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EN HÄRLIG S E G E R.* 

Rom . 8: 32-39. 
Då vi för ett år sedan voro samlade 

till motsvarande möte, gingo våra 
tankar till två trofasta vänner av vår 
mission, som just lämnat detta jor
diska: Fröknarna Louise Schön och 
Anna Gauffin. Även nu ha vi nyligen 
genom döden förlorat två trofasta vän
ner - doktorinnan Jenny Bergh 
syster till den förstnämnda - och 
fröken Emma 'Beskow. Det var den 
senare som blott några dagar före sin 
bortgång sände oss en hälsning med 
en vers ur det nyss upplästa bibelstyc
ket. ,,1 allt detta vinna vi en härlig se
ger genom honom som älskat oss.». 

Vi behöva sådana uppmuntrings
ord, då vi se den ene efter andre av 

våra under många års samarbete be
prövade vänner gå över gränsen, och 
då vi i oro avvakta utgången a,v den 

* Inledningsanförande vid S. M. 1(:8 för
handJingsmöte onsdagen d. Z,9/5- 1935 i 
K. F. U. M. 

svåra sjukdom, som nu mer än två 
månader bundit vår nitiske, kärleks
fulle kassaförvaltare - direktör Hen
ning Hallencreutz - vid bädden och 
därigenom berövat oss hans utomor
dentligt värdefulla hjälp. 

Hur var det apostelns ord i fort
sättningen föllo? 

» Jag är viss om, att varken död 
eller liv, varken något som nu är eller 
något som skall komma, varken någon 
makt i höjden eller någon makt i dju
pet skall kunna skilja oss från Guds 
kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.» 

Sådan trosvisshet göres oss behov. 
am den gäller vad aposteln Johannes 
säger: (I Joh. S: 4.) »:Detta är den 
seger som övervinner världen: vår 
tro.» 

Det är denna tro, som uppehållit 
och uppehåller vår käre broder Hen
ning Hallencreutz så, att den personal 
som omger och betjänar honom på 
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sjukhuset, enstämmigt betygar, att de 
sällan eller aldrig sett en så tålmodig 
och trosfrimodig patient. 

Samma tro var det som uppbar vår 
syster Emma Beskow och gjorde hen
ne till en källa för välsignelse i hela 

den institution, där hon tillbragte de 
sista tre åren av sitt liv: Hagahem
met. Då jag några dagar före hennes 
död besökte henne och stod i begrepp 
att lämna hemmet, sade en av perso
nalen, som tydligen varit där länge: 
»En s å d a n pensionär ha vi a l d r i g 
haft», hon menade: en så god och så 
vänlig, så utstrålande frid och välsig
nelse. Detta är så mycket märkligare 
som ju fröken Beskow under de se

nare åren led av svår dövhet - en 
åkomlma som ju ofta gör människor 
misstänksamma och knarriga. Hon 
var alltid ljus och solig och begagnade 
varje tillfälle att vara andra till hjälp 
i yttre och inre avseende. 

Också förunnades henne :att kort 
före sin hädanfärd få blicka in i den 
h~mmelska världen och se sin Frälsa
re i förkiarad gestalt. Själv blev hon 
som förklarad därefter, enligt vittnes
börd från dem som hade tillfälle att 
iakttaga henne. »1 allt detta vinna vi 
en h ä r l i g seger.» 

Detta kan med sanning sägas att 
hon gjort. 

Men vi då? 
Frågan går till oss envar personli

gen, och den går till oss som mission. 
Hur förhålla vi pss ' inför de stora 
prövningarna och inför det dagliga 
livets Små förtretligheter? 

Egentligen är det kanske lättare att 
vinna seger, d. v. s. genom trons oför
behållsamma förlitande på Guds kär-
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lek och vishet bevara vår andliga 
jämnvikt, inför de stora prövningar
na, - ehuru det visst inte alls är lätt 
- men det är jämväl och icke minst 
i de små prövningarna, då vi känna 
oss besvikna på människor eller hän

delser eller då dessa sätta vårt tåla
mod på prov, som vi så ofta komma 
till korta och bli övervunna och för
ledda till otålighet eller bitterhet eller 
till att säga ord, som vi efteråt önska 
osagda, eller företaga handlingar, som 
vi efteråt önska ogjorda. 

Vi ha kanske lite svårt att förstå 
aposteln Jakob, då han säger: "Hål
len det för idel glädje, när 1 kommen 
i allehanda frestelser, och veten att, 

om eder tro håller provet, så verkar 
detta' ståndaktighet. Och låten stånd
aktigheten hava med sig fullkomlig
het i gärning, så att 1 ären fullkom
liga, utan fel och utan brist i något 
stycke. » (Jak. I: 2-4.) Att vi icke 
nått dit, veta vi, men sträva vi där
efter? Sätta vi målet så högt? 

Det är möjligt att aposteln med 
»frestelser» menat förföljelselidanden, 
- en betydelse vari ordet förekommer 
på vissa andra ställen - men det finns 
ingen skarp gräns mellan »yttre» och 
»mre » frestelser. Johannes döparen 
blev utsatt för »yttre » påkänning, då 
han kastades i fängelse för sitt modi
ga vittnesbörds skull. Men denna 
»yHre » prövning övergick i en »inre », 
då han började tänka över den frågan: 
» Hur kommer det sig att jag får lida 
detta, då jag ju blott handlat enligt 
Guds bud och vilja? Och hur kommer 
det sig att denne Jesus inte brukar 
sin underbara makt för att befria mig? 
Är han verkligen den Messias som 
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jag trott på och vittnat om? Eller har 
jag gruvligen misstagit mig? Är det 
förgäves som jag sökt tjäna Gud och 
vittna om hans vilja? " 

vår text finns rum för både inre 
och yttre påkänningar. » Varken liv 
eller död, varken något som nu är el
ler något som skall komma, varken 
någon makt i höjden eller någon makt 
i djupet ej heller något annat skapat 
skall kunna skilja oss från Guds kär
lek i Kristus Jesus, vår Herre. » 

Det bör räcka för oss både i våra 
stora och små prövningar, både i liv 
- och sjukdom - och död, så att vi 
vinna en härlig seger, såsom enskilda. 

Men också som mission ha vi våra 

påkänningar, som sätta vår tro på 

prov. Vår mission betecknas ju 
stundom som en »trosmission» - icke 
som skulle icke också andra missio
ner vara grundade och upprätthållna 
genom tro - men vi ha från början 

fått oss anvisad en trOns väg i särskild 
bemärkelse. Därmed följer sådana 
prövningar, som tron alltid har att ge
nomkämpa. Och de kunna ibland bli 
nog så kännbara. Just nu stå vi mitt 
i en sådan. Vi ha inte kunnat sända 
ut till fältet de ;medel sem behövas 
under den närmaste månaden ens för 
de n ö d v ä n d i g a utgifterna, än 
mindre de som motsvara de b e h ö v
I i g a. Dock: det återstår ju ännu ett 
par dagar av denna månaden, och på 
ett par dagar kan mycket hända.* Det 
ha vi sett förr. Mångfaldiga gånger 
ha vi i liknande lägen fått anledning 
säga: ,,1 allt detta vinna vi en härlig 
seger genom honom som älskat oss. » 

Må Gud i nåd låta oss både som 
enskilda och som mission kunna med 
sanning säga så! 

K a r l F r i e s. 
* Genom Guds underbara nåd fingo vi ä ven 

de sis ta dagarna av maj se hur u de n är mas te 
behoven blevo fylld-a. Red. 

TRONS OCH LÖFTENAS v Ä G . .lf. 

»'l'y Gud-s löften , så. många de 
ä ro, hava i h onom fått s itt ' j a', 
dä r för få de ock genom honom sitt 
'am en', på det a tt Gud må bliva 
är ad g enom oss.» 2 K or. '1: 2. 

Den smala väg, på vilken en kristen 
inträder, är en väg som drager till li
vet. Den går ock under flera andra 
benämningar, såsom livets väg, trons 
väg, lydnadens väg och korsets väg. 

Är vägen smal, äro stötestenarna 
många och lura farorna vid sidan av 
densamma, så va'ndrar dock Herrens 
pilgrim trygg och glad sin väg fram, 

., Föredrag av m issionär Augt,st Be,'g vid 
S, :M. K:s å rs möte den 29/ 5 1935. 

ty han har en ledsagare, som själv 
banat vägen,som traJmpat stigen och 
soim lovat att alltid leda och att aldrig 
övergiva den som satt sin förtröstan 
till honom. Därför kan han ock sjun
ga sin vandringssång: 

»0, herde kär, mig skydda med din 

stav, 

Bär mig framåt, 

Fram genom öknar, över berg och hav, 

Alltjämt framåt. 
Släpp aldrig mig ej mer att gå på egen 

hand, 

Då når jag aldrig löftets sköna land. " 
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Men över vandraren höjer sig Guds 
blåa, klara himmel, upplyst av löfte
nas strålande stjärnor. Aposteln Pau
lus levde av dessa löften och fröjdade 
sig över deras uppfyllelse. Skola icke 

vi göra detsamma! »Allt som leder till 

liv och gudaktighet har hans gudom
liga makt skänkt oss. » Han har ock 

skänkt oss sina dyrbara och stora löf
ten, för att vi i kraft .av dem skola 
bliva delaktiga av gudomlig natur. 

Missionsarbetet kan förliknas vid 
en vandring på trons och lydnadens 
väg. Då S. M. K. går att fira sitt 
48:de årsmöte kan det vara upplmunt
rande för oss och stärkande för vår 
tro att något stanna vid några av 

Guds löften. Likasom Isak och Jakob 
vara medarvingar till löftena, givna 
åt Abraham, så äro ock de löften Gud 
givit alla Guds barns gemensamma 
egendOlm. Petrus kallar dem för »dyr
bara och stora», Paulus säger att de 
äro »många ». 

Man har försökt att räkna löftenas 
antal och fått upp dem till den an
senliga summan av 44,000. Paulus 
nöjer sig med att säga: »så många 
de äro. » 

LåtO'lTI oss nu stanna inför några, 
som alldeles särskilt kunna ha sin till
lämpning på missionsarbetet. 

»Äska av mig, så skall jag giva dig 
hedningarna till arvedel och jordens 
ändar till egendom. » Ps. 2: 8. 

Gån ut i hela världen, prediken 

evangelium för allt skapat, gören alla 
folk till lärjungar - jag är med eder 
alla dagar intill tidens ände. 

Huru se vi icke dessa löften upp
fyllda! Få äro de platser på vår jord, 
dit icke evangeliibudbärare nått, och 

huru nåderikt har icke löftet om mis- . 
sionens Herres närvaro besannats, 
alla hans tjänare till tröst och hjälp. 

* 
»Ingen som för Guds rikes skull 

har övergivit hus eller hustru eller 

bröder eller föräldrar eller barn, ingen 
finnes, som icke skall få mångdubbelt 
igen här i tiden, och i den tillkom
mande tidsåldern evigt liv. » Luk. 
18: 30. 

Kanske har icke något av Guds löf
ten så vätts av tårar som detta, då 
det gällt för föräldrar och barn att 
slita de käraste och ömmaste band 
som binda människor tillsammans, 

men huru härligt har ej löftet upp
fyllts. 

* 
»Edert verk skall få sin lön. » 2 

Krön. IS: 7. 
. »Edert arbete är icke fåfängt l 

Herren. » I Kor. IS: 58. »Likasom 
regnet och snön faller ifrån himme
len och icke vänder tillbaka dit igen, 
förrän det har vattnat jorden och gjort 
den fruktsam och bärande, så skall 
det ock vara med ordet som går ut 
ur min mun, det skall icke vända till
baka till mig fåfängt, utan att hava 
verkat vad jag vill och utfört det, 
vartill j ag har sänt ut det.» J es. 

55: 10, II. 

Detta såningsmannens löfte är väl 
beprövat och härligt uppfyllt. Vi räk
na nu över sextusen församlingsmed
lemmar på vår missions åkertegar, 
där förut törne och tistel växte och 
nya skaror läggas alltfort till de redan 
vunna. 

* 
(Forts. på sid. 144.) 
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HENNING H A L L E N C R E U T Z. 


Vid vårt årsmöte fJ'amfördes en hJärt 
lig hälsning till de församlade från vår 
trofaste, käl'leksfuUe kassalförvaltare där 
han låg ·på sin sjukbädd. Samtidigt med
delades, att hans läkare konstatera,t en 
stadigt, om än långsamt fortskr,idande 
fÖr'hättring i den svåra sjukdom, som :håJ.
lit honom svävande mellan liv och död 
allt sedan den 19 mars. Han hade med 
gJädje delta'git i missi,onens högtid till 
minne av Er,ik Folkes landstigning i Kina 
den 14 mars 1887. Ingen kunde mär,ka på 
honom, att hans hjärta v'ar svår-t angri
pet, om än varnande tecken därpå sedan 
någon tid visa t sig. 

Kärleks!.full, vänlig och omtänksam för 
aHa gick han där iibland oss. Vid böne
mötet hördes också hans röst med värma 
och trosfrimodighet tacka Gud för hans 
godhet och frambära missionens behov, 
därvid ihågkommande våra missionärer 
på fältet och i hemlandet jämte deras 

barn Dch de troende kineserna. För alla 
hade han ett medkännande hjärta. 

Re.cJ.'an den 20 mars måste han 1öras 
till Dia,konissanstaHens sjukhus, och' där 
har han legat sedan dess, ömt vårdad av 
sin malw, som, li.ksom deras dotter, sjMv 
kämpat med SNår sjukdom. Som nämnt, 
syntes en förbättr.ing ha inträt,t, och det 
,ansågs sannolj}{taH han skul'le kunna 
taga emot besök, ja, han hade fMt några 
få sådana, -då utan nagr·a förebud döden 
inträ dde på eftermiddag,en den 3 juni. 

För vår mission innebär dire'ktör Hal
lencreutz' bortgång en mycket kännbar 
förlust. Han var medlem av Kommitten 
sedan 1921 och kassaförvaltar·e sedan 1922. 
Det var en sann uppbyggelse aH lyssna 
till hans kassarapporter, sågenomand·ade 
voro de av känlek 0011' tr'o, så omsorgs
fuHt utarbetade och vittnande om så myc
ken omtanke och framsynthet - och of
ferviJ1.ighet å hans egen sida, ehuru detta 
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,aldrig blev känt för någon annan än kas
sören. Hans omtänksamhet gällde icke 
blott kassan, utan även missionens egen
dom å Duvbo, och ej minst missionärerna 
<lch deras barn. Bakom allt detta hans 
ar,bete låg en ouHröttlig bönekamp, v'arur 
framväxte en finkäns'liglhet ocih en vaken
het för Guds ledning, vadgenom han blev 
i stånd aH i hela sin umgängelse v'ara 
dem till andlig hjälp, med vnka han kom 
i beröring eller samaT'be te. 

Då han natten innan hembudet kom lå'g 
va,ken, sade han till sin sköterska: Nu ska 
vi fara ,till Kina. Sedan up,präknade han 
alla S. M. K :s missionsstationer och de 
missionärer, s'Om ar.beta på dem, och fram
bar var och en särskilt i innerli'g Ibön. På 
mor,gonen sade han: I min bön glömde j-ag 
Selfrid Erikswn, som v,ari,t vid språksko
lan. Vi måste också i bön ,frambära honom. 

* 
Sjä,lv kom jag i beröring med hon'om 

under några månaders vistelse .j Berlin 
1891, då vi båda där bedrevo studier, jag 
vid universitetet, han vid Tekniska H'ög
skolan i Charlottenburg. Han var då ord
för'ande i Skandinaviska Avdelningen av 
K. F. U. M. i Berlin. I denna egenskap 
vann han medlemmarnas .tacksamhet och 
tillgivenhet i hög gr,ad . Efter ,aH ha av
slutat dessa sina studier ägnade han sig 
en tid å-t teknisk verksamhet i hemlandet, 
men övergick sedan ti!ll det kommersieHa 
'områdeot ,oc'h övertog ledningen av det 
stora handelshuset Percy F. Luck med 
huvudkontor i Stockholm och f,ilialer i 
åtskilliga landsortsstäder. Från denna 
ställning drog han sig ti-Ubaka :för några 
månader sedan. Vi hoppades a tt han där
eHer skulle få tid och tillfäUe aH ännu 
mer än förut deltaga i Kommittens arbete. 
Det blev oss dädör en så mycket större 
besvikelse, då han v,id 63 års ålder hädan
kallades. För honom innebar ju detta en 
befordran till högre tjänst, som vi icke 
må missunna honom, men för hans när
maste liksom för oss alla, som lärt att 
uppskatta hans säillsynt gedigna kristliga 
karaM-är och älska honom såsom en kär 
broder .i Kristus, kännes saknaden stor 
och tung. Karl Fries. 

De trognas lott. 

o Jesu, Du vårt hopp i tid en, 

Du vill av stor barmhärtighet 

De Dina giva efter striden 

Den ära, fröjd och salighet, 

Som Du i Fadrens sköte har, 

Ja, som av evighet Du hade, 

Förr'n denna världens grund Du lade 

Och .blev i tiden uppenbar. 


Där vill Du med de själar vara 

l kärlek ljuv och innerlig, 

Som undfly t-t fiend ernas snara 

Och haft sin högsta skatt i Dig. 

Där vill Du låta dem få se, 

Ja, i Din närhet saligt njuta 

Ett fröjdeliv, som ej skall slula, 

Ej härjas av förgäng else. 


En härlig lön för deras möda 

Du vill, o Jesu, giva dem, 

Som låtit sig från ovan föda 

Och dragas till sill sälla hem. 

Den kärlek, Fadren till Dig hal', 

Du vill åt dessa själar giva, 

Ja, uti dem för evigt bliva 

Som du i Fadren evigt var. 


* 
O, Jesu, i Din kärlek trogen 
Tag vård om mig i tårars land 
Och gör mig för Din himmel mogen 
Och led mig m ed Din starka hand! 
Låt allt, som möter på min färd, 
Min ande fjärma ifrån gruset 
Och göra den bekväm för ljuset 
l salighetens rena värld! 

Låt mig med alla Dina kära 
Få sist i salighetens hem 
Av nåd Dig vara evigt nära 
Och fröjda mig med Dig och dem! 
Ack, all jag redan vore där 
Och kunde med en helig tunga 
Din kärlek ära och lovsjunga, 
Som allas lovsång värdig är! 

K. W. S. 
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EMMA B E S K O W. 

Den ene efter den andre av våra gamla 
trogna medar·betare i missionen har på 
allra sista tiden fått hemb11d. Av dessa 
medarbetare kunna vi väl säga a tt fröken 
Emma HeskDw stod 'Oss särskUt nära. 
Så tidigt som 1903 ställde hDn tid och 
hafter tiH missionens förfog·ande genom 
att antaga kallelsen att vara biträdan<le 
sekreterare. Samma år ingick hon &om 
medlem iden &ort förut bildade kvinno
kommitten, vars ordförande hon forbfor 
att vara ända tills hDn 'helt ny.ligen nöd
gades avgå på grund av tilltagande döv
het. Åt red,itgeringen av vår tidning' och 
vår kalender ägnade hon mycken tid 'Och 
kraft. Från slut'et av 1910 då Josef Holm
grens häIs'a började vackla till år 1919 var 
hon dess egentliga utgivare. Det,ta ger oss 
en bj.Jd av vHken värdefull medarbetare 
Emma BeskDw varit. Hängivet och sj-älv
uppoffrande i allra högsta grad tjänade 
hon missionens Herre med sina dka gå

vor. I hemlandet tändes genom hennes 
kärlek och nitälskan missionsintresse hos 
många, iSom sedan <troget stött 'Oss i vär 
verksamhet, 'o.oh 'hon v,ar den ledande 
och inspirerande själen även i syför
en'ingsarbetet för vår mission. För vära 
missionärer blev hon till s·tor välsignelse. 
Hon tog alltid så personl,igt del i deras 
växlande erfarenheter, i deras sorg och 
glädje. Många brev skrev hon och många 
fick hon. Utbytet blev sä riM. Ooh i för
bönen var hDn beständi!g. De sista ord 
jag hör·de från l1ennes läppar kort före 
hennes hemförlDvning rörde denna hen
nes bönetjänst. Och därför känna vi för
lusten av denna kära Syster så oändJ'i'gt 
stor. Hennes missionsgärning utfördes 
hög grad i d'et fördolda, j det himmelska 
inför tronen. Dit har hon nu gått att 
utfå sin ,lön. V'älsignat vare hennes ' minne. 

Erik Folke. 

i 
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. (Forts. fr. sid. 140.) 

" Gören Eder icke bekymmer. " Fil. 

4: 16. 
"Sannerligen, sannerligen säger> jag 

Eder, vad helst I bedjen Fadern om, 
det skall han giva Eder i mitt namn. » 
Joh. 16. 

Då nöd och bekymmer infinna sig, 
då det ter sig mörkt för arbetets be
drivande, då källorna synas sina ut, 
då vill man så gärna g ö r a sig be
kymmer. Hur härligt då att få läsa 
orden av Jesu mun olm löftenas upp
fyllelse, då vi bedja i hans namn! Vi 
vilja i all öd'mjukhet försöka att hålla 
oss på den väg vi slagit in på, vissa 
om att det är den enda rätta. 

»J ag har den tillförsikten, att han 
som i eder har begynt ett gott verk, 
han skall ock föra det till fullbordan. » 
Fil. l: 6. 

Då tanken går till de kristna och 
deras andliga livs bevarande och full
ändande, är det trösterikt att få vila 
vid de av aposteln till församlingen 
Filippi uttalade löftesorden. 

»Jag skall icke lälrnna dig ej heller 
övergiva dig. Alltså kunna vi dristigt 
säga: " Herren är min hjälpare, jag 
skall icke frukta. » Hebr. 13: 5, 6. 

Enligt naturens ordning glesna vän
nernas led härnere; och man undrar 
varifrån nya förebedjare och under
stödjare skola komma. Vårt hopp står 
då till vår himmelske Fader, som 
s j ä l v har sagt att han aldrig, aldrig 
skall övergiva de sina. 

Ja, 
»Guds ord och löften ej kunna svika, 
Nej de stå fasta som urtidsbergen. 

När stöden falla och från oss vika, 
Det stödet sviktar ej då.» 

Vilken hjälp för vår tros stärkande 
är det ej att få läsa om Sara, att »hon 
höll den för trovärdig, som hade gi
vit löftet». Vi äga alls ingenting. Allt 
vad vi behöva är idel gåvor aven 
trofast Faders hand. Honom tillkom
mer därför all ära. 

"Guds löften hålla i nödens tider, 
Då modet sviktar och hoppet flyktar. 
När trött jag dignar i heta strider, 
Guds löften svika ej då. " 

A u g u s t B e r g. 

Ett beklagande. 

På grund av flera samverkande orsaker 
har det ej varit möjligt för oss .att få 
detta nummer av vår tidning färdigt till 
den 10 juni. Vi beklaga detta och bedja 
om benäget överseen.de. 

Missionstidningen Sinims Land. 
Under sommanmånaderna juni-se'piem

ber ut'kommer iVHssionstidningen Sinims 
Land i år i likhet med föregående med 
endast ett nummer i månaden, 

s. M. K:s Årshögtid. 

SVienska Missionens i Kina ~lmhögtid 
hör' nu även för Jnnevarancle år lill det 
förflutna. Den gav 'Oss så rik anledning 
till uppmuntran och tacksägelse, och vi 
vi1le nu ibåde mana våra förebedjan'de 
y·änneratt med oss tacka Herren och 
till var och en av dem som kommit i håg 
oss i för.bön få säga vårt innerliga tack. 
Genom Eder förbön och Jesu Kristi Andes 
hjälp blev det en högtid, som vi minnas 
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med myc>ken gl,ådje. Mottagen .därför vårt 
allra varmaste tack! 

I della nummer av vår tidning införa 
vi referat av två 'föredrag, vilka båda 
höllos vid mötet onsdagen den 29 maj. I 
kommande nummer 'hoppas vi ~mnna ge 
referat av budskap, som andra talare 
framförde. Här vilja Vii .därför ej ingä på 
inne>hållet i tföredragen eller predikning
arna utan nöja oss med a tt nedteckna ett 
par mera ,allmänna reflektioner. 

Mötena voro tm vår glädje mera be
söJ<ta än vad förr i aHmän:het varit -fallet. 
Särskilt gäller detta mötet'i Betesdakyrkan 
Krisl:i Himmelsfärdsdags fönmiddagoch 
ungclomsmö tet på freda&skvällen, men 
även övriga möten VOf{) väl besökta. 

