor. 

l{ a d i o f o n d e n: Trpt 12 kronor; G. C-n, 
Duvbo, 2 kronor. 

Med varmt tacle till varje givare! 

"Man skall förnimma både i aster och vas ter, 
-att jag al' Herren ." Jes. 45: 6. 

August och Augusta Berg. 

MIssionstidningen 

SINIM.S LAND 

utkom.mer 1934 i sin 39 ode årgång. 

Organ för. Svenska Missionen i Kina, 

ansvarig utgivare: Erik Folke. Redigerad 

under medverkan av Martin Lind6t1. m. fl. 

Utkommer med 20 nummer om året, samt 

innehåller uppbyggelseartiklar, bibelstu

dier, bre... fr. Kina., uppsa.tser för ungdom 

samt miSBionsnotiser från när och fjär

ran, m. m" m. m. 

Tidningen kostar: helt år kr. 2: 25 , 3 

kvartal kr.1 : 75, halvår kr , 1: 25, 1 kvar

tal kr. O: 90. 

Sänd till utlandet kostar tidningen kr. 

2: 75 pr år. 

Prenumerantsa.mlare, som verkställa 

prenumeration å närmaste postkontor, er· 

hålla, mot insändande till expo av postens 

kvittenser, kr. 2: 25 för varje 6·tal ex. men 

då intet friexemplar. 

När 6 ex, eller därutöver rekvireras från 

exp., erhålles vart 6:te ex:. gra.tis. 

Provexemplar erhållas gratis från ex· 

peditionen, 

Skriven till missiQnltrerna! 


Bedjen (ör missionltrerna! 


Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 
Telefon: 104459. 105473. Postgirokonto n:r 50215. 

~,~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

INNEHÅLL: 
Aposteln Pauli åstundan. - Från Red. och Exp. - S. M. K:s Bibel- och Ung
domsveckor 1934. - N ägot om Kina. Från missionärerna. - Ungdomens avd el

ning, - Redovisning. - Missionstidn. Sinims ~and. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Stockholm lD34, Svenska Tryckeriaktiebolaget. 
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ANSVARIG UTGIVARE: E. fOLKE. 

Maurit z bergs slott efter en teckning av A. Goes. 
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KRISTI KYRKAS UNDERBARA BYGGNAD.* 


En annan grund kan ingen lägga 
än den som är lagd, nämligen Eris
tus Jesus. 1 Kor. 3: 11. 

Efter att hava liknat arbetet i Guds 

rike vid ett åkerfält, där aposteln och 
hans medarbetare, var och en efter sin 
nådegåva, utfört sitt arbete, framstäl
ler Paulus nu under bilden av ett 
byggnadsarbete huru Kristi rike vin
ner sin, tillväxt här på jorden. 

Själv liknar han sig vid en förfaren 
byggmästare, som var han for fram 
lade grunde'n på vilken andra sedan 

fingo bygga. 
Marken, på vilken denna boning 

bygges, kallas för »andens åker». Väl 
var den från början oländig och 
föga tilltalande, men så började den 
store byggmästaren, Gud själv, med 
sitt förberedande arbete. Det spräng
des och röjdes, lagen utförde sitt verk 
och uppenbarade synden, och så kom 
den dag då »grunden lades». Detta 
var väl det viktigaste i hela byggnads
arbetet. Vad som bygges på lös sand 
faller till sist, och ju ståtligare det 
byggdes, desto större blir fallet. V år 
tids stora katastrofer bekräfta detta 
och historiens ojävaktiga vittnesbörd 
träder fram vid sidan av Bergspre

dikan. 
E n f ö d d e s o n e n ä r g r u n d e n. 

Han var apostlarnas och profeternas 
hörnsten. Om honom vittnar Jesajqs 
då han säger: » Se, jag lägger i Sion 
en grundsten, en väl beprövad sten, en 
dyrbar hörnsten, fast grundad, den 
som tror på den skall icke behöva fly.» 

* Huvudtankarna i ett bibelstudium vid S. 
M. K:s årsmöte 1934, hållet under ledning av 
missionär August Berg. 

Väl ha denna världens byggnings
män i alla tider aktat densamma för 

intet, men »i ingen annan finnes fräls

ning». Den som ej bygger på denna 

grund, som ej funnit liv i honom, skalI 
ej kunna frälsas. Utan livsgemenskap 
med Jesus gå vi förlorade. 

Redan i vår barndom lärde vi o'ss,_ 
vad vi kanske då ej fullt fattade, »att 
Jesus Kristus, sann Gud, född av Fa
dern i evighet, sann människa, född 
av Jungfrun Maria, är min Herre, vil 
ken mig, förtappade och fördömda 
männi'ska, förlossat, förvärvat och 
vunnit haver ifrån alla synder, ifrån 
döden och djävulens våld, icke med 
guld eller silver, utan med sitt he
liga och dyra blod och med sitt 
oskyldiga lidande och död. På det 
jag skall vara hans egen, bliva och 
leva under honom i hans rike, och ho
nom tjäna i evig rättfärdighet, oskuld 
och salighet, såsom han ifrån döden 
uppstånden är, lever och ree-erar i 
evighet. Det är visserligen sant.» 

Bygg då på den säkra grunden, kära 
själ, och sjung glad med sångaren~ 

»Jag nu den säkra grunden funnit, 

Där trygg och glad jag vila får, 

Jag nu den rätta hamnen hunnit, 


Som är i Jesu dyra sår, 

Där bliver jag förvarad väl 

Och finner räddning för min själ.» 


D e t e v i g a l i v e t, s y f t e m å l e t 
m e d b y g g n a d en. »Bättring och 
syndernas förlåtelse skulle predikas i 
hans namn.» Så lydde orden till de 
församlade lärjungarn'a. »Efter den 
Guds nåd, som blev mig given, lade 
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jag grunden som en vis byggmästare», 
vittnar aposteln om sig själv. Han har 
haft många efterföljare. Alla Guds 
barn äro kallade till att vara »Guds 
medarbetare ». I detta byggnadsarbete 
får aldrig någon arbetsinställelse in
träda. Byggandet börjar tidigt i hem
met, i söndagsskolan, vid ordets för
kunnande, ja, överallt där man pekar 
på Guds Lamm, som borttager värl
dens synd. Ar det icke en härlig upp
gift att i det stora mi'ssionsarbetet få 
vara med om att infoga en mursten, 
att vara kanske litet "murbruk", som 
binder samman, att med offer och för
bön deltaga i den härligaste av alla 
byggnader, en byggnad som döds
rikets portar icke skola bliva över
mäktiga, och 'som reser sig allt högre 
och härligare tills den nått sin fullkom
ning? Från världens olika länder, så
väl som från Guds Israel, infogas allt 
fler och fler levande stenar i denna 
underbara byggnad. 

Det berättas, att sir Thomas Wren, 
St. Pauls-katedralens i London skick
lige byggmästare, en dag ställde en 
och samma fråga till trenne av de tal
rika arbetarna. Frågan lydde så: "Vad 
för slags arbete utför du? » Den först 
tillfrågade svarade: »Jag arbetar för 
en dagspenning av 3 sh. och 6 pence. » 
Den andre svarade: »Jag hugger 
sten», men den tredje sträckte på sig, 
blottade sin kraftiga högra arm och 
pekade på de verktyg han hade i en av 
händerna och sade: » J ag hjälper sir 
Thomas Wren att bygga St. Pauls
katedralen.» 

»Guds medarbetare. " Varje hus 
bygges ju av någon, men Gud är den 
som har byggt allt. Hebr. 3 :4. 

Så give Herren oss sin nåd till att 
själva bygga på den en gång för alla 
lagda grunden och i <).11 vår förkun
nelse, likt visa byggnadsmän, »lägga 
grunden » ! 

A u g u s t B e r g. 

Mauritzberg . 
»Sade iag dig ick e, all om du 

trodde, skulle du få se Guds här
lighe /.» 

Dessa ord hava vi bokstavligen sett gå 
i uppJyllelse under denna vår vecka p å 
Mauritzberg. Det va r ju detta, som varit 
vår bön und er det gångna året, och all
deles särskilt under tiden närmast före 
»veckan». Och det var ju för alt få »se 
hans härlighet», vi skulle samlas. 

I år kommo vi »hem» till Mauritzberg, 
och liksom und er alla de föregående vec
korna på Steninge och på Mauritzberg 
förra aret möttes vi av Fru Lindmarks 
öppna famn. Måtte· Guds välsignelse i 
överflödande m ått komma över Direktör 
och Fru Lindmark för allt vad de gett och 
ger oss under dessa veckor. 

Det var en stor skara, som samlades li 
år, och vi undrade nog, hur det skulle gå! 
med utrymmet i kyrkan. Om Gud ger oss. 
vackert väder , går det nog bra, för då 
kan alltid en del sitta utanför den öppna 
dörren, sade vi. Gud gav oss både vac
kert väder och regn, men även under reg
net fick vi plats. Ju närmare vi fick sitta 
varandra, ju »varmare» blev det. 

Som vanligt vid våra veckor var först a: 
mötet på tisdagskvällen, och det var ju 
välkomstmöte. Vi började med sången 237 
i Uppåt, och vi kände, att den ·sången 
trängde upp »långt bortom rymden vida»_ 
Efter sången talade vår älskade missions
föreståndare över · Ps. 118: 24. »Detta är 
den dag som Herren gjort; låtom oss på 
den fröjdas och vara glada.» Denna lov
sång sjöngo alltid judarna vid början av 
de skira högtiderna, och vi veta; att Her
ren Jesus sjöng den, innan h an gick från 
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»den övre salen» ut till Oljeberget, omedel
bart före sitt lidande. Ps:a 116,117, 188 äro 
alIcleks särskilt välsignade. De sjöngos av 
ett folk, som visste vad vedermöda och 
svårigheter voro, men de sjöngo denna 
lovsång mitt i vedermödorna. Den var 
dem till tröst, och den påminde om, yad 
som sImlle komma. Detta vill den även 
göra med oss, den påminner oss om vår 
Frälsare, vår hörnsten. Vi skola under 
denna vecka få mottaga av alla de väl
signelser, som i denna lovs[mg äro omta
lade. Äro vi bel'edda att mottaga dem? 
Må vi få allt det vi längta efter. Må vi 
sträcka oss efter det, »såsom väktaren vän
tar efter morgonelll). i'vlå han så välsigna 
oss att vi den sista dagen kunna säga: 
»Detta är den stora dagen». 

Hä l'efter sjöngo vi »Länksången», ·»Eme
dan blodet räcker tilb. Efter denna följde 
den sedvanliga presentationen, då \'ar och 
en fick gå fram och få ett 1;:0r t med sitt 
namn fästat på bröstet. Det yar en stor 
ungdomsskara, och många som i år voro 
med för första gången. Efter mötet i kyr
kan stodo vi alla i ring utal1för kyrkan 
och sjöngo. Så var fÖl"sta dagen i vår 
stora högtid tillända. 

.Morgonbönerna leddes av missionssekre
teraren. 

Pörsta dagen pämindes vi om, a tt Her
ren Jesus vill vara vår gäst. Lukas 19: 5. 
Han säger: »1 dag måste jag gästa i ditt 
hus». Han vill vara vilr gäst, men han 
vill inte bli mottagen endast i ett gästrum 
utan i alla våra hjärterum. Vi skall inte 
försöka taga undan något, därför att vi 
liksom vill städa undan därinne, innan vi 
taga emot honom där. Det är först när 
han kommer in i alla våra rum, som de 
bli i ordning. Endast han kan rensa bort 
allt orent därinne. I-Ian vill komma in i 
v~lra hjärtan och giva oss sin rika välsig
nelse. Får han detta, kan han OCks~1 få 
säga' till oss: »1 dag har frälsning veder
farits detta hus». Må vi så bli hörsamma 
o~h verkligen öppna hela vårt hus; då han 
sägcr till OSS,< »1 dag måste jag gästa i 
ditt hus». 

2:a dagen påpekades, att vår Frälsare 
ock~å vill vara vår värd. 

Han vill se oss som sina gäster. I Mat
teus 22: <1 är en inbjudan. I dag dukas 
måltiden, allt är redo, ingen behöver bliva 
börta. Kommen, sitt ned vid bordet. Det 
är av stor betydelse för lärjungarna att 
få sitta till bords med Jesus. Det var fÖI'st 
Ilär lärjungarna i Emmaus fingo sitta till 
bords med Jesus, som de kände igen ho
nom. Det är av vikt för oss att få sitta 
till bords med Jesus, ty det stärker oss att 
gå vidare på vägen. Han dukar bordet 
för alla, även för en och en; Yi äro aldrig 
för få att få sitta till bords med vår Präl
sare. 

3:e dagen talades om Herren Jesus S~l

som värd och tjänare. 

I Lukas 12: 37 står, »Han skall fästa upp 
sin klädnad och själv betjäna dem». Han 
utblottade sig till vår tjänare. Han säger, 
»Människosoncn har ej kommit för att 
låta tjäna sig utan för att tjäna». IIan 
som givit sitt liv till lösen för många. Må 
vi tjäna lika villigt som han, följa i hans 
fotspår. 

4:e dagen påvisades huru Jesus är jlläs
(are och Herre. I Joh. 13: 13 läsa vi, »1 
kallen mig 'Mästare' och 'I-Ierre' och I sä
gen rätt ty jag äl' s:h. Vi må påminna 
oss, att han är Herren, och vad det kos
tade honom att bliva vår Herre. Hur han 
förlossat och vunnit oss. Vi veta det, men 
vi måste på minna varandra om det. I-lans 
herradöme vilar på fast grund. Därför få 
vi kalla honom Herre. I Matteus 7: 21 stål' 
så gripande, ::t!lyarsamt rannsakande: i'l'len 
ej bara säga l-lerre, Bene, utan göra hans 
vilja. I )'larkus 3: 5 står: »Räck ut din 
hand». Nog såg det omöjligt ut, att man
nen skulle kunna räcJw ut den förtvinade 
handen, men han lydde och räclcte ut sin 
hand. Han trodde, och han fick känna Jesu 
kraft. Så gör det heller inget, om vi äro 
förtvinade, ant blir möjligt, blott vi lyda 
h ans befallning. 

Bibelstudierna över ämnet »Skugga och 
verklighet», vilka leddes av Missionär 
August Berg, komma att inflyta som sär
skild ar tike!. 

Vid middagens möten talades l ar om 
världsmissionen från dess ringa begynnelse 
och intill vår tid. 
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Folc, : M. Lind en . 
Deltagare i S. M. ]{:s Bibel- och Ungdomsvecka på Maurilzberg 1934-. 

Första dagen talade missionsIörestånda
ren om »Den ringa begynnelsen». Vi fingo 
så följa missiollskallelsen genom tiderna. 
Vi fingo se spåren av· apostlamission , det 
första uppspirandet. Det var en ringa 
början, men det var Guds verk och det 
hade liv och haft i sig. Missionsförestån
daren påpekade, alt anledningen till att 
det dröjde så länge, innan någo t missions
arhete upptogs, var, att de kristna icke · 
förstod missionens betydelse på grund av 
att de missförst:i tt missionsbefallniligen: 
De me nade, att denna endast gällde apost
larna. Då de fingo syn på att missionsbe
fallningen gällde dem , kom missionen i 
förgrunden . Guds ord måste bli lenmde 
härhemma, innan det kan bli missionsar
bete. Väckelse och mission höra samman. 
I början av lGOO-talet började missionsväc
hlsen i Tyskland. Den, som då började 
tala om mission, fick dock stå ensam. Kal
lelsen hack han fått, och den blev han tro
gen, gick ensam ut. Det var den ringa 
begynnelsen, men den har blivit välsignad 
genom tiderna. sr, l,om en »fopandes röst 

i öknen», en tysk ril,sgreve. Den gamla 
rösten I,om igen, och det blev ett uppvak
nande. Det fanns de, som hade öra och 
hjärta för missionen, de kände, att det val· 
Guds vilja, att vi sl,ola missionera. Det 
fanns dock många röster, som sade, att 
missiorrsarbete var endast svärmeri. De, 
som börjat, släppte dock ej taget, och så 
bildades det första missions sällskapet, Jesu 
Sällskap. Så ringo ,i följa med och se, 
hur Gud kallade en här, en där, och hur 
de gingo, många ensamma och utan något 
understödjande sällskap, gingo i Guds 
kraft och i visshet om sin l<allelse. Vi fingo 
höra om det välsignade arbetet bland in
dianerna p å 1600-lalet av John EJliot, han, 
som l<allades »Indianernas apostel». Han, 
som förvandlade allt, som han mötte, 
bön. I-lan, som översatte bibeln 1ill deras 
språk, ett språk, som numera ej talas av 
något folk, och som skulle vara försvun
net, om icke · hans biIJelöversä ttning fun
nits. 

Ar 1705 gingo Ziegenbalg och Pliitschau 
till Indien. Vi gå, sade de, i Herrens namn 

i 
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oeh om blott en själ kan räddas, hava vi 
fått lön för vår resa. De stodo där trogna 
sin Herre, och de förde h ans verk framft t. 
De stodo där som levande Herrens ljns 
mitt i hedendomens mörker. En av de
ras cfterföljal'e var Christian Friedrich 
Schwartz, som arbetade oavbrutet därute 
i 46 ~lr utan att n~lgonsin komma hem. 
Om honom sade infödingarna: »Den som 
fader Schwartz välsignar, han är välsig
nad; den han förbannar, han är förban
nad». Han stod som en andlig fader för 
hela den evangeliska missionen i Sydin
dien, och han blev kallad »Kungaprästem). 

Till Grönland reste år 1721 Hans Egede, 
han som k allades »Grönlands apostel». Till 
Afrika, Söderhavets öar, till Nordamerika 
kallade Gud sina vittnen. De' hörsammade 
kallelsen och gingo. Det var den ringa 
begynnelsen. De voro våra föregångare i 
missionens stora gärning. 

2:a dagen talade Lisa Blom över »Ge
nombrottet i hemländerna». Med undan
tag av Herrnhutarne, dröjde det till i slu
tet a v 1700-talet, innan genombrottet ]<om 
här hemma. Herrnhutarne stå som ett 
klart skinande ljus i världshistorien. De 
började i ringhet, de utsände enkla män 
med brinnande tro, utmärkta missionärer, 
som ödmjukade sig själva för Jesus Kris
tus, för att han skulle få bruka dem. Till 
Grönland gingo de, till Västindien, till 
Nordamerika. Det var vedermöchl:ns år, 
ingen frukt, men så kom en själ, och han 
fick m ånga efterföljare. Så är det. än i 
dag, ingen massomvändelse men en och 
en överbevisas om synd. En låga tändes 
som sedan sprider sig till en annan. 

Nu behövde Gud få en man, den rätte 
mannen i den rätta tiden. Och det var 
William Carey. Betydelsen av hans pre
dikan i NoHingham kan ej nog uppska t
tas i våra dagar. »Vänta stora ting av 
Gud», det var den tändande gnistan. Den 
nya synen på missionskallelsen, och det 
första missionssiillskape t i England bilda
des. Carey blev den förste missionären i 
det första missionssällskapet. Han var en 
enkel man, men han var ödmjuk, och där
för ' lmnde Gud bruka honom för att föra 
sitt verk framåt. Så var missionsväckel-
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sen i full gång i England och SI\Ottlancl. 
Likadant blev det i de a ndra länderna. 
Missionsväckelsen började sprida sig från 
krets till krets, frim land till land. Guds 
Ande fick väcka upp de kristna för mis
sionens gärning. Hur började det här i 
Sverige? Det var Peter Fjellstedt, som 
var banbrytaren här. Han reste i Engel
ska Kyrkosällskapets tjänst ut till Indien, 
men mås te efter några år återvända. Nu 
offrade han sig för fäderneslandet och 
sökte genom tal och skrift väcka missions
sinnet här h emma. Under hans bortovaro. 
1835, stiftades Svenska Missionssällskapet. 
Vi veta, att S. M. K. var vår första kina
mission, men nu finns det. 11 svenska mis
sionssällskap, som arbeta i Kina. Vi kun
na aldrig nog tacka Gud för dessa som 
voro med och började arbetet. För dem 
som gingo ut, men oele för dem, som h är 
hemma arbetat. De som bedit och de som 
offrat. Vi kunna aldrig nog uppskatt a för
bönens välsignelse. Så se vi med ödmjuk
het på v:'1r egen mission, vi behöva bedja 
Gud om ödmjukhet. Vi skulle kunna göra 
myclcet mera, om Gud finge tal a med oss. 
Bruka oss, Gud, så att vi ej försitta den 
tid du ger oss. 

3:e dagen talade Martin Linden om 
»Framryckningem).. 

Vi veta, alt det står: »Juden för s t», men 
judemission har ej haft främsta rummet i 
missionsvännernas hjärtan. Det är gri
pande att tänka på, att det behövs mis
sion i det Heliga landet. Det land, där 

. missi onens vagga stod, där behövs kristen 
mission. Det är allvarligt att tänka på, 
a tt det är möjligt att komma så lå ngt bort. 

Det var amerikanska' missionärer, som 
först togo upp a rbetet där. Nu arbeta 
flera sällskap där, och på Sions berg fin
nes nu ett »bönehus». 

I Indien kämpade Carey flera år ensam, 
det var bmp och nöd, men han höll ut. 
Det dröjde 7 år, innan han fick döpa elen 
första infödingen. Han gick fram i tro, att 
Gud skulle föra sitt verk fram till seger. 

Bland mohammedanerna, till Birma, Sö
derhavets öar, till Afrika , Sydamerika, 
överallt upptages mission, nya tegar upp
tagas, och nya segrar vinnas. 
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Många missionärer fingo giva sina liv, 
men nya kämpar följde i martyrernas 
spår. 

I Kina öppnades mission 1793. Det var 
·en stängct dörr, den öppnades genom krig. 
l~ llder stort lidande och många svårighe
ter gick dock verket framåt till seger. 

Japan var stängt för mission ända till 
1850. l\Iissionen kom då in i landet, och 
även där vunnos själar för Guds riJ{e. 

4:e dagen talade missionsföreståndaren, 
nu över ämnet »Öppna dörrar». 

Over allt finnes nu öppna dörrar rör 

missionen. Missionärerna få gå i de första 
kämparnas spår. De få taga arv efter dem. 
Det kostar något ännu i dag att gå ut i 
Guds tjänst, men ack, vilken nåd att få gå. 
Det är nöd att stå framför en stängd 
dörr, men det ät ansvar att stå framför en 
-öppen dörr. Missionens verk går framåt 
med hast, men fienden har också bråttom. 
Han gör allt för att förvilla de hedna
kristna, och han försöker splittra försam
lingarna. lIan lyckas ihland , men han kan 
dock ej ' hindra evangelie framgång . 

Nu har Gud lagt ansvaret för missionen 
på oss, mu vi ej svika utan sta trogna på 
den plats, han ställt oss. 

Vid l:a dagens e. m.-möte talade först 
Ida Söderberg. Ilon var för första gangen 
med på en »vecka», och' nu skulle hon 
tala om sin omvändelse och sin kallelse. 
Hon talade om hur Gud rörde henne fram 
till korset genom nöd. Hon kämpade med 
Gud i bön, och Gud hörde henne, hon fick 
sina ögon öppnade och hon fann att det 
var till korset hon skuHe gå för att få 
frid . Så l<allade Gud henne till Kina, inte 
"ar hon villig att ga, och för övrigt syn
1es vägen stängd för henne. Guds kallelse 
stod dock fast, och hon nek nåd att lägga 
sitt liv i h,ms hand. Vägen öppnades för 
henne, och hon fick gå ut till Kina. Nöd 
,och svårigheter av många slag ha väl 
mött henne under denna första period, 
nog har hon känt sig oduglig som missio
när, men kallelsen stod fast. 

Efter solosång talade Judith Hu!tqvist. 
Hon ville tala om att Gud har kallat 

och kallelsen har h{t1lit. 
Gud. kallar, men sällan är någon villig 

att gå strax, när han fått kallelsen. Det 
är så mycket i vägen, arbetet är så kärt, 
och många tycka, att de kunna göra mera 
för missionen genom att stanna hemma 
och offra. De vilja komma ifrån att kal
lelsen gäller för dem att gå ut. Så får han 
ofta föra sina barn djupt ned i nöd och 
sorg, innan han får dem villiga att gå den 
väg, han vill. Så var det för Judith, nu 
kände hon det så viktigt att tala om, att 
kallelsen håller. I-Ian, som har kallat, äl' 
trogen. Han säger: »1 haven icke utvalt 
mig, m en jag Eder)). 

2:a dagen talade Selfrid Eriksson om de 
vägar, Gud fört honom. Först ut från 
synd och värld , sedan in i sitt verk. Gud 
)<Clllac1e honom till Kina, och nu står han 
färdig att resa ut för första gången. Un
derliga hade Herrens vägar synts honom 
ibland, de hade inte aJls gått dit han vän
tat och hoppats, men han hade fått lära 
sig a tt bida efter Herren. Nu har Herren 
öppnat vfigen, och nu går han med glädje. 

Efter en körsång talade Ella Dahle. I-lon 
talade om, att hon på en resa kom i sam
tal med en herre. Under samtalet sade 
han: »Är Ni en kristen så är Ni lycklig, 
men då har Ni också ett stort ansvar». 
Gud hade låtit denne man komma i hen
nes väg. I-Ian hade något att säga. Vi ha 
ansvar för dem, som vi möta i livet. Kan
ske finns det någon, som vi skulle få hjälpa, 
som kanske blir utan hjälp, om vi ej gå . 
Det är ingen böpda alt få gå men nåd. 

Efter en sång, »Varje själ har sin väg 
att ga», talade Lisa Blom. 

Att varje själ har sin väg att gå, det ha 
vi fått se nnder alla våra »veckor». Gud 
har fått möta många, möta för första 
gången, men också för fjärde, ja, för fjärde 
gången. Det har varit stor glädje att nå
got få hjälpa, att få visa på honom, som 
kal) hjälpa. Under dessa veckor ha många 
fålt nåd att lägga sin vilja i hans och gå 
den väg, han vill föra dem. Vi ha fått se 
omskapade liv och omskapade ansikten. 
Alla ha vi fått ett pund att förvalta, även 
de, som ej kunna resa ut till missions
fäi tel. 

3:e dagens e. m. talade först fru Folke. 
» Vill du följa n'llig.» Del frågas här, det 
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ljuder så sakta. Vem är han som frågar? 
Kristus är det. Han kommer så ofta för
dold för oss, vi veta ej, att det är han. 
Niir vi ej känna igen honom, säger han 
sa sakta: »Maria», då se vi, att det är han. 
Sa ter han sig för oss, och vi få säga, »vi 
ha sett JesUS». 

Därefter talade Judith Hultqvist. 

I Matteus 13: 3-8 talas det om en sådd. 
Gud har kallat oss till sina såningsmän, 
och utsädet är hans eget ord. Det brukar 
alltid vara viktigt, att utsädet är gott. Vi 
ha fålt ett mycket dyrbart utsäde. Somt 
föll vid vägen, somt föll på slengrunden, 
och somt föll bland törnct. Det få vi se 
i vårt arbcte, och det blir nöd och kamp 
för oss. Men somt föll i den goda jordcn·. 
Lovad vare Gud för allt vad vi Httt se och 
ej få se. Det skall bära frukt till evig tid. 
En dag talade Ida Söderberg om silt ar
bete i Kina. Hon talade om hur Gud ver
kade. Ibland ser det ut för oss, som om 
allt vårt arbcte vore fåfängt. Vi tycka, 
inget bär frukt, men då l,ommer Gud och 
visar, att, då vi tyckte det vara fruktlöst, 
då, just då, bar det frukt. Vi ha många 
g:'lllgcr arbetat i dagar utan att vi lmnnat 
se, att någon lyssnar, men efteråt få vi 
veta, att just då var det något ord, som 
fastnade och slog rot. Ibland tycka vi. 
alt det ser så lovande ut, de lyssna så ivrigt 
och komma så ofta, men så få vi se, att det 
var inget äkta. Vi få så p~t en förhoppning, 
men Herren ger växten. 

Lördagskvällen, Offers tunden, nu voro 
vi åter där. Stilla samlades vi i kyrkan, 
våra blickar rikladcs till altaret, där stod 
offersJdlen. Vad skulle vi lägga ned i den 
i kväll? Skulle vi endas t lägga ned de 
slantar, vi kunde offra, eller skulle vi lägga 
ned något mcr? Skulle vi lägga ned oss 
själva, vårt liv, våra förhoppningar, våra 
svårigheter av alla slag, voro vi vilTiga 
att lägga allt detta i ofIerskålen? Vi tro 
och vela, att mycket lades dit, hur myc
ket, det skall en dag uppenbaras. 

Vär älskade farbror Erik talade även 
denna gimg över prof. Sak. 6: 9. Denna 
underbara text om kronorna. Den text, 
SOm mer än andra tcxter låter oss känna 

vår gränslösa litenhet inför Gud, men som 
också kan lyfta oss upp till honom. 

Tag emot gåvorna av de landsflyktiga-, så 
säger Hcrren. I-lan vill taga emot gåvor 
av a ll a sina harn, varifrån de än komma, 
och han vill använda dessa gåvor i sin 
helgedom. Han skall taga gåvorna, och 
han vill göra kronor av dem. Varje gåva, 
en sten i kronan, men stenarna måste 
passas in. Tänk, vad besvär och arbete 
v[tr store byggmästare får med varje sten. 
!lIen Hink, att 11::\11 vill använda dem. det 
är nåd, endast nåd. Av gåvorna skall gö
ras en krona till vår store Överstepräst
Våra gåvor, som stenar i hans krona. 
Annu me,'a vill Herren göra med våra 
gåvor, han skall göra en krona å t var och 
en av oss, och dessa kronor skola förvaras 
i Herrens tempel. På stenarna skall nam
net skrivas, och de kronorna skola ei 
glömmas. Vem skall gå och se på kro
norna och låta sin blick falla på dem? Så 
detla förunderliga, att Herren vill ha oss. 
med i Lyggandct av sitt tempel. Från alla 
håll komma de, alla vill han använda. 

Så började denna gripande vandring 
fram till offerskålen, som fylldes av gåvor. 
Den långa raden ringlade ut genom dör
ren, och där ute i skymningen sjöngs den 
ena sången efter den andra, under det att 
vi, några s tycken, inför Herrens ansikte 
togo emot det offer, som givits. Detta un
der, som Herren förnyar år efter år. 
I-lans är guldet och silvret, han ger det åt 
oss att förvalta, men han tager oekså 
emot det då vi ge honom det åter, och 
han vill välsigna det. Snart hade vi räk
nat allt, och kyrkan fylldes igen aven 
förväntansfull skara. Farbror Erik stod 
framför altaret för att tala om summan. 
Den var stor, mycket större än vi någon
sin våga t hoppas. Då var det 1,855:
kr., men det kom mera gåvor på sönda
gen, så att slutsumman blev 2,100: - kr. 
Det blev tack och lov den kvällen. 

Söndagen, den sista dagen. Missionär 
August Berg predikade på f. m. över da
gens prcdikotext, Den orättfärdige förval
taren. Inför den predikan fingo vi fråga 
oss var och en, hur vi förvaltat det, vi 
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fått att förvalta, och om vi voro redo att 
avlägga räkenskap över vårt fö-gc1eri. 

P å e. m. talade missionär ·Richard An
derson över Matt. 11: 28-30: Tag mitt ok. 
Vad är oket? Det vet jag ej. Jag tror 
det är Guds vilja med vårt liv, det är olika 
för var och en. Det kan vara e tt 01(, då 
Gud bjuder oss att stå stilla, då vi helst 
ville gå. Men under allt är dct ljuvligt. 
Vi behöva ej bära oket ensamma. Jesus 
bär o](et med oss, o<.:h han tar nog den 
tyngsta delen. 

Efter en sång talade Martin Linden 
över EL 2: 10, om att vi äro skapade till 
goda gärningar, som Gud har berett 
för oss. 

Kl. 7 samlades VI anyo i kyrkan, nu 
skulle vi få gå fram till hans dukade bord 
och möta honom själv i hans Nattvard. 
Det var en stilla stund inför hans ansikte. 
Liksom vid offerstunden l\Ommo de alla, 
bänl,rad efter bänkrad tömdes, och de 
;.;:ammo fram för att mottaga honom själv. 

Förutom kyrkoherde Lindmark var även 
kyrkoherde Axelsson, församlingens kyrko
herde, med i år. 

Avskedsmötet. Äro vi redan här, var det 
flera som sade. Nyss var välkomstmötet, 
skall vi sluta nu, när det är som bäst. J a, 
nu var denna underbara vecka slut, och 
vi skulle ha avskedsmöte. 

Farbror Erik talade över .Jeremia 31: 9: 
»Jag skall leda dem där de gå bedjande 
fram». Han har åtagit sig att leda oss på 
den väg, som ligger framför oss. Dag för 
dag, dag för dag. ylå vi hålla oss nära, 
så vi känna, att han leder oss. Vi skall gå 
unde!' bön. Hava gemenskap med honom. 
Allt vill han taga del av. Men han har så 
mycket för oss att göra. Han har lovat 
att leda oss fram. Väl' frälsnings Gud 
skall hjälpa oss fram, tills vi triumferande 
ingå genom porten, hemma vid målet. 

Härefter vidtog detta förunderliga vilt
nesbördsmöte, som vi trodde skulle sluta 
först, sedan alla deltagarna »tackat». Inte 
alla ))tackade)) hörbart, men en stor skara. 
Det var så mycket att tacka för denna 
vecka . Gud hade fått l))ula så många. Han 
hade Hllt möta för första gången, och han 
hade fått fylla deras hjärtan med så stor 
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gläclje och frimodighet, a tt de måste få 
tala om det och få tael,a honom för det. 
Han hade för många riktigt fått visa sin 
storhet och sin kärlel(, han hade blivit 
så stor, att de måste få tala om det för 
oss andra. Till andra hade han kommit 
med nya välsignelser, de hade tänkt att 
Gud knappast kunde ha mer att ge dem,. 
de hade fått så mycket förut av honom, 
men nu hade de fått se, att han hade ännu 
mycket mer ]n'ar a tt ge ·dem, o<.:h detta 
"ilie de tala om. Ater andra hade fått se 
sin väg, den som han ville att de sl'ulle· 
g~l, och dc hacle fått nåd att lägga sin 
hand i hans och lovat honom att gå hans: 
väg. Detta ville de tala om. Andra bad 
om förbön, att de mMte kunna stå kvar 
och lysa som himlaIjus för ·dem som de 
möta på vägen. Efter ))vittnesbördsmötet)} 
började ))bönemöteb, och då - ja, då tror 
jag, att de, söm ingenting sagt förut, då 
tacl,ade Gud för vad de fått. 

Detta var slutet på vår vecka på Mau
ritzberg denna gång. Myel,et mera kunde 
och borde skrivas härom. Detta vill en
da st vara ett vittnesbörd om, hU!' Gud. 
mötte oss, och hur han välsignade oss. 
Resultatet av vår samvaro skall en gång 
bliva uppenbart. Give då Gud av nåd, att 
något blir bes!flende för evigheten. 

H. B. 

.f'QÅr'I._ d. ~ 

~Ol"'!O<"IExpr:.n!TTON.. 

Missionstidningen Sinims Land. 
Under sommarmånaderna juni-septem

bcr kommer Missionstidningen Sinim5
Land i år, i likhet med föregående år, att 
utgivas med endast ett nummer i måna
den. 

Bibel- och ungdomsdagarna på Säter 
17-19 aug. 

Kära J<inavänner och länkar! 

Bibel- och ungdomsvecl\an på Mauritz
berg är över. Gud har givit oss alla, som. 
få lt vara meel, stora välsignelser ur sitt 
rilw fÖrl'åd. 

Nu är det vår önskan att samtliga Göte
borgstraktens ldnavänner och många flera. 
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må under Säterdagarna få del av de nya 
välsignelser som Gud har i beredskap. 

Ur programmet må anföras: De som ha 
tillfälle därtill inbjudas till ett förberedan
de bönemöte kl. 7 e. m. d. 17 :e aug. Kl. 8 
e . m. hälsningsanföranden av kyrkoherde 
Got/frid ]{[ingner, Martin Linden, Lisa 
Blom m. fl. 

Lördag d. 18:e kl. 8,30 morgonbön, Id. 
10 bibelstudium under ledning av Martin 
Linden, ämne: Missionstank en i Bibeln. 
Vidare missionsföredrag av Lisa Blom m. 
n. samt vittnesbörd av några av de nya 
missionärskandidaterna. 

Söndag d . 19:e kl. 8,30 morgonbön; kl. 
11 predikan, missionsföredrag m. m. A v
slutning kl. 8 e. m. 

Priset för kost, logi etc. i ett för allt 
7 kr. Sänglinne, handdukar, kudde och 
filt bör medtagas.. 

Skriv så snart som. möjligt, helst före 
d. 10 aug. till Olle Goes, Billdal, om och 
när 	vi få se Eder där. 

Bed! Kom! Tag vänner med! 
E. O. - A. G. 

Något om Kina. 
En kortfaitad översikt. · 

IX. 

Buddism. 

Lotusblomman är en synnerligen pas
sande sinnebild för buddisternas grund
väsentliga lära om obeständighet. Den 
växer från en grodd ' under vattnet, så 
småningom utvecklal' den sina kronblad, 
så vissnar den, men lever upp igen från 
sitt frö. Den är sålunda en bild av värl 
dens gång: Den är en ibland många an
dra, många, som h'a levat, och många, som 
ännu höra framtiden till. Allt i världen 
lyder under denna lag, lagen om den 
oändliga kretsgången, menar man. Men 
det är en filosofi, som ej tager med i 
räkningen varken skapelseverket ellel' För
synens ledning. 

Till och med Gautama Budda, buddis
mens grundläggare, var såsom prins i N e
pal blott en ' av många, ehuru han skiljer 

sig från andra i det att han frivilligt kom 
till jorden 663 f. Kr. i den bestämda av 
sikten att visa människorna en väg till 
räddning från detta livet och dess lidan 
den. I-Ian försakade utsikten till matedellt 
välstånd och uppoffrade sitt hemliv för att 
söka efter ett medel mot människosläk
tets olyckor. l ensamheten kom, sedan 
han övervunnit tre gräsliga frestelser, den 
stora klarhet eller upplysning, som gjor
de honom skickad att uppenbara rör an
dl'a, att källan till allt lidande är begär, 
och alt detta begä l' J,an undertryckas ge
nom medlidande med andra och därpå 
grundat arbete för andras bästa_ 

* 
Ar 61 sände den kinesiska kejsaren 

Ming-Li på grund aven dröm sändebud 
västerut för att göra efterforskningar 
ifråga om buddismen. Nitiska missionärer 
togo vara på kallelsen och begagnade till
fället att frambära sin förkunnelse vitt och 
brett i Kina. Ar 335 gavs kejserlig tillå
telse till inrättande av ett kinesiskt präs
terskap, och härpå följde ' snabb och för
blivande framgång. Denna framgång blev 
ännu mera påtaglig sedan Buddas 28:e ef
tel"trädare flyttade från Ceylon för alt bo
sätta sig i Kina. Mongolerna i norr vun
nos för denna tro, och tibetanerna visa
de tidigt Budda undersåtlig tro och lyd
nad och har sedan hållit fast därvid. 

Buddisternas undervisning haremeller
tid ej bevara ts ren och oblandad i Kina. 
Den har i sig upptagit så mycket från den 
kinesiska tankevärlden, att buddismen i 
Kina är helt olika mot den konservativa 
buddismen i Ceylon, Siam och Birma. 

Meningen att Gautama endast är en 'av 
ett stort otal övernaturliga varelser, vilka 
alla äro i vel-ksamhet för att rädda männi
skorna ur lidandet, har givit passande till
fälle till att få med gudomligheterna från 
Kina, ja, från vilket annat land som h elst. 
Särskilt synes Kwan-in, barmhärtighetens 
gudinna, vara en rent kinesisk skapelse, 
Henne tillbedja barnlösa hustrur, de, som 
äro sjuka eller fattiga, samt de, som fruk
ta för döden. Den fr ån stötande bilden av 
den skJ-attande Budda i nedhukad stälJ 
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ning föreställer en av Gautamas egna lär
jungar, som mim tror skall komma åter. 
En m~ngd andra gudomligheter finnas i 
,de kinesiska templen, ofta blandade med 
sådana, som mera avgjort tillhöra tao
ismen. 

De kinesiska buddisterna erkänna del
.vis läran om själavandringen såsom rik
tig. Det är t. o. m. cn föreställning, som 
Janns i Kina förr än buddismen. Men ld
neserna hava föl'lwstat den åsikt, som sä
ger, att moralisI, utveckling under pe
rioder av tillvaro, som följa efter varandra, 
](an tillförsäJua någon frihet från att 
åter födas, i det att man blir uppslukad av 
(ländligheten. I stället för ett sådant Nir
vana talar man i Kina om ett Västerns Pa
radis, där O-mi-to-fu härskar. Och hans 
ynnest vinnes ej så mycket genom att vara 
barmhärtig som genom att åter och åter 
anropa hans namn, en hedendomens pa
rodi på frälsningen genom Lro. Det svaga 
hoppet om framtida lycka får stöd genom . 
tanken, att prästens förbön, rökelse, brin· 
nande ljus och mässor kanske äro i stånd 
att tillförsäkra vederbörande en trygg re
sa genom den bittra sjön, som alla måste 
passera igenom vid döden. 

Man kan ej säga om någon med större 
sanning än om de kinesiska buddisterna, 
att de av fruktan för döden hela livet va
rit trälar. Ingen behöver därför i högre 
grad än de kunskapen om att Gud giver 
seger, även över döden, genom Jesus Kris
tus, vår Herre. 
(Efter ))Facts about China)) av R. H. Fri 

översättning av M. L.) 

Redogörelse för Svenska 
Missionsrådets verksamhet under 

år 1933. 

I mer än ett avseende kan år 1933 be
tecknas såsom· betydelsefullt i Svenska 
Missionsrådets historia. Såsom den i 
:augusti månad avhållna missionärskursen 
vid Holsbybrunn var rik på välsignelse så
väl från allmän kunskapssynpunkt som i 
fråga om religiös uppbyggelse, så ha de 
sammanträden, som under året hållits i 

Stocl,holm, varit icke ' mindre värdefulla 
såsom uttryck för rådets enstämmiga upp
slutning kring de evangeliska grundvalar
na för missionens frälsningsbudskap. Den
na enighet är ett gott tecken för det fram
lida samförståndet och för rädets uppgif
ter såväl i svenskt missionsliv som i det 
nordiska och interna tionella samarbetet. 

Den femte av Svenska Missionsrådet an
ordnade missionskursen hölls vid I-Iolsby
brunn den 19-27 augusti under ledning 
av Missionsrådets vice ordförande, mis
sionsdirel>tor Nils Dahlberg. över nittio 
missionärer deltogo samt dessu tom såsom 
åhörare ett åttiotal missionsvänner från 
olika säl1skap. Bland föreläsarna må 
nämnas professor K. B. vVestman, kyrko
herde Adolf Kloo, missions pastor E. Frö
berg, missionsdirektor Gunnar Dahlquist, 
missionssekreterare Emil Johnson, missio
närerna John Törnquist och J. Iwarson, 
missionsföreståndare B. Pernow och re
daktör i\, Svärd. Vad som vid denna kurs 
särskilt fäste sig i deltagarnas hjärtan, 
var kyrkoherde KIQos bibelstudier. ))TilI 
många bibelstudier har jag lyssnat)), säger 
en referent från kursen, ))men aldrig till 
något som liknade dessa. Ledaren hölJ sitt 
auditorium i spänning från början till slut. 
Man var rädd för att förlora ett enda ord. 
Satserna kommo korta och tvärhuggna. 
Talet verkade nästan ordfattigt, men det 
hade 'sin grund i den starka koncentratio
nen. Satser och meningar voro utmejsla
de. Allt var så levande, så gripande, att 
man ovillkorligen rycktes med. Det som 
fångade hjärtat, var doek framförallt den 
överväldigande andekraft, med vilken bud
skapet framfördes.)) 

Ett annat uttalande av samme referent 
kan vara på sin plats. ))Utan tvivel ha 
dessa kurser en stor uppgift att fylla icke 
blott genom den kunskap, som meddelas, 
utan genom den personliga samvaron mel
lan missionärer från olika sällskap och 
skilda fält. Huru trosstärkande är det ieke 
att höra deras intressan ta skildringar från 
arbetet! Under sin ver];samhet ha de så
som Herrens vittnen fått skåda, hur Guds 
Ande verkar på människornas hjärtan på 
många olika sätLl) 
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Som vanligt mottogs kursen på det mest 
förekommande sätt av ägarna till Holsby
b:'unn, kamrer och fru Hansson, vilka ock 
under hela tiden tillsammans med hela 
brunnspersonalen gjorde allt vad i deras 
förmåga stod för att bereda deltagarna 
trevnad och glädje. 

Det är icke för mycket sagt, att dessa 
vart tred je år återkommande missionärs
kurser höra till Missionsrådets viktigaste 
uppg ·fter och att enbar t de utgöra en fullt 
tillräcldig motivering för Svenska Mis
sionsrådets tillvaro och bestånd. ' 

Vid sammanträdet den 11 april upptogs 
ett sam tal om den ryktbara amerikanska 
lekmannarapporten »Re- thinking Mis
s:ons)) . Ur den allvarliga och allsidiga 
diskussionen må ur protokollet följande 
utdrag göras: 

»Professor K. B. Westman lämnade en 
redogörelse för rapportens huvudlinjer 
och framhöll, att framför allt den rent 
teologiska delen i de fyra första kapitlen, 
vilka måste anses såsom grundläggande, 
vore sådan, att den såsom en helhet icke 
på något sätt kunde godkännas från kris
ten och evangelisk synpunkt. Vederhäftig 
kritik hade ock offentliggjorts från ledan
de missionsmän inom olika sällskap. In
ternationella Missionsrådet såsom sådant 
hade ich haft något att göra med rap
portens tillkomst, icke heller något enskilt 
m;ssionssällskap. Alltsammans var tiIl
·kommet och utfört genom enskilt initiativ. 

»Inom Internationella Missionsrådet fun
nes många olika riktningar representera
de. Majoriteten hävdade utan tvivel sam
ma grundsyn på de ifrågavarande spörs
mMen som Svenska Missionsrådet. Det 
vore dock av vikt, att dessa synpunkter 
med all kra ft gjordes gällande i rådets ar
bete, varför det ock vore vår plikt att stå 
kvar i samar.belet och efter kraft och för
måga göra vår mening gällande. 

Professor Westman tillade, att Interna
tionella Missionsrådets .'ad interim-kom
mitte' vore kallad till sammanträde i Eng
land under sommaren, då denna fråga 
skulle ingående behandlas. 

Alla, SOm därefter yttrade sig förklara
de sig instämma med professor Westman 

i fråga om den ställning Svenska Missions
r åde t borde in taga i föreliggande fall. 

Sammanträdet beslöt anmoda professor 
Westman att- i en artikel, som skulle till
ställas de svenska missionsorganisationer
nas tidningar, giva en klarläggande fram
ställning av de förhållanden, som givit an
ledning till denna diskussion, ävensom av 
Svenska Missionsrådets, resp. Nordiska 
Missionsrådets, ställning till de föreliggan
de frågorna.» 

Ur den omskrivna ar tikeln av professor 
'Wes tman, som ett par vec]<or senare till
ställdes ett flertal svenska tidningar , må 
ock ett par anföranden göras : 

(Forts.) 

~NlIDERNA' 
Från Hancheng She. 

Hancheng den 2/4 1934. 

Som syns är jag nu i Hancheng. Har 
varit här en månad ensam. Hancheng 
är en så orolig plats. Där är ett 40
tal skolpojkar på ena sidan sovrummet 
som läsa och stimma, och över garden ha 
vi över 40 kvinnor. Skolgossarna ha blås
instrument och föra ett rysligt oväsen på. 
lediga stunder. Mitt i allt detta surr skall. 
Jllan förbereda sina klasser och ha si na 
bönestunder. Vore det ej Guds nåd, ginge 
det helt enkelt ej. Men ibland undrar jag 
över, hur jag kan sitta så fullkomligt 
ostörd många gånger. :Men blir man trött,. 
då irriterar det lä tl. 

I fjol vid denna tiden var jag också 
här ensam. Då hade vi alla ii mnat oss 
hit, men Martin blev sjuk, och Id a mås te 
resa hem till Hoyang. Alltså kan jag ej. 
säga, att det är första gången jag är en-

Visa tidningen för edra vänner 
och bekanta och uppmana dem att 
prenumerera å densamma / 



181 10 ang. 19:j4 	 S I N [ il'! S L A N D. 

sam utlänning bland kvinnorna. Då hade 
vi 60 på kursen, nu endast 23. Då var det 
nöd, och en stor del kommo för maten; 
nu ha de bröd, och de som ha kommit, 
ha kommit med hungrande själar. Det 
känd e vi, när vi öppnade kursen. Och 
·därför blev den så genom dyrbar. Jag fick 
denna gång ta bibelstudiet i 3 :dje klassen, 
vilken utgjordes utav 10 kristna kvinnor, 
som varit med på många kurser. Vi gingo 
först med Petrus från hans tid från fiskarc 
till lärjunge och människofiskal'e, och se
dan studerade vi hans brev. 0, vad vi alla 
blevo välsignade, inte minst jag själv. Att 
så där klart få se, hur Jesus i den brist 
fulle ser möjligheter till framåtskridan
<le, till tjänst i sitt rike, och så få följa 
med och se, vilka metoder lVIästaren an' 
vänder för att göra kärlet rent, och vad vi 

• 	ha att vänta, om vi likt Petrus vilja efter
följa Jesus, det är underbart alltsammans. 
På e. m. läste vi små uppbyggelseböcker 
tillsammans. D.et var första gången, de 
läste något utanför Bibeln, och de voro så 
lyckliga, att de kommit så pass I[mgt i läs
}<onsteR. O, vad det var gripande att 
höra dem under lårar tacka Gud för varjc 
dyrbar stund här. 

En kvinna hade så svårt i silt hem, 
emcdan hennes sonhustru inte ville lyda 
henne och inte ville bli en kristen, fast hon 
gått i kvinnoskolan . Då måste jag visa 
henne ·det orätta uti, att hon, . som är en 
kristen kvinna , skaffat en hednisk hustru 
åt sin son. Hon blev ledsen, nnr hon in
såg, att hon ej hade frågat efter Guds vilja 
(.,tt dugg utan sjnlv ordnat upp den affä
ren. Då fick jag säga henne, a tt emedan 
Gud är trofast trots vår trolöshet, så låter 
l1an det onda, som vi själva ådragit oss, 
förvandlas till välsignelse. Men vi måste 
utöva mycken kärlek och tålamod under 
väntetiden. Ja, det var en fråga, som ju 
rörde dem alla. Stackars små gummor, 
de ha det ej lä tt. Bed mycket för dem! 
En mycket vacker kvinna, som blev om
vänd för 3 år sen, är ensam kristen i 
hemmet. 0 , vilken ljuvlig själ. Hon äj' så 
begåvad, så mild oeh ödmjuk, men far lida 
så för sin tro. I-Ian är hennes namn. Bed 
mycket för henne! En sådan yp-pedig bi

belkvinna hon skulle bli, men ack huru 
stängd är ej vägen . Hon undrade för var 
dag, hur länge hon sImlle få stanna. Så 
kom bud efter henne, men då var kursen 
nästan slut. En gumma var stark opie
rökare när hon kom, och utan medicin är 
hon nu nästan alldeles avvänjd. Flera så
dan a fall ha vi ock i kvinllosKolan. »i\{en 
Gud är den, som verkar Dåde vilja och 
gärning», oeh han uppenbarar i sanning 
sin härlighet ibland oss. 

*' 

.Som fortsättning på det förcgående vill 
jag berä tia hur korsets segerkrafi uppen' 
barades ibland oss långfredagen. Vår kvin
no kurs skuJle a"slutas den dagen, och vi 
hade kommit överens om, att vi tillsam
mans skulle under mycken bön fira min
net av Jesu lidande. På torsdagskvällen 
samlades vi i kvinnoskolan och påminde 
oss Jesu sista kväll tillsammans med sin a 
älskade lärjungar. Det var en gripande 
stund. På morgonen följde vi Jesus till 
korset, den väg han gick för oss. »För 
mig» var ämnet. Många sago bilden av den 
korsfäste Frälsaren för första gången. En 
annan bild visade Moses, pekande pa den 
upphöjda ormen. De fingo se de orm
stungna; somliga lyfte sina huvuden, andj'a 
ej. Det var en stund av j·annsakan. Be
hövde jag blicka upp till min Frälsare 
eller ej? För mig var det lIan hängde där. 
Hur ovärdig jag kände mig a tt få stå som 
Moses. 

På förmiddagen samlades vi också kring 
korset. På e. m. samlade vi tankarna l,ring 
Jesu grav. Sedan gåvo vi dem tillfälle att 
själva säga några ord. 

Nog hade vi bedit, all Guds ord den da
gen skulle få utföra nilgut särskilt, och 
ända tyckte vi, att vi fingo se långt mer, 
än vi hade bedit eller tänkt. Den ene efter 
den andre steg upp och avlade de mest 
gripande vittnesbörd. Blicken på Jesus 
hade kastat ett sådant ljus över deras inre 
liv. En ung kvinna steg upp oeh sade: 
)1 tio år har jag varit församlingsmedlem. 
Jag anhöll om dopet efter påverkan av 
min svärmor. Men så ledde Gud mina steg 
till Hanchengs kvinnoskola, oeh här har 
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jag tagit emot Jesus som min personlige 
Frälsare. Det är första gången i dag, som 
jag hal' varit med och firat minnet av 
Jesu lidande för mig. I dag har innebör
den av hans frälsningsverk gått upp ldart 
för mig.» Jag önskar, vännerna hade kuu
na t se hennes strålande ansikte. En äldre 
kvinna steg upp och sade skälvande av 
gråt: »Jag är den största syndare, som 
finnes. Jag l,an ej säga mer.» Fyra äldre 
kvinnor stego upp och bekände de grövsta 
brott och synder och talade om hur Gud i 
nåd fört dem hit för att lära dem känna 
sig själva, och va d Frälsaren gjort för 
dem. Jag kan ej nedskriva allt, men nog 
fingo vi se, alt det var i korsets kraft, som 
alla dessa tungor löstes till att så öppet 
bekänna sina synder. En av de äldre kvin
norna sade för en månad sedan, atl hon 
absolut ej visste om att hon hade några 
synder. Nu var det ingen ände på dem. 
Denna kvinna har sin sonhustru i kvinno
skolan. De ha levat i stor osämja, och lä
rarinnan har flera gånger försökt p åvisa 
för dem, att detta är ett hinder för Gud 
alt kunna frälsa dem (de äro ej döpta). 
Men på långfredagskvä Ilen, sed an både 
sonhustrun oeh svärmodern avlagt vittnes
börd, föll o de båda på knä, och isen 
smälte. »En blick på den korsfäste livet 
dig gen). De vilja båda vara med i dop
klassen. J a, mycket, mycket mer vore att 
säga, men kanske nog med detta. Bedjen 
för alla dessa kvinnor, som varit med på 
våra klasser, att utsädet må bära evighets
fnikt! klaja Lundmark. 

"Framme." 

(Forts. från föreg. n :r.) 

Längre än hit hinna vi ej i ·dag, ty mörk
ret har redan fallit på, och vi äro trötta 
och behöva litet vila. »Det här är en plats 
i vårt distrikt», säger Martin, där vi stå i 
dörröppningen till två små rum, som vi 
få tt hyra för natlen i värdshuset här. Re-
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dan i kväll måste omlastning ske till vag
nar, som skola föra vårt bagage till 
Hoyang i morgon bittida, och vi få se till 
våra saker väl, om vi vilja behålla dem 
hela. En låda med sylt har Martin rys
lig t besvär med att få dem att sälta med 
rätta sidan upp, så att inte sylten rinner 
ut. - På detta ställe är det visst ändå 
sämre med skorstensanordningen från 
kangen, ty här går rökgå ngen ut inne i 
rummet, m en det är ju en fördel, att det 
är högt i tak så att inte röken stannar i 
nivå med våra ögon. Innan vi gå och 
lägga oss säger Martin, att när tuppen gal 
i morgon bittida skola de väcka oss, ty då 
vilja vi giva oss iväg. Klockan är nu om
kring halv tio på kvällen, onsdagen den 
20 december. 

* 
N~lgon röst ropar utanför: »Nu äro vi 

färdiga att resa!» - Jag gnuggar sömnen 
{ir ögonen och får fatt i en tändsticksask, 
vars plån är som sandpapper. Huru 
många tändstickor som gå av innan jag 
får eld på en hinner jag ej räkna, men så 
småningom kan jag tänd-a den lilla bom
ullsveken, som ligger i en skål med olja 
och i ljuset därav se huru mycket klockan 
är. - Nu ropar Martin också inne från 
det andra rummet: »Vet du vad klockan 
är? Den är ju bara ett.» - »Det var väl
digt vad tuppen måtte gala tidigt på det 
här stället», blir mitt svar, vilket kanske 
hjälper till a tt underlätta den tidiga upp
stigningen. 

Så sätta vi oss i kylan och mörkret upp 
på vagnen, och härmed ha vi begynt re
sans sista etapp. Det är torsdagen den 
21 december. Alltså, -Hoyang är målet. Att 
vi äro så tidigt ute beror visst på att kör
karlarna önska vara åter vid floden i dag 
på eftermiddagen för att få köra saker 
från färjan igen. Vi .hinna doek ej långt 
förrän kärrorna stanna, och vi måste
stiga av. - Framför oss höres ett hojtande 
och skrikande så man undrar va d det kan 
betyda. Körkarlarna ha fotogenlyktor med 
sig, så man kan se ett stycke framför sig 
i mörkret. Jag kan ursldlja, att vi äro vid 
en baeke ungefär likadan som den vi åkte 
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ner för i går. Ett par oxar spä nnas, för 
utom de mulåsnor vi redan ha, för vår 
vagn för att dra den opp. Flyttlasset, som 
just är före oss i backen, är visst förspä nt 
med sex oxar, och det är därifrån skränet 
och oljudet kommer från körkarlarna, som 
p å så sätt liksom skola egga djuren att 
draga bättre, ja, där inte det hjälper slå 
de dem med piskor och kraftiga störar 
över ryggen, så man tycker de stackars 
oxarna inte alls skulle orka dra. - Hur , 
det är så går df.t så småningom uppför 
till dess vi äro vid backens Ju·ön . Här 
göra vi oss i ordning för den sista etap
pen. Jag kryper in i huven. Martin och 
Birgit sitta framför på var sin sida med 
benen dinglande utanför, och ekipaget sät
ter i g oI ng. Litet snö här och där bredvid 
vägen lyser upp i mörkret, och stj ärnor
nas ljus gör sitt till för att man skall 
kunna se ett stycke framför sig. Det är 
bitande kallt så här i slutet av december. 
Trots skakningar, kyla och allt slumrar 
jag till i mitt lilla krypin. Stundom sova n
de, stundom h alvt dåsande, åka vi fram å t, 
och nattens timmar förflyta ganska r askt. 
Inte förrän solen börjar gå upp och Mar
tin säger, att vi nu se Hoyang, valmar jag 
till liv. 
rängen 
aven 
denna 
lik en 

Där nere i en försänkning a v ter
ligger en stad, ej stor, omringad 

mur. Trakten omkring är öde, vid 
årstid mer ä n annars. Den ligger 
muromringad borg att fly in uti 

för alla dem , som ej trivas ute i den öde 

REDOVISNINGAR 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under juli 1934. 

LAND. 

trakten runt omkring. Jag får en 
av att s ta den ligger så lång t frå n 
bindelse med yttervärlden. Men 
det »landet» som Herren skulle visa mig. 
- Snart svänga vi in genom stadsporten. 
De två soldater, som hålla vakt här, hälsa 
så vänligt på Martin . De tyckas vara be
kanta . Vi äro inne i Hoyangs stad. Här
inne är det livligt på gatorna och köpen
skapen i full gång. En stor kontras t till 
stillheten och ödsligheten utanför staden. 
Nu äro vi på gatan fr a mför missionssta
tionen , och där borta stå Ida Söderberg 
och Maja Lundmark och väUwmna oss. 
Så äro vi då framme! Riktig ro har var
ken Martin eller jag, förrän han fått visa 
mig och jag fått se varje vinkel och vrå 
av missionsstationen och det till och med 
innan vi fått stilla var hunger med den 
av Maja Lundmark iordninggjorda väl 
komstmåltiden. Men vad gör det, vi be
höva ju inte tänka på att fortsåtta resa 
igen, åtminstone inte i fÖI'sta tage t. Vi äro 
ju framme. Vilket skönt och härligt ord 
det är för en trött r esenär. Det skall no o

bli allas erfarenhet, som tro p å Kristus, 
'> 

och som ser fra m mot den dagen, ·då det 
verkligen skall heta: »Framme». 

Nu är det en lång tid sedan dess och 
jag känner mig så hemma här, som om 
jag hade 'bott h ä r flera år. Ja, Herren 
leder på rätta vägar för sitt namns skulL 

Allas Eder vän 
Carl-Gustaf Nordberg. 
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Mctl vaT1"t tack till va1'ie .Qiva·re! 

»Have n tro pil HelTen, Eder God, sil skolen I 
Juwa 1'0. » ~ Krön. 20: ~O. 

LAND 	 10 aug. 1(13-l 

MIssionstidningen 

SINIMS LAND 

utkommer 1934 i sin 39 ode årgång. 

Organ för. Svenska Missionen i Kina, 

ansvarig utgivare: Erik Folke Redigerad 

under medverkan av Martin Linden m. fl. 

Utkommer med 20 nummer om året, samt 

innehåller uppbyggelseartiklar, bibelstu· 

dier , bre.. fr. Kina., uppsatser för ungdom 

samt missionsnotiser från när och fjär 

ran, m. m., m. m. 

Tidningen kostar: helt år kr. 2: 25, 3 

kvartal kr.!: 75, halvår kr. !: 25, 1 kvar 

tal kr. O: 90. 

Sänd till utlandet kostar tidningen kr . 

2:. 75 pr år. 

Prenumerantsamiare, som verkställli 

prenumeration å närmaste postkontor, er · 

hAlla, mot insändande till expo av postens 

kvittenser , kr. 2: 25 för varje 6-tal ex. men 

dA intet friexemplar . 

När 5 ex. eller därutöver rekvireras från 

exp., erhålles vart 6:te ex. gratis. 

Provexemplar erhA.1I1l8 gratis frA.n ex· 

peditionen. 

Skriven tiU missionitrerna! 


Bedjen (ör 111Iissionllrerna! 


Expedition: Drottninggatan aa. Telegramadress: "Sinim". Stockholm. 
Telefon: 10 "4 59. 105473. Po.<;tgirokonto n:r 50215. 

INNEHÅLL: 
Kristi Kyrkas undcrbara byggnad. - Mauritzberg. - Från Rcd. och Exp. - Något 
om Kina. - Redogörclse för Sv. MissiolIsrådels verksamhet under ~\r 1933. - Från 
missionärcma. - Ungdomens avdelning. - Red ovisn. - Missions lidn. Sinims Land. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~ 

Stockholm 1934. Svenska Tryckerioktieholnget. 
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1 , S I{ (U G G A OCH V E R K L I G H E T.* 
.1 1 

Hebr. 10: l , 2; .8: 5. Kol. 2: 17. 

Hebree~brevet är ett av .Nya· Testa- . " , Gamla Testamentets präster vort 
ni~n~etsSt~rsta och viktigaste 'b~~~. '· pehäftade med svaghet. Hehr. :5: !2. 
r: ltkhet ~etl brevet tl11 ·Romarna, Ga Ki:'i/it:us var helig, oskyldig, obesmh~ 

. ,
lat~rn~, Efesierna och Kol9~serna syss: tad. Hebr.. i: 26: . 
lar: det m~d lärofrågor. Romarebfevet t -' Kristus var ' skild ' från 'sy'ndatJ,. 
och G~lat~r.brevet sysselsätta sig med He.br. 7: 26. Detta kan betecknas så~ 
~risti' 'v e ~k, Efesierbrevet, Kolosser att han genom sin fullko~:igi;J. syn,d i
brevet ocll IHebr~):'Q~evet med Kristi .frihet 'ärskUd från ·alla,som äro sy'~~ 
p.e r s ö n. Hebreerbrevet gör en jä"m diga. Me'ningen kan ock vara, att han:, J 
förelse mellan Gamla 'och Nya Testa genom sin upphöjelse till ' himmel~n~ 

mentets öv~rstepräster1ig:~ , tjänst. ::' skJljt, ~~g,från..de syndiga människorna. 
Prästen under lagen var en person, Därmed förnekas icke att han fo,rtfa

helgad och avskild av Gud till att un rande är verksam för syndares fräls,

dervisa och bedja för folket, men ock ning. 
så för att offra för egna och folkets ö v e r s t e p r ä s t e n s k l ä d e-
synder. Före den tiden var den först d r ä k t. Efodkåpan, 2 Mos. 26 : 31, 
födde i varje familj, fäderna, furstarna var oskiljaktigt förenad med skulder
och konungarna, var och en i sin stad, styckena och bröstpIåten, en sinnebild 
präster. Kain, Abel, Noa, Abraham av styrka. »Herradömet skall vila på 
och lob offrade, var och en av dem, hans skuldror», les. 9: 6, sympatierna 
sina egna offer. på hans hjärta. 'Bjällrorna, som vorQ 

I förbundet, som Gud på Sinai gjor fästade vid fållen av manteln, skulle 
de med Moses, utförde han, Moses, höras, när prästen gick in i helgedo
tjänsten 'Som medlare. 12 Mos. 24: 5, men. »] esus lever alltid för att mana 
l:äsa vi, att Moses utvalde unge män, gott för oss. » Hebr. 5: 7. 
som skulle utföra prästerlig tjänst. Ef Plåten av rent guld, som skulle sitta 
teråt utsågos prästerna från Arons på Arons panna för beständigt, påmin
familj av Levi stam. 4 Mos. 16: 40. . ner oss om hurusom vår store överste

Prästerna i Gamla Testamentet präst helgar sig själv till ett offer, på 
måste vara flera, därför att de genom det att ock vi 'må vara helgade i san
döden förhindi-ades ,att förbliva i sin ning. Joh. 17: 19. 
tjätlst. lHebr. 7: 23· Kristus har ett I bröstskölden voro Israels barns 
oförgängligt " präS'i.adöme;. ,Som- .förö!i-i'.·. 'n'Jnih;irtrIStaäe; d~n\:S'tÖr~ies såväl som 

ver till evig tid. Hebr. 7: 24· Han har den minstes, till en beständig åmin
»gått in i själva himmelen, för att nu nelse inför Herrens ansikte. 2 Mos. 
träda fram inför Guds ansikte, oss till 28: 9-12, 29. Deras namn glänste 
godo ». Hebr. 9: 24. med en aldrig förminskad glans. 

* Sammanfattning av missionär Aug. Bergs Vem vågade väl gå in i det allra he
bibelstud ier vid S. M. K: s Bibel- och Ungdoms ligaste och rycka dem från Aron? vecka på Mauritzberg 1934. 
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»Jag giv:ex: dem evigt liv, o~h de skola 
aldrig förgås, och ingen skall rycka 
dem ur min hand. » Joh. 10, 28. »Gud 
ser sina heligapå Jesu hjärta, männi~ 
skorna s~ enda'st bristerna och felen. » 

På fållen av efoden voro ' även fäs
tade granatäpplen. Man vill i detta 
se en sinnebild av Gudsord. Likasom 
granatäpplena ha en syrlig och frisk 
smak; så vederkvicker Guds ord själen. 

»Klockorna och granatäpplena.» Det 
hördes, :när prästen gick iri i helgedo

men. Han levde. Herrens ord giver en 
skön j:{lang, en härlig klang, kraft inåt 
och utåt. , Gudsord är levande. Det 
står och faller med Jesus. ' Lever han, 
då lever vartenda ord, lever han icke, 
då äro löftena ej sanna: Men han lever 

.' '. 	 . 
och vartenda ord är sanning, antingen 
du hör klangen eller ej. 

Gamla Testamentets offer 
o c h 	 K r i s t i o f f er. 

Översteprä'sten var ej iklädd hög
tidsskruden, då han frambar offren. 
3 Mos. 16: 1-24. Jmfr Matt. 27: 28; 
Fil. ,2: 7~8. 

Översteprästen frambar ' sin egen 
syndofferstjur. 3 Mos. 9: 7; 16: 6. 
Den bock som var bestämd åt Asasel 
ställdes ' levande ' fram inför Herrens 
ansikte och sedan släpptes han ut i 
öknen. Låtom , oss sätt a oss in i fol
kets känslor! »Ut ,i öknen, för att icke 
mer ' återk-omma'!» ; 
. Ktis~us har ' genom e v i g a n d e 

)ramburit sli ·sj~i1Y ,såsom . ett felfritt 
•• ' .. .f . a • c ' 

Qffer . åt 04d.. ,C!tt re!l~ ' våra ,samvete~ 
frAn :döda , gämirlgar. till ätt tjäna , den 
'levande Guden. HebF. 9:-14: »Ty med 
~tf 'en'da .ötfer ' har haliför '~eständigt 

,i{~tH~~9riIrif.:~ (, 4,e,w.:'~9tTI>i~ya )i~lgaä,~.:» 
, ~~bt;; , ~,o: . :!A·«~ I?,~~s, ~Yll~e!. ~~h., 9rM~

färdiga gärningar skall jag aldr~g mer 
komma ihåg. » Hebr. 10: 17. 

, Gamla förbundets präster »s t å, dag 
efter dag och frambära enahanda offer, 
som dock aldrig kunna borttaga syn
der ». , Hebr. 10: II. »Krlstus s i t t e r, 
'sedan han framburit ett enda offer, för 
beständigt på Guds högra sida. » Hebr. 
10: I2. 

Gamla Testamentets offer helgade 

till U t v ä r t e s renhet" Kristi offer 
renar våra samveten. Hebr. 

9: 	I3, I4· 

»Skall rena », tyder på välsignelser, 
som ligga framför ·oss. »Döda gär
ningar» kunna vara förenade med goda 
ting, som dock sakna anr;1Iigt liv, un
der det att »onda gärningar» äro så
dana, sOln i sig självtäro absoiut orik
tiga. . 

Översteprästen ägde tillträde . till 
det allraheligaste endast en gång om 
året. Kristus har gått in i själva him
melen och står där, iriför Guds ansikte, 
oss tii! godo . Hebr. 9: 24. 

»Vem är då den som vill fördöma? 
Kristus 'är den 'som har dött, ja, än 
mer, han är den som har uppstått från 
de döda, den som sitte'r på Guds högra 
sida, den som manar gött för oss.» 
Rom. 8: 34. 

Det hopp, som Jesus giver ' oss i 
hjärtat, vilar på hans fullkomnade 
verk:, Det är tryggt att lita p ·åhönörti. 
Gud kan icke ljuga. Han-haF-kastat 

' aHa ;\rårå" synder på: sin, S&hl, ·Men "då 
han väl kände '~~ rt 'hjärtcls 6t~ö;: irist:tf~ 

' han'-'sirr -Son, Jesus Kristus; tilL .rlr 
of(~r.prä'S! , med~Ist en ed. ! ~!t ,,~~~tre 

J örpllnd ~anej, tänka~ .. , E~h.~H'5,..hj~!:t? 
äro vi i n',.s k. r,iy ~ a . o,.clJ.~ ~Yl?4.e~ _äo~? 
a v s k r iv n a. ' 

._ ....--.... _ ._• _....-•• ~ r_. - __ __ --.. __ • ...._ -_ ._ . _ _ _ "'_ . -..... .. . . .... ~-..~- _ . 
~_' 
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»En , sådan överstepräst hövdes 
oss ... låtom oss därför med frimodig
het gå fram till nådens tron .för att vi 
må undfå barmhärtighet och finna nåd 
till hjälp i rätt tidp, Hebr.4: 16. 

A u g u s t B e r g. 

VÄLKOMN A!':' 

Välkomna alla, I lIerrens vänner, 

Till högtid uti Skellefteå! 

Värt hopp och längtan nog Jesus känner: 

»Andliga flöden, ymniga mått», 

Så våra tankar bedjande gått. 


Gud! Du har lovat ta vård om alla 

Som under böner hit ställt sin fard. 

Över' -de arma Anden låt falla 

Rikt och förvandla vår ökenvärld. 


Källan, Guds källa, tillfyllest kan ge. 

Må vi få se det uti vår skara. 

Må vara hjärtan ej tröttna att· be 

Att Guds närhet vi ständigt fä vara. 


Vara så nära att Rösten vi höra , 

Som på oss ropar i skördetid. 

Ej blott att höra! Nej, .gå att göra 

Tjänaregärning på törnig slig. 


Shensi, Shansi och Honan oss väntar. 

Sånings- och skördemän lå tom oss bli. 

Gud, när på dörren till Kina Du gläntar, 

Låt oss en djup blick då få däruti. 


Ja, må nu, Herre, nåderegn falla! 

Hela vår skara väntar därpå. 

Dagarna fem vi Dig anbefalla. 

Låt oss så hem rikt välsignade gå. 


S. N. 

• Uppläst vid välkomstmötet, Bibel- och Ung· 
domsveckan i Skellefteå 1934. 

Vi$a tidningen fiJr edra vii/mer. . 

och bekanta och uppmana dem att 
prenumerera Ii. densammaI 

Skellefteåveckan. 
Det är alltid med stora förväntningar 

man går att vara med om en »lcinavecka». 
Dessa förväntningar äro helt naturligt 
störst hos dem, som förut varit med om 
en eller. flera sådana »veckor» och som 
därför av erfarenhet veta, hur underbara 
de bruka vara. Men just hos dessa vill 
gärna den tanken tränga sig fram: »Det 
är väl ändå knappast möjligt; att denna 
»vecka» kan bli lika rikt välsignad som 
den förra, jag .fick vara med om.» Jag tror, 
att det var m ånga med mig, som kommo 
till »Skellefteå-veckan» i sådana tankar. 
Det dröjde dock inte länge, förrän vi blevo 
tagna ur dessa ' tankar. Redan vid väl· 
korristmötet, då vi välkomnades så inner
ligt varmt av mötets »värdan>, kände vi, 
att denna vecka var så väl förberedd i 
bön, att Gud helt enkelt måste välsigna 
den . Det gjorde han Också på ett sådant 
underbart sätt, att jag nu, då jag tänker 
tillbaka på dagarna . i Skellefteå, måste 
undra,. om jag väl någon mer gång skall 
få vara med om en så ri1<t välsignad 
»vecka». 

Jag nämnde, att vi blevo varmt välkom
nade till Skellefteå. J a, jag tycker nästan, 
att ordet »Varmt» i detta sammanhangsä· 
ger alltför litet. Det var en sådan innerlig 
l<ärlek, som mötte oss redan från början 
och som vi kände oss omslutna av undel' 
hela veckan .. Den tog sig bl. a. uttryck ' i 
en räd välkomsthälsningar vid öppnings. 
mötet på tisdagskvällen. Trädgå'rdsmästare 
Söderlin<1 hälsade oss välkomna å kina·o . 

. kretsens vägnar och uttalade en förhopp
ning om att »veckan» måtte bli välsignad. 
Fru Bäärnhielm gav oss som välkomst· 
hälsning psalmistens ord: »Det ä r gott alt 
tacka Herren.» . Hon ville redan fr ån bör· 
jan påminna oss om hur oändligt många 
tacksägelseämnen vi i själva verket ha och 
hur gott det är att få tacka Herren. Vi 
fingo också lyssna till en välkomsthäls
ning i versifierad form, då fröken Nyblad 
läste ett av henne författat, vackert poem. 
Genom allt vad .vi den kvällen fingo lyssna 
till, j,ände vi, att kinaIänkarna i Skellef· 
teå, som ställt i ordning mötet, ville säga 
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oss: »Välkomna till oss att dela de välsig
nelser, som Gud förvisso har i beredskap 
åt oss under dessa dagar.» 

Sedan den sedvanliga presentationen, 
ävcn denna gång förrättad av Martin Lin
den och Lisa Blom, Var överstökad och alla 
de närvar.ande sålunda blivit vederbör

frid tillhörer.» Jesus riktar dessa allvar
liga ord till oss var och en per.sonligen, 
inte endast, som vi kanske äro böjda att 
tro, till den obotfärdige utan också till den, 
som hör honom till. Jesus vill, att vi för 
var dag skola akta på allt det, som vår 
frid 1illhörer (Jes. 48: 18): 

Foto M; Linden. 
M issionsföresiålidare E. Folke talar i 

.'
Bönehuset, Skellt;fteå. 

!igen presenterade, avslutades mötet av 
komminister Fnrberg. - .J)Veckan» .hade 
börjat! 

Morgonbönerna leddes av missionssekr. 
Linden. Under dessa stilla stunder vilJe 
han samla våra tankar kring några ord, 
som st:'! i ett uära samband med varandra. 
Det var orden »också du - också dem 
också l!!. . I Lule 19: 42 .stå dessa ord: »0, 
alt du i dag hade insett, också . dn, vad din 

Ett annat »också .dm) står att läsa j 2 
Tim. 1: 8: »Bär ockSå du ditt lidande för 
evangelium.» Detta »ocksådu» bjuder det 
oss kanske emot att böja oss· under. Vi 
må dock komma ihåg, att det är samma 
kärlek, som talar i detta ord som i det 
förra. Det är j själva verket en förmån 
a tt få bära lidande för evangelium. Då vi 
känna vår svaghet i denna Guds tjänst, 
ha vi dock den stora förmånen attfålägga 



190 

fram hade vår svaghet och -vår längt;n 
efter kraft i' bönen : »Begär, Herre, vad du 
vill, meri -giv sedan, vad du begär.» Helt 
vissr skall då Gud ge oss den erforderliga i 
kraften. - - - - _ . 

-Då -Herren har fått tida ut med oss per
sonligen; då han fått 'säga till v;r och ~~
av oss sitt »också dm), vill han oclcså tala 
med oss om andra människor. I Joh, 10: 16 
säger -Jesus: »Jag har ock andra Lir ..., 
också dem måste jag draga till mig.» Des
sa ord riktar Herren till oss, Tänk, så 
stort, att Gud har gett oss det härliga upp-, 
draget alt föra människor till honom! 

Hfsept. 1934 

in i Guds ord, närmast då in i SakaI'jå 
bok, en bok, som för många av oss, kan
ske de flesta, dittills ,'arit eh ' tillsluten bok ; 
Vi fingo skåda in i Guds underbara råd
slut och ta del av hans ' planer med sitt 
folk, up'penbaradeförpicifeteri genoJtlsy
ner. Profeten Sakaijas liok har en sada'n' 
stor betydelse just för oss, därför att hans 
syner avse händelser i den yttersta tiden. 

_Därför voro dessa bibelstudier av mycket 
stort intresse för oss. 

Vid missionsföredragen på middagarna 
blevo vi ställda inför livsbilder ur missio
nens historia. Martin Linden talade om 

Foto S. Hofvel'berg. 
Kafferast under Skellefleåveckan. 

»Så varen ock l redo, ty i en stund, då 
I icke vänten det, skall Människosonen 
komma.» Det var dessa ord, vi under mor
gonbönen på lördagen ringo stanna inför. 
Gud väntar av sina barn, att de skola vara 
redo att möta honom, då han kommer för 
alt hämta dem. Må vi därför förvandla 
detta ord till vår ständiga bön. M-en vi inå 
icke allenast bedja om att Gud gör oss 
redo- att möta honöm utan också, att han 
göt oss redo och villiga att Under vänte
tiden -Verka för honom. 
~ -Bibelstudierna -på -förmiddagarna leddes 
av missibnsförest1indare Folke. Till ämne 
för bibelstudierna hade han profeten Sa
katjas bok, de första kapitlen, i vilkapro~ 
feteni syner' omtalas. Under dessa oför
glommeliga högtidsstunder fingovi under 
den erfarne gudsmai-mens ledning- något se 

William Carey, den fattige lappskornaka
ren, predikanten m. m., som på Guds kal
lelse gick ut som missionär till Indien och 
som verkade där ute i fyrtio år, trots att 
han möttes av oerhörda svårigheter och 
mycket lidande. Vilken oerhörd betydelse 
denne Guds kämpes missionsarbete hade, 

. Tmnna vi förstå av det namn, han fått i 
, missionens historia. Där kallas han »den 

modernavärldsinissionens fader». 
Missionär August Berg tecknade för oss 

bilden av Robert Morrison, banbrytaren 
för missionen i Kina. Det var väldiga svå
righeter även denne mun hade att kämpa 
med, ' men i förtröstan på · sin Gud, som 
kallat honom -att börja -missioRsvei'ket i 
det' svlH'arbetade landet, -höll han troget ut: 
Hans största - gåva till' Kina' är v:älhans 
bibelöversättnin g. 
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En grupp av dellagare i Skellelleåveclcan. Foto M. Linden. 

En dag ställde Lisa Blom oss inför bilc 
den av David Livingstone, den store mis
sionären och vetenskapsmannen, som för
dc evangelii ljus till det inre av Afrika, på 
samma gång sem han .gjorde vetenskapen 
.den o.värderliga- tjänsten att utforska stora 
områden av Afrikas inre, som dittills varit 
okänt land. Först efter hans död har man 
dock till fullo insett värdet av David Li
vingstones livsgärning. 

På lördagen talade missionsförestånda
.ren om en av de främsta gest.alterna . i 
svensk missionshistoria, peter Fjellstec;l.t. 
:Det .var gripande 'att följa denne store 
mans historia. Det var bekymmersamt 
lör .honom under barnaåren och kanske 
iin:nu . bekymmersammare' under.. studie
!!.ren, men ' trots alla svårigheter gick det 
ra~kt undan med stu.<lierna. Så, kom 4an~ 
missionärstid, då p.an under många · år 
verkade i I\1dien och Främre Asien . . De 
ii~taåren aV ' s~tt liv ägnade .han åt arbetet 
för Guds rikes främjande i Sverige. Un
deJ:' denna tid stiftades den. skola, som bär 
hans namn, Fjellstedtska skola,n i UppsaliL 
pet var .efter en lång, arbetsfylld . och väl· 

signelsebringande arbetsdag, som han år 
1881 .fick lägga 'sitt ' huvud till ro. 

Från missionsstunderna på eftermidda
garna bevara vi många. dyrbara minnen. 
Vi fingo ' då lyssna till . vHtnesbörd av mis
sionärerna, som dels talade om upplevd 
ser och erfarenheter från sitt arbete där 
ute i Kina, dels berättade .om sin omvän
delse och . 'kallelse ' ut ((Il missionsfältet. 
Kanske . minnas vi · särskilt. det gripande 
vittnesbörd, som S. M.· ILs nyantagne mis.
sionär Selfrid Eriksson avlade. ·Han läste 
psalmen 116 och talade' sedan om, att den.
.na .psalm liksom .var , enkarak;teristik av 
.hpnom själv. och hans liv. Psalmförfatta
ren hade av innehållet ~ psalmen att döma, 
varit.i djup nöd, men Herren hade fÖrt 
honom ' ut därur'i och nu ville han· veder
gälla Herren för hans välgärning genom 
att taga »frälsningens bägare». Så hade 
också. Selfrid varit . stadd i själsnöd, me'n 
Herren hade hjälpt honom ur ' den. Det 
var·underliga vägar Herren hade fört den
ne sin unge tjänare. Han' hade ·måst · ta 
hono~ aysid~s . för 'att komma till tals lT\ed 
honom . och förat~ .yisa hono~ ,sin vilj;s 
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väg. När Herren fått tala ut med Selfrid, 
då var han villig att gå den väg, hans 
Herre bestämt för honom. Nu kände han 
det som en förmån att i höst få gå ditut 
till kallelselandet - Kina. I sanning, un
derbara äro Herrens vägar. 

Ett annat vittnesbörd, som grep oss 
djupt, var fru Gerda Carlens skildring av 
sin omvändelse och kallelse, hur hon 'haft 
:det i sitt hem och hur hon lått vänta 
på att fä sina föräldrars tillåtelse att gå 
ut som missionär. Då hennes far gett sin 
tillåtelse därtill och hon kommit ut till 
Kina, sä var hennes prövningstid ännu 
inte slut. Hennes hälsa bröts ned, och det 
gick så långt, att det var på tal att sända 
hem henne till Sverige igen. · Men då gjor
de Gud under medhej1U~j hon blev frisk 
igen och har nu verkat där ute i många 
år. I höst reser hon ut till Kina för fjärde 
gången. 

Vid kvällsrnötena gavs det tillfälle för 
den, som så ville, att avlägga ett vittnes~ 

·börd. Det var rält många, som begagnade 
sig av dessa tillfällen. Somliga talade om 
hur de lärt känna S. M. K. och vad de 
fått genom detta missionssällskapj andra 
talade om sin omvändelse och huru Gud 

'lett dem på ofta underliga vägar. 
Det skulle vara så mycket att tala om 

just från dessa eftermiddags- och kvälls
.möten, men utrymmet tillåter det inte, och 
därför får det sagda vara nog. 

Snabbt gingo mötesdagarnå, alltför 
snabbt enligt vår mening.. Snart var stun
den inne, då bordet med 'offerskålen ånyo 
ställdes i ordning. Vi hade kommit till 
offerstunden, denna oförglömmeliga stund, 
som väl i det yttre är sig lik 'vid varje 
»vecka» men som dock varje gång är en 
ny och underbar upplevelse. 

Först talade missionsföreståndaren. Hans 
text utgjordes av Sak. 6: 9-15, där Gud 
talar med profeten om templet, som Tel
ningen - Frälsaren skall bygga. Han hål
ler på att bygga det templet i våra dagar, 
och det skall bli ett övermåttan ' härligt 
tempel. Vår Frälsare vill, alt vi skola 
hjälpa honom i hans tempelbygge genom 
att offra åt honom. Vi undra så ofta, vad 
'det egentlfgen blir av allt vad vi offra åt 

·missionen. I denna text få vi svaret på 
denna fråga. Av våra offergiivor göras 
kronor, en - den förnämsta - åt Jesus, 
och så en åt var och en, som varit villig 
att offra. Dessa kronor förvaras åt dem i 
helgedomen, och .på varje .krona är ett 
namn inristat, dens namn som 'en gång 
skall ha den. 

Så talade Lisa Blom över orde"n: JlMäs
taren är här och kallar dig.» V år Frälsare 
står här framför oss nu, och han lwllar var 
och en av oss särsldlt. Xr du villig att lyss
na till hans ka}lelse, vad den än innebär? 
Jag vet inte, sade hon, om offerskålen är 
tom ännu eller om där redan är lagt nå
got offer, som vi inte kunna se men som 
Gud ser och som i hans .ögon är det stör
sta offret: ett människoliv, lagt på offer
altaret. 

Gripna av stundens allvar kommo de 
sedan, den ene efter den andre, för att 
lägga sin gåva i offerskålen. - Den s.tun
den kämpades det en hård strid i mången 
ung människas själ, och det var mer än 
en, som fick nåd att lägga sig som ett hel
offer på Guds altare. Gud allena vet, vad 
hela skörden av denna offerstund blev. 

Under det gåvorna räknades, sjöngos 
några sånger. Så kom vår käre farbror 
Erik in. Strålande av glädje stod han där 
framme vid offerskålen. Det tycktes näs
tan, som om han knappast I<lmde ' ge sig 
till tåls, till dess sången var slut, för att 
få tala om för oss resultatet. Gåvan var 
stor, mycket stor: kl'. 2,229: 84. - Det var 
jubel i missionsföreståndarens röst, d å han 
tackade Gud för gåvan: -Så var då även 
'denna underbara stund tillända. 
. På söndagens förmiddag saml:ides vi i 
stadens kyrka, där vår missionsförestån
dare predikade. Texteri utgjordes av 'be
rättelsen' om fariseen och publikanen i 
templet. Vi blevo på ett allvarligt sätt er
'inrade om att- vi likt fariSeen kunna för
rätta vår gudstjänst, utan att det blir na
gon . tjänst ·inför Gud, att vi 'kunna bedja, 
utan att vår bön når fram till Gud. Den 
allvarliga predikan gav oss an~ednil1g 'till 
självrannsakan, om vi hade Iariseens eller 
pu'blikanens sinne. 

Från söndagseftermiddageri miiwas vi 
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med · särskilt: stor glädje och ·tacksamhet 
till Gud nattvardsgången. Skriftetalet hölls 
av komminister Furberg, som talade över 
orden: »1 skolen ösa med fröjd ur fräls
'ningens källor.» Tal. visade oss på olika 
»frälsningens källon) . En sådan är t. ex. 
Guds ord. Nattvarden är en mycket rik 
sådan källa. Ur dessa källor bjuder oss 
Herren att ösa . Vi uppmanades att efter
komma denna inbjudan och ta emot all 
den nåd Gud bjuder oss och inte göra så, 
som vi ha för vana: stycka sönder Guds 
nåd och ta för oss en bit i sänder. 

Kallelsen att komma och »ösa ur fräls
ningens källo!')) hÖI'sammades av många, 
'många av åhörarna. Duklag efter duklag 
'böjde knä där framme vid altarrunden. 
Det blev en helig stund, då vi kanske som 
aldrig förr kände Guds näl·het. 

Så 'å terstod endast avskedsmötet. Det är 
alltid med ett visst vemod man går till 
den stunden. Det känns så underligt att så 
snart behöva säga varandra farväl. ~ Vi 
samlades först i bönhuset, dål' ett flertal 
vittnesbörd avlades och minnesord lämna
des. Sedan denna del av avskedsmötet av
slutats, samlades de flesta av mötesdelta
garna i seminariet. Där fortsattes avskeds

.mötet, nu under något friare former än i 

.bönhuset. Även där avlades flera vittnes
bÖl-d, de flesta av ungdomar. En del tala
de om hur de mött Gud på nytt uncler 
dessa dagar, andra lämnade minnesord 

.0. s. v. Mötet avslutades med bönemöte, 
då vi riktigt fingo utgjuta vårt hjärta i 
tack och lov till Gud, som välsignat vår 
»vecka» så underbart. Då vi äntligensIdl
des åt, hade morgonen redan brutit in, 
och det blev inte många timmars vila den 
natten. 

Så var då vår »vecka» tillända, och vi 
skildes åt, glada och tacksamma till Gud 
för allt det underbara, han låtit oss vara 
med om under mötesdagarna i Skellefteå. 

S, H. 

Skriven till missionitrerna! 


Bedjen. ror missionitrerna! 
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'~~~~mON-
Missionstidningen Sinims Land. 

Under sommarmånaderna juni-septem
ber kommer Missionstidningen . Sinims 
Land i år, i likhet med föregående år, att· 
utgivas med endast ett nummer i måna
den. 

Förlovade. 
Vi hava mottagit underrättelse om att 

två av våra missionärer: Vilhelm Bergling 
och Margaret Linder ingått förlovning, 
och a tt de ämna fira sitt bröllop den 17 
dennes. 

Vi begagna tillfället till att också här 
ge uttryck för våra varmasle lyckönsk
ningar. Välsigne Herren dem rikt och 
görehan dem alltfort till stor välsignelse. 

Utresande missionärer. 
Missionärsparet MalLe och Ida Ringberg, 

fru Gerda Carlen samt · missionär Selfrid 
Eriksson komma v. G. att utJ'esa till Kina 
med Wilhelmsens motorfartyg »Tancred», 
som beräknas avgå från Marseille den 5 
nästkommande oktober. Avresan från 
S.tockholm blir måndagen den 1 okt. 

Vi anbefalla dessa våra 'missionärer åt 
missionsvännernas håglwmst i förbön med 
tacksägelse. Må Herren rikligen välsigna 
deras å terstående tid i hemlandet såväl 
som deras utresa och inträdet i upp
gifterna <l.ärute på fältet. 

Välkomst- och avskedsmöte. 
Missionärsparet Carl och E/hel Blom 

samt fröknarna Frida Prytz, Judith Hul/
qvist, Ida Söderberg och Dagny-Edla Berg
ling komma v. G. att hälsas välkomna till 
hemlandet vid ett möte på K. P. U. M., 
Birger J arlsga tan 35, Stockholm, fredagen 
den 28 sept. kl. 7 e. m. Vid samma till
fälle få vi säga farväl till här ovan nämn
da missionärer, som den 1 okt. lämna 
Stockholm för att utresa till Kiila. Kaffe 
och te serveras mot vanlig avgift efter 
mötet i hörsalen. -- : 

Påföljande :Uag, alltså -lördagen den 29 
sept. kl. 6 e. m.: anordnas nattvardsgång 
i Betlehemskyrkan med skriftetal av past. 
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Joh. Hagner . ..Missionens_ vänner hälsas 
varmt välkomna till <:lessa mÖten. 

Bönemöten .f&r S. M. K. 
. ,Fr.o. . rn. : -t.isdagen . den . 2 old., . hål)es 

v. G.; såv·i<:la ej annorlunda meddelas, 
,t. o. m.tisdagen den .11 (:lee. varle tisdag 
kl. 7 e. m. b.önernöten- för Sv. Missionen i 
Kina i »Kinarum~et». Betesdakyrkan, 
Floragatan 8, Stockholm. 

De bönemöten, som i våras höllos på 
Svenska ' Missionens i'Kimt Expedition 
varannan fredag kl. 2 e. m.,fortsättav. G. 
med början fredagen den' 5 okt. kl. 2 e. m'. 
De närmaste fredagarna, som detta möte 
hålles, blir alltså fredagarna den 5 och 
12 okt. . 

Må dessa våra bönemöten bliva så' väl 
besökta som möjligt, ' och må n:ids och 
böns l\nde' under <:lem utgjutas över oss! 

Ny missionsarbetare. 
Vi ha härmed glädJen att för tidningens 

läsekrets .presentera en ny missionsarbe
tare, Selfrid Eriksson, som den 5 sistlidne 
aug. i Nederluleå församlings kyrka av
skiljdes till Svenska Missionens i Kina 
missionär och som v. G. i salIskap med 
missionärsparet Malte och Ida Ringberg 
samt fru Gerda C.arl~n den l oktober av
reser {rån Stockholm för att resa till Kina: 

.. Missionär SeUrid Eriksson föddes <:len 
29 aug. 1908 i Mörön i. Nederluleå socken, 
där. föräldrarna, Mina och August Eriksc 
son, äro lantbrukare. Han fick i h emmet 
mottaga djupa kristliga in.tryck, men till 
full avgörelse för Gud kam han först år 
1929. Kallelsen till att bliva .missionär 
fick han iPå senhösten 1930. i Jämtland, 
dii;rpan vid denna tid vistades, I still
heten, där talade Gud till honom om hede 
ningarnas nöd, och han 'blev djupt gripen 
av Matt. 28: 19-20 samt Rom. 10: 14-15. 
Snart visade också Gud, att denna kallelse 
gäl-Ide. Kina, Förberedelserna för denna 
uppgift kunde alltså .börja . 

Hemma i Nederluleå ·hade missionär 
Eriksson genomgått folkskola, och under 
tiden i Jämtland studerade han med goda 
resultat vid Herrnods Korrespondensinsti~ 
.tut, -där han genomgick flera kurser. Se
dermera ha studierna fortsatts vid Kristi
nehamns Praktiska Skola samt vid Inre
missionens Bibelskola (Oslo och Kina 
InlandsmissIonen i, London. 

Vi . anbefalla honom på det varmaste åt 
missionsvännernas kärleksfulla hågkomst 
och förbön. JV!. L. 

Depressionstiden och utsän;. 
dandet av nya missionärer.... 

Skulle vi på grund av nu rådande eko
nomiska förhållandena upphörameCI att an
taga och utsända nya missionärer? .Detta 
är en fråga, som missionssällskapen un
der den senaste tiden haft att allvarligt 
'överväga, och som de alltjämt ställas in
for. Måhga missionsstyrelser utsändä ock
så endast ett fåtal nya missionärer om de 
alls utsända sådana. Och <:le principer, 
enligt' vilka de arbeta, kan göra, alt detta 
för dem 'är ett logiskt och ' konsekv'ent 
handlingssätt. Men' om vi tänka på Kina 
·Inlandsmissionen är förhånande t i så fall 
olika. 

Från början.. har denna mission al' betat 
för att fullgöra den an~varsfulla uppgift, 
viiken · blev lagd på Hudson Taylors sam

* Oversättn,ing frän : Chin~'s ' Millions, North 
AIIleriean .Edition. 
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vete och hjärta såsom en- tung börda, och 
i de tia arbete har _Kina lnlandsmissionell 
baft alt direkt förtrösta på Gud ifråga om 
fyllandet av alla behov. 

Hudson Taylor kände, att - han skulle 
taga under övervägande varje inkommen 
ansökan om att få träda i Kina Inlands" 
missionens tjänst och antaga alla,_ som vid 
grundlig undersöloung och prövning vie 
sad.e sig äga gudomlig kallelse och förut
sättning för missiollsarbete i Kina. Blev 
man övertygad om denna kallelse och om 
dessa förutsättningar, så var han viss, att 
Gud skulle hava omsorg för fyllandet av 
de ekonomiska behoven. 

Under _ de ·sextioni6 år, som · Kina 1n
landmissionen v<U'it i yerksamhet, har 
-denna princip konsekvent tillämpats. De 
nuvarande svära, tiderna ha gjort att detta 
förfaringssätt ånyo . blivit satt på prov, 
men då missionsbefallningen ej _ upphört 
att gälla och uppgiften i Kina ännu. ej 
fullbordats ha Kina Inlandsmissionens le
dare ej vågat frångå omnämnda .princip. 
De ha i stället gått framåt under bön; och 
Herren har i nåd gett sitt insegel därtill. 
Under de senaste fem åren (1929-1933) 
ha 416 nya missionärer utsänts till Kina, 
och icke en enda har hållits tillbaka av 
ekonomiska skäl. ,R. H. G. 

Robert Morrison. 
Född 5 jan. 1782; död 1 aug. ~834 . 

Ett hundraårsminne. 

»Jesus , jag har överldlil mig till 
Din tjänst. Nu gäller det för mig: Var 
skall jag tjäna Dig? 1 Ditt Drd läser 
jag, alt det är Din heliga vilja, att 
evangeliet skall predikas i all varlden. 
~ - - A'lin Herre, jag längtar åll 
kDriuna i arbete, där man är mest -i 
behDv av arbetare. Kanske en del av 
fället är svårare alt arbeta på än en 
annan. Jag duger lika litet för någO'ii 
del. - - ~ Men i förlitande pi! den 
kraft Du giver kan jag göra vad SDm 

..helst.. },I in H el're, u isa mig vägen, i 
-denna sak .. . Hjälp ,mig all .beräkna 

. kDstnaden, Dch -seda,fl jag ' fattat milt 
beslut, alt målmedvetet gå till hand
ling.»R Dbe r t M or r i s Dn; 

. William Carey och Robert _M6rrison 
dogo sarrima ål', 1834. ,Det äl~ på sin plats, 
att man bringar dem i erinran samtidigt. 
Omn~gon skulle önska att skriva mis
sionärsbiografier i paralleil framställning; 
skulle man sannerligen taga dessa1vå till~ 
sammans: Carey i 1ndien,Morrison i Kina. 
B"åda , 'oro · banbrytare. Bilda trodde obe
tingat på Ordets kraft och insågo nöd~ 
vändigheten att giva detla Ord till österns 
folk på deras egetturigomåL Båda VD~D 
redo att åtaga sig annat arbete såsom 
s·pråkforskare Dch översättare för att på 
så sätt kunna tjäna evangeliet utan kDst~ 
had för deras uppehälle. Båda ägde ·syn
nerligen stor naturlig begåvnirig. Båda 
hade att kämpa med fruktansvärdasvå ~ 
righeter. Båda hade att gå igenom öde~ 

läggande eldsvåda. Båda arbetade hårt. 
»Jagkanarbeta hårt», sade Carey. »Jag 
gick på utan uppehåll i mitt arbete», sade 
Morrison. Båda grundade högskDIDr, Ca
rey - i Serampore, Morrison i lVIalacka. 
Framför allt, båda ansågo sig själva som 
ogärningsmän, vilka fått förlåtelse aven 
barmhärtig Frälsare. Båda sågo sig själva 
endast som redskap alt berätta för andra 
om· denna samma barmhärtighet, som i 
överflödande mått är tillgänglig för alla 
människor. 
'Vad Morl'ison åstadkom, kan sägas i 

några få ord, vilka dock äro likvärdiga 
med vDlymer av Iböcker: 

Kinesiska språkets grammatik, tryckt i 
Seramporc ~815; 
. Ett kinesiskt-engelskt lexikon L sex de
lar, innehållande '40,000 Drd och 5,595 
sidor. 

Bibeln på kinesiska, tryckt , i Malacka 
1823.' ' 

Mcm'ison har utgivit många andra böcc 

kel'; Mdepå engelska och kirresiska.Ovan.: 
nämnda h'e allena representera -_ett livs 
arbete,. och -elldast trettio årförflöto från· 
deildag, då :den ' aUvai'!igeunge- sonen 
från NOl'thumberländ ' i England .antogs' 
till · missionär i 'Londonmissionens ·tläns"fj 
och , den _dag, him dDg i Kanton: och ble..v' 
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begraven på kyrkogården i Macao. Trettio 
år är ringa tid för ett så stort arbete. 
Morrison var likväl själv större än sina 
böcker. 

Hemligheten med Morrisons framgång i 
arbetet torde ligga i några av honom ofta 
begagnade ord. Han brukade tala om att 
handla följdriktigt och målmedvetet. Kristi 
evangelium stod för honom i. samklang 
med ett. visst sätt alt leva .sitt liv. Att tro 
på Kristus och icke h andla följdriktigt , 
syntes Mon'ison stå i strid med varta nna t. 
Synnerligen allvarliga ord brukade han 
rikta .till sådana, som menad~, att mis
sionärspredikan var en »välgörenhetspre' 
dikan». »Välgörenhetl Dessa ogärningsmän, 
som fått förlåtelse, tänka inom sig, att det 
att förkunna barmhärtighet och förlåtelse 
är välgörenhet! De ha ju haft möjlighet 
att under 1800 år förkunn<l barmhärtighet 
och förlåtelse, och likväl har ännu halva 
mänskligheten ic1,e hört något därom. Så
dan likgiltighet och vårdslöshet har den 

. ena generationen efter den andra visat i 
fullgöl'andet av sin plikt.» 

I likhet med alla stora banbrytare i mis· 
sicnsgiirningen ville ej heller 1\10rrison 
höra något om alt hans arbete var hjälte
modigt och märkeligt.. För honom var det 
hela enkel och naturlig lydnad. Här möta 
vi äkta ödmjukhet och följdriktighet i 
handlandet. Ju mindre vi tala om hjältar 
i detta sammanhang, desto bä t tre. 

Morrison gladdes åt tecken till skörd, 
men han kunde vara och var också i sin 
gärning dberoende av sådant. 

En amerikansk skeppare sade till ho
nom: »Käre Mr. Morrison, Ni tänker verk~ 
\igen, att Ni skall kunna öva något infly
tande på allt avguderi i det stora kine
siska kejsardömet?» »Nej», s<lde Morrison 
mer bestämt än eljest, »jag väntar, <lt! Gud 
skall gör<l det». På grund här<lv kunde 
h<ln vänt<l på result<lten. Han var ju i 
Guds händer. Den 16 juli 1814 döpte han 
den förste hedningen. sju år efter sin an
komst. »Vid en källa vid sjöstranden, fjär
ran från människors blickar; döpte jag 
Tsae A-ko i Faderns, Sonens och den He
lige Andes namn.» Ännu 1834 fanns det 
blott få kinesiska hednakristna. Om Mor-
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rison skulle varit ·beroende av resultatet, 
hade han aldrig hållit ut, men han var 
den· evige Gudens ·tjänare och sändebud, 
och han kunde tålmodigt vänta på vad 
Han skulle göra . 

Det är .hundra år sedan Morrison dog. 
Om m<ln jämför den kristn<l kyrkan i Kina 
i dag med de 450 miljonerna i Kina, är 
kyrkan liten. Men om man jämför den 
med ·den lilla skara, som Morl'ison och 
hans medhjälpare hade vunnit för Kristus 
år 1834, är det en underbart stor kyrka. 
Morrison arbetade icke förgäves. Han gav 
icke ut sig själv utan · resultat. 

Robert lVIorrison begav sig till Kina år 
1807, samma år då slavhandeln avskaffa
des. Han dog i Kina den 1 aug. 1834, 
samma dag som slaveriet upphävdes i den 
brittiska världen. Detta sammanträffande 
av data kan vara värt a lt lägga märke till. 
Samma afton han dog, vandrade slavarna 
i Västindien upp på höjderna för att se 
solen stiga upp och båda dem frihet. 

Under 27 år arbetade Morrison energiskt 
på att giva Livets Ord till Kinas miljoner. 
Han hade alt möta en trehöv·dad fiende 
och kämpade sig tHl seger. Detenvåldiga 
Ostindiska Kompaniet vredgades övel' hans 
planer. Kinas djupt rotade misstänksam· 
het mot allt främmande mötte honom i 
koncentrerad kraft. Den fientligt inställda 
romerska kyrkan sökte omintetgöra hans 
arbete. RQlbert Morrison . förblev likväl 
orulJbJig, alltid överflödande i Herrens 
verk, ·intill han med Paulus kunde säga: 
»Jag har kämpat .den goda kampen, jag 
har fulLbordat mitt lopp.» Ju mer man 
lät känna Morrison, människan, och Mor· 
rison såsom den tålmodigt, .ständigt strä· 
vande pionjären, ju mer fylles man med 
beundran. Han stod där ensam men oför
skräckt, bekämpad men orädd, missräknad 
men aldrig modfälld. Lik eken i hans 
hemland växte han och grönskade mitt i 
motgångarnas stormväder. 

I alla tid,er kommer Kristi kyrka i Kin a 
att ha .giltig anledning att prisa Gud för 
honom, som med sitt liv och ,sitt arbete 
lade grunden. 

(Efter Londonmissionssällskapets tidningChro
nicle enligt Svenska Kyrkans Missionstidning.) 
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Redogörelse för Svenska 
Missionsrådets verksamhet under 

år 1933. 

(Forts. fr. föreg. n :r.) 

»Nyss har från en grupp i Amerika kom
mit ett vittutseende förslag till ändringar 
i missionens program och metoder, vilket 
väckt livlig diskussion. En kommission av 
15 lekmän - mest universitefsmän, var
ibland två . professorer i filosofi (Hocking 
och Rufus Jones) - har på eget initiativ, 
utan uppdrag av något missionssällskap 
eller missionsråd, gjort åtskilliga under
sökningar rörande missionen i Indien, 
Kina och Japan och framlagt en rapport 
(»Re-thinking Missions»). Det hela har fått 
sin huvudsakliga prägel av den teologiska 
ståndpunkt, som man intar, en slags all
män humanitetsreligion, som hellre talar 
om att vi söka Gud än att han söker oss, 
och som betraktar olika religioners an
hängare närmast som bröder i ett gemen
samt sökande. Missionärerna skola alltså 
mindre predika evangelium än vara»am
bassadörer för god vilja»; de skola mindre 
grunda kyrkor än söka sanningen genom 
diskussioner med annorlunda troende. 
Man skall på så vis försöka ge ett religiöst 
inslag i den nya kulturen, som håller ·på 
a tt sammanbinda mänskligheten till en 
moralisk enhet. 

Bland svenska missionsvänner behöva 
icke många ord ägnas åt kritik aven så
dan ståndpunkt. Den är allt för långt 
ifrån allt vad våra fäder och vi hittills ha 
menat med mission. Med Guds verklighet 
och hans gärning i Kristus till vår fräls
ning följer befallningen att förkunna evan
gelium och göra alla folk till. Kristi lär
jungar. Sådan är vår tro. Missionen må 
väl i mycket kunna förbättras, men att 
förändra hela dess syfte förstå vi oss 
inte på. 

Om vi nu avvisa hela detta projekt, 
komma vi därmed i motsats till -Interna'
tionella Missionsrådet? Nej, ingalunda. 
Missionsrådet har ju icke haft något att 
göra med förslagets tillkomst, och det har 
genom sitt uttalande i Herrnhut 1932 myc

kel tydligt gjort gällande en helt annan 
grunduppfattning av missionens syfte .. Och 
i rådets organ »International Review of 
Missions» har också kritiken kommit" kraf
tigt nog till orda. Flera amerikanska kyr
kor ha även tagit avstånd, och bland 
ledande missionsmän i Europa torde för
slaget icke möta mycken sympati varken 
i England eller på kontinenten. Vi torde 
alltså inom Internationella Missionsrådet. 
komma att befinna oss i mycket gott säll
skap med vår avvisande hållning.» 

Vid sammanträdet den 31 oktober läm
nade professor Westman några meddelan
den fr ån Internationella Missionsrådets 
ad-interim-kommittes sammanträde i Lon
don den 6-7 juni, i vilket h:m såsom 
Svenska Missionsrådets representant del
tagit. Det heter i protokollet: 

»Vid detta sammanträde hade på fram
ställning av professor Westman de frågor 
dryftats, som voro under behandling vid 
Svenska Missionsrådets sammanträde den 
11 april detta år. På grund av att doktor 
Mott var ensam representant från Ame
rika, ansåg' sig sammanträdet i· London 
emellertid icke äga befogenhet att göra nå
got uttalande 'med anledning av den ame
rikanska 'lekinannakommissionens rapport 
(Re-thinking Missions), så mycket mer 
som denna rapport hade avseende på hu
vudsaldigen ameril;:anska förhållanden . Så
väl under . diskussionen vid' nämnda sam
manträde som under enskilt samtal hade 
emellertid dr. l\fott uttalat sig synnerligen 
positivt i fråga oin missionens evangeliska 
grundprinciper. Hela frågan skulle bliva 
föremål för ingående behandling vid In
terna tionella Missionsrådets nästa plenar
sammanträ'de, vilket troligen ko~me att 
äga rum nästa år,» 

Så långt ur årets protokoll. 

Det är · Svenska Missionsrådets bestäm
de uppsåt att alltfort och med all kraft 
hävda det kristna . evangeliets grundprin
ciper, så långt det når med sitt infly
tande. 

(Forts.) 
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Hedendomens upplivande. 
Det kinesiska nyåret inföll l ar den 14 

febr. Denna . gång har det firats på . ett 
festligare sätt än på många föregående år. 
Kineserna säga, att det har ej varit så 
storslaget sedan före revolutionen 1911. 
Och det ' storslagna har bestått i iver och 
ståt, som utvecklats när det gällt gamla 
hedniska seder och avgudadyrkan! 

Foto Ingeborg Ackzell. 
)iBarn, fastbundna i höga 
ställningar, så alt del såg 

· ut ·sem om· de suäuade i 
luften.» . 

Vid tvä särskilda tillfällim med en h~tlv 
månads mellanrum har ' denna statl --varit 
pla<tsen ·fö~ teaterprocessiöner p'ä alla ga
{oi'. DeLhartagit tre dagal: vid vardera 
tillfäller.:a tt:.u tf(ira . deSSa te4teJ:stycken. och 
vandringar på alla de gator, som .skuUe 
he'dfas qärmed. Från landsbygden runt 
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om kommo massor av ·folk, särskilt kvin
nor, vilka tåligt sutto i väntnn halva dagen 
eller mera för a tt få se upptåget. . 

Som synes av bilderna var det barn, ut
klädda som unga brudar m. m., vilka voro 
fastbundna i höga ställningar, så aH det 
såg ut som om de svävade i luften! Det 
har hänt; att barn dött under dessa till
Ställningar, t. ex. att de varit dåligt buridna 
och fallit ned från den höga ställningen 
och slagit ihjäl sig. M.en sådant anses då 
av föräldrarna som en ära! Arma barn' 

Det var tiotusentals människor i rörelse 
för att se på detta, och det var nästan 
omöjligt att komma fram på gatorna. He' 
dendomens grepp övel' sinnena synes åter
komma på samma gång som Guds Ande 
kraftigt verkar i detta . land. Kampen till
spetsas. Kämpa i bön! 

En annan svårigliet, som vi särsl<ilt i 
'nordvästra Kina fä lida av deIina tid och 
som jag nämnei' 'såsom ämne för bön, är 
katolikernas propaganda. Sedan deinrät" 
tat ett nytt biskopsdöme i Shensi ha de 
gått framåt på ett kraftigt sätt. Deras me· 
toder äro sig lika överallt: Somliga skräm
ma de med hot och lögner om oss, andra 
locka de med yttrefördel'ar och hjälp, 
När en församlingsmedlem eller sökare 
lockats över till katolikerna, och de senare 
förstå sitt misstag, är det ej lätt för dem 
att ·lämna katolikerna . , Här i staden ha 
katolikerna köpt stora områden av tomter 
'(liksom i byar nära staden), och det tros, 
att de Skola bygga större lokaler. Förutom 
utländska katolska präster arbeta också ki
nesisl,a nunhor här numera. 

Under kamp och nöd ·få vi dock erfara, 
'att Herrehuppmuntrar. oss genom vad han 
'gör i själarna denna tid. Vi fingo höra 
,kvinnorna så gottsOln bokstavligt utbrista 
,i Jeremias ·. O:rd .efte. ,en ' Mbelkurs: »Dina 
ord , blevo för mig mitt hjär.tas fr.öjd och 
:glädje',» ; Deras '. ansikt.en . sttåIade, och ·de 
sade, att ord kunde ej uttrycka den :inner
lig::; -gl}idje:'de kanaeöver v-ad Gud::,g.ivit 
·genom:. ·sFtf oo'd-,: :S'Milli! gläder:.ooh' ·uPP'
muntrrar<os!:\:.: ,En ', föl~s'änrling,>soJUf:älskat 

,Guds :prd ;Gidi ha:ri G~ds ,ord ,iillsin spis, 
'blfr len segr~nd(f· ;forsamljng.L:Bed: : därol't\! 
<_ y ; ::'J ~ ;' Ji:.dr. c~,H i 'J IITl:gEb~ft:kckzeli.J:; 

http:ansikt.en
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FrånSinan Ho. 
. Utdrag ur privatbrev. 

. I dag. regnar <let. Det har . varit out
härdligt bett, 39 a 400 C. Många ha dött 
av hettar1- Till och med i Shui-yu har det 
varit uppe i 390 • I Juicheng ha 5 a 6 per
soner dött av värmen. En bonde, som bor 
8 »!i» härifrån, gick och plöjde och föll 
ned, död. I måndags dog diakonen Ko 
från Si-o. En verkligt god man. »Han har 
räknat våra dagar innan någon av dem 
kommen var.» 

I söndags var jag i byn Peh-tsiang. Där 
är livligt. Många .vilja ,tro; men. där är 
ock förföljelse. Dock voro de som fått 
stryk icke modfällda. Flera unge män i 
20~årsåldern ha beslutat sig för alt tro på 
Jesus. . En av dem hade de störtat ner 
i en ravin från en ansenlig höjd. Han 
vrickade sin ID t, 'mim kom, stödd av två 
män, hopparide på ett ben, till mötet. Bed
jen för Peh-tsiang! 

LAND. 	 191) 

. . I Tsi-chien voro vi söndagen forut med 
om ett tre dagars stormöte, ·då de troende 
på platsen bjödo 200 personer på mat i 
tre dagar. Hett var det, men intressant 
att på en plats, där boxarna haft sitt hu
vudkvarter, se så många samlade för att 
höra Guds ord. Herren är mäktig. Vi hade 
Emsommarskola. under .en månad för 100 
barn. Under våren hade vi 55 flickor i 
skolan, resten gossar, inalles 205 stycken. 
Vi så på en förhoppning och vid alla 
vatten. I Yunchenghushållet ha vi 43 
stycken. Brev från Yuncheng förmäler att 
ett så starkt regn fallit, att flera hus i 
norra förstaden ramlat, och att alla grön
saker flutit .bort, samt att folket flytt. Det 
är dock glädjande att regn fallit. För 
övrigt var allt gotL »Stor frid hava alla 
som älska din lag.» Herrep välsigne oss! 
Dag för dag ·bär han vlira bördor. Gud 
är vår starkhet och vårt värn. 

Maria Pellersson . 

RED O VISNINGAR 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under aug 1934. 

Allmänna missionsmedel. 
871. »Dav. Ps. 23.» 
872. A. S., Länghem 
H73. 	 »Tillägg till Offerstunden på Mnu

ritzbel'g»
874. Aterbet. fmkt 
876. 	 Ch . B .. Skövde, »till en fattig ki

nesl1icka» 
877. 	 M. Å ., Håkansö, till Hanna Wangs 

nnderb. 
878. »En länk» 
87D. 	 Onämnd, till Margit Erikssons un

derb., gm C. Th. K, Kumla 
880. Vänner i Karlskrona, gm H. A. 
885. J. 

. 
886; . Ö. 

S., Hnskvarna, »tackoffer föl' 
hjälp i min dagliga gärning» 
H. K. U-d, tillM. Lindens ·un
derb. Naglarp 25: -, Björkö 
50: -. Osterkorsbergn 50: -, till 
J. Hnltqvist·d:o Naglarp 25:-. 
Mörteryd koII. vid kretsmöte 
35:· -, C. Bloms d:o Skede 20: - • . 
Björkö 50: .., Ekerclll ·. 25:-, 
Slättåkra 40: -, Lemnhult 25:-. 
Vctlanda .150: -, Bä{)kseda 00: -, 
Hjältaryd 35: -. Osterkorsberga 
100: -. S. M. K., Firnekull 75: -. 
Ostorkorsberga 25: - , D:o sparb. 
medel -15: - .. Vetlan.d.a d·:o 238: DD•. 
BäeilsedIl d:o 2!!: 25, . cxtra nv ·· · 

10: 
15: 

50: 
85 : DO 

5: 

10 : 
25: 

300 : 
&5: 

20 : 

. . . förb ... koll .. ,medel 50: - , 1.107:,24 . 
887. H . H ., Brötjetnark lO: ~ 
890. ' · Viinner··· i -Kl"tstirielierg - " ' . lO ·: :... 
&Dl. Daggryningen i K. M. A .• till Bir

git_Berg~~n.w. ~!l2.erh:. . _ " 90!': - 

,Iri - ~ ~T 

892. 

893. 
894. 
8D5. 
896. 
897. 
fl98. 
8DD. 
900. 

901. 
902. 
003. 
904. 
D05. 
906: 
907·. 
908 :~
909. 

Dl5. 
916. 

9I7. 

DI8. · 
-9TD . . 

K. F. U. K:s Centralföl:en. o:K. M. 
A., till Astrid Löfgrens ·d:o 

Greho Mfg, till Nath. Engbäcks d:o 
Koll. i Luleä Th>mkyrka 4/8 . 
D:o i Mörön 4/H 
D:o i Nedel'luleå. ·5/8 
D:o i Piteå 6/8 
E. N., Ed·sberg · 
Vid offel'stunden .j Skellefteå- 11/8 
Koll. i Sk ellefteå kyrka 12/8, vid 

S . :M. K:s Bibel o. Ung.-vecka 
Barnsyförcn. i Ersl1Iark 
Vänner i Orviken 
A. L. Bnreå. sparb. medel 
E. M. Uppsala
Kinnlänkar, Bnreå 
E. T., till Thyra Lindgrens underh. 
A: K., gm· J. H. 

, Kinasyfören., Eksjö, sPIn.b. medel 
A. O.• VäXjö. j st. fÖl' blommor på

Gertt·ud Janssons 
»Onämnd» 
Uppsvenska Distr. 

K. F. U, M.•... till 
lings undcrb. 

»Från en avliden 
Källnuge» gm E . 

»Jes. '59,1» . .. 
i,Ps. 103': 1-=3» 

~2O. . Optands sy!örelj. 
.921. E. J ., .Boden,

nnderb. 
till 

922. »Hen'ens tionde» 
923. H . A., Svanshals 

~.. . 

bår .. 

Förbundet av 
MOl'ris ·Berg

missionsvän i 
B. 
. , 

. 
". . . 

900:
150 : 
47: 24 
25 : 

124 : 37 
48 : 25 

100 : 
2,22D: 84 

174 : 55 
3.5: 
32: 
5 : 20 

13 : 30 
20 : 
20 : 
25 : 
62: 

10 : 
10 : 

< • 

5"0 : 

300 : 
400: ·

1,000·:' 
61 :.15 

J ob. Aspbergs . . 
.. , . • 100: ·

50: 
10 : 

,I "'.1 ' .. '\of"I> 
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924. A. G., d:o gm d:o 40 : 
!125. M. R.. Agunuaryd 40: 
926.' Offergåvor på Säter 19/8 560: 
927. Sörby Mrg. 	 50: 
928. J. 	P. Ovanmyra 10 : 
929. »Mor L. », d:o 	 "O: 
930. Koll . i Ovanmyra 69: 54 
93l. " Dal Mor », sparb. 8: 80 
932- . B. G .• S{}llefteå 20: 
933: »En länk» i Edsuyn la : 
93,1. S. W., Norrköping 5: 
935. r. 	E., (Tbg 5: 
936. 	 Skärstads Södra Yngl. · o. Jungfru

fören . 45: 
937. K 	 P., Gbg 100: 
933. G. 	 K., Björköby 20:
939. 	 A. S'J »en liten efterskörd fr. Skel

lerteåveckan», gm A . B. . 15: 
940. E . N., Bastutriisk, gm d:o 2: 
941. A . H., till Judith Hultqvists llnde,·h. ~O:
!142. O. H. K. 'U-d, resebidl'ag ~: - . 
943. 	 "Tackorrei" till missionärernas utre-

SOl' » 500: 
944. H. G., Gbg j :. 
!145. "En av de sm,h. Ps. 140: 8 20:
946. »En viiu» gin E. D., · Jkpg ' 5: 
948. Onämnd. Mora. 20: 75 
!)49. H . E - n, spaTb. medel r,: 
9~. E. J., Vetln:llda la: 
951. Olmstads Västra syfören. 1:; : 
952. B. 'l. K. ·F . 	 200: 
953. Sanda Kyrkliga syfören. ~O: 
954. L. 	 o. A. W., på GO-årsdagen 30/7 GO: 

Kl'. '11,137: 13 

S. ···M. K:s PensIonsfond. 

913. »Mat.bilda Nilssons minnc» 300: 

Kr. 300:-

SärskUda ändamål. 
875. Onämnd till fru J angs, Juicheng,

undcrh. 	 50:
881. A. G., Malmö. till Li Oben-te o. 

H(}u Shucn-tao. underh. 250 : 
882. 	 P . S., till Hanna Wang, att anv. 

efter gottf., gm E . H., Mllnkflo
högen 10 : 

888. E. 	O. E., till d:o gm d:o 10 : 
884. " Oniimnd», till d:o gm d:o 5: 
888. 	 R. B., till Wille BergJing att ·anv. 

enl. överenskommelse 45: 
889. 	 »Födelscdagsgåvan», till Maria Ny 

lin att anv. efter gottf. 100: 
~10. . A. O., Växjö, till d:o att anv. i ar

betet 15: 
911. 	 . » ~(athilda Nilssons minne» till 

Nils Styrelius för rep. av kapel. 
let i Juichcng 100: 

912. 	 D:o till .Tudith Hultqvist, att anv. 
efter gottf. 100 : 

914. S. A. J ., Luleå. · till ev aug. underh. 100 : 
947. 	 F. o. E . M., Mörby, till Hugo Lin· 

de,', för d:u 50: 

Kr. 835': 

Allmänna MlssIollsmedel 11,137: 13 
S. M. K:s Ponslonsfond 300: 
Särskilda ändamål 835: -


Sumllia 	under Aug. mån. 1934: Kr. 12,272: 13 

j\-led vm'mt lack till va'l'je givare! 

»Si\. säger H err en till eder: Frukten icke och 
varen icke förfärade - - - ty striden är icke ' 
edor, utan Guds» . 2 K rön . 20: 15. 

MIssionstIdningen 

SINIMS LAND 

utkommer 1934 i sin 39 :de årgång. 

Organ för Svenska Missionen i Kina, 

ansvarig utgivare: Erik Folke . Redigerad 

under medverkan av Martin Linden m. fl. 

Utkommer med 20 nummer om året, samt 

innehåller uppbyggelseartiklar, bibelstu' 

dier, breT fr. Kina, uppsatse, för ungdom 

samt. mi86ionsnotiser från när och fjär. 

ran, m. m., m. m. 

Tidningen kostar: helt år kr. 2: 25, 3 

kvartal kr. 1 : 75, halvår kr. 1: 25, 1 kvar' 

tal kr. O: 90. 

Sllnd till utlandet kostar tidningen kr. 

2: 75 pr år. 

Prenumerantsamiare> som verkställa 

prenumeration å närmaste postkontor, er· 

b!lIa, mot insändande till expo av posten. 

kvittenser, kr . 2: 25 för varje 6·tal ex. men 

då ' intet friexemplar. 

När 5 ex. eller därutöver rekvireras frAn 

exp., erhålles vart '6:te ex. gratis. 

. . Provexemplar erhållas · grati& frän ·, ex, 

peditionen. RedlJkHI)Mn. 

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "SInim", Stockholm. 
Telefon: 104459. 105473. Postgirokonto n:1' 50215. 

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

INNEHÅLL: 
Skugga och verklighet. - Välkomna! - Skellefteåveckan. - Från Red. och Exp. 

Ny missionsarbetare. - Depressionstiden och uts'ändande av nya missiQnärer. 
- Rob. M6rrison. .:... Redog. - Från missionärerna. - Redov. - Missionstidn. 

Sinims Land. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Stockholm 1934, Svenska Tryckeriaktiebolnget. 
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Foto 111. Linden. 
Grupp au deltagare i Bibel- och Ungdomsdagarna på Säter, Jonser ed, aug. 1934. 
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SALIGHETENS G Å T A.'I-

Harald Ericsson. 

I~=~~~--@ 	 ~::j-::j-~- -----~-P-...- ft-= -." ~ _-1-=.- -j-~-_ _ o -1"::'';:=..~~=~=-1- j=t=.-1
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mer än värl-deDs vis - dom vet och var - je synd knn so - na. 

2. 	 Jag träder nu till Korset fram <l. Jag svär Dig trohet, ödmjukhet 
ur dödells syndaIänder och lydnad intill döden 
alt ge min själ liksom ett lamm från denna stund för evighet 
i Jesu frälsarhänder. Du vål'dal' mina öden. 

3. 	 All synd, all smuts, allt lågt begär 5. Nu al! min synd Du tagit har 
Ditt rena blod borttvagit, av fröjel vill hjärtat gråta 
när som en kI"igsman i Din här Jag iii' dilt ham - Du ål' min Fa!' 
Ditt kors som svärd jag tagit. o salighetens gå ta. 

Sven Lidman. 

* Ovanstående sång h ar med förfa ttarens benä gna medgivnl1.de tillägnats Mission stidningen Sinims 
Land av musikdirektören HW'ald Ericsson, som komponerat musiken, och vi 'bedj-a att även här 
få ge uttryc1( för vår tack samhet härför. Red. 

http:medgivnl1.de
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PROFETEN 

Det var till det ur fångenskapen 
förlossade folket Herren sände sina 

profeter Haggai och Sakarja för att 

väcka dem till insikt om Guds kallelse 

till dem. Herren hade väntat, att de
ras första omsorg skulle ha varit att 
bygga Herrens tempel, det tempel 
som i tiden's fullbordan skulle stå 
färdigt att mottaga Messias (jfr Mal. 
3 : I J. Men så blev ej fallet, ty det be
fanns vara så många hinder, som res
te sig i deras väg. Först var det yttre 

hinder ifrån avunds,män och ifrån den 

persiske konungen; sedan var det icke 
mindre svåra inre hinder, egna själ
viska intressen och likgiltighet för 
Herrens sak. Folket, som fått erfara 
en sådan frälsning från sin Gud, be
hövde ständigt väckas på nytt för att 
Guds avsikt med deras frälsning ej 
skulle gå om intet. 

Då vår tid i många stycken erbju
der jämförelsepunkter med den tiden 
i Israel, har Sakarjas profetiska bok 
även ett aktuellt budskap till oss, så 
många som höra till det förlossade 
folket. Vår kallelse och uppgift är ju 
att vara »ett den levande Gudens tem
peL>. Därför manar aposteln : »Låten 
eder själva som levande stenar upp
byggas till ett andligt hus. » Men sam
ma hinder för dettas uppbyggande fö
refinnes även i vår tid, och vi måste 
till vår sorg bekänna,att nitälskan 
för Guds hus fattas oss i betänklig 
grad. Därför har vår profet ett ord 
att säga även till oss. Den stora frå
gan är : Skall Herrens tempel :vara 

* Sam mandrag av missionsfÖ'reståndare 
Er·ik Foll~es ' bibels tudier vid Bibel- och Ung
domsveckan . i Skellef teå somma ren 1934:' 

S A K A R J A.'I

färdigt då han kommer? Han har 
själv sagt oss, att han skall komma 

med hast. Finna vi att liknöjdhetens, 
likgiltighetens ande fått makt med 

oss, att de egna själviska intressena 
upptaga våra hjärtan, då behöva vi 
väckas, så att vi vakna på allvar, ty 
Herren skall komma som en tjuv om 
natten. 

Sakarjas profetia är ett budskap till 

oss, vi, »som hava tidernas ände inpå 
oss». Av stort intresse är att ge akt 

på, huru noga Herren antecknat de 
dagar, då hans folk visat tecken till 
att åtlyda profeternas budskap (Hag. 

2: 20) , och huru han då låter sin väl
signelse komma Över dem. Detta är 
en kraftig maning till oss att se till 
hur vi stå till boks hos Herren. 

* 
Första delen av Sakarjas bok utgö

res aven serie syner, vilka alla ha 
till uppgift att visa Guds folk, huru 
det skall bliva berett att möta sin 
Gud. 

Först har vi då synen om myrten
Iunden, kap. I: 7-17, vilken vi kun
na säga har till uppgift att visa, vil
ken Guds folks hjärteställning bör 
vara, för att det skall kunna möta sin 
Gud. I denna myrtenIund uppträdao 

flera olika personer. Profeten är där, 
likaledes en uttolkande ängel, vid-are 
en skara ryttare och slutligen den, 
sOIm profeten kallar Herrens ängel. 
Med 00 Herrens ängel kan näppeligen 
menas någon annan äri Herrens an
siktes ängel . (Jes~ 63: 9) , förbundets 
ängel (Mal. 3: I ) denoin vilken Her, '0 
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ren säger: Mitt namn är i honom (2 

Mos. 23: 21 ) . Det är gripande att gi
va akt på hur denne Herrens ängel 
är närvarande och handlar i Guds ri
kes historia under hela Gamla Testa
mentets tid, tills han, då tiden var in
ne, blev människa. Han hade tillfullo 
lärt känna vårt släkte, och ändå drog 
han sig ej undan, utan utförde fräls
ningsverket till fullbordan. 

Myrtenlunden bestod av små myr
tenbuskar, en träffande bild av Guds 
folks sanna ställning i ödmjukhet och 
yttre ringhet . Myrten har livets och 
hoppets färg. Myrten är kärlekens 
segertecken. Dess blommor ha ren
hetens vita färg, dess frukt besitter 
helande kraft. Men skall en myrten 
bli verkligt vacker, måste den ofta be
skäras (jfr J oh. I S: 2) . 

I dalen är Guds folk skyddat, gömt. 
Där gives' blott en utsikt, men den 
är alltid öppen och fri, utsikten upp
åt. I denna dal har Guds folk Herrens 
ängel med hans ryttarskara mitt 
ibland sig. Där föres den heliga stri
den, utåt och inåt. Därifrån styres 
världen. Ryttarskaran kommer och 
går, men, märk väl, Herren's ängel 
själv lämnar aldrig sin myrteniund. 

Se vi i synen om myrtenlunden 
Guds folks grundställning angiven 
och förmånen av oavbruten gemen
skap med Gud, så erinras vi ock där 
om Herrens ängels förbön. Ordet: 
»Han lever alltid för att mana gott 
för dem» får här sin belysning. 

Svaret på bönen ifrån Herrens 
ängel kommer omedelbart. Israel 
skall få bo i löftets land. Herren skall 
där bo mitt ibland dem. Där skall pre
dikan ljuda. Budskapen till oss män-
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niskor äro en följd av Herrens ängels 
förbön inför Gud. 

Ja, sådan vill Herren att grundställ
ningen skall vara i hans folks liv, sam

lat som det är omkring Herrens 
ängel, levande under hans förböns 
välsignelse. 

Den andra synen handlar om de 
fyra hornen och de fyra smederna . 
Kap. I: 18-2 r. Horn äro i Skriften 
en bild av makt (Amos 6: 13 ) . Märk 
att i synen endast hornen framträda. 
Djuren, som bära dem, äro dolda . Med 
djuren betecknas den mot Guds folk 
fientliga världsmakten och varje fien
de, som uppreser sig emot Herrens 
egna för att injaga skräck hos dem 
och nedstöta dem. De komma från 
alla håll. Även i den lugna dalsänkan, 
mellan de höga skyddande bergen, 
framträda ur dunklet hotande horn. 
Till och med en profet har stunder i 
sitt liv, då han ser endast horn. 

Dessa horn hade gjort en så stor 
skada bland det utvalda folket, att man 
kunde frukta, att de för alltid beseg
rat det. Men här gav Herren åt sin 
profet en andra syn. Märk, att det 
säges, att det var Herren själv, 'Som 
lät honom se den. Endast Herren 
kan öppna ögonen för sådana syner 
(jfr 2 Kon. 6: 17 ) . Det är Herren som 
visar profeten sina smeder. Dessa 
smeder äro till antalet lika många som 
hornen. För vart och ett av de hot
funa hornen har Herren beställt dess 
smed. Smederna äro de krafter ovan
efter, som ha till uppgift att nedslå 
och förstöra de krafter nedanefter, 
som hota Guds folk. Dessa äro alltid 
till hands i rätta stunden. Herren vill 



I 

10 okt. 19:34 S I N I M S 

också alltid hos sina fruktande barn 
leda trosblicken till den hjälp han be
rett. Denna andra syn framställer så
lunda Guds folks trygghet mitt i en 
värld full av hot. 

den tredje synen, kap, 2: 1-'5, 
uppträder en man med ett mätsnöre i 
sin hand. Denne vill - i all välme
ning - lägga sin måttstock på Guds 
stad. »Han skulle mäta Jerusalem 
för att se, huru brett och huru långt 
det skall bliva. » Frimodigt meddela- o 

de han profeten sin avsikt. Han 
trodde helt på sin irrsikt ifråga om 
Guds rådslut, och han trodde sig 
också vara i stånd att förverkliga 
detsamma. Den ängel, som fått till 
uppgift att tolka synerna för pro
feten, uppmanar emellertid en annan 
ängel att skynda efter den unge man
nen och hejda honom i hans föresats. 
Jerusalem, Guds stad, skune ej byg
gas efter människotankar eller efter 
människornått. Enligt Guds plan 
skulle det V2xa utöver alla gränser. 
Någon skyddsmur uppförd av männi
skor skulle ej heller behövas omkring 
den. Herren själv ville vara dess star
ka 'f:kydd. »Jag själv, säger Herren, 
skall vara en eldsmur däromkring, och 
jag skal1 bevisa mig härlig därinne. » 
Samma löfte återljuder i Jes. 4: 5, 6: 
»Herren skall över hela Sions bergs 
område och över dess högtidsskaror 
skapa en molrrsky och en rök om da
gen och skenet aven lågande eld om 
natten; ty ett beskärmande täckelse 
skall vila över all dess härlighet. Och 
ett skygd skall vam däröver till skug
ga under dagens hetta och till en till-
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flykt och ett v ärn mot störtskurar 
och regn. » 

Den unge mannen i 'synen är män
niskan, som efter sina egna tankars 
måttstock tror sig v'ara i stånd att 
förverkliga Guds tankar. Till detta 

svarar Herren: »Så mycket som him
melen är högre än jorden, så mycket 
äro ock mina v ägar högre än edra vä
gar och mina tanka r högre än edra 
tankar. » 

I omedelbar anslutning till denna 
tredje syn riktas nu en allvarlig ma
ning till dem av Guds folk , som ännu 
dröjde kvar i Babel, att skyndsamt 
återvända till Jerusalem. Det var 
nämligen många, som, fastän rättig
het var g iven att återvända ur fång
enskapens land, fö redrogo att s tanna 
där. Egna intressen höllo dem kvar. 
De hade blivit bofasta i det främman
de landet. . Visserligen voro de ännu 
med starka band fästade vid Herrens 
helgedom (jfr 6: 10), men de band, 
som bundo i Babylon, vore ändå star
kare. De ville ha del i Jerusalem utan 
att helt släppa Babylon. Genom pro
feten riktas nu en sis ta uppmaning 
till dessa a tt genom skyndsam flykt 
rädda sina liv. Domen över hedna
folken stod för dörren. Herrens ängel 
hade redan lyft sin hand emot dem. 
De hade under utförandet av Guds 
tuktan förgripit sig på Guds utvalda 
folk ( I: IS ) , vilket Herren aktar som 
sin ögonsten. 

Endast ett par år efter uttalandet 
av dessa varnande ord blev Babylon 
int'aget och skövlat. De som ej hör
sammat profetens varningsord fingo 
då dela dess' öde. Detta varningsord 
gäller Guds folk i alla tider. I synner
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het böra vi i dessa yttersta tider se 
till, att vi ej med hjärta och sinne 
dröja kvar i vår tids stora Babel, som 
nu hastigt mognar för sin dom. 2 

Kon. 6: 17. 

På dessa varnande ord följer i kap. 
2: 10-12 en skildring av Messias tid. 

Herren själv skall komma och taga 
sin boning bland sitt folk. Herrens 
personliga närvaro är den högsta av 

hans välsignelser. Det löfte, som här 
gavs, fick sin begynnande uppfyllelse, 
då Ordet blev kött (Joh. I: 14). Det 

skall få en fullkomligare uppfyilelse, 
när Herren kommer i sitt rike. Då 
skall hednafolkens omvändelse ske 

(vers II), och de skola sluta sig till 
Israels Gud och bliva hans folk (Jes. 
2; Mika 4). 

Herren själv i sitt heliga majestät 
har redan satt sig i rörelse (Hab. 2: 

20; Sef. I: ·7) för att utföra sitt verk. 
Därför höves det allt kött att böja 
sig i tyst tillbedjan inför honom (v. 
I 5). Tillbedjan blir all tid en frukt a v 
djupare inblickar i Guds rådslut (Rom. 

g: 33-36) . Herren give oss nåd att 
då vi få blicka in i hans rådslut så ak

ta på hans ord, att vi må vara vakande 
och bedjande och »när han en gång 
uppenbaras, kunna frimodigt träda 
fram, och icke med skam nödgas gå 
bort ifrån honom vid hans tillkom

melse ». 

Visa tidningen för edra vänner 
och bekanta och uppmana dem att 
prenumerera å densamma I 
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Bibel- och Ungdomsdagarna 
på Säter. 

Vi hade ,hoppa ts att, liksom de två före
gående åren, få en bibel- och ungdoms
vecka även i år på Säter vid Jonsered, 
Libanons sommarhem utanför Göteborg. 
Men då vi fingo höra, att det var omöjligt 
ordna en sådan, ville vi ändå inte upp
giva tanken på ett S. M. K.-mÖte av något 
slag, även om dct bleve mindre och an
språkslösare. närIör bädo vi 0111 IIerrens 
välsignelse till elt sådant, och han lät det 
bli tre dagar, den 17, IS och 19 aug. 

Gud hade kallat ihop riitt mycket folk 
för att vara ett så litet möte, omkring SO 
deltagare då vi voro SOI11 mest. Vi gladde 
oss så över a lla viiIkända ansikten, som 
vi hade mött undcr· föna årets »vecka», 
men om möjligt iinclå gladare blevo vi, 
då vi fingo se nya vänner som hade velat 
komma. 

Dagarna inlcddes med clt bönemöte på 
fredagseftermiddagen, sedan mötesledaren 
för dagarna, nrtistcn Axel Goes, välkom
nat oss, så oek hus fader n på sommal'
hemmet, sekr. Erik Olsson . Efter en god 
kvällsmat hölls första mötet med presen 
tationen , varvid vår käre ordförande i 
Göteborgs kinakrets, kyrkoherde G. Kling
ner, talade. Han liknade oss kristna vid 
linserna i en fyr. Jesus sade om sig själv: 
)>.Jag äl' världens ljus»), men om sina lär
jung~lr sadc han även: »1 äl'en världens . 
ljus». Vi få vara som linserna i fyren, 
somliga små, andra större, som alla få 
släppa igenom det stora ljuset till att 
leda dem rätt, som vandra i mörkret. 
Förutsättningen därför är a tt vi alltid .hål
las rena och putsade. Må Guds Ande göra 
oss klart lysande med alla medel, först 
och fr~imst ordet oeh sakramentet. Kristi 
nåds ooh kärleks ljus slutar visserligen 
inte upp att lysa, men genom oss kan det 
dock fördunklas, ty vi kunna göra mot
stånd mot den skötscl och omvårdnad 
Gud genom Anden slösa r på oss. Tänk 
om något skepp på livets aHa mörka och 
stormiga h av skulle ga förlol'a t därför att 
vi in te vill lå ta Gud verka det han vill 
med oss. 
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Så vidtog den vanliga presentationen, 
och vi försök te höra noga upp på de 
namn som vi inte hört fön' , då Martin 
Linden läste upp dem. Sedan val·t det 
snart sängdags den första kvällen, som 
hade blivit en så varmhjärtad inledning 
till mötesdagarna. Vi kände fran början 
en innerlig syskonkretsanda, men också 
Guds Andes närvaro. 

Lördagen, den andra dagen i högtiden, 
begynte med morgonbön, inledd av Gösta . 
Goes, och blev en innehållsrik dag. E tt 
rikt givande bibelstudium hölls kl. 11 av 
Martin Linden över ,ämnet : Missionstanken 
i Bibeln. Skulle man behandla de t ämnet 
full ständigt, så kunde man läsa igenom 
hela Bibeln, ty det är rentav en av dess 
huvudtankar . ! »lilla Bibelm) läsa vi ju: 
»Så älskade Gud världen, att han utgav 

. sin enfödde Son, på det att var och en 
sortI tror pa honom icke skall förgås utan 
hava evigt liv.» Hela vädden bar . behov 
av evigt liv, så att den ej må förgås genom 
synden, som för med sig död. Vi se så 
lä ll endast till den lekamliga nöden hos 
hednafolken, men {len verkliga nöden är 
den andliga. Avcn de äro ju sl,apade lill 
Guds ära (.Tes. 43: 7 o. v. 21) och till att för 
kunna hans lov, men de ,h a bytt bort den 
oförgänglige Guden (Sb paren) mo t för
g~ingliga beliiten (de t skapade) (Rom, 
1: 22-31). Del kan gälla oss ocks il. För
ledda av sitt eget oförsland tillverka de 
gudar efter sitt eget otillräcldiga förstand 
(.J es. 44: 9-20), men dessa ~iro otillräckliga 
att frälsa dem fr ån döden . De som över
giva den ende Guden bliva sammanokade 
med avgudar, ett ok till deras fördärv 
(Hos. 10: 10). Men i stället kunde var och 
ell vara sammanokad med Herren Jesus 
(Matt. 11:29,30). 

Och hur bedrives denna mission? Jo, 
genom att »var ooh em) personligen föres 
till »tro» på den ende förmedlaren av 
evigt liv. Frälsningen ä r ämnad för alla 
släkten och folk (1 Mos. 12: 3; Ps. 67 : 3), 
men detta är inte detsamma som a lt varje 
individ bland alla folk nu skall ta ga emo t 
Kristus som sin frälsare. Gud tager »bland 
hedningarnal) ut ett si tt folk , en slor skara 
ur a[/a folkslag och stammar och folk och 

tungomål (Apg. 15: 14; Uppb. 7: 9). Många 
kunna ju komma till tro på en gå ng (Apg. 
10 : 43-44 o. v. 35), men Gud talar till in
dividen. 

Gud avskiljer också sina tjänare till att 
verka för honom och vinna själar för 
evigheten (Ma tt. 9: 37- 38 o. 28: 19). De . 
som ha lärt känna det största, det enda 
offret vil ja ock själva offra; de känna an-. 
svaret av att vara kristna (1 J oh. 3: 16,2 Kor. 
5: 15 o. 8: 5, Pil. 2: 17, 3: 10) Liksom Pau
lus frambar offret av andras tl'O , så fär 
missionärerna frambära hemförsamlingens 
tros offer. 

Men kraften till a tt missionera är Her
rens (Apg. 1: 8) genom den .Helige Ande, 
och den himmelska kraften behöves (EL 
6: 12). Anden förhärligar Kristus, liksom 
en strålkastare belyser han honom, men 
han talar ej om sig själv eller om det 
mänskliga redskapet. 

I ett föredl'ag av Lisa Blom berättade 
hon så fängslande någo t om hm Gud har 
lett Svenska Missionen i Kina allt från 
dess begy nnelse in till dessa. tider. Särskilt 
uppehöll hon sig vid si na egna erfaren
heler av miss ionen innan hon själv blev 
knuten till den. 

Ella Dahle och I-lildur Blom, »moster 
Hildur», talade ocl<sä. Vi p~mindes om 
vad alla Guds löften betyda för oss. Vi 
få likt .\braha m täl ja ,dem för att hämta 
ny tro, glädj e och frimodighet. Hildur 
Blom berättade också lite t om sina erfa
renheter av S. M. K. och inte minst av 
dess »veckon>. 

Så kom söndagen. Den blev ·kanske lilet 
väl våt, tyck te vi, ty det regnade nästan 
hela dagen . . Och vi som hade ,hoppats på 
friluftspredikan på terrassen! Men liksom, 
r egnet strömmade ned ute, så strömmade 
Guds rika välsignelse över oss som var 
inne. 

Söndagens morgonbön höll husfadern på 
sommar,hemmet, Erik Olsson. OI'den i Luk. 
15 kap.: »Medan h an ännu var långt borta» 
voro hans text. Gud älskade ,oss medan 
vi ännu voro långt borta; ja, innan ännu , 
världens grund var lagd hade Gud fräls~ 
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ningstankar för oss. Medan ännu Saulus 
var långt borta, då han ,ännu »andades 
hot och mordlust mot I-Ierrens lärjungar», 
mötte Herren Jesus ihonom, och han fick 
Herrens .kallelse till att bli en Paulus. Jag 
tror vi kunna tacka Gud att han inte vän
tar pil. oss, tills vi kommit honom riktigt 
nära. Det kanske aldrig bleve av! 

. I Lule 15 möta vi Gud som den vän tande 
och sökande Fadern. Kanske vi känna oss 
långt borta, då vi komma för att söka ho
nom. Men då är Gud nära, även 0'ITl vi 
inte känna det. Han kommer och möter 
oss, medan vi ännu äro långt borta, med 
sin öppna famn. 

Missionssekreterare Martin Linden höll 
predikan vid vanlig tid över dagens evan
gelietext i Mark. 7: 31-37. 

Jesus vandrade sin väg fram, tjänande 
sina hjälpbehövande medmänniskor. Än i 
dag går han omkring till de människor, 
som behöva hans hjälp. Må vi alla här 
vara hjälpbehövande och ril,tigt känna 
det. Då passa vi så utmärl,t tillsClmman 
med Herren .Jesus. Döva äro vi nog ocksa, 
ty vi ha ofta s'ä svårt för alt hÖl'a Jesu 
röst. Och nästan slumma ·äro vi nog ock
så, kanske just emedan vi inte kunna höra 
hans röst. 

För att kunna bola den dövstullllne 
måste Jesus ta mannen avsides, bort ifr ån 
folket. Behöver hCln ta oss avsides för att 
fä oss lyhördCl för sin röst? Kanske ledde 
hans ingripande inle omedelbart just till 
vad mannen tänkt, mcn han begynte i ClllCl 
fall sitt goda verk. För all rikta man
nens uppmärksamhet på sig stoppade han 
fingral'lla i hans öron, kanske också Hir 
att riktigt »stoppa till» öronen för allt bul
l,er. Var ha vi tankarna, .cIa vi möta Mäs
taren? 

Att Jesus spottade är mera svårt aH för
stä. Vi behöva väl ej heller förklara dct, 
men för mig hClr det tillämpningsvis bli
vit en påminnelse om Uppb. 3: 16. I Jesu 
närhet känna vi vår synd oeh ovärdighet, 
såsom Petrus i Luk. 5: 8. Och sedan få vi 
l.äsa om att Jesus rörde vid honom. Om 
redan en ängels glödande kol kund·e rena 
Jesaja (kap. 6), hur mycket mer kan ieke 

då Jesu hand rena oss från all vår miss
gärning. Vi behöva så väl höra, att vi bli
vit renade, ägande Guds rättfärdighet ge
nom Kristus. Han vill uppenbara sig själv 
för oss såsom hjälparen i all vår nöd och 
brist, oeh som förlossaren från all vår 
synd och skuld. 

Mannen i vår text blev hjälpt, så att 
han kunde tala redigt och klart. Kunna 
vi det? Ar det inte något som vi ,behövde 
förvandla till ett böneämne för vår egen 
och för andras räkning! !vIå vi riktigt 
kunna lyssna till hans röst, få hans hjälp 
därtill, och så kunna vittna frimodigt om 
honom och för honom. 

::-: 

Efter kyrkkaffet hade vi en liten frivillig 
samling, och som det fortfarande var 
regnigt, blevo vi så gott som fulltaliga. 
Först framförde A. Goes en varm vädjan 
till ökad prenumeration på denna vår kära 
tidning, så att missionens förlust på den 
måtte minskas. Det är verkligen en sak 
att tänka på! 

~'Iartin Linden gladde oss åter med ett 
par medryckande berättelser friln sin tid 
ute pa missionsfältet. Det var några tros
stärkande upplevelser, S011l visade hur Gud 
hade fått hjälpa honom, då han var som 
allra mest hjälplös, oeh hur just hans 
svaghet och oförmåga hade fått bli till 
Yälsignclse. 

Till Lisa Bloms berättelser hade vi på 
eftermiddagen ännu en gång förm~lI1en få 
lyssna. Det var minnen ur hennes rika för
nid, om hur Gud hj iilpt i rätt tid efter 
sin outgrundliga trofasthet och omsorg. 
Men vi fin go också inblickar i de pröv
ningar Gud ger, då det kan se hopplöst ut 
med de stora behoven. D ~\ är det ej lätt 
a lt låta morgondagens bekymmer vila i 
Guds hand och 11'0, att Herren förser för 
,'ar stund, liksom för fåglarna under him
melen. :\Ien det finns, det få vi sa ofta 
se, lyhörda själar, som höra Guds maning 
att ge i rätta stunden just vad som behövs. 

Så påminde hon om Joh. 7: 37-38: »Om 
någon törslar, sa komme han till mig och 
dricke!» Om du är här som törstar efter 
glädje i Herren, mer tro och frimodighet, 
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efter kraft - Jesus ser alla behov och vill 
fylla dem rikligen. Vi få offra allt vårt 
eget, som tynger ned oss, så att vi få 
öppna hjärtan till aU ta emot vad han vill 
ge av sin Ande, och så att alla tomma 
kärl rinna över. 

Det blev så en helig offerstund. Vi voro 
ej så många , men Gud välsignade offret, 
så att det ändå blev stort; Guds namn till 
pris! 

m. 8 kom avslutningsmötet med många 
"oda vittnesbörd. De kommo direk t ur 
hjärtat och gingo också till hjärtat. Det 
var tr åkigt alt så många måste lämna mö
tet så tidigt för att hinna till t åget. Och 
tidigt nästa morgon skulle flera upp, men 
ändå var det den ena efter den andra, 
som måste säga ett tack; och många sade 
mycket mer. 

Kanske mötet blev kort i år, men vi 
sätta vårt hopp till framtiden och till Her
ren. Och den välsignelse vi bett om, fingo 
vi erfara. Må den icke ha blivit bara för 
stunden, och ·må vi alla kunna ge ut av 
den rika kärlek, som Gud uppenbarade 
för oss där, och Wrbli h'ogna i det kallet! 

Gögo. 

s. M. K:s höstmöte. 
Svenska Missionens i Kina sedvanliga 

höstmöte hölls den 28 sistl. sept. på K. F. 
U. :'Ls hörsal , med d~irp å följ ande sam· 
kväm i Norrlandssalen och omkringlig
gande rum. Vi minnas detta möte med 
glädje och tacksamhet och ville sa gärna 
dela med oss av intrycken därifrCIl1. 

Uppmuntran och glädje bereddes oss 
först genom alla vänner, som gladde oss 
med sin närvaro. Under mötet var hör' 
sfllen viiI fylld, och vid samkvämet 
vm' lltrymmet si\ upptage t, som det gärna 
kunde vara . En mycket god ande var ock
så r ii. dande under hela mötet. Vi förnum
mo Guds närvaro och fingo mottaga rik 
välsignelse från honom. 

Bland de medverkande nämna vi först 
Kinaiänkarnas Kör i Stockholm, som un-
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der ledning av läroverksadjunkten F . G. 
Blom flera gån ger gjorde en betydelsefull 
insats i mötet genom vacker och gripande 
sång. Och sedan komma vi till den långa 
raden av talar e. 

Kommittens ordförande, doktor Karl 
Fries, talade först och hälsade i samband 
därmed alla välkomna. Så följde korta 
men innehållsrika tal av de under som
maren hemkomna missionärerna, först då 
av missionär Carl F. Blom, som erinrade 
om a tt vi likt Abraham behöva se bortom 
det synliga till det osynliga. Abraham drog 
ut, fastän han icke viss te vart han skulle 
komma, han bosatte sig såsom främling i 
det utlovade landet, »ty han väntade på 
'staden med de fasta grundvalarna', vars 
byggmästare och skapare är Gud» (Ebr. 
11: 10). Missionärerna behöva se fram till 
den staclen under sitt främlingsskaps tid 
och även Idneserna. Aven de ha nämligen, 
särskilt under de senas te åren, fått känna, 
att de sakna fädernesland, men därigenom 
har det också blivit mera 'söJ{ande efter 
det verkliga, det himmelska hemmet. Ma 
en sådan längtan även växa sig stark hos 
oss, och må vi få några med oss hem till 
det riitta fäderneslandet. 

Fru Elhel Blom talade sedan. Hon sam
manfattade sitt vittnesbörd i orden: »Lov
sång höves oss.» Tacksiigelse och lovsång 
yar något bcräHigat med tanke på den se· 
naste arbetsperioden. Väl hade det lmder 
den varit att gå igenom djupa vatten, så · 
som dLl tva av dem, som nu välkomnades, 
syntes ligga föl' döden, och då flera av 
kamraterna fingo hembud. Men Herren 
.hade hulpit igenom den tiden, och nu ha
de ju under de senaste åren nya missio
närer kommit ut, så att luckorna åtmin· 
stone delvis blivit fyllda. Och även i ar· 
betet fanns så mycken anledning .till lov
stlng. 

Fröken Frida Prylz erinrade om, att 
bon vid avresan till Kina lämnat minnes
ordet: »Han som har sänt mig är med ' 
mig; han har icke lämnat mig allena» 
(Joh. 8: 29) . Nu ville hon avge dei vitt
nesbördet med tanke på år, som gätt : 
Den som sände mig. har varit med mig, 
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och det har varit en underbar nåd att få 
se hans härliga gärningar. 

Frölcen Judith Hultqvist framförde först 
en varm hälsning från de kinesiska krist
na till missionsvännerna. De hade bett 
henne hälsa och tacka, taclea för evange
lium om Jesus Kristus. Så erinrade hon 
om att detta evangelium ej är bundet eller 
bär bojor. Det går fram med l;.raft, även 
då missionärerna t. ex. bindas av sjuk
dom eller andra bojor. 

Nästa talare var fröken Ida Söderberg, 
som berättade om en kin esisk bibel
kvinna, vilken sagt: »Glöm ej att bedja 
att jag må bli liten, så att Gud kan använ
da mig» och framhöll detta såsom ett bö
neämne, både då det gäller de leristna där
ute och missionärerna. Ett par ögon fulla 
av lidande och längtan hade en gång va
rit en tyst men dock vältalig predikan om 
behovet av sändebud, som Gud kunde an
vända, och denna predikan fick ock tala 
till oss vid mötet. 

Sista talaren av de hemkomna var frö
ken Dagny-Edla Berg/ing, och gripande 
var det att lyssna till hennes vittnesbörd. 
Som överskrift över de senaste åtta åren 
satte hon ordet nåd, emedan Gud under 
de åren för henne visat sig vara så oänd
ligt god. Då hennes högra hand för åtta 
år sedan m åste opereras bort, syntes det 
henne så sv ~\rt att, som hon fruktade, bli 
en börda för andra. Hon bad därför då 
att få slippa leva. Men nu ,'ar hon så glad 
och tacksam, ty Gud hade uppfyllt sitt 
ord i .Ies. 41: 10: »Frukta icke, ty jag är 
med dig; var · ej försagd, ty jag är din 
Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig oelc, 
jag Ilpp0h~lller dig med min rättfärdighets 
högra hand.!! 

Så följde gripande vittnesbörd från de 
utresande. Först bland dem talade missio
när Malle Ringberg. Han angav såsom 
V~lrt livsmål att förhärliga Gud och såsom 
vårt livsprogram att ful/borda det arbete, 
som Gud givit oss. Det är ofta så svårt 
att ful/borda verket, ty vi äro sii benägna 
att börja i Anden, men sluta i köttet. Vi 
behöva därför maningen: börja ej för att 

sedan ge upp saken, utan börja verket 
och fullborda det. Missionärerna behöva 
den maningen och missionsvännerna lilca
så, ty missionsvännerna äro bågen, och 
missionärerna äro pilen, som sändes och 
häres framåt av kraften i bågen. 

Fru Ida Ringberg hade nyligen blivit 
tillfrågad om hon kunde resa med frimo
dighet till Kina. Hon hade då svarat, att · 
hon åtminstone kunde resa med förtrös
tan . Sedan dess hade hon emellertid 
kommit att stanna för Ps. 138, och sär
skilt hade ord en i v. 3 givit henne frimo
dighet: »Du gav mig frimodighet, och min 
själ fick kraft.» Nu kunde hon alltså resa 
med ,frimodighet grundad på Kristus. »Vi 
ha Gud och vi ha Er, kära missiollsvän
ner. !! . 

Fru Gerda Car/en hade fått hjälp till 
frimodighet genom Ps. 139: 5: »Du omslu
ter mig P~l alla sidor och håller mig i din 
hand.) Hon behövde ju denna gång sär
skild hjälp till frimodighet, då hon åter
, 'änder till arbetet utan sin älskade make, 
som fått hembud. »Ensam och docl;: icke 
ensam» gick hon nu ut, och hon var viss, 
att p å Guds viljas väg, i Kristus, äro vi i 
den trygga borgen, tryggare än på någon 
annan plats, hur skyddad den än kan se 
ut att vara. 

:Missionär Selfrid Eriksson, som nu llt
reser för första gången, berättade, att det 
var fyra år sedan Gud började tala med 
honom om hedningarnas nöd. Sedan dess' 
hade befallningen i Mat. 28: 19 genljudit i 
hans inre. Nu, vid utresan, hade emeller
tid löftet i Mat. 28: 20 på ett särskilt sätt 
blivit leva nde. Herren Jesus gav befall
ningen först efter sin död och uppstån
delse, och han fogade vid den löftet: »Se 
jag är med.» Visst innebär det en dom 
över självlivet, men det innebär ännu 
mycket mera tröst. Befallningen skulle 

. kunna sägas vara Jesu trontal. Aldrig har 
någon konung mönstrat en mindre skara. 
Aldrig har någon här fått en stÖITC upp
gift, och doclc heter: de t, att de gingo till
baka med glädje. Missionen är ej, djupast 
sett, krav, utan nåd, ty Herren är med alla 
dagar intill tidens ände. 

* 
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Efter ett anförande av missionsförestån
dare Erik Folke gavs tillfälle att lämna 
minnesord. Bland dem som begagnade sig 
av detta tillfälle må nämnas: Prins Berna
dotte, dol,tor G. PalmreJ', ingenjör A. 1Ve
lin, sekr. T. Dahlin, h'öken Esther John
son från Los Angeles och grosshandl. E. 
il. Jansson. På den sistnämndes förslag 
upptogs också ett missionsoffei' vid mötet. 

Från vänner, som ej l\Unde personligen 
närvara upplästes hälsningar. Efter ser
veringen avslutades samvaron med afton
bön under ledning av kyrkoherde Gun
nar Arbman. 

NI. L. 

Bönemötena för S. M. K. 

Vi bedja härmed få påminna om böne
stunderna för S. M. K., vill,a, såsom vi 
förut m eddelat, hållas dels varje tisdag 
mellan kl. 7-8 e. m. i Einaru.mmet, Be
tesdakyrkan, Floragatan 8, Stockholm, och 
dels varannan fredag kl. 2 e. m. på Sven
.~ka Missionem i !(ina Exp., DroUning
gatan 55, Stockholm. De niirmasle freda
garna, som dct sistnämnda mötet hälles, 
bliva dcn 19 oU. och 2 nov. 

Försäljning för S. M. K. 

Syföreningarna för Svensl<a :Missionen i 
Kina i Stockholm anordna fredagen den 
23 nästkommande november försäljning. 
I nästa nummer av Sinims Land hoppas 
vi El Wmna utförligare meddelande här
om, men redan nu vilja vi anbefalla 
denna försäljning åt missionsvännernas 
hågkomst. 

Vi bedja i detta sammanhang att få på
minna om, att vi även i år hoppas få ha 
elt »Kinalänkcns bord» vid försäljningen, 
viU,et vi hoppas »Kinalänkarn'a» i skilda 
delar av landet särskilt hava iiItanke, 

"Hans Stjärna i Östern", 
S. 11'1. K:s illustrerade missionskalender, 
är under tryckning. Det är i år den 31:a 
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ärg. av denna kalender, som utkommer, 
och vi tro, att den skall bliva av intresse 
och till uppmuntran. Rekvisitioner motta
gas tacksamt under adress: Svenska Mis
sionens i Kina Förlag, Drottninggatan 55, 
3 tr., StocJdlOIm. 

Nyantagna missionärer. 

Vid Kommiltens för Svenska "1I'Iissionen 
i Kina sammanträde den 29 sist!. sept. fö
reliigo a nsökningar om att få lltgå såsom 
S, M. K:s missionärer från fröken Ella 
Dahle, J önl,öping, och kemisteleven Arne 
Bendtz, Stockholm. Båda dessa ansöknin
gar blevo beviljade. - Om dettn har mis
sionsförestånclare Folke i ett meddelande 
till S. M, l\:s ombud skrivit följande: »Att 
bli ställd inför uppgiften alt t!tsända nya 
missionärer är å ena sidan ett ämne till 
stor tacksägelse. Bönen om hjälp från fäl
tet, den lovande skörden däru te, allt gör 
det S~I 11l1derbart a tt få möta behovet av 
nya medarbetare. Vi ha ju också bett 
IIerren om skörc1emän, och da dc komma, 
äro dc alltså bönesvar, en gåva från Her
ren. Å andra sidan är det förenat med 
ett nnsvar så allvarligt att antaga ännu 
flera missionärer, särskilt i närvarande 
tidsläge. Det blev sålunda ett verkligt 
trospi'oV att säga ja till och bevilja dessa 
ansökningar, men Herrens ledning syntes 
oss sä klar, att vi kunde göra det med 
tacksam glädje och frimodighet.» 

Kommen ihåg dessa nyantagna missio
närer i förbön med tacksägelse. 

De utresande missionärerna. 

Från de i förra numret omnämnda ut
resande missionärerna hava vi haft med
delande, avsänt från Haml:J.urg. Allt hade 
gått väl så långt pa resan. Må de alltfort 
f,] vara inneslutna i missionsvännernas 
förböner. 

KinaIänkarna i Stockholm. 

Kinalänl;arna i Stockholm samlas v. G. 
på Sv. Missionens i Kina Exp., Drottning
gatan 55, torsdagen den 18 oktober kl. 7 
e. m. Välkomna! 
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Kinaiänkarna i Göteborg. 

Länkmötena i Göteborg komma hädan
efter att hållas den första lördagen i varje 
månad på Libanon, Id. 7.30 e. m. vartill 
även medlemmarna i Kinakretsen inbju
das på det hjärtligaste. 

Torsdagen den 25 okt. anordnas offer
dag för Kina på Margaretaskolan kl. 7.30 
em. då missionär August Berg kommer att 
tala. 

Bed för mötena. Välkomna. 
E. O. A. G. 

S. M. K.-möte i Örebro. 

Möte för Svenska Missionen i Kina 
kommer v. G. att anordnas i örebro sön
dagen den 25 nästk. november. l'vlissio
närsparet August och AuglIsta Berg har 
då lova t medverka. Alla missionens vän
ner inbjudas hjärtligt. 

Från åkerfältet i Shensi. 

»Telningen - - han skall bygga 
Hcr-rens tempel.» Sak. 6: 12. 

D~l v,lren bryter in oeh flyttfåglarna 
börja :Herv~inda, är det oekså tid för mis
sionären i dessa trakter att begiva sig ut 
på resor i sina distrikt. 

I [tr shr Sfl(lant med s~irsldld glädje, ty 
nu mötes ögat öyerallt aven saftig vete
brodd, en syn som han Ilnder flera ~lr med 
sorg fått sakna. 

Huru dc ljusa skördeutsikterna kunna 
liva m~inniskornas hjärtan märkes på 
många håll: Varutransporterna på vägar
na ökas, allt flera lastbilar oeh bussar in
sältas P~l nyreparerade bilvägar, oeh t. o. m. 
järnvägsbygget på sträckan Tungkwa!Q
Sian har fått ny fart. Gator i städerna 
höjas, så aH vattenavlopp beredes, gamla 
blltiker uppmålas, och nya sådana öppnas 

modern utrustning. NIan vill liksom 
locka den efterlängtade välmågan fram 
genom att hjälpa den till en god start. 
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Hoppet tränger fram även på missionens 
område. Tältverksamheten, som under vin
terkylan ibland måste flytta inomhus, sam
lar nu, kanske mest om kvällarna, folk 
de uppslagna tälten, under det predikan
terna under dagen, när tillfälle ges, med 
kristliga plakat affischera tempel- och hus
väggar i grannskapets byar. 

Vårmötena äro det, som nu framförallt 
sätter missionsfolket i rörelse. Nu skola 
de lärdomar, som under vinterns bibelsko
lor och kurser inhämtats, omsättas genom 
församlingsbeslut, som utdela uppgifter åt 
sådana kristna, som äro därtill dugliga. 
Att alla genom ·samvaron inför Herrens 
ansikte, genom Ordets predikan, sången, 
bönen må värmas till förnyad kärlek till 
Herren och livas att villigt träda under 
hans ok och taga på sig något av hans 
börda för evangeIii utbredande och för
samlingens inre förkovran är vad som ar
betaren nu längtar att få se. 

Några bild er från dessa vårmöten skola 
säkert uppmuntra våra trogna missions
syskon, som i bön och arbete stå oss bi. Vi 
vilja börja med stationer Pucheng
distriktet. 

:;.: 

Detta utgör vårt missionsfälts längst 
v~isterut belägna område. Här, där förbin
delsen med yttervärlden ej är Sfl livlig som 
annorstädes, behåller hedendomen också 
ett starl,are fäste i folksjälen. Att i dessa 
domsagor bedriva aggressiv evangelisering, 
orsakar därför ofta starkt motstånd, fran 
vilket man vanligen förskonas i trakter, 
som slj, i bätlre kontakt med kus ~provin

serna. Man får därför här vara beredd 
p il att möta situatione~, där det behövs att 
El. av Herren ett särskilt mått av både mod 
och u thållighet för att verket må kunna 
fullföljas. 

På utstationen Pei-shlli bytte vi nyligen 
om evangelist. Församlingen däruppe var 
en gång vår bästa lokalgrupp, men hal' 
under den gångna tiden sjunkit ner. Gud 
har dock åter börjat verka, så att evange
lium gått på djupet hos flera och nya tro
ende ha tillagts. Motståndet hland hed
ningarna har oHa varit hårt. Se här ett 
nytt exempel: 

i 
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En ung, intelligent familjefader hade 
kommit till tron och blivit en ny sbpelse 
i Kristus. Delta väckte förbittring hos hela 
familjen, som från denna stund gjorde allt 
för att göra livet hårt för vår broder. Änt
ligen fick han dock sin far att gå med den 
50 km. långa vägen till missionsmötet i 
Pucheng. Verkan därav bl ev dock motsat
sen till vad som väntats: den ena nedsvär
tande historien efter den andra angående 
mötet serverades i hemmet a v fadern; ja, 
han gick så långt i elakhet, att han med 

hugg och slag ända till blodvite överföll 
sin son ·för hans gudsfruktans skull. 

Sonen fick dock nåd av Gud att i tåla
mod bära allt, ja, han till och med ödmju
bde sig inför sin far i hopp om att så 
småningom lmnna vinna honom för Her
ren. 

Hätskheten i hemmet tilltog emellertid. 
Så föddes åt sonen ett ba.rl1. Men i stället 
för glädje i moderns hjärta uppstod en 
sådan grämelse vid tanken på att hon 
slmJle ha ett barn med kristet blod i sina 
[I dror, att hon ej kunde uthärda. En dag 
g~ll' hon ut med barnet, lägger det på mar
ken, lägg~r sfl en stor sten på dess bröst 
oeh sätter sig på stenen. Snart var livs
gnistan utslocknad. Även detta uthärdar 
Yllr vän i tölamod och väntan på Herren. 

Gud hörde ock hans bön: En av våra 
bibelkvinnor, som verkar i det distriktet, 
kom till hans by och hem. Hennes böne
kamp nedkallade Andens kraftiga närvaro 
i det hemmet. Det blev ett Herrens doms
verk i hustruns själ till dess hon, ånger
[ull och förkrossad, fölJ ned vid korset. Nu 
har hon funnit sina synders förlåtelse och 
frid med Gud - också en frukt av varm 

.och innerlig bön vid det nyligen hållna 
vårmötet i staden (Pei-shui). En sådan se
ger i en ung kristens liv, ack, hur värmer 
det ej ens hjärta! Syskon, hjälpen oss nu 
att bedja, att Gud må uppmjuka faderns 
hårda hjärta, och vi skola snart fase även 
honom vid Jesu fötter, ja, vi vilja se ett 
härligt Guds verk i den byn, där en annan 
trogen bibelkvinna länge utsått Ordets säd. 
- Vår gudfruktige evangelist och hans 
hustru ringo ett gott inträde i försam

lingen och fingo se en god anslutning vid 
vårmö tet, då sköna vittnesbörd avlades. 

~: 

Vårmötet i domsagan Hua-Hsien (Hua
chow) blev ock av Herren rikt välsignat. 
Denna plats var för 30 år sedan Tung
chowfus första bistation med en blomst
rande församling. På 30 år hinner emel
lertid en generation av kristna alt dö ut. 
Nu finns av det gamla broderskapet en
dast en l,var. Att under laglösheten och 
landsolyckorna, som härjat nästan allt se
dan revolutionen 1912 en ny församlings
brodd kunnat uppsta är ett under, en 
frukt aven ung evangelists ihärdiga bön 
och trogna arbete. 

En ögonsjukdom tvang honom att omsi
cler sluta sin evangelisttjänst; genom en 
liten affär kunde han nu förskaffa famil
jens uppehälle. Xldstesysslan har han dock 
troget uppehållit, varjämte hustrun tillser 
kvinnorna, som komma till gudstjänsterna. 

Det var en glädje att under varmötet här 
få se, buru till medlemmar i församlings
rådet inröstades några yngre bröder, som 
vunnit allas förtroende; de voro f. d. ele
ver från vär gosskola i Puchcng. Försam
lingen här har, trots gången dyrtid, ut
fört genomgripande reparationer av sin 
sta tionslägenhet, och det beslöts nu, att så 
snart veteskörden givit medel, stationen 
skall ställas i fullt respektabelt skick. För
ut något nedslagen av tillbakagången i 
denna grupp fick jag vid detta vårmöte an
ledning att åter tacka Gud och fatta mod. 

Det ej minst glädjande är det goda namn 
och anseende, som församlingsäldsten vun
nit där i samhället både för sig själv och 
evangelium. Han omtalade en dag för mig, 
att utan hans åtgörande några välbergade 
män uppmanat honom att utveckla sin 
affär. Ja, de hade förklarat sig villiga att 
bisträcka med räntefria lån (de visste ock, 
att broder Li inte kunde giva någon bor
gen), någonting ytterst ovanligt i Kina. 
Och så. kunde vår vän Li efter vårmötet 
begiva sig till Shanghai med åtskilligt över 
tusen dollar i och för uppköp till sin affär. 
»Så handlar Herren allt jämt i nåd mot 
mig», sade han. »Då" jag slutade i missio
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nen och började min lilla affär, dröjde det 
ej länge, innan jag hade konkurrenter; 
snart var det sex sådana. Min affär är 
dock den enda, som kunnat stå sig, under 

·	det de andra .b a måst stänga, och Herren 
har också hjälpt min familj utan större 
svårighet igenom hungersnöden. 

Flera kunde ej stanna över nattvards
gången på aftonen, man måste h em och 
se till dörrarna, då trakten ännu hemsökes 
av rövare. 

Sedan församlingen bjudit pastor och 
ledarna på . en gemensam god måltid, 
m åste jag säga farväl för att kunna med
verka vid vårrnötet i nästa församlings
grupp enligt listan med 18 stycken sådana. 

Det är ej fåfängt att så möda sig. För 
världen är det ingenting, att dessa sam
lingar h ållas. De äro dock stora högtider 
för deltagarna, och det är genom det, som 

· där förehaves, som det kristna samhället i 
Kina skall utdanas. 

Församlingen har kommit ett stycke 
framåt - det lär nu finnas en kristen på 
varje tusen invånare i lUna. Men h eden
domen börjar ock vakna upp att inse sin 
förlust genom församlingens framgång. 
När de kristna i byarna av samvetsskä l 
inte vilj a ta del i utgifterna för templens 
reparering, teatrarna i templen eller de 
hedniska processionerna, då blir det för

· följeise. Den börjar att bli mer och mer 
hätsk; senast i dag meddelades mig, att 
en av våra äldre troende för sådan 01'

saks skull blivit slagen nästan till döds. 
Att hans tvenne söner, trots allt, stå fast i 
sin tro framkallar lov och pris till Gud i 
våra hjärtan. 

Om tiden medgiver, hoppas jag att 
längre fram kunna meddela om välsignel
ser, som Herren givit vid vårrnöten i det 
gamla Tungchow-distriktet (nu Tali-di

· striktet). 

.Med varm hälsning från min Maria, frö
· ken Hanna Wang och ~1argaret. 

. Medarbetaren ' i Kina 

Hugo Linder. 

. Puchi:mg i april 1934. 

Ett stormöte. 

Av Åk e Haglund. 

Det är fredag morgon. På missionssta
tionen r åder brådska. l de kvinnliga och 
manliga gäs trummen fejar man och gör 
fint och likaså i kapellet, skolorna och p å 
de olika gårdarna. Alla tycks ha bråttom. 
Vad skall nu gå av stapeln, eftersom de 
göra så fint ? Jo, det skall bli stormöte, 
och det skall börja i kväll. l dag väntas 
församlingsmedlemmar, sökare och andra 
fr ån olika platser, men innan de komma, 
skall de t vara rent och snyggt överallt. 
Då den unge miss ionären sitter på sitt 
rum och studerar kinesiska och ser, hur . 
fint de göra, är det ej utan, att han kän
ner lite t av högtidsstämning. Och det är 
ju ej att undra på, då detta stormöte skall 
bli det första, som han får val'a med på i 
Yungtsi. 

Så komma de, den ene eHer den andre, 
och det är ett oupphörligt hälsande »p 'ing
am> (frid). Allas anleten synes stråla av 
förväntan. Det finns dock en ibland ·dem, 
som synes känna sig som en främling. 
Men då och då strålar även hans ansikte 
upp, och troligen är det någo t, som h an 
länge sökt, som ha n nu hoppas finna. 
Han är taoistpräst. Han var på vandring 
från ett heligt berg, och då han gick förbi 
ett av missionens predikotält, som var 
uppslaget i en by strax invid stora lands
vägen, gick han in och lyssnade. Berörd 
av ordet, han bört, fortsatte han sin vand
ring - men nu med Evangeliesalen i 
Yungtsi som m ål. Framkommen blev han 
hjärtligt mottagen, och så öppnade han 
sitt hjärta och talade om, hur olycklig han 
var. Jag gick ut till det manliga gästrum
met just som han kom, och då han myc
ket artigt hälsade på mig samt talade om, 
varför han kommit hit, kände jag, att jag 
hade framför mig en själ, vars hjärta 
törstade efter frid. Detta var ett par da
gar före stormötet. Genom missionärens 
hjälp fick han ma t, och S[l blev det av 
gjort, att han skulle stanna över stormö
tet. Flera gånger talade han om, all han 
nu ville lämna det gamla och följa HeJ:
ren Jesus. Om han var uppriktig vet Gud 
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allena, men att ett Andens verk hade be
gynt i hans själ, därom är jag förvissad, 

. ty annars skulle han ej velat stanna för 
att få vara med om stormötet, under vil
ket han ville höra mera om Guds kärlek 
i Kristus Jesus. Varje möte var han med 
på, och han kände sig ej generad, trots 
att mången fäste sina blickar på hans lus
tigt uppsatta hår samt underliga kläde
dräkt. 

;:: 

Det är kväll. lVIedan kapellklocJ{an sän
der ut sina malmtoner över Yungtsi stad 
och nejden däromkring, fylles kapellet av 
en stor skara, som kommit för att fira 
högtid. Och nu skall den börja. 

På den ena sidan sitta männen och 
skolpojkarna, och på denna sida är varje 
plats upptagen. På den andra sidan sitta 
kvinnorna och skolflickorna, vars oljade 
hår glänser i lampskenet. Det är svårt 
för dem att sitta stilla, ty man vill se, 
vilka det är som kommit. :Men ·då mis
sionär Styrelius går upp på talarestolen, 
så blir det genast tyst och lugnt, och man 
känner, att det är högtid mitt i hedendo
mens grå vardaglighet. Snart fylles kapel
let av lovsångstoner. Visserligen är det 
lite si och så med rösterna, men vad gör 
det, då man sjunger av hjärtat. Och me

de små barnen stilla. Jag tror säkert, att 
budskapet blev mottaget i förberedd jord
mån. Vi hade ju bedit om det. Så sjunger 
man åter en sång, varefter hela försam
lingen utgjuter sina hjärtan i bön till Gud 
om välsignelse över stormötet och sig 
själva. Så är första mötet slut. Man häl
sar »frid», och var och en går till sitt. 

Jag går ut till manliga gästrummet. Där 
är äldsten i full gäng med att placera alla, 
som ej kan bo ute i sta 'n. Han har myc
ket bekymmer över, hur alla skall få rum, 
men så småningom lyckas det. Men sedan 
dröjer det en god stund, innan det blir 
tyst, ty man har så mycket att prata om. 

Tidigt följande morgon ringer skolkloc
kan, som påminner om, att det är tid på 
att stiga upp, och snart fylles gårdarna 
av mötesdeltagare. 

Klockan sju samlas man i kapellet. Då 
är det den gamle tältevangelisten vVang, 
som talar, och vilkens ord för nybörjaren 
i språket ej tycks ha någon ände. Und e, 
dagens lopp fortsätta mötena med korta 
mellanrum för mållider och raster. 

(Forts.) 

Skriven till missionlire'rna! 


Bedjen för mission/irerna / 

dan 

955. 

956. 
957. 
958. 
959. 
960. 
961. 
962. 
963. 

964. 
966. 
967. 
"9riR. 
96!). 

970. 
972. 

missionär Styrelins talar, sitta även 

REDOVISNINGAR 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under sept. 1934. 

Allmänna missionsmedel. 

S. S., östersund, till Hanna Wangs 
underh. 

»Gåva av fröken Anna Gauffin» 
E. S. 
Koll. i Antnäs 
'D:o i Alviken 
D:o i Kallax 
»'Rn vän )} 
" ITcrrons deb 
Offer fl'. Missionsstunden 

mar 1/9 
B. o. K L., Sthlm 
"En liten länk» 

Kal

.8kieryds-kretsens Ungdornsfören. 
»En länk » 
E. J .. Boden, till J. A spbergs un

del'h. . 
De Ungas syfören. 'Åstorp 
»Ett tack" 

100: 
5,000:
1.000: 

34: 30 
2;1: 09 
20: 
50: 
50: 

60: 
2;' : 
10: 
45: 
2;): 

100: 
5tJ: 
20 : 

977. 

978. 
979. 

980. 

981. 
982. 
!)83. 

985. 
986. 
987. 
988. 
989. 
990. 
991. 
994. 
995. 
996. 
997. 

Koll. i försmlingssalen, Visby, 28 
aug.

Matt. 6: 2il 
K F : U. K, Kri s tianstad, till Ida 

Söucrber!!s llnclerh. 
K 'F. U. 'H:s ?Ilellersta Distr. till 

Malte Ringbergs d:o 
?-L N. C-i 
Ammcborgs ~(fg
P. 	 L .. »clt taekorfel'», gm A. B., 

Skellefte" 
L. L., Norderön 

Koll. i Skövde 

D:o i Tibro 

D:o i Lidköping

D:o i Mariestad 

:M. O., d :0 , »födc!scdngsblommor»

H . H., K. G. 

R. J., Häreda 

E. S., Rödjell~s . 

Föreningen K. K., Vänersborg 

»Gunnar» 


22: 30 
200: 

450: 

750: 
200: 

5: 

2: 
50: 

188: 
100: 

54: 62 
46: 
35: 
50: 
16: 50 
20: 

200: 	
20:
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~98. 
DDD. 

1000. 
1001. 

1003. 
1004. 

1005. 
1006. 
1007. 

1010. 

1011. 

1012. 
1013. 
1014. 

J015. 
1016. 
1019. 
1020. 
1021. 

9G5. 

971. 

D73. 

~74. 

n75. 

976. 
984. 

DD2. 
Daa. 

J002. 
100S. 

100~. 

1017. 

1018. 

'1'. C., Lund 	 4: 60 
" i;\rtt är silvl'et och mitt är gul


det, säger H erre·n Sebaot." Hagg.

2:9 17:75 

Onämnd, Vrigstad 10 : 
Onämnd, till Ville Bergliug-s un

derh . 2,400: 
Ch. D. T. 100: 
Koll . å missionsafton, 23/D å 

K. F . U. M. 	 SG: 15 
D:o i Skäl'blaeka 'lA/~ 32: 22 
B. G., Sollefteå 	 15: 
Gåva 	av avI. lärarinna Lydia Fall, 

Hägerst.nd, gm E. F. 1,DZ;;:-
E. 	o.•J. IL. till missionär ernas ut

resor 100: 
L. M. F .• till Frida Prytz o. Maria 

Nylins underh. 900: 
"En länk " 20: 
"G:s sparbössa" 3: 
il. ~ W : 
Koll. på K . F. U. M. 28/9 350: 4~ 
A. O., Nordcrön 	 100: 
B. N., Sth lm 	 10: 
»Onälnnil » 	 ;jO: 
K. R., 'ppsala, sparhässemeclcl 12: 57 

Kr. 15,118: 5~ 

Särskilda ändamål. 
1. A. 	M., till deras tre evang. un

darh. 300 : 
Iong-hua's 	vänner, till Elna Lenell, 

för long-hua 25: 
A . 	 H ., Karlskrona, till d:o enl. 

övel'enskouUll else 2.5: 
Till 	W. Bergling för "Snöflingans» 

gosse i skolan. gm d:o 25:
A . o. C. R., Malmö, för Maria Pet

t erssons bibelkvinnas underh. 100: 
D :o, till en skolgosses d:o 100 : 
A . 	 O., till Maria .Pettersson, att 

anv. erter gottr. fm E. B. 50: 
G. A., Ade IBä, till . Aekzell. d :o 10 : 
'1'ill eva ng'elistvcrksnmheten i Jui

ellonA", A"m E. P., Lalllhult 10 : 
S. S., Sthliu, till lärare i Mienehih 150: 
EI'slorps 	 KristI. Ungdolllsf., till 

evang. underh. 100 : 
nfi:o;~ ic) llsvHnncr i St.efansl\yrkan, 

Sthlm, till d:o 83: G6 
"L . H., tack till Herren », till Han

11 0. '"Vang atl nnv. en l. guttL gm
M. Persson, Avesta 10 : 

E. W., Skellefteå, t.ill Hanna Wang,
Maja Lundmark, Thyra Lina 
gren att anv. efter g-ottr. 75: 

Kr. 1,063: 66 
Alhnännll missionsmedel 1.,118: 59 
Särskilda ändamål 1,063: 66 

Summa under sept. mån. 1934: Kr. 16,182: 25 

Med var:mt tack till vade givare! 

»J\X dil H enens arm för kort7 Dn skall 
nu få se om det som jag har sagt skall ve
derfaras dig eller icke.» 4 Moseb. 11: 23 . 

Redovisni.n.o över inf lutna gåvor till Missions
hemmet, Duvbo. JuN-september 1934. 

I n natura. G. W-ng, Stocl<hol ru, musik till 
Ahnfelts sånger . H. H-Dl, Briiuninge, en ka lv
stele O. ~1-Jl, Stockholm, en bokhylla. . Väl'na
movänner. 10 kg. fårkött. ~L K-n, Drammen, 
broderad bordduk. 

I(ontant. J. R-Il , Stoclcholm, 5 ler . Hemmets 
spar bössa 10 kr. Kaffepengar kr, 23: 70. Tack
offer , Sala, 10 kr. H. K-g, Lund, 10 kr. 

Med varmt ta.ck tUI. varje givure!. 
"Det iir gott att tacka Henen. " Ps. 92: 1. 

August och A:ugusia Berg. 

Mfssfonstidningen 

SINIMS LAND 

utkommer 1934 i sin 39 ode drgång. 

Organ lön Sven ska Missionen i Kina, 

a nsvarig utgivare : Erik Fo lke. Redigerad 

under medverka n a v Martin Linden. m . n. 
Utkommer med 20 nummer om året, samt 

innehdller uppbygge.lsea rtik lar, bibelstu

dier, bre\' fr . Kina, uppsatser för ungdom 

samt miB6ionsnotiser från när och fj ä r-

rall, m. m., m. m. 

Tidningen kostar: helt år kr. 2: 25, 3 

kvartal kr.1: 75, halvår kr. 1 : 25 , 1 kvar

tal kr. O: 90. 

Sänd till utlandet kostar tidningen kr . 

2: 75 pr år. 

Prenumerantsa.mlare, som verkställs 

prenumeration å närmaste postkontor, er

hålla, mot insändande till expo av postens 

kvittenser, kr. 2: 25 för varje 6-t.sl ex. men 

då intet friexemplar . 

Nä r 5 ex. eller därutöver rekvireras trAn 

exp., erhålles vart 6:te ex. gratis. 

Provexemplar erhållas gratisfrAn ex

peditionen_ RedIJkti"nen-

Expedition : Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 
Telefon: 104459. 105473. Postgirokonto n :r 50215. 
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