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EN HERRENS TJÄNARES LIDANDES-STUNDER.*
I

Kon. 19: 4-8.
" Elia var en människa aL'
samrna na tur sO'ln vi, »

Jak. 5: 17.

Det föregående kapitlet skildrar den
skoningslösa uppgörelse med det i
Israel härskande avguderiet, vartill
Gud använde sin tjänare Elia. Där
igenom fick han se Guds dom avvänd
från Israel och himmelens fönster
återigen öppn'ade efter att ha varit
stängda i tre år och sex månader.
» Och

i ett ögonblick förmörkades
him:melen av moln och storm, och ett
starkt regn fölJ." I Kon. 18: 45. Vil
ken underbar upplevelse av Guds in
gripande fick ickeEIia här göra. Och
dock hörs hans nödrop i kap. 19: 4:
» Det är nog; tag nu mitt liv, Herre,
ty jag är icke förmer än mina fäder. »
.• Skriftetal hållet i Betlehemskyrkan av
pastor Johan Hagne,' \'id nattvard sgången i
samband m ed S . M. K: s höstmöte den 29
sept. 1934.
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Är detta samme man, som i kap.
stod såsom den oövervinnelige
gudsmannen inför hela Israel med
dess konung och åttahundratrettio av
gudaprofeter, som tjänade Baal och
Aseran? Ja, » ty Elia var en 'ffi ä n
niska av sam ma na tur som
v i », Jak . 5: 17.
18

I.
Elias historia vittnar om, att Gud
kan göra en svag människa till ett
välsignat redskap.
Det berättas om Moody, att han
som ung -k risten lyssnade på två äldre
beprövade kristnas samtal, varvid en
av dem yttrade: Världen har ännu
icke sett vad Gud kan göra med en
människa so;m helt och oförbehållsamt
överlåter sig åt honom. 
I den stunden suckade det i den
unge mannens hjärta: O, Gud, jag
vill bli den mannen. Och Gud gjorde
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honom till en av alla tiders störste
evangelister och själavinnare.
Och vad lovar icke Jesus sina lär
jungar i avskedsstunden : »Sannerli
gen, sannerligen säger jag eder: Den
som tror på mig, han skall ock själv
göra de gärningar, som jag gör; och
ännu större än dessa skall han göra.
Ty jag går till Fadern.»
Vilka mäktiga vittnesbörd avge icke
kyrkans och missionens historia om
de stora ting Gud gjort och gör ge
nom sina sva.ga redskap.
Det berättas om missionären van
der Kemp, som reste ut till Sydafrika
som missionär vid 52 års ålder, att
han genom sin gudsfruktan så vann
de inföddas tillit, att de, när en svår
torka inträffade, kommo i procession
med hövdingen i spetsen och begärde,
att missionär Kemp skulle nedbedja
regn från himmelen. När besöket dag
efter dag upprepades, tvangs missio
när Kemp till sist att ge vika. I allas
åsyn föll han på knä och bad om regn
med påföljd, att regn strömmade ner
i flera dygn.
När de infödda senare kommo i
samma ärende tillade de försiktigt,
men nu får det lov att ske med måtta,
så att du icke dränker oss allesam
man.

II.
Även i de mest b e n å d a d e Guds
tjänares liv gives det ökentider, när
missmodets och förtvivlans ande gri
per hjärtat. V. 4: »Men själv gick
han ut i öknen en dagsresa. Där 'satte
han sig under en ginstbuske: och han
önskade sig döden. »
Här möta vi människan av samma
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natur som VI. Ha vi icke i regel en
olycklig benägenhet att vilja placera
dessa Guds benådade vittnen och red
skap på allt för höga piedestaler, högt
över det naturligt mänskliga? Vi
skilja icke på deras mänskliga natur,
som är precis lika fördärvad som vår,
och det nådesverk,som Gud utfört i
dem och som gör dem till det de äro.
DärigenO;m förlora vi ock mycket av
den hjälp för vår eget andliga liv, som
dessa heligas exempel eljest kunde få
skänka. Profeten under ginstbusken
ute i öknen, önskande 'sig döden, är
eldsprofeten av samma natur som VI.
Vilja vi människor bli brukade av
Gud, måste vi bliva villiga att gå in
i de djupa lidandena. Den framlidne
kyrkoherden N. P . Wetterlund talar
om lördagshelvetet och sönclagshim
melen i Jesu vittnens liv. Det kan
också följa ett måndagshelvete på en
söndagshimmel. Det är vad profeten
upplever ute i öknen.
Ju djupare Gud får lägga in sitt
rikes angelägenheter i våra liv desto
mer få vi gå in. i lidandena. Det fanns
sju tusen i Israel som icke hade böjt
knä för Baal, men profeten var ensam
om den djupa nöden.
Men ökenstunderna ha ock sina or
saker i vår mänskliga natur. Sedan
Paulus »varit uppryckt till Paradiset
och hört outsägliga ord som ingen
människotunga förmår uttala )), säger
han: )) Och för att jag icke skall för
häva mig på grund av mina övermåt
ta.n höga uppenbarelser, har jag fått
en törntagg i mitt kött, en Satans
ängel 'Som skal! slå mig i ansiktet, för
att jag icke skall förhäva mig. »
Det behövs i sanning en motvikt i
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varje kristens liv gent emot de utom
ordentliga uppenbarelserna, på det att
vi icke må förhäva oss. Om ingenting
är Gud så rädd som om sina barns be
varande i ett ödmjukt sinne.
U nder ginstbusken var profeten
fråntagen allt, allt. Självförtroendet,
den egna berömmelsen, allt var från
taget honom, bara Gud var kvar.
Evan Roberts, det redskap som Gud
mest brukade under den stora väckel
sen i Wales, tog Gud bort ifrån all
andlig verks,amhet -genom en nästan
obotlig nervklenhet. Först på senare
tider har han som en bruten man kun
nat något litet vittna om sin Frälsare.
Elias missmod hade också sin or
sak i den besvikelse han upplevde med
avseende på konung Ahab. En stund
såg det ut som om det skulle bli en
verklig omvändelse, men så segrade
åter igen drottning Isebel.
Missräkningar, felslagna förhopp
ningar, löftesrika begynnelser, som
aldrig fullföljdes, ack, huru månget
Herrens vittne föres icke in i de våld
sammaste kriser genom sådana upp
levelser.

III.
Gud har särskilda gåvor i beredskap
åt sina - tjänare för ökentiderna.
Det nittonde kapitlet är en gripan
de skildring av Guds omvårdnad om
profeten. Aldrig ägnade Gud sig så
åt profeten som ute i öknen. Profeten
klagar: " Det är nog; tag nu mitt liv,
Herre, ty jag är icke för mer än mina
fäder. » -Gud svarar: Du är trött,
Elias, du behöver vila. - V. 5: " Så
lade han sig och insomnade under en
ginstbuske. » - Vilken Guds gåva, att
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få somna ifrån alltsamm-a ns. Man tar
sig icke sömnen i sådana förtvivlade
situationer, den kommer som en di
rekt gåva från Gud.
Ett belysande exempel på att Gud
vet huru nyttig och hälsosam vilan
är för en /ITlissmodig Herrens tjänare
hämta vi från Jona 4: 6: »Och Her
ren Gud lät en recinbuske växa över
Jona, för att den skulle göra skugga
åt hans huvud och hjälpa honom ur
hans förtrytelse. Och Jona gladde sig
högeligen över recinbusken. »
Jag tror, att om det icke funnits en
ginstbuske i öknen, hade Gud låtit en
sådan skjuta upp för att ge Elias
skugga och sömn.
Det andra medlet, som Gud använ
der för att hjälpa Elisa till andlig
jämvikt är något så alldagligt som
föda. Han sänder en ängel som du
kar ett bord mitt i öknen. "Då rörde
en ängel vid honom och sade till ho
nom: Stå upp och ät! »
Först vila sedan mat.
Man kan bli så trött i sin gärning
Guds rike, att man icke orkar äta.
Du har upplevt det du min vän, som
stått där ute i många år. Beständigt
har du varit den givande. Alla ha de
väntat på dig att få sina andliga be
hov tillgodosedda. Och du har bli
vit 'så andligen tröttkörd, att du icke
orkar äta. Du orkar varken läsa eller
bedja eller vara med i de heligas sam
fund. Du »går en dagsresa ut i ök
nen » i din nöd och förtvivlan.
Min kämpande medarbetare i Her
rens strid: Gud ser det. Gud förstår
det. Om du bara anade, huru inner
ligt gärna han unnar dig vila och ve
derkvickelse. Och det som oroar och
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ängslar dig, det vill han befria dig
ifrån.
Jag kom att fästa mig vid uttrycket
i sjunde versen: »Men Herrens ängel
rörde åter vid honom, för andra
gången, och sade: Stå upp och ät, ty
djest bliver vägen dig för lång.» Tar
jag miste, om jag säger, att profeten
var så trött, att han somnade när han
åt? Den oerhörda spänningen på Kar
mel, nitälskan för Guds ära hade ut
tömt hans 's ista krafter. Livskraften
var offrad åt Gud till det yttersta.
Det för ned i svåra djup när man
blir så avklädd, att man somnar i bö
nevrån, man saknar kraft att upp
bygga sig själv. Därvid inställer sig
ock självförebråelsens smärta vilket
gör nöden dubbelt svår. 0, dessa
djupa lidandestider, själens ökentider,
Herrens tjänares avklädningstider.
Min vän, aldrig är Herren närmare
och mera öm om dig än då.
Gud vet hur lång vägen är. »Stå
upp och ät, ty eljest bliver vägen dig
för lång. » Därför dukar han bordet
åt oss, bereder reskost för färden.
Så har han samlat oss omkring sitt
dukade bord även i kväll. Du trötte
kämpe, som just kommit hem från
stridsfronten därute, »från kampen på
Karmels topp», Herren Jesus dukar
bordet för dig i kväll. Han vill bere
da vila och vederkvickelse för din ut
slitna 'k ropp, själ och ande.
Och du, SO)I11 står färdig att gå
åstad, han vill ge dig reskost för fär
den.
Tillsammans få vi denna stund böja
våra knän och taga emot gåvorna från
det bord Herren dukat för oss.
H uru lång vägen är innan vi nå
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Guds berg det veta vi icke, men skall
den icke bli f ö r lång, måste vi få
näring och vederkvickelse för våra
själar. Det vet Gud, och därför dukar
han bordet för oss.
Så styrke oss Herren till fortsatt
vandring och fortsatt tjänst till dess
målet en gång är nått.

Bönemötena för S. M. K.
Vi bed ja härmed få påminna om böne
stundern a för S. M. K., vilka, såsom vi
förut meddelat, hållas dels varje tisdag
mellan kl. 7-8 e. m, i ]{inarummet, Be
tesdakyrkan, Floragatan 8, Stockholm , och
dels varannan fredag kl. 2 e. m. på Sven
ska Missionens i Kina Exp., Drottning
gatan 55, Stockholm. De närmaste fred a
garna, som det sist nämnda mötet hålles,
bli va den 2 och 16 nov.
Försäljning för S. M. K.
Syföreningarna för Svenska Missionen i
Kina i Stockholm anordna fredagen den
23 nästkommande november försäljning.
Vi bedja i detta sarrunanhang att få p å
minna om, att vi även i år hoppas få ha
ett »Kinalänkens bord» vid försäljningen,
viU<et vi hoppas »Kinalänkarna» i skilda
delar av landet särskilt hava i åtanke.
"Hans Stjärna i Östern",
S. M. K:s illustrerade missionskalender,
är under tryckning. Det är i år den 31:a
ärg. av denna kalender, som utkommer,
och vi tro, a tt den skall bliva av intresse
och till uppmuntran. Rekvisitioner motta
gas tacksamt under adress: Svenska Mis
sionens i Kina Förlag, Drottninggatan 55,
3 tr., Stockholm.
KinaJänkarna i Stockholm.
Kinaiänkarna i Stockholm samlas v. G.
på Sv. Missionens i Kina Exp., Drottning
gatan 55, onsdagen den 31 oktober kl. 7
e. m. Välkomna!
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En kortfattad översikt.

x.
Taoism.
Taoism är läran om »vägen», livets väg
i samstämmighet med naturen. Såsom
Laotsi (född i Honan 604 f. Kr.) framställ
de denna lära är det en filosofi, som sär
skilt betonar undergivenhet eller passiva
dygder, 'men hans efterföljare ha i prak
tiken gjort det till elt system a v troll
kraft, häxeri och svartkonst i allmänhet.

*
Det berättas att Laotsi och Konfucius
en gång sammanträffade, och det finnes
också ett referat av samtalet dem emellan.
Det som man sålunda förmodar att de
sagt till varandra visar skillnaden mellan
deras åsikter och lärosystem. Laotsi före
brår Konfucius för vad Laotsi anser vara
att gagnlöst bråka om småsaker, och där
vid syftar han på Konfucius försök att
behiärska folket och att fostra dem till aU
leva i rä tta och riktiga förhållanden till
varandra . Laotsi påstår, att folket på
delta sä tt göres till slavar under regler
i stället för att vara fria män med grund
satser. Den som följer »vägen» behövel'
ej bliva kuvad och förWttrad . Han gör
ju ingenting för att göra sig själv gällan
de; han behöver ej ens tala om sin tro,
ty han giver utan påverkan utifrån nt
tryck därför i sitt uppförande. Anled
ningen till förvirringen i världen är, alt
det som icke är naturligt utvecklats. Allt
som behövs 'är att lära sig vara stilla och
ej önska någonting.

*
Den följande utvecklingen av Laotsis
lära är ej svår att förstiL Stillhet skulle
ju vara det förhärskande i stället för
kämpande tävlan, och alla önskningar
skulle undertryckas. Man erkände djup
in- och utandning såsom något, som skulle
förhjälpa härtill; på så sätt blev ju krop
pen allt mer och mer genomträngd av

världsaltets livsluft, och den som blev
mästare kunde .fullborda en sådan rening
av de grövre grtindbeståndsdelarna, alt
han kunde äga hopp om alt övergå i en
annan högre tillvaro utan alt behöva dö.
Det var helt naturligt alt tänl{a sig, att
eremiterna uppe i de höga bergens still
het hade ,de bästa förutsättningarna för
att uppnå målet, och man anbefallde också
att använda stääande, vederkvickande
örter. Man sökte efter något som med
rä tt kunde kallas livselixir; i några an
märkningsvärda fall intogs också vad man
påstod vara livselixir. För den oinvigde
syntes resultatet visserligen vara död i
stället föl' liv, men man försvarade sig
med , a tt det endast skenbart var så. Det
val' i alla fall livselixir.

*

Kejsar Tsin-shih, som lät bygga den
stora muren och som regerade 221~209
f. Kr., hade en dö·dlig förskräckelse för
onda andar och gynnade taoistkulten.
Under hans tid blomstrade taoismen på
konfucianismens bekostnad, ooh detta
skedde ,även under andra tidsperioder.
Men de mera upplysta regenterna i Kin::\
återvände till Konfucius' moraliska under
visning, förstörde taoisternas böcker och
tempel samt tvingade prästerna ,att återgå
till icke prästerlig sysselsä ttning.

*

Större inflytande över taoismen än till
fälligkejserlig ynnest eller förföljelse hade
emellertid d ess beröring med buddismen.
De två blevo så sammanblandade, ätt man
nu icke kan tydligt åtskilja dem, val'ken
ifråga om lära eller liv. »Vägem) växte
igen och fylldes av dåraktiga vidskepliga
föreställningar. Somliga av dessa voro
framvuxna ur den kinesiska jordmånen,
men många voro av buddistiskt ursprung.
Falska ledare, som påstodo sig veta ))vä
gem), föregåvo sig ]mnna läsa stJärnornas
hemJigheter och vara i stånd att avvända
faror. De sade sig ock ha umgänge med
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andal' genom besvärjelse och psykograf
samt fÖl'klarade sig kunna härska över
naturkrafterna och människors öde. Fol
ket erbjöds att av okunniga och giriga
präster få köpa hemligheter beträffande
lyckobringande tidpunkter och orter. Med
rikedomens gud, medicinguden, el·dens gud
och maSSOr av andra gudar hade taoist
prästen något, som skulle kunna liknas
vid »Fåfängans Marknad», något som
fångade ' folkets intresse, hindrade deras
fra'ffiåtskridande genom att fylla dem med
fruktan eller genom att snärja dem med
förhoppningar om rikedom och jordisk
lycka.
Vidskepelserna i samband med taoismen
ha hindrat den kinesiska nationens ut
veckling och lett folket på avvägar. Tid
efter annan .ha hemliga sällskap bildats,
t. ex. vid boxarupproret är 1900, då taois
ternas undervisning uppeggade unga och
okunniga kineser samt utlovade osål'bar
het såsom skydd för de utländskadjäv
larnas kulor. De olycl;sdigra händelserna
under detta ödesdigra år visade såsom
aldrig tillförne, att taoisterna äro blindas
blinda ledare, och den tiden torde för
taoistkulten val'a en kristid, efter vilken
den aldrig återfål' kraften oeh inflytandet.

*
Då allt delta blivit sagt, kvarstår två slut
satser, vilka äro av väsentlig betydelse för
den kristne missionären och som med
tacksamhet kunna erkännas. Den första
är, att i den kinesisl<a tankegången finnes
ett medgivande beträffande mOl'aliskt an
svar. En av de mest kända taoisbböekerna
är Boken om Belöning oeh Straff, och
denna bok bekräftar tydligt denna san
ning. Apostelns ord i Rom. 2: 15 om att
»de - - visa att lagens verk äro skrivna
i deras 'hi'ärtan. Därom utgöra också de
ras egna samveten ett vittnesbörd», ,de or
den äga lillä,mpning på åtminstone en del
av kineserna.
Den andra slutsatsen är, att det finnes
en djuprotad och vitt utbredd tro på att
andliga varelser verkligen finnas till, och
att de äro i verksamhet. Vad blir ,dä re
sultatet av dessa slutsatser? De förorsaka,
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att en känsla av skuld sG]mt en ancle av
fnlktan bemäktiga sig människorna och
komma dem alt vandra i mörker och
dödsskuggans dal. Det är deras lott, som
icke hava någon som kan leda -deras fötter
in på fridens väg.
(Efter »F.acls nboul China>, fri
översättning av M. L.)

~5IO~'
Ett stormöte.
(Forts. fr. föreg. n :r,)
Vädret, som ej varit det allra bästa, blir
bättre, och solstri\larna leta sig så sm:",
ningol11 väg fram. Det är svar på mångas
böner. Under dagens lopp komma allt fler
dellagare, och vid kvällsmötet, som ledes
av herr Chang, är kapellet alldeles full
satt. Enkelt och frimodigt vittnar och
sjunger han om Kristus, som blivit så dyr
bar för hans hjärta. »Jag har ingenting
att kowma med», säger han, »men vänta
på Herren.»
Pöljande dag - Herrens dag - samlas
deltagarna såsom föregående dag till mor
gonbön, och omedelbart efter den börjar
dopförrättningen.
Dopkandidaterna sH,
där framme kring dopgraven i sina vita
kläder, vilket påminner mig om den
skara, som skall stä inför Guds tron en
gäng, och om vilka det skall heta: »Dessa
äro de som komma ur den stora bedrö
velsen och som hava tvagit sina kläder
och gjort dem vita i Lammets blod.» För
var och en, som föres upp ur dopgraven,
sjunga de församlade: »)Sälla dag, sälJa
dag, då Jesus vann min själs behag ...»
Det är glädjehögtid, ty al'betet i Herren
bevisas ej vara fåfängt. De komma, en
efter en, och dessa nya såväl som de
gamle behöva så väl våra dagliga förböner.
Så är det möten på eftermiddagen ock
så och på kvällen samlas vi i kapellet för
att fira Herrens heliga nattvard. Då ha
de nydöpte intagit hedersplatserna. De
sitta därframme, bedjande om välsignelse
över denna högtid, som de först nu få
vara med om. Och Gud hör bön.
Tidigt på måndagsmorgonen höres rös

ter. Det är n{lgra deltagare, som lwmmo
långt uppe ifrån bergen, och som m ås le
resa tidigt föl' att kunna komma hem, in
nan det mörknar på kvällen . De övriga,
som ledigt kan hinna hem på en dag, sam
las i kapellet till morgonhön, som ledes
aven av de kinesiska bröderna. Drl den
är över, är stormötet slut. Så resa de åt
olika håll, för alt var och en i s itt hem
och sin by vara ett vittne för Jesus som
de nu vilja tillhöra. Morgons tjärna~ har
gå tt upp över Sinims Land. Gud give, alt
dc troende och vi må vanl tl'oglla il tt
väcka dem. som ~innl\ so va, till att hälsa
dagens lju s.
Ake Haglund.

l

Missionärernas adresser.
Malte och Td a Ringberg,
Carl Johan och Elsie Berg·
qni st,
Morris och Ca rola B erg·
11llg,

A. rvid Hj ärtbe rg,
M a ria Nylin.
T<;~trid Sjöström,
Thyr8. Li ndgTen ,
Vilhelm och Mar·
garet Bergling,

Elo a Len el \.
Gud run Boqvist.

j

Swedish Mission,
Ytmcheng, Sha.
China via Siberia.
'

Maria Pettersso n,
Swedish Mission, S·i nanl,sicn, Ho. China,
via Siberia.
Hanna Lundberg,

Se Jfrid Eriksson,

{

Swedish union School
Kilmngsha.n, Ho. '
Ch inn. vi a Siberia.
Training Rome,
China Ioland Mission,
Hwai.ning (Anking). An.
Chllla, via Siberia.

j

Hemmavarande missionärers orh
hemarbetares adresser.
Missioosförcståodare och tru E. Folke,
Sigllrdsvägen 44, Nockeby.
Ang. och Augu s ta Berg,
Annn. Janzon,
Anna. Eriksson ,
Dagny B ergling,
Emma Andersson,
Frida Prytz,
Lisa Gustafsson,
G. A. österberg,
Henrik

och

MissionshcllImet,
Dnvbo,

[ 8.ndb,b"9·

Hilma. TjMer, Nobelväge n 86,

Malm.u.
Ca rl och Ethel Blom, Vanadisplan 5, Stock·

holm.
Axel och Anna Hahne, Krooobergsga.tnn 22,

KarlsknYno,.

l

Swedish Missioo , lshih,
Sha. China, via Siberia.

J

N il s och Olga Styrelius,
Ake HaO'lund
o'

lJ Swedish
Mi ssi on,
Yun[Jfs·t, Sha.

Cilina, via Siberia.

.

l Swedish Missioo,
Juicheng, Sha.
f China, via Siberia.

Gerda Carlen,
Ebba Wideo,
Martin och Birgit Bern'lin"
Carl.Gustaf Nordber ~ b '
Maja Lundmark
o'
A,trid Löfgrcn,'

l

Swedish Mi ss ion,
Hoyang, She.
China, via Siberia.

Ingeborg AckzelJ,
Gerda Gustavsson,

} Swedish Mission,
'l'a!i, She.
China, via Siberia.

L. Hugo och Marie Linder
Hanna vVang

l Swedish Mission,
'f China
PlIcheng, She
via Siberia.

J ohann es och Ing rid
A 3pherg,
M.a.rg i t. Er] k&SOIl,
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I'

J

Swedish Missio n,
Shan ll-.':n:en, Ho.
China, via Siberia.

Nath. och m S;1 Engbiick.J Swedish Missioo,
F.nk oeh TlI g ri(1 Malm.
Loyan.,q, Ho.
, ClllTl!) , via Siheria.

l

Io ez BöJling, St. Angby Alle 9, .if.ngby.
Mari a. Hultkrantz, Essingeringen 35,

Esstngen.
R ich. och Hildur Andersson, Hovsta .
J udith Hllltqvist, Skärsboda, St.cnsjön.
Ida Söderberg, Björkbovtigen 16, Krist. ian·

stad,.
Judit Högman, Drömstigen 28, Appelviken.
Lisa Blom, ö.tbroga, .iHvsjö.
Svea Pettersson, Metaregatan 5, Stockholm..
Vera Axelson, Fridhemsgatan 28, Stockholm.
Martin Linden, Igeldamsgatan 16, Stockholm.

Hans Stjärna i Östern.
31 :sta årgången.
Redigerad av ERlJ( FOLKE.

Inneh å ll er :
Fal/ig fö,. vår skull. Av miss.-sekr. M.
Linden.
Evangeliet s väg till folk en. Av p as tor Joh .
liagner.
Herrens led ning. Av missionsför est. Erik
Folke.
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Ungdomen inför missionen. Av fröJcen
Lisa Blom.
Sändebud till Sinims Land. 111.
Ännu en hedning har dött. Av missionärs
paret Martin och Birgit Bergling.
Begravd levande. Av missionär Malle Ring ·
berg.
»En såning$man gick ut för all så.» Av
fröken Judith Hultqvisl.
l tält. Av missionär Erik Malm .
Förnyelse . Av frö]cen Ida Söderberg.
Guds mäktiga . hand. Av missionäI' CarlGust. Nordberg.
Peiping. Av missionär ivlorris Bergling.
Kalendern är rikt illustrerad ·och rekvi
reras från Sv. Missionens i Kina Förlag,
Drottninggatan 55, 3 tr., Stockholm. Pris
häftad kr. 1: 50; kart. kr. 2: - och klotb.
kr. 3: -. Då minst 5 ex. köpes lämnas
25 % rabatt. Ej fraktfritt.
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Fröken T hyra Sandstedt, VessJevägen
40, AJsten.
överstinnan Louisa Tottie, Storängen.
Fru Karin Wennerström, Lidingö.
Gåvor avsedda för ))KinaJänkens bord))
mottagas med taclcsamhet på S. M. K:s
exp., val'vid särskilt bör angivas om gå
vorna äro avsedda för delta bord.

Mlsslonstldningen
SINIMS LAND
utkommer 1935

j

sin 40: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, uppsatser för ungdom

Försäljning

samt mi56ionsnotiser från när

anordnas av syföreningarna för Svenska
Missionen i Kina fredagen den 23 nov . i
IL F. U. K:s lokal, Brunnsgatan 3.
Gåvor, även in natura, mottagas tack
sa·m t under nedanstående adresser och på
S. M. K :s exp., Drottninggatan 55.
Doktorinnan Maria Berg, Hantverkare
gatan 28.
Fröken Emma Beskow, Hagagatan 2.
Fröknarna M. och N. Caval/i, öster
malmsgatan 72, 4 tr.
Fru Bell Fries, Soltäppan; Storängen.
Fru Hanna Hal/ström, Odeng. 26.
Fru jv!ina Johansson, Auravägen 10,
Djursholm.
Fröken Tekla Liljeqvist, Norrtullsg. 55.
Fru Beda Redel/, Upplandsgatan 28.

ran,

ID.

m.,

och fjär

ID. ID.

Tidningen kostar: helt år kr. 2: 25 . 3
kvartal kr.1: 75, halvår kr . 1: 25, 1 kvar
lal kr_ O: 90.
Sänd till utlandet kostar tidningen kr.
2: 75 pr Ar.
Prenumerantsamiare,

som

verkställa

prenumeration A 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. gratis.
Provexemplar erhållas gratis frAn ex
peditionen.

Redak.iIlnsl'l.

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

INNEHÅLL:
En Herrens tjänares lidandesstunder. - Från Red. och Exp. - N;lgot om Kina.
- Från missionäl'erna. - Missionärernas adresser. - Hans Stjärna i Östern. 
Försäljning. - Missionstidn. Sinims Land.
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ANSVARIG UTGIVARE:

E. FOLKE.

Patta Illod!
Är det svb.rt för Dj~ i världen,
Fatta mod!
Tröttnar Du på pil~rimsfarden,
Fatta mod!
Gud, han ~år ju vjd Din sida,
Hjälper Dj~ mot faror strida
Och att nederla~ ej lida,
Fatta mod!
Har du

sor~

uti Ditt hjärta,
Fatta mod!
Jesus än kan stilla smarta,
Fatta mod!
Han har lovat torka tåren,
Läke. djupa hjärtesåren, Ty han herden är för fåren
Fatta mod!

Har Du

mor~onda~sbek y mmer,

Fatta mod!
Guds förrådshus mycket ry"m mer,
Fatta mod!
Allt vad ny1ti~t Du kan tänka,
Han Di~ varje da~ "\im skänka,
Nb.d och karl ek sammanlänka,
Falta mod!
Är Du trött och efter bliven,
Fatta mod!
Och av vanner över~iven,
Fatta mod1
Jesus, vännen, s törste, bäste,
Är Ditt starka ankarräste
Och Ditt lu~na, lry~~a näste,
Fatta mod!

Fruktar Du for dödens bölja,
Fatta mod!
Jesus skall ock där Di~ följa,
Fatta mod
Db. skall änglaburna anden,
Fri från alla jordebanden,
Landa uppå himlastranden,
F atta mod1
Carl Holmer
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H E L G O N.

Vi ha nyss firat Alla helgons dag
och åter blivit påminta om den stora
skaran av Guds helgon, som fullbor
dat sin vandring på jorden och nått
målet. I Hebreerbrevet kallas dessa:
de fullkomnade rättfärdigas andar och
samma bibelställe säger oss, att ett
andligt samband äger rum mellan
Guds stridande församling här i tiden
och den triumferande församlingen i
himmelen.
Om dessa Guds helgon heter det,
att de blivit köpta från jorden, och
vidare att det är med Kristi dyra
blod, som de blivit »lösköpta» från en
vandel i fåfänglighet. Guds helgon
voro en gång, även de, under fördö
melsedomen, men då nådegåvan kom
till dem, togo de emot denna i tro, och
detta ledde till en rättfärdiggörelse,
som för dem medförde liv. (Rom. 5.)
Och så kunna de sjunga: ,, 0 djup av
barmhärtighet, Herre, hos dig, Att
blodet på Golgata renar ock mig! För
synden och domen där tryggad jag
står Och visar bloH hän på min Fräl
sares sår. Evig är denna nåd, Trofast
är allt hans råd: Sjung om hans stora
nåd, Sjung om hans nåd!»
Vid korset blevo Guds helgon av
klädda · syndens orena kläder och de
ras egen rättfärdighets odugliga dräkt.
De blevo där iklädda frälsningens
klädnad och höljda i rättfärdighetens
mantel (Jes. 6 I: IO) och fingo med
borgarskap med de heliga på jorden
och i himmelen. Guds helgon äro
syndare, frälsta av nåd, uttagna ur
mörkrets välde och försatta i Guds
älskade Sons rike. Och Allhelgona
dagen säger oss, att dem Herren i ti

den givit del av sin frälsning, dem för
han fram till full delaktighet av sin
eviga härlighet. (Rom. 8: 30.)
Då Johannes såg den vitklädda
skaran inför tronen, voro de klädda i
vita, fotsida kläder. De hade tvagit
sina kläder och gjort dem vita i Lam
mets blod. Skola . vi få räknas till
Guds helgon, är det första och vik
tigaste för oss att vi kommit till re
ningskällan, och att vi hålla till vid
reningskällan varje dag och stund un
der vandringen. I denna orenhetens
värld är det ej lätt att undkomma
syndens besmittelse och därför behö
va vi noga se till att vår klädnad ej
blir orenad. »Se, jag kommer .såsom
en tjuv. Salig är den som vakar och
bevarar sina kläder », säger Herren.
Att bevara ,oss rena, därtill är vår
egen förmåga otillräcklig, men vår
Frälsare förmår "bevara oss från fall .
och ställa oss inför sin härlighet
ostraffliga i fröjd ". (Jud . 24.) Men
vår Frälsares maning ljuder inträn
gande och allvarlig: "Vaken!» Och
åter: " Vad jag säger till eder, det sä
ger jag till alla: Vaken! )}
De sO!Il1 av sin Frälsare mottagit
hans · rättfärdighets vita kläder och
bevarat dessa genom att ständigt
hålla till vid reningskällan, dem skall
Herren i härligheten giva en ännu
skönare klädnad, den som aposteln
kallar : V år boning från himmelen.
" Därför », säger han, »sucka vi ju ock,
längtande att få överkläda oss med
vår himmelska hydda » (2 Kor. 5: 2).
»Men denna överklädnad förutsätter
en härlig underklädnad. » (Fjellstedt. )
F or ts. å si d. 228.
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PRINS OSCAR BERNADOTTE
Sjuttiofem år.

Vi ha i Svenska Missionen i Kina

nelse. Därför är det oss en kär plikt

haft den stora förmånen att så gott

att på Prins Bernadottes 7s-års dag,

'Som under hela tiden från vår mis

som infaller den IS dennes, vördsam

sions begynnelse få känna ett kraftigt

mast få giva uttryck för vårt hjärtas

stöd

sida.

tacksamhet för allt, vad Herren genom

Hans klara blick på Guds rikes ställ

sin trogne tjänare låtit oss få mottaga,

ning och uppgift i världen, hans hel

och bedja Herren förläna honom tid

hjärtade hängivenhet till Herren, hans

och krafter att ännu länge tjäna Guds

fasta trosförtröstan, hans trohet i bö

rikssak i hem- och hednaIand. Kröne

netjänsten, hans uppoffrande kärlek,

så Herren högtidsdagen och alla föl

hans medkänsla och varma intresse

jande dagar med fullheten av sin frid

har tillfört oss en obe's krivbar välsig

och välsignelse!

från

Prins

Bernadottes

E r i k

Fo l k e.
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SI NIMS

Forts. fr . sid. 226.

Guds stora helgonskara, sådan Jo
hannes såg den, bar palmer i sina
händer. Medlemmarna i den skaran
hade under sin vandring genom värl
den uthärdat mången lidandets kamp.
De hade haft att strida icke blott mot
den syndiga naturen och det medfödda
fördärvet inom sig själva och hos on
da människor utom dem utan även
emot en alltid omgivande ond an
devärld, som ständigt frestat till synd
och fört en hårdnackad kamp emot
Guds utkorade. Men de hade låtit
Herren ikläda sig den andliga vapen
rustningen, och de hade intill sitt livs
slut kämpat trons goda kamp och
vunnit seger. Nu hade de fått avlägga
sin stridsdräkt och bära segerpalmen.
Huru uppmuntrande är det ej för
oss, som ännu äro kvar i striden, at~
få stanna inför den segerfirande ska
ran och finna, att den som håller ut i
tron vinner seger. Anden vill i denna
allvarliga tid ingående tala till sin
församling och till varje dess m~dlem
om vikten av att övervinna. Med
blicken på vår segerfurste kunna vi
sjunga: " Så även jag skall vinna I
Jesu Kristi namn; Ja, också jag, Så
arm och svag, Skall en gång målet
hinna I härlighetens hamn. Så även
jag skall vinna I Jesu Kristi namn. "
Denna härliga helgonskara hade
under sin vandring fått genomgå
många lidanden. De hade fått utstå
hunger och törst. Bedrövelse, nöd och
ångest hade kommit på deras lott. De
hade fått gå igenom både ära (och
smälek, ont rykte och gott rykte, fat
tigdom och umbäranden av alla slag.
Vägen hade för dem gått genom tå
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redalen, men nu hade de kommit hem,
och där träder Lammet, som står mitt
för tronen, dem till mötes såsom de
ras 'h erde och leder dem till liVets
vattenkällor, och Gud själv avtorkar
i oändlig ömhet och kärlek alla tårar
från deras ögon.
Sådan är den lott som gives Guds
helgonskara.
Se, målet vinkar! Evig fröjd Skall
bliva deras lott, Som upp till Sions
sälla höjd Den s;mala väg ha gått.
E r i k
F o l k e.

Bönemötena för S. M. K.
Vi bedja härmed få påminna om böne
stunderna för S. M. K., vilka, såsom vi
förut meddel at, hållas dels varje tisdag
mellan kl. 7-8 e. m. i Kinarummet, Be
tesdakyrkan , Floragatan 8, Stockholm, och
dels varannan fr edag lel. 2 e. m. på Sven
ska Missionens .i Kina Exp., Drottning
galan 55, Stockholm. De närma ste fr eda
garna, som det sistnämnda mötet hålles,
bliva den 16 och 30 nov .
Försäljning för S. M. K.
Syföreningarna för Svenska Mission en l
Kina i Stockholm anordna fredag en den
23 nästkommande november försäljnillg .
Andaktsstunder anordnas kl. 12 m., da
missionär Carl F. Blom talar, samt kl.
7,30 e. m. med t al av fröken Dagny-Edl a
Bergling och missionsförest. Erik Folke.
Vi anbefall a på det varmaste försälj
ningen å t missionsvä nnerna s kärl eksfull a
Kommen med och försöken
h ågkomst.
också att fä med vänne!' och bek anta.
Försäljningen annonseras senare i Sven
ska Dagbladet, Svenska MOl'gonbladet och
Nya Da gligt Allehanda.
Gåvor till försäljningen mottagas t ack
samt. Se meddelande t på sid. 238.
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KinaIänkarna i Stockholm
är,o torsdagen den 15 dennes kl. 7 e. m,
inbjudna till Ingenjör och Fru Axel We
lin, Bellmansgatan 15, 4 tr, (Obs,! ä ndrad
adress!) Välkomna!
"Hans Stjärna i Östern".
Svenska lVIissionens i Kinfl illustrerade
missionskalender, är nu färdig att utsän
das i sin 31:sta årgång. Kalendern ut
gives med samma format, sidoantal och
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I början av år 1934 hade Missionsr{ldet
glädjen att se som sin gäst den kände
biskop Roots 'fr å n Hankow, som på åter
resa till Kina fr å n Amerika besökte de
skandinaviska länderna. - I den mottag
ningskommitte, som hade att förbereda dr
Stanley Jones' besök i Stockholm den 26
-27 mars, var Svenska Missionsrådet re
presenterat genom sin vice ordförande och
sel,reterare.
Under året har Svenska Missionsrådet

utstyrsel som föregående år, och innehål

haft samma nträd e n den 11 april och den

let är, som synes av innchållsförteclmingen
på sid. 240, rikt ,och omväxlande,
Rekvisitioner mottagas tacksamt under
adress: Svenska Missionens i Kina Förlag,
Drottninggatan 55, 3 tr" Stockholm.
Bedjen att vår missionskalender m å bli
va till välsignelse och att Herren må ~iven
i år giva villiga medarbetare som hjälpa
oss att Hi upplagan såld!
Ett varmt tack ,b edja vi OCkS~l att Hl
u ttala till var och en som bidrager till
att våra böcker, såväl som vår mISSIOns
tidning, ,h liva spridda. Herren löne Eder
alla!

31 oktober och VerkStällande Utskottet den
8 juni (och 9 februari 1934).
I rådets sammansättning h a r under året
den förändringen skett, alt fröken Maria
Brusewitz efterträtts av professor K. B.
Wes tman såsom ordinarie representant
för Svensl,3 Jerusalemsföreningen .
Svenska Missionsrådet har f. n. följan
de sammansättning:
Dr Karl Fries, hedersledamot.
Fröken Anna B:eckman, rep!'. för Kvinn
liga Missionsarbetare;
Professor K. B. Westman, repro för
Svenska Jerusalemsföreningen ;
Redaktör J. Byström, repro för Svenska
Baptistmissionen;
]'I'!issionsföreståndare Nils Dahlberg, repro
för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, vice
ordf. ;
Missionsdirektor Gunnar Dahlquist, repro
för Svenska Kyrka ns lVlissionsstyrelse;
Disponent Th , Ericson, repro för Hel
gelseförbundet, kassör;
Missionsdirektor E. Folke, repro för
Svenska ?I'!issione n i Kina, ordf.;
Pastor J. Hagner, repr. för Svenska
Mongolmissionen;
Redaktör J. Hurtig, repro för Svenska Me
todistmissionen ;
Missionsförestå ndare Viktor Johansson ,
repro för Svenska Alliansmissionen;
Missionsförcståndare J. Nyn~ n, repro för
Svenska Missionsförbundet;
Missionsförestiindare Birger Pernow,
repro för Föreningen för Israelsmission;
Sekreterare : Redaktör J. E. Lundahl.
Från subkommitteerna ha följande re
dogörelser ingått:

Redogörelse för Svenska
Missionsrådetsverl{samhet under
år 1933.
(Forts. fr. n:r 14.)
Vid sammanträdet den 31 oktober med
delades, att NorDiska lVIissionsrådets sam
manträde, som sliulle ha h ållits den 31
augusti-1 september, blivit uppskju tet,
huvudsakligen på grund av svårigheter
för en del a v ledamöterna a tt infinna sig
den bestämda tiden. Sammanträd et lwm
mer i stället att hållas den 30 april-1 maj
i Köpenhamn.
Från Svenska Jerusalemsföreningens sty
relse har Missionsrådet haft gläDjen mot
taga ett belopp av 200 kronor såsom bi
drag till sin ka ssa. Vid Verkställande Ut
skottets sammanträde den 8 juni beslöts
att framföra Mi ssionsrådets hjärtliga t ack
för den värdefulla gåvan.
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Kvinnokommitlen.
Under året har fru Högberg lämnat
Kommitten och i hennes ställe har som
representant för S. ~L F. inträtt doktorin
nan PalmlCr. Fru H. Pernow har inträtt
som suppleant för Israelsmissionen.
Missionärsbarnens fest hölls detta år
lördagen elen g jan. Talare voro fru Elsa
Cedergren samt magister Cedergren. Fryk
holmska ungdomarna bidrogo med en
stråkkvartett. lVfissionsföreståndare Folke
avslutade samvaron med aftonbön.
Fredagen den 3 mars deltogo vi i Kvin
nornas internationella bönedag för missio
nen. En missions- och bönestund var an
ordnad å Evang. Brödraförsamlingens
lokal, varvid fröken Gerda Ollen talade
om Mission och bön och Syster Maja Jo
hansson gav en överblick över missions
läget i världen.
Onsdagen den 26 april hölJs ett sam
kväm å Stadsmissionens lokal, varvid mis
sionär Thörnquist berättade om de senaste
tilldragelserna i Ost-Turkestan oeh ·deras
inflytande på missionen där.
I början av augusti hölls vid Nyborgs
strand i Danmark en skandinavisk kvinn
lig missionskonferens, till vilken Kvinno
kommitten, på anmodan av konferenskom
mitten, hade kallat några svenska talare.
Ordföranden och ett par andra kommitte
ledamöter deltogo i konferensen.
På uppdrag av Missionsrådet uppgjorde
Kommitten program för en »Kvinnornas
eftermiddag» vid Holsbybrunnkursen.
»HälsningeD)) har som vanligen utsänts
till alla svenska kvinnliga missionärer.
Under året ha fem sammanträden hållits .
Stockholm i april 1934.
Naima Leuwgren,
ordf.
Missionssludiekommitlen.
I Studiekommitten har pastor C. A.
Hallström lämnat befattningen som sehe
terare oeh efterträtts av lic. H. Sandegren.
Under vårterminen har pastor Hallström
hållit ett antal föredrag vid folkhögskolor
och vid ett läraremöte. Under höstter-
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minen har ett missionsföredrag anordnats
vid flera läroverk i Stockholm. F. ö. har
arbetet insluänkt sig till planerande av
lärarekurser under år 1934.
Stockholm den 19 april 1934. ,
Herman Sandegren.

Presskommitlen.
Följande artiklar ha under året utsänts
till de tidningar, som abonnerat på de
samma:
Missionen under 1932. En återblick. Av
J. E. Lundahl.
Gudlöshetspropagandan. Av Karl Fries.
Krisen i fjärran Östern. Av Erik Folke.
Svart och vitt i Sydafrika. Av Gunnar
Dahlquist.
Överraskningarnas man. Av Herman
Sandegren.
Kristendom och kommunism i missions
länderna. Av G. '\:V. Lindeberg.
öppnade dörrar för kristen mission. Av
Karl Fries.
Kristendomens växande inflytande i fjär
ran Östern. Av Erik Folke.
Efter femtio år. Av D. BexelJ.
Ett 100-årsminne. Av J. E. Lundahl.
Mission och kulturpropaganda.
Judevärldens kris. Av B. Perno'w.
De tidningar, som mottagit artiklarna,
ha varit:
Barometern, Kalmar.
Gotlandsposten, Visby.
Familjevännen, Växjö.
Kristianstads Läns Tidning, Kristian
stad.
Missionsförbundet, Stockholm.
Jönköpings-Posten, Jönköping.
Smålands-Tidningen, Eksjö.
Eskilstuna-Kuriren, Eskilstuna.
Nya Värmlandstidningen, Karlstad.
Göteborgs Veckotidning, Göteborg.
'Nerikes-Tidningen, örebro.
Ulricehamns Tidning, Ulricehamn.
Sydposten, Malmö.
Till Internationella Missionsrådets Tid
skrift har som vanligt lämnats förtec1(
ni ng på nyutkommen svensk missionslit
teratuJ'.
Stockholm i april 1934.
Jakob E. Lundahl.
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En kortfattad översikt.

XI.

Muhammedanism.
Muhammed anismen i Ki na kan spåras så
tidigt som under den period , vilken för e
gick det mongoliska härjningståget i västra
Asien på 1200-talet. I våra dagar har den
anhänga re i alla Kinas provinser men sär
skilt i västr a och nord v ästr a de1arna -av

landet.
Efter ovan omnämnda härjningståg kom
såsom en återsvallande våg påverkan från
Muh ammeds <köpmän-missionärer och fr ån
Tibetbuddhismens lamapräster. Dessa tv:'t
grupper tävlade nämligen ifr åga om att
omvända de vilda horderna under Khan
till sina trosläror, och köpmannamissionä 
rerna vunno d en s tör sta fr a mgången. Stora
delar av Centralasien med dess mongol
turkiska invånare anslöto sig till muham
medanismen, som blivit kallad öknens, mat
tans och slöjans religion. Flertalet av med
lemmarna i de olika stammarna i Sin
kiangprovinsen i Kina äro också muham
medaner, och en stor minoritet, och i san
ning en frukt ansvärd minoritet, i Kansu
provinsen likaså . I alla större städer i

Kina och särskilt i provinshuvudstäderna
finnas också muhamm edaner. Det är omöj
ligt a ngiva huru många de äro, enär till
förlitlig s tatistik sakans. Uppgifterna växla
fr ån fy r a miljoner till tjugo miljon er; sex
miljoner torde va ra en ganska tillförlitli g
beräkning.
Muhammedanismen har för sökt att be
tyga sanningen a v sitt budsk aps all män
giltighet genom sa mma nsmältandet av ·de
olika mongol-turkiska folken i Central
asien. Samma nsmältningen torde emeller
tid ej vara så fast. Ordet. »nomadisk»
skulle kunna sägas vara mycket beskri
vande p å samma gång som liktydigt med
»muhammedanslo>, dådet gäller muham
med anerna i Kina. Mycket ringa p åverkan
har under århundradenas lopp gjorts på
den Mongol-Ouigar -Turkiska sammansätt
ningen. I någon ringa man blott har den
rönt infly tande från Persien i väster och
från Kina j öster, i sistnämnd a fallet ge
nom ömsesidiga äktenskapliga å'örbindel
ser. Praktiskt taget skulle man kunna
säga, att den tilltager i styrka vid resa i
någon av de två nämnda riktningarna,
under det att assimila tionen till kinesiska

Hassautgifterna ha varit följande:
Svenska Missionsrådet ..... .. l{r. 1,200 : 
Missionssta tistiken .. '" . . . . . »
396: 50
Missionsstudiekommiltt~n .....
»
300: 
Diverse omkostnader .... . ... »
39: 40
Internationella 1l'Iissionsrådet » 2,500:
Presskommitten ....... ..
»
594: 40
Kvinnokommitlen
»
200:
Svensk Missionstidskrirt
»
300:
Institutet för Afrikanska språk
i London . . . . . . . . . . .
»
200:

sedda med behöriga verifikationer. Arets
inkomster och utgifter samt behållningen
vid årets början och slut framgår a v före
stående utdrag, som är i överensstäm
melse med företedda handlingar. Då
ingen anledning till anmärkning förefin
nes, tillstyrka vi ansvarsfrihet för 1933
års förv altning.
Stockholm den 26 februari 1934.
E. Grönquist.
Lisa Blom.

Kr. 5,730: 30

Det är vår förhoppning och bön, att
Guds välsignelse alltfort m å vila över
Svenska Missionsrådet och att det alltmer
må dugliggöras för sina av Gud mottagna
uppgifter i de t svenska missionslivet.
Stockholm i april 1934.
Jakob E. Lundahl.

Anmodade granska Svenska l\'lissionsrå
dets räkenskaper för år "'1933 få vi efter
fullgjort uppdrag avgiva följande berät
telse:
Räkenskaperna äro väl förda och för-
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typen stegras etnologiskt, socialt och även
r eligiöst om man färdas från Sinkiang
eller Kansu österut eller mot söder. I grund
och botten äro emellertid kineserna och
muhammedanerna två tydligt åtskilda folk.
Det nomadiska ursprunget och den geo
grafiska utbredningen utgöra för den
kristna kyrkan uppfordran till en svår
uppgift, uppgiften att längs Kinas gräns
evangelisera ett gränsfolk, vars rättesnöre
är den lag, som hör samman med öknen,
svärdet och den muhammedanske prästen.
De kristna slå inför oerhörda problem i
samband med denna uppgift att förmedla
evangelium till en befolkning, som är till
hälften kringflyttande och till hälften bo
fast, delvis muhammedansk och delvis ki·
nesisk. Klimatet med dess ,h äftiga ombyten
göra kampen för tillvaron oerhört svär.
Här och där har man funnit ett bevattnat
landområde, en oas, där man kan inbärga
en mager skörd. Oftare driver emellertid
fattigdom och hunger människorna alt
flytta, och de finna det »nöc!vändigl» a tl
»skaIfa foder för den långa ökenresan».
Det är i sanning förhållanden, vilka äro
neddragande för både kropp och själ. Där
utkämpas en kamp på liv och död, och
där måste det glada budskapet om över
Dödande liv i Kristus Jesus upptaga kam
pen. ödemarkens sand, som hindrar ge
menskap med andra människor, synes
stärka befolkningens fanatism, och nyheter
frän yttre världen, vilka spridas anmärk
ningsvärt hastigt i öknen, äro aldrig blott
och bart nyheter utan fastmera uttyd
ningar av nyheterna, och de komma ge
nom fördomarnas och rashatets kanaler.
Centralasiens kringflyttande folk äroalItsa
såsom en rörlig kil, som åtskiljer stora
riken, vilkas goda eller dåliga inflytande
sträcker sig till områden, där muhamme
da nerna i Kina härska. Det måste utan
tvivel vara en oavvislig plikt att för dem
förkunna evangelium.
Arbete, vilket visar att man nu med upp
riktighet och allvar ställer sig inför den
ansvarsfulla uppgiften att förkunna eva n
geliumi Centralasien, är också redan i
gång. Kina Inlandsmissionen har t. ex. ut
vidgat silt fält genom att upptaga arbete
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på nya platser i Sinkiangprovinsen och en
bönegrupp har bildats i Kina för att i bön
frambära delta arbete. I detta bönearbete
manas även vänner i -hemländerna att
taga <lel. Såsom märkliga händelser och
tidstecken ma också nämnas de periodvis
återkommande nederlagen för alla mot
regeringen riktade upprorsförsök hån mu
hammedanskt håll och upplösningen av
rörelser, som omfatta hela den muham
meda nska världen. Alla dessa betydelse
fulla sakförh1l.l1anden äro viktiga vägvisare
oeh varsel om en större och härligare
framtid .för missionsar-betet, då det utföres
med allvar och kraft och för att vinna så
många som möjligt för Kristus av nom8
derna i Kinas gränstrakter.
(Efter H. D. H. ))Facts about China».
Fri översäHning av M. L.)

Brev från Ichuan, She.
Ljuset hastar som pilen, sol och m;"tne
som skottspolen, obevekligt ilar tiden för
bi. Utan att vi märka det har ett år för
gått. Vi minnas med glädje förra våren,
då Herren genom sin tjänare Li1! jämte
andra talare gav nytt liv åt församlingen.
Den nå d och välsignelse, som uncler fjol
årets bibels'tudiekurs kom oss till del, fIl'
ännu i friskt minne. Därför kommo \"i
även i ~lr överens om att i god tid ~\tel"
inbjuda broder Liu med flera att komma
och hålla möten bland oss. Vi mottogo
ocl,så jakande svar fr ån presbyteriet och
kunde sålunda bestämma tiden för mötet.
Glädjen var stor bland oss under förbe
redelserna. Vi satte upp affischer och
tillkännagav muntligt mötena vitt och
brett. När vårt hopp stod på sin höjll
punkt, kom emellertid ett brev med den
nedslående underrättelsen, att predikan
terna p[\ grund av rövarnas härjningar i
trakten ej kunde komma. Vi undrade
mycket över detta, eniir vi hörde att köp
män utan hinder farit vägen fram or;h
åter. Ett ridande bud avsändes för alt
höra, huru sal,en förhöll sig, men åter
vände med oförrätta t ärende, enär pf'r
sonerna ej kunnat 8nträffas.

10 nov. 1934

S I N I M S L A N D.

Då vi åter samlades till överläggning
berättade en av bröderna en erfarenh et
från en station söderut i provinsen. Man
hade där vid ett tillfälle beslutat hlla
en pastor Chou, som hade rykte om sig
att vara en särdeles frams tående väckel
sepredikant. Stora ansträngningar gjor
des att samla folk till mötena. Det var
»liksom dånet av stora vattem). De troen
de kommo i shror. Sången ljöd så alt
»jorden fröjd a de sig och himmelen gav
cko». Men vem kunde väl drömma om,
att Herren ej behagade använda sin tjä
nare, pastor Ohou. Denne ' insjuknade
nämligen plötsligt så svårt, att han ej
kunde lämna sängen. Stor misstämnil;g
r[\dcle bland mötesdeltagarna. Den öv~r
svallande glädjen förbyttes i tystnad oc h
eftertanke. Men Gud har sitt eget sätt alt
verka, och han ville nu visa, att h an ej
är beroende av människor.
Om också
vi därför nu sätta vår tillit till Herren
Jesus och samlas till vårt möte här i
Ichuan, skall Herren förvisso anvär.da
sina vittnen här och komma med väl
signelse till sin församling.
Orden voro knappast uttala de, förrän
hela församlingen liksom gripen av elds
nit samstämmigt fattade detta beslut:
»Lå t oss i tro bÖI'ja vurt möte. Herr en
skall infria sina löften, bliva vur led :1re
och förnya sin församling.»
Vi fa nu prisa Herre n, som behagade
besvara Yar bön genom att ibland oss ut
välja n ~\gra bröder, som, ehuru svaga veh
onyttiga tjänare i sig sjiilva, genom elen
Helige Andes hjälp för!;unnad e det rika
och underbara evangeliet med sadan
kraft, alt åhörarne blevo mäktigt grip
na. Guds ,\nde verkade så, att varje före
drag kännetecl,nades av red a och klarhet,
och det blev ett inre sammanhang m"l
lan de olika föredragen. Lokalen var lill
trängsel fylld av ah öra re. Många, unga
och gamla. män och kvinnor, grepos av
~mger över sina synder och begrå to uncler
högljudd Idagan sitt förflutna liv . Somliga
tel;iinde inbördes sina syn der. i\l;\nga
l,ommo till avgörelse för Kristus. Dessa
komma nu mecl vid andak tss tund erna i
de olil,a kristna h em men. Vi prisa I1er

ren, att han så rikligen Hltit oss fä del
av sin frälsande n åd, räddat sina vilse
gångna får, upplivat sin församling Gch
förnyat sina lärjungar. Vi tacka oc!(så
Gud, som uppväckt våra predikande bl ö
der så att de med kr ail tala Ordet på
marlmadsplatserna för de i mörkret fam
land e. Jag länker pa huru just dessa förr
icke blott voro ovilliga a Il lyssna till
evangelium utan t. o. m. smädade, under
det de nu uppriktigt anamma ordet. Vi
tacka Herred, att han nu bryter sönder
gamla synclavanor och släpper ut få nga.r
ne ur mörkrets helvete, så att de, fräl sta
med · blicken mot himmelen, kunna lov
sjunga den treenige Guden.
Då vi besinna, huru detta efterblivna
folk i det avsides liggande Ichuan, sä
sv~,rtillgängligt, där civilisationen är I
lägsta ebb, med hjärtan så hårt bundl\a
i van lro och lördomar, nu börj ar vandra
på Herrens vägar, kunna vi ej annat ä n
utbrista: Huru stor är ej Herren i sin
barmhärtiga kärlek. De hungriga mättar
han med sitt goda. I landet där natt och
~\I1gest råda, börjar ett ljus skina . Halle
luja. Äran tillkomme Herrens namn.
Li Chuin-fah.

I kamp mot ondskans andemakter.
Ofta få vi häru le på ett mycket påta g
ligt sätt uppleva sanningen i apostelns
ord, att den kamp vi ha att utkämpa ä r
en kamp mot ondskans andemakter i him
larymderna, och ju mera Guds Ande ver
kar, j u hetare blil' striden mot dessa ande
makter. Helt nyligen fick jag på ny tt göra
denna upplevelse.
Vi hade just hunnit till sista dagen av
en bib elkurs för sökare, och det var myc
ket som gav oss anledning att glädjas och
tacka Gud. Bibelkvinnan hade en kate
kesl ek tion på eftermiddagen, och jag skulle
sedan ha en bön estund med dem.
Innan jag hunnit gå, kom emellertid
en kvinnlig församlingsmedlem och ville
träffa mig. Hon såg så underlig ut, så jag
blev nästan rädd, och jag trodde säkert,

234

SINIl\IS LAND

10 nov. 1\)34

att hon kom med någon mycket tråkig "Vattenbäraren Suen".
nyhe t. Emellertid talade hon om, att hon
I manga är h ade Snen varit försam
själv blivit sjuk, och hon beskrev sin sjuk lingsmedlem. Men ofta, ofta kunde han e j
dom på det mest underliga sätt, t. ex. att regera sina känslor eller styra sin tunga.
da hon tryckte på utsidan av den ena En dag blev h a n osams med sin bror och
handen, så hickade hon! Och hon demon följden blev a tt han flyttade från hemmet
strerade det också mycket riktigt! Jag gav och begav sig m ed hustru ooh barn till
henne något alt dricka, och ämnade mig Hoyang stae!. Nog skulle de där kunna
sedan ned till mötet. Då märkte jag, att få en fast pl ats pa missionsstationen. 
barnkvinnan såg så underlig ut. Hon hade Aren och dagarna gingo, men där fanns
också blivit dålig. J ag gick ändå ner på ej någo n fast plats för ,h onom . Under
gården. Där möttes jag av Ingrid Berg, tiden började han baka 'b röd för att dag
som ropade: »Kvinnorn a vänta på, at t du ligen sälja <let ute pil. gatan. Näl' brödet
ska ha bönemöte med dem.» Då hon fick var slutsålt bar han oc]{Så vatten å t alla
höra om svår igh eterna, skyndade hon sig möjliga. Det var på det sättet h an fick
till bar nen och satte bar nkvinnan fri, och
arbete hos våra kamra ter , fröknarna
jag kunde med lätt hj ärta ga till böne Lundmark och Söderberg. Han bar a llt
mötet.
det vatten de behövcle i hush ållet. Så fick
Då jag så äntligen kom till kvinnorna, han namnet »Vattenbäraren Suen» eller
var det oro bland dem. Och bibelkvinnan »Den blinde Suen ». Han var ej .helt blind,
skyndade sig att berätta: »Fru W. har men litet vindögd och såg mycket illa p å
blivit besatt.» - »Vad? - Hon var ju båda ögonen.
med vid förmiddagens lektion, frisk och
Nästan alltid såg man honom på mö
sund! Hur har det gått till? » Jo, den nyss tena, men h a n ansträngde sig aldrig a tt
nämnda
församlingsmedl emmen
hade lära sig läsa. Därför var a ntalet av de
kommit och burit ' med sig en ond ande, kinestecken han kände, myck et begränsat.
och så snart hon kommit, bl ev fru W.
Så småningom hade Suen också skaffat
besatt! - Efter en s tunds samtal skulle sig en åsna, med vilken han gjorde resor
vi börja vårt bönemöte. Nu fattades inte hit och ditför andra människor. Var
böneämnen. Guds Ande hade talat till gamle trotjänare Cheo skulle en da g hyra
hjärtana under kursen. Fienden visste åsnan för att med den sända skioptikon
det och r asa de. Men vi skulle övervinna apparat och annat till tältet. De kommo
honom. Jag frågade om någo n mer hade ej överens om priset, och det ,h ela sluta de
n ågo t böneämne. En kvinna, som var slav med ett gräl. Suen sade en hel rad smut
under opium, begärde då förbön. Men siga saker om Cheo, och ·denne svarade:
just som vi skulle börja 'bönemötet, hÖr »Är du en människa, som säger så, eller
des en ivrig pojkröst i dörröppningen. är du inte en människa ?» - Suen blev
H an ropade pä sin mor, a tt hon skulle utom sig av vrede och tänkte aU den
skynda sig hem, för h ans mormor ha de andre menade :honom vara en dj ä vul eller
råkat i slags mål med någon! - Det kän- · ett djur. I vredesmod gick han och sade :
des hur het striden stod nu mellan ljus »Det där ska du få ige n! »
och mörker. Vi uppman a de pojkens mor
Ej långt efter detta var det stormöte j
att stanna kvar över bönemötet och se Hoyang. (Det var i april 1934.) Suen
dan med lugn och ny styrka gä a tt ' möta . hade bestämt föresatt sig, att han inför
svångheterna. Och hon lydde vart råd. 
hela församlingen skulle grundligt för
Det blev ett gripande bönemöte, som följ därva Cheos namn och rykte. Trots för
de på detta, och mörkrets makter måste samlingsäldstenas, bibelkvinnornas och
ge vika för en bedjande skara, som to g andras varningar skulle h a n göra det. 
sin tillflykt till honom, som sade: »Frukta Så fick jag hör a om det den första stor
icke! Jag har övervunnit . . .»
mötesda gen. J ag kallade honom till mig
genast efter frukost. Uncler tre och en
Ingrid Aspberg.
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halv timmars tid samtalade vi, läste Guds
ord, bä do under tårar, men intet tycktes
verka. När vi skildes, sade 'h an: »Ja, jag
Sk,l förlåta Cheo om han offenltligt för
klarar vad han menade med att svära pfl
mig så där!» - Jag sade: »Jag skall fort
sätta att bedja till Gud för dig!» - Han ,
gick, och jag var ganska nedstämd vid
tanken på att han ej velat mottaga hjälp
andligen. - Senare mötte jag Cheo och
talade med honom om saken. Han var
villig erkänna sitt fel ooh be om förlåtelse.
J ag hade just ätit frukost n äs ta morgon
och var på väg ut till ett möte i kapellet,
när Suen konuner springande emot mig,
tar mig i båda händerna och säger: »För
låt mig, pastorn, jag har felat! J ag vill
inte bråka inför församlingen!» - »Vad
har nu hänt? » frågade jag. Följande svar
fick jag: »AIHsedun jag i går förmiddag
lämnad e p astorns Tum har jag varit så
orolig i mitt hjärta. I natt kunde jag inte
heller sova. Jag frågade min fru vad hon
trodde det kunde bero på. Hon trodde
det var mina syndcr. Sedan somnade hon
igen, men jag låg vaken och funderade.
När det började ljusna, steg jag upp, lade
mig på knä på »kangen» för att bedja,
men kunde inte. Mitt samvete anklagade
mig. DCI tog jag fram den där gamla
skinnbibeln jag fick av pastorn en gång.
»Kärc Gud, giv mig det rätta ordetl» sade
jag, öppnade på måfå och pekade p~ en
vers. Det var Matt. 6: 1. Där stod det:
»Tagen eder till vara, så att I icke inför
människorna (öva eder rättfärdighet»).
(Sucn kunde ej läsa de tre sista orden
»öva eder rättfärdighet»). Den halva me
ningen var nog för mig. Jag förstod att
det var Gud, som varnade mig. J ag föll
ned på knä, bad Gud om förlåtelse och
lovade att inte ställa till bråk. Kan
pastorn också förlåta mig?» - »Ja visst»,
sade jag, »Gud ~are lov för d etta. Vill
du gcnast tala med Oheo?» .,- »Ja», sade
han.
Skyndsamt kallade jag på Cheo och de
båda männen möttes i vårt förmak. Utan
några som helst kommentarer bådo de båda
varandra genast om förlåtelse, under det
gliicljc t ~l rar lystc lir allas våra ögon. Så
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bådo, tackade och lovade vi Gud tillsam
mans och friden var återst~iIld. Djävulen
måste fly, ty Gud hade segrat.
Denna händ else var en av de fyra, som
vid stormötet i Hoyang i våras stärkte min
tro, ökade min frimodighet och fyllde
hjärtat med jublande tacksamhe t till Her
ren Jesu s, som på korset segrat över alla
ondskans andemakter. Lovat vare hans
namn i evighet !
Kikungshan, Honan, China den 13/8 1934.
iHa rtin Bergling.

Till "länkarna'''!

.I · !

' : J.

" I:' I,,'.

Kära Kinalänkar!
»Lovad vare Herren Gud, Israels Gud ,
som allena gör und er! Och lovat vare
hans härliga namn evinnerligen oeh he
la jorden vare full av hans ära! Amen,
»Lovad vare
Amen.» Ps . 72: 19. - Herren Gud», ja, det är taek och lov i
våra hjärtan för hans ledning oeh h Fllp
och för att han fört oss fyra »nya» upp
till den del av vingård en, som han. själv
kalla t oss till.
Det var med underliga känslor vi en
dag i början på juni sutto i bussen, snm
skulle föra oss till vår huvudstation,
Yuneheng. Efter några timm ~trs Hird
började vi skymta stadSnlUl'arna, och om
en stund sågo vi en hel liten skara ståen
de vid vägkanten, ropande: »Välkomna,
välkomna !» Det var nå gra kända ansik
ten och flera okända - okända, ja, men
när man kände ele hjärtliga handtrycJ... 
ningarna och hörde det varma: välkom
men - d~l l,änd e man sig genast som
hemma - och vilken förmån det var att
nu få räknas som medlem i denna lilla
syskonskara. - På söndagen blevo vi '.·id
gudstjänsten hälsade vällwmna av den
kinesiska församlingen. Det var första
giingen Yi fingo fira högtid i Herrens h\is
samman m ed kristna kineser från v:Jrt
eget fält, och en vers ur elen lOO:de psai
men trängde sig osökt inpå: »Gån in i
hans portar med tacksägelse i hans går
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dar med Jov, tacken honom, loven hans
namn.»
Vår konferens härute började i år den
6 juni. Den dagen hade vi som en »stilla
dag», då vi gemensamt ringo träda fram
inför vill' Faders ansil<te, få del av hans
ords rika skatter och oekså i bön lägga
fram arbetet, ,'åra egna behov, taeka h(j
nom för hans nåd och godhet under da
gar, som gått, och bedja honom om vi.-!I
signelse och kraft för dagar, som homma.
På f. m. talade missionär Styrelius och
Hanna Wang till oss och på e. m. Carl
Gustaf Nordberg. - På torsdagen börja
de konferensförhandlingarna. Kl. 7 varje
morgon under konferensdagarna samla
des de som ville, till gemensam morgon
bön med bönestund. Kl. ~10 hade vi en
andaktsstund, dä vi fyra fingo berätta
om Guds ledning med våra liv. UnGel'
anda;},tsSitund'en på lördagen herättade
Maria Nylin oeh Estrid Sjöström om sina
erfarenheter under tiden hemma i Sve
rige. Kl. 11 varje dag började förhand
lingarna och höllo på till kl. 12.45 och fl~tn
Id. 4-6.45. Det var ett ganska långt pro
gram, som hade att genomgås: ,\rsberä t
tel sen och rapporter föredrogos, val för
rättades och frågor diskuterades. 1\ v
kassarapporten fingo vi veta, att Gud i sin
nåd fyllt alla behov och att vi få'lt sluta
ännu ett år med: Skulder inga. Det 'Iar
med överfyllda hjärtan vi stodo upp och
sjöngo: »Nu taclten Gud allt folk» 
Det är ett s~ort arbete Gud anförtrott Vc\r
mission och det var många viktiga be
slut, som måste fattas, men vår Gud är
trofast och han skall föra sitt verk till
seger.
På söndagen efter ldnesiska gudstjäns
ten hade vi konferensavslutning. Monis
Bergling talade till oss över Joh. 15, om
vinträdet och grenarna, om frukt och fijr
blivande. N ägo't senare på eftermiddagen
hade vi gemensam nattvardsgång. Det
l,ändes så välsignat och gott att återigen
få höra på sitt eget språk: För dig ut
given. För dig utgjutet. Det var en sUla
stund avevighetsvärde. Vi hade börjat
V~lI' konferens i Jesu namn, och vi fingo
sluta den i samma välsignade namn. Han
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själv hade varit i vår mitt, hjälpande, le
dande, välsignande.
Vi fyra nya fingo under konferensen en
Wen inblick i det verk, som Gud anfiir
trott ät S. M. K. Nog är uppgiften ster,
men så ha vi också en stor Gud och stark
Hjälpare. Göre Gud oss alla hemma och
härute blott så villiga och så sm~l, att vi
må bli sldckliggjorcla att gå hans ären
den.
Så får jag od:sä framföra hela l,onfe
rensens hjärtliga hälsning till Er var och
en! Tack för alla förböner och Gud väl
signe Er a Ila!
Med hjärtlig hälsning.
Hanna Lundberg.

Från de tystas värld.
Av iVlaja LundmarJc
Säkert ha alla av Missionstidnil1gen Si
nims Lands smä läsare mött gossar och
flickor, som varit dövstumma. Emedan
värt land är ett kristet land, har man ord
nat med utmärkta skolor för alla sådana
barn, där de fä lära sig teckenspråk,
skriva, läsa, räkna m. m. Men härute i
hednaIand är det ej så. Där gå hundra
- ja, kanske tusentals barn, som aldrig
kunna ge uttryck för sina känslor och
önskningar eller förstå, vad andra säga.
Nu skall jag berätta om ett sådant bam.
Dei-bao är hans namn, en stor I,ra'ftig
pojke. nu 14 år. I-lans mor är en av vara
duktiga bibelkvinnor, som håller sin gosse
ren och snygg. I missionens skola har han
lärt sig skriva en hel del tecken, men för
står ju ej betydelsen av alla . Föräldrarna
äro mycket bekymrade för sin gosse. Vad
skall det bli av honom? Vid flera tillfäl
len ha missionärer gjort förfrågningar om
dövstumskolor, men om nagon sadan fun
nits vid kusten, har skolavgiften varit så
stor, aU utgifterna överskridit missionä
rernas förmåga att hjälpa. Och sa har
åren gätt, och med dem ha bekymren för
Dei-baos ,framtid ökats. förra hösten be
stämdes, att Dej-bao skulle lära sig ett
yrke. Han sändes till en snickare i staden.
Dei-bao fick nu flytta från sitt rena hem
till ett smutsigt sådant. Här mötte honom
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en helt ny värld. I det smutsiga kines
köket fick han laga mat, i verkstaden nek
han uthärda de hedniska arbetarnas hån
och spe rör sitt lyte. En dag kom han
gråtande hem och ville ej gå tillbaka. Då
fick han stryk och sändes iviig. EIter ctt
par dar kom han ater och mottogs p å
samma sätt, fick stryk och sändes tillbaka.
Detta till trots kom han åter och åter un
der ett par veckors tid. Hur hjärtskä
rande var det ej att se den lille, snälle
Dei-bao ,behandlas på detta sä lt ? Från
hans ÖgDn, som eljest voro goda och vän
liga, lyste nu det djupaste hat emot far
och mor. - »Varf'ör ,fick h a n ej vara
hemma? Varför drevode honom oort?
Var-för slogo (je hDnom?» Med sådana irå
gOl' brottades säkert Dei-bao under dessa
veckor. Inte kunde han förslå, att bakom
föräldral'llas oförståndiga och hedniska
handlingssätt låg kärlek ' och omsorg för
barnets framtid. Nej, han trodde säkert,
att de hatade honom och ville honom illa.
Kanske ruvade Dei-bao på h ä mnd; det val'
åtminstone vad hans hatfyllda blick
skvallrade om.
Våra hjärtan krympte samman av med
hdande många gånger under denna tid .
Vi stodo ju så hjälplösa. Mina kamratel'
taladc med föräldrarna om a tt ej slå ho·
nDm. - Inom parentes måste nämnas, alt
härute kunna de ej tänka sig fostran utan
stryk. Att slå barn och sonhustrur, det
hör till god uppfostran. Även många
kristna ha svårt att komma ifran denna
djupt inrotade sed, vilket bevisar, att än
ha de ej tillfullo förstått och fått del av
Jesu tålamods-, vishets- och kärlekssinne.
- Emellertid, när modern fick ett halvt
löfte om, att någon av oss utlänningar
skulle bereda Dei-bao ett arbete, först då
fick han komma hem. Nu ändrades blic
ken; han blev sig lik igen. Väntansfullt
gick han och tittade på oss, undrande, vad
som skulle hända h ärnäst. Och vi, vad
gjDrde vi? Vi blickade förtröstansfullt
uppa t till den store Barnavännen, som sä
kerligen hade större omsorg om Dei-bao
än vi. Nog bådo vi mera intensivt för
honom nu än förut, och vi viintade, aU
Gud skulle öppna en dörr, ty »för den
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som klappar varder upplåtet». När vi
med bönens hand klappa på himmelens
dörr, kan vår kärleksrike Fader in te an
nat än öppna. Se nu, hur underbart Gud
öppnade en utväg för lille Dei-bao!
Det var en dag före jul, som en tidning
kom i våra händer, vilken bland annat
förtäljde om en nyligen öppnad dövstum
skola i mellersta Kina. Det var två svensk
amerikanare, som i Amerika nDggrant stu
derat de modernaste och bästa metoder
och undervisningssystem i en sådan skola.
Länge hade dessa missionärer gätt i läng
tan efter att kunna upprätta en skola för
Kinas dövstumma ·barn. Men de hade sak
nat medel. Dock saknade de icke tro .Dc-h
förtröstan på Gud, och i fjol öppnades
skolan utan några medel att börja med.
Säkert använde missionärerna sina egna
slantar att starta företaget, och Gud be
kände sig till denna troshandling och sän
de medel på underbart sätt. Det till och
med hände, att hedniska kineser, gripna
av dessa människors kä rlek till deras
barn, gåvo rätt stora summor. På väl' för'
frågan, om Dei-bao finge komma, fingo vi
ett hjärtligt välkommen till svar, om vi
förbundo oss att erlägga kostnader för
resor, ma t och kläder, vilken summa utom
resorna uppgå till 8 ·dollar i mä naden.
Stor blev nu vår glädje och inte mindre
Dei-baos. »De som skåda upp mI hDnom
skola sLråla av fröjd och deras ansikten
behöva icke rodna av blygsel.» Vi få ej
glömma att Dei~bao kunde bedja. Vad
han bad om, veta vi ej, men han böjde
sina knän morgon och kväll i hemmet.
Inte vet han något om ·den Gud , han till
beder, men Gud vet allt om honom.
En dag i februari drog Dei-bao åst ad
med sin far som eskort till staden Wu
ohang i provinsen Hupeh , 5 dagsresor
från hemmet. Ej långt från denna sta d,
högt uppe .bland bergen, finns en plats,
dit missionärer pläga »fly undan hettan »,
och dit hade också vi ämnat oss denna
sommar. Niir Dei-bao slutade skolan i
vår, kom ,h a n upp till oss här och har
varit var hjälp i sommar. Om Ni bara
visste, vilken dukti g pojke h an är. Hall
kan lära sig niistan allting. Han tväLtar
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'golv och kläder, kärnar smör, hj älper den
smutsaktige kocken ·att hålla rent i l{öket,
plockar blommor, bär vatten m. m . Och
allt gör han villigt med ett glädjestrålan
de ansikte. Ingen sIar honom nu; alla
äro snälla och älska honom.
Delta är första gången, som Dei-bao bor
tillsammans med utlänningar. Litet oro
liga och undrande vara vi, om han i lik
het med andra kineser skulle frestas att
stjäla av vara ägodelar. En kväll sak
nade jag en liten näpe n lapplmiv. Jag
först{)d sammanhanget. Nu hade frestel
sen blivit för stor_ Jag bad så innerligt,
att Gud med sin Ande sJmlle upplysa ho
nom om hans synd. Människor ·kunde ju
ej tala med honom. Följande morgon
gjorde jag tecken, att min kniv var oorta.
Jag trodde, att han ej förstod, vad jag
menade. Än ivrigare bad jag Gud hjälpa
honom. På förmiddagen kom han in och
lämnade kniven.
(Forts. i nästa n :r.)

Insänd litteratur.
Från Evangeliska Foster/ands-Stifte"/sens
Bokförlag har utkommit:
ETT AR I TÄLT BLAND HEDNINGAR,
MUHAMMEDANER OCH TABOTISTER.
Av Fride Hylander. Illustr. Håft. 4: 75,
klotb. 6: 25.
I SKUGGAN AV URSKOGEN. Apolo.
Urskogsfolkets apostel. översåttningoch be
arbetning av Her,bert UhIin .. lllustr. l-Iäft.
1: 75.
VARDE LJUS. Svensk

~[jssionskalend e r

10 nov. 1934

för 1935. Redigerad av Nils Dahlberg.
Illustr. Häft. 2 kr.
Från Svenska Missionsförbundets för/ag
har utkommit:
VIJ:jDMARKSLIV BLAND NGOUEDI
BERGEN av Svante kla/mquist. IIlustr.
Härt. 1: 50.

Försäljning
anordnas av syföreningarna för Svensl{ a
Missionen i Kina fredagen den 23 nov. i
K. F. U. K:s lok al, Brunnsgatan 3.
Gåvor, även in natura, mottagas tack
samt under nedanstående adresser och på
S. M. l(:s exp., Drottninggatan 55.
Doktorinnan Maria Berg, Hantverkare
gatan 28.
Fröken Emma Beskow, Hagagatan 2.
Fröknarna kl. och N. Cava/li,Oster
malmsgatan 72, 4 tro
Fru Bell Fries; Soltäppan, Storängen.
Fru Hanna Hallström, Odeng. 26.
Fru Mina Johansson, Auravägen 10,
Djursholm.
Fröken Tek/a Liljeqvist, Norrtullsg. 55.
Fru Mary von klalmborg, Engelbrekts
gatan 13.
Fru Beda Redell, Upplandsgatan 28.
Fröken Thyra Sandstedt, Vesslevägen
40, Alsten.
överstinnan Louisa Tottie , Storängen.
Fru Karin Wenn erström, Lidingö.
Gåvor avsedda för »Kinalänkens bord»
mottagas med t acksa mhet på S. M. ](:s
exp., varvid särskilt bör angivas om gå
vorna äro avsedda för detta bore!.

REDOVISNINGAR
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under okt. 1934.
Allmänna missionsmedel.
1024.
1025.

1026.
1027.
1028.

1032.

A. R .,

»Länkarna i Piteå » grn
Munksund
»En nypa mjöI" till MaW Lundmarks underh., gJU S. r'., Skelleftoii.

TacJ< för Skellctefl ~å

»Taekoffen,
]!'. ~ Tidabolm, till Hanna Lundb~!"gs underh.
1029. Kinakretsen. Gbg. till Ca d ·Gustaf
Xordbergs d :o
1.0~0. B. o. K. L.
lOS!. H. H., Vil'f.ierum

M.
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35: 1034.

1G: 25: -

1035.
1036.

JO: 1037.

JO: 59; 45
2:1: 40: -

1033.
1040.
1041.
1042.

L. S., Björköby, bidrag till Akc
Hagluncls uncle,.]l.
"Fr. Ph. i TrönB » gm F. B., Ovesholm
KinaUinlwr i Klippan, till Hanna
Lundb ergs underh. gm L. F.
E. C .. till d:j) gm d:o
Skänkt dul<. bortJottad, till d :o gm
d:o
E . •T.. Boden, till J . Aspbel'gs uu
derbåll

JO: 
50: 
13!: 50
10: 

49: 50
10a

»Dalecal'lian »
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»En IiinI, »

15
20
2J

»Hel'rens dej"
E .. Bod en
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1043.
1044.
1048.
1050.
lO;;!.
1052.
1053.
10;.4 .
1U55.
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G. K., Björköby
5
L E., Gbg
75
Frösö församling
25
A. G., Söder tör ns V·stad
In sam\. vid andaktsstunden i ko m·
10: ministcrgården, gm G. O.
5: " L O. i K "
150 : "Onämnd, tack och tionde "
10: nE n tncl<sam »
Koll. vid sydsvenska distr. a.v K.
F. U. K:s 'lrsmöte i Karlshamn
~O/H

1056.
1057.
10;;8.
1059.
1062.
10Sa.
1064.
1065.
1066.
10S7.
1068.
1069.
1070.
1071.
1072.
1073.
1074.
1075.
1076.
1071.
107S.
1079.
1080.
1081.
1082.
1083.
1084.
10 S~ .

1086.
. 1087.
1088.
1089.
1090.
lOn.
1092.
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1099.
1l00.
1101.
1l02.
1105.
11UG.
1107.
1l0B.
1109.
1110.
1111.
1112.

1113.
1114.
1115.

Orrerkuvert fr. Kinavän i Köping,
gm A. J.
Missionsink omst fr. F-s, gm d :o
"Ett lite t tackoffer"
En g åva
"Av Herrens tionde "
O., Falun
E. L., Uppsa la
Kinaiänkarna i Norrköping, sparb.·
medel. till E rik Malms underh.
R. R., Sigtuna, ~parb.-medel
S. O., Duvbo, tackoffer
O. G., Grycksbo
Eksjö roissionsförs. junior, till Arv id Hjärtbergs underh.
Koll. i GrytgöL
D:o i Virt
D: o i R t\rkrankeryd
J . o. K. B., 'l.'r3nås
C. P. J., d:o
Kol\. i ölmstad
l\Hg i Norra Skärstnd, reseb.
A. T., Ulrieehamn
Kol\. i Rörö
D:o i Bohus-B jörkö
Mfg i Kalvsund
Koll. i Herrljunga
D:o i Hudene
D 'o i Götenc
D :o i Byslätten
Tostarps s~'fö rcn., gm A. B.
R. P., VetIanda, »med tack till
Gud "
Kli ppans KristI. Ungdomsfören., till
Hanna Lundbergs underh.
F. B., Odeshög
Koll. i Immunuelskyrkan, Odeshög
K. F. U. K., Ruskvaroa
E. O. , d:o
Koll. i Missionskyrkan, d:o
D:o i Missionshuset, 'l.'enhult
D:o i Elim, Bankeryd
D:o i Försnm \.-hcml1let, Skärstad
"EU lite t tack till Gud för veckan
i Skellefteå"
»'racl\orfcr »
C. N., Skellefteå, gm S. N.
A. o. A. B., Duvbo, i st. för blom
mor p,\ Emil Söderlings, Skellef
teå, bår
A . o. M. L. , Sthlm, till d :o
Sparbössctömn ing å Höganäs, 13/10,
gm J. E. L., Strandbaden
»'l.'ackoffer. 5 Mos. 2: h
Jliadiillgs Kristi. Ungdomsf.
C. G., Skellefteii, Ull E. Sjös tröms
und erh.
Gm H. G., Dagsberg
Gm M. L ., Linköping
Gm A. K., Grebo
"E tt tackoffer "
California Kom. till O. o. N. Styre
lius under/l. , gm O. P., KingsbUl'g
" Drottningholm »
In sn ml. vrd sy möte 18/10, gm :M. M.,
HHO"u'cnils
Vjshl~FeJJlöreSrören., till evangeli
SlI tion~ arb "l.ct
l~ . U. ;\1:5

1116. K.
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Kr. 10,149 : 93
SärsklIda ändamål.
E. G. , Norrtiiije, till »D yrbar Lil
Jas" nnderh.
40: 
Missionsvänner iStefanskyrkan,
till eva ng. d:o
16: 31
K. F. U. ~l:s missionskrets, Gbg,
för K. F. U. M:s arbote i Kina 100 : 
L . K., KlilJtemäla, till Mal'iu Pet
tersson, att allv. efter gottf.
27: 75
R. A., d:o till d:o
2: 25
H. U., Adelsö, till I . Aspberg, »på
namnsdHgen», a tt anv. i arbetet
bland Kinas J,vinnor
10: 
S. T. , Nocl,cby, för bibelkv. i
Yungtsi
50: 
Daggr Yllingen i K. M. A., till flick
Rkolorna i Kina

)} ~[bsionsvän

3,000: 

i Grebo " t ill Nath.
Engbiick att anv. efter gottr. gm
A. P.
10:
1096. K. S.. Huskval'na, t ill evang. un 
(lerh ., i l:{oya.ng
200:
1103. For shems Missionsförs. till Yuan
Tongs unde rh .
40: 
lOGI.

21: -

mellersta distr. till
750
:Mält" Ringbergs underh.

1117. Koll. i Skillingaryd
1118. n :o i Höde
1119. E. A., Viiruamo

50
-

1120. Resebidrag, gm J. U., d:o
10: 
200: 
1121 . I\:inesernas Viinner, d:o
1122. l. B., Ojebyn, i st. för blommor på
E. SöderJings grav
5: 
1123. E. C., Norrköping, till Carl-Adolf
10: 
Carilds minn o
1,045: 
1124. »L . S. »
1125. J . D., Bureå, i st. för k rans på E.
5: 
Söderlings bi,r
1126. B ergsbyns Kinakrets, till E. Sjö52: 
ströms und e rh.
22: 50
1127. Ingeborgs Vänner, spa rb.-medel
1128. Koll. i Vänfor~, gm A. J., Spöiand 30: 
20: 
1132. H. ',J., Mölnbo
90: 
1133. Koll. i Alingsås missionshus
1134. F. S., Kumla, "till minnet av äl
20: 
skad hemgånge n 25 okt. 1926"
100 : 
1135 . E. D., Gbg
200: 
1136. »Den 25 okt. »
1137. On~imnd . » Givcn, skall Eder varda
givet ,)
20: 
100: 
1138. On ämnd
1139. Fören. »Anspråkslös", Rårkranke
50: 
rvd
50 : -,
1140. Onllmnd, gm S. J., Eksjö
1141- 'l.'e8t~mentsmedel eHor avI. handl. A.
E. Larsson, Holmagården, Bolum 95:
1142. Koll. i n.. obaeka, gm C. J. K.,
19: 62
Anten
5: 11
1143. Onämnd, d :o, sparb.-medel, gm d :o
11:- ·
1144. Söndagsskolan i Antilll, gm d:o
50: 
1145. n. C., d:o
27: 09
1146. Vängs friförsamI.
50: 
1147. Brobacka mfg
20: 40
1148. Koll. i Asaka mi ssio nshus
22: 63
1149. E. O., Lund, sparbössa
20: 
1150. G. o. :M. N., Uppsala
1151. H. o. E. .J., Jkpg
100: 
1152. Kinakretsen, Nonköping, sparb.
86: 31
medel
1153. Enl. avI. fm Kristina Charlotta
1,000: 
Berggren-Hulten önskan
1157. Resebidrag
10: 
1158. Koll . i Kristdala kyrka 28/10
28: 
1159. " Onämnd " i Katrineholm
10 : 
10: 12
1160 . K. G., Flisby, en sparbössa
35: 30
1161. Koll. i Väuersborg
1162. D:o i Vara
10: 
Resebidrag
lJ63.
3:
1164. »MOl'abo »
21: 
1165. Kinavänner, Skelleftet\, i st. för
blommor vid Emil Söderlings bår 220:
1166. Efterskörd till Offerdagen i Gbg,
gm A. G., Billdal
10: 
11G8. H. o. A. L-k
2,000: 
1169. Kin .lkt-etsen , Gbg, till Carl·Gustaf
NOl'dbergs underh.
675: 
1170. A. S., Hudiksv oll
3: 75
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Ves ta o. Hjortsbel'ga syföl'en. till
;\'Iaria NyJin. att anv. efter gottf.

50: 

»l\lormors roi une» för vel'ksamh. i

3.;: 
Puebow
Yngl.-fören. Libanon, till arb. i
100: 
Hoyang
1131. A. D., Rristdala, till bibclkv . lang
150: 
i Tali, u uderh .
1154. I. S., d :o, till barnb. evangelist i
lO: 
Sinan
lO: 
11:'')5. I. F ., d:o till d:o
lO: 
115G. E. L., d:o till d:o
1167. K. F. U. M:s mellersta distr. till
100: 
evaug. underh.
1130.

Kr. 3.%1: 34

*
AJlmälllla missionsmedel

10,149: 93

3,9&1: 34

SärsJdldn ändamål

LAND.

10 nov. 1934

Guds mäktiga hand. Av missionär' Carl
Gusl. Nordberg.
»Är då icke denne en brand ryckt ur
elden?» Av ,fru Olga Styrelius.
Peiping. Av missionär Morris Bergling.
Kalendern är rikt illustrerad och rekvi
reras från Sv. Missionens i Kina Förlag,
DroLlninggatan 55, 3 Ir., Stockholm. Pris
häftad kr. 1: 50; kart. kr. 2: - och klotb.
kr. 3: - . Då minst 5 ex. köpes lämnas
25 % raba tt. Ej fraktfr itt.

Summa llnder okt. mån. 1934: Kr. 14,111: 21
Med varmt tack ,till vaT,ie gival'e!
" Ja, jag' vet att dn förmår allt, och att intet
som du bcsluter är dig för svin't" (Job. 42: 2) .

MIssionstidningen
SINIMS LAND
utkommer 1935 i sin 40 :dc årg:\ng.
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ANSVARIG UTGIVARE: E. FOLKE.

PROFETEN S A K A R J A.
(F orts. fr. n:r IS ·)
I den fjärde 'Synen, som beskrives i
det tredje kapitlet av Sakarjas bok,
fick profeten se översteprästen Josua
ställd inför Herrens domstol. Vid
hans högra sida hade åklagaren tagit
pLats i avsikt att föra talan mot honom
på grund av att Josua var klädd i orena
kläder. Det är tydligt, att åklagaren
ville föra icke blott JO's ua utan även
det nyss förlossade folket åter in un
der domen. J osua stod nämligen i sin
egenskap av överstepräst såsom repre
sentant för hela folket inför Herren.
Varken folket eller dess överstepräst
var renat och helgat, och därför ford
rade åklagaren, att de åter skulle som
en brand kastas in i elden.
Att det här var fråga ej endast om
Josua utan om hela folket visar Her
rens ängels svar till åklagaren. »Her
ren skall näpsa dig, han som har ut
valt Jerusalem. » Satan angrep här
själva hjärtpunkten i Guds folks liv.

Han ville beröva det tillträdet till Gud.
Herrens ängel, som även här är för
bundets ängel och å t vilken all dom är
given (J oh. 5: 22), lämnade emellertid
intet tillfälle åt åklagaren att tala utan
näpste honom. Josua stod utan att
öppna sin mun till försvar med sin
skuld kvar inför Herrens ängel lik
synderskan i Joh. 8. Herrens ängel
blev hans försvarare. Josua fick mot
taga nåd och förlåtelse. Herrens första
nådeshandling var att han lät skaffa
det ur vägen, som vittnade om Josuas
skuld, de orena kläderna, den andra
nådeshandlingen var att han lät kläda
honom i högtidskläder, i den dräkt i
vilken han kunde bestå inför Gud och
förrätta sin tjänst i helgedomen. Där
med v,ar Josua åter insatt i det ämbete
han förverkat. Profeten träder nu
fram och beder, att huvudbindeln, som
var tecknet på Guds folks helighet
som är Guds folks är·a, måtte sättas
på hans huvud. Det skedde så. Her
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ren finner behag i profetens bön för
Josua. Märk att Herrens ängel ej ett
ögonblick viker från platsen. Han va
kar alltid troget över, att hans fräls
ningsverk i själarna kommer till full
bordan. Ej ett ögonblick lämnar han
de sina i åklagarens våld. Och Josua
stod också kvar inför Herrens ängel.
Han hade känt att endast där var han
trygg.
Herren hade, då han mötte sitt folk
vid Sinai, sagt till dem: »Om I nu hö
ren min röst och hållen mitt förbund,
så skolen I vara min egendom fram
för alla andra folk, ty hela jorden är
min och I skolen vara mig ett rike av
präster och ett heligt folk. » Israel
hade syndat och förverkat sin ställ
ning, men Herren stod vid sitt ord.
Och då Israel i bot kom åter 'till Her
ren sådant det var med sin synd och
skuld fick det förlåtelse och återinsat
tes i sin benådade ställning.
Så' handlade Herren med sitt gamla
förbundsfolk, och så handlar han ännu
i .dag. Hans utkorelse och kallelse är
nu utsträckt till hela det andliga Is
rael, såsom Petrus säger: .» Och kom
men till honom, den levande stenen,
'Som väl av människor är förkastad,
men inför Gud är utvald och dyrbar;
och låten eder själva såsom levande
stenar uppbyggas till ett andligt hus,
så att I bliven ett heligt prästerskap,
som skall frambära andliga offer, vilka
genom Jesus Kristus äro välbehagliga
för Gud » (I Petr. 2: 4, 5). Må nu vi
akta på vår höga kallelse. Det är präs
terlig tjänst vi äro kal!ade 'a tt utföra
här på jorden. Och denna tjänst skal!
vara en skola för, en förberedelse för
den tjänst, som vi äro kallade til! att
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utföra i himmelen enligt ordet i Uppb .
20: 6: »De skola vara Guds och Kristi
präster» och vidare: »De stå inför
Guds tron och tjäna honom dag och
natt i hans tempeL » Uppb. 7: IS. Tro
heten i tjänsten på jorden har inver
kan på vår tjänst i evigheten. Den
stora och viktiga frågan för oss varje
dag är således: Vilken uppgift ha vi
i dag från vår Gud i vår prästerliga
gärning? Och huru fylla vi denna vår
uppgift? Skola vi bliva dugliggjorda
att ingå i den höga tjänaregärningen
därovan?
Men vi finna att våra kläder så lätt,
ja, så lätt, bli befläckade, varför Her
ren på flera ställen talar til! oss om
vikten av att bevara våra kläder rena.
Aklagaren är ännu verksam. Honom
undgår ej den minsta fläck. Därför
manar aposteln: »Då vi nu hava dessa
löften, mina älskade, så låta m oss rena
o,ss från allt som befläckar vare sig
kött eller ande, i det vi fullborda vår
helgelse i Guds fruktan. » Men finna
vi, att vår klädnad blivit befläckad,
låt oss ej förgäta att vi hava tillträde
till nådens tron, som är vår Frälsares
domaresäte. Dit få vi komma sådana
vi äro. Där få vi stå såsom Jo·s ua
gjorde. I vår skam kunna vi kanske
ej få fram ett ord. Men låt oss stå
kvar, blottade och uppenbara för vår
domares ögon. Vi skola nog märka, att
vår åklagare gärna vill få tala. På
grund av vår synd anser han sig ha
rätt till oss. Men vi slippa svara ho
nom. Och vi göra väl uti att ej inlåta
oss i svarsmål med honom. Herren
själv har förbehållit sig att svara åkla
garen, och hur hans svar lyder säger
oss profeten. Vä~ignade förmån för
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en syndare att få intaga en sådan plats.
Och vi läsa under tillbedjan åter och
åter I Joh. 2: r, 2. »Mina kära barn,
detta skriver jag till eder, för att I
icke 's kolen synda. Men om någon
syndar, så hava vi en förespråkare hos
Fadern, Jesus Kristus, som är rättfär
dig; och han är försoningen för våra
synder, ja, icke allenast för våra, utan
ock för hela världens.» Med oss skall
samma stora under ske, som skedde
med J osua. Vidare få även vi i likhet
med profeten med kärlek och intresse
följa Herrens frälsaregärning med våra
. medbröder. Må det vara oss angelä
get att bedja för dem, att de må bli
iklädda den härligaste dräkten, och
under inga förhållanden ställa oss på
åklagarens sida och lasta och klandra
Guds barn. Huru hemsk skulle ej en
sådan handling te sig för oss, om vi
riktigt besinnade det. V år Frälsare
säger: »Saliga äro de barmhärtiga, ty
dem skall vederfaras barmhärtighet.»
Låt oss följa apostelns exempel enligt 2
Kor. r r: 2: » Ty jag nitälskar för eder
såsom Gud nitälskar, och jag har tro
lovat eder med Kristus, och ingen an
nan, för att kunna ställa fram inför ho
nom en ren jungfru.»
(Forts. )
E r i k F o l k e.

»Barmhärtige Frälsare, öppna vdrt öga
För kärlekens under, del härliga, Mga
Fördolt under

svagh~lens

torfliga dräkt!

Ack, lär oSS, 'o heliga Kärlek, dig lopa
För frätSIIingens dyi'o ' och kos!tiga gåvl/,
Som du hal' förvärvat och bjuder val' s.läkU»
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Margit Eriksson.

Overraskande kom sorgebudet från
Kina, att Herren behagat kalla till sig
vår unga Syster Margit Eriksson. Att
hennes livsgärning härnere så snart skulle
avbrytas, är ej lätt för oss aU förstfl, men
vi få stilla oss vid Herrens eget ord att
»Herrens vägar äro rätta», ja, de äro
»alla nåd och trofasthet». Detta var ock
vär Systers fasta förvissning, att allt vad .
Herren gör är gjort i trofasthet. Det var
Herrens trofasthet, som hon i sina vitt
nesbörd före sin utresa ständigt och med
sådan tillförsikt talade om. Hon hade i sitt
liv fått se detta så klart, och därför kän·
de hon, att hon kunde gå vägen med full
komlig trygghet och glädje, då det blev
klart för henne, att Herrens kallelse gäll
de Kina. Kort blev 'hennes tjänst på mis- ·
sionsfältet, men vi få stilla oss vid detta,
att Herren ej gör några misstag, att hans
rike på jorden ej skall lida slada, då han
förflyttar sina tjänare till sin härlighet.
I ett brev fr~ll1 sommaren skriver Margit:
»Det kändes så gott att vid den nya mil
stolpen mötas av påminnelsen om att jag
som den store Konungens sändebud ej be
höver bäva utan frimodigt med hans
fasta stöd får gå framåt på Guds väg. Och
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på Guds vägar blir man lycklig, Herren
har ju alltid varit så god emot mig, men
jag tycker, att han under dessa 7 a 8
månader i Kina i J,ärIel; och trofasthet
givit mig så många, många bevis på sin
omvårdnad om sitt lilla barn.»
Under den ovanligt heta sommaren
drabbades Margit av dysenteri. I-lon till
frisknade , men komplikationer inställde
sig. Sjukdomen tog en allvarlig vändning.
Genom telegram fingo vi meddelande där
om. Vi hade stadigt förbön för henne,
och då tiden gick ett par veckor, utan att
vi hörde något, började vi hoppas på, att
hon lyckligt gått igenom krisen. Den 19
dennes kom dock dödsbudet till oss. Hon
hade slutat sitt liv den 14 dennes. Den
20 nedbäddades hon P~l missionens be·
gravningsplats i Chichhsicn, där så många
av våra missionärer vila.
Herren styrke och hugsvale Margits
närmaste, föräldrar, syskon och anhöriga,
i denna stora förlust! Fylle han ock tom
rummet i syskonkretsen därute och hen
nes plats i det vidsträckta S!hanhsien
distriktet.
På Margit Eriksson ' kunna vi väl till
lämpa dessa Jesu ord: »Det är en god
gärning, som hOIl har gjort mot mig. 
Vad hon kunde det gjorde hon» (Mark
14: 6, 8). Hon tvckade ej, då det gällde
att bryta alabasterflaskan och utgjuta den
för sin Mästare.
Frid över hennes minne!
E. F.

Missionsvänner, som fått
hembud.
Den stora förlusten av två S. M. K. när
staende vänner ha vi under den senaste
tiden fått göra.
Vår missionär fröken Ida Söderberg
fick kort efter sin återkomst till hemlan
det följa sin moder, fru Kristina Söder
berg, till hennes sista viloplats. Moder
och dottcr hade med sådan glädje sett
fram mot den tid, d;l de efter den långa
sldlsmässan åter sl<ulle få vara lillsam
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mans, men s~\ var ej Herrens vilja. För·
läne Herren, som ~ir all trösts Gud, sin
rika hugsvalelse till sin tjänarinna, som
nu måste känna tomheten och förlusten
dubbelt svår.
I Skellefteå har i Kinal<retsen därstä
des ett stort tomrum uppstått efter läns
trädgårdsmästaren Emil Söderlings has
tiga frånfälle . Vår mission hade i denne
käre Broder ctt mycket värdefullt stöd.
Broder Söderling var en av dessa mis
sionsvänner, som med hjärtats hela hän
givenhet i bön och utgivande · I;ärlek del
tog i allt, som rörde våra missionärer och
deras verksamhet. Med sin glada och
varma trosförtröstan kom han alltid oss
tillmötes med så mycken uppmuntran att
hålla ut och gå framåt.
Vi hembära vår stora tacltsamhet till
Herren, som gav oss dessa kära medar
betare i missionen, och vi bedja honom
JO'öna deras livsverk .med förblivande
välsignelse.
E. F.

Från de ulresande.
Från Shanghai -h ar meddelande ingått
om att missionärsparet Malte och Id a
Ringberg, fru Gerda Carlen samt Selfrid
Eriksson lyckligt och väl anlänt dit.
Vä~signe nu Herren deras ing~lI1g i ar
betet!
"Hans Stjärna i Östern",
Svenska Missionens i Kina illustrerade
missionskalender, är nu färdig att utsän
das i sin 31 :sta årgång. Kalendern ut
gives med samma format, sidoantal och
u tstyrsel som föregående år, och innehål
let är, som synes av innehålIsförteokningeu
på sid. 248, rikt ooh omväxlande.
Rekvisitioner mottagas tacksamt under
adress: Svenska Missionens i Kina Förlag.
Drottninggatan 55, 3 tr., Stockholm.
Bedjen alt vår missionskalendcr må bli
va till välsignelse och att Herren må även
i är giva villiga medarbetare som hjälpa
oss att få upplagan såld!
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EIl varml lack .bedja vi oel,så alt få
u ttala till var och en som . bidrager till
att våra böcker, såväl som vår missions
tidning, ·bliva spridda. Herren löne Eder
alla!

Bönemötena för S. M. K.
Tisdagsbönemötena i Betesdal,yrkan på
gå t. (). m. tisdagen den 11 dec. Det böne
möte, som hålles Id. 7 e. m. denna dag, är
alltså det sista av dessa möten, som hållas
före jul. På nyåret skola vi, v. G., å tel'
börja med bönemöten i Kinarummet i Be
tesDakyrkan tisdagen elen 15 jan.
Beträffande de bönemöten, som hållas
varannan fredag på S. M. K:s expo kl. 2
e. m., anordnas det sista för 'hösten fre
dagen den 30 nov. Dessa möten påbörjas
v. G. åter fredagen den 18 jan.

Trettondagen
anordnar, V. G., S. M. K , i likhet med före
gående år, kl. 11 f. m. missionshöglid i
Belesdakyrkan, Floragatan 8, Stockholm,
då sparbössor ooh offergåvor med tack
samhet mottagas.

Missionslidningen Sinims Land.
Med delta nummer av vår missiollstid
ning följer elt postgiroinbclalllingskort,
SOlll liimpligen kan komma till alwändning
"id prenumeration på denna v~ir tidning.
Det bill' nämligen för Missionen fördel
aktigare om prenumeration verkställes på
della sä lt, och' givetvis vore det också
gott om prenumerationen verkställdes så
tidigt som möjligt.
Provexemphu' sändas på begäran gratis
och portofritt frän Svenska Missionens i
Killa exp., Drottninggatan 55. 3 [l'., Stock
holm.

Renässansrörelse i Kina.
I Kina pågår för närvarande en rörelse,
som p å engelska kallas »N e,v LiIe Move
ment», och som har till uppgift att söka
iitcl"uppli I'a den lainesiska nationens livs
kraft. Huru utbredd denna rörelse är, och
huru djupt den gått 'k an ej angivas. Det
kan ej SUlllmeras ihop och uttryckas med
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siffror. Men alt den gör sig gällande på
många pla tser är tydligt.
Samtidigt pågå ock bland . kineserna
andra rörelser, vilka är{) mer eller mindre
i samband med den omnämnda. Om man
sammanställer dem, synes man av dem få
ett intryck aven nationell väckelse, som
visserligen ej alltid för fra m något nytt,
ej h eller alltid för fram vad man önskar
skulle föras fram, men som dock är be
tydelsefull och av stort rintresse för Kinas
vänner.
Rörelsen för a tt återuppliva dcn kine
siska na ti{)nens livskraft är ett försök a tt
stärka folkets ryggrad i moral!iskt hän
seende såväl som med hänsyn till sam
hället och nationen. Den grundar sig pil
principerna om de urgamla dygderna och
inskärper behovet. av medveten personlig
rättskaffenhet och självaktning. Härige
nom vill man nå fram till Kinas sam
hälleliga pånyttfödelse så att Kina skall
hli i stånd att hävda sig under nuvarande
förhållanden i världen. Den försöker ock
så att finna botemedel för Kinas brister
och fel samt betonal' kraf1igt behovet av
goda levnadsvanor och renlighet. I för
h ållande till llutidsläget i Kina är rörelsen
ny, _men på samma gång bygger den pA
inflytandet från de gamla principerna och
läroåskådningarna, och detta är säkerli
gen gott.
Samtidigt med nu omnämnda rörelse är
en annan, som består uti en tillbakagång
till gamla avgudafäster, avguda·dyrkan och
vidskepelse. De båda rörelserna bero
dock ej av varandra. Förbuden mot av
guderi äro ej lä ngre lika stränga och för
söken att med maktmedel från myndig
heterna sida bekämpa avgudadyrkan och
vidskepelse hava mattals av. De gamla
känslorna för avgudar och de hedniska
trosbegreppen ha undel' senare åren varit
undertryckta, men ej utplånade. Då de
nu ej längre undertryckas lika kra.ftigt
som tidigare, taga de ny fart. I ett hän
seende liknar denna rörelse de övriga i
denna artikel omnämnda, nä mligen i det
att den innebär ett återvändande till gamla
föreställningar och begrepp_
Direkt från rörelsen för att uppliva ki
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nesliska nationens livskraft har fram 
sprungit en s. k. renhetsrörelse. Denna tar
sig uttryck i försök alt omdana moderna
för damernas klädedräkter, motarbeta
dans, förhindra gemem;amhetsbad etc. I
ett fall har man t. o. m. utfärdat förbud
för kvinnor att taga plats som serverings
flickor. Ibland har man kanske i detta
sammanhang ej gått på djupet, utan nöjt
sig med att utfärda mindre betydelsefulla
förbud. Dessa äro givetvis också' av nega
tiv karaktär, och man kunde kanske öns
kat, att de förenats med mera posåtiva
och uppbyggande sanningar. Denna rörel·
se är dock ett uttryck för folkets strävan
efter att under den nya tiden försöka
passa in de gamla idealen och hålla fast
vid dem. I den mån de 'bekämpa ·de se
nare årens oarter och förvillelser äro de
ju också berättigade fastän av negativ art.
Slutligen finnes ock en rörelse med mål
att återvända till vad Konfucius lärde . S:\
lund a meddelas, att några högre ämbets
män hava förklarat, att nationens verkliga
räddning beror på om folket återvänder
till och följer Konfucius undervisning. l
år har också nuvarande regeringen för
,första gången högtidlighållit KonfuciII s
födelsedag.
Allt detta är även för mis&ionsvänner
betydelsefulla underrättelser. Det visar,
att Kina försöker finna sig till rätta och
återvinna sin livskraft. Må då i dessa
brytningstider missionens vänner vara
vakna för och göra vad Gud genom dem
vill utföra för att kineserna skola kunn~
lära känna Herren Jesus, som ensam kan
giva verklig och bestående hjälp.

Från de tystas värld.
(Forts. fr.föreg. n :r.)
På min fråga, var den kommit ifrån,
pekade han på sin ficka. Så hade Guds
Ande l1jälpt honom den gången, och sedan
har han aldrig rört något.
I den skola,där Dei-bao går, få ·de lära
sig att tala med läpparna, och på så sätt
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bli i stånd alt meddela sig med andra .
De lära sig också förstå, vad andra säga,
och' somliga kunna till och med läl'a sig
tala med ljud som andra människor .
Tänk, om Dei-bao en dag lär sig tala! Vill
Ni ej vara med och bedja därom? Han
kan redan nu säga några ord med ljud.
För Gud är ingenting omöjligt. Han låter
de döva höra och de stumma tala.
Kanske får jag snart ett tillfälle att be
söka Dei-baos skola. Då skall jag skriva
litet om den till Er. Nu hoppas jag, att
alla Sinims Lands små läsare vilja om
ringa Dei-ba o med böner. Då skall säkert
undret snart ske, att även han kan lära
sig tala. Glöm ej heller att tacka för, att
Ni själva kunna både höra och talll.
Med hjäl' tlig hälsning
Maja LundmarJc.

Ett besök i predikotältet.
Av Ake Haglund.
En dag just som solen majestätiskt går
upp bakom de höga bergen i Shansi, tittar
jag ut genom rutan för att se efter, huru
dant vädret kommer att bli. Och med
glädje i hjärtat "id tanken på den resa,
som jag i dag ska ll företaga till prediko
tältet, gör jag mig i ordning för den ki
nesiska morgonbönen , som hålles tidigt
på morgonen i kapellet.
Men vädret slår om. Himlen mulnar,
och det blåser kraftigt. Jag väntar med
min resa till på e. m., för att då få se, hur
det kommer att bli. En hel del saker
måste jag ordna med, innan jag kan be
giva mig av. Men det ser ut som om det
ej skulle bli bättre, och emedan jag lovat
våra medarbetare att 4,omma till dem i
dag, är jag ej hågad att skjuta upp resan .
De nödvändigaste saker, som jag måste
ha med, packar jag ned i min ryggsäck,
oeh då jag gar för att pumpa min cykel,
finner jag, att en av skolpojkarna i stor
kärleksomtanke gjort detta för mig.
Och nu skall jag resa. En av pojbwna
får reda på detta, . och snart är hela
klungan av skolpojkar, läraren, bokför
~äljare, evangelister m. fl. samlade vid
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min cykel fÖl' att bjuda farväl. Jag talar
lite till dem, och alla lova att bedja för
mig. Så hoppar jag på cykcln, och det bär
iväg. Affärsmännen, som brett ut sina sa
kel' på gatan, få bråttom att flytta dem åt
sidan, då de höra ljudet från min ring
klocka. Snart har jag kommit ut på
landsbygden, och jag nju tcr i fulla drag
av den Iriska luften. 1 staden luktar det
allt annat än friskt.
Himlen blir mörkare. Jag trampar på
allt vad jag orkar, och svetten lackar ut
efter kinderna. Kommer det regn , så blir
vägen så golt som oiar·bar, och jag kan
ej ta' in i något värdshus, ty jag har inga
sängkläder med. Delll har jag tidigare
skickat till tältet. Då jag endast har en
halv svensk mil kvar, börja stora drop·
par falla. Långt borta ser jag ett värds
hus, oeh hoppas hinna dit, innan det bör
jar regna alltför våldsamt. När jag kom·
mit fram till värdshuset, finner jag det
vara fullt av resande, varför jag fortsätter
vidare. Kommen ungefär en kilometer
fråu m ålet, öser regnet ned, och jag är
tvungen att ta' min tillflykt till ett gam·
malt övergivet hus, som ser långt ifrån
inbjudande ut. J ag är doek tacksam för
denna tillflyktsort, och så snart regnet
upphört, fortsätter jag färden.
AntIigen är jag framme. Tältet är upp
slaget på en tempelgård, och så fort jag
kommit inom dess murar, uppmärksam
mar en av bibelkvinnorna min ankomst.
Evangelisterna och byns skolpojkar, som
just da äro i tället, rusa emot mig rör att
hälsa mig välkommen. Kvinnorna, som på
grund a v sina smf! fötter ej lmnna gå så
fort, komma så sUI ';mingom. Efter allt häl
sande skynda de sig a lt koka vatten, så
a tt jag ska' få dricka och tvä tla mig. Min
vå ta rock hänger jag upp på en pelare,
och medan jag tvältar mig, lagas det mat.
V{lt oeh trött eHer resan, ville jag gr. in
i ett rum och byta om sam t vila mig en
stund, men det går ej för sig. By.folket
kommer för att se utlänningen. Medan
jag tvättar mig står en hel flock omkring
för att se · på. Jag kan ej aunat än le åt
det hela. Matcn år färdig, och den sma
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kar gott. Den stora tempelhallen är ma t
sal. En mängd blickar följa mig för att
se, hur jilg kan hantera pinnarna.
Mötestiden är inne. Den yngste evan
gelisten går runt i byn, ringande en
klocka, och tältet är snart fullsatt aven
blandad skara. Naturligtvis- vill de höra
främlingen tala, och detta blev en övcr
raslming, då jag ej var förberedd där
för. Trots bristande språkkunskap, men
i förtröstan på Gucls hjälp, ldiver jag
upp på den låcla, som tjänstgör som
plattform. Och Gud hjälper.
(Forts.)

Insänd litteratur.
KINESISKT. Av Nils Kul/gren . . Sv. Missions
förbundets Förlag, Stockholm. Pris härt.
4: 25, ktotb. 5: 75.
En varm och livfull skildring aven missio
närs erfarenheter under trettiosex års vistelse
och verl<samhet ibland Kinas folk. En bok, som
griper och fängslar.
E. F .
MED EGNA öGON. Snabbteckningar från fyra
världsdelar. Av Axel Welin. J. A. Lind
blads Förlag, Uppsala. Pris häft. 6: 50, inb.
8:-.
Intressanta resesldldringar, som ge · verklig
behållning och som man läser med glädje. De
olla humoristiska berättelserna ge en livfull
bild av länder och folk, ja, även av missionä
rer och missionsarbete. Därtilt kommer att bo
ken är l'ikt illustrerad med synnerligen vackra
och väl framträdande bilder. Den lämpar sig
bra för högläsning och rekommenderas varmt.
M. L.
NÄR OCH FJÄRRAN. Jultidning utgiven av
Kvinnliga Missionsarbetare, Brunnsgatan :'l,
Stockholm. Pris 1:-.
Synnerligen vacke!' och innehållsrik är denna
tidning även i år, och den får nu ett särsldlt
intresse genom rösterna från missionsfiilten, ar
tiklarna skrivna av kristna kvinnor i Norrlafri
ka, Indien, Kina och Japan. F. ö. medverka
bl. a . kyrkoherde Adolf IGoo och pastor Olle
Nystedt. - Må den läsas av många och bliva
M. L.
till stor välsignelse t
I JULETID BLAND FJÄLLEN. LuthersIm Mis
sionsexpeditionen, östersund. Pris kr. 1:-.
En jultidning med omväxlande och gott inne
hån. I den finnes sålunda porträtt av Prins
Bernadotte samt några drag ur hans rika livs
gärning, av stor betydelse även för fjällets folk.
Vidare linna vi en julbetraktelse av kyriwherde
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Joh:s Lindgren, en levn adstecJlning 'om en jälllt
landsson, som blev biskop, berältelser, poem
o. s. v. JlIå den få vara med och sprida jul
glädje samt bliva till välsignelse i många hem!
M. L.

FOR VAR.JE DAG. Betraktelser över Brödra
församlingen s Dagens Lösen för 1935. Pris
2 kr.
För tionde gången utkommer riu denna vägg 
almanacka med korta betraktelser för varje
dag. Den har säkerligen under dessa 10 {!I'
vnnnit mänga vänner, som med glädje skaifa
sig den, men torde knnna vinna ännn flera.
Betraktelserna äro dels översättningar och dels
sIl rivna av svenska författal·e. Almanackan in
nehåller dessutom en h el del upplysningar om
olika missionssällsl<3p och den prydes aven
vacker färglagd ta vla , för eställande David
Zeisbergel', indianern as aposlel, predillande för
rödskinn en. Må den med sitt budskap nå många
och bli till stor väl~ignelse I
kf. L.

LAND. "
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tält. Av missionär Erik Malm.
Förnyelse. Av fröken Ida Söderberg.
Guds mäktiga . hand. Av missionär Carl
Gusl. Nordberg.
»jtr då icke denne en brand ryckl ur
elden?» Av fru Olga Slyrelius.
Peiping. Av missionär j\lJ orris Bergling.
Kalendern är rikt illustrerad och rekvi
reras från Sv. Missionens i Kina Förlag,
Droltninggalan 55, 3 Ir., Stockholm. Pris
häftad kr. 1: 50; kart. kr. 2: - och klotb.
kr. 3: - . Då minst 5 ex. köpes lämnas
25 % rabatt. Ej fraktfritt.

MIssionstidningen
SINIMS LAND
utkommer 1935 i sin 40 :de argu ng.

Hans Stjärna i Östern.
31:sla årgången.
Redigerad av ERiK FOLKE.

lnnehäller:
Fattig för vår skull. Av miss.-sekr. M.
Linden.
Evangeliets väg till folken. Av pastor J oh.
Hagner.
Herrens ledning. Av missionsförest. Erik
Folke.
Ungdomen inför missionen. Av fröken
Lisa Blom.
Sändebud till Sinims Land. III.
.4nnu en hedning har dött. Av missionärs
paret Marlin och Birgit Bergling.
Begravd levande. Av missionär Malle Ring·
berg.
»En såningsman gick ut för alt så.») Av
fröken Judilh Hullqvisl.

Organ fön 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 mi88ionsnotiser från nll.r och fjll.r·
ran, ID. ID., ID. ID.

Tidningen kostar: helt år kr. 2: 25 . 3
kvartal kr. 1: 75, halvår lIr. 1: 25, 1 kvar
tal kr. O: 90.
Sänd till utlandet kostar tidningen kr
2: 75 pr år.
Prenumerantsamlare,
80m
verkställa
prenumeration å närmasI-e postkontor, er·
hl111a, mot insll.ndande till expo av postena
kvittenser, kr. 2: 26 för varje 6-tal ex. men
då intet friexemplar.
När 6 ex. eller därutöver rekvireras frå.n
exp., erhålles vart 6:te ex. gratis.
Provexemplar erhållas gratis frl1n ex·
peditionen.
RedIJ.k.illnen.

Expedition : Drottninggatan 55. Telegramadress: "SInim", Stockholm.
Telefon: 10 U 59. 105473. Postgirokonto n:r 50215.
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ANSVARIG tITGIVARE: E. FOLKE.

Ban kommer.
Vår broder och löftesman vorden;
Ban J:{ommer att fästa i nåd si2 en
brud
Bland syndares släJ:{te på jorden,
0, må han välkommen oss vara!
Ban J:{ommer, en hjälpare trofast och
20d,
Att frälsa från synden och döden;
Ban J:{ommer att 2iva sitt liv och sitt
blod,
Ban Kommer med räddnin2 i nöden,
Ban kommer rättrårdiQ för alla 1

0, må vi då skynda med fröjd honom

mot
Och kasta, ej J:{vistar av träden,
Nej, kasta oss själva i tron för hans
fot,
Att ordet, den himmelska säden,
Ock måtte slå rot i vårt hjäl ta.
Det lider mot julen - hans födelse.
fest 
M.en sJ:{all det bli jul i vårt sinne,
Då måste han bliva, ej endast en
2äst,
N ej, värden som råder där inne,
Och leder oss hult med sin Ande .

Det lider mot julen - o, må vi med
fröjd
Rrin2 Betlehemsundret o.::s samla
Och sjun2a med skaran i himmelens
höjd
A v hjärtat, så un~a som 2amla :
Pris vare vår nyfödde ROnun2!

L. :5.

:

~~
'~

.".

Ban J:{ommer, han kommer vAr sali2'
hets Gud,

J

i
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PROFETEN S A K A R JA.
(Forts. fr. l1:r 18.)
Senare delen av det tredje kapitlet,
vers 6-10, innehåller Herrens upp·
drag till Josua, sedan han nu var åter
insatt i sitt ämbete.

I) Det var en dubbel kallelse Jo
sua fick mottaga. För det första
skulle han få -s tyra Herrens hus, var
med förstås icke blott själva templet
utan hela Guds folk, hans arvedel, det
som var kärast för Herrens själ. » J ag
har övergivit mitt hus, förskjutit min·
arvedel; det som var kärast för min
själ lämnade jag i fiendehand", heter
det hos Jer. 12: 7. Och han skulle vi
dare vakta Herrens gårdar för de
styggelser, som gärna ville smyga sig
in där. (Se Hes. 8.) Villkoret för att
få utöva denna kallelse var, att Josua
skulle vandra på Guds vägar och hålla
hans bud. Möjligheten att kunna ut
föra uppdraget angives i orden: » Jag
skall låta dig hava din gång bland
dessa som här göra tjänst ", det är:
. Josua fick försäkran om fritt och obe
hindrat tillträde till Guds tron för att
där stundligen dugliggöras för sin
tjänst alldeles så som änglarne.
För det andra skulle Josua tillika
med sina medbröder vara ett tecken,
det är betydelsefulla förebilder av det
högre prästadömet i Kristi person. Att
denna kallelse var av allra djupaste
innebörd framgår av lystringsordet:
"Hör härpå, JosuaL, Herrens tjänare
Telningen är helt visst samma person,
som nämnes i Jes. 4: 2; II: I; 53: 2;
Jer. 23: 5; 33: IS. Messias framställes
således som den högste översteprä·s 
ten, för vilken alla de präster, som fö

regått, varit förelöpare och tecken. Å
andra sidan var Messias 'också den för
nämsta telningen av Davids hus, som
skulle återställa detta lika väl som
hela folket. Profeten ser honom här
i båda dessa funktioner, ehuru, så
som framgår av det följande, hans
prästerliga kallelse står främst för
hans blick.
2) J osua fick en fast grund att stå
på. Han fick sJälva grundstenen i
Sion, den levande sten om vilken
Skriften uttryckligen säger, att den
är Kristus. Jes. 28: 16, Mt. 21: 42,
Apg. 4: I L Dess inskrift skulle in
ristas, och huru det skedde framgår
av Hebr. 2: g-lO; 5: 8-g. Den ste
nen är så dyrbar i Herrens ögon att
den bev-a kas av Guds egen Helige
Ande i hela hans fullhet. J es. I I: 2;
Uppb. 5: 6; I Petr. 2: 6. Och stenen
lades den dag, då försoningen skedde
på Golgata.

3) Josua fick en inblick i den frukt,
som skulle bliva följden av försonings
verket: Messias fridsrike. I detta ri
ke skall frid och trygghet råda. Där
skall ock kärlekens liv nå sin fullkom
ning. Då skall det stora jubelåret,
som enligt förebilden under gamla
testamentets tid så nära samman
hänger med den' stora försoningsda
gen, inbryta.
Vilken hög och härlig nådesställ
ning gives ej åt Guds prästerliga folk
redan här i tiden enligt synen i det
tredje kapitlet. Vi göra väl i att akta
på denna Guds rika nådesvilja. Och
huru välsignade äro ej villkoren för
att få intaga denna höga ställning: re
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ning i Lammets blod, den härliga
skruden, som är Kristi rättfärdighet,
. den stora kallelsen i tjänsten i helge
domen först i tiden, sedan i evigheten,
den fasta grunden att själva vila på
och att visa andra till, det stora vitt
ne's bördet om vårt saliga hopp och
detta hopps fullbordan i vår Frälsares
eviga fridsrike, och detta allt givet av
idel nåd utan all vår förskyllan eller
värdighet. Vem skulle ej tillbedja,
tacka och prisa vår Gud om ej vi, åt
vilka allt detta fritt erbjudes, samt
taga emot det och göra det fruktbä
rande i våra liv till Guds förhärligan
de genom Jesus Kristus vår Frälsare.
Femte synen, kap. 4. Den gyllene
ljusstaken och de två olivträden.
I den fjärde synen säges oss, hur
Herren skapar åt sig ett prästerligt
folk, här åter framställes för oss, hur
han danar åt sig ett konungsligt folk.
I likhet med Daniel (Dan. 8: 18)
hade Sakarja under begrundande av
de syner, han såg, fallit i vanmakt.
Ängeln väcker honom och söker ge
nom frågor skärpa hans uppmärksam
het.
Profeten ser nu en ljusstake av rent
guld. Den liknade ljusstaken i taber
naklet däri, att den hade sju armar och
sju lampor. Den var olik denna däri,
att dess sju armar utgingo runt om
kring en mittelpelare, på vilken var
anbragt en oljebehållare. Till denna
behållare .flöt ständigt genom två gyl
lene rännor olja från kvistarna av
tvänne olivträd, som stodo på var sin
sida om ljusstaken. Varje lampa stod
i direkt förbindelse med behållaren
medelst sju rör. Sjutalet är den gu
domliga fullhetens tal. Ljusstaken är
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en bild av församlingen (Upp. I: 20) .
Oljan är en bild av den Helige Ande .
Vi märka i denna syn:
I ) Kraftkällan, varifrån oljan kom
mer. Förrådet av olja hålles ständigt
vid makt. Det är outtömligt. Medde
landet sker efter gudomlig måttstock .
Aposteln säger: »Fördenskull böjer
jag mina knän för Fadern och beder
att han ville efter sin härlighets rike
dom förläna eder, att I genom hans
Ande växen till i kraft till eder invär
tes människa. » (Ef. 3: 16.) Det är
från Gud allt kommer, det är han, som
bereder allt, och han giver a.Jlt utan
förmedling av någon människa (jfr
Dan. 2: 34) .

2) Uppgiften. Ett Herrens hus
skall byggas mitt ibland ruiner. (Jer.
kl. 4: I) . Uppgiften är stor, och Se
rubbabel - representanten för Guds
konungsliga folk ( I Petr. 2: g) - är
svag (jfr N eho 4: 2), men han tager
ändock i tro murarlodet i sin hand och
griper sig verket an. Detta väcker
glädje hos Herrens sju ögon, vilka
överfara hela jorden för att taga sikte
på aUt, som kan hindra, såväl som på
allt, som kan främja verket. (Jfr 3: g.)
3) Svårigheterna. Dessa resa sig
likt väldiga berg i vägen för Herrens
tjänare. Hindren från den världs}iga
makten, fordran från den blandade
befolkningen att få deltaga i byggan
det av Herrens hus (Esra 4), likgil
tigheten hos folket (Hag. I), det ned
slående intrycket av den ringa begyn
nelsens dag (Esra 3: 12 ) - alla dessa
berg skola dock, säger Herren, bliv'a
till slättmark inför trons människor
(jfr Mt. 21: 21 ) , ty allt vilar på Her
rens Ande.
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4) Slutmålet. Slutstenen skall en
dag föras fram under jubelrop, och
den 's kall föras fram av just den man,
som i tro fattat murarlodet och i tro
hållit fast det trots alla svårigheter.
Byggnaden skall bli färdig, därför
borgar Herren (v. 9 jfr 2: II ) . Inför
hela världen skall det bli uppenbart,
att det var ett verk utfört endast och
allenast genom Guds nåd. (2 Tess.
l: 10.)
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går han tillrätta med sina fiender (1
Petr. 4: 17 ) ·
Allvarligt och manande når profe
tens budskap även till oss: »Den som
har öra, han höre vad Anden säger
till församling arne. »
E r i k F o l k e.

Anna Eriksson 70 år.

Profeten framställer några frågor
angående vissa detaljer i synen, (v. 13
- 14), men på dem får han intet be
stämt svar. De höra till Guds fördolda
hemlighet, som ännu ej kunde uppen
baras (jfr Joh. 16: 13; Uppb. II ) .
I denna femte syn framställes det
andra villkoret för att Guds folk skall
kunna fylla sin uppgift i Guds rike
nämligen den att vara ett konungsligt
folk, och villkoret är att det ställer sig
helt och obetingat under Guds Ande.
Den sjätte och sjunde synen (kap.
5), stå båda som ett allvarligt givakt
för vår tid. Herren går först till rätta
med den enskilde och dömer hans
synd (sjätte synen) sedan med hela
folket. Faran att snärjas av girighe
tens och oredFghetens synder var och
är starkt hotande. Varningen togs ej
till hjärtat, och därför vilar än i dag
domen över Israel.
I den åttonde synen (kap. 6: 1-8)
får profeten se, hur Herren går till
rätta med sina fiender. Herren skall
ej vila, förrän alla haI?-s fiender blivit
lagda under hans fötter ( I Kör. 15:
25 ) .
Herren talar först till sitt eget folk,
och då han talat till slut med detta,

Den 12 december har var missionär,
Anna Eriksson, nått den höga åldern av
70 år, och det är en stor glädje a tt ha
fått äga henne så länge ibland oss. I över
trettio år stod hon i aktiv tjänst ute på
missionsfäl tet, och då hon i november
1925 för sista gången efter tretton års '
oavbruten vistelse därute återvände till
hemlandet, hoppades hon alltjämt att än
en gång få åte rta sitt kära arbete bland
Kinas kvinnor. Ty aH vinna Kinas kvin
nor för Kristus, därtill hade hon vigt sitt
liv. Med sin djupa förståelse för den kine
siska kvinnans själsliv, med sin förmaga
a tt umgås med och väcka deras intresse
vann hon lätt ingång bland dem. Sa små
ningom kom hon i sin verksamhet fram
till kvinnoskoletanken, som nu slagit helt
igenom på vart .f ält och där fatt vara ett
medel till stor välsignelse. Genom den ut
veckling kvinnoskolan nu nått h ar försam
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lingslivet vunnit i styrka. I-Iennes hopp
att få återvända bil arbetet i Kina har ej
blivit uppfyllt. Under den långa och krä
vande arbetstiden därute hade krafterna
så förbrukats, att tanken på ett återuppta
gande av missionsarbetet måste uppgivas,
men därför har ej Anna Erikssons arbets
dag avslutats. Med varmt intresse deltar
hon fortfarande i allt som rör missionen.
Måtte Anna Eriksson i allt rikare grad få
erfara sanningen av ordet: »De rättfärdi
gas stig är lik gryningens ljus, som växer
i klarhet lii1 dess dagen når sin höjd.»
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Vi, som hade förmånen att deltaga i
hans och hans hustrus välkomstmöte, då
de efter semestern anlände tm Shanghai
denna vår, fingo ett djupt intryck av de
båda 70-åringarnas glada, frimodiga åter
upptagande av arbetsbördan. Det var ett
villigt utgjutande av de sista dropparna ur
alabasterkärilet, och »doften av smörjelsen
uppfyllde rummet». Nu har även kärlet
nedlagts, vår vän har gått innanför för
låten och hans gärningar följa honom
efter.
C. F. Blom.

E. F .

Hudson Broomhall.

Förs älj n ingen
för Svenska Missionen i Kina, som hölls här
i Stocl-.holm den 23 nov., inbringade den
dagen en nettobehållning av kr. 4,178: 51.
Vi vilja här uttala ett varmt tack till alla,
som bidrogo till det goda resultatet. Offer
sinne, som tog sig uttryck såväl i gåvor
som inkö-p, och personligt tjänande , i allt
fingo vi se nya bevis på vår Faders om
sorg om sina tjänare och sitt verk

Väl' mission har förlorat en mångårig,
trogen hjälpare, i det alt A. H. Broom
hall, Kina InJandsmissionens skattmästare
i Shanghai , efter 50 års arbete såsom mis
sionär fått gå in i sin Herres vila. Han
var son till Hudson Taylors svåger, VV.
Benjamin Broomhall, vilken ännu in i
sena iHdcrdomell tjänstgjorde som missio
nens sekl'etcrarc i London. Flera av hans
syskon och' barn hava oekså ägnat sig åt
*
missiollsarbctct, bland dem fru Hoste, Trettondagen
llIaka till Kina Inlandsmissionens direktor, hålles vår sedvanliga missionshöglid i Be
och "iV. Marshall Broomhall, vilken genom tesdakyrkan, Floragatan 8, Stockholm, Id.
sin verl,samhet som författare alltfort be 11 f. m. , da sparbössor och ol'fergtlvor med
tjiinar missionen, fastän han nödgats läm
tacksamhet emottagas.
na fältct.
*
Vid vål' missions början var Hudson
Broomhal! stationcrad i Shansi som mis Missionstidningen Sinims Land
sionens affärsombud och fick sålunda vara bedja vi alt ater få anbefalla i våra vän
ners Manke.
med om att hjälpa oss de första stegen.
Scdermera hjälpte han oss och andra i
*
samma egenskap i Hal1kow och de senaste
Av Kalendern Hans Stjärna i Östern
16 arcn såsom ska ltmästare i Sh'anghai.
finnes ännu ett antal exemplar, som "i
lIans blida väsen och hans vHIiga, själv
gärna skulle önska HI spridda. Vi äro så
uppoffrande sinne gjorde det till en sann
tacksamma för hjälp därtill.
gliidjc atl brevväxla och samtala med ho
nOITl. Det blev aldrig blott och bart affä
*
Julens
ren, utan det var en kärlekstjänst i hclge
domen. Därför uppskattades han ju mera, stora högtid, som nu stundar, m~lI1ar
l:CstO nörlllore man stod honom i den ge- . oss i hög grad till ·tacJcsägelse, tro och
mcnsamma uppgiften. Hans ord och van förtröstan, och vi vilja tillönska vöra
del hor lämnat ett föredöme som säke!'t vänner en full högtidsglädje med rik väl
länge konlIner att efterföljas och bli tiJl signelse av honom, som gav allt för oss
och som ger allt åt sina vänner.
välsignelsc.
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Återblick på missionsarhetet
inom Talidistriktet under
första halvåret 1934.
Verksamheten h ar kunnat fortgå med
Herrens välsignelse på huvudstationen
jämte histationer samt på predikoplatser
(sådana, där regelbundna sö nd agsguds 
tjänster hållas) utgörande inalles femton
platser för Ordets förkunnelse.
r staden Tali har Ingeborg Ackzell kun
nat, utom den vanliga flickskolan, ocl{ så
hålla en skolklass i krist endom för yngre
flickor och därjämte bedriva kvinnoskola
i tvenne avdelni ngar för utbildande av bi
belkvinnor ; hibelskola för kvinnor, kortare,
har också där kunnat hållas.
E tt myllrande liv hal' det va ri t P;t kvinno
gårdarna därstädes, och Herrens tjänarin
na har inte kunnat spara sig. Det intres
se, som elever na visat, och det andliga be
hov, som ofta givit sig tillkänna, har varit
det, som givit arbetaren glädje i m ödan
och lust att giva ut sina kr after .
Gerda GlIstaysons inträde på stationen
var en uppmuntran ,f ör v;lr ensamma sy
ster och blir en god först~irkning i den
mån, som »vingarna hinna yäxa».
Husbesök och resor bland familjer i
land sorten, företagna av systrarna själva
och av bibelkvinnor, ha icke försummats
och ha berett våra sys trar god upp
muntran, om ock dessa resor på nytt väckt
känslan av alt arhetarna äro för få för
uen myckna skörden.
Behovet av erfarna medhjälpare i kvin
noavdelningen är synnerligen trängande
och anbefalles härmed till v[lra vänners
Cl tanke i bön inför Herren .
På manssidan ha bröderna uppmuntrats
av elen mottaglighet, som numera vanligen
möter evangelisten.
Bistalionen i Hua-in-miao, som av fjol
årets hMtiga regn svårt ramponeraues,
har kunnat iordnin'gställas, ej utan stor
uppoffring fÖl' eva ngelisten, så att där nu
åter finns rum för kvinnokurs jämte bo
stad för missionärer "iu uel-as 'besök.
J TlInglnvan ha evangelisterna ett fä lt
bland de nästan dagligen genomresande
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tJ-oend e och elevel' från olika skolO l', som
här söka nattlogi och då få vara med på
kvälJsmöte t. Denna plats är fortfarande i
saknad av ett kapell. Alt kunna återfå den
gamla, staden tillhöriga, kapellägenheten,
som nu iiI' tagen i beslag av armeoffice
rare, är vårt ständiga böneämne.
Tällverksamheten har kunnat oavbrutet
pagå. Flera dagars möten har hållits i tven
ne stora byar, ·då även närli ggande byar
ha besökts av evangelisterna. En .bibel
kvinna har tidvis ocksi"t arbe tat i byn oeh
samlat kvinnor till särskilda möten i för
hyrd bostad . Arbetarna' ha städse rönt ett
go tt mottagande och även fått glädja sig
'" åt a tt se några giva in sina naITU1 såsom
»sökare». Om söndagarna ha evangelister
na gått ut för att giva predikohjälp å t
andra predikoplatser; tidvis ha dc också
gått tillbaka för a tt genom kortare besök
vattna utsädet som utsåtts vid föregående
Lesök. Ett par nya tegar ha genom denna
verksamhet således lagts till missionens
åke l' i uetta distrikt. Må vi nu kunna ge
nom förbön och uppl'epade besök vattna
sådden, så att en skörd ,även här må kun
na i sin UU inbärgas, Gnd till ära.
Predikningar bland de tusentals pilgrim
mer från flera provinser, som årligen be
söka Blomsterberget för att av detta ber
gets ryktbara buddistiska och taoistiska
gudomligheter utbedja åt sig och de sina
särskilda välsignelser, kunde hållas . Eyan 
gelis ter och bibelkvinnor iingo se en gri
pancle begärligh"et e.fter våra kristliga .
skriftel' oeh traktater. Arbetarna kunde
rapportera en änn u större mottaglighet för
vår predikan, än man har fått bevittn a
vid missionens tidigare tjänande på denna
plats. Att ·dessa tusentals skrifter, som nu
tagit sig väg till hemmen i flera provinser,
äro bärare av det eviga livets r"rön - vil
ken gripande, över.väldigande tanke är icke
detta! Måtte Herren kalla flera till före
bedj. ar~ i denna angelägenhet - att liv må
spira upp .
Bibelkurser. Tvenne sådana ha hållits i
staden Tali för kvinnor, den ena avsedu
- särskilt för troende för staden och om
nejd . Deltagarna kunde under vårfesten ,
efter kursens slut besöka flera ·byal' och
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vittna om Herren under ledning av bibel
kvinna, då också skrifter utdelades. Kvin
noskolans elever tjäna också ofta på detta
sätt under ledning av fröken Ackzell.

Dopkurs för män och kuinnor hölls un
der ledning av bibelläraren Wang och un
dertecknad strax före värmötet. Vi fingo
då se det goda resultatet av ,församlingens
nyligen införda studie- och utanläsnings
system, idet flera katekumener nu visade
sig vid ankomsten ganska väl förtrogna
med de kristliga ImvlIdsanningarna. Flera,
som varit försumliga i att tillägna sig
trons grunder, måste vänta med dopet tills
deras tro hunnit att bli mera bestämd.
Bibelkurs, huuudsakligen för män, att
under tvenne veckor ledas i Tali av våra
tvenne bibellärare i församlingen under
sommaren, således en sommarkurs, själv
underhållande, i missionärernas frånvaro,
påbörjades i senare delen av juni och av
löpte med Herrens välsignelse till delta
garnas stora glädje och belåtenhet. Her
rens närvaro hade varit förnimbar bland
de inalles till ett åttiotal uppgaende del
tagarna. En nyligen inbärgad, ovanligt
rik veteskörd hade gjort det möjligt för
deltagarna att komma med glädje.
VårmissionsmölcnQS l·ad börjades i mars.
Sju sMana höllos i distriktets fyra dom
sagor. De viktigaste blevo mötena i Tllnn
"wan, Ti-hu och Tali, där vi missionärer
i allmänhet lmnde mecherka. I Tungkwan
måste mötet, som vanligt nu för tiden , h~tl
las nte pa gården. Men det var god till
slutning, och Herrens närvaro var för
nimbar, så alt n[\gra komma till tron eller
leddes till ett nytt överlämnande åt Her
ren. Yid dessa tre v~\rmöten gavs god tid
<Il församlingsrnötel och åt fÖI·samlingsrå
dels sammanträde, då viktiga synpunkter
för församlingslivets höjande och försam
lingens yerksamhet kunde diskuteras.
Bland de 17 som vid Tali-vårmötet bleyo
döpta, var en Herr Ma. Om honom skri
ver Ingeborg Aekzell: ».Jag gjorde bekant
skap med honom för nio år sedan i sta
den Sin-an i Honan. Han kom då ofta för
aH »tala om läran». Allt var s{\ hoppfullt.
~fen s" kom en fientlig arme för alt lit·
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rota Shensi-armen, som Ma tillhörde så
so m skrivare. Tidigt en morgon kom så
Herr Ma med 20 dollar till barnhemmet:
»Bed Gud för mitt liv, nu måste vi fly,
men mänskligt sett finns clet för oss ingen
räddning.»
Samma dag blevo de överrumplade i ett
pass, och många mördades. Men Ma räd
dades. Han blev dock senare en ivrig
buddist.» Så långt fröken Achell.
Under mina besök i Tungkwan under de
senare åren har jag ofta träffat Herr Ma.
Han var då sysselsatt med försäljning av
buddistisk littera tllr och av skolböcker.
Jag frapperades av hans ldara förstånd
och av hans bekantskap med den kristna
läran. Vi sökte ofta a tt hjälpa honom in
på trons våg, och han var ofta med vid
mina aftonböner på stationen. Så drogs
han s småningom allt närmare I-rerren
till d ess han av evangelisten på platsen
kunde rekommenderas såsom clopl,andi
dat. ~ a nn Herren giva honom del av
det missionssinne och den nitälskan för
Sl.äk~ilrl ars .och gl'annars .f rälsning, son:
VI for mmmt hos flera av våra troende l
TalL

l

Gass 'ola n under dess nitiske lärare med
ett 30 'W-tal cleverhar berelt oss mycken
glädje, i synnerhet då vi sett flera av dem
mottag,liga för Guds Andes verkan i de
ras hjll. rtan.
Öuer ick.:
Då skördeförhållanden~ i
detla lstnkt, t. o. m. under den svara
tiden å andra platser, varit jämförelse
vis drägliga, h ar församlingens ekono
miska Ib ärkraft varit ganska god. En av
evangelisterna i predika tältet har sålunda
kunnat bli underhållen av församlingen,
som o ' kså kunnat med egna medel in
köpa el bistationslägenhet i staden Chao-i.
Förhållandet mellan oss, missionärel',
och vä a medarbetare har varit gott, även
om ick tecken salmats till att fienden ve
lat för våra verksamheten bland den stora
sJwran av kvinnor och flickor som varit
samlad Vi ha hedit Herren om goda med
hjälpare i denna viktiga arbetsgren.
L. Hugo Linder.

!
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Evangelist-seminariet i Yun
cheng utvidgas.
Höstterminen är redan i full gång med
två nya klasser.. En klass på 11 elever går
två-årskursen, en annan på 18 fyra-årskur
sen. Nu ,först har skolans namn kommit
till sin fulla rätt, ty vi ha både evangelist
och lärareu tbildning. Missionens årskonfe
rens beslöt i juni att förutom den redan
antagna tva-årskur's en anordna en fyra
årig. Till den förra intagas elever med
mera mogen andlig erfarenhet. De behö
va ej nödvändigt ha genomgått hela den
sex-åriga folkskolan. Fyra·årskursen där
em{)t f{)rdrar fullständig folkskola såsom
grundval. De två första ' åren där utgöra
ett mellanting mellan en bibelslwla och
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das. De äro alla församlingsmedlemmar.
Endast döpta kristna intagas.
Jag har fått ett mycltet gott intryck av
dessa nya elever. I Förberedande aHleI
ningen äro de flesta i åldern 16-20 ,'tr,
i två-årskursen mellan 20 och 30 med ett
par undantag i bägge fallen. De flesta visa
ett verkligt sökande sinne. Flera a v de
unga synas dock behöva mycJ(en andlig
ledning, innan de äro skicJ<ade , att ingå
i församlingens tjänst. Bedjen, bedjen för
våra nya kurser!
Tyvärr l<an pastor Kao ej i [\1' tjäna
skolan. Vi ha i stället lycJwts anställa en
herr Tung, som genomgått den teologiska
högskolan på Shekow utanför Hankow.
Kursen där är fyra-ärig, byggd på kine
sisk studentexamen och närmar sig i kun-

Den avg<iende
2-årskllT'sl'n.

en profan högre skola och kallas förbe
redande. Endast <le elever, som efter den
kursens slut visat sig lämpliga, kunna
fortsätta de två sista åren av fyra-ärskur
sen. Under tredje året gives en kurs i
pedagogik, psykologi, metodik och prak
tik. Efter fyra års studier hoppas vi, att
dessa elever äro rustade för att tjäna för
samlingen och - allt eftersom de få erfa
renhet i arbetet - bliva dess ledare. De ha
biven fått nog av allmänbildning och pe
dagogisk träning att vid behov kunna
tjänstgöra såsom lärare Yid våra folk
skolor.
'
De nya elever, som just intagits, ha alla
varit rekommendera,de av någon missio
när såsom unga män, villiga att tjäna Gud,
och i andligt avseende lämpliga att utbil-

skapsmål't vår teol. kand,-examen. Det
största glädjeämnet för oss är docl, ej
herr Tungs teologiska insikter, utan det
att hall är en så nitisk själavinnare, Dag
ligen ser man honom samman med eleycr
na, en och en, samtalande med dem , om
deras andliga ställning och hjälparide dem
med deras problem. Gud v::u-e tack för
en sådan 'gåva till skolan!
En annan ny lärare för hösten är herr
Li frän en grannstad här i Shansi. Han
är en »Modersmålslärare av gamla stam
men». Därmed menar jag en kines, som
verkligen l(änner sitt modersmål. De unga
kineser, som gålt i moderna skolor med
alla västerlandets olika ämnen, hinna ej
med att inhämta sitt eget vanskliga tungo
mål med alla dess tecken, uttryck och
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ting vet jag, men jag vill bara ha Jesus.»
»Varför vill Ni ha Jesus då, mor Tjao?»
frågade jag. »Ack, jo, Jesus har lidit oeh
dött för mig oeh förlåtit mig alla min a
synder, och nu leder Han mig till himm e
len. Jag vill bara ha Jesus», ljöd hennes
svar. Efter dopet frågade jag henne; om
hon nu var riktigt glad och lycklig. »Ja·a»,
sade den gamla, »Jeslls har givit mig t'n
så slor frid och glädje i hjärtat, så det
går vida utöver vad jag kunnat tänka. »
Bedjen för denna gamla, bcdjen, aH hall
verkligen må vandra steg för steg med
Jesus den återstående delen av vägstycket
här nere, till dess att hon, ledd av Her
r ens Jesu egen hand, får ingå genom por
ten till den himmelska stad, dit hon 11[\1'
s tällt sin färd~
En annan av ,dopkandidaterna yar en
gammal fru Chang från södra förstaden ,
vilkens hem jag hade glädjen att besöka
en dag i höst; Hon är sextioåtta ål', och
trots sin höga ålder, och fastän hon ald'
rig fått gå i skola, så har hon nu lärt sig
en hel del av katekesen samt flera sånger
utantill. Hon är en fin och ljuvlig själ, som
riktigt har fångat våra hjärtan. En kväll,
när jag, sedan vi slutat aftonbönen, satt
"De skola skörda med jubel".
kvar p[\ »kangen» i gästrummet och sam
talade med henne, tog hon min hand
Kära Missionsvänner!
emellan sina båda, såg pa mig med de
Våra dopklasser med påföljande stor·
mest ömma, kärleksfulla blickar, och sade:
möte äro över, och i dag ha de sista stor'
»Tänk, att du har Jwmmit sä långt ifrån,
mötesbesökarna rest hem. Med glädje och
och änd[\ äro vi så innerligt förenade!» Sil
tacksamhet se vi tillbaka på de två gång
började vi tala om Jesu kärlek , om Ho
na veckorna, då vi Ettt samla en ej så
nom som den starka föreningslänken.
liten skara dopkandidater för undervis
Hon var så lycklig att få bli döpt, och
ning i de heliga sanningarna, aderton '
hon strålade, när hon efter dopet mötte
kvinnor och Ho män, men ej alla blevo
mig, och sade i det hon lade handen pa
döpta. Endast elva av kvinnorna och nio
hjäi·tat: »Jag är så lycklig, ty Jesus upp
män blevo genom dopet införlivade med
fyller hela mitt hjärta, och det känns
den kristna församlingen, men o, vilken
så varmt, så varmt härinne». - ?Ilen,
lycklig skara det var! Hos alla dessa J;:vinc
vänner, deras hän<ler behöva stärkas i '
nor kände man, att Herren verkligen hade
Gud, så att ej deras enformiga liY för
fått utföra Sill verk i deras själar. Vad
dem tillbaka i slöhet och likgiltighet.
del kan fröjda hjärtat!
Av våra skolflickor döptes en här och
En av dem, som döptes, var eu gammal
en annan, som var med på dopl,Iassen
fru Tjao ifr,m en by tio Ii härifrån. Hon
här, skall senare döpas i sin hemstad,
är 77 är och kan Ilalurligtvis ej läsa, men
Juicheng. Även tre av kvinnoskolans ele
hon är en uppriktig själ. En dag, när jag
ver blevo döpta, alla så härligt pån)'1 t
hade ett enskilt samtal med henne, sade
födda. Men de behöva alla uppehltllas och
hOll: »Ser du, jag kan ej läsa, och ingen

vändningar. Herr Li hör till dem, som
under sin första skoltid hade över 30 tim
mar i veckan av modersmål i olika for
mer. Dessutom har han tjänstgjort i pro
vinsregeringens skolöverstyrelse och allt
så måst »följa med sin tid». Han är ut
examinerad .från provinsens främsta högre
seminarium och har underYisat i sa vitt
skilda ämnen som biologi, geografi, mate
matik oeh psykologi. Alltså en mångsidig
man, just en sådan som vi behöva d e första
ilren, då vi för endast två Id asser ej Imn
na anställa speciallärare för olika ämnen.
Herr Li är en döpt kristen, ödmjuk och
villig att lära mera av Guds sanning.
Skolan har alltså till synes få tt den allra
bästa början vad lärare och elevmaterial
beträffar. Alla eleverna - utom två 
hade infunnit sig i Hd till uppropet, ' även
det en ovanlig företeelse i Kina, ej minst
när ·det gäller första terminen. Måtte så
denna goda början också få en god av'
Gud rikt välsignad fortsättning! Därom
bedja vi!
Morris Bergling.
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bevaras »genom Eder förbön och Den I-Ie
lige Andes hjälp».
En kvinna kom vandrande c.irka sex
syenska mil med sin bröd påse på ryggen
.för alt vara med på dopklassen och stor
mötet. Det tog henne två fulla dagar att
komma hit, ty vägen var dålig efter höst
regnen, och hennes hem är beläget högt
uppe i bergen. Det rörde mitt hjärta, när
hon på kviillen av »den sista dagen i hög
tiden» satt och talade om hur ensamma
de kristna däruppe i bergen känna sig.
»Vi bo så långt borta och så oländigt till,
s(\ vi få sällan besök av predikanterna,
mem), tillade hon, d,an inte dn taga fru
Hai (bibc1kvinnan) med dig och komma
till oss någon gång? Vi äro som; får utan
någon herde.» Jag lovade att lägga saken
fram inför Gud. Det är ju lmappt möj
ligt a tt motstå ett sådant nödrop. Från
alla håll i distriktet ljuder det, »Kom och
hjälp oss!» Och samma rop om hjälp
hörs nog ifrån hela fältet. Ack, var iiro
de unga, friska, starka, som äro villiga aH
i kärlek till Herren Jesus lämna bekväm
lighet och ro, det sköna, varma rummet
och den mjuka bädden i det ljuvliga hem
met i Sverige för att ga ut p~t dessa ste
niga, törniga, ensliga stigar och vägar oeh
hjuda de övergivna och vilsegångna, fat
tiga, hungrande, blinda och krymplingar
till Konungens brölJopsmåltid? Där är än'
nn rum i bröllopssalen. Ja, kom oeh hjälp
oss, och när du kommer, »giv dig hell» Jör Gud och sj~i1arna -»och vet, alt ingen
ä n förlorat däruppft»!
Om nftgra dagar reser jag till en ut
station pa ett par veckor rör att samla
kvinnor till His- och bibelkurs, och sedan
hoppas jag att få resa till en annan föl'
Jil,nande arbetc.
Bedjen för dc tjugo nydöpta, att de må
, fii. frimodighet aH vandra på Herrens vä
gaJ' även underförIöljelser och svårighe
ter av olika slag! Bedjen, att de må lysa
s~'\som ljus var och en på sin plats, och så
leda andra in ]J:'t livels och ljusets väg!
Med en varm fridshälsning från
Eder i Ilen'ens tjänst lyckliga
Es/rid Sjöström .
. Yuncheng, Sha., den 24 okt. 1934.
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Axplock från fältet.
Prån vårt sydvästliga missionsdistrikt i
Shensi ha uppmuntrande underrättelser
ingått. Den jämförelsevis långa period av
yttre lugn, som rått där, och de goda
skördar, de under sista året fått, har ver
kal välgörande även för missionsverksam
heten. Stämningen bland folket är nu myc
ket bättre än under de föregående oros
tiderna. Villigheten alt lyssna till evan
geliet har tilltagit. Tällverksamheten hal'
därför kunnat fortsättas utan några hin
der och bedrives från fyra nya 'byar så
som utg~tngspunkter. Flera troende ha till
kommit, åtskilliga hem ha öppnats för
evangelium och nya ordinarie predikoplat
se.' ha upptagits. Beklagligt nog har denna
lovande vel'ksamhet måst avbl'ytas under
ett kvartal och pl'cdikanterna avskedas av
brist på medel. Evangelisterna ha genol11
vandrat de trakter, där tältet förut upp
slagits, och sett till de nyvunna troende.
Genom den livliga evangelistverksamheten
har församlingslivet blivit uppfriskat, flera
ledaregåvo.' börja framtr ~ida, ett ämne till
stOl' glädje, offel'villigheten tilltager, in
tresset rör bibelläsning och bibelstudium
tiJlväxe.' och bland dc unga i skolorna
verkar Herrens Ande på ett märk-bart sätt.
Eleverna bruka samlas självmant om morg
narna till egna bönemöten före lektione.·
nas 'början. Deras lärare ge 'a nledning till
mycken glädje. Om söndagarna gå dessa
regelbundet till fots till bistationer belägna
15 km. från Pucheng för att leda mötena,
och elever gå oHa med. Huvudstationen
Pucheng har fem bistationer och därjämte
tjugotvå predikoplatser, där regelbundna
söndagsgudstjänste.' hållas.
Dessa mecl-delanden, som ingått från
nussionär Linder, avsluta.' han med föl
jande ord: »Et t lyckligt arbetsår har det
hittills varit, och vi prisa Herren för hans
nåd, .atthan varit med oss och uppfyllt
oss med sitt goda. Frid och harmoni mel
lan oss och våra kinesiska medarbetare
har varit för oss en ·dyrbar skatt, och hos
folket i sin helhet ha vi fått åtnjuta yn
nes!: I ödmjukhet inför Herren se vi
framtiden an med förtröstan. »

*
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I elt enskilt brev skriver missionär Sly
relius:
»Hilkomna till Yungtsi igen funno vi, att
skolorna voro igång med gossar och flic
kor, så många vi kunna ta hand om .
Äldste Hsieh är så van i sitt arbete, [I tt
allt går läLt. En god skörd inbiirgades i
juni, och en lovande höstskörd är snart
färdig; deHa underlättar myckct på alla
områden. Vi funno, att Gula floden , vars
huvudfåra under mer än 200 år gått väster
0111
Ta-Ch'ing-Kwan. återkommit och
skölju nu Puchows stads västra mm, -
ja den flyter ända inpå stadsmuren. Detta
är huvudfåran. Alltså är läget nu som ·då
sladen först byggdes. Dcnbyggdes ju på
Hodstranden. Tusentals tunnland odlad
jord, den gamla 1l0dbottncn,har nu sköljts
bort, och de åtta by ar, som under de
mer än 200 åren vuxit upp på dessa
madcr medan floden flutit fram i Shensi,
ha nu följt med till Gula havet. Största
delen av Ta-Ch'ing-Kwan har ock spolats
hort. Många ha förlorat all t det de hade.
AI'ma folk . :Men så är ju oek Gula floden
kiind för att vara »Kinas sorg».
Hal' just haft brev fl'ån Hoyang, där nu
Bethel-bröderna verka. Martin Bergling
skriver: »Många syntes genom deras för
kunnelse lämna sig till Herren J es us; iim
betsmiin, officeral'c, affärsmän, soldater,
bÖlIder, ja miiuniskor av alla klasser.»
Yi 11Oppas, att dylika resultat må visa
sig jJ,'t hela v årt fiilt. Dessa bröder skota
hesöka elt stort anlal platser under de
kOl1llllande sex m;lIIaderna: i Shensi sept.
15-nov. 14, Shan si nov. 15-jall. 14, Honan
jall. Vi-mars 15.
fast mandarinen är ivrig buddist, tillå
las "i, underligt nog, att predika i fängel
set där. Min husIni ochbibelkvinnorna
iiro (lär oHa och tycka sig se gott resultat
a" besöken. Just nu kom Ake Haglund,
som med äldste Hsiehhar varit där, till
haka. De ha predikat för 180 Hmgar 
alla män. Välsigne Herren det utsådda
Ordet till själars frälsning!»

*
Fröken Maja LlIndmark skriver i enskilt
hl'c,,:
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»N äl' jag kom hem till Hoyaug VOI'O
Bethel-evangelislel'llas möten i full gållg,
Gom dagen; 2 av dessa voro sångmö ten.
Vad vi genom dessa två Guds välsignade
vittnen fått, kunna vi ej nog tacka för. De
"01'0 stilla, hänsynsfulla och artiga i säll
skap, brinnande, hänför da och fyllda av
Guds Andcs kraft, när de talade. De frå
gade ej eft er något annat än att kunna
hjiilpa sj ä lar. De hade en ovanlig förmåga
att med biJ.cler lir livet, som ldneserna
yoro väl förtrogna med, göra fl'amställ
ningen enkel och klar. Det fanns ej e tt
barn, ej en enfaldig gumma, ej en lärd
hene, som ej syntes mottaga hjälp och
välsignelse. Vi m iirkte ingen yttre rörelse,
men Guds Ande gick fram, upplysande
och renande ibland oss alla . Det val' rann
sakande stunder inför Guds ansikle. Trots
de sex långa mötena om dagen, fanns de t
ej någon, som ej mcd glädje var med.
Tydligen ville ingen förlora något av
dessa värdefulla tillfällen . Mellan mötena
och på kvällarna va r tid en upptagen med
enskilda samtal och bön för sjuka. Pastor
Liu, en man i 40-15-års-åldern, brukade
sova blott 3 timmar varje nalt, I'esten all
yönde han till bön och stll'dier. Han hade
en underbar tro och kraft. N är man till
frågade honom, hur han kunde orka med
detta, svarade han blott, a tt han under
sin uppväxttid använde nattens timmar i
syndens tjiinst, skulle ·han ej nu då an
viinda dem för Gud. Den yngre, en man
i :28-:~0-års-åldern, var ej mindre nitisk
och full av kärlek till sin frälsare och
själarna. Deras liv och vandel vittnade
minst lika Inycket som deras predikningar.
\ fira infödda medal'betarc, sOlD i somras
undcl' ett besök av missionär och fru An
dersson från Hongtong, blivit så hjälpta
och välsignade och så fulla av nit, att (le
under dessa heta sensommarveckor verkat
ute i byar, som sällan nås av evangelimII,
synas ha genom Bethelevangelisterna fått
ett ännu stönc mått av nit och ivel' för.
Guds rikssak. Föl' egen del har jag fått .
så mycken hjälp genom dem, att det knap~
past kan med ord beskrivas. Det iir som
om ingen up·pgift vore mig föl' svår'. Med
glädje vill jag g,\ in i uppgiften, som före
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lägges mig av Herren. Gud vare tack för
vad Bethelbl'öderna får uträtta på vårt
Iält!»

*

Missionär Martin Bergling skriver:
»Jag har varit på ett par dagars besök i
Chenghsien, där de två Bethel-evangelis
1erna från Shanghai just nu ha en veckas
möten. Dessa män komma nu, om Gud
vill, att arbeta inom vår mission ett halvt
år. Deras möten i Chenghsien ha varit
ovanligt goda och säkert fått hjälpa många
till Gud. För min del är jag så glad för
deras lugna, sansade sätt att uppträda och
predika. Om Gud vill, komma de i mor
gon hit till Hoyang för att börja en serie
möten på åtta dagar. Sedan hoppas vi
få ha dem i Hancheng lika länge, innan
de fortsätta till Pucheng.
Våra goss- och flickskolor äro nu i full
gång. lVlänga barn ha vi, och Gud har
givit oss synnerligen väl'deflllIa lärare.
I början a v september upptog föl'sam
lingen ett första offer till en ny kyrka i
Hoyang.
Hi ttiII s ha vi fått in 22:
dollars, och intresset är stort. Mer kom
mer det nog undan för undan . Vi behöva
snart en ny kyrka, ty här är fullt hus
varje söndag. Vid stormötena veta vi rakt
inte vad vi skola göra av alla, som kom
ma. Bed med oss för denna sak. Denna
gång skall det bli en kyrka, byggd av för
samlingen och ej av missionen, hoppas vi
alla. Det har glatt mig, att just nu bygga
kineserna själva en ny kyrka i södra
Hoyang-distriktet och en i norra Han
cheng. Många av de troende arbeta där
vid utan lön, för att det skall kunna gå
att få det byggt utan skuld. Gud signe
deras tro och nit.
Både vår- och höstskör·dcn ha i år varit
ovanligt god här i dessa trakter. Inte hel
ler höra vi av några rövare. Vi ha alla
mycken orsak att tacka Gud för allt.
En sak, som vi alla ha märkt, är, alt
det råder en högst ovanlig mottaglighet
för evangelium. Vart vi, utlänningar eller
kineser, än komma och predika om Jesus,
samlas skaror av människor, som villigt
och intresserat lyssna till förkunnelsen.
Man hör sällan någon som smä·clande sä-
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ger något emot. Vi måste verkligen tacka
Gud för de öppna Dörrarna. Ack att jag
bara hacle råd att sända ut ytterligare lio
evangelister till den stora skörden.i)

Ett besök i predikotältet.
(Forts. fr. fÖl·eg. n :1'.)
Mötet är över, och var oell en gal' till
sitt. Jag följer de sista till porten och bel'
dem vara välkomna till morgondagens
möte. Ja, de lova att komma. Lycklig
över att i dag ha fått frambära fräls- \
ningsbudskapet till så många, åten'än
der jag till tältet.
Så blir det fråga om, var jag ska ligga.
Två platser har jag att välja på: teater
spelarnas avklädningsrum och .fältet. Jag
föredrar det senare, emedan luften där
är friskast. I det förra finnes tvenne lik
kistor, och jag har ej så stor lust att 'vara
rumskamrat med dem. Så ha tältarbetar·
na och jag en bönestund tillsammans,
varefter vi ordna för natten. Trött efter
dagens mångahanda somnal' jag snart P~l
den hårda bädden.
Samtidigt med solen stiga vi upp, ha
gemensam morgonbön, som de vill att jag
ska' leda medan jag är hos dem, göra
tältet i ordning för besökare samt laga
mat. Jag vill hjälpa dem, men det får
jag ej. »Ni får ha det svårt för oss än
då», säga de. - När så vår tidiga fl'Ulwst
är över, öppnas porten, och det dröjer
ej så länge, förrän besökare komma.
En av evangelisterna och jag försöka ta'
oss an dem, medan de övriga tältarbetar
na göra sig redo för besök i andra by ,
ar. Först vill de då höra en hel dd om
utlandet, och då de lihom fr[lgat nog,
är det vår tur a tt tala om . dc oförgäng'
liga tingen. De lyssna troget, och för
söka besvara de frågor, vi framkasta.
Barnen äro så intl'esserade av att lära
sig körer. Och jag är glad att nu kunna
vara med och hjälpa till. Tiden går fort,
och det är middagstid. Maten, som be
står av vatten, bröd och lite gl'önsaker,
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~i r snart
il)::oninggjord. Eftermiddagen
förflytp:: efter ungefär samma program,
{)(~!l på kvällen ha vi offentligt möte. Så
är den dagen slut. Nästa dag är jag med
pa bybesöken, och upplevelserna äro
mångahanda. överallt bli vi mottagna.
:v{an bjuder oss stiga in i hemmen och
el ricka varmt vatten. Så långt krafterna
räcka till, passa vi på att ta tillfällena i
akt för att »så vid alla vatten». Då vi
komma ' åter till tältet, berätta vi om
'våra olika upplevelser, och så gå vi ge
m ensamt fram inför nådelronen för a tt be
Herren fortsätta sitt eget verk.
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Min tid i tältet är slut. Jag m ås te hem
för att forts ä tta språl;studierna. Då . jag
återvänder, är jag mycket trött, men
glädjen över att få vara med i verket
är i hög grad övervägande, och jag ön
skar, att vi vore flera arbetare i den
stora vingården.
Kära vänner! Bedjen för dessa, som
hört evangelium! Må vi mer än eljest få
erfara, vilka obegränsade möjligheter,
som Gud inneslutit i för,bönen, och må
förbönen för mången bli livets stora gär
ning!
Eder i Herren tillgivne och tacksamm'~

:te

Ake Haglund.

Ur Svensk Missions statistik.
Tl'edje häfte t av Svensk Missionstid
skrift inneh åller ett flerta l 'utmärkta ar
tiklar samt därjämte statistik över de
svenska samfunde'ns och sällskapens yttre
mission. Det är talande siffror, som säga
mycket om det vittomfattande arbete, som
11 tgår från vårt land.
I arbete på ett 30-tal olika fält slå f. n .
781 svenska missionärer, "arav 283 män,
utsända av 16 olika organisationer.
De inhemska arbetarna på samtliga
svenska missionsfält uppgå till 4,184.
,\lltalet döpta församlingsmedlemmar på
de svenska fälten är 98,872, därav 74,393
natt"ardsberättigade. Antalet döpla på
Svellska kyrkans fält är 32,981, på Fos
. teJ'landssliftelsens 6,455, P<l Missionsför
bundets 29,644 och på Svenska Missionens
Kina 5,271.

Under år 1933 -döptes sammanlagt 7,012
icke kristna och 1,171 barn av kristna fÖl"
äldrar.
I 880 högre och lägre vardagsskolor un
dervisades 41,098 elever. Antalet söndags
skolor uppgick till 1,395 med 43,329 elever.
En omfattande sjukvårdsverksamhet be
drives på de svenska missionsfälten, sär
skilt på Svenska kyrkans, Fosterlandsstif
telsens och Missionsförbundets. Statisti
ken upptager 25 sjukhus med 9,230 inne
liggande patienter under året samt 78 po
likliniker, där 179,339 olika p a tienter fin go
vård och hjälp.
Samtliga inkomster i Sverige till hedna
mission en uppgingo år 1933 till 4,284,592
kr., något mer än under år 1932.
Samtliga utgifterna för svensk hedna
llllSSlOn under ~lr 1933 uppgivas till
4,871,639 kl'.

REDOVISNINGAR
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under okt. 1934.
Allmänna Mlsslousmedel.
1172. K. P., Huddinge
1173. " Onämnd 1/11»
1170.

H. A.

1179. Solberga o. Vijks Arbetsfören.
1180. " En länk"

å: -

30: 20: 25 : 25: -

A. H., Väl',namo
10:
39:
E. L., »tnck", gm A. B., Skelleftea
5:
" Tackoffer" gm d:o
118~ . E. o. C. G. K .. i st. för blommor
vid E. Söderlings bar, gm d:o
10:
1185. Koll. i Sandviken
2:3:
118G. T. A., Sundsvall
100;
1181.
1182.
1183.


25


35
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12:

n87. Koll. i Magrfl.
11H8. Lilla syför en., Magra
1189.

J1~I).

1InJ.
11~2 .
u~a.

119·1.
1l~5.

lJ96.
1197.

11~8.

1l~9.

1200.
1201.
1202.

J203.
JtlOii .
1~06.

1207.
1208.
120~.

1210.
J,211.
1~ 12.
1~lJ.

1214.
m15 .
1216.
1217.
1218.
\Il.

1~

1~20.

1221.
1222.
1~23.

1224.
1~2 ;, .

1t!26.
12~i.

~I.

H.

"Oldind " , Bonis, lill G. Carkn s
llndRrh.
Koll. "id Kina\"iinn~J's möte i
Boras
K. H., nankernl
Skedc ?lHg
" 'rack ,, , A. B., SJ,rllefteå
B. o. K. L.
" Tack"
H . F., UHersjöbäcken
G. K. Björköby
E . .T., Boden, till .Joh. Aspbergs
underh.
M. N ., Lödernp
F. o. E . ilL, MÖl:by
" Tack till Gud för hiinhörelse»,
till Selfrid Erikssons und e rh.
M. S., Misterhult, gm L. K.,
KlintenHl la
}L L., V e tianda, gom K. J. H.
T. L., Sthlm
Koll. i TånIlö
M., VärnaJno. Matt. 10: 8
Koll. vå K. F. U. K. , Hiilsing-uorg
D:o på K. F . 1.'. il!., d:o
»rrill frakt »
Koll. på K F. 1.'. K, Klippau
K. O., Kristdaln.
A. '1'., NY111Ö
L. ;\L :E'.-gmppen , Kristianstad
Koll. i Onnestad
Del. av koll. pit K F. U. K.,
KristianMad
Koll. på K F. U. K., Malmö
D :o hos Ungdol1!sföruundet, d:o
A. :--I.; d:o
"\.. P., Köpenhamn, till r. Acl<ze Hs
und,,,·h.
Kin~I(I'ds('n, i\Ll.hnö, 1/11
D:o. ~parbös,a, d:o
F. 1(. U .. d:o
A. o. C. IL, d:o

;: r~:n

1<'.

ringa lom i Krisbl~)
P"
.:\[ahnö, )~e ll IllulIing

fT till

1228.

l t22U.

Koll. i Lu n d, 2/11
S. L. B., Vctlanda. "lackorr"!" "

12HO.

Kinamissiol1cns VH.nnc)',

1231.

»rracl"ut'fc r »

sparb.-med el

1236.
]2:l7.

12i18.
1~il9.

124U.

1Zn.

1242.
1243.
lC44 .
1245.
1246.
1247.

1248.
1,249.
1250.

1251.

1265.
126G.

j: 

25:
50:
10:
20:






100: 
10: 35: 

5: 
ID : 
10: 
'JO:
2G:
25:
61:
4;;:
10:
38:
15 :
10 :
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25: 

40: 
24: 15
46: -

100: 
;,:

4~:

175: 
33: 50

100 : 
100: 

nu: 

200: -

1232.

drag

50: 
12!J : 30
5:
30: 

1UU: 

d:o,

n:o
J2~3 . H. I ,. , VetJand a
12114. L. L. , Björköby
1235. Ungc\omsföl"en., Ve tIanda .

J262.

200: 
22: 02

Hel'l' Cn »

25: lllU: -

resehi

5: -

10 : 
l(in<lfiir " Jl. i Ek s j;i. :, /11
40: 20
.E. R, t.ill :lInda P"tterssons
n:Jderb.
12:H . J .. Yätiuge, g'm K . B ., Trauas
20:. Ht. Ab)' O~tra syrören.
100: Jkflg l\:rj,tl. Yugl.-för e ll., bidraR"
till llIissionRhög-tiden
12: 16
Insaml. i Yllg!.-fören., Jkpg
70: Hörs!.n. friförsamI.
:>:Koll. gm G. L .. KUJ11la
1~: 25
D:o gm F. h K. , E-rvaJl.a
11: 60
D:o gm A. J., JärJe
11 : 40
Tomta ]1'riHirsam!.
10: i\1. E. P., Vintrosa
5: Koll. ,gm H. M., Kumla
15:N. Skärs-tads missioTlsföreTl.
10: K<:>ll. i församl.-sal en , gm A. P.,
Ha ckva
6: 80
» GlldFol

p-engal' ;.)

o.

inSau.l1.

gln

.A.

M., Hidin gebro
12,,2. Kol\., gm A. S ., Fjugestad
12:,:1. U. U. , )<;dsberg
12.;4. ]i;. N. , d:o
12"". .,;öl·by MIg1256. Koll. gm D . •\ .. Fjugestn
1l!;,7. ;: 1 faster s sparb()~.s n }) , gm K . P' 1
Gnal'p

1238.

:;0: 20: -

15: 60

15: 45
20: 10 : 10: 9:20: -

1263.
1264.

1267.
1268.
\269.
1270.
1272.
l2'i3.

l274.
127;').

127G.
1277.
1278.
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SI,äggsta BrödraförsamI.
11:
U. o. G. H., Lidköping
20: 
~L W., Stbhn, sparb.
n: 26
H. K ., Sanda
20: 
Ve s t'a IFriförsa ml.:·s
jnniorfören. 20: 
S. :--I., Sk ellefteii, till E. SjöströJllti
o. M. Lundmarj,s nnderh.
100: 
En viin, d :o, till d:o gm d:o
50 : 
,, 'rvå syst\'ur » till . d:o , gm d:o
2.(): 
»Oniimnd »
10: 
Hesehidrag
22: 50
S. T., Masp r. liisa
200: Eth elhems sy förcn.
50: -
M. P-n, Murj ek
lO: 
B.. Ängby
10: 
,>Rtt missionsii]'pleträd " O'll! K B
'l'r anå s
' '"
. . . , 10: 
»Efter skörd ", g m H. IL, M a lmö
80: 

c.

W., Etm. d: o

1282. A. K ., EI<cnässjön
1283. D:o, raba tt å H. S . O.
l!284. fl. H., Sthlm
l28', . Nye 11'1fg
1286. E .. S. E., Mariestad.
»blolllmOl">'
bil E. o. N. Engbii c];s underh . '
1287. O~ äm nd , Gug, lill "Herrens verk
.1

KlJHI »

1288.

.

100, -

51: 30
11: 87
10 : jO: 
33:
;)0: _

P. 1<. P., Nyköpi ng
100: _
128~ .
" Glädj ebössan »
1;'4 : 
1291. Ulriksdals Mfg
100 : _
12~2 . K
R, Uppsala, till E. Sj öströ ms
nnd e rh.
25: _
\~93.
:> Ett tack till Gud för återvunnen
hälsa "
20 : 129;:;. O. M., Orrv iken
12 : 78
1296. »Kinalänk ar» , BllI'e å
20: 1297. r. H., Sthlm
:'0: 1298. »l'acl<offer " gm B. J .. Husaby
:~O: 
1299. F.. K. . Ek~!lä ssjön
5: 
13UU. E . L . , Umeå
.
1"0: 
1301. Kinag r uPJl"u inom Gug, K. F. U.
K., till Li~a Gus bfssons llnderh. 1,300 : _
1302. S. M., OrrvIlren
:J; _
'" _
1303 . A. o. L. N., SkelleH6l
1304 . K. E .. G:la Uppsal a
22 : 7;'
1305. ' »Henens tiOlIde, e n litpIl länl,d"(,,
90: _
130G. " BlolllJllor till Slore lllOr 1~ 110V. » ,
Skelleft.eå
25: 
1308. A . .L .. Bure,',
10: 
1309. » EJl vän till D1i~siouen»
1U: 
1312. (l-. S., (;ränges berg'
10: 
131a. " On ä mrid », gm O. L., Fl e n
10: 
1314. (l-lll E. W., Aneby
22: 10
l:n:;. Yriw r. Sönerb ergs bes ök, ,~'1l1
13li.
E. J .. Boden
25: 
1318. 1'ortcryds .Mrg
100: 
A. M., Alvn
5: _
Hl1~. Hällneryds Arbetsfören
30: _
1320. Ki,,"sCl"Ilas ",inner
jkpg
höst
uffcr
~
,
,,110: 
l :IH. E. R, »föd "lscdagsböss an»
10: 
13211. F . .1.• Grycksbo
20: 
13~4. »l~Jl n;ldes~.r ~ t en> . gm Ovikens
Kri s tI. IJngd .-fören.
:;0: 
.l325. M . H., gm C. E., Kumla
10: 
l!J2G . Mamma, »en blomma på yur [ilsk
de :.Ma rgits gTUV »
10: 
1:127. Pappa, d:o
10 : 
1)}28 . Ingrid, d:o
10: 
HJ2j). Gertrud, d:o
10: 
1330. Lcnnart, d:o
10: 
l ;m. Birgit, d:o
10: 
1332. Eskil, d:o
10: 
l aS;' . C. 'l'h. o. V. E., Kumla
500: 1:\.%. D:o resebidrag;
30: 
1337. Undprså.kcrs Mj'g
50: 
1338.

1339.

» Dal~"nr1ian ",

21: 

Koll. 'fr. D. U. F:s bönc\"ccka, gom
E. W., Grebo
17:
1340. Tillägg till Kinesernas vänncr,
10: 
Jkpg. insamJ. fr . C. P. B-st
1341 . A. W .. St.hlm
300: 
1342. O. H., Skellcfteå, blonunor vid
Fars bill", gm S. N.
100 : 

10 uee. 1!):l4
1343.
1345.
1346.
1347.

1348.
1349.

1aJO.
1:151.
13G~.

M. B., d:o, gm d:o
H. h, Sthlm
S. U" d:o
Syföreningarnas fö rsäljning
Sthlm 23/11
Skellefteå LandsrörsamI.
California Kom., till O. o.
Styrelius \Inderh., gm O.
KiJlgsuurg
Koll. vid Kinamöte i Orebro
ErstorlJH Mrg
»Ett tack till Margits ljnsa

5:
200: 

500: 

4,178: 51

N.

P.,

n55.
].3;;6.
1357.
1358.
1362.

13G3.
1364.
. 1365.

] :ili6.

1367.
1368.

13(;9.
1370.
1371.
l~n.

1373.

1374.

204: 03
214 : 28
lG: 

lllinnc »
1~53.
1~~4.

200: 

Offer vid möte i Maspeliisa 2~j11
Falköpings Kyrld. Sy!örell.
S. A. A., Figeholm
»Ps. 103: 2"
V. Ryds Kyrkl.. missionskrets
J. G., Vadstena
E. S.

89: 30
25:

25: 
100: 

,,0:
50: 
15: 

" j: 
E. W., Bjijr!,öby
:JO: 
Björkö Mrg
Föreningen Enighet
100: 
ölmstads Missionsföl'sallll., Sl,örde
25: 
fest.
" Tant Elin. Kumla, i st. föl.' blom ·
11101'
pcl lVlargi ts grav », gom C.
:>;
Th . E .
10: 
M. G., d:o, till d:o gm d:o
G: 50
B, G., :SollcHeu
10: 
N. W" Sthlm , »2 Kol'. 6: 2»
50: 
»En liten jnlg"va»
21: 
E. S., Kumla, » ~[issionsträdel»
20,: 
HörJe Mrg
2~: - .
J . TI1. S.~- Borgvik

S. lI'l. K:s Pensionsrond.
~yrör(,ll.

50: 

n:l' ~, Sthlrn

Kl'. ;.0: 
Sä['~kilda

1171.
1174.
1176.
11i7.

JoW8.
]~O·1.

1260.

1261.
1271.
1279.

12RO.
1281..

1294.

1307.
1310.

till K. F. U. ~l:s arbptp- i Kina 100:
I,. )f. F:s off"rda .~ till Kvinllosko'
lan i Yuncheng och an nan ve r k·
samhet
3,865: 
HÄhdng:horgs. Bnr.Il Sy l'örcll.,
:iul
g,iva (iII Ai Hua. Honan
5: 
V. o. G. F... Kuml", t.ill MMia
J\ylill, att an v. ef-ter g-oltl'.
2,,: 
')):0 till )'largit El'il,sson, d:o
%: 
n. A .. Klinternåla, till Maria. Pc(
tn r~soll, d:o gm L. K.
3: 
A. L-a, ORtc)'~l1nd, till Gudrun Bo·
qvist, d:o gill M. S.
10:
E, K .. Obg-. till bib elkv. Ho
H Siang-·mei i lshih
17::;: 
H-edb el'gslids sy[ören., till barnh.
i Siuan
jO:
En Väll till Hanna. Wallg, att aUV.
enl. Överensk.
10: 
AJli!!"Rl iinkcn, till deras :; skolg-Of'SarR undel·h.
150: 
till
B. J.. ~ra ri c"lad, :·,hlommo n
G. Gnrlcn, att anv. efter gottf.
31: 
S. A. A .. FiJ.!:eh olm, julgåva till
Maria Pettors:,on att anv. efter
g·ottf.
25: 
Sy fören . n1'. l, Sthlm. till bibelkv .
i Loyang, nnderh.
45: 71
Sy[Öl'Cll. Solglimten, DIlVbo, till
hOl'llhems\'cl'llSamheten
535: 
::;Idir~t..ads

15,231: 11
50: 
6,628: 61

AllmällllU l\Iisslollsmcdcl
S. 1\1. K:s Pen~ionsfolld
Särskilda ändamål
SIlIlIma under nov. mån. 1934:

Kl' . 21,909: 72

Med vannt tack tiLL va,'jc g'ivol'c!

" Jag ä r med dig, säge r Henen,. och jag yill
hj,ilp ll dig. " Jer. l: 19.

Insänd litteratur.
Från Evangeliska Fos er/ands-Stift elsens BOkför
lag /WI' utkommit:
:\lED VAGROJARE I GALLALAND. Av il-Iar
lir. Nordfe/dl. III. HMt. 3: ,-, klotb. 4: 50.
K.~RLEKEN SEGRAR.
Av i'tlary W. Boo/h.
Skildringar frim Zenanamissionen i Indien ..
Overs ä ttning av Ann a Fröberg. III. I-Lift.
3: -, ldotb. 4: 50.

iilldalllAI.

K . F. l ,. 1\1:s missionskrets, Gbg,

K.

Kl'. 6,628: 61

1,000: 

Kl'. 15,231: 11

12~0.

1333. re. F. U. M., Luleå. till Job. Asp·
borg, att anv. erter gott1.
12 : 22
1'134. C. Tb. o. V. E., Kumla, till Margits
minn e föl' verl,s. i Sballsien
500: 
1344 . M. O., Stocksund, till Maria Pet·
tersson. att nnv. efter gott!.
aO: 
10 : 
1359. E. L., Järna, till d :os barnhem
HJ60. " Ett tack till Herren ». till lärare
Sies underb. i Pucbow
300: 
1361. A. G .. Malmö, till t"'ä evang.
undi'rb.
250: 

söud:q:~'~skoln ,

ti 11 en

gosses lmd''l'h. i Kina
50: 
1311. 1',. L. W., Ull G. Carlen. till fru
fru .Jang" nndcrh.
GO: 
]316. l. A. :M., till deras tre eva ng.
ullucrh.
300: Sparhihsemedcl fr. A.delsö, till
~Lll'ia l'dll'l'sSOUS harnh.
51: 68

Från Svenska Hyrkans Diakonistyre/ses Bok
för/ag har utkommit:
TILLKOMME DlTT HIKE. Arsbok utgiven av
Svcn~ka
Kyrkans missionsstyrelse. lliift.
1: 25, karl. 2:-.

Från Svenska Al/iansmissioncns {ör/ag bol' ut
kommit:
I LIVETS VAR. Av Formod Vågen. Översatt
fr ,m norskan. Häll. 2: 75, lllotb. 3: 75.
LJ USA SPAR. MINNEN UR MITT LIV. Av
Dora Ruppal'd, f. Cobat . översällning ay
Märla Lagerfelt. I-liilt. 3: 50, I<1otb. 4: 25.
KRISTENDOMEN OCH NUTIDSMÄNNISKAN.
Fyra föredrag. I-Iäft. 1:.75, klotb .. 3: -.
SOLUPPGÅNGEN. Svenska Aliiansmissioncns
Kalender. Kart. 2: - - o

Visa tidningen f(jr edra vänner
och bekanta och uppmana dem att
prenumerera å densamma I

SININIS LAND
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:\1issiollstidningen Sinims Lund ingår nu
vid årsskiftet i sitt 40:e ·år. Den har velat
vara en förmedlande länk mellan våra
missionärer däru te på missionsfältet och
·missionsvännerna i hemlandet. För det
vänliga mottagande den fått i många hem
och i olika kretsar äro' vi mycket tack
samma. Vi stå ock i stor tacksamhetsskuld
till våra prenumerantsamIare som så
oegennyttigt arbetat för tidningens sprid
ning. Då vi på grund av vårt ringa antal
personliga krafter i hemlandet äro i hög
grad beroende av detta vårt organ för
att sprida kunskap om verJ(samhetens ut
veckling· på fältet och därigenom väcka
intresse och förbön, är det av stor bety
delse att vår tidning blir Jäst så vidsträcJzt
som möjligt. Vi våga därför bedja om
samma vänliga m{lttagande av densamma
under det kommande året som hittills. Ja,
kunde vi få räkna med ett ännu större
antal prenumeranter, VOl·e det synnerligen
lLppmun trande. Det kritiska läget i värl
den icl<e minst för den kristna missions
verksamheten,' den s tarka frammarsch
mörJuets rike gör och den energi dess
representanter utvecJda ställer stora krav
på Herrens f{llk att med all kraft deltaga
i den heliga striden. Den stora motta[':
lighet för evangelium, som nu förefinnes
bland alla folkklasser i Kina, och den and
liga livaktighet, som förspörjes hos de in
födda kristna, manar oss att med allvar
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och nit utföra den g~irnillg missionens
Herre anförtrott sin församling. Vi behöva
grundligare lära känna missionen, de svå
righeter den har aH kämpa med och de
segrar den vinner, att vi må alltmer väc
kas till förbön och vårt liv bliva allt ri c
lcare på tacksägelse.
Tidningen kostar: helt år kr. 2: 25, 3
kvartal kr. 1: 75, halvår 1(r. 1: 25, 1 l{varta l
kr. O: 90, Sänd till utlandet lwslar tid
ningen h. 2: 75 pr år.
Prenumeration kan verkstiillas både på '
postkontoren och på Sv. Missionens i
Kina exp " Drottninggatan 55, Stockholm. ,
Enligt nuvarande bestämmelser för post
befordringsavgifter blir det emellertid för
l""lissionen fördelaktigare om prenumera
tion verkställes å vår exp., varför vi sär
sId)!' anbefalla detta tillvägagångssätt. I
så fall sändes tidningen, om så önskas,
även i enstaka exemplar, såsom utgivare
korsband till de olika prenumeranterna.
Prenumeran tsamlare, som verkställa
prenumeration fl närmaste postkontor, er
hålla mot insändande till expo av postens
kvittenser kr. 2: 25 för varje 6-tal ex.,
men da intet friexemplar.
När 5 ex. eller därutöver rekvireras från
exp., erhålles vart 6:te ex. gratis.
Provexemplar erhållas gratis fr~tn expe
ditionen.
Redak! ionen.

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm.
Telefon: 10« 59. 105473.

Postgirokonto n:r 50215.

INNEHÅLL:
Han kommer. - Profeten Sakarja. - Anna Eriksson 70 år. - IIudson Broomhall.
- Från Red. och Exp. - AterbJick på missionsarbetet inom Talidistriktet under
första halvåret 1934. - Evangelist-seminariet i Yuneheng ut vidgas , - f"r{m missio
näl-ema. - Ungdomens avd. - Ur Svensk Missions statistik. - Heclovisningar, - In
sänd litteratur. - Prenumerationsanmälan,
~~~JV~~~~JV~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~

Stockholm 1934. Svenska Tryckeriaktiebolaget.
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ANSVARIG UTGIVARE;

E. FOLKE.

-

»När så änylarna hade fari!
ifrån herdarna llpp i himmelen,
sade dessa till varandra: 'Lå! oss
nu gå till Betlehem och se det
som där har skell, och som
Herren har kungjort för .oss.'
Oc h de skyndade ås !ad dil och
funna Maria och Josef och har
net, som låg i kruhban.»
L11k. 2: 15, lG.

)
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Ä N G L A S Å N G E N.
>Ara vare Gud i höjd en ach
frid på jorden bland människor,
/i/l vHka han h ar behag.»
Luk. 2 : 14.

Julens stora under har givit en ny
sång åt himmelens invånare, en sång,
som 'aldrig skall upphöra att sjungas
och som i all evighet skall sjungas
under djupaste til'lbedjan av de ota
liga skaror frälsta själar och änglahä
rar, som omgiva Guds härlighets
tron. Det är Lammets sång, sången
om Jesus, som blev människa för att
bliva vår Frälsare. . I de stora lov
sångernas bok, Uppenbarelseboken,
finna vi, att det just är Lammets sång,
som gång på gång uppstämmes inför
tronen alltifrån den stund, då Lam
met framträdde för att taga bokrullen
med de sju inseglen ur högra handen
på honom, som satt på tronen (kap.
S) , till den stunden, då det stora Hal
leluja likt bruset av väldiga vatten
och dånet av starka tordön aldrig ville
tystna på Lammets stora bröllopsdag
(kap. 19) . Så sjöng skaran av de teck
nade, som var sa.rnJ.ad omkring Lam
met på Sion's berg, så sjöng ock vid
glashavet de som hade vunnit segern
över vilddjuret. Lammets sång det är
himmelens sång. Med den sången giva
dess invånare lov och pris och ära åt
Gud i alla evigheters evighet.
I julenatt blev det givet åt jordens
barn att få höra några toner av den
sången, ty då ängeln hade framfört
sitt budskap. till herdarna i Betlehems
nejd; heter det: »I detsamma sågs där
jämte ängeln en stor hop av den him
melska härskaran, och de lovade Gud
och sade: Ära vare Gud i höjden och

frid på jorden bland människor, till
vilka han har behag. » För en kort
stund öppnades dörren till härligheten
och sången därovan trängde ned till
oss på jo·rden. Söndag efter söndag
få vi i församlingen stämma in i den
sången och minnas om huru vi en
gång skola få sjunga till Lammets ära
därhemma.
Men särskilt varje julhögtid kom
mer detta den första julens stora äng
labudskap till oss för att väcka oss på .
nytt till tacksägelse och lovsång, i det
vi på nytt ställas inför den största
uppenbarelse av Guds vår Faders och
Jesu Kristi kärlek till vårt släkte.
Änglasången låter oss nämligen få
blicka in i Guds kärleks djup och i
dess härlighet på ett oändligt rikt sätt.
Först säger den O'SS, att vår Gud
låter det lända honom till ära, att han
på ett sådant sätt antog sig syndare,
att han lät sin kärleks 'Son stiga ned
i den djupaste förnedring, lida de
hemskaste kval, sma,ka dödens bitt
raste galla, han som var livets furste,_
utgiva sig i fullaste kärlek och därför
skörda nesligaste otacksamhet, ja, hån
och bittraste hat, sådant ville vår Gud
låta lända sig till ära. Och på den vä
gen, så betygar vår Frälsare själv, har
han förhärligat sin Fader och fullbor
dat det verk han fått att utföra.
Skola vi ej denna julhögtid i dju
paste ödmjukhet giva ära åt vår Gud,
för att även vi äro inneslutna i denna
stora kärlek, som är bevisad ·däri, att
Kristus blev människa för att kunna
åtaga sig vår sak, och att han dog för
oss, medan vi ännu voro syndare.
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Änglasången talar vidare om frid på
jorden. Kan väl något budskap vara
mer dyrbart för oss i denna tid, då
ofridens hemska vålnad så hotande
framträder. Skola vi ej taga fasta på
detta fridsbudskap, hälsa fridens Fur
ste och bereda väg för honom genom
bekännelsens och livets vittnesbörd.
Folken längta efter det glada budska
pet om frid, sil.väl de som äro fjärran
som de som äro nära. De behöva lära
känna fridens Gud. Här gå så många
ensamma, bedrövade 'Själar, för vilka
allt är mörker utan någon ljusning
med ofridens och orons tärande smär
tor i hjärtat, sådana behöva höra äng
lasångens buds-kap: frid på jorden. De
behöva få se det omsatt i levande er
farenhet hos sådana, 'Som hava sin del
i Guds fridsförbund. I denna juletid
står fridsfursten själv mitt ibland oss
och säger sitt: »Frid lämnar jag efter
mig åt eder, min frid giver jag eder;
icke giver jag eder den såsom världen.
Edra hjärtan vare icke oroliga eller
försagda .» För vår själ är detta det
ljuvligaste budskapet, att han själv
vill vara vår frid. Får en själ sluta
sig till hans bröst, då kan intet för
störa friden, varken satan eller värl
den eller det egna köttet, ty då äger
själen fridens Gud själv, som vill hel
ga oss så som det heter i I Tess. S: 23:
» Men fridens Gud själv helge eder till
hela eder varelse, så att hela eder an
de och eder själ och eder kropp finnas
bevarade ostraffliga vid vår Herres,
J esu Kristi, tillkommelse. »
Anglasången talar också slutligen
om Guds välbehag vilande över män
niskor. Julens högtid påminner oss
om' att något så stort kan äga rum,
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som att Gud i välbehag vänder sitt
ansikte ti}1 .syndare. Guds välbehag
- kan väl något såsom detta skapa
feststämning och festglädje. Vilket
annat skulle kunna fylla hjärta.t med
en så outsäglig fröjd som vissheten att
få äga Guds välbehag. Det blir vingar,
som lyfter och bär över all denna
tidens prövningar och lidanden, det
ger ett innehåll och en rikedom åt
livet som intet annat, det kastar ljus
över vår levnads väg, som ej av något
kan fördunklas, det lyser emot oss
med en klarhet, som gör själva dödens
dal ljus och härlig. Guds välbehag
det är solen i en människas liv som
av intet kan fördunklas . Må vi då un
der den nu stundande julhögtiden
låta Guds änglaskaras sång ljuda så
starkt för oss,att alla andra röster och
tone·r inifrån eller utifrån må tystna
så att vi av hela vårt hjärta kunna in
stämma i änglasången : »Ära vare Gud
i höjden och frid på jorden bland män
niskorna, till vilka han har behag. »
,E. Folke.

Gud är nog.
Hur det går mig här i världen,
Vad som än fa g möta får
["fav skilda tin g på färden,
Denna san ning säker står :
Vad mig liv et gav och log,
Har jag Gud, så har jag nog.
Går min väg bland djupa dalar
Eller {ram på so/lyst h öjd
Hör jag f1 ndens röst som talar
Till mill hjärta frid och [röjd.
För mig annal ej förslog,
Ilar jag Gud, så har ja.q nog.
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Ilar Jag al/t vad Ja g l;ehöver
Utav liv ets nödtorft fåll ,
Eller undrar jag däröver
, lit bekymmer blev min loll.
Clädes jag och det med fog,
Har jag Gud, så har jag nog.

Njuler jag av hälsans gåva,
Stor och dyrbar livsklenod.
Vill jag Gud av hjärtat lova,
Hall au nåd den mig bestod.
Doc/.:, om hät san (run mig drog;
Har jag Gud, så haj' jag nog.
NäJ' en gång jag )) floden» hinner,
Om jag måst e ))klädas av)),
Döden ensam mig ej finner ,
Gud är när, med iikä pp och stav».
);Salig den - i Herr en dog)),
Har jag Gud, så haj' jag nog.
e a r l H o I m e r.

Evangeliska Alliansens inbju
dan till allmän bönevecka
den 6-13 januari 1935.
Till alla som i H errens Jesu namn åkalla
Gud.

Då vi å tel' uppmana Eder a tt såsom
kristna, tillhörande mån ga nationer, och
såsom medlemmar i en för samling, vars
huvud Jesus Kristus är, samm.ankomma
till gemensam bön under den allmänna
bönevecka n, göra vi detta m ed stor tack
sa mhet.
Und er de sist förflu tna åre n hava gång
efter annan i olil,a delar ;w världen lägen
uppstå tt, vilka tett sig som om de ound
vildigen skulle leda till en katastrof, men
i det som skett ha vi, trots allt, s pårat
Guds ledande hand. I högre grad än vi
kunna fatta, hal' detta varit resulta tet av
kristna m~inniskors förenade böner.
Det bIn synas, som om världens folk
ännu långt ifrån hade blivit vår Guds rike
och hans Sm.ordes välde underlagda (Uppb.
12: 10) men i S~I gott som alla länder hava
märkliga andliga rörelser uppstått. Ropet
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ptl en än m er omfattande evallgelieför
kunilel se h ar vari t ett ·av det gångna årets
märkliga företeelser. Den l,ris} na I'Yl~kall
håller på att befästas i allt flera utom
kris tna folks liv, och den håller pi'l att
gr ipas av förny a d ansvarskänsla inför
andras nödläge.
Pil samma gållg vi måste crkänna den
stora bristen p å salln gudskällJledom och
levande kristen gemenskap, lmnna vi m ed
tacksamh et erl;änna, att rörelser nu kom
mit till stånd, vill,a i b Clda dessa avseen 
den ingiva myc]{et stora förhoppningar .
OtiJIräcldigheten i männi sl,ors visdom och
i de a tgärdel', som för etagits föl' att lindra
nöden i världen, har em ellerlid aldrig va 
rit mel' i ögonen fallande . än nu. Ett till
stånd av osäkerhet är överallt rådand e'.
Mer och mer kommer man också till ldar
het om att enbart ett fö rsvar föl' den krist
na sanningen under nutida förh ållanden
är otillräckligt och att enda st ett klar t po
sith't budskap - Guds eget ord - l,an
möla behovet' i det närvarande tidsläge!.
Då vi nu inse detta, m å vi med förnya t
allvarligt uppsåt öppna våra hjärtan föl'
d en helige Andes fullhet och haft, bekän
na v ~lra manga ~y nd e r, brister och miss
lyc.k<lnden och sa bliva m er användbara
i hans tjänst.
Förlwllnelsen ~v en den korsfäste och
uppståndne Kristus ä r, med all dess evig
hetsbetoning, dock alltfort det enda läke
medlet för lielandet i världen. Helhj ärtad
och sjäh'utgivande tlpporrring kr äves av
os~ alla, om vi skola kunna övertyga män
niskorna om evangeliets I,raft, och det är
framför allt annat v a" plikt att lill den en
skilde bära [,r am vittnesbörd e t om Kristi
makt att frälsa oeh omskapa.
Det är vissa förhållanden, vilka ge sär
skilt efter~ryck ~I t kallelsen till samfälld
bön. mand dessa böra vi i synnerhet ihåg
komma det l.Jetryckta läge, i vilket judar
na befinna sig, och svårigheten i dera s
ställning i vissa europeiska länder, den
växande nationalism som utdömer de l,rist
na ideal, enligt vilka bättre förhållanden
skulle kunna skapas i världen; de olika
plan er som uppgjorts för återställandet av
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de ekollomisl,a förhållandena och vilka
ilnnu kämpa med oräkneliga svårigheter;
de beklagliga inskränkningat' av de krist
na missionernas arbete, som blivit en följd
av de osäkra ekonomiska föhålIandena i
de missionerande länclerna.
Inför det nuvarande läget i världen blir
J'örpliklclsen till kristen enhet mer tving
ande än någonsin förr. Det evangeliska
vitlnesbördets verkan kommer att till stor
del bliva beroende av, i vad mån vi åda-.
gulägga inbördes enhet, och bära

vittne

om styrkan i vår övertygelse, storheten i
v:li' tro oeh sanningen i vår kärlek Om
vi verldigcn ikläda oss hela GUDS vapen
rustning skulle intet kunna förhindra värl
elens evangelisering.
SÖlldagen den 6 januari.
Ä/Jlflen och lexler föl' predikningar och
anföranden.
Tro.

Joh.

14: 1;

Mark. 11: 22, 24;1

Tim.

,I: 10.

(;"men,kllp. 1 .Toh. 1: el, 7; Joh. 17: 21.
Tjänst. Mun. 25: 40; Matt. 28: 19- 20; Matt.
:21: 14.
'Hopp. :\pg. 26: 6; Rom. 8: 18-25; 1 Tess.
1: 3, 9- 10.

Mända.qen den 7 januari.
Världens nöd -

en uppfordran till bol.

J.äiolll oss tacka
för alt Gud i sin kiidek har hjälp för all
ll1,insklig nöd i niirvarande oeh !;onunande tid;
Hir "tt GlI·d i Kristus har fullkomnat män
ni sko,li.i ktets återlösning ·och att han hal' an
fiil'trott f,t Kristi. e fterföljare aH fÖl'l(\lIlna detta
rör .. lin lllänni:,kor;
Lalom oss bekänna
'ltt vi så oHa underlåtit att besy;\rG nödens
Yiidjan till o,·.s;
att vår sjäIYisl,hct, stolthet, andliga lättja
och brist p i'! 1.1'0 ofta fördröja uppfyllandet av
Guds avsikter;
att vart hjärtas hardhet hindrar oss aH i
sanning ångra våra sYllrler.

Lälom oss bedja
,:tt Gud mätte öppna människornas ögon och
heveka deras hjärtan;
alt han mått e giva s[,viil Oss kristna so m de
kk" kristna n å d till bältring och syndaför
lä tel se;
att han m å tte allestiidcs lii gga bördan av
andnl s nöd pf, sinn barn, hjärt nn.
I/ib e l/ c~'ler: Hom. 3: 1- :16; Gal. 5: 1- 26; Ps.
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Tisdagen den 8 januari.
Guds församling i uär/den -

1'/'0.

Lä/om oss lacka
för alt den allmänneliga kristna kyrl;an Oin
fattat· människor av alla folk och tungomal;
fÖl' att Gnd ärar sin försilmling genom alt
giva den aUt flera tilllällen och allt större
.kraft att villna Dm honom;
föl' alt trob otrohet och svaghet från vår
sida det evangelium, vi fått alt för]qmna, ännu
bevisar sig vara Gud s ],raft till frälsning.
Lälom oss bekänna
vår ·svag het i tron ()ch vår brist på företag
samhet, då det g iill e I' att fullbol'da väl' upp
gift alt bära Ul evangelii vittnesbör<ltill hela
v~ir1den ;
vål' brist på ödmjukhet och vår oförmilga alt
på ett tillfredss tällande sält i vårt liv åskådlig
göra Kristi sinne och framhära hans bu<l skap
till vä rlden.
Lälom oss bedja
om klarare syn på våra andlig a tillg"ngar
i Kristu s;
om en större tillit tiU Guds förmäga alt
fullända sitt like genom vål' tro och lydnad; .
om en förnyels~ av för sa mlingens liv i hela'
viid<len i närvarande tid. (.Joh. 17: 9.)
' Bibeltexler: .\pg. 2: 1-21; Matt. 16: 13-28;
Kol. 1.

Onsdagen elen 9 januari.
Vär/dl'ns 5kilda folk -

Gemenskap.

Lälom oss lacka
för alla <le ](rafter, som stävja människol'llas
själviska striivanden och lidel ser;
föl' allt vad de olika folken hava alt giva
varandra.

Lä/om oss bekänna
att i vart folks liv egennytta, mis stänksam
het, sjiilviska hiinsyn, njutningslystnad avsldl
da slag, ej minst sedeslöshet coh dryckenskap,
fått anställa stOl' ,kaoda;
Lälom oss bedja
om bättre förståelse för v~ra inbörodes sam
hörighetel' och betydelsen däl'av;
om goda och visa leDare i saväl nationella
som internationaUa angelägenheter;
om att varje folk måtle f" frihet att med
s·ina ·siiregna g"vor m edverka till u\)pbyggan
det av Gud, rike.
Bibeltexter: Rom. 12; Jcs. 2; Jes. 52; Mika
4; Upp.:11: 1- 7, 23-27.

Torsdagen den 10 januari.
Vär/d." ns evangeii.,,:J'in!l. -

J,ydnac/ och fjänst.

VI/om oss lacka
för ett i skilda .delar av viirIden inträtt upp
vaknande över evangelieförk unnelsens cent rala
ställning i allt histligt arbete;
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för looare inom de olika folken, som lwlla
sina landsmän .att deltaga i den växande evan
gel isa torisk a verksamheten;
för 1iIlväxt i självunderhäll och självutbred
ning ·inom kyrkorna på missionsfälten.'
Lätom oss bekänna.
aLt många bland oss endast .äga förståelse
för verksamheten inom hemförsamlingens om
råde;
att det hos många inom våra församlingar
råder hrist pA förståelse .för nö.den bland de
miljoner, vilka ännu icke hört ev.angelium;
att vi i vårt arbete oftas·a tt vår tillit till
mänskliga hjälpkällor oeh icke, såsom v·i hor
ae, förtröstat på den helige Andes kraft.
Lätom oss bedja
om att vi måtte förslå, att varje kristen är
l(allad ·att vara en missionär och att varje för
bindelse människor emellan är ett missions till
fälle;
om att vi måtte förstå, att församlingen ge
nom den helige Andes ·kraft verkligen kan
fylla det nuvarande släk tets andliga behov.
Bibeltextet·; Mark. 16; Jes. 61; Apg. 1: 1-11.

Fredagen den 11 januari.
Nationella och internationella ungdomsrörelser
i församlingar, skolor och universitet.
Lä/om oss tacka
för l<ristna hem, söndagsskolor och för all
verksamhet, som .s yftar till de ungas andliga
välfärd;
för dc.t me]~ allvarspräglade 5innelaget hos
nutidens ungdom.
Lätom oss bekänna
vår försummeJse aH låta familjen få sin rätta
pla ts i l<ristIig uppfostran.
Lå/om oss bedja
alt nutidens ungdom måtte komma fram till
fast tro p,l Gud i Kristus;
att alla ungdomslärare måtte till fullo ut
nyllja de gynnsamma tillfällena och
alt de må känna sitt stora ansvar;
att ungdomens hänförelse måtte inriktas på
rätta banor, som .föra dem fram till målmedve
ten verksa.mhet för Guds rikes seger i världen.
Bibeltexter: 1 Sam. 3; Joel 2: 18-32; 1 .loh.
2: 1-17.

Lördagen den 12 januari.
Vår kris/liga plikt gent emot judarna.
Missionsverksamhet bland kastlösa
och urfolk.
Lålom oss tacka
för den ökade mottagligheten hos judarna
i många länder för kallelsen till Kristus;
för den ökade anslutningen till den kristna
kyrkan av l,astlösa och m-folk i Indien och
av stammm· j Afrika och andra länder.
J.å/om oss bekänna
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den olycksbådande tillväxten av antisemitism
inom manga kristna folk;
vår 1röghet i alt första och tillmötesgå Ull
dertryckta och ·förföljda folks behov i deras
nuvarande nödläge.
Ldtom oss bedja
om en innerligare medkänsla för de förtryck
tas och hjälplösas n~d;
om att vi måtte få en klarare syn på Kristus,
vilken .utananseende till person mottage]· män
niskor av alla folk och stån.tl.
Bibettexier: Rom. 11; 1 Kor. 1: 18-31; Upp.
7: 9-17.

De gångna årens erfarenhet har visat,
att böneveekan fått vara till rik välsig
nelse för såväl enskilda bland Guds folk
som för Guds rikssak i stort. Böneveekans
betydelse har legat icke minst däri, att
Jesu vänner tillhörande olika evangeliska
samfund och organisationer där fått sluta
upp med varandra omkring sin Herre och
Frälsare och hans rikssak. Vi hava under
böneveekan mer än en gång fått erfara
kraften av Jesu förbön , »att de alla måtte
vara ett » och av det apostoliska ordet om
»Andens enhet genom fridens band» .
Med hänsyn till de svunna årens erfa
renhet och med tanke på dc stora möj
ligheter till andlig förnyelse, som ligga uti
firandet av årets första vecka såsom bö
nevecka, ville Evangeliska Alliansens sven
ska kommitte rikta en enträgen maning
till såväl enskilda troende som de olika
samfunden i vårt land att, icke minst ge
nom hållande av gemensanuna möten,
alliansmöLcn, söka göra . denna vecka till
en \"erldig bönevecka och på så sätt av
vinna den de rika möjligheter den bär i
sitt sköte.
Böneveekan infaller visserligen under
en tid, då särskilt hemmets högtider och
de lokala sammanslutningarnas egna mö
ten hällas, men vi tro , det är möjligt aLt
utan undanskjutande av dessa intressen
oc}{Så låta böneveckan få sin givna plals
i )myårsprogramm~t». Planmässighet be
reder utrymme.

I Evangeliska Alliansens uppgift ingår
ock a tt om möjligt söl<a vara betryckla
trosförvanter till stöd och hjälp. Vid det
sedvanliga alliansmöte, som h å lles i Stock
holm vid böneveckans begynnelse - vid
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nästa bönevecka hålles della möte den 6
januari 1935 - lwmmer en kollekt att
upptagas till förmån för våra hårt be
,t rydda trosbröder i österrike. Det står gi
,"Nvis alla utc i landet fritt att var på
sitt h~tll bidraga till denna insamling. Even
tuellt insamlade medel komma att genom
Evangeliska Alliansens svens]<a kommitte,
vars ordförande är Prins O. Bernadotte,
,lilldelas de mest behövande. Då ' denna
kollekt också är ämnad att vara ett den
kristliga kärlekens sympatiuttryck, vore
det särskilt lämpligt, att den uppsamlades
vid ett alliansmöte. Medel för nämnda än
damål kunna per postanvisning insändas
till kommittens sckreterare, pastor P. E.
Fröbcrg, Johannelund, Ulvsunda, sn arast
möjligt efter böneveckans slut.
O. BERNADOTTE.

Eskil Andr<r.
J. Hurtig.
Valdus Benglson.
H. j.\.. Moden.
.J. Ryström.
J. Nyren.
Nils Dahlberg.
H. A. Wik.
Xarl Fries.
J. E. Lundahl.
P . y Fröberg.

Trosbröder i nöd.
"Vid Svenska Missionsrådets senaste sam
Jl1;Jnträdc fÖI·clåg från IntcrnaLionena l\<fis
sionsrådets sckreterare, doktor J. H. Old
ham, cn entriigen vädjan om hjälp för de
tyska cvangeliska missionerna, som hän
vänt sig till Internationella Missionsrådet
med hön om ingripande. Alltsedan världs
kriget ha de tyska missionssällskapen, av
väl kända förhållanden, haft stora svärig
heter, då det gällt alt fullfölja de upp
gifter på missionsfälten, som blivit dem
,'mförtrodcla. Nu synas dessa svärighctcr
ha blivit så allvarliga, att m~illskligt sett
den tyska missionens existens äventyras.
På grund av bristen på utländsk valuta
kunna icke tillräckliga missionsmedel ut
sändas till resp. missionsfält, varför de
tyska sällskapen nödgas hemkalla ett fler
tal missionärer och avsevärt beskära ar
betet, såvida cj hjälp sn;uast gives.
Swnska :YIissionsrådct - en samman
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slutning av de flesta svenska mlSSlOnsor
ganisationerna - behjärtade varmt denna
vädjan och beslöt att for resp. svenska
missionssällskap och de svenska missions
vännerna framlägga saken. Detta så myc
ket mer som den tyska evangeliska mis- '
sionen varit och alltfort är av utomordent
lig betydelse för världsmissionen i ,dess
helhet. ii ven om de svenska missionssäll
skapen. också ha ekonomiska svårigheter,
så har dock genom Guds godhet den sven
ska missionen på det hela taget kunnat
under lugna förhållanden bedriva sin väl
signelsebringande gärning. Vi hoppas där
för, att denna vädjan om hjälp förde
lyska trosbröderna icke skall förklinga
ohörd. Denna hjälpåtgärd måste dock vara
alldeles extra, så att icke de ordinarie-mis
sionsgåvorna till resp. missionsorganisa 
tionel· minskas. Vi göra denna vädjan
under den tillförsikten, att förhållandena
i Tyskland inom kort skola ändras t,m det
bättre. Bidragen kunna sändas till Svenska
Missionen i Kina, Stockholm, och torde
därvid särskilt angivas, alt de äro av
sedda för det tyska missionsarbetet.
»Gud är mäktig att i överflödande mått
låta all nåd komma eder till del, så att I
alltid i allo haven allt · tillfyllest och i
överflöd kunnen giva till allt gott verk.»
2 Kor. 9: 8.
Svenska Missionsrådet.
Ovanst åc nde upprop anbefalles på det
varmaste.
För Svenska llJissionen i Kina.
Erik Fulke.

Trettondagen
hålles vår sedvanliga missionshöglid i Be
tesdakyrkan, Floragatan 8, Stockholm~ kl.
11 f. m., då sparbössor och offergåvor med
tacksamhet emottagas.
D:r Rarl Fries. missionär C. F. Blom
och missionssekr. M. Linden komma v. G.
att tala vid ,detta möte, och vi uttala till
alla och envar ett varmt välkommen till
högtiden.

2;j dec. 1934

272

N Å G O T

O M K I N A.

En kortfattad översikt.

XII.
Urstammarna i Kina.
Del .f innes väl knappast någon större
folkstam, som är så litet J<änd som de
icke-kinesiska stammarna i sydvästra Kina.
De voro förr i ostörd besittning av de
frukboo.ra och välbevattnade slätterna, men
blevoa v Idneserl1a 'trängda upp till bergs

trakterna. För närvarande beräl<nas de
uppgå till ett antal av mer än tio miljoner,
och ·de återfinnas i Yunnan, Kweichow och
närliggande provinser. För det mesta leva
de i stor fattigdom., äro föraktade och för
·t ryckta av kineserna, offer för vidskepelse
och fruktan för onda andar, okunnighet
och sjukdom.
SlallImarna uppgå till ett anlal av om
kring tvåhundra och uppdelas efter språ
ket i tre stora huvudgrupper.
Den mest primitiva gruppen består av
de småväx ta och härdiga Miao-slau\lllar
na. De mena sig iiga friindskap med det
vilda Wa·folket på gränscn mellan Yun
nan och Binna i lvlon-khmer och äro
i likhet med delJl jägare. De två s. k.
blomsterprydda miaostammarna torde vara
de mest framträdande. De hava fåH sitt
namn därav alt de använda kläder i ljusa,
glada färger. Den dystert klädda s. k.
svarta miaostammen torde emellertid vara
den mest intelligenta och självständiga·
stammen.

Bönemötena för S. M. K.
Tisdagsbönemötena föl' S. ~I. K. i Be
iesdakyrkan, Floragalan 8, börjar v. G.
::iter tisdagen den 15 jan. kl. 7 e. m.
De bönemöten, som bruka .anordnas var
annan fredag på ~ . .11. 1(;s exp., påbörjas
åtel' fredagen den 18 jan. kl. 2 e. m.

*

En God Fridfull jul

En annan grupp iir den SOlll brukar kal
las Tai-kinescrna. I den gruppen iiterfin
nes siameser, Shan och Chung-chia.
Den tredje gruppen är emellertid den
mest utbredda och kallas Nosu. Kineserna
kalla dem ofta I-chia, d. v. s. barbarerna
eller Lolo. De höra till den tibetansk
birmansl,a rasen och omfattar Kaehin,
LisIl, Lahll, Laka och trOligen Chia-rung.
Lisu-stammen har tagit Salweendalen i
Yunnan i besittning. De som tillhöra den
na grupp hava en god kroppskonstitution
och man hal' därför undrat, om de möjli
gen kunna vara av indo-europeiskt ur
sprung. De hålla till bland bergen på
gränsen mellan Yunnan och Szechwan och
äro i stort sett oberoende av kineserna.
Deras kvinnor ·ha otvivelaktigt en fram
stående Slällning i samhället. Vid före
kommande behov ha de t. o. m. erhållit
i uppdrag a tt leda stammens öden. De
ha ett skriftspråk, fastän endast präster
na kunna läsa det och endast använda det
vid liturgien samband med tillbedjan av
andar.
Om man tänker på dessa stammar i
stort sett, kan man lägga märke till vissa
egenskaper, som äro gemensamma för
dem alla. Gemenskapen med kineserna
är vanligen begränsad till bytesmarl,na
dCl'; dock finnas stammar, som i tidernas
lilngd tillägna t sig samma vanor som ki
neserna oeh slutlig ~ n uppgått i dessa.
Somliga stammar tillbedja liksom kine
serna förfädernas andar. De dyrka ej av
gudar i egentlig mening, men hela deras
tillvaro är så alt säga genomträngd rllel'
behärskad av »andan).
Varje stam har sin egen dialekt och sin
särskilda ldädedräkt. Alla visa de en stor
kärlek till musik. De äro milda och älsk
värda , i allmänhet också uppriktiga och
enkla.
~:

iiIIönskas al/a läsare av
M issionstidnip.gen Sinims Land.

Und er de senaste trettio åren har ett Ull
derbart n:'tdens verk utförts bland dessa
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stammar. Med en barnslig glädje och tro
hava ·de i hundratal, ja, i tusental, vänt
sig till Herren, sa att det nu finnes stora
kristna församlingar bland Nosu, Lisu,
Miao och andra stammar. Guds nåd up
penbarades först för de lägst stående och
mest föraktade. På ett underbart sätt
kommo representanter för olika stammar
i beröring med missionärer. Sedan blevo
de själva ljllsbiirare .bland de olika slam
marna och ljuset spreds vitt och brett.
Det glada budskapet om stor glädje ge
nomträngde den ena byn och stammen
eHe)' den andra, så all snart dussintals
små grupper samlades till regelbundna
gudstjänster,
För närvarande pågär ett arbete för att
nå de stammar, som ieke ännu hava hört
evangelium, särskilt bland Lisu och Kado
i Yunnan, de oavhängiga Nosu på grän
sen mellan Yunnan och Szechwan samt
Chia-rung i östra Tibet. Bibeldc!ar över
sättas till deras språk, Ett stort behov i
delta sammanhang är uppriittandet av bi
belskolor samt medicinsk verksamhet.
Bland dc många stammar, som ännu
icke hava hört evangelium, har Gud utan
I vivel många, som skola höra honom till.
Aldl'ig förr har mottagligheten .fÖ)' evan
gelium yarit Srl slor som nu, och det sy
nes yara en aygörande tidpunkt i södra
Kinas urinnevånares historia,
(Efter »Facts about China»,
Fri övers, av M. L.)

Från Margit Erikssons sjuk"
läger.
(Utdl'ag

lII'

privatbrev.)

Kaifeng sjukhus den 10/11.
Du vet ju innan detta kommer, all vår
kiira iVlargil Eriksson är illa sjuk. Då de
frågade, vem hon "ille ha hil, nämnde
hon mig. Alen dN \'ar Ingrid Malm, som
först kunde resa hit :lO/10, och dä en till
behövdes, kom :Vlaria PelLersson den 3/11.
XiiI' sedan brev kom i måndags 5/11, som
sade alt :'IIargit ej kunde leva mänga da
ga)' . till, sliipptc jag allt och for hit på
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tis·dags 1Il0rgonden G/ll, kom hit nära
midna tt 7/11, reste III klass och det gick
bra,
Margit var ganska kry nä)' jag kom; och
hade ·dagen förut skrivi·t under sitt testa
mente. Dessförinnan hade hon ingen tan
ke på alt det kunde bli döden nu, men
sedan ha vi kunnat tala fritt, och hon
iiI' så lugn och nöjd med Guds vilja, Sade
en dag: »Ej eH år!» Men hon vilar vid,
all Guds viigal' äro l'ätta, och att han hal'
rätt att göra som han vill med det som äl'
hans. Ja, hon är så tålig och ler mot sina
skötersko)'. vad de än ha med sig. D:r
Mc. Donald säger, alt hon är den bästa
patient de haft.. Och d:r Pirie, en kam)'at
till Margit från London och Yangchow,
sade hon var en av de bästa kamra.terna,
en andlig sådan. Aspbergs kunna ej nog
tala om hur gott de hade det tillsa mmans,
vilken god kamrat, och blivande god mis
sionär, hon gav intryck av a It vara, Språ
ket gick lätt, hon började redan ha sön
dagsskola och husbesök.
Hon kom till Shanhsien den 31/8. Sedan
fick hon dysenteri den 22/9. Hon fick ock
svara kräkningar, och intet har kunnat
hejda dessa. Hon kan ej behålla någon
slags föda, knappt en tesked vatten, ~u
får hon ett par dylika, kan rör öv)'igt
blott skölja munnen.
De fingo en skölerska, miss Miles, från
Kaifeng, sa hon fick den bästa möjliga
vard, men sedan telegraferade d:r Mc. Do
nald, a tt hon skulle hit till Kaifeng. Hon
kom hit den 23/10;» och sedan ha fyra lä
ka)'e sköH henne, en kinesisk kvinnlig, och
så de engelska doktorerna Murray, Pirie
och :'lIc. Donald, De ha försökt allt som
kan liinkas, Febern liknar tyfoid , men hon
har inga and)'a lyfoidsymtomer. Hjärta,
lungor, lever och m,lgsäck friska, ingen
huvudvärk; tydligen är det inflammation
av tarmarna under magsäcken, hon har
liteiont där. Ibland äro uppkastningarna
mörkgröna, ej galla i dem. D:r Mc, Do
nald har aldrig sett ett dylikt iall med
kriikninga)', så fort det minsta komme)' i
magen! :'I.Jen o, vilka resurser de ha alt
>I< Enligt
ett annat brev gick resan bra och
syntes ej särsldlt tr·ötta fröken Edksson.
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kan nämligen ' läsa - ,sade svärmodern:
'Ja, gå du dit och lär så myel~et du , kan
och kom sedan och berätta mer för mig.
Jag är gammal och kan inte glI, men ga
du!' Det är underbart, hm Gud går och
söker det förlorade. Denna unga kvinna
förlorade i våras sitt enda harn, jag tror,
att det var en gosse på 4 år. Hon var all·
deles utom sig av sorg. Hennes man är
lärare i provinsens huvudstad, Taiynenfu.
Svärmodern skickade då hem henne lill
föräldrahemmet, för att hon skulle få lite
omväxling och glömma s'in sorg. så. kom
mer fru Hai och jag hit pingstdagsafton.
Jag kände mig formligen driven hit, fast
flera sade: 'Nu har folket så bråttom med
lantbruket. Det är ej lönt att fara 'ut nu.'
Men jag kände, att jag måste resa hit åt
minstone på ett kort besök Samma dag
får hennes mor höra, att en utlänning
kommit till missionsstationen. 'SJw' du
Axplock från fältet.
inte gå dit och förströ dig lite', sade hon
I föna numret meddelade fröken Eslrid ,till dotlern. Denna kom, fick hör,a evan
Sjöström, att hon ämnade resa till en ut
gelium och mottog hugsvalelse och fräls
ning, Jag önskar, ni kunde se, hur hon
stalion för att samla kvinnor till läs- och
strålar av fröjd. Men modern hade ej vän
bibelklll's. Hennes avsikt har tydligen kun
nat förverkligas, ty hon skriver en vecka, tat sådana följder, och hon förföljer hen·
senare från utstationen An·j bland annat
ne nu. Dottern sade i dag: 'Jag hara ber
följande: »Nu hal' jag haft mor Chao här
till Gud för min mor.'»
Ett par dagar senare: »Det är söndags
inne en stund. Hon har läst upp sina hi·
belverser för mig, och sedan lilrde hon
morgon . Jag har suttit och berett mig för
sig alldeles i1ytande en simg på några mi·
söndagsskolan. En kvinna har just kom·
nuter. Hon är nära 70 år. Hon ser efter
mit, som är nästan blind. Hon vill, att Je
porten här på utstationen, iiI' en varm
sus skall öppna hennes ögon. En annan
hjärtad själ, ett solsken, och det känns
kvinna, en änka, vars ende son synes ligga
riktigt som alt komma hem, då man kom
för döden, troligen i lungsot, kommer dag
mer hit. lIon vet ej hur väl hon vill.»
ligen för att vi skola bedja för honom.
Senare skriver fröken Sjöström: »Har just Hon har hört om J eSlls, tror a tt han är
.haft ett sd roligt samtal med en ung fru,
den ende Guden och atl han är allsmäk
tig. Vi ha dagligen bett för sonen. I gål·
som blev omvänd till Gud, närbibelkvin
nan Hai och jag voro här förra pingsten.
kom hon och berättade, att han fått sova
Hon har i sitt hem öppet bekän t sin tro
lugnt utan andnöd, och alt han kände sig
litet bättre. Ack, att jag hade den tro,
på Kristus. I sitt föräldrahem, som även
som kan förflytta berg! En allsmäktig ·
är här i staclen, får hon lida mycken smä
Gud ha vi dock. Måtte ej min svaga tro
lek och förföljelse för sin tros skull, men
hennes ,hjärta är fullt av tacksamhet till
förhindra Guds verk!
Gud för frälsningen i Kristus Jesus. Ilen
En luis ten man kom häromdagen till
nes svärmor är buddist, och när nu son·
mötet. Han talade om, att han varit all
hustrun ville komma och bo här på sta·
deles blind. I sin nöd ropade han: 'Jesus
tionen dessa t\'å veckor för att riktigt få
förbarma dig över mig! Jag vill ha min
hängiva sig åt studiet av Guds ord - hon
syn.' Någon l,om in i rummel och såg, att
uppehålla livet! Annars hade hon nog
dukat under långt förr. Hon får »mat» i
blodådrorna 2 gånger dagligen, stora ka
raffiner med diverse innehåll. Hon kan
ju ej få någon vätska i kroppen på annat
sätt. Och alla injektioner av {llika slag!
Allt för att bida och se om det möjligen
kan bli till liv. Det synes ,dock förgäves.
Hon är så stilla och lycklig i förtröstan
pa att Gud är trofast. Hans väg är den,
rätta, , om än den synes underlig just nu.
Men hon finner vägen så beredd hela
tiden. Ja, hon är så helt uppgiven, att
det är ett under föl' oss. - Är så glad jag
lwm, medan hon orkade tala om ett och
annat.
Maria Ng/in.

·~o~.
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g, vid s tora bilvägen.) I Chieh
'a de arbetat med e tt litet tält .i
'1 å tsldlli ga, däribland en hel
ommit till tro. Affärsmännen
»inhemska » befoUmingen stå
"te på avs tå nd . Stora tältet
i höst, och n ågra ha där
'l namn som forskare.
. (sö nd agsskolsekretera
, upp sig, har nu in
Han ville resa ·till
1f)' Society's Bible
'(>n had'e ej nog
övrigt till min
iute lämna m o-

mann en val' ensam, varfö .
'Vad i all världen ropar du :
lar du m ed?' När han såg up
)ned bAda händerna över ögo~
sedan alldeles klart och tydligt
Så l;'mgt vål' syster. Det är
lIIissionsko\)f~rensen i England på ,
alt H erren i denna tid verkar på ,
omordentligt sätt p a missionsfälten. l.
ger oss anledning att ännu ivrigare bl,
rör missionen och att offra ~lnnl1 mer. D,
är frukt att Vänta.
Missionä r C. J. Bergquist skriver från
inspektionsresa till olika skolo)' på fäl
t et om de ofla otillräckliga lärilrekraf
tema samt om behovet, särsldlt för vissa
.lärare, av att få .deltaga i d en sedvanliga
lärarekursen under nyårsferierna. Som
·exempel anför han, alt det i en skol a är
tvi. lärare för sex klasser och i en annan
tv i'! lärar innor fÖl' fem. På ännu en an
nan plals har lärarinnan blott mellan
s koleutbildning, men detta gottgöres i viss
m ån av, att hon äger flera å r s erfa r enh e t
i lIndervisningen. Denna vinter torde emel 
l ertid nänmda kurs ej kllnna komma till
' l ~md , dels p å grund av bristande ledarc
l, rafler, och dels emedan inkomst erna va
rit S,\ begränsade.
Han herättar även om, huru Herren
som svar pa hön återgivit honom och
hans hustru deras lilla flicka , seda n am
hopp yar ute. Det Va!' så otve ty digt ett
He!T('ns ingripande, när sjukdomen s tod
p:, sin h öjdpunkt och alla mänskli ga me
d el visat sig fiifänga , att våra vä nne)' prisa
Gud för hans outsägliga godhet och b-edja ,
all den genomg'lngna nöden m å tte göra
dem mera sldel;ade att tjäna.
Yidarc skriver han den 12/10: »Wa ng
Ch 'ing-ho (förut evangelis t i Ta-li) h ar nu
för n ågo t över en veelea sedan kommit hit
o()ch arbetlll' nu tillsammans med Hsiao
tiJtsvida)'c. Hsiao har vuxit under uppgif
tCII h iir. Jag är mycket glad åt honom .
(FörSfll111jngsv~.rden i Yunch eng har efter
])(\stOl' Kaos I1)'tlning till stor del legat p å
honom.) - Tältve)'ksamheten gal' Jortfa
r,tnd e IJra, och GUll har uttagit n ågr a Slll
.bila m~in dii r i Changliang. (40 Ii öster om
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leil
Lå t
hjän
Une'!
bcsöl,t
i Hoya

lmsken m
salte jag 11
me p å vag
Gud, Slö s
de han sig
sade till ho
med ett: >1
klart, klart
evigt liv, e
lct? » - Sv
vad Du tal.
sade?» - »1
.J esus, S~l få )]
;irva evigt H
som tror p å
det? » - »Ts~
ta r Du inte d
- Delta och

g tillhaka fr å n
'är två pred i
'ickelsemöten.
;ag har pl.
, ha)' jag
, platser
De tre
mom milt
jag haft sam
igt önskade jag
,a cmot Herren
rgon satt jag en
.gnen .och bad för
v på djuren. Si.
n av honom fram 
.alamed honom om
lid synes vara, visa
'e nu . Vad helst jag
es us, besvarades blott
Det be tyder: själv
;tvis. »Yill Du vinna
u l;omma till h elve
ranh> - Men tänk på
;tod Du inte vad ja g
> »Om Du tror på
nma till himmelen och
." t står skrivet; att den
/:11 h ar livet. Yill Du ha
.II! » - Fruktar eller fruk
cviga döden? »  »Tsl-ran!»
mycket m c)' talade jag med
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.llbaka till sina hem, vittnande om
sett och hört. Deras hj är tan voro
nde, och i liv och vandel förhärli
de sin Frälsare såsom få.
gra veckor senare sände vi tvenne bi
vinnor till denna by. Dc fingo g.1 in
om en vidöppen dörr. Jordmånen var
redd och villigheten alt lyssna var stor.
Mycket hade jag längtat efter att El
,öra ett besök i denna by, särskilt med
wnke på Lans dotter, som l ett andra hit,
men själv ej fick lwmma med. Så fingo
vi 'då några lediga dagar mellan Bethel 
Vad bön förmår.
bandsmötena och ·dopklassens öppnande
och begåva oss åstad till byn Dang-djia.
>En
må,.
Det var Astrid Löfgren, en bibelkvinna
SGlllt ·
och jag. O, vad vi båda, att vi Skulle få
komma som välsignelsens bärare till all a
lIan har VaJ
ra
[Il' den gamle
är längtande och i mörker famlande själar!
Tydligt fingo vi se, att det var Gud själv,
han, och my'
tans
.stus, som lett våra steg. Lansdotler hade legat
familj skulIr
i en hjärtsjukdom 4 månader, I sin nÖ'd
, dot
Förliden vil
hade hon på nytt tillgripit opium , blivit
tjuv,
tel'. En Soh~
vankelmodig och svag, under det att andra,
har betydligt bä'h,
börjat
deltaga i våra klasser <
men är som hon fått leda, voro brinnande och ni
tiska för Guds sak. Så fingo vi "ara henne
ännu ej frigjord. Lan har
. dotter,
giH i en närliggande by, H e a
byn ut till hjälp att upphöra med opiet, då det
göres aven enda stor, rik famIlj, Män, naturligtvis hindrade hennes tillfrisImande
i stället för tvärtom. Hon hade sell bort
kvinnor och barn äro slavar under opiet.
ifr~1l1 vad Gud kunde göra och lyssnat till
Sfldan var ock Lans dotter, när hon vid
sin a besök i hemmet mottog faderns un den hedniska omgivningens r[Id att äta
opium, och så kom nederlaget. - En stor,
dervisning i den kristna läran. Hon mot
tog frälsningen och blev fri frfm opiet. glädjande förändring hade dock skett i
detta hus, nämligen att mannen blivit mil
Hon var alltsa den första i sin by, till vil
dare stämd emot kristendomen, ja t. o. m.
ken ljuset banade sig väg.
börjat liisa ur Bibeln för sin hustru varje
Själv kunde hon aldrig komma med till
dag under sjukdomstiden. Han lovade ock,
vå ra möten och klasser, då hennes man
att när hon blir frisk, skall hon fa kom '
hindrade henne. Men han kunde dock ej
hindra henne att tala med sina grannkvin ma med på våra bibeIldasser. Bed för den
n<JI' om denne nye guden och hans makt familjen!
»Det som varder sått i svaghet, det upp
att bryta syndens bojor. Själv var hon ju
står
i kraft.» I Kor. 15: 43.
ett levande vHtnesbörd därom. Läskunnig,
Med innerlig hälsning till alla kära, före
som hon var, kunde hon ur bibeln hämta
hjälp och ledning. Under kvinnokursen bedjande vänner!
I-Iancheng den 19 oktober 1934.
här förliden vår förde hon hit ej mindre
M.aja Lundmark.
än fyra kvinnor, av vilka tre voro opie
rökare. Själv sprang hon tillbaka hem .
Dessa fYI'a kvinnor funna Jesus som den
Visa tidningen för edra vänner
ende som kan hjälpa och frälsa och blevo
och bekanta och uppmana dem att
fullständigt lösta frfm sina bojor utan me
prenumerera å densammaI
dicin , endast genom bön och tro. De gingo

av nickorna ha ffttt nya h~
ren är densamme även see
hemmet, och vi hoppas, a tt
honom även i det dagliga
kommer i en del fattiga
har filtt träben sil att .
ä ven gr. litet som ni s
bereder sig för dopet.
hjälp.
I all ha,
i\JJ
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taga h onom i mitt hjäl·ta?» fr åga r solda
telI p å mulryggen. )>.Jag har lä ng ta t eHel'
a tt r ~\ tro på den ende leva nde Guden,
men inge n har predika t för mig eller
hjä lpt mig till rättal » - »Bed h onom för
lå ta Dina synder och bed honom bo i och
r ege ra Dilt hj ä rta, det är den enkl a vä 
gen. » - »Ka n jag göra deL just nu ?» 
»,JCi visst! » - Han hoppad e av mul a n och
diir mitt i backen klockan halv tolv p,\
midd age n böja vi våra huvud en i bön.
F önisso tog Gud emot den sj äl en, so m
Eingtad e ('H el' honom. Våra hj ä rta n jub
b de a v glädj e när vi fortsatt e vå r väg. 
Den a ndre soldaten bekänd e sena r e p ~'
vagllen en rad av sina sy nd er , men k ä nde
sig oviss i sitL sinne ' om han ju st nu vilJe
taga emot Herren ,Jesus. - T a ck a m ed oss
Gud för den ene och bed för dem bägge !
»Gud va r e tack för han s outsägliga
g i\\' all - fr ~ilsningen i Herren Kristu s !
Hoya ng, Shensi, den 21 september 193<1.
Martin Bergling ,

*
Från Barnhemmet i Sinanhsien.
Sinanhsien den 27 old. 1934,
Kä r a

l11iss i o ns v ~inner!

Il ar nyss kommit :Ilcr fr r\l1 en veck as
ridt nr bla nd hergen \I tmed Gula flod en fÖl'
a tt se till de kristna där. Ilad e dr, tid a tI
reflektera <iver alla försummelser röra nde
äv en besvar a ndet av hrev och tack för
gå vor bt,c1 e personliga och dc till Ba rn 
hemm et s k ~inkta , som vi f ~\ ulny ltj a lill
kroppsli g t och andligt \' ~ilbdinn a llc\ e.
XiiI' ja g s:' g dessa l, arga Ira klrl', d iir de
tro ende kn ogade för sitl upp eh ä ll e, tä nkte
jag på a tt å lminsLone sex familj er , som en
frukt a v !1ungersllödsarbe te bl and d em,
blivit inte bara lekalltligcn lIpprii Ua de från
dagdrh'eri till mer än flitiga jordbrukare,
som inrc tL ändamålsenliga hem å t sig och
bar n och barnbarn, utan ii ven h a jord
nings ti,i llt en samlingslokal, där de pris a
(;ud för s in själs fl'iilsnin g.
ViiI' \' ,11' alleha nda triid. En m a n hade
plflnter a I toh sla g p r\ sitt områ de. Som 
liga ha r frukt andra voro planLer a de för
virkets skull. .\ldri g Irodde jag, a tt jag

»Godh el » kon sl å oc h liven Då lil el.

skulle få se så myc ken frukt bii uc lek a m
lig och andli g pr\ S~\ kOl'I lid fr å n 1921 
1934. »Förgä t'e n icke a lt göra gott och dela
med Eder ty i si nom tid skolen I fil skör
del,» .\tt de L ord eL
sant det sag jag. P å
en plats närm a re h iiråt hade en son dött,
och det var slor sorg . Den hädangå ngne
var en ova nligt god J,risten och diak on i
deras försa mling. De ha där en prä ktig
möteslok a l.
IIcml,ommen hnde jag f1cra Svel'igebrev
som gla dde mi g, och så l;ommo pastor
Fritz Peterson och missionär Malm på e tt
kort besök. Nu ä r s tormötenas tid'. Vårt
blir först i slute t av nov. IIerren är dock
ill~e beroend e a v ars tiderna. )JHans nå d
är varje mOI'gon ny» och han skall vä l
signa oss.
Om della ä r lu g ne t för e stormen vet
jag inte, mell p{, m å nga å l' ha vi inte haft
s;'\ gott och lu g nt för orosstiftare och
\':Ildsmän. Ett p a r tre av barnen äro sjuka,
och cn stackal'e do g nyligen, men hm'ud
parten (93) och sl<olbarnen iiro krya. Tre
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honom och fick salllma svar mest hela
tiden. I min förtvivlan sökte jag föra in
saken på hur myeket han hade att vara
glad för. lIan ägde ju mula oeh vagn oeh
kunde tjäna över två dollar om dagen.
»Vad är det an vara glad för när min
första fru har dött oeh min son har
sprungit ifrån mig sedan tre år och ej
kOlllIner tillbaka. Dessutom är vagnen
inte min, utan jag är bara dräng.» - Jag
sökte genom a tt tala om huru svårt han
måste ha ],änt det när hans Jöräldrar dog,
fortsä tta samtalet. Sedan fr[lgade jag var
han trodde att de gamla nu '1'01'0, och om
han önskade gå evigt förlorad eller vinna
det eviga livet. Jag talade med honom
om hans synder, fick ett och annat svar
så småningom, men han var inte intresse
rad. Snart hoppade ~an av vagnen och
drev på djuren medan han sprang vid
sidan. Hmi var besvärad. - På alla de
platser jag besökte hade han tillfälle att
höra Guds ord. Jag bjöd honom alltid,
men han har hittills ej kommit till ett
möte. Bed för denne man!

*
En pla t1s, som jag besökte, hade i somras
även besökts av ett par av våra evange
lister. Vid predikan för en stor skara hade
evangelisten fråga t om folkel vilJe kom
ma till himmelen eller till hevetet. Flera
hade genast svarat a tt de ville komma till
himmelen, men en m er än 70-arig kvinna
hade helt stolt sagt all hon ville gärna
komma till heiYetet. AJla blevo förskräckta
vid hennes stolta svar. Men ännu mer
förskriiel,la blevo de, när den gamla en
dast sju dagar senare plötsligt dog i sin
synd. Hennes död fick bli medel att väcka
många hedningar att med allvar söka den
Gud, som cvangelisterna hadc talat om.
Vid mitt besök p å platsen var där en
ovanlig mottaglighet. Bed för dem!
I förrgar kvälJ, vid slu ~ et av väckelse
mötet, var det 14 personcl', som räckte
Ilpp sina händer för alt visa, att de nu
ville tro på Herren Jesus och be om
IörHilelse för sina synder. De knäböjde
alla i mittengången på kapellet och bådo.
Men jag såg en aIf8rsman, som satt
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två bänkrader framför mig. Det synl~s att
han kämpade oeh ej visste om han skulle
följa de andra eller bli sittande. Han fÖI'
blev sittande. När mötet var slut och alla
höllo på att gä, giek jag fram till honom
och frågade om inte ocksa han ville tro
på Herren Jesus. - »Jo, visst vill jag det!»
- »Men varför törs Du då inte?» - ».Jo,
jag törs, jag har besökt mötena i 27 års
tid och jag förstår, men jag vill vänta till
i morgon!» - »Men har Du nu inte vän
lal nog länge? Böj Dig nu i bön och er
k~in Din synd i kväll och få frid i Din
själ. Du är inte lycklig.» - Han höjde sig
oeh sent skall jag glömma den stund, när
denne man tog det första steget på trOllS
smala väg. - Nästa dag kom han str~l
!ande med 1: :35 och köpte sig en Bibel
och en sångbok. Då ringo vi åtel' ett
samtal och en bönestund samman. Han
var så strålande lycklig och hade tagit
med två av sina vänner, som senare sam
ma dag lämnade sig till Gud. På kvällen
medförde han ytterligare fyra av sina
vänner. En av dem tog emot Jesus den
aftonen. - Tänj;: Er denne mans fröjd och
glädje. - Vänner, bed för denne man att
han måtte fil bli bevarad och hl !'öra
m~ll1ga till Gud!
*

Under mötena i Chenghsien hade m<'ll1ga
soldater och flera officerare Hlmnat sig
till Gud. - Men hör vad jag upplevde pil
vägen hem i dag. Det är tvä svenska mils
resa från Chenghsien till Hoyang. Jag
satt inne i vagnen och talade med en
evangelist, som salt frampå. Dfl höra Yi
en soldat bakom oss fråga 0111 vägen. De
yoro två soldater pa väg till Hoyang i ett
ärende. Den ene red på en mula och den
andre satte sig upp pil v(lr vagn. Ingen
dera l:wde besökt väckelsemötena i ChCIl,l.(
hsien. liledan evangelisten predikade för
den, som satt P,l var vagn, satt jag cUl'
inne och bad för honom. Vid en bng,
brant backe stego vi alla av för atL dd
skulle bli lältare för cljuren. Evangelist"IL
och jag samtalade men de tv,l om Hcrrell
Jesus och det eviga livet. - »I-Iur slud1
jag tro p{1 JesIls o(;h hur skall jag 1110t
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Nytt mod.
»När Paulus fick se dem (bröderna), tac
kade han Gud- och' fick nytt mod.» Så
står det i sista kapitlet av Apostlagärning
arna om Paulus, då han som fånge fördes
till Rom. - En dag under den första tiden
här i Yungtsi kände jag något utav det
där at~ se en broder i Herren och få nytt
mod. Och nu ville jag berätta litet om det.
Ule var det gråkallt, och även i mitt
rum, där jag satt och studerade kinesiska,
Val' det rätt kyligt.

Och d e t gick ej l ä tt

a II studera. Jag blev en smula nedstämd
till sinnes, och tyclde språket var besvär
ligt. Kaminen tände jag för att det skulle
ga lite lättare att studera, men det hjälpte
inle. Vad skulle jag göra? Jag böjde mina
knän för att bedja, men ack, vad det var
svårt att samla tankarna. Jag gick upp
och ut i det manliga gästrummet för att
prata med kineserna, men där stannade
jag ej länge.
Så kallade kloekan till middag, och jag
gick ned i matsalen, där jag träffade herr
och fru Slyrelius. Snart kom ett samlal
i gang, och fru Styrelius berättade om
en ung man, som samma dags morgon
kommit över floden vid Ta-ch'ing-kuan,
ungefär en halv svensk mil från Yungtsi.
Derine man hade fru Styrelius träffat på
r. m. Han hade sagt, alt MI han kom över
floden, undcI'sökte soldalcrna som vanligt
hans saker. Då de fingo se, att han hade
en bibel, frtlgade de, vad det var för slags
»salol, han hade. lIan svarade dem att
det var Guds ord och för oss, som lr~ på
II erren Jesus, något alldeles oumbärligt.
Dtl hade soldaterna blivit rasande och
sagt: »Vi ska sannerligen undersöka dig»,
samt uttalat en ramsa svordomar över ho
nom, bibeln och den utländska religionen.
Den unge teg och led smälek för Frälsare
namnet, vilket blivit honom dyrbart.

Vid aftonbönen i gästrummet upptäckte '
jag en trevlig ung man. Han sitter där,
som om han ville dricka in' vart enda ord,
han hör. Hans bibel måsle vara flitigt an
viind, ly den är tämligen nött och med

279

många understrylmingar. Jag undrar, vem
han månde vara. Honom h ar jaet ej sett
någon gång-under gudstjänsterna.oSå kom
mer jag att tänlm på den unge man, som
fru Styrelius berättat om. Efter aftonbö
nen blir jag presenterad för honom och
får då veta, alt han är sanune man. Mitt
hjärta fylles av glädje att se och höra den
ne broder i Herren, som vågade visa klar
färg. Jag går upp på mitt rum med hjär
tat fyllt av tack till Gud.
Följande dag satte ja rt mi ". som vanli".t
vid skrivbordet för a tt "'stud:ra kinesisk~,
l1:en di\. med nytt mod! Det kändes ej trå
kIgt att vara i Kina och studera kinesiska.
ja, jag rent" av sjöng, medan jag sökte ta
reda på skrivtecken i det stora lexikonet.
- »När Paulus fick se dem, tackade han
Gud - och fick nytt mod.» ·
Med dc hjärtligaste hälsninrtar från oss
tre i Yungtsi.
o
Eder i Herren tillgivne och tacksamme

Ake Haglund.

Pastor Fritz Petersons besök på
vårt fält.
Pastor rritz Peterson fran Stockholm
(Betesdakyrkan) har nyligen besökt y är t
fält i Kina. Just då detta nummer av vår
ti~ning var färdigt alt gå i prcss, ring{) vi
fran honom en läng och intressant skild
ring av erfarenheterna vid detta besök.
Skildringen kom alltså för sent för att
kunna inflyta i detta nummer, men vi
ämna i slället införa <len i numret för
den la nästkommand e januari.
Aven från våra missionärer ha vi haft
brev om pastor Petersons besök, och de
tala om rika välsignelser, s{)m han därvid
fått förmedla, och. om djupa intryck, som
hans besök synes ha gjort på kineserna.
Också härom hoppas vi kunna meddela
något i nästa nummer av vår tidning.

Skriven till mlissiQnitrerna!
Bedjen för missiont'trerna!

SINLMS LAND
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Missionslidningen Sinims Land ingår nu
vid årsskiftet i sitt 40:e år. Den har velat
vara en rörmedlande länk mellan våra
missionär er därute på missionsfältet och
missionsvännerna i hemlandet.. För det
vänliga mottagande den fatt i många hem
och i olllw kretsar äro vi mycl<et tack
samma. Vi slå ock i stor tacksamhetsskuld
till våra prenumerantsamIare som så

oeh nit utföra den gärning missionens
Herre anförtrott sin församling. Vi behöva
grundligare lära känna missionen, de svå
righeler den har all k ämpa med och de
segrar den vinner, a It vi må alltmer väc
kas till förbön och vårt liv bliva allt ri
kare på tacksägelse.
Tidningen kostar: helt år kr. 2: 25, 3
kvartal kr. 1: 75, halvår kr. 1: 25, 1 kvartal

oegennyttigt arbetat för tidningens sprid

kr. O: 90.

ning. Då vi pa grund av vart ringa antal
personliga krafter i hemlandet äro i hög
grad beroende av detta vårt organ rör
att sprida ]<unslcap om verl{samhetens ut
veckling på fältet och därigenom väcka
intresse och förbön, är det av stor bety
delse att vår tidning blir läst så vidsträcl,t
som möjligt. Vi våga därför bedja om
samma vänliga mottagande av densamma
under det kommande året som hittills. Ja,
kunde vi fa räkna med ett ännu större
antal prenumeranter, vore det synnerligen
uppmuntra nde. Det l{ritislw läget i värl
den icke minst för den kristna missions
verksamhe len, den starka frammarsch
mörkrets rike gör och den energi dess
represen tanler utveckla ställer stora krav
på Herrens folk a tt med all kraft deltaga
i den heliga striden. Den stora mottag
lighet för evangelium, som nu förefinnes
bland alla folkklasser i Kina, oeh den and
liga livaktighe t, som förspörjes hos de in
födda kristna, manar oss att med allvar

ningen kr. 2: 75 pr år.
Prenumeration kan verkställas Dåde på
postkontoren och på Sv. Missionens i
Kina exp., Drottninggatan 55, Stockholm.
Enligt nuvarande bestämmelser för post
befordringsavgifter blir det emellertid för
Missionen fördelaktigare om prenumera
tion verkställes å vår exp., varför vi sär
skilt anbefalla detta tillvägagångssätt. I
så fall sändes tidningen, om så önskas,
även i enstaka exemplar , såsom utgivare
korsband till de olika prcnumeranterna.
PrenumerantsamIare, • som verkställa
prenumeration å närmaste postkontor, er
hålla mot insändande till exp o av postens
kvittenser kr. 2: 25 för varje 6-lal cx.,
mcn d:"! inlcl friexemplar.
När 5 ex. eller därutövcr rckvirems från
exp., crhålles vart 6:te ex. gratis.
Provexcmplar erh ållas gl'atis fr~1ll expe
ditionen.
Redakl ionen.

Sänd till

utlandet kostar tid

Expedition : Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm.
TeleCon : 10 t4 59. 105473.

Postgirokonto n:r 502 15.
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