Gemensam bön var också till vår glädje 
något som satte sin prägel på mötena, 
och jag trDr att ä ven 'om detta kan sägas, 
alt det var {aBel nu i högre grad än ti
digare. Vid tacks.ägelse- och bönestunden 
på onsdagslnr'ällen ledde flera, vanmt och 
innerligt, i Ibön, och detsamma kan sägas 
om bönestunderna, som ej voro upptagna 
såsom programpunkter, på freda-gsförmid
dagen Ocl1 v,id ungdDmsmötet. 

* 
Revisionsbcrättelsen 'föredrogs av gross

handlare E. Aur. Jansson, och den av re
visorerna tillstyrkta ansvarsfrilheten bevil
jades. 

TiH revisorcr omvaldes missionssekrete
rare Tycho G. Edw. Dahlin, gfO"sshandlare 
E. Alfr. Jansson samt överingenjör P. E. 
Werner och NU revisorssuppleanter -frö
ken Signe Schubert samt missionssekre
terare Elis Diiring. il'l. L. 

.Han skall giva sina änglar befallning 
om dig.» 

(Utdrag ur privatbrev.) 

Ja, längre hann j'ag ej, förrän det lmac
kade på dörren.' Tjng ta-chie kom för att 
hälsa på mig och höra, bur det var med 

mig. Vi talade Dm det himmedska 'Och ,de 
eviga t,ingen och hade en så god böne
stund, innan vi skildes. För ,en vecka 
sedan i går reste fru Hai 'Och jag ut till 
en ,by j Hsia:hslen-distriktet för .aU efter 
några dagars arbete där fortsäHa till 
Hsiah<.>ien (sUden). När vi voro fem a 
sju Ii ifrån byn, råkade vi ut för en 
olycka, som kunde ha fört oss båda myc
ket 'hastigt hem till den andr·a världen, 
men Herren hade tydligen för avslk,t at1 
spara våra Oiv >för for'tsatt Itjä,ns't ihär 
nere, även 'Om vår paaner för arbete i 
J-Isia1hsien-di's,triktet denna gån,g korsades. 
Att fru J-I,ai lever, är ett stort under. Den 
enda förklaringen är att Guds änglar 
trädde emellan. 

lVIulan . sal'le i sken, kärran stjälpte, och 
när jag efter ,den förs·la -bedövningen fann 
mig själv liggande på takets innersida 
med alla sakerna över mig och så små
ningom ikunde komma ut, såg jag mig om 
eNer fru Hai, som var alldeles försvun
nen. Jag g-ick runt kärran och fick hö'ra 
henne kvida under densamma. Jag kal
lade på någr,a män på ål~em i närheten, 
viU{a rasJkt kommo och lyfte upp kärran, 
och jag 'fick ,då draga fram ,henne blö
da,nde och sårad, men (lock vid liv. En 
Guds nåd var det, att i byn intill ,fanns 
två kristna !hem, och idet ena fingo V1 
taga in och 'hämta oss. EH' slag såg det 
ut som om fru Hai skulle ,lämna oss, men 
Gud' hörde våra 'böner och svarade med 
att så små,nirigom ge henne krafterna åter, 
såa tt hon kunde bäras hem på e. m. och 
en tr.oende man gick med. Sedan satte jag 
mig upp på kärran och .körde hem i trav, 
35 Ii på 2 ,timmar. 

Jag 'kände ej först annat än aH jag sla
git hål på armbågen, men d'agcn eJ'ter 
blev jag Hggande. Fick tydligen ett slag 
över hjässan mellan båda tinningarna , ty 
det svu.Ilnade och blev mycket ont, och 
jag kunde ej vara upprärtt länge utan att 
bli illamående. Först i går, på da'gen en 
vecka efter, kunde jag vara uppe Ihela 
dagen, men j,ag har ännu ont i huvudet 
och ryggen. Fru Hai repar sig otroligt 
bra, fast hon är svag och ,klen. 0, en 
sådan nåd av Gud, a tt hon fick leva! 
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På morgonen innan vi begåv.o oss av 
härHrån gav jag mig ej tid ,att riva av 
bladet på väggalm.anackanoch läsa bibel
orden för den dagen, d·en 30 april, men 
när jag kom tillba.ka, gjorde jag det, 'Ooh 
vet du, det grep mig riktigt, när jag fick 
se, vad där stod. Jag hade just sagt till 
Maria, att jag hade en sådan stark för
nimmelse av att Guds änglar skYTHl.,ade <till 
för aU rädda våra [,iv, och j ag tyckte 
även, aH ·de tro'ende i byn voro verkliga 
Guds änglar, då de togo hand om oss 'ITI~d 
den ömmaste u;:ärlek. På väggkalend-ern 
stod emellertid för den dagen följ.ande: 

»Han skall 'befale sine Engle om dig at 
bevare di'g på allle dine veje.» 

»Jag gaar bl'andt Enigle, hv'Or jag gaar, 

De sk'al mig ve:l bevare, 

Slet intet Helveds Hrer förmaar, 

M'Od Hemlens Heltes'kare; 

Bort Venlens suk og sorg, 

Jag gaar i Engleborg! 

Trads nO'gen krummer mig et haar, 

Jeg gaar blandt Engle, hvor jeg ga:ar.)} 


Estrid Sjöström. 

Sådd och skörd i södra Shensi. 
Vårens arbete bland för~amlingal"ila i 

dessa tvenne distrikt har nu I\,ill stöl·sta 
delen kunnat avslutas i 'Och med fullbor
dandet aven ser,ie möten på inalles 18 
platser. 

Det har varit en un,derbar vår. Under 
det kommunistarmeer härjat i södra delen 
av provinsen - ja, de »röda» kommo ~å 
långt norrut, aH kanDndånet från striden 
hördes i Sianfu,och sårad,e soldater blevo 
dagIigen införda dit - har vår verksam
het kunnat pågå ostört. 

Och landet har legat i en härlig skrud, 
då man best,igit en höjd, ,har man fått 
njuta verklig ög,onfägnad: fälten, som un
der många föregående år legat torra eller 
med en tynande gröda, ha nu stått ,där 
prunkande i omväxlande gröna 'Och gula 
färger, landet har varit liks>om betäckt 
med tusentals olikfärgade täcken, alltefrter
som åkrarna stått med sin frodiga' vete-, 
korn- ener foderäIiIbrodd eller prålat i 

den välluktande, gula åkerkålens (Brasska 
Campestris, oljeörten) y.mniga prakt eller 
legM plöjda, harvade och uppluckrade, 
färdiga att mottaga den vJk-tiga bomulls
så'dden. 

LuHen har också verkat livand,e. Mars 
»kom in s·om ett lamm» och gjorde med 
ens slut på vinterns kyla; det blev med 
ens som en försommar i N'Orden. Måna,den 
förvandlades väl inte före sit<t utträde till 
ett »lejon», men ~n tid av påföljande 
kulna dagar var n'Og för att .lägga många, 
som låt it locka sig taga av v,inrterkläderna, 
på sjuksängen i febrar, mag-, hals- och 
bröståkommor, ja, t. o. m. smittkopporna 
trängde in på vår station i Pucheng; de 
förståndiga ha kunnat oförhindrat njuta 
av den härliga lovande våren. 

AH vara ute och resa har således vaTit 
en sannskyldig vederkvkkelse. 

Glädje har Dckså givits i vårt arbete, 
då man fått se, huru Guds säd väx'er. 
Vårrnötena, både i detta (Tali-) distrikt 
och i Puchengs distrikt, ha j allmänhet 
h:ruH myoket god tillslutning och varit av 
Herren rikt välsignade. I Tali-distriktets 
biförsamlingal· ha vi särskilt sökt hjå lpa 
fram till försam!lingssinne och försam
J.ingsordning och till känsla för, att på 
missionsmötena fattade ll'eslurt skola av le
darna samvetsgrannt utföras. Allt sådant 
kan ske endast så småningom, ber'Oende på 
otillräckdigheten av de nuvarande led-ar
nas utb:ildning. GenDm ledarekurser och 
kortare Dibelskolor söl{a vi avhjälpa den
na brist. J ag ser dook,a<tt framtidens 
stora behov dessutom är, att vi i dessa 
tvenne dis·trikt få vid ett gott bibelinstiturt 
genom grundligare studium utbilda en 
eller tvenne av ledarna, wm församling
arna sedan .kundese upp till och erkänna 
Som sina h erdar. Jag anser detta vara 
ett viktigt behov, men medel för ända
målet saknas. Må Herren lägga denna sak 
på någons hjärta, så aH beJhovet 'om möj
ligt kan fyllas före höstterminens början. 

I Pucheng Hngo vi välkommen pTediko
hjälp, utom från TaH-~rödern a, aven 
br'Oder från Hancheng, s'Om för ,tiUf.äUet 
arbetade som tältpred:Lkant i vårt distr,ikts 
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närhet. Vi Hng,o här glädjen a tt uppta 
tolv män och åHa kvinnor, som ,förut ge
nomgått ,förbereddse för do'pet, i förs'am
lingsgemenskap. 

Vid detta möt'e var det ovanligt god till
slutning även av utomstående. De senare 
ha på några ställen fått höra underbara 
viUnes-börd ,om åtskilliga hedningars fr,ä,ls
niil'g frän den hemska opielasten och 
andra syndens bojor genom tro på Kristus. 
De frälstas frimodighet ,och glädje samt 
deras för ändrade utseend'e har väckt und
ran. Andra ha så ,börjat komma till sta
tionerna f&r att få liknande hjälp. 

De komma och be att ,fä stanna för aH 
få höra om Kristus och b ans makt att 
frälsa och' för aH få förbön medan de 
kämpa sin kamp, som blir svår, sedan 
man bortkastat opiet <Jch <lpierökni ngs
redskapen för att uteslutande kasta sig på 
Herrens barmhärtighet (utan att mottaga 
någon medicinsk behandling). 

Jag har va rit gripen av att nu i Pucheng 
se ·nägra sådana män komma och stanna, 
ti:lls de på kor,t tid kunnat genomgå sin 
kris och bliv,i,t, ä y,en fysisk,t , förvandlade. 
Det är en sådan kont:rast till vad man 
varit van vid. Förr öppnade man opie
asyler och sökte gen,om stränga förbud 
och vakthållning a,nhålla patienten från 
at,t under s't-under av vånda vid avvänj
ningen (medelst medicinsk behan d l,in g) 
smyga sig ut på gatan för att ska'Ua sig 
en beta opium till lindring. Nu utöva vi 
ej minsta kontToll och ta ingen befatt'ning 
med mathållningen eller vård. Dock är 
den hj älp, som behöves, krävand,e, i syn
nerhet under de första sömnlösa nätterna, 
då hopp och själ marteras av de hemska 
kval, som följa med upphör,andet av den 
vanrlioga opiedosen. Uthålligoah upprepad 
förbön i Jesu namn, s ånger om fräls
ningen , tröstand'e samtal och något varmt 
att driaka är det, s'om ger lisa och ro. 
Det är endast när det finns en uppoffran
de och va,rmhjärtad evangelJst (ellerhj'bel
kvinna för kvinnor) vmig och s~ark nog 
att försaka na ltens vila och kämpa med 
dessa arma, som d'e kunna föras igenom. 
Det blir dock ej svårt för alla, här besan
nas ordet »ske dig, som du tror», och vi 
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ha sett inbiten, mångårig opierökare bli 
helt frigjord nästan utan vånda. Ack, vil
ket härligt vittnesbörd om J,esu Kristi 
ma,kt bland männis-kors barn! Sådant be
höves i denna tid av mater,ialism och gud
lös,heten. 

Bland det, som vi vid våra missions
möten numera söka framföra är befräm
jandet ,av läskunni'ghet bland 'de troen·de 
i landsförsamlingama, ja, överallt. Min 
hus'tru, som sen gamma:lt entusias·tisJ<t ar
beta<t med undervisning i den fonetiska 
läsmetoden och medeJstdenn,a kunnat 
hjälpa kvinnor a tt på kort tid läsa krist
liga skrifter, kunde v,id ett par möten v,i 
dare förorda och utlägga denna sak och 
så rframvisa de nya metoderna, som göra 
det ännu lät,tare än förr för var och en 
att vinna målet: förmåga ·ätt i'nom kort 
kunna läsa sitt Nya Testamente. Vid en 
senare tebjudni,ng hos oss .för ledare från 
Pucheng och TaLi kunde hon rekrytera 
dessa lm en ,kår, som utrusta des med 
läroböcker 000 tabeller oc,h som förband 
sig aH göra sitt bästa för a'tt införa läs
ning bland både män och kvinnor på sina 
respektive platser. Dett·a skall säkerligen 
bli av stor betydelse vid de nyomvändas 
undervi5>ning ,i .d'opkursen. 

Församlingsrådet hade aH på samman
träde be'ha'ndla den svårlös·ta frågan an
gående anskaf,fande -av en .evangelist för 
predikoplatsen Pa-i, som såsom donation 
aven 'kinesfru fått en större kigenhet 
ti,1I station. Inga medel funnas för än
damålet. Den svåra fråga,n blev dock 
ov,äntat och hastigt löst, när äLdste Li's 
från Huachow förslag an togs. iVf.edlen 
skulle ,anskaffas genom aH varje ans'täilld 
evan'geJ.ist, !J.i1belkvinn'a, lärare och lärari-n
na av sin lön månatl·igen donerar 50 cent; 
missionen a-n lita des inte. Detta var ju 
både överraskande och stol·,artat. 

Vid stormötet här i Tali fingo vi pre
doikohjälpen från Pucheng 000 I-Ierren gav 
oss även här en skön samvar.o med god 
tiLlslutning av troende. Här fingo vi gläd
jen att :inta i församlingen sjutton .kvinnor 
och en man, · som förut beretts för dopet. 

Vå'ra tvenne församlingar börja komma 
mera tillsammans, de ha ju så mycket ge
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mensamt, det hela lutgör ju den gamla 
TungchDwförsamlingen, som till stor nytta 
blev delad, då min hustru och jag ]!ytrtade 
till f. d. bistaHonen Pucheng år 1913. Jag 
har, som förut nämnts, nu ,för tredje 
gången att t.j]]se de bådadistriMen och 
har även här i Tali a·rbetsrum och sov
rum; jag bor fa,ktiskt på två håll. Här i 
Tall har jag i vår kära syst,er Ingeborg 
Ackzel! en utmärkt matmor, 

Det är aJlH,id r,oligt att komma in bland 
hennes skara av flickor och i synnerhet 
bland de unga kvinnorna i hennes skolor; 
de bli här väl fos'tradeDch äro mottagliga 
för Guds Ord. Deras intresse för sång gör 
att mina sångduksrullar och min fiol äm 
särdeIes välkomna. 

Vi salmade vid detta möte vår orga'nist, 
frö~(en Gef'da Gustavson, som f. n. hjälper 
syskonen Engibäcks i Honanfu. Åke Hag
lund hade cyklat hit ,0C/h dIck i stället vid 
orgeln förhöja stämningen under sång
mMet, då fiolen ledde sången. Det var 
en upplyftande stund, Dch vår sängbDk 
har flera klenDder i sin sångsamling, som 
mycket värderas, särsk,ilt av ungdomen. 

Församlingsmötet här i Tali had,e också 
flera prohlem, som krävde lösning. Det 
förnämsta gällde, huruvida det skulle ,bH 
möjligt fortsätta med un derhållot till den 
unge, bland församlingarna kringvandra'n
de bibelläraren och predikanten Li. Allt 
kunde tm sist ordnas tillfredsställande. 
Båda huvudförsamlingarna bes-tämde, att 
på vm' sin huvuds,tati-on under juli må nad 
hålla en bibelstudie-sommarkurs till upp
byggelse och bön, då också den fonetiska 
kursen skulle bli ett undervisningsämne. 
Utgifterna för dessa samlingar bH helt 'och 
hållet försarnlingens sak, ett gott steg i 
rält r,iktning. Mt församlingen 'fi,nansierar 
sina kurser, und'erdet missionen bekostar 
sina, är ju som det bör vara. Så söka vi 
lägga verksamheten: församlingen ordnar 
genom sina ledare med och bär ansvaret 
för sina uppgifter i ver.ksa mheten, och så 
gör missionen med sina; därmed får för
samlingarna tiUfäUe till en sund utveck
lingcnIig'[ sin natureN, då missionärerna 
stå blott som rådgh'are och Ordets för
kunnare. DessutDm hal' missionen sina 
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speciella uppgifter, som den utför med hjälp 
av av missionen anstända medanbetare. 

Ännu är det en tid till vår svenska års
kon,ferens; f'röken Hanna 'Vang begagnar 
den f M aH tiltlse predikoplatser ös'terut 
och vår gamla, kära bistat,ion, Oho-tse, 
däruppe i Pei-shui. 

Skolorna bereda sig .för sin examen. För 
dessa skolo,r ha vi a,nledning tacka Her
ren : lärare 'och lä'rarinnor, fast väl an
lita'de under veckan , ta vilJ!.igt sin del i 
,alla möten, som förekomma på sta'tionen, 
dessutom gå lärarna på söndagarna oftast 
för att leda möten på närliggade prediko
platser. 

Med varmt 1ack till 'var ,och en ,a v våra 
vänner, som för vår räkning står inför 
Herren i förbön oeh med hjär,tevarm 
hä1sning å egna och mina kamraters väg
nar samt med tillönskan a v nåd och frid 
.från vår Gud förblir jag 

Eder medarbetare i Kina 

Lars Hug'O Linder. 

TaU 'den 7 mars 1935. 

Redogörelse för Svenska 
Missionsrådets verksamhet 

under år 1934. 

Det senaste verksamhetsåret kan visser
ligen icke betecknas såsom något av de 
mest skicl(elsedigra i Svenska Missionsrå
dets historia. Det har dock icke varit utan 
sin betydelse. De uppgifter, som missio
nens Herre lagt i rådets händer, ha alltid 
framstått som en levande verklighet. Kan
ske har Svenska Missionsrådet sin största 
uppgift idet förhållandet, att det lever 
och är i verksamhet såsom ett påtagligt 
uttryd: för de kristnas enhet och gemen
samma ansvar inför den stora missions
uppgiften. Splittring och upplösning råder 
annars på snart sagt varje område i ti
den, det politiska , det sociala och det re· 
ligiösa. Så mycket större och så mycket 
mera nödvändi'g blir då Svenska Missions
rådets uppgift a tt i ord och handling visa, 
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att de kristna i lydnad för Mästarens mis
sionsbefallning dock äro ett och arbeta 
för ett gemensamt mål. Att vi fasthålla 
och hävda denna vår ställning betyder 
kanske mer än vi för närvarande rätt för
stå och uppskatta. 

U.nder året har skett ombyte av ordfö
rande. Missionsdirektor Erik Folke för
klarade redan vid sista sammanträdet 
1933, att han på grund av tjolItagande ål
der önskade frånträda befattningen såsom 
Svenska Missionsrådets ordförande, vilken 
befattning han innehaft sedan år 1921. Pi\. 
enträgen framställning från Missionsrådets 
ledamöter förklarade han sig viJli.g att 
kvarstå till första sammanträde t 1934. 
Vid detta samman träde, som hölls den 
18 april nämnda år, valdes enhälligt till 
Svenska Missionsrådets ordförande efter 
missionsdirektor Folke professor K. B. 
Westman. 

När professor Westman intagit ordfö
randeplatsen, tackade han för det förtro
ende, som visa ts honom, och sade, att han 
verkligen tveka t inför uppgiften icke minst 
med hänsyn till de stora problem, som 
missionen för närvarande vore ställd in
för såväl på missionsfälten som i hemlän
derna. I förlitande på Guds lljälp och de 
övriga ledamöternas förtroende ville han 
dock siäIla sig till förfo;gande för uppdra
get. Till den avgående ordföranden utta
lade han fl hela Missionsrådets vägnar ett 
hjärtligt och djupt känt tack för det goda, 
trogna och värdefuHa arbete han under 
en lång följd av år nedlagt på denna post. 
Det var en glädje, sade han vidare, att 
:Vlissionsrådet alltfort kunde räkna med 
missionsdirektor FoUtes medverkan och 
hans beprövade erfarenhet. SåiSom en 
värdefull tillgå ng framhöll professor 
Westman vidare det förhållandet, att Mis
sionsrildet hade glädjen att se sina båda 
föregflende ordförande, doktor Karl Fries 
och missionsdirektor Erik Folke, alltfort 
si\som ledamöter. 

Vid Kontinenta·la Missionskonferensen i 
Bremen den 3-7 maj 1934 var Svenska 
Missionsrådet representerat av professor 
K. B. Westman. Dessutom deltogo i kon
ferensen missionsföreståndarna Nils Dahl

berg och J. Nyren. Professor Westman 
höll vid konferensen ett föredrag över äm
net »Den nya självbesinningen över mis
sionens grundprinciper och metoden>. På 
särskild framställning av Mission.srådet, 
enligt protokoll vid s~mmanträde t .den 18 
april 1934, § 12, gjorde profess-or West
man i detta föredrag en sammanfattning 
av de synpunkter ifråga om den evange
liska missionens grundlaraktär och ar
betsmetoder, som Svenska Missionsrådet 
upprepa'Cle gånger dels ensam t och dels 
såsom medlem av Nordiska . Missionsrådet 
gjort sig till tolk föl'. Föredraget mottogs 
med stor uppmärksarmhet och har sedan 
varit åteI'givet i åtskilliga tyska missions
tidskrifter. 

Vid Finska Msisionssällskapets 75-årsju
bileum i Helsingfors i början av förlidet 
år deltogQ två av Svenska Missionsråclets 
ledamöter, professor K. B. Westman och 
missionsdirekt-or Gunnar Da'hlqnist. Till 
jubileet sände ock Missionsrådet ett häls
ningstelegram. - Likaså hade missions
direktor Folke vid Studentmissionsföre
ningens 50-å rsjubileum i Uppsala i febru
ari 1934 framfört en hälsning frän Svenska 
Missionsradet. 

Den 26-27 mars förlidet år hade vårt 
land besök av in'diamissionären doktor 
Stanley Jones. I-lans möten i Stockholm 
och Uppsala ordnades på förslag av Sven· 
ska Metodistkyrkan aven kommitte, i vil
ken Svenska Missionsrådet va l' represen' 
terat. Av de kollektmedel , som inkommo 
vid hans möten, erhöll Svenska Missions
rådet av Svenska :\'letodistkyrkan ~n gåva 
av 400 kr. Till Metodistkyrkan uttalades 
ett varmt tack för detta värdfuJla tillskott. 
Av den kollel<t, som upplogs "id dr Jones' 
besök i Uppsala, erhöll också iVIissionsrå
det ett bidrag av 50 kr. 

Vid Interna tionella rl'Iissionsrådets kom
mittesammanträde i Salisbury, England, 
den 21~24 juli 1934 representel'ades Sven
ska MissionsJ'ådet av professor ·Westman. 
Vid Missionsrådets sammanträde den 7 
november 1934 lämnade professor yVest
man några meddelanden från nämnda 
sammanträde. Han sade d·ärvi·d bl. a., att 
den amerikanska lekmannakommissionens 
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rapport, »Re-thinking Missions», åstad
kommit en sprä ngning i det amerikanska 
missionslivet och grundandet aven ny or
ganJsatiQn, »'M-odern Missions». Det hade 
tydIigen visat sig, att missi-onsf.olket i stort 
kraftigt reagerat mot de tankar och ten
denser, som gjort sig gällande i rappor
ten. För övrigt framhöll professor West
man, att Internationella MissiQnsrådet för 
närv.ar ande såge som en av sina största 
uppgifter att verk'a för en jämnare för
delning av arbetskrafterna pa missions
fälten, så a tt verket i sin helhet finge 
största möjliga vinst därav. - Vid sam
manträdet i Salisbury hade ock behandlats 
frågan om Intemati-onella Missionsrå dets 
ställning till de ekumeniska rörelserna. 

(Forts.) 

s. M. K:s Bibel- och U ngdoms
veckor sommaren 1935. 

Förberedelsevis hava vi redan tidigare 
meddelat, att Svenska Missionen i Kin a 
innevarande sommar planerar att an
ordna två Bibel- och Ungdomsveckor: På 
Maurit zberg, östra Husby, östergötland, 
den 23-29 juli och på Säter vid Jons ereä 
i närheten av Göte'borg den 8-14 aug. 
Här följa nu några ytterligare meddelan
den härom. 

Kursledare blir på båda veckorna mis
sionsföreståndare Erik Folke. 

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

I detta sammanhang vilja vi erinra om 
all tur- o. returbilj. på Stal ens Järnvägar 
nu gäl/a 10 dagar, varfäI' sådana kunna an
vändas för resa till och från våra >>ueckor>>. 

Deltagarna böra medtaga handdukar, 
sänglinne, kudde och filtar. 

*' 
Vid j\llaurilzberg sker samlingen på e. m. 

tisdagen den 23 juli. Resan företages med 
tåg till Norrköping. Däriirån ordnas sam-
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lingsdagen med bussar för resa till Mau
ritzberg. övriga dagar gå ej bussar, ulan 
resande måste själva ordna för vägsträc
kan Norrköping-Mauritzberg. Man kan 
också resa till östra Husby station och 
därifrån ,på bil li'll .Mauritzberg. För åter
resan ordnas med bussar på morgonen 
måndagen den 29 juli. 

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

Bibelstudierna komma v. Gud a tt under 
denna veclm ledas av mission ä r Carl F. 
Blom. 

Jlilissionsföredragen före midd agen kom
ma att behandla ämnet »Från S. M. K:s 
tegar på Guds åken>, vilket ämne kommer 
att uppdelas i fyra: 1. Huru fälten blivit 
beredda; 2. Huru såningsarbetet sker; 3. 
Huru skörden inbärgas och 4. Arbetet på 
S. M. K:s hemlandsteg. I övrigt anordnas 
möten efter för varje dag uppgjort pro
gram. 

Vid veckan på Säter vid Jons ered utan
för Göteborg sker samlingen på e. m. lors
dagen den 8 aug. Uppbrott sker på mor
gonen den 14 aug. 

Postförsändelser till deltagarna kunna 
adresseras: Bibel- ochUngdomsveckan, 
Libanons Somma rhem Säter, Jonsered. 

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

Missionsföredragen före middagen kom
ma att behanclla ämnet »Guds medarbe
tare i tjänst inom S. M. K.» med underru
brikerna: »På missionssta tionen I och II; 
På resor i Kina; I hemlande t.» I övrigt 
anordnas varje dag missionsstunder och 
uppbyggelsemöten. 

Anmälan om deltagande i dess'a 'båda 
veckor lIllottages tacksamt på Sv. Missi{)
nens i Kina ex'p., Drottningg. 55, Stockholm. 

Vi an'befaDa på det varmaste Bibel- 'Och 
Ungdomsveckorna åt missionsvännernas 
kärleksfulla hågkomst. Bedjen för dem oclh 
hjälpen oss att få deltagare, särskilt ung
dom. Och mottagen vårt varma tack för 
värdefullt bistånd härmed undel' gång
na år! 
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REDOVISNINGAR 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under maj 1935. 

581. 
582. 
583. 
584. 
587. 
588. 
589. 
590. 
591. 

592. 
593. 
594. 

59:; . 
596. 

597. 
598. 
GOO. 
GOL 
G02. 

603. 
G04 . 
605. 
606. 
G07. 
G08. 

G09. 
610. 
G11. 

G12. 
614. 
GIr.. 

617. 
G18. 

GHl. 
62U. 
622. 

623. 

G24. 
625. 
626. 
628. 

G30. 
G31. 
G32. 
G33. 
634. 

G35. 

G36. 
G37. 

G38. 
639. 

G40. 
G41. 
G42. 
G4R. 
G44. 
G45. 

Allmänna missionsmedel. 

J. E. A., Lerdala 
A. O., Norderön 
»En länk » 
R. R, Sigtuna
Odeshög·g syförening 
MaiWommu fr. Dnlecarlian 
Valistena, syföreningsmedel 
B. o. K. L., Sthlm 
R. A.. Hovsta, en blomma på vår 

vän Efr. Isacs-sons grav 

Koll. fr. Lunds K. F. U. :M. 

D :o gm A. B., Sthlm 
Mellersta 	 K. F. U. M:s distr. till 

Malle Ringbergs underh. 
K. o. S. R. gm K. R.. GbB" 
E. 	 J., Bod en, till Joh. AspbCl'gs 

underh. 
L. H., Lundl "Henens tionde" 
»Ove }) ,..:m 0:0 
E. O., Huskvarna, gm K. S. 
Gm Pastorsämbetet i Källunge 
Blommor pii. Sofia Ahlgrens grav 

fr. hennes vänner, gm A. K., 
Ekenässjön

RnOlsle Mig
Koll. i Sundsmnrkens Missionshus 
S. O., Mnries Lad, sparb.-medel 
Koll. i Maricstad 
»Onämnd » 
Senapskornet. Lidköping, till G. 

Cadens undel·h. 35: -, Thyra 
Lind"rens d:o 35:

Resebidrag
Koll. i Irrunanuelskyrkan, Lidköping 
V. H., Lidköping, »Namnsdags

hlolDmor » 
Koll. i Sleöldmötorp
Th. W., en ficlesparbössa
K. E., till evaugelistarbete t , gm 

M. S:,I Visby 
G. J ., Jk))g
D. 	U. F'. , Gre.bo, till Nath. Engbäcks 

underh. 
G. S ., Grängesberg
,J. B., Sthlm 
r. 	 B., AngbY, till Ester von Malm

borgs minne 
K. 	 F. U. j\I:s missionskrets, Norr

köping, till Erik Malms underh. 
A. L., Sthlm 
L. o. N. '1.'., Vrigstad 
E . O., Gbg, »ett tackoffer" 
Syföreningens sparb. 1~2: 20, Kina-

länkarna 13: 50, Kinaleretsen, 
Gbg, 14: 30. till C. G. Nordbergs 
underh. 

A. B., Stblm 
,,'l'ackoffer 1M5» 
»~rillkomme ditt rj]ee» Matt. G: 10 
"j\Iin nåd är di·g nog» 2 Kor. 12: 9 
Ps. 33: 1G-18, till Thyra Lindgrens 

underh. 
Kinesernas Vänner, Jkpg, våroffer

bögt.iden 12/5
Kinaviinner i Orviken 
A. o. A. B., A . J ., D. o. D. E. B., 

G. O., F. P., Duvbo, i st. för 
blommor pu doktorinnan J enny
Berghs, Sthlm. bill' 

Mo syförening, Hälsingmo 
Cb. o. L . T., Storängen, i st. för 

blommor till doktorinnan Jenny
Berghs kista 

Koll. i Köping 
n:o i Hällabrot.tet 
C. Th. E ., Kumla, resebidr 
Koll. i Brånsta . 
D:o i Gull spång 
D:o i De.lebiicle 

10: 
1,000: 

25: 
76: 

150: 
32: 
60: 
25: 

10: 
5: 40 

] 3: 65 

500: 
100: 

100 : 
5: 35 
1': OG 
5:

25: 

2G: ~ 
17: 75 
20: 

7: 
16: 70 
10: 

70: 
10: 
55: 

25: 
23: 15 
10: 15 

50: 
10: 

200: 
J';: 
25: 

5: 

200: 
5: 50 

15: 
50: 

1GO: 
25: 
10: 

G: 
6: 

]5: 

450: 
20: 

14:
50: 

10 
41 

5 
25 
10 
5U 
9 

G4G. 
647. 
648. 
649. 
(;;;0. 
651. 
G"2. 
653. 
G54. 
655. 
G56. 
G57. 
658. 
G59. 
660. 
G61. 
GG~L 

GG3. 
GG4. 
6G5. 
G66. 

6G7. 
G68. 
G69. 
670. 

671J. 
G72. 

!i73. 
674. 
G75. 
G7G. 
G79. 
G80. 
G81. 
684. 
G8:;. 
G8G. 
GS7. 

G88. 

G89. 

690. 
. 691. 

692. 

G93. 
694. 

G95. 
G9G. 
r.97. 
G98. 
G99. 
700. 

701. 

702. 

703. 
704 . 
705. 

70G. 
707. 
70S. 
709. 

7.1'0. 
. 711. 
712. 
713. 

D:o i Hassie 
D:o i Forshem 
D:o i Må nstorp
D:o r esebidr. i Fullösa 
D:o i Kies tad 
E . J . , Kinnemalma 

Koll. i Lundsbrunn 

D:o i Essgärdet
D:o i H elTljunga 
D:o i Hudene 
D:o i St. Skottek 
D:o i Madäng 
Un,gdomsfören. i d:o 
A. P .. Tidabolm 
Koll. i Hägg um 
D :o i Tibro 
,v. G ., a:o 
Koll. o. r esebidr. i Fridene 
D:o i Rök 
A. J., Husaby 
M. L., Värna, "tackoffer på 50

årsdagen " 
lYL E . B .. ödeshög
Ko].l. i Bethesdakyrl<an, Malmö 
Kinaln'etsen, Alingsås 
"Eu vän », till Selfrid Eri kssons 

uDderh. 
F . J., Grycksbo 
D. 	 M., Sthlm, "lY(ed tack för dok

torinoan J enny Bergbs gärning 
för missionen " 

C. J .. J ii rnboås 
LID, gm d:o 
»Gunnan > 
A. D., Pålberget 

O. E., Lockne st. 

O. E. N., Piteå 

»Fars o. Mors minne» 

N . A. P ., Värnamo 

Måndagssyföreningen, Norrköping

A. K., Eleenässjön 

Testamentsmedel 	 efter av\. fröken 

Eva Ulri!ea Scharp, Sthlm 
C. 	E. o. M. B ., en blomma pä Emma 

Beskows bår 
J. o. E. D-r, med tacksamhet in

för minn et av tant Emma 
»1\Iissionsvän » gm E . . J., Boden 
Kinaföreningen "Hoppet», Hälsing

fI">,." fl'. onsdagsmötena FOlie 
4,200: -, tackoffer vid vå r 35:te 
årsdag ]7/4, Fmk 500: 

S. N., Uppsa.\a. en blomma på
Emma Beskow, br,r 

R. L., L . M. F:are 
E. 	 o. O. B., i stället för blommor 

vid Emma Beskows grav
E. W. , till d:o 
L. o. Ch. T., Storängen, till d:o 
B. o. K. F ., d :0, till d:o 
E. W., Söderhamn 
F'. B ., Sollefteå 
H . L., Almby, " till minnet av min 

vän» 
En.!. avI. änkefru Thilda Holm

bergs önskan . gm J. H., Malmö 
M. 	N. C., Stblm, i stället för blom

mor p " Emma Beskows bår 
E. T., d:o, till d:o 
C. d'A., d:o, till d:o 
A . 	o. A. H., Karlskrona, en ·blomma 

på Jenny Bergha grav 
T. K. 
H. L., till Emma Beskows minne 
»Tackoffer på födelsedagen " 
Två vänner, en blomma på Emma 

Beskows oår 
J. G., till d:o 
A. B. o. O. C., till d :o 
E. K .. Drammen, till d :o 
"En ficksparbössa» 

9: 50 
7: 

20: 
10: 75 
19: 55 
50: 
20: 20 
20: 	
9: 

15: 50 
88: 70 
11: 45 
50: 
20: 

9: 
25: 
~O: 
17: 
24": G5 
2: 25 

50: 
19 ' 
8: 84 

20: 50 

10: 
5: 

2;;: 
3:': 
2: 50 

10 : 
5: 

10: 
7: 75 

50: 
40 : 
50: 
lU: 

2,000: 

5: 

50: 
100: 

402:

10 : 
5: 

20: 
100: 
10: 
10: 	
5: 

10: 

50:

1,000: 

5: 
10: _ 
25: 

]0 
5 

50 
1UU 

10 
10 
10 
10 
4 
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714. 	 Från varmt tacksamma vännerna 

på missionshemmet, Duvbo. i st. 

för blommor vid Emma Beskow s 
bår 33: 

716. B. G., Härnösand 	 25: 
711!. 	 Uppsvenska distr. av K . F. U. M., 

till Morris Berglings lInderh. 385: 
718. L. H ., Lund, »tionde" 4: 
719. »Ove» gIll d:o -: 55 
7~0. H. R., Sollefteå 5: 
7~1. A. B., Stblm, i stället för blolll

mor vid Emma Beskows bår 5; 
722. R. L., el:o, till d:o 	 10: 
723. L. N., Borås. till d:o 5: 
7'24. Familjen C. A. L., d:o till d :os 

minne 20: 
725. "Bönhörelse " 	 lO: 
726. Kinamissionens Vänner, VetIanda 700: 
727. 	 »Till älskade Emmas bår, med tack 

från A. B. » 15: 
728. »OIlämncl vid ål'Sll1ötet » 15: 
72JJ. C. U., Skebobruk 10: 
730. E. G., Norrtälje 	 30: 
732. Från ,J. B., Tranås 1,000: 
7&3. 	 Del. av A . . ,"V. Jonasson , Guddal'Jl, 


t estamente 1 500' 
734. G. K., Björköby 	 '15: 
735. »Ett litet strå» ·Ps. 103: 13 :>:
736. S. o. A. J .. Skärblacka, koll. 10: 
n7. T. 1'., Sthlm 50: 
738. A. C., d:o 	 50: 
739. 	 E. E ., Lå ngsund, till Selfrid Eriks

sons und erh. :): 

740. 	 V. A. o. P. A., en blomma vid 

Emma Be$kows bår 20: 

741. M. R., Limhamn 	 2: 75 
742. S. S., i stället för blommor vid 


Emma Beskows bår 5: 
743. L. U., till d:o 	 10 : 
744. Viinner på K. M. A:s exp. , till d:o :J: 
745. T. L-st, till d:o 	 10: 
746. M. o. J. M. 	 100: 
749. E. A., Duvbo, sparb.-medcl 57: 50 
750. 	 Koll . i Betesdakyrkan. Kristi 

Him meJsfärdsdag- 457: 87 
751. 	 Del av fröken Sigrid L'ddenberg's 


tcs[,awentc ;;,350: 

Kl'. 18,698: ~~ 

S. M. K:s PensIonsfond. 
677. Syförell. n,· 2, Sthlm 80: 35 
678. D:o nr 3, d:o 	 G5: 

Kr. 145: 35 
Särskilda iindam1l.l. 

585. 	 Nona. Skärstads f riförsamling, till 
evanS". underh. 100: 

586. 	 F. NI., till H. Linder, för evang.
underh. 50: 

599. 	 K. S., Huskval'na. till eva ng. i 
Hoyung IIllt.lcrb. 200: -

Gl~. 	 F'öu"lsedagsblommor till G. C" d en, 
att nov. eIter goUf., gm E. E., 
Mariestad 32: 50 

616. 	 Sågkvarns .Jnngfruföreu .. till L 
Ackzell fö,' t.I:o 50: 

621. 	 R.ed bergslids sylören., till lärare o. 
evu ng. 1111derh. 200: 

62•. SyförclI. nr l. Sthlm, till bibelkv. 
undcrll. i Honanfn 103: OG 

629. A. B., Sthlm, till Maria Petters 
sons barnh. 	 50: 

682 . E. L., Sthlm, till Frida Prytz. att 
anv. till behövallde 25: 

G83. D:o till Maria Nyliu, för d :o 25: 
715. 	 F . H., till Maria Pettersson att 

anv . efter gottf. gill C. J., 
Järnbo"s 5: 

731. A. E., för infödda medarbetare 50: 
747. 	 S. T .. Nockeby, till bibelkv. 

Yungtsi 50: 
748. 	 »FiI . 1: 9-11» för bibelkvinnoverk

samheten lOD: 

Kr. 1,039: 5G 

* 
Allmänna mlsslousmedel 18,G98: 52 
S. M, K:s Pensionsfond 145: 35 
Särskilda ulldamål 1,039: 56 

Summa lIud. maj mån. 1935: Kr. 19,883: 43 

M ed varmt lack till varje oivare! 

»Du IIPJlbUer din ha ud och mättar allt l e
vande med nå.d.» Ps. 145: 16. 

Missionstidningen 

SINIMS LAND 


utkommer 1935 i sin 40:de årgång. 

Organ för Svenska Missionen i Kina . Ansvarig 
utgivare: Erik Folke. Redigerad under medver

kan av Martin Linden m. fl. Utkommer med 20' 

nummer om året, samt innehåller uppbyggel se 

artiklal", bibelstudier, brev fr. Kina, uppsatser 

för nngdom samt missionsnoliser från när och 
fjärran m. m., m. m. 

Tidningen I<ostar: 'hell år 1<1'. 2: 25, tre l<vartal 

kr. l: 75, halvår kr . 1: 25, ett kvartal kr. O: 90. 

Sänd tiU utlandet kostar tidningen kr. 2: 75 
pr år. 

PrenumerantsamIare, som verkställa p-renu

meration å närmaste postkontor, erhålla, mot 

insändande till exp o av postens kvittenser, kr. 

2: 25 för varje 6-tal ex. men då intet fri 
exemplar. 

Näl' 5 ex . eller därutövel' rekvireras från exp., 

erhållas vart 6:te ex. gratis. 

Provexemplar erhållas gratis från expeditio

nen. Redaktionen. 

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

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

Telefon: 104459. 105473. Postgirokonto n:r 50215. 

INNEHÅLL: 
En härlig seger. - Trons och löftenas väg. - H. Hal1encreutz. - Emma Beskow. 
- S. M. K:s Arshög,tid. - Från missionärerna. - Redogörelse för Sv. Missions

rådet 1934. - S. :VL K:s mbel- och Ungd'omsv. - Redov. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Stockholm 1935, Sven.ka Tryckeriaktieholaget. 
363US 
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ANSVARIG UTGIVARE: E.FOLKE. 

»JAG GÅR TILL HIMLEN VAR JAG GÅR.» 

Joh. 14: 23-31. 

När jag läst denna sköna text, ha 
mina tankar osökt gått till en psalm 
i vår psahnbok; som med all rätt bru
kar betraktas som begravningspsal
men framför andra. Vi känna alla det 
dystra anslaget, som klingar likt en 
klockas klämtning: 

Jag går mot döden var jag går. 

Sedan skildras med gripande enkelhet 
det oundvikliga som förestår oss alla, 
höga och låga. 

Jag har ej annat val, 
igenom fröjd och kval 
min gång sig när!mar till min bår. 
Jag går mot döden var jag går. 

Men så bryter evighetsljuset igenom. 
Det himmelska hoppet strålar fram: 

* 
Jag går till himlen var jag går. 

Ja, det är den kristtrogna själens 
sång. Den har hon lärt sig på Kristi 
himmelsfärdsdag. Bleve denna dagens 
evangelium av oss mottaget, gömt 
och bevarat, då bleve det ock för visso 
vårt hjärtas glääjesång: 

Jag går till himlen var jag går. 

N u är det min innerliga önskan och 
bön, att också vi som samlats här 
denna stund kunde så fira Kristi him
melsfärdsdag. 

Jag går till himlen, var jag går 
så kunde Herren Jesus i sanning ha 
sjungit. Ty hans himmelsfärd var ju 
ingalunda ' förlagd endast till en viss 
dag, till den stund på berget, då han 
skildes från de sina. Hela hans liv var 
en himmelsfärd. Hela hans vandring* Predikan av kyrkoherde Eskil :lnd,·(r. 

Kri~ti himmeJ.;fil rdsdag .1935 vid SvenRk:l här på jorden var en vandring steg 
Mi 5Rionens i Kina årshögtid i B ete;;dakyl" 

för steg till hnnmelen.kan i Stockholm. 



154 SINIMS LAND 10 juli 1935 

Det har blivit medvetet, som det 
synes, redan hos den 12-årige gossen: 

»1 det som tillhör min Fader, där skall 

jag vara. » Han hade tagit Fadern och 
himmelen i sikte redan då. Och när 
han böjer sig i ödimjuk lydnad för sin 
Faders vilja och tar e(mot det stora 
uppdrag, som Fadern ger honom, då . 
har han samma .'mål klart i sikte. 

Hur fast och hur frimodigt ljuder 

icke hans bekännelse inför människor
na i världen: »Jag vet, varifrån jag 
har kommit, och jag vet, vart jag 
går.» Tänk, att kunna gå fram. genom 
jordelivet med en sådan orubblig viss
het. Denna världens människor ha 
kanske ingen mera pinande känsla 
än den som uttryckes i orden: »Jag · 
vet icke, vart jag går. » Men Jesus 
visste det. Han förblev trygg i denna 
visshet, också när det led mot slutet 
och uppbrottets stund kom allt när
mare. »Jag har utgått från Fadern 
och kOInPlit i världen. Ater övergiver 
jag världen och går till Fadern.» 
»Från Gud till Gud» var ramen kring 
J esu liv, dess innehåll och mening. 
Och i denna gyllene kedja gavs ingen 
felande länk, intet avbrott. 1 alla sina 
ord, gärningar och tankar hade Jesus 
både utgångspunkten och målet klart: 
jag kommer från Gud, och jag går 
dit Gud vill. 

Därför att .Jesus så vandrade i sin 
Faders gemenskap, var han ock viss 
om det slutliga .målet. Umgänget mel
lan honom och den hiJmmelska . värl
den var aldrig . avbrutet. Vad lär
jungarna sAgo på förklaringsberget, 
var blott som en skYfillt bako/m förlå
ten, en . liten glimt av det liv som Je
sus i anden levde med sin Gud under 

alla livets dagar. Och därför att han 
visste sig vara på väg emot himme
len, därför var han ock upphöjd över 
tidens alla växlingar. Hans själ var 
fylld aven inre, orubblig frid. 

Hur heligt obekymrad var han icke 

av människors tankar och domar, de
ras vänskap och fiendskap. Var han 
än ,gick bland vänner eller fiender, 
kund.e han säga: »J ag går till himlen 
var jag går.» Antingen han gick bland 
den beundrande folkskaran, som ville 
göra honom till konung, eller han be
fann sig bland fiender som hatade och 
förföljde honom - vägen och målet 
kunde ingenting rubba. Drog han in 
i Jerusalem, kringjublad av folkets 
Hosianna, eller drog han upp till Gol
gata, dignande under korsets börda, 
bars han dock a,v samma tro, samma 
saliga visshet: » J ag går till himlen 
var jag går. » 

När den stora och underbara hän
delse inträffade, om vilken det nu för
täljes i himmelsfärdsdagens evange
lium, var detta endast bekräftelse på 
detta Jesu hopp. Hans jordevandring 
med alla dess mödor var lyktad, hans 
stora frälsargärning fullbordad. Där
för gick han ock till härligheten på 
Fadrens högra sida i himmelen. 

Och genom denna Jesu frälsaregär
ning har det blivit möjligt även för 
fattiga syndare i syndens och dödens 
värld att sjunga: »Jag går till himlen 
var jag går.» 

Vad Jesus frä)mst arbetade för, var 
att lära oss människor här på jorden 
sjunga så. Det var det han bad sin 
Fader Oill. Det var Jesu sista vilja, 
och det var i viss mening hans enda 
vilja. Det enda hari nu i avskedsstun
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den samlar hela sin själs energi om
kring det är, ' att hans vänner sko·la 
nå samma mål som han. I allt annat 
fogade han sig, undergivet och barns
ligt under Guds goda behag. Sum
man av alla hans böner här på .jorden 
var annars: " Fader, icke soJm jag vill 
utan som Du vill. " Men i detta enda 
avseende lägger han frarn.'sin ;vilj-a 
med glad frimodighet inför sin Fader 
och säger: "Fader, jag vill, att där jag 
är, där skola ock de få vara med mig 
en gång. ». 

Och han var. redo att giva sitt liv, 
redo att offra sitt blod på korset för 
att föra denna sin vilja igenom. Ty 
han visste, vad det kostade. Han 
visste, vad som behövdes för att öpp
na hilmlaportarna för syndare. Du 
som kanske har gripits av längtan 
efter detta hi:mmelska mål, du som 
har börjat att på allvar fråga, huru
vida du är på väg till det målet 
du har kanske också någon aning om, 
vad som behövs och vad det kostar. 
Hur skall du med alla dina synder 
och fel och brister kunna komma in 
genom portarna till den eviga friden, 
dessa portar över vilka det står skri
vet: »Intet orent skall här inkomma. " 

Ju mera jag försökt att tränga in i 
mitt eget väsen, att liksom summera 
ihop mitt liv till en enhet, mitt liv 
med alla dagar och år, med alla tan
kar, ord och gärningar, desto mera 
omöjligt har det synts, att också jag 
skulle passa 'i himmelen. Det finns 
också allenast en enda möjlighet, alle
nast en enda grund för evighetshop
pet som 'verkligen håller, och det är 
dessa Jesu ord: »Jag vil1. » Jag 
v i l l, a t t d e s k o l a v a r a m e d 
mig. 

Den stora frälsaregärning han ut
fört är en borgen fÖr att hans vilja 
skall ske. Ty bakom denna Jesu vilja 
och Jesu gärning står ju Gud själv, 
Guds oändliga kärlek, Guds eviga 
frälsningsvilja. Aldrig har väl Jesu 
vilja varit mera helt och fullt i över
ensstämmelse med Faderns vilja än 
just i den stund, när . han · säger sitt 
frimodiga: » J ag vill.» Där är Faderns 
vilja och Jesu vilja helt förenade till 
ett. Och det är en grund som håller. 

Att Fadern hade hört hans ' böri, 
och att hans sista vilja genojmGuds 
oändliga kärlek och makt skulle brin
gas till fullbordan, därolffi var Jesus 
fullk~mligt viss. Ännu medan lidan
det och ' kvalen äro . som allra bittrast, 
vet han, att Fadern har rum för 'dem 
som han vunnit på jorden. Därför 
kan han viska till rÖvaren ~id sin si
da: »1 dag skall du ,vara med mig i 
paradiset. » 

Skulle du vara en sådan själ som 
längtar till himmelen, då mådui san
ning vara förvissad om, att Jesu sista 
vilja gäller också dig. Då är det också 
dig, sOlm han bär på sina starka böne
armar. De armarna svika aldrig, de 
svikta aldrig. Han skall föra .dig lyck
ligen igenom efter sin stora kärlek 
och barmhärtighet. 

Därför är det fÖ'rvisso vår Herres 
önskan och mening att i hans försam
ling skulle det sjungas med hjärtans 
fröjd: "Så går jag då tiH himlen var 
jag går. » Ty ha vi målet klart, ha vi 
gend.m Guds stora b.armhärtighet fått 
den vissheten i våra hjärtan, att vi en 
gång skola nå dit, då betyder det icke 
så synnerligen mycket, var vägen går 
fram här nere. Att den kan gestalta 
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sig olika för den ene och den andre, 
det veta vi alla. Att den kan bli väx
lande också för oss själva under olika 
tider här på jorden, det måste vi ock
så vara beredda på. Den kan under

stundom leda genom soliga och leen
de nejder, särskilt i ungdomens och 
hälsans dagar. När vi få välsignelse i 
vår jordiska gärning, när framgång 
och erkännande och stilla familjelycka 
äro våra följeslagare på vägen, kan 
det vara skönt och härligt att leva 
också här på jorden. Och då kunna 
vi sjunga med glädje, såsom ungdo
men så gärna gör: 

Härlig är jorden, härlig är Guds 
himnnel, 

skön är själens pilgrimsgång : 
genolm de fagra riken på jorden, 
gå vi till paradis med sång. 

Men det stora, det största i himmels
färdsdagens evangelium är, att denna 
ton från himmelen behöver icke tyst
na, när vi under andra tider få erfara, 
huru jordens härlighet vissnar och 
förgår. Nej, just då kan den him
melska glädjesången ljuda med så 
mycket större glädje i våra hjärtan. 

När hälsan viker och vi måste ned 
i sjukdomens och lidandets mörka da
lar, när vi nödgas gå fram genom 
djupa skuggor av sorg och bekym
mer, av fattigdom och ensamhet, då 
kan man fråga sig många gånger: 
»Herre, vart bär Din väg? » Men hur 
stort, om det ändock kan ljuda innerst 
i hjärtat: »Jag går dock till himlen, 
var jag går. » När det blir andligt 
mörker och andliga strider, . när vi få 
SJnärtsaanma erfarenheter av vår egen 
svaghet - hur stort att då få blicka 
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uppåt till målet som vinkar. När vi 
få erfara världens fiendskap och hat 
och förföljelse, hur stort att då kunna 
sjunga såsom Jesus ville lära oss. 

Vi ha icke så mycket erfarit av för
följelse här hemma, men vi erinras 
just nu om martyrskaran i världen, 
som finnes icke minst ute på Kinas 
missionsfält. Vilken underbar trygg
het för alla dem som bäva för sina liv 
i fiendehänder här på jorden att kun
na sjunga: »Jag går till himlen, var 
jag går. » För den som kan sjunga så, 
bli stegen fasta och hoppet visst. Har 
det ock blivit ditt hjärtas sång? 

Det finns icke mer än ett ofrån
komligt villkor för att sången skall 
ljuda med sanning i våra hjärtan. Och 
det är, vad den gamla psa1men på~ 
minner oss om : 

Jag går till h~mlen var jag går, 
om Jesus blott jag följer. 

Det kan näJmligen sjungas om him
len i ganska falska tonarter. Man kan 
måla för sig själv och för varandra 
det eviga hemmet där ovan i ljusa 
och leende färger, under det att man 
egentligen har sin verkliga glädje här 
på jorden. Man kan betrakta himlen 
såso·m den sista reserven, sedan man 
väl har tagit ut allt vad jordelivet har 
att giva. Även hos människor som 
vilja avlägga en kristen bekännelse 
kan svaghet och skröplighet träda 
fram. Man är i grund och botten så 
hemmastadd här och trives så väl i 

världen och i den anda, sClm råder i 
världen, och vill likväl sjunga sången 
olm himmelen. 

Ack, mina käraste, skall det bli 
verklig sanning i vår sång, får den 
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tonen icke fattas: »Jag går med Je
sus, var jag går. » Ty skulle väl den 
kunna hoppas att för evigt få vara, 
där Jesus är, som aldrig helt har ve
lat vara med honom här på jorden. 

Där jag är, där skola ock de vara, sä
ger J esus. Det är alltså himJmelens 
egendiga väsen. · Därför finns det 
blott e t t . hinder att nå himlmelen, 
och det är att icke vilja vara där Je
sus är. Men är det vår innerliga hjär
tefröjd här på jorden att vara med 
Jesus i allt, då blir det ju också san
ning i vår längtan att få vara evigt, 

där han är. 

Det kan ju se ut, som om all den 

härlighet som nu träder oss till mötes 

i våra parker och lunder i vårens tid 
skulle ha kommit som genom ett 
trollslag. Men vi veta alla, att det har 
egentligen funnits där gamt och dolt 
hela den långa, kalla vintern. Nu slår 
det ut i sin härlighet. Så bör det vara 
med den som Fadern har givit åt 
Herren Jesus. Evighetslivet skall fin
nas där, levas i tro, kärlek och hopp. 
Och först, när evighetens dag går in, 
skall det slå ut i sin fulla blomma. 

Så må det också ljuda- i våra hjär

tan icke blott: » J ag går till himlen» 
u tan först och sist: »J ag går med J e
sus, var jag går.» Kunna vi fasthålla 
den tonen, då faller det evighetsljus 
över vägen för varje steg, ty då kan 
jag förstå, varför denna himlaväg, 
där Herren vill leda de sina, så ofta 
måste gå genom skuggor. Och även 

om jag icke förstår det, så vet jag 
dock · att Herren förstÅr det. Är jag 
blott med Jesus, var jag går, då går 
jag till himlen, var jag går. Då vet 
jag också, var t jag går. Då faller 

LAND loi 

det också ett allt klarare ljus över 
den hi!mmelska, eviga värld, som vi i 
tro förbida. 

Det är väl ingen ibland oss som 
icke mer än en gång haft en känsla 
av att själva innehållet i vår evighets
tro understundom synes så ovisst och 
oklart. -Vad är det som · vi vänta en 

gång efter slutad strid? Vi tala där
om i sköna bilder, vi tala om den gyl
lene staden med gator av guld och 
portar av kristall. Men vad ligger 
bakom detta sköna och gripande bild
språk? Vi veta ingenting. Jo, vi veta 

ett, och det synes mig vara nog: där 

Jesus är, där skola vi vara. Jesus och 

den ande som strålar ut från honom 
ärhimimel. Där Jesus är, där är san
ning, där är renhet, där är kärlek, där 
är frid. Där han är, där är himmel. 

Äro vi med Jesus var vi gå, då sko
la vi nog också allt!mera få klart för 
oss, vad himmelen är eller, om jag så 
må säga, hurudan himmelen är. Ty ju 
mera vi lära känna Herren Jesus Kris
tus, desto mera lära vi känna himme
len. Att vi många gånger ha så litet 
innehåll i vår evighetstro och vårt 
hopp, beror kanske på, att vår känne
dom om Herren Kristus och om 
Fadern i himmelen är haltande och 
svag. Men ju mera vi få lära känna 
honom, ju men skola vi få klarhet 
över det himmelska landets härlighet. 

När en seglare ute på havet börjar 
nalkas sitt hemlands kust, ser han 

blott de dunkla konturerna på av
stånd. Men ju närmare han kommer, 
desto tydligare framträda detaljerna 
den ena efter den andra. Och desto 
mera värmes hans hjärta av tanken: 
mitt hemland, just sådant det är! Det 
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är på sa;mma sätt med Jesu vänneL 
Ju mera det lider mot resans slu,t här 
nere, desto tydligare skall det him
melska hemlandets härlighet fram
träda för deras inre syn. 

Så må Herren lära oss att sjunga, 
sjunga i dag på Kristi himmelsfärds
dag men sjunga också under åre,ts 
alIa dagar: 

Jag går till himlen var jag går, 

eller, såsom det heter i psalmens slut

ord: 


Min gång är trygg i Jesu spår, 
jag går till himlen, var jag går. 

Amen. 

Redogörelse för Svenska 
Missionsrådets verksamhet 

under år 1934. 

(F0rts. fr. föreg. n:!'.) 

Vid sammanträdet 1 Salis'bul'y hade ock 
behandlats frågan om Internationella Mis
sionsrådets ställning till de ekumeniska rö
relserna. Därvid hade ett uttalande gjorts, 
att i den mån ett sådant samarbete kunde 
leda till ömsesidigt gagn Qch 'befrämja den 
evangeliska missionens uppgifter, vore det 
tillrådligt -allt under det .aH Internatio
nella ~nssionsrådetdock 'behöll e sin fulla 
självständighet i förh ållande till dessa rö
relser. Vidare framhölls, a tt Internationella 
Missionsrådets ekonomi till följd av den 
allmänna nedgången i missionss-ällskapens 
inkomster för närvarande vore ,gans-l(a 
besvärlig. 
. Vid .sammanträdet den 7 november fö
relåg en framställning , som inkommit dels 
från missionsdirektor Kna:k i Berlin och 
dels från miss B. D. Gibson på Interna
tionella Missionsrådets sekretariat i Lon' 
dOll, angående en hjä,lpaktion i form av' 
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lån till de tyska missionssä llskapen, vilka 
till fÖljd av de nuvarande valutarestrik
tionerna i Tyskland vore förhindrade att 
sända ut nödiga medel för verksamhetens 
bedrivande på fälten. På grund av att 
framställningen icke ännu förelåg i utrett 
skiok, bordlades fr åga n. At Verl;,ställande 
Utskottet gavs emellertid i uppdrag att, 
när planerna mognat oeh vidare fram· 
ställning inginge, taga upp frågan på nytt 
och se rtill vad som kunde göras för saken. 
Det dröjde e j 'mer än ett par veckor. förr 
än en formlig hemställa·n genom doktor 
J. H. Oldham i London ingick om sam
verkan för en tillfäll ig hjälp till de tyska 
missionsSällskapen. Vid sammanträdet 
meddelade t . f. missionsdirektor Sigfrid 
Alm, som deltog såsom Svenska Kyrkans 
Missionss tyrelses representant, att nämn
da missionsstyrelse för sin del ibeslutlt 
förskottera ett ,bidrag till Leipzigmissionens 
arbete i Indien på intill 20,000 'kr. för år 
1935. Ävenså uppläste vice ordföranden en 
skrivelse angåend'e de tyska missiQnernas 
nödlä·ge från kyrkoherde Per Per-swn i 
Göteborg. Sedan alla möjligheter över
vägts enades sammanträdet om följande 
beslut: 

))Då det på grund 'av de svenska mis
sionssäHskapens nuvarande finansiella lä
ge icke gärna vore tänkbart, att hjälpme
del kunde utanordnas från de ,direkta 
missionsmedlen, skulle ett upprop om en 
ex<tra insamling för ändamålet a'V,fattas 
och utsändas till sälilskapens styrelser med 
anhållan att de måtte med instämmande 
publicera detsamma i sina speciella mis· 
sionsorgan samt var för sig taga hand om 
insamlingen. Medlen skulle .sedan av resp. 
säLlskap insändas till Svenska Missions
rådets kassör, som i sin tur befordrade 
dem ;till Internationella Missionsrådet i 
London, som fördelade dem till de mest 
behövande platsema. 

At ol'1dföranden och sekreteraren samt 
dr J. Byström uppdrogs att avfatta och 
till säIls!(apen översända uppropet.») 

Dessu tom ,gjordes dert · utta,landet, att 
sådana svenska sällskap, som hade sam
arbete med tyska missioner eller hade 
sina fält i närheten av tyska missionsfält, 



10 juli 1935 SINIMS 

borde göra vad de kunde för att komma 
de tyska missionärerna därstäxies till 
hjälp.» 

Uppropet blev infört i de olika svenska 
missionshdningarna och har hittills givit 
som resuHat, att en summa av kr. 2,500: 91 
den 9 mars blev avsänd till Internationella 
Missionsrådet i London såsom hjälp till de 
tyska missionerna. Något mer torde ännu 
kunna sändas. 

Svenska Missionsrådet har hållit ordi
narie sammanträden den 18 april och 7 
november 1934 och Verkställande Utskot
tet den 9 februari och 10 december. 

I rådets samma'nsättning .har under å'ret 
ingen förändring inträtt. Rådet består av 
följande ledami}ter: 

Dr Karl Fries, hedersledamot· 
Professor K. B. Westman, 'repr. för 

Svenska Jerusalemsföreningen, ordf.; 
Fröken Anna Baeckman, repro för K vinn

liga Missionsarbetare; 
Redaktör J. Byström, repro för Svenska 

Baptistmissionen; 
YIissionsförestånrdare Nils Dahlberg, 

repro för Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, 
vice ordf.; 

.. Missionsdirektor Gunnar Dahlquist, repro 
for Svenska Kyrkans Missionsstyrelse; 

Disponent Th. Ericson, repro för Helgel· 
seförbundet, kassör; 

Missionsdirektor E. FoJke, repro för 
Svenska Missionen i Kina; 

Pastor J. H a'gne r, repro för Svenska 
Mongolmissionen; 

Redaktör J. Hurtig, repro för Svenska 
Metodistmissionen; 

Missionsföreståndare Viktor Johansson, 
repro för Svenska Alliansmissionen; 

l"'lissionsföreståndare J. Nyren, repro för 
Svenska ?\'Iissionsförbundet· 

Missionsföreståndare Birger Pernow, 
repro för Föreningen för Israelsmission. 

Sekreterare: Redaktör J. E. Lundahl. 
. I sllbkommitteerna-s sammansättning har 

den förändringen skett, att överlärare Axel 
Blomqvist .avgått såsom ordförande för 
Missionsstudiekommitten och i hans ställe 
har invalts lektor Johannes LundberO'. 
Vid \Iissionsrådets sammanträde den t8 
april 1934 beslöts att till överlärare Blom-
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qvist framföra Svenska Missionsrådets var· 
ma taok ,för hans värdefulla insats i studie· 
al'betet under många år. . 

Från sUJhkommitteerna ha följande redo
görelser ingå tt: 

Kuinnokommitten. 

Arets arbete inleddes som vanligt med 
festen för missionärernas barn, som hölls 
13 jan; Missionsföreståndaren dr Axel An
dersson berättade därvid m1nnen och in
tryck från sin Kongoresa. 

Kommitten deltog i kvinnornas interna
tionella bönedag för missionen den 16 febr. 
genom anOl'dnande av ett missionsmöte å 
Ev. Brödraför.samllingens lokal, varvid fö· 
redr.ag . höllos av fröken Anna Breckman 
och kinamissionären fröken Willy Sten
feH, v'arefter följde en bönestund. Mötet 
var talrikt besökt. 

Den 9 april var ett samkväm anordnat 
för missionärer, missionärskandidater m. 
fl., varvid stadsfogde Rundbäck höll ett in· 
tressant föredr.ag om Alliansmissionens 
yttre mission. 

Den 5 nov.ta;laJde f. d. kina!illissionären 
miss Ruth Paxson på inbjudan av Kvinno
kommitten å Margareta Hushållsskola för 
en stor skara missionsarbetare över äm
net: Huvudbetingelsen för missionsarbetet. 

Ett liknande samkväm, vartill dock en
dast privata inbjudningar utfärdats, hölls 
den 7 dec., då den svensk-amerikanska 
kvinnliga metodistpastorn miss Winnie 
Gabrielsson höll föredrag, följt 'av ett liv
ligt samtal. 

)}Hälsnirtgen» har som vanligt utsänts 
till alla .svenska kvinnliga missionärer. 

Unrder året har fröken Maria Berggren 
av hälsoskä'l måst lämna kommitten, där 
hon som suppleant ,för Ev. Fosterlands
Stiftelsens mission efterträtts av fröken 
Isabella Stolpe, L. M. F:s representant, 
fröken Ruth Claesson, ,har lämnat kom
mitten och ersatts med fröken Kronström. 

Kommitten har under året sammanträtt 
tre ·gånger. 

Stockholm ia-pril 1935. 

Naima Leuwgren 
ordf. 

http:f�redr.ag
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kl issionsstudi eko mmiL l en. 

Svenska Missionsrådets Studiekommitte 
har linder år 1934 anordnat studiekurser i 
missionskunskap, avsedda för lärare, 
Askersund, Eskilstuna ocl1 Köping. 
Stookholm hölls en liknande kurs, och i 
samba·nd därmed ,anordnades ett antal fö· 
l'edrag i olika skolor under lektionstid för 
skolungdomen. I kommittens styrelse har 
lektor Johannes Lundberg inträtt såsom 
ordförande. 

Herman Sandegren 
Sekreterare. 

PresskommWe n. 

Följa'nde artiklar ha under året utsänts 
till de tidningar, som abonnera t på de
samma: 

Svensk världsmission, av Sigfrid Alm; 
Väl'ldsläget o. missionen, av Erik Folke; 
Svenska Missionsrådet, av Erik Fol'ke; 
Gandhi och Indien, av SigCrid Alm; 
Palestina och missionen, av Sven Linder; 
~lItida Yåckelserörelser på missionsfäl

ten, ay G. W. Lindeberg; 
Det moderna Etiopien , av Nils Dahlberg; 
BibelsäHskapens arbete, av J. E. Lundahl; 
J lIdeJllissiollskonferens i Bra tisla va, av 

B. 	 Pm'now; 
Biboln och missionen, av Erik Folke. 
De tid·ningar, som ahonncrat på artik

larna , ha varit följande: 
Jönköpings-Posten , Jönköping. 
Smålands-Tidningen, Eksjö. 
Syd-Posten, Malmö. 
N erikes-Tidningen, örebro. 
lI'lissionsföl,bundet, Stockholm. 
Gottlänningel1, Visby. 
Eskilst'lIna-Kllriren, Esk.ilstuna. 
Familjevännen, Växjö. 
Ulricehamns Tidning, Ulricehamn. 
Göteborgs Veckotidning, Göteborg. 
Kristianstads Läns Tidning, Kristianstad. 
Ka,lmartidningen Barometern, Kalmar. 

Till Interna tionella :'vlissionsrådcts tid
skrift har som vanligt lämnats förteckning 
på nyu tkommen svensk missionslitteratlIr. 

l(assauLgifLerna ha varit följande: 

Svenska Missionsrådet .. ... . Kr. 1200 : 
Nordiska Missionsrådet .... . » 300: 
Missionsstlldiekommitlt~n ... . » 300:
Internationella Missionsrådet » 2,500: 
Interna tionell a institutet för 

afrikanska språk i London » 200: 
Presskommitten ... . . .... . .. » 567: 30 
Missionss ta tistik ...... . :.... » 272: 99 
Kvinnokommitten .. . . . .... . » 200: 

Kronor 5,.540: 29 

Revisorernas ullålande. 

Undertecknade, som anmodats granska 
Svenska iVIissionsrådets räkenskaper för 
år 1934, få efter fullgjort uppdrag a\'giva 
följande utl å tande: 

Räkenskaperna äro förda med ordning 
och omsorg samt vederbörligen verifie
rade. 

Då vid revisionen ingen anledning till 
anmärkning förefunnits, föreslå vi, att an
svarsfrihet med tac!(samhel beviljas för 
1934 års förvallni·ng. 

Stockholm den 5 april 1935. 
Lisa Blom. kl. fl el/man. 

Med tacksamhet till Gud för hans väl
signelse under det avslutade verksamhets
året uttala vi den förhoppningen, alt Sven
ska YIissionsrådet alltmel' l1Ia skiokliggö
ras at t fylla sin uppgift i det svenska mis
sionsarbetet. 

Stockho,lm i april 1935. 
Jakob E. Lundahl. 

Missionstidningen Sinims Land. 
Under sommai"månaderna juni-septem

ber utkommer jVHssionstidningen Sinims 
Land i {i l' i Jlkhet med föregående med 
endast ell nummer i månaden. 

Meddelande. 
De senare åren ·ha före mlSSlOnårel'nas 

utresor till Kina till vål' expedition insänts 
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en del pal,et, vilka innehållit gåvor till mis
sonärerna på fältet. Med anledning häl'av 
bedja vi få meddela följande: 

För sådana presenter få motlagarna be
tala lull, och denna uppg,\r t. ex. enligt 
uppgift för al/a yllevaroI' till 50 % av vär
det. Bäst torde därför i allmänhet vara, att 
ej sända saker, utan i stället, om man 
önskar giva en gåva, genom Svenska Mis
sionens i ,Kina Exp., DI-otlningga-tan 55, 
Stockholm, sända penningar, vilka då de 
äl'o at! anse såsom personliga gåvor ut
sändas såsom privatmedel till respektive 
mottagare. Pä delta s·ätt fål' då missio
nären själv köpa vad han eller hon behö
"el' och slipper betala 'hög tull för vad 
som kanhända ej för tillfället är .behövligt. 

Skall gåvor in Ila lura utsändas måste 
dessa insändas med det snaraste och på 
varj.e paket måste tydligt angivas dess in
nehåll samt värdet av de olika artiklar, 
som inneslutits. Värdet a v yllevaror bör 
särskilt angivas, enär s'lor uppmärksam
het ägnas s[ldana och försummelse hiil'
utinn<ln kan medföra högre tull på hela 
pa'keleLs innehåll, även om yllevaror en
dast utgöra en del därav. 

S. M. K:s Bibel· och Ungdoms
veckor sommaren 1935. 

Redan tidigare hava vi meddelat, att 
Svenska Missionen i Kina innevarande 
sommal' planerar att anordna två BiIbel
och Ullgdomsveckor: På kJaurit::/ierg, Öst
ra IIusby, östergötland, den 2.'3-29 juli och 
på Säter vid Jonsered i närheten av Göte
borg den 8-14 aug. I-lär följa nu några yt
terligare meddelanden härom. 

Kursledare blir på båda veckorna mis
sionsföreståndare Erik Folke. 

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

I della sammanhang vilja vi erinra om 
alt tur- o. returbilj. på Statens Järnvägar 
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nu gäl/a 10 dagar, varför sådana kunna an
vändas för resa till och från våra »veck'o['». 

Del/agarna böra medtaga handdukar, 
sänglinne, kudde och fillar. 

* 
Vid Mauritzberg sker samlingen på e. m. 

tisdagen den 23 juli. Resan företages med 
tåg till Norrköping. Därifrån ordnas sam
lingsdagen med bussar för resa till Mau
ri tzberg. övriga dagar gå ej bussar, utan 
resande måste sj ä lva ordna för vägsträc
!<an Norrköping-Maurit;;:berg. Man kan 
också resa till östra Husby sta tion och 
däriJ'rån på bil till Mauritzberg. För åter
resan ordnas med bussar på morgonen 
måndagen den 29 juli. 

Postadressen till deltagarna under vec
kan är: Bi'bel- och Ungdomsveckan, l\·Iau
ritzberg, östra Husby. 

Bibelstudierna komma v. Gud att under 
denna vecka ledas a v missionär Carl F. 
Blom. 

Missionsföredragen före middagen kom
ma att behandla ämnet »Från S. M. 1(:s 
tegar på Guds åker», vilket ämne kommer 
alt upp<lelas i fyra: 1. Huru fälten blivit 
beredda; 2. Huru såningsartetet sker; 3. 
Huru skörden inbärgas och 4. Arbetet på 
S. M. K:s hemlandsteg. I övrigt anordnas 
möten efter för varje dag uppgjort pro 
gram. 

* 
Vid veckan på Säter vid Jonsered utan

för Göteborg sker samlingen på e, m. tors
dagen den 8 aug. .Uppbrott sker på mor
gonen den 14 aug. 

Postförsändelser till ,deltagarna kunna 
adresseras: Bibel- och Ungdomsveckan, 
Libanons Sommarhem Säter, Jonsered . 

Bibelstudierna komma Jlär' v. G. alt le
das av missionsföreståndare Erik Folke. 

Missionsföredragen före middagen kom
ma att behandla ämnet »Guds medarbe
tare i tjänst inom S. M. K.» med underru
brikerna: })På missionsstationen I och II; 
På resor i Kina; I hemlandeL» I övrigt 
anordnas varje dag missionsstunder och 
uppbyggelsemöten. • 
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Anmälan om deltagande i dessa båda 
veckor mottages tacksamt på Sv. Missio
nens i Kina ex·p., Drottningg. 55, Stockholm. 

Vi an'befaUa på det varmaste Bibel- och 
Ungdomsveckorna åt missionsvännernas 
kärleksfulla hågkomst. Bedjen för dem 000 
hjälp en oss att få deltagare, särskilt ung
dom. Och m{Jttagen vårt varma tack för 
värdefullt bis tånd härmed under gång
na år! 

Sådd och skörd. 

Yungtsi den 17 april 1935. 

.Sådd och skörd - - icke upphöra. 

.Så skall det vara med ordet, som ut
går ur min mun , - det skall icke vän<la 
Hllbaka till mig få.fängt», <så ä r Herrens 
Jöf~en. 

Vårstormötena .j Yungtsi äro nu över, 
och de ha var-it glädjehögtider . Både så
nings-och skördetider. Herren vare 'prjs, 
a lt på Guds stor·a åkerfält kan detta ske 
samtidigt! .Vårt första sbormöte var på 
uts-tationen Chj-li, med samIingsda'g den 22 
mars. Aldste Hsie, söndagsskolsekretera
ren herr Wen, ett par av tältpredikanter
na, en bibelkvinna vorD där, för att 'hjäl
pa tm med predikan och samtal. Nils och 
jag voro också med. Mycket fo']k var sam
lat de 2-3 dagarna. Och v.ad bättre var 
Guds ande var där, väckande sovande, 
livande trötta pilgrimer, {Jch helande sar
gade hjärtan. Någr.a bog{J steget ut att 
följa Jesus, hos an'dra sådd'es livets ·ord 
för första gången. Sådd och skörd. 
Det var roligt, att se några ny a fr ån plat
sen, där tältet just då var uppslaget, tre 
män särskilt, som utbytt avgud.arna mot 
levande Gud. 

Därnä st kom Pehshu stormöte. Dit reste 
äldste Hsie, Nils {Jch undertecknad freda
gen den 29 mars. Det regnade då vi star
tade och blev allt värre ju längre in i ber
gen v,i kommo, och• . till sist övergick det 
till snö. Vägen är mycket svår, brant och 
stenig. Upp och ned på slingrande smala 
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stigar gick färden , och det gällei' att sitta 
stadigt i sadeln, särsk.ilt där det bär utför 
branterna. Man brukar ju gå ned och gå 
där det är som värst, och det gjorde Hsie 
också, ty han vågade ej rida. Men som 
Nils och jag endast hade ett par skor var, 
och det genom regnet blev slipprigt och 
vått på stigen, så hängde vi på, fastän 
det var riskabelt. Väl komna över bergen 
började det alt blåsa kraftigt. Som vi 
delvis vor{J våta. till följd av regn och snö, 
kändes de t kallt och ruskigt. . 

Trötta, frusna , . men gla da, nådde vi till 
sis t vår bestämmelseort vid 5-tiden på 
eftermiddagen efter att ha. ridit sen kL 8 
på morgonen. Vi hade endast rastat en 
kort stund undei' vägen, för att få litet 
".armt vatten och bröd i oss. Det första vi 
nu gjorde var att få kam litet ldninpiller, 
och det togo vi in alla tre, för aH få 
litet värme i hoppen. Det var ruskigt 
väder <>ckså på lördagen, och vi måste 
låna flera vadderade läcl,en , rör att ej 
frysa oss rördärv.ade på natten, i det oel
dade rummet, ty vad vi på våra riddjur 
medfört, räckte på långt när inte HN ,j 

denna kyla. De tr'oende på platsen voro 
dock så snälla och kommo med sina fi
naste, rena täcken. Herren löne dem! 
Till trots av det dåliga vädret var lördags
mötena väl besö.kta, särskilt kvällsrnötet; 
då många hedningar också voro med. På 
s'öndagsmorgonen kom solen kam, och 
det blev härligt väder. Tr.oende från flera 
byar runbom hade samlats, så det var 
fullt hus, och HelTens Ande var med och 
verkade genom ordets predikan och »brö
ders .gemenskap». Här, såväl som j Chi-Ii , 
hade genom herr Wen ett gott förarbete 
gjorts under de 6 dagar han vistats på 
platsen och dagligen lett flera möten .. Han 
h ar fått vara både troe nde och andra till 
till hjälp, där han rest fram. Han är en 
g<>d predikant och full av nit. Bedjen för 
honom! 

Jag blev förkyld de där dagarna, och 
på söndagskväll en . fick j a.g en förfärlig 
fr{Jssa, feber, samt svårt håll i ena sidan. 
Hur tacksam var jag ej till Gud, att det 
ej kom förr . utan jag hade fått vara med 
under alla mötena, nu var det bara kvälls
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mötet, det kunde jag ej vara med på. Jag 
mådde gruvl'igt illa , där jag läg med två 
het.a tegelstenar, en vid fötterna och en 
vid vänstra sidan, och med 3-4 vadderade 
täcken pä mig · och ändå bara frös, så 
jag skakade. Jag låg och undrade, om 
jag höll på a tt få lunginflamm:a tion, och 
vad vi i så fall skulle t.a oss till där uppe 
bland bergen. Efter mötet förenade sig 
ett par av bröder,na och Nils i innerlig 
bön Wl Gud för mig. Strax kände jag 
smärtan i :si·d.an minska, och fram pa 
natten kom j.ag i en Drdentlig svettning. 
Det var en lång, sömnlös natt, men 
fram på fÖl'middagen på måndag kunde 
jag stig.a upp och följa med till en by 
pä andra sidan en ·djup dal. Jag fi ck rida 
dit. ' Vi · besökte där en troende familj och 
stannade där hela dagen. 

Nästa dag sade vi farväl till de troende 
i Pehshu, satte 'oss upp på mulryggen 'och 
begåvo oss .av på den långa, besvärliga 
återresan. Vi reste denna gållg en annan 
väg, som var något bättre, men längre. 
Efter att ha ridit i .ett i över 7 ,timmar 
r.astade vi en shll1d och drucko litet te, 
Bröd och smergåsar hade vi ju haft med 
och 1ltit medan vi redo, men det var gott 
att få litet dricka och sträck.a ut styva 
lemmar. Efter ytterligare två t.immars 
färd voro vi hemma . ' Vi yoro hemskt 
1röttaalla tre; jag kände mig riktigt för
bi, och det tog flera dagar innan jag 
kände mig riktigt kry igen. Men tacksam 
till Gud är jag, att jag fick vara med 
också på Pehshu stormöte. Någon vila 
blev det inte heller nu Hd för, ty dopklas
serna börj.ade ·i Yungtsi nästa dag. Dess
u tom hade vi st'ormö-te i Changing lör
dagen och söndagen den 6-7 april. Nils 
reste dit , men jag följde ej me·d, utan 
iätbibelkvinnan resa i stället. De hade 
just då herr Wen där på besök. Även där 
var det fullt med folk, och vi få bedja 
och tro, att hans !besök får bli till väl
signelse. På den platsen är det minst upp
muntrande av- våra utstationer i Yungtsi, 
och jag ville här bedja eder om särskild 
förbön för de få trDende, som .finnas där. 
N[lgra äro icke till är.a för Guds .llamn, 
och de behöva i sanning bli 'omvända. 
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Dessa komma icke hellel' med till slor
mötet i Yungtsi. Om stormötet där vill 
jag sända ett meddelande senal'e. 

Nu en hjärtlig hälsning 'frän Nils och 
mig. 

Eder ,i Herren 

Giga Slyrelius. 

»De åto alla och blevo mätta)" 

Han log brödet och välsignade de t 
och de Mo alla och blevo mätta 
och de fyllde tolv l<orgar med stycken. 

Joh. 6: 1-14. 

Under vär kvinnokurs här i Hancheng 
i mars har Gud genom många underbara 
ingripanden velat lära oss trons hemlig
het. Ett av dessa vill jag här berätta. 

Kvinnorna skulle denna gång taga mjöl 
och gryn med; enligt kinesernas förslag 
ett skålpund mjöl om dagen per person 
samt litet gryn till soppa. Vi utsågo en 
person att utöva sträng kontroll vid in
lämnande!, så att alla lämnade fullt mått. 
:Många had·e · ej beräknat detta och med
förde endast några skp. efter godtycke. 
De fingo då betala kontant, vad som fat
tades eller lä mna in mjöl senare. Kol, 
ved, fDtogen, olja, grönsaker etc. skulle de 
få gratis. Två fatNga kvinnor anställdes 
i köket och vara så tacksamma, om de 
hara fingo maten gratis. Emedan det var 
första gången de skulle ha produkter med, 
skötte jag själv räkenskaperna för att se, 
hur de·t hela skulle gå ihop. Under nöd
åren ha de fått väUing gratis, men nu, 
när de gDda åren kommit, vilja vi upphöra 
med den sortens nödhjälp. Då veta vi 
också, ,aH de som kDmma äro besjälade 
av rätta motiv, nämHgen längtan - ·efter 
andlig hjälp. 

Hände det att någon måste resa h em 
·för tidigt, fingo de tillbaka sitt mjöl eller 
dess värde i kontanter. Ingen hade heller 
drygt mått, hellre motsatsen, och ingen 
betalade mer än just för de dagar, den 
åt Efter n ågra dar kom vär hjälpkvinna 
och var alldeles ut·om sig. »Detta går inte 
oilängd'en», sade hon. »Jag väger ut precis 
1 y. skp, på varje person dagligen, och de 
ha ju bara lämnat 1 skp. om dagen. Många 
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säga, a~~ de äta dubbelt så mycket här 
som hemma, ty de är{) så lycldiga här.» 

J ag tröstade biide henne och de ängs
liga kokerskorna med, att de bara skulle 
låta dem ä ta sig mätta, så skulle vi se till, 
at! bristen blev fylld. Men det var inte 
utan, att jag .kände mig litet ol'oIig själv 
också, ty en brist på 10 slip. om dagen 
shlle ju bctyda ' inköp av 200-300 skp. 
under månaden, et:t ej så ringa tilIngg tiN 
andra kursutgifter. 

Det va l' e n lektionstimme. J ag hade Jesu 
under med andra klassen, till vilken de 
två kokerskorna hörde. Vi talade om be
spisningsundret. »)Och Jesus tog brödet, 
såg upp mot himmelen. och välsignade 
del.» Jag m ås te tydligt förklara ordet 
»väJsoigna»: förvandla det lilla till mycket , 
så att det blir nog och övernog. Jag tog 
ett bröd j min hand· och gjorde så, som 
jag tänkte mig Jesus g}orde. Plötsligt grep 
det mig, att jag ju aldrig i mitt liY varit 
så fatlig, all jag haft endast ett bröd i 
min hand. Jag hade besökt åtminstone 
en av dessa kvinnor i hennes hem, niir 
hon ej ens hade.så mycke t att mälta fyra 
pers{)ner med. Nu skulle jag lära dem 
att tro p å detta gudomliga ingripande. 
Jag kii nde mig på en gång sa liten, så 
o\'iirdig denna höga kallelse. Hade jag 
själv denna tl'O? Mina tankar gingo till 
kurshushället. Var det ej otillräckligt? 
Kunde detta Jesu bespisningsunder upp
repas? Jag .skämdes inför Gud. Jag hade 
ju bekymrats för detta i st. f. att tillsam
mans med b 'innorna bära bekymret till 
honom, Slom har all makt. 

»Oc·h han gav ät lärjungarna, att de 
skulle lägga fram för 'folket.» De skulle 
taga i sin händer det Iilla, som av Jesus 
välsignats för att giva det åt folket; alltså 
de fingo vara med alt visa Jesu härlighet 
och makt. För detta än·damäl äro ju ock 
vi här; att visa på den mak!, som inga 
gränser vet. 

Pa kvällarna brukade vi samlas ute på 
garden i en slor ring för an sjunga och 
bedja. Denna kväll talade jag om h ur det 
var ställt med hushållet. Från den dagen 
bads dagligen om bespisningsvälsignelsen. 
Nu blev jag själv tämligen lugn för detta 
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bekymmer, men min limörsikt hade bc
gränsning. Nog skulle mjölet bli drygt, 
tänkte jag, men det måste nog i alla fall 
köpas tiU en del, ty mått är mått, och 
siffror äl' siffror. Ha l Y. skp. utvägts om 
dagen, måste ·det . ju vara $.å mycket 
mindre i mjöllådan dagligen. 

Den vise i ordspr. säger: Förtrösta pil 
Herren av allt ditt hjäl'ta och förlita dig 
icke P~l ditt förstånd. Ordspr. 3: 5. 

Avslutningsdagen kOlll , och räkenska
per' n a slutfördes. Då \,·jsaue det sig, att 
där var icke ens brist på ell skp. mjöl. 
Det hade blivit väls igna/. Ingen av oss 
tvivlade på, alt vi stod,o inför . ell nytt be
spisningsunder. Femton kvinnor kunde 
stanna oeh äta gratis två dar, och den ena 
kokerskan bar hem en stor korg av öyer
bl,i vna slyeken. Själ v gick jag in i mil t 
rum och bad Gud förlåla, att jag ej trotl. 
honom om alt kunna fylla hela bristen. 

Pä d et att.d u må sä Ila din l'örtröstan 
till Herren undervisal' jag i dag just »clig». 
Ordspr. ~2: 19. 

Bliv med om att tacka för aUt, vad yi 
Iingo se av hans härlighet, och tack, att 
Ni bedit för {)ss! Fortsätt! Det lönar sig. 

}{ed hjärtlig hälsning 

llancheng den 5/4 1935. 
JHaja Lundmark. 

Fem månader i Juicheng. 

Juicheng el. 7. 5. Hl;)5. 

Kära Missionsvänner! 

Välsignad vare vär Herres Jesu Kristi, 
Gud och Fader, som i Kristus har välsig
nat oss med all den. himmelska världens 
andliga välsignelser. EJ'. 1: 3. 

rör alla de många kära ,brev. som jag 
mottagit Irån Eder ber jag att härmed fa 
framföra mitt varma tack. Jag hoppas så 
småningom få tid {)ch krafter att ,besY<1ra 
dem alla men till dess vill jag genom dessa 
rader visa min tacksamhet. 

Fem månader 'ha gan sedan jag I,om 
'fram till mitl gamla arbetsfä lt Juicheng. 
Eder kärlek och edra förböner 'ha varit 
en daglig förnimbar bära nde l<raHuncler 
de många uppgifterna som mött mig . 
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?Ilånga gånger har jag tackat Herren rör 
,)11 han lät mig komma åter till detta folk , 
som så väl bchöver vår hjälp, {)ch kä nslan 
Grh vissheten om EdClrt varma in tresse 
iör oss, Edra sändebud oen kinesernas 
andliga behov, hjälper oss att bära hör
dorna. Sant sjunger sångaren: »Ej en
sam jag är, mig följe!' var stund En vän , 
som ej sviker i nöden; All fiendens här 
han slagit i grund, Båd' synden och satan 
och döden. Han känner mig väl, Han 
håller mig :kär, Mitt namn på sin :bröst
sköld 'han skrivit, Med honom min väg till 
himmelen bär, Där arvslott i ljus han mig 
givit.» 

lllnerligt glad var jag alt genast kunna 
dela i])örcloma med Ebba Viden som varit 
ensam i ;lI-betet hä'r sedan .Judith Hultqvist 
reste hem. Hela våren har möten och 'bi
bel kurser avlöst varann, och jag var så 
glad {)ch lycklig över den stora moltag
ligheten och villigheten att lyssna, så jag 
glömde bort att mina kroppskrafter vor o 
begränsade. Kort före dopklass och stor
möte Iblev jag sjuk, troligen i tyfoid, som 
hållit mig fängslad vid sängen flera vec
kor. Trots a lt det var ett lindrigt fall , så 
år det en åtföljandc envis svaghet, som 
ännu gör mig obrukbar till arbete. Liv oc:h 
hälsa ligger i Herrens hand, och jag är 
viss om aH nä!' Herrens tid är inne då 
kommer :kraft.erna åter. Det var en för
.sakelse för mig att ej ,kunna vara med på 
det första stormötet hiir sedan jag kom 
iiter, men i anden följde jag med och 
gladdes med ' dem som voro glada. Fyra 
kvinn{)r och två skolgossar döptes. An
talet av kvinnor, s{)m komma till tJro på 
Jesus, växer år efter år, männen äro där
.emot sena att avgöra sig för Herren. Vi 
behöva män i Juichengs församling som 
kunna och vilja taga verksam del i ar
betet, .bedjen med oss därom. Det intresse 
församlingen tager i skolan och evangeli
sationsa!ibetetär uppmuntrande. De ha 
nu hörjat under!hålla sin egen evangelist, 
visserligen är hans lön mycket liten, men 
ansva.ret för honom {)ch hans arbete ute 
i dislriktet vilar helt på dem, det sporrar 
dem till båd'e offer och' bön. Det har inte 
fallit r egn på länge, det ser allvarsamt ut 

L A N 1) 166 

för skörden.* Sands tormarna ulpinar allt. 
Vi bedja Herren om regn. Mandarinen 
har utlyst fasta och sorgligt ljuder t'empel
klockans dova klang varje morgon, ännu 
härska!' mörkret. 

Med varmaste hälsningar 
Eder i Herren 
Gerda Carlen. 

Hemma igen. 

Av Carola Bergling. 

Yuncheng, Sha, d. ~5 fobr. 1935, 
Jag har nu vari'! h emma i Yuncheng litet 

mera än en månad. Under hösten fkk jag 
en tid stanna 'kvar på det härliga Kikung
shan i Honan, där vi varit under 'hettiden. 
J ag behövde ordna för våra största barn, 
som skulle gå i den svenska skolan där. 

Den 19 dec. föddes vår lilla Olav nere 
i Sinyang, 5 sv. mil från Kikung. J ag 
var då 'hos d:r Skinsnes {)ch hans familj, 
som arbeta där. De tillhöra en norsk
amerikansk mission, men sjukhuset och 
villan som de ,bebo äro byggda av icke 
kristna kineser i staden. D :r S, sa mt :hans 
Ivå utländska sköterskor göra ett mycket 
gott arbe te där. De ha regelbundna guds
tj-änster på sjukhuset samt bibelkvinnor 
och en evangelist, som gå omkring och 
tala med de sjuka. De ha även frihet 
att dela 'ut traktater och 'hänga upp 
b~bliska tavlor på väggarna, De ledande 
kineserna inom sjukhuset ha dock intet 
intresse av kristend{)men utan på sönda
garna t. ex. pågår Ibyggnadsarbete och re
parationer inom 'sjuk'huset som vanligt. 

Min man fick tala ett par gånger lill 
sjukhuspersonalen. Han blev även kallad 
till en lungsjuk patient. Denne var mycket 
klen, omen visade ändå stort intresse för 
vad som sades. Nästa dag fingo vi höra 
att 'han redan var död, 

D:r S. är allmänt känd ,och avhållen i 
södra Honan. Han är också en ovanlig 
man på många sätt. Vid ett bönemöte ta

* EnHgt sena re underl'ättelser synes regn ha 
fallit , sil alt bomull och hirs etc. kunnat sås. 
Vetesl<örden synes också visat sig vara bi"lttrc 
än man " ,.gal hoppas. Delta är slora ämnen 
till laoksägclse. Red. 
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Jade han lill oss utl'änningar om gamle 
Simeon. De äldre voro djupt gripna, och 
de unga, till vilka han särskilt vände sig, 
och bland vilka även hans tre ra ra barn 
,befunna sig, hörde på med tårade ögon. 

I Honan är .det ju ständigt oroligt. En 
gång hade vi 3,000 röda endast 1,5 sv. mil 
från Sinyang. 

För första gången måste vi som familj 
fira julen p-å skilda håll : TvHn man , jag 
själv, Rolf och den lille nykomne i S. och 
våra två stora barn 'hemma' i Yuncheng. 
Vår svenska skola flyttades nämligen vid 
julen fl'ån Kikung till Y., och barnen reste 
med fröken Hanna Lundberg ditupp. Bil
vägen var genom det myckna regnandet 
på hösten på ett ställe förstörd på flera 
km., och man måste där köra upp i ber
gen punt encljup ravin. Plötsligt stannade 
bussen med ett ryck, och chauffören ro
pade att alla måste ·kasta sig ut ögonblick
ligen. Hade dörren varit på sidan åt -bråd
djupet till hade de varit förlorade. Men 
»resenåden» räckte till ,även denna gång. 

En detalj från julfirandet i S. vill jag 
berätta. Julnatten hörde vi plötsligt horn
musik frän stadsmuren. Det var våra 
kära, härliga gamla julsånger, som tonade 
ut i den stilla natten. Vi låga stilla och 
lyssnade och njöto. För oss lä t det som 
änglasång. Skall den tid komma en gång 
iör Kina, då de kristna julsångerna skola 
ljuda från stadsmurarna i julnatten, bring
ande glädje och 'hugsvalelse till längtande 
själar? Men nej, då 'behövs ej .längre några 
stadsmurar. Då skall frid och samförstånd 
råda i männisJwrnas hjärtan. Då skall det 
inle längre finnas rövare och röda i 1-10
nan och Shensi och i S~l många andra 
provinser härute. Då skall inte längre så
dana saker som mordet på de unga Stams, 
som skedde före jul, förekomma. Sjö
rövare, sådana män som förde bort de 70 
missionärs'barnen i Kina Inlandsmissionen, 
som vara på väg till sin skola, skall ej 
heller finnas. Men - har Gud lovat oss 
en sådan tid 'här på jorden i denna tids
åldern? Dock, vi få hoppas därpå .för den 
kommancle. Jag hade till barnkvinna i S. 
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'en fru Cheo, en icke kristen kvinna. Först 
syntes hon ej alls intressera sig för and
liga ting, men så småningom tycktes hen
nes sinne öppna sig för de himmelska 
värdena. Ofta sade hon: Fpun kan nog 
aldrig förstå vilken skillnad det är mellan 
dem som tjäna Salan och dem som till
höra Herren. 

.~:. 

Det var ej utan att vi mycket fruktade 
för den långa och besvärliga resan hit 
hem till Shansi med .vår lille tre veckor 
gamle gosse . . Det var ju i januari månad, 
och vi skulle bl. ,a. också över Gula floden 
på vår färd. Vi hade tre dagars resa. Då 
vi närmade oss Tungkuan, där vi skulle 
stiga av tåget, var det kallt och snöigt. Vi 
gingo till missionsstationen där det nu en
dast bor en kinesisJ( församlingsäldste och 
fingo där ett oeldat rum. Kölden stralade 
ut från väggarna, och ,genom, det , enkla 
papperstaket" där råttorna gjort hundra
tals små hål. Nästa dag skulle vi gå över 
floden. Det var ett stilla, blitt väder. Rik
tigt svar på ibön . . överfarten. gick bra, men 
innan vi ännu hunnit till andra stranden 
stötte vi på· grund~ Fem andra båtar sutto 
fast på sammasälot, så det såg ej lovande 
·ut. Floden var full av snösörja. Männen 
anbetade länge, men utan resultat.. Då 
satte' de sig att vila. Vi Ihade ju ingen 
brådSka! Bäst att vänta och se tiden an! 
I Kina 'har <man , ju inte 'bråttom Men vi, 
som skulle 'hinna fmm tiJ]. Yunchengsam
ma dag för att slippa övernatta i ett kallt 
värdshus, hade ej lust att vån ta. Vi ·bådo 
männen försöka igen, men de ville inte. 

Nu hadetvä timmar gått, och det bör
jade olåsa ;k'allt. Lille Rolf frös om · föt
terna och grät därför, ochbahy 'började bli 
orolig och ville ha torrt ombyte. . Vad 
skulle vi göra? - Som så' m ånga andra 
gånger, då vi vari,t i nödläge, skickade 
Gud en kristen kines till ~ss. Det var en 
man från saltverket ,på denna sidan flo
den.»Och de sågo hans ansikte såsom en 
ängels ansikte.», Apg. 6: 15. Newland p å 
saltverket Trär i Y. hade sänt sin nya F ord 
att möta oss, och d.enne kristne man, ,an, 
slälld i saltverket, hade då med tillhj~ilp 

av plankor och de !båtar, som lågo när
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mast stranden tagit sig över till oss. Nu 
~mnde vi ju också gå samma väg. En hel 
jjten skara av tj1änstemän från saltverket 
kommo till vår hjälp, och snart voro vi 
"id ,byn, där bilen väntade. Vi blevo in
bjudna till saltverkets 11US i ett varmt rum, 
där Rolf fick tina upp sina frusna fötter 
och baby fick sin skötsel. Min syster 'hade 

sänt smörgåsar och mjölk , och eftersom vi 
endast kunnat fä litet dålig kinesisk ma t 
det sista dygnet smakade det utomorden t
ligt. De tolv svens;k'a milen till Yuncheng 
,kördes på mindre än [re timmar, och 
snart sågo vi vårt kära Yunchengs stads
murar avteckna sig mot horisonten, 

Forts. 

REDOVISNINGAR 
för medel iuflutna till "Svenska Missionen i Kina" under juni 1935. 

Allmänna MIssIonsmedel. 800. Missionärerna på Missionshemmet . i 
Duvbo. d:o 33: 

753. E. 	A., Gbg, »Givet» 20: - SOL K. W ., Liuingö, d:o ;j: 

755. G. 	 o. A. M., Visby ;'0: - 802. D :0, till Emma Beskows bår 10 : 
75G. 	 S. P., Slock8uud, i st: för bJom 803. E. J., Boden, till Job. Aspbergs 

mor vid Emma Beskows bål' ;j: - nnderh. 100: 
757. E. 	K., Drottningholm, d:o å: - S07. ,,9/G Han är Henen; han göre vad 
758. A. o. K . N. , Gbg, d:o 15: - honom täckes", l Sam. 3: 18 JOO: 
75D. 	 B. O., S. M., 1. M., A. o. O. M. , SOS. Familjen N. P. O., i st. föl' blom-


On-viken. d:o 10: - mor vid H . Hallencreutz bår l;;: 
760. Medel fr. Mora lG: - SO~. B. o. J. R., Sthlm, d:o . 10: 
7G1. ..Tackoffel'» till Thyra Lindgrens S10. G. R ., Västerås. d:o 25: 

underh. 95:- 811. E. o. R . S., Sthlm, d:o 5:
7G2. En liten blomma tiJJ tant Emma S12. "Ett tack" 10: 

Beskows minne 5: - 813. C. I., Alandsdnl, r esebidrag 5: 
7G3. ..Eder Fnder veb) till ;\{nrin Hult- 814. Koj\, i Säter 25: 

krnnty, ulHJcrh. 10: - 815. D:o i Brötjiirna 12: 50 
..Gliidjehössau .. . 128: - 81G. D:o i Skattungby n 24: -
Jl. B., Umeå. jO: - S17. D:o i Edsbyn 30: 
!\{. B .. HCjuc 25: - 818. D:o i Holmsvedens JUissionshus 30: -
Hcjdc Ryfören. 25: - 8l~. D :o iDalfors, Äshammar 15: 
Syster Huth, en tacksamhetens blom- 820. B. o. K. F ., Storängen, i st. föl' 

ma på H. Hallencreutz bår 5: - blommor vid H. Halleureutz bår 10: 
.771, »Eo länk » 25: - 821. H. E-n, sparb.-medel 5: 
772. California Kommitten till O. o. N. 822. B. u. K. L ., Sthlm 30: 
I " Styrclius ulldel'h. 60: 02 823. A. o. 1<. 1\., Gbg, i st. för blommor 
773. I . B .... tionde" 	 lå:- . vid H . Hallencreut.z bår 1;;: 
774 ." K. ' S", Viuslöv, " tionde för april  824. J. A . P., Sthlm, d :o 15: 

maj ») 50: - 82G. G. S., Små!. Tuberg, " tionde, Hel'
775. J . v. K., Sthlm. koll. 15: - ron behöver dem», Matt. 21 : 3 15: 
ii7. A. o. M. L ., Sthlm. i st. fiir blom· S27. Familjen E. H., en tacksam häls

mol' vid H . Halleucrentz bår 5: - ning... i st. för blommor .vid H. 
778. J . G., d:o , d:o 	 10: - Hallenereu tz bår l',: 
77!)' .T. R. I. o. A. H., Äppclviken , en 828. L Il., Stocl<sunu, d:o .3: 

tacksamhetens blomma till d:u 10: - 82~. ,:\L o. J. v. }1., Sthlm. d:o 10 : 
F. T. J,. o. H. B .• Älvtijö, d:o 10 : - 830. H. K, Sanda 	 10: m: C. 	 o. E. B., Sthlm, d:o 5: - 831. H. F., K;'ge 10: 

782. 	 G. A . A .. d :o, i st. för blommor till S32. A. S., Vrig-st.ad 10: 
d:os bitr 20: - 833. K. F. U. M:s Uppsveuska dish'., till 

783. A. S .. d:o 10: - i\lorris BergJiLlgs underh. 500: .:... 
7~4. M. hl.. Sthlm, d:o il:- 834. L o. G. T., Norrköping, " till min
785. C. 	 o. L. T .. Storäugeu, d:o 10 : - net uv uen oförgätligo vännen 
7SI;, Familjen L., Djursholm, 'd:o 10: - Henning Hallencreutz.. 30: 
78i. A. D., Södertä lje, d :o 5:- 83G. A. o. G .. Ä., Sthlm, i st. för blom
78R. överste D:s barn, d:o 10: - mor till d :os bår 5: 
7Sr!. S. o. S . . J., örehl'o, d:o 25:- 837. O. ' 0. O. v. M., Sthlm, d:o 100: 
790 . D. 	M., Sthlm, d:o 10: - 838 . H. S .. d:o 10: 
791. 	 H. IL, Råsunda, ett tnek till älskade 839. J,'. O. A. F. o. J. O., d:o 25: -

Emmu. Beskuw 10: - 840. 'l'. S-dt, Sala 20: 
7D2. R. o. J. W-p, i st. för blommor till SO. Koll. i Betel, Nässjö, 9/G, vid J. 

d:os bål- 10: - Hultqvists besök 25: 
7D3. M. D-r, d:o 10: - 842. SkierydskrotsclIs Ungdomsfören. 45: .:.. 
7D4. O. H., Furunäs, ..Pingstlilja på Ki 843. V. W .. Malmö. i st. för blommor vid 

nas stora blomstergård .. 25: - H. Hallencreutz bAl' 15: 
795. »Kusin Annan Rnmlösa Druon 5: - 845. Ch. D. T., StOl' ängen 100 : 
7%. . K. F. U. K., Kristianstad, ti ll Ida 84G. A. o. A . H., Karlskrona , en blom-

Söderbergs underh. 450: - ma på Emma Bt:skows grav 10: 
797 . Sagnbo vi lohem, Stocl,sund. i ~t. för S47. D:o, u :o på H. HaJlencreutz grav 10: 

blommol' vid H. Halleucreutz bål' 10: - 848. F. P ., Falun 7: 75 
7DS. S. P., d:o, d:o 5: - 849. L. M. F., till Fl'ioa Prytz o. Maria 
i99. E. L., d:o 	 20: - Ny lins underh. ~OO: 

http:Vrig-st.ad


},G8 	 S I N I M S 

'-;;;0. »Jng kan inte l·äkna dem alla» etc. 100:
S.,1. A. B., i st. för blommor vid H. Hul· 

lellcreulz bår 	 lO: -
Sparbössemcdcl vid of rerfest i Tranås 377: 50 
llårdkrUllkeryds syfören. ;'0: 
R. S., GbA" 25 : 
"PIL i Träne » gm F. B.. Ovcs· 

holm . 50: 
Onämnd, Vrigstall, "Varc n sti lla 

vcrket är hans » 5: 
s:;,. E. S., B.iörköby 25: -
HiiS . A. O., NordCl'ö n 50 : 
8:;9. P. E. W .. Djm'sholm, en blomma på 

H. Hallenereutz grav 10: -
SfiO. A. ,J., Flisby, gm E. B. 14: 80 
81i1. R. S., SI<eIlefteå, »blo msterpenga r» 

gm A. B . 1: 
sr,z. Skellefteå landsförsamlings Mfg lH:;: 
~G.3 . R. M., Sthlm 20: 
86-1. E. L .. Sjötorp 200: 
~G7, »Tackof fel"l) 10: 
8G8. Y. A:s bibelkrets inom .Tkpgs KristI. 

Ynglingafören. , till Ake Hnglunds 
underh, 100: 

SG9 . »)lidsommarsgt'lva fr. Dalom » 28: 
'870. A. J ., Sparbössa 10: 
-871. Offerkuvert L T. B., gm d:o 1U: 
H72. Onämnd 100: 
Ri;l. L. H., Lund. »tionlle» 4: 28 
Si4 . »OV A» gnl d: o -: 3D 
Xi;;. O. , gm·d:n l: -
SiG. VetIanda Kristliga Unfdomsröl·en .. i 

st.. för 	 blommor til E. J. på 40
årsdagen 	 50: 

Kronor ;;'512: 24 

Särskilda ändamål. 

"7'>2. A. G.. Malmö, [ör eva ng. Li ehen-te 
o . llon 	~hu(~n·l.uo underh. 250: 

754. 	 M. O., i Kt.. ri)l" bIOlIlmor vid Emma 
BeKkows hål', ti Il MIlria Petters-
Sons bllrnh. 50: 

i'fjS. 	 Storbl'ånnulIs skolbarn ti Il CaL"ula 
Bel'glillg, at.t anv. efter gott!. 3: 20 

7,0. A. 1. JIL till dera" t.l·e ( ~va llg. UfI
(Jcrhåll 300: 

7i6 . J!. .1. •.AIgar~1s, på 70-årsuagen. ti Il 
'Nlarin eel terRRon~ harJlll. i Sinall 15: 

·804. G. H., Lulefl. ti Il eVrLllg. Dii l'aolo 
ulluerh. h os .J. Aspberg 50: 

·80.,. Kinasyförell. t.ill .lngehorl! Aehcll 
rör burn- och kvilluoarbetet, gm
E. P., Ljungby 	 300: 

b06. 	 S. A. A., l·' igen olm. till l\fnria Pet.
terssons harnh ., gln 13. W. 25: 

825. 	 A. .J .• Kinn ulllalmu. till n"rda Car
!Ein. att an\'. ertor gottt. 15: 

·8iJ3. 	 Skolbarnen i överbYl1s Marieby 
sIlläsiiola, till Hanna Wang att 
anv. eftor I!ottf. 3: 50 

844. 	 E. L. W., Lillköpiug, ti II bibe lkv. 
underh. 125: 
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Sti:;. L. 	 K .. Klintemåla, »ti on de fl'. väl' 
lilla u[fär » till Maria Pette rsson 
at. t allv . efter gotU. 25: 

80i . E. 	S .. »ett ta"k för hjälp i nöd» till 
d:o gm 	d:o 17: 50 

Kronor 1,179 : 20 

* 
Allmänna MIssionsmedel 5,512: 24 
Särskilda ändamål 1,179: 20 

Summa under juni månad 1935: Kr. 6,691: 44 

Med VaI'nlt tack till vat"je gj.vare! 

»Herreu är min henle, 1ni.Q ska.ll intet la·ttas. » 
Ps. 23: 1. 

Missionstidningen 

SINIMS LAND 


utkommer 1935 i sin 40 :de årgång. 

Organ för Svenska IIIissionen i Kina. Ansvarig 
utgivare: Erik Folke. Redigerad under medver
kan av Martin Linden m. !l. Utk<>mmer med 20 
nummer om året, samt innehåller uppbyggelse
artiklar, bibelstudier, brev fr. Kina, uppsatser 
för ungdom samt missionsnoliser från när och 
fjärran m. m., m. m. 

Tidningen kostar: helt år kr. 2 : 25, tre kvartal 
kr. 1: 75, halvår kr. 1: 25, ett kvartal kr. O: 90. 

Sänd till utlandet kostar tidningen kr. 2: 75 
pr år. 

Prenumerantsamiare, som verkslällaprenu
meration å närmaste p<>stkontor, erhålla, mot 
insändande lill expo av postens kvittenser, kr. 
2: 25 [Öl' varje 6-tal ex. men då intet fri· 
exemplar. 

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

Provexemplar erhållas gratis från expeditio
nen. Redaktionen. 

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

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

INNEHÅLL: 
)\Jag gå r till himlen val' jag går.» - Redogörelse för Sv. Missionsrådets verk· 
samhet 1934 . - Från Red. och Exp. - S. !'IL K:s Bibel- och UngdomsvecJwr. 
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SEENDETS G U D.· 


»0 ch hon"'gav ,H-erren, Som ' h'ade ~ 
tala t me.d-- h enne, e tt namn, -i d et 
hon sad·e:'.ou är Seende ts Gud.' 
Hon tänkte nämligen: Har ]a.g då 
verkligen här ·få tt se en skymt av 
h<> nom som ser: mig?» 1 ::\IIos. 16:13. 

Jag .minns hur .det.var , när jag fick 
följa med far och mor i kyrkan. Det 
hade varit förberedelser för den hög
tiden och när helgmålsklockan ring- , 
de, skulle allt vara färdigt. b å skulle 
vi vara beredda att gå i Herrens hus 
och tillbedja Gud. Därför blev det 
också så att söndagsgudstjänsten in
te var någonting fristående i veckan 
utan den var veckans höjdpunkt. Den 
ga,v helgd och högtid även över var
dagen och dess gärning. Då vi trädde 
in i kyrkan, var det första som rik
tigt gjorde djupt intryck på mig: 
»Helig, Helig, Helig är Herren Se
baob, som prästen sjöng. Och jag 
kan känna ännu, huru det böjde bar
nahjärtat ner inför Gud. Efter det 
var det lika naturligt att bedja till 
Gud som det var att andas där inne 
i templet. Men det var ju så mycket 
sedan i ritual och predikan som jag 
inte förstod och inte orkade följa 
med. Det var dock en sak SOf1TI all
tid kunde sysselsätta mitt hjärta och 
sinne. Där var en symbol som häng
de i koret, en gyllene sol omgivande 
en triangel med det allseende ögat i. 
Vid en restauration togs det bort, ty 
det skulle ha skrämt barnen, sades 
det, att se det där ögat. För mig var 
det inte någonting skrämmande. 

* (Föredrag av 'Missionär Carl Blom i 
BetesdaO(yrkan Kristi] \h im melsfärdsdags 
kväll, i samband med S. M. K:s år sm öte.) 

T.viirtöth, det va.r" som cm Gud hade 
velat säga till mig: »Nu kunna vi se 

på varandra en stund, Carl. » D å 

kunde jag sjunka ned i betraktelsen 

av Gud själv, inte så my~ket i betrak

telsen o m Gud. 

Då jag nu får taga detta som ut-o 

gångspunkt, så önskar jag så inner
ligt, att jag kunde överföra någon
ting av den betraktelsen till alla SOIffi 

här äro samlade. Det var väl någon
ting sådant som hände med Hagar. 
Vi veta inte huru hon först ställdes 
inför Gud, men vi förstå, att det gick 
på många för henne underliga vägar. 
Det var lidande och nöd innan hon 
förstod, att den sc~n såg henne och 
försåg henne med allt var Gud. »V ad 
fattas dig Hagar? » frågar Gud Ha
gar en annan gång, (som vi läsa om 
i 1 Mos. 21:a kap.), och Herren 
»öppnade hennes ögon ». Det var det 
sean fattades. Det andra, det hade 
Gud i beredskap åt henne. Men de 
ord vi läste som text, de synas mig 
vara höjdpunkten i hennes erfaren
het: att hon själv också fick se en 
skylffit av Gud. Hon hade umgänge 
med Gud, hon hade ölmsesidighet i 
förhållande till Gud. Det var på det 
sättet som Gud blev för henne seen
dets Gud. Det var väl någonting 
liknande detta so;m Jesus menade, då 
han sade: »Saliga äro edra ögon att 
de se. » De kunde urskilja någonting, 
och däri bestod deras salighet. In
nan profeterna kallades profeter, kal
lades de siare. De hade fått den 
andliga 'synen och hade sedan något 
att meddela, nämligen vad Gud med
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delat de'm av sina hemliga rådslut. 

Det beror så mycket på vår inställ~ 

ning både ojm och vad vi kunna se. 

»Vad gingen I ut i öknen för att se? », 

frågade Jesus fariseerna. Vad de 

fingo se, det hängde på vad de gingo 

ut för att se. Och Jesus ville inrikta 

sina lärjungars hjärtan och sinnen 

på den andliga verkligheten, så att 

de inte bara skulle se det som fÖr 
ögonen var. 

Och nu gäller det för oss här, var 
och en: Vad har vi kOlrmni t hi t för 
att se? Vi ha hört utdrag ur årsbe
rättelsen, fått vara med am rika och 
uppbyggliga stunder. Men vad ha vi 
sett? Det skulle kunna hända, att 
man fastnar vid det yttre, vid redo
görelsen för möjligheter och behov, 
för farligheter och svårigheter. Och 
är det så att vi stannat för detta, det 
yttre, ja då ha vi aldrig riktigt fått 
syn på det verkliga innehållet i års
berättelsen. En sådan bör förstås på 
ett andligt sätt, och därtill behöves 
ett öga, riktat på Gud och inriktat 
efter Guds sinne. Annars kan det så 
lätt bli så, att ·vi bedöma arbetet ef
ter det synliga resultatet. Det skulle 
kunna hända, att det växer upp ett 
sådant där sinne som Jesus vände sig 
emot, då han uttalade sitt verop över 
dem soon foro över land och vatten 
för att göra en proselyt. Vi hörde om 
över 800 nydöpta och över 6,000 för
samlingsmedlemmar på fältet. Är det 
livsgemenskap med Gud hos varje 
kO'm1munikant? Vem kan se det? Inte 
ha vi något att yvas över, inte heller 
över det resultat vi se. Men det är 
mycket att bedja för och ödmjuka 
oss inför, mycket som skulle föra oss 

närmare till Gud. Ty han vill i san

ning se den rätta vägen för oss och 

föra oss in på den. Den största ' faran 

i att inte se ;ned Guds ö.ga på vår 

väg och vandring, det är den att vi 

inte följa vår Mästare i spåren, och 

kanske inte ens se spåren utan skym

ma bort dem för oss själva och andra. 

För oss gäller det ju frCIJmför allt att 
följa honom. - »Utan :mig kunnen 
I intet göra», säger Jesus. Jag tän
ker på de stora möjligheterna där 
ute. Vi glädjas över dem och tacka 
Gud för dqm. Vi må också komma 
ihåg, imitt under glädjen och tack
sägelsen, att det inte är alla dörrar 
och möjligheter 'som leda till målet. 
Vi få lov att kunna urskilja dörrarna 
också' och se vart de föra för oss och 
för vårt arbete. När vi tänka på de 
rika möjligheterna i äimbetsmanna
kretsar och den vänliga inställning, 
som för närvarande råder, så är det 
nyttigt för oss att minnas en viss ge
nerals arbete, sojm i stort sett aldrig 
ledde till någon frukt. Q;m det ock å 
andra sidan är mycket som för oss ter 
sig sOom felslagna förhoppningar, så 
är det ändå inte säkert att det är det. 
Om vi inte se växten genast, så kom
mer frukten kanske i sinom tid. En 
man Som var med och hjälpte mig 
och :mina ,medarbetare i Loyang un
der den allra första tiden där, kunna 
vi först nu, efter många år, se frukt 
hos. Herren har lovat arlaregn, men 
även serlaregn. Det gives vårskörd, 
men det gives också höstskörd. Ock
så vi få lära oss att vänta och se vad 
Herren vill göra, och taga emot vad 
han ger på det sätt som honom ' be- . 
hagar. 
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Vi talade nyss om Johannes döpa

ren och vad Herren hade att säga olm 
honom. Han gick ju där med Elie 

ande och kraft. Men vad var väl det 

största han fick göra? Var det inte 

den gången han fick döpa vår Fräl

sare, och den helige Ande sänkte sig 

ned över Jesus i en duvas skepnad. 

Då var det inte botpredikantens stäm
ma SOlm ljöd, och då bröt han inte 
ned klippor och berg, utan då var 
han en ringa tjänare åt Mästaren och 

fick lära a'v honom. Det var Guds 

Ande som skulle utföra det djupare 

verket. Och det är endast om Andens 

verk får pågå med oss och i oss, som 

det stora verket sker. 

Det är så underbart att få vara med 
här i hemarbetet, med alla dess fö
rebedjande vänner, alla dem som gi
va, veckorna med de unga, korrespon
densen, litteraturen, - allt solm göres 
är så uppfriskande för oss, so;m kom
ma från ett kargare klimat. Men om 
inte det vore ett andligt innehåll i 
det hela, vad skulle det då tjäna till. 
Det är ett välsignelsens käril, och 
det är endast då det får vara ett så
dant, som det kan giva verklig gläd
je och tillfredsställelse. Kärlet är till 
för innehållets skull. 

Det är ett uttryck som man ser 
ibland och som alltid i mitt hjärta 
väcker en fråga. Det är »t o m k ä r h . 
Hur är det med vårt kärl, är det tom
gla's? Och vad tjänar det då till? 
Vi som i dag äro samlade kring 
Svenska Missionens i Kina arbete och 
lyssnat till vår årsberättelse, må vi 
tänka på innehållet, må vi bedja Gud 
i nåd göra innehållet så levande för 

oss, att hans syfte med arbetet verk
ligen måtte nås! 

Jag tänker vidare på oss missionä

rer, då vi komma hem på semester

besök. Det är gott att få vila, att 

bliva uppfriskade i anden genOlIll ge

menskapen med bröderna. Men det 
behövs också, att vi få vara med och 
föra ut välsignelser, som kunna kom
ma hemförsamlingen till godo. Om 
inte missionen kan uppbygga hem
församlingen, så har den illa fyllt sin 
uppgift. Endast då den ger såväl som 
mottager kunna vi tillsammans utföra 
ett andligt verk. Det är inte endast 
de stora förmågorna, talets gåva och 
andra, so:m uträtta något, utan det är 
Gud, som skall utföra verket. Och 
det är kanske allra roliga'st, då vi få 
se de små, de minsta i människors 
ögon, i verksaimhet. Ja, vad Gud kan 
göra genoim hjärtan som stå i inner
lig gemenskap med honom, det är 
vad sam gläder oss mest. 

Vi höra hur Gud verkar ute på 
fältet. Då vi höra om besöken i hem
men, till de gamla gU,tnjmorna, som 
gått och väntat efter Gud så länge, 
och de slmå barnen, som äro i våra 
skolor, så är det kanske just detta, 
som Gud särskilt vill lägga på våra 
hjärtan. Och så är det bibelskolorna 
och seminarierna; där äro sådana som 
föras in i Guds rustkammare. Det är 
i sanning behövligt, ty det är genom 
de infödda, genottn de kinesiska krist
na, so'pl Gud skall utföra verket. Vi 
få i någon mån se huru skörden föres 
in, men det är inte vi, några få utlän
ningar, sam kunna göra det, utan 
de infödda kristna själva som i all
mänhet få leda varandra och föra 
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varandra vid handen fram till vår 
Frälsare. Tänka vi på detta, då blir 
statistiken rik på böneä'mnen och rik 
på ämnen för tacksägelse. Ett av de 
minnen som satt djupaste spår i mitt 

hjärta och minne är från de tidigaste 
åren i Sinan, en liten, liten stad byggd 
av kullersten, och dess ,minsta 

gränd, i en trång gård i ett litet rum, 

där några stycken satt tillsammans 
och läste Guds ord. Det var de första 
troende i den staden, en bannbuma
kare, en soldat, en rättsbetjänt och 
en spanntmålshandlare och några an
dra. Där sutto vi tillsammans vid det 
fyrkantiga bordet, vid en rykande 
oljelampa och studerade Efesierbire
vet 0\Il1 Herrens församling. Vad in
nebar det inte för dejm att lära Her
rens tankar o,m den. Jag tror mig 
kunna säga, att detta rika brev aldrig 
varit så rikt för mig som just då, när 
vi tillsammans skulle söka oss in i 
Guds hetmligheter. Detta var första 
kärnan till en församling på vårt fält 
i Honan, och nu finns det omkring. 
3,000 försa!mlingsmedlettn(mar på den 
delen av fältet. Vid det »stormöte», 
som hölls i Loyang under Påsken i 
år sa:mlades över 1,000 deltagare. På 
sam\ma sätt samlas de troende över
allt på stationerna till g~mensam upp
byggelse. Timme efter timme kunna 
de sitta för att höra Guds ord. De 
sarrnlas i över 40 graders värme. Det 
växer, det frö som sås, då det är and
ligt liv i det. Försannlingsledare och 
lärare och alla SO\Il1 arbeta frivilligt 
i tältverksalmheten under »evangeli
sationsveckoma» vid nyåret och 'vid 
andra tillfällen, deras gåvor bli gåvor 
i Herrens verk i 'sanning, så att de 
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bli rika på goda gärningar. Lyften 
upp edra ögon och sen på fälten, sade 
J esus, då han ville vidga lärjungar
nas syn. Det få vi göra idag. 

Det är ju inte alltid under det mil
da vädret som skörden mognar. Vi 
skola inte frukta, då , vi höra 0iID 

stoI"lnvinden, SOim går fram och rasar 
över fälten. Den kommer för att 
frukten skall mogna. Må vi då lämna 
både oss och de våra med tillförsikt 
i Herrens hand och bedja att han 
måtte få utföra verket på det sätt 
som honom gott synes. 

Det är inte kraften och förmågan 
som kallar högljuddast på Frälsaren. 
Det är nöden, bristen och oförmågan 
att kunna sköta sig själv, som klap
par hårdast på Herrens hjärta. Och 
det är också detta som tvingar oss, 
på det att vi må bli villiga att giva 
av vårt och de våra, så att kärlet 
måtte brytas och doften spridas utåt 
till alla. Och hava vi nu sett på 
detta med Herrens ögon, låt oss då 
ännu en gång vända våra ögon till 
honom själv, att vi må se och känna 
igen honoim i allt det solm sker, på 
det att också vår blick måtte för
vandla oss till hans likhet, såsom de 
so.'tJ1 fått skåda Herrens ansikte. 

Amen. 

»Bliv, Herre Jesus Kristus , 

Bliv i Din korsgestall , 

Av Anden helt förklarad, 

111. itt e n d a och milt a Il tf 


Vad världen än må giva , 


Du giver evigt liv . 

0 , mälta själellJS trånad, 

Mig evig hugnad giv!» 
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Ledareskifte inom 
Kina Inlandsmissionen. 

D. E. Hos/e. 

Meddelan<ie har ingått om att Kina 
Inlandsmissionens ledare D. E. Hosle 
sistlidna juni avg~\tt från sin post, som 
han innehaft under 35 år. 

Hoste var en av de sju studenter från 
Cambri<ige, SDm 1885 i Kina 1nlandsmis
siQnens tjänst utreste till Ki"na. Han ver
ka·de först såsom missionär i prDvinsen 
Shansi 000 b1ev sedan utnämnd! till su
perintendent för Kina Inlandsmissionens 
arbete först i Shansi och s'edani Honan. 
Hans samarbet.e med och inflytan.de över 
pastor Hsi och den vishet han <ltärvid 
ådagalade gav vid handen, att han ägde 
storaförutsätlningar såsom ledare. Han 
var {)ch år en bönens man, stark i sin 
tro och förtröstan på Herren, ·ett exempel 
för alla i 'ett utgivande ooh hel1gt liv. 

Mi'ssionens ledning i LQn<lon har givit 
honom följan<ie vitsord: Först och främst 
känna vi behov av att tacka Gud ·för det 
exempel av plikttrohet, som D. E. H{)ste 
såsom Missionens ledare givit oss, för 
hans {)PUbbligt fasta trohet mot Missio
nens principer, för hans outtröttliga bö
nellv och ·för hans fasthållande vid det 
som är n'ödvändiga -föruts-ättningar f·Ör 
andlig framg,ång. Bakom alla hans ' för
maningar om att lida såoom goda Jesu 
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Kristi stridsmän h ar alltid stått hans eget 
föredöme, så fullt av fasthet och ihärdig
het även i tid·er av fysisk svaghet. Han 
har 'ej endast 011fici'ellt varit Missionens 
fTämste ledare, han har .också var:it en 
ledare i anda . och sanning, som fört oss 
in i det goda verket och varit vårt före
döme ·däri. För hans nit i tjänsten, för 
hans 'grepp även om detaljema, för hans 
vitt{)miattande vishet, för hans {)mdömes
gilla ursk illning, för hans fr:imodighet ,då 
det gällt att v'erkställa fattade beslut och 
för alla andra gåvor, s{)m höra samman 
med h ans ledareförmåga iframhära vi 
uppriktigt vårt tack till Gud. Och i all 
denna tacksamhet innesl'uta vi även hen
ne, s·om under alla dessa å r - ibland år 
av skilsmässa och mycken nöd - har 
yarit en hängiven kamrat i nöden och 
trogen hjälp i tjänsten. Av fullaste hjärta 
säga vi: Gu·d vare ta ck, som har låtit sin 
tjänare vara vuxen sin dags uppgift. 

* 
För DSS inom Svenska Missionen i Kina 

har Hoste 'alltid varit en trofast vän. 
Han har stän<li'gt · varit redo att stå 'oss 
bi på allt sätt,och vi kunna där·för av 
hela hj ärtat tacka Herr-en för allt nd 
han ,givit QSS genom denne sin trogne 
tjänare. 

Till hans efterträdare har mlSSlOnär 
G. W. Gibb utnämnts. Gibb har sedan 
1922 tjänstgjort såsom vice föreståndare 
och har tillvunnit sig allas förtroende och 
kärlek. 

Vi äro fullvissa därom att missionens 
vänner vilja 'Omsluta missiDnär Gibb med 
förbön, bedjand€ att han mått-e få nåd 
och kraft att fylla sin ansvarsfulla u,pp
gift såsom främste led'are av Kina 1n
landsm:issionen hemländerna och ute 
Kina. 

Erik Folke. 

Skriven tiZZ missionllrerna! 


Bedjen pir missionllrerna I 


http:inflytan.de
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Ny missionsarbelare. 

Dagny Nordgren. 

Tredj'e böndagen, missionsdagen, av
skildes lärarinnan fröken Dagny' Nord
gren till Svenska Missionens i Kina mis
sionär. Om avskiljningen meddelas p å 
annat ställe i detta numan'er av ' "år tid
ning, men här ville vi presentera fröken 
Nordgren för tidnin'gens läsekrets. . 

Dagny Nord-gren föddes den 18 juli 
1909 i Ho Ims'llnd, som då tillhör-d,e Umeå 
landsförsamling. I s'amband med lwnfir
ma ti<lllen 1924 överlämnade hon sig åt 
Gud och inskrevs detta år såsom medlem 
i Ob-bola K. F. U. K. Något år sen~re in
glick hon i Svenska MissionsföJ'lbund·ets 
församling i Holmsund, och där v,äcktes 
hennes missi:onsintresse. 

Sommaren 1927 genomgick Dagny 
.Nordgren en kurs vid Vindelns f{)lkhög
skola och tenterade samma sommar och 
vann inträde vid SkeHefteå smaskol-esemå
narium. Under studietiden där bildade 
hon och en seminariekamrat en liten sy
förening, som arbetade under enkla för
hållanden, men som <lodk ett par g.ånger 
kunde insända med,el till Lärarinnornas 
Missionsförening, huvudsakligast för verk
samheten i Kina . 

Efter examen 1929 kom hon i samband 
med ett besök hos en kamrat till Skel
lefteå just då S. M. K. ha-de sin -första 

Bibel- och Ungdomsvecka där. Hon kom 
ocksoå med på ett av mötena och förnam 
i sit t il1l'e fragan : )lÄr du villig a tt bli min 
tjänarinna i Kina?» - Men ännu var hon 
ej redo att svara ja på denna fråga, enär 
hon själv då önskade att få gå till Indiel1. 
-VägengiClk så småningom till Samari
terhemmet i Uppsala, där hon tillbringa
de 6Y:; månad såsom elev, ·och -därpå tjä
nade fröken Nordgren vid ett par till
fällen i sj'llkvård. 

Vintern 1932-1933 genomgick fröken 
Nordgren en kurs vid Evang. Foster
lands-Stiftelsens Bibelinstitut i östertälje, 
oob hon har sedan arbetat i Lappland 
bland ödemarkens barn där. Hennes ar
bete har bestå tt i a tt dela ut klä,cler till 
behövande samt i att del-a ut traktater 
och att på annat sätt frambära vittnes
börd'et om Herren Jesus Kristus. Detta 
arbete har .icke varit utan synliga fruk
ter, och Gud har visat sin tjänarinna, att 
han förmått fylla alla hennes behov, 'fast
än rh on ej varit i tj-änst hos. någon mis
sionsor,ganisation eller av nå'gon männi
ska fått }ölHe om underhåll. - Under vå
ren innevarande år har hon vistats i 
Lond{)n och står nu färdl'g att i höst ut
resa till Kin·a. - Ma hon ·få vara inne
sluten i mis.sionsvännernas kärleks-rulla 
intresse ·och förbön med tacksägelse! 

M. L. 

Missionstidningen Sinims Land. 
Under sOjmmarmänaderna, juni-sep

tember, kommer Missionslidningen Sinims 
Land i är, i likhet med fÖl'egående år. 
att utgivas med endast ell nummer i må
naden. 

s. M. K:s Bibel- och Ungdomsveckor. 
Bibel- och Ungdoms.veClkorna inneva- · 

rande sommar höra snart till det .förflut
na; veckan på Mauritzbel'g ha'r redan . 
varit, och mötet på Säter vid J.onsered 
p.ågår, ·då detta nummer av v.är tidning 
utsändes. . 



176 SINIMS 

. Mötena på Mauritzherg fingo l ar en 
särskild prägel av att direktör A. Lind
mark, d 'å vi samlades ·där, låg mycket 
svårt sjuk och medan vi voro ,där ingick 
i s-in Herres ,glädje. Det var så underbart 
att sålunda få vara i denne vårup.poff
rand'e och vördade väns närhet då han 
kämpade sin sista kamp. Det lyfte ()So; 

närmare evigheten och närmare Gud. 
Därför äro· vi så tacksamma för 'att vi 
trots denna svåra sjukdomsnö'd fingo 
komma WI Mauritzberg och ha våra mö
ten där. l'vled varmt deltagande följde vi 
dag för dag våra sörjande ()ch lidande 
vänner, och vi vilja alltfort i ,förbön med 
taClksägelse komma ihåg 'familjen Lind
mark, som visat oss så stor kärlek och 
ol'fervillighet. Ma Herren, all hugsvalel
ses Gud, trösta och hugsvala dem i {leras 
saknad samt l<åta dem få mottaga fullhe
ten av sin välsignelse. 

Missionärsavskiljning i Göteborg. 
Söndagen den 8 sept. ,bliver v. G. mis

sionärsavskiljning i M-asth'llggskyrkan i 
Göteborg, då herr Gösta Goes skall av
skiljas till Svenska Missionens i Kina mis
sionär i sa'l'l1!band med dagens högmässo
gudstjänst. Vi anbefalla varmt denna 
missionshögtid i missionsv'ännernas väl
villiga hågkomst i förbön. 

Missionshögtid i Umeå. 
Söndagen den 7 juli avskildes fröken 

Dagny NOl'dgren till Svensl,a ?I'Iissionens 
i Kina missionär i Umeå stads kyrka. Det 
var en missionshögtid, som vi minnas med 
glädje och tacksamhet, ,och som säkert 
blev vad den blev såsom svar på mångas 
böner. 

Avskiljningen hölls i samband med Lä
rarinnornas Missionsförenings konfererv;, 

och vi hade 'däliör förmånen få dela väl

signelser m-ed deltagarna i denna. Då vi 

från Sv. Missionen i Kina, som kommo 


. till avskiljningen, anlände på lördagsmor

gonen, möttes vi genast av så myoken 

kärlek och vid' morgonbönen samt vid bi-
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belstudi,et under ledning av kyrkoherde 
Kloo fingo vi mottaga rika välsignelser, 
och s'edan fingo vi lyssna till ett föredrag 
av vår ,egen missionsföreståndare, Erik 
Folke, över ämnet: Kräver tidsläget en 
missions- och böneväckelse bland Guds 
folk? 

Fröken N or,dgrens avskiljning skedde 
på söndagen omedelbart efter högmässan, 
vid viliken kyrkoherde Kloo prediladc. 
Missi.onsföreständare Erik Folke ,ptgick i 
sitt invigningstal från ,ordet i Joh. 15: 16: 
»1 haven icke ulvalt mig, utan jl1g har ut
valt eder; och jag har beslämt ' 'om eder 
att I skolell ,gå åstad och bära frukt, så 
dan frukt som bliver beståndande, på det 
att Fadern må 'giva eder vadhelst I Ded
jen :honom om i mitt namnll, och Ume
bladet refererade hans tal sålunda: 

llHerren visste och kände att hans vitt 
nen behövde stärkas ,rör att få frimodig
het till sitt ansvarsfulla och krävande 
kall iden stora folkvärJ.den. Därför var 
han så angelägen om 'att Mr ,dem fram
hålla, att il,allelsen utgått från honom och 
icke fr!'m dem själva. Klenmodet skulle 
förvisso gripa -dem, ensamheten skulle 
skr,ämmadem .och frestelser av alleban
da sj-ag möta, vilket allt var ämnat alt 
gö-ra Iärj,ungarna urståndsatta till mis
sionsgärningen. Detta visste missionens 
Herre, och där,för präntade ihan in i sina 
vittnen orden: »ja,g har utvalt eder» och 
vad mer: llbestämt om eder att -gå astad 
och hära -fmlt, så,dan som bliver bestån~ 
dande». Med ett sådant löfte v,ågade de ~sa 

män gå åstad. 

Missi<>nsdil'ektorn v.ände sig därefter liU 
fröken Dagny Nordgren och erinrade 
henne om hur Herrens kallelse lill henne 
uLgall, och vad hennes ja till denna be
tyder. Myc](et därute, fjärran från nära 
och kära, kommer att möta. Frestelser 
skola lwmma och ,ensamheten bli wår 
men genom den fria tingång till nådens 
fr'on, som står Guds folk till buds, skall 
Guds kallelse icke bli tung och svår ,utan 
'glädjande och rikt välsi'gnad. Arbetet för 
själars frälsning, som är ,det störst~ s;kall 
uppväga alla svårigheter.» 
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Efter avskiljningen samlades en stOl' För all uppmuntran, som gavs oss un
. skara vänner till ](yrkkacffe på »Gammlia», der högtiden, .stå vi i taoksamhetsskuld 

då även Dagny Nordgren bereddes till- först och främst till Gut:!, men ock till 

Foto : :M. Linden. 
Umeå siads kyrka. 

fälle 'att avgiva ·ett vittnc9börd och fram
föra sitt tack till L. M. F. för allt vad 
denna 'förening gjort och varit för henne. 

* 

Mauritzberg. 
"Tacken Herren, ty han är god, 

ty hans ni'td varar evinnerligen ." 

Så har då den ·d ag, som av alla »län
kar» är så efterlängtad, Mer Tandats. På 
gr-und av Guds outsägliga nåd ha vi åter 
fått samlas till en Bibel- ooh Ungdoms
vecka på Mauritzberg. Och vi kommo 
s'Om en J.ängtande skara,<:Ien där längtade 
efter att Herren Jesus skulle fylla hjiir
tana med sin egen heUghet, kärlek och 
reruhet. 

Tisdagen den 23 }uli samlades vi på 
kvällen i -det· lilla vackra slottskapellet 
till vä1'komslmöte. Missi'Onsföreståndare 
Erik Folke, v-år »Farbror Erik», formade 

'Ord aUas vår heliga längtan, att Gud 
slmlle i sin nåd tömma våra ,hjärtans 
käl'il på all synd, all orenhet, all <,gen 
Vilja, och vår längtan att Gud skulle re
na v,åra hjärtan 'Och iskänka helig olja, 
- Så .följde pres-entationen, och vi upp

kyrkoherde Silen och församlingen 
Umeå, till talare ,ooh deltagare i L. i\L F.
konferensen samt andra. Herren I-öne alla 
för allt! 1\11. L. 

manades att nu inte gå och känna oss 
som »cirka kusinen) utan i stället som 
»helsyskon», Och nog känner man såsom 
ett helsyskonband länk och länk emellan. 
Den kärlek, som är så säregen rör d essa 
»veckon), "ar rådande fr~ln första stund. 

iVlol'gonbönerna leddes dagligen av 
m:issionssekretel'are jvlar'lin Linden. Vi 
ställdes inför 'frågan om hjärtats !förhål
lande till Gud och till missionen, Första 
dagen stannade vi inför ordet i Jakobs 
brev 4: 8 »Gören Edra hjärtan renm) 
Huru kände vi inte inför ,den uppmanin
gen huru besudlRde våra hjärtan voro, 
och huru vi i sanning är,o »människor 
med delad håg», såsom det också står i 
samma vers. Men Jesu, Guds Sons, blod 
renar ,oss frlmall orenhet, bJolt vi med 
full och hel uppri'ktighet 'Och. åICger bedja 
därom, 

Andra dagen tala<:les 'Om huru Gud ve
derkvkker våra hjärtan med andliga och 
lekamli'ga välsignelser, (Apg. 14: 17.) Ge

i 

I 
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nom nåden vinna vi veaerkvickelse 'och 
styrka (Hebr. 13 : 9). 

Tredjedagen l.äste vi i Lukas 24: 32 hu
ru Jes'u första lärjung.ars hjärtan voro 
brinnande i dem, då Herren Jesus för 
dem uttydde skrHterna, och vår hön blev, 
att Herren måtte giva oss öppnade ä-gon 

Foto: M. Linden. 
Missionär Carl F. Blom i /alares/olen . 

och öron att se och höra, då han gav 
ur sitt 0pds rika förr åd, så att o(:kså våra 
hjänan måtte varda brinnande. 

Fjärde ·da.gen påmindes vi om ett ord : 
Pauli 2:a brev till korintierna. I ·det 6 
kap. och den 13:de versens senare d(:1 
st,år: »Vidgen också I edra hjärtan.» Vad 
är då att viaga sitt hjärta? Att vidga sitt 
hjärta är att låta kärleken bliva råd~lnde, 
kärleken till Gud och kärlek'en till vår 
nästa. 

Bibelstudierna på förmiddagarna leddes 
av missionär Carl Blom. Såsom ämne 
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hade han profeten Jeremias bok. Vi tingo 
uppleva, h.uru Gud talade ' till oss 'genom 
Jeremias liv, som på ett sådant outsäg
ligt sätt målades ,för oss under ,dessa he
liga stunder. \'åra ögon öppnades oför, 
huru profeten Jeremia är ,den ,profet, 
vars liv mest p åminner om Jesu liv här 
på jorden. Jeremia bar folkets synd och 
nöd på sitt hjärta, och Herren talade gc
nom honom till sitt folie P.å .huru många 
ställen i Jeremia bok läsa vi icke: llS,å 
säger Herren ...ll Jeremia upplät sitt 
hjärta för Gud - lät sig gripas - och 
därför kunde oc,kså Herren tala -genom 
honom. 

Missionsföredragen hade ,delta år som 
ämne: llFrån S. M. K:s tegar p å Guds 
åkerll. Först'a aagen talade missionsföre
ståndaren. Ämnet för den dagen var: 
llHur fälten ·bereddes.ll Den stora :frå'gan 
är dock, sades ·det, om tjänarna äro be
r·edda. llFarbror Erilol .gav oss flera 
exempel på personer, . vilka Gud hade be
rett till lltjänarell därute i Sinims land. 
Genom nöd hade de blivit bepedda. De 
v'oro, sås·om det sa.des, helgedomens ste
nar, som legat begravda i alla gathörn 
.j gatans srri'uts - och som dock voro 
helgedomens stenar. En ldnes vid namn 
Hsi - sedermera pastor - var en som 
G'ud alldeles särskilt h aa e ,berett att gå 
sina ärenden. Han var, om ja'g rfår an
'yända llFarbror Eriksll or,d, en människa, 
vars liv var en klar låga, som brann tills 
den föpbrände sig själv - på kriä, Sär
skilt slort yar' det .att det var en Idnes, 
som fick höja ·fanan. Det var ju mycket 
svårt för utlänning.en att komma in bland 
Idneserna. Dock hade Gud berett vägen, 
och allt motstånd som mölte t. o. 111. fr<'ln 
högsta Drt var som förspmd, ty '- det 
var Guds verk som skulle föras till seger. 

Den andra dagen talade Mar/in Linden 
över ämnet: llHuru såningsapbetet sker,ll 
Vi fing{) höra, hurusom missionärerna på 
alla sätt försöka spri·dadet glacl-a bud
skapet. Det första llarbet!Yfältelll blir den 
kinesiske lärarens hjärta, den lärare som 
s.kall röra missionären in i det kinesiska 
spTåket. Så ' utökas llfältetll,' och man får 
deltaga i arhetet att dela ut traktater och 

http:utl�nning.en
http:bereddes.ll
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utöva tältverksamhet. En stor hjälp 'att 
'komma kineserna närmare harv'unnits 
genom opieasyl:.. ·ooh sjukvårdsverksam

·het. Missionären " försöker ,på alla sätt 
hj-älpa kinesen och söker ·finna vägen till 

. hans .hjärta och så skingra hedendomens 
mönker. Ungdomen nås genom flick- och 
gosskolorna. 

Den jtredje 'dagens ämne var: )yHur 
skörden inhärgas», och talare var missio
när Carl Blom. Han sade sig vilja ändra 

nom Bibel- och Ungdomsveckorna, vun
nit mark och omfattar nu hela Sverige. 

* 
Under mötena på eftermiddagarna fingo 

vi höra vittnesbörd av de närvarande 
missi·onärerna, viJ,ka talade om huru Guds 
kallelse att gå ut till Kina hade kommit 
till dem. Vi fingo höra, huru Gud hade 
kallat nå'gon från spädaste barnaåren; 
någon hade Gud kallat först d å han nå tt 

Foto: M. Linden . 
Friluftsmöte i parken, il'lauritz berg. 

ämnets rubrik till : »Grödans vflrd.» Ar
bet'et ,är ännu icke avslutat, och detta är 
oss en stor tröst. Så fingo vi då följa 
vflrden av »'grödan», vården av det väck

·ta samvetet. Ett väckt s'amvete behöver 
·förs t och ,främst ans. Om man tänker sig 
en liten planta, ,huru behöver de n inte 
ansas ocb vår,das. Ibland måste man taga 
bort delar av både stammen och bladen. 
Så är det också med det väckta samvetet, 
den väckta själen. Den måste ansas. Myc
ket är, som måste skäras ned, enär det 
annars skulle förkväva .Jivet. Den lilla 
plantan - det väckta samvetet - behö
'ver också vård och näring. 

Den fjärde dagen talade vår älskade 
»Storemor», fröken Lisa Blam,öv'er äm
net: »Arbetet 'på S. M. K:s hemlandsteg.» 
'Hemlandst-egen begynte di\. Gud talade till 
»Farbror Erik» om tegen ute i Kina. Så 
'barden lilla hemlandstegen, myck €! t ge-

mognad. Underliga hade Herrens vägar 
många gång,er ·varit. Nog minnes vi mis
sionär Carl Bloms vittnesbörd om huru 
Gud i ynglingaåren hade tagit hans hjär
ta fatt, och huru Gud sed'an på ett så un
derbart sätt ledde varje hans steg, tills 
han slutligen fick gå ut till Kina, och 
huru han fick gå med fröj-d. Det var en 
stor nåd, beskärd aven kärleksrik Fader, 
att få siUa ned '0011 lyssna och för sin inre 
blick få se Guds underbara ledning med 
sina barn. Det är så stort detta, att Her
ren Gud vill befatta sig med oss -' stoft
grand, att Gud h aren plan för varje 
människas liv. Det är sant, att varje själ 
har sin egen väg att gå. 

En dag talade fröken Blom Oln hur ·det 
var, ·då Dagny Nordgren 'avslåIdes till 
S. M. K:s miSSIonär i Umeå kyrka. Att 
det m åste ha varit en stund, ;·välslgnad av 
Gud, fötstodo vi alla. ' . .. 
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Under ]{vällsmötena fingo vi lyssna till 
vittnesbörd av flera av de manliga ·del
tagarna. Mycket ha·de varit att s<ä'ga här
om, men jag är rädd, ·att utrymmet inte 
tillåter. 

Så randades då lördagen och med den 
o.Uerstunden. Den lilla kyrkan var fylld 
till sista plats. Vi kände alla stundens he-

Herrens manande röst t·ala<le till varje 
hjärta. - »Herre, vad skaH jag dig giva, 
Vad kan Du vänta av mi·g?» - Månne 
Herren begärde rökelse, guld eller myrra? 
- Jag tänker det ranns ioke ·en, som inte 
'Ulf -djupet ,av s~tt !hjärta svarade med 
fröjd: »Herre, mig själv jag Dig giver -l} 
och »Du skall evigt mig ägal). - Den 
synhga offer,gåvan uppgick till 1,837: 40, 
men den gåva, som var ·oc·h en ,gav i tyst
het inför Herrens ansikte, .hur stor den 
var, vet allenast Gud. - Vi instämde alla 
i Apostelns tacksä·gelse, <lä han säger: 
»Ja, Gud vare tack för hans outs·ägligt 
rika gåva.» - Eft.er o.fferstunden samla
des vi till en bönestund i kapellet, <lru 
säkerligen var det många, som på nytt 
förnyade förbundet med Gud. 

Söndagen, på .förmiddags'gudstj.änsten, 
taladie missionsföreståndaren över dagens 
högmässotext i ~1att. 5: 17- 19. Vi 'fingo 
sitta ned s:l.som viden rik källåder, och 
Guds kärlok, som nått sin fullbordan i 
Jesus Krjstus, uppdagades för 'oss så, att 
ord icke lwnnaåtergiva det. Herren Je
sus kom, icke för att upphäva, utan för 
att fullborda. Herren vill äga hela vårt 
hjärt'a -det 'är ·den fullkomliga 1c,ärIe
kens lag. Gud har rätt att vänta av oss 

. all kärlek, hel kärlek och fullikomlig kär
uf~ lek. 

Efter teckning av A. Goes. 
Trädgårdspaviljongen, där vi hade 

vår expedition. 

li·ghet, och Herren up.pdaga-de för vara 
hJärtan ·att )}här hor visserligen Gud». 
V·år missionsföreståndare talad·e över 2 
Kor. 9: 6-15. Aposteln lyfter oss där upp 
till ett .högre plan, och Guds kärlek må
las för oss rå ett <lutsägligt sätt. Då vi se 
vår fa ttiga insa ts mo t Guds acärleks full
komning måste vi i st·orödmjukhet böja 
våra hjärtan i bävande tack och lov till 
vår Fader Ii hiimmden~ vars väsen är 
kärlek <l ch åter kärlek. 

Innanför iaJtarringcn st<ld O'f·fersldHen, 
omgiven av levande ljus och röda rOS<lr. 

Kl. 3.15 var åter ett möte, d·å tandläkare 
J . von Malmborg talade, och kL 5 saml·a
des vi åter i kapellet. Den stunden var en 
stund, då Guds närhet särskilt f·örspor
des. Vi fingo gå fram, var och en, inför 
Guds ansikte och mottaga den heliga natt
varden. Vid altaret tjäna<ie kyrkoherde 
O. Lindmark och pastor Bo Giertz. 

Så var det aofton den »sista d"agen i hög
tiden». Nog hade man, om det stått i ens 
makt, velal hålla kvar minuterna, men 
nu stod obönhörligen det sist·a mötet för 
·dörren. I det vackra slottskapellet, som 
var upplyst av levande ljus, samlades en 
skara, som under den ,gångna veckan 
förenats med mäktiga kärlekens band ·till 
en »helsyskonskara». Med bävan tänkte vi 
på, hur ·det skulle vara att nu åter börja 
i »varda-gen». V.är älska·de »Farbror Erilo} 
gav <lSS s-om minnesord Hebr. 6: 12. Se
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dan följde många »talare», Våra :hjärtan 
hade blivit så överfyllda av levande ril{e
domar, alt vi kände, att vi måste få tacka 
och ·få tala om huru Gud hade gjort un

, der i och med våra hjärtan. Många goda 
vittneshörd avlades, ,och de skola leva 
kvar idehagarnas 'minne. Vi hlevo upp
manade att inte glömma »rosorna» v;i 
plockat på Mauritzberg. Om ,också bladen 
nu fallit, så skola de leva J{var såsom en 
»väldoft», som skall hjälpa och styrka oss 
alt tro,get 'hålla ut. M,å vi »länkar» värna 
och skydda varandra med kärlek, ty 
brister en länk i kedjan, ja, då .brytes j-u 
kedjan. Må Herren giva oss nåd att ,giva 
ut av allt det ,goda vi fått, och det är 
i sanning - en sådd, som bär skön:!, vil
ken hör evighetens ri'ke till. 

Maj. 

Hemma igen. 
(Forts. fr. Iöreg. n: 1'.) 

Nu voro vi inne på vår egen gata! Nu 
svängde vi fram till portcn till Bloms 
gård, därinnauför vårt hem numera är 
beläget! Och nu komnla alla eleverna från 
bibelskolan marscherande. Med lärarna i 
spetsen sjöngo de en för tillfället författad 
sång, välkomnande oss. Alla de våra kom
mo oekså,och barnen hade ,bråttom att 
få se sin nya lilla ,bror, »julklappen» som 
de fått vänta på så länge. 

På min mans skriv.bord lågo högar av 
julbrev och paket som kommit före oss. 
Och nu vill jag passa p å tillfället a tt här 
tacka Eder var och en, Kära Vänner, -som 
glatt oss med dessa julhälsningal'. Vad 
dessa betyda rör {Jss här ute kunna Ni 
aldrig, aldrig förstå så länge Ni ännu 
inte varit i Kina . Därför ville jag här 
säga ett innerligt varmt tack till Eder var 
och en. 

En dag var den gamla kära fru Löv 
här på ;besök. Hon och hennes rrian ha 
tmhört församlingen i många år. Nu äro 
de båda gamla {Jch skröpliga. Fru Löv 
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kommer ofta på besök och vill då j'bland 
fråga om något hon läst i sin 'bibel. 

En annan .föl'middag kom fru Ting, Hon 
brukar gå med mig ut på ,huSibesök och 
gör själv frivilligt många sådana. Vi hade 
så mycket 'att tala om, ty det var så länge
sedan vi träffades. Man kommer så lätt 
in på andliga ting med henne, och vi ha 
alltid enböneslund tillsammans innan hon 
går. 

Jag var en dag {Joh hälsade på fru Kao, 
vår pastors fru, som också fått en liten 
gosse i dec. Vi voro ,kamrater j Is'hih 
under mina första år i Kina, och hon val' 
mig då till stor hjälp. 

En dag, då min man, vår lille Rolf 
och jag skuJle gå och hälsa på en advokat 
Li {Jch hans fru, möHe vi alldeles utanför 
vår port, .fröken lVIaria Petterson. Hon satt 
högt uppe på sina sängkläder, vilka voro 
placerade på ryggen aven mula. Hon såg 
alldeles förbi ut. Den dagen hade 'hon 
n~mligen ridit över ,bergen hit från Honan. 
De voro ännu fulla av is, och på somliga 
ställen kunde man knappast komma fram. 
Missionskommibten här ute har avrått 
henne från att resa den v,ägen, men hon 
gör det ända för att kunna spara de 
pengar som skulle krävas för en längre 
omväg förbi Tungkuan . Dessa pengar an
vändas i stället för hennes kära barn. 
Häromdagen l{Qm till barnhemmet i Sinan 
en man dragande fem barn på en slwtt
kärra. Abla dagar hade han varit på vä
gen med sin tunga börda. Ja, fröken Pel
ters{Jn måste taga emot dem. Hon kunde 
ju ej annat. 

I förrgår 'hade vi våra kinesiska vänner 
thär på en kinesmiddag. De hade nämligen 
uppvaktat med presenter i anledning av 
vår lille gosses födelse. Det var tyg och 
sidens'tycken i grälla färger, skor, leksaker 
m. m. För att ordna saken på lättaste sätt 
hade vi beställt maten på en kinesrestau
rant, vilket är mycket vanligt numera. 
Frampå f. m. k{JlUmo 5-6 svarta, smutsiga 
män bärande en stor apparat mellan sig. 
I denna fanns maten tillredd. Den skulle 
endast ångas och värmas u.pp i vårt kök. 
En man kom in i matsalen för att ordna 
med -dukningen. Numera använda även 
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kineserna vHa dukar på borden. Nej, inte 
vita! Dessa,. som han tog fram för att 
lägga på, voro nästan svarta. Man kunde 
ej låta 'bli att undra om de någonsin varit 
vita. Vi föredraga att vara utan dukar. 
- Våra gäster hjälpte {lSS att ge lillen 
ett kinesiskt namn: En-hang = den oänd
ligt stora nåden. 

Vår lilla svenska skola är nu inhyst här 
hos oss där fröken Hanna Lundberg och 
Vivan Engbäck även bo. 

Våren har redan kommi,t och vi -ha i 
dag d. 25 febr. suttit ute på gärden och 
druckit vårt eftermiddagskaffe. 

i\'led varm hälsning 

-tillgivna 

Carola Bergling. 

Från Sinanhsien, Ho. 
Sinanhsien, den 13 juli 1935. 

Kära Missionsvänner. Frid! 

»FruJ,ta icke -Sion. Låt icke modet fal
la. Herren din Gud bor i ·dig en hjälte 
wm kan frälsa.)) 

Sist jag skrev till Sverige var det med 
tungt hi'ärta. Det var ihållande topka än
da till den 7 juli. Då -lät Herren ett gott 
och ymnigt regn falla. Människorna Jingo 
annat ,att tänka på, och ställningen för
bättrades. 

I -går eftermiddag den 12 kom ett v[l~d
samt pegn bland-at med hagel. Blixt på 
blixt följde {lch stormen ven så att vi 
fruktade att huset sku'lle ge vika. Herren 
bevarade {lSS alla från större skada. En 
av vllra medarbetare var klen och vilade 
på sin säng. De andra familjemcdlem
marna -ging{l in till honom -för att haHa 
hon{lm sällskap. Ett väldigt brak och ett 
slort 11'äd med tung l,rona rycktes upp 
med rot och föll över hans och tre -andra 
fam~ljers hus. Tal,ct föll så väl, att ingen 
blev dödad och fastän två barn övertäck
tes av jord v·orode välbehållna. Ett stort 
under. Förstå nu att det var själva kan
ten 'av molnet som lindri-gtdrog över Vål' 

gård fastän vi tyckte det var -fasansfullt, 
Sen-s.i, en stad ej -långt härifrån, har li
dit stor skada. Den översvämmades och 

d-et påstås att en tredjedel av befolknin
gen dl'unlmat. - Vattnet steg högre än 
stadsmuren, och det var nattetid. Man 
känner som om livet skänkts en på nytt. 

Om sommaren är inte så mycket att 
berätta om arhetet. Bibelkvinnorna äro 
på var sitt håll och undervisar några -få. 
Den 10 julI sl<u.!adevi Sikolan. En liten 
sommarskola ha vi med färre lästimmar, 
huvudsakligast krist-endom. Min mening 
med dessa rader är att -låta Eder veta att 
Herren hjälpt oss ur nöd {lch tacka eder 
för bistånd och hjälp under det gångna 
halvåpet. Barnhemspersonalenär mesta
delsdensamma och barnen likaså. Tack
samma till G-ud och eder vilja vi troget 
hålla ut till dess han l,ommer. 

Eder i Herren 
Maria Pettersson. 

Frän Yuncheng, Sha. 
Av iYlalle Ringberg. 

Yuncheng, Shansi, den 12 }U-Ji 1935. 

Kära Missionsvänner! 

Anda sedan min ankomst till Kina i no
vember förra året har arbetet så fullstän
-digt krävt mina krafter, att brevskriv
ningen helt naturligt måst stå åt sidan. 
Missionens räkenskap-er ålig-gerdet mig 
att sköta, och de kräva i regel en persons 
{ldelnde tid, om de utföras med stor nog., 
grannhet, men dessutom har jag måst -gö
ra ett par resor i det Honan-distrikt jag 
ansvarar .för, deHagit -i presbyteriemöte i 
Shansi och i avskiljandet aven kinesisk 
pastor i Hoyang, Shensi, och så har till 
sist kom~t -uppgifter i samband med den 
årEga missionärskonferensen - med till- 
hörande kommittesammanträden - men 
nu i början av juli är allt detta undan
stökat och jag begagnar mig med glädje 
av det lugn, som åttio timmars {lavbrutet 
regn efter en mycket torr och varm pe
r~od berett mi-g, -att komma upp i nivå 
med den växande brevhögen. 

Till min stora glädje var det möjligt 
fqr_mig alt under tre veckor i apI'il läm
na löpande ärenden för missionens -eko
nomi åt min hustru-inrikesminister och 
så själv fä besöka arbets,fäHet i Honan, 
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där jag ansvarar för ett område som är 
ungefär trettio svenska mil långt i nord
sydlig l,jktning, såsom vägen går, samt 
aldri.g mindre än fem mil brett. Elva
hundratrett io na ttvardsberä ttigade krist
na finnas <lär nu, o.ch de tycka ·det är 
ofantligt roligt varje gång de kunna träffa 
den utländske missionären. Så länge det 
hlott var ett mycket litetantu'l kristna 
kunde jag besöka var och en i deras hem, 
ha medlidande med dem j deras sorger 
(t. ex. när den illa födde hunden· i sin 
hunger bitit av svansen på kalven och 
ätit upp den, så atl flugor ·och bromsar 
ej längre kunde viftas bort), -förmana 
kvinnan som gjorde Iivet surt .för son
hustrun, enär hon eHer flera års 'äkten
skap ännu ej fyllt sin främsta uppgift: 
alt föda en son, halla aftonbön med dem 
och deras grannar vid ljuset aven liten 
ryk'ande fotogenlampa utan glas och me·d 
v,eke av ett hoppuIlat .papper. M.en nu, 
sedan an talet vuxit, l:an jag knappast 
minnas ens .deras namn, ännu mindre 
erinra mig huru många söner var och en 
har eller med vem sonen bortförlovades i 
barndomen. Det sistnämnda är mycket 
vi'k tigt, ty flickan bör. komma i missio

nens skola eftersom hon skall gifta sig 
i ett hem med mer ,eller mindr-e regel
bunden husandakt. Nu träda ·de kinesiska · 
grup.pledarna in i ·missionärens ställe, och · 
fÖrlusten blir mi~sionärens. Men klyftan 
bar ju smiiningom vidgats och missio
nären tvingas av. omständigheterna att 
bli · mera av superintendent, som man 
LräPfar huvudsakligen på stormötena ett 
par g~mgerom året i de oQlika försam
lingar som växa upp. 

. När jag i aprH reste nel' till Honan, 
kom ja.g först till Mienchih stad, där s. k. 
stormöte hölls från torsda'gs alton till 
månda'gs morgon. Ett oppositionsparti av 
unge män synas ·där vilja sä tta in sin 
kraft på 'att snarare hålla skolväsendet 
uppe på en hög intelleiktu.eH ståndpunkt 
än :att genom anställande av gudfruktiga 
lärare utöva andl:igt inflytande på elever
na - den speciella missionärssynpunl:ten 
- och ,de sökte avleda uppmärksamheten 
fI'ån mötena i kapeHet genom a tt hl. ". 
anordna idrottsövningar strax intill. Hos 
den lilla .gruppen församlingsmedlemmar 
väcktes ansvarskänslan härigenom, och 
mera ni·t och förbön blev resultatet. 

(Forts.) 

REDOVISNINGAR 
för medel inflntna till "Svenska Missionen i Kina" nnder j,nU 1935. 

871. 
878. 

8i9. 
880. 
881. 
88;\. 
884. 
88;;. 
886. 

Allmänna mJssJonsmedeI. 

»Gunuar ) 
Koll. i Holsbybrunn vid Dagn~' 

BerglinJ<s besök 
H. H., VirRerum. »Herrens tionde» 
K. S., Vinslöv, "avbet. å skuld ,> 
D :0, ), tiondc » 
R. A. , Sthlm 
B. o. K. L., Sthlm 
G. K., Björköby 
»Ebr. VJ:R» 

10: -

55: -
30, -

100: -
2:>: -
10: -
30: -
20: -

125 : 

901. 

902. 
903. 
904 . 

905. 
906. 
907. 
910. 
911. 
912. 

H . o. R. A., Hovsta, i st. för blom
mor på H. HaJlenereutz grav

D :o d:o, till Emma Beskows grav 
,>Tack för de 30-ilreu, 1/7»
J. R, Duvbo, till II. Hallcncreut7. 

minne 
>,Ett taclwffcr " 
»ED. länk» 
F. B., Sollefteå 
!\ordvästra syföreningen i Olmstnd 
A. H ., Lund 
Stora Bölö arbetsfören. 

10: -
10: -
10: -

;1: -
10: -
25: -
lO, -
:;0: -
30: -
85: -

BH7. 
8S8. 

GI. lUs, till 
Kinnvänner 

komst fr. 

Maria Nylins underh. 
i Köping, missionsin-
F-s 

10: -

100: -

913. 

914. 

E. J .. Boden, till Joh. 
derhall 

Testnmcntsmedel efter 

ASIJberp:s 

avI. Nils 

Ull

oeh 
100: -

8Sn. 
SU2. 
893. 

D :0, Offerkuvert 
"Tackoffer» 
F. o. K ~I. 

25: -
25.: -
30: - 915. 

)faja Kajsa Johansson, Eriksviken, 
RassIe 1,542: 87 

" Ps. 13: 6» 20: -
894. 

895. 

896. 
897. 
898. 
R99 . 

Kinaiänkarnas spIlrbössetömning, 
Klippan, till Hanna Lundbergs
unuerhåll . 

Testamente efter a vI. fru Maria 
Liung-berg-. Donnemora 

Solberga arb. fören. 
>, Onämnd" 
K, Gbg
Fnmiljen H. E., Djursholm, till H. 

Hallencreutz minne 

110 : 

100: -
20: -
~: 
5: 

10: -

91i. 
91S. 

n19. 
!)20. 
921. 

92'2. 
923. 
924. 

"Födclsedag~blommor till missionen" 
M. B., en liten hälsning på födelse

dagen ' 
Clemensnös söndagsskola 
F. j> .. lljörklinge, 717 
En Väll, till E. Sjöström o. M. Lund

marks underh . 
1. B., Duvbo, spa·rb.-medel 
A. J., VetJanda 
Halva koll . vid missionslOötet Hä

81: 21 

100:
100: -
50: -

50: -
7, 2:; 

10:,- . 

900 . K. G.> Sthlm 20: - gerstad 50: -

. . . i D . 

http:intelleiktu.eH


184 S I N I M S L A N D. 	 10 aug. 193:) 

925. 	 Koll. vid missionsstund Holsby- 933. Kinakretsen i Habo kyrkby till
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GUDS K R A F T/) 


»Vi sk ola lev,t av Gud s kraft med 
K r istus.» 2 K or . 13 : 4. 

Detta var aposteln Pauli bekännel
se, grundad på erfarenhet. Ända ifrån 
den stund, då han hade sitt möte med 
Frälsaren, förnam han denna kraft 
verksa!m i sitt liv, Imen han behövde 
först komma ensam aned sin Gud för 
sin andes daning, och därför tog Gud 
honom undan i Arabiens öknar under 
tre hela år. Därefter fick han till
bringa en lång tid undangömd i Tar
sus, och sedan ett helt år i brödra
kretsen i Antiokia, innan Guds An
des direkta kallelse till hans livsgär
ning koan. På denna väg lärde Pau
lus den svåra konsten att bida efter 
Herren ävensCllll att vara redo, då 
Herren kallade, samt att intet annat 
dugde i Herrens tjänst än att leva av 
Guds kraft. 

Men i denna kraft fick Paulus ut
föra ett arbete soan bar en mycket 
rik frukt. Han kunde med sanning 
säga om sig: »Guds nåd mot mig har 
icke varit fåfäng, utan jag har arbe
tat mer än de alla. » 

Under en tid av blott omkring 16 
års nästan oavbruten verksamhet fick 
han föra evangeliet ända till den då 
kända världens yttersta grän·ser. Kol. 
l: 3. Med en orubblighet utan like 
fullföljde han sitt mål och i en så 
stark ansvarskänsla, att han kunde 
säga: »Ve mig om jag icke förkun
nade evangeliwm. » Men Paulus satte 
alltid sin ära uti att icke förkunna 
evangelium, där Kristi namn redan 

, 1 Sammandrag av Missionsförest. E r .ik F ol
kes bibelstudier vid Bibel- och ungdoms
veckan pt't. Säter . 

var känt. Han ville icke bygga på 
en annans grundval. Han ville icke 
berömma sig i fråga om det som re

dan var uträttat inom en annans om
råde. 

Paulus fick under sin verksamhet 
lära sig, att Guds Ande förbehållit sig 
ledninge n a v Herre ns verk, att H e r 

ren har beredda själar, som han vill 
giva sina tjänare anvisning på, (Apg. 
16), och att ingen skada kan tillfo
gas ett Guds vittne utan Herrens till
städjelse. ( Apg. 18.) 

Apostelns kärlek ,till själarna var 
mycket stark. Därom vittna sådana 
uttalanden i breven soan dessa: »Gud 
är mitt vittne, han vet huru jag läng
tar efter eder alla med Kristi Jesu 
kärlek. >} Fil. l : 8; »Det var också 
därför som jag sände Timoteus åstad, 
när jag icke mer kunde uthärda ; ty 
jag ville veta något Qjm eder tro, efter
som jag fruktade att frestaren till 
äventyrs hade så frestat eder, att vårt 
arbete skulle bliva utan frukt .» »Ty 
nu leva vi, eftersom I stån fasta i 
Herren. » I Tess. 3: 5, 8; »Vi hava 
visat oss milda bland eder, såsom när 
en moder omhuldar sina späda barn.» 
»Likaledes veten I huru vi fömnanade 
och uppmuntrade var och en av eder, 
såsCJ!m en fader sina barn. » I Tess. 2 : 

7, I I', »Vaken därför, och kotrnlmen i
håg att jag i tre års tid, natt och dag, 
oavlåtligen under tårar har förmanat 
var och en särskild av eder ». Apg. 
20: 31 ; Och slutligen icke \minst dessa 
starka ord: »Jag talar sanning i Kris
tus, jag ljuger icke - därom bär mitt 
salmvete mig vittnesbörd i den helige 
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Ande, när jag säger, att jag har stor 
bedrövelse och oavlåtligt kval i mitt 
hjärta, ja, jag skulle önska att jag 
själv vore förbannad och bortkastad 
från Kristus, om detta kunde gagna 
mina bröder.» 

Apostelns behov av personlig vän
skap var påfalland~ stark. Hälsning
arna i Ro;m. I: 6 saimt I Tess. 2: 17
20 m. fl. ställen visa detta. Hans fin
känslighet var mycket stor. Han ville 
ej bliva någon till tunga. 2 Tess. 3: 8, 
och han var synnerligen angelägen att 
ej bliva någon till anstöt. I Kor. 8: II 

och la: 23. 

Fastän aposteln ivrade för att föra 
evangeliwn allt vidare och vidare för
su,mmade han aldrig att meddela de 
troende en grundlig undervisning i 
Guds sanning. Därför besökte han 
upprepade gånger de unga församlin
garna. Därför tillsatte han i dessa 
äldste, införde församlingsordning, 
gav föreskrifter för livet i hemmet och 
i samhället och, där han ej kunde nå 
dem personligen, skrev han brev till 
dem. 

Så helt hade han ingått i sin kallelse 
att han kunde säga: »Dock anser jag 
mitt liv icke vara av något värde för 
mig själv om jag blott får väl fullbor
da :mitt lopp och vad som hör till det 
ä!mbete jag har. mottagit av Herren 
Jesus: att vittna 0!Il1 Guds nåds evan
gelium.» 

Men Paulus var ej endast en hängi
ven arbetare i Guds vingård, han hade 
ock att hela sitt liv igenom kämpa en 
trons kalmp, so;mställer honom i 

främsta ledet av alla tiders troshjäl
tar. Vi kunna väl föreställa oss, huru 
ondskans andemakter skulle på alla 
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punkter rikta sina anfall just mot ho
nom för att ' komma honom på fall. 

Han talar ock om den onda dagen, om 

den ondes alla brinnande pilar och om 

djävulens listiga anlopp. För honom 

liksom för oss alla gällde det att be

hålla fältet. 

Det orsakade honom också säker

ligen ej så liten kamp att kunna gläd
ja sig, då han fann, huru somliga pre
dikade evangelium av avund, i . tanke 

att det skulle tillskynda honom själv 

ytterligare bedrövelse. Huru smärta

de ,det ej honom att se, huru de troen

de följde irrlärame, veko av från san

ningen och började bygga sin tro på 

en annan grund än Jesus Kristus. I 

Gal. 4: 19, 20 klagar han: »1 mina 
barn, som jag nu åter med vånda mås

te föda till livet. Jag skulle önska, 

att jag nu vore hos eder och kunde 
göra min röst rätt bevekande, ty jag 
vet mig knappast någon råd med 

eder.» Vi känna ock vilken smärta 

ligger i dessa hans ord: )) Vid mitt 

första försvar inför rätta kom ingen 
mig till hjälp utan alla övergåvo mig.» 
2 Tim. 4: 16. 

De kroppsliga lidanden Paulus ha
de att genoongå voro så oerhörda, att 
vi knappast kunna fatta, hur han kun
de genomleva dem. Skildringen av 
dessa i 2 Kor. 4, 6 och I I kap. talar 
för sig själv, och så kom därtill, som 
han själv säger, att han var dag var 
överlupen, då han måste hava O!msorg 
om alla församlingarna. Men ej nog 
därlrned, även för den enskilde hade 
han en kamp att utkälmra. Så säger 
han: »Vi fömnana var människa och 
undervisa var människa med all . vis
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het för att kunna ställa fram var män
niskasåsO\Il1 fullkomlig i Kristus. » 

Men när aposteln stod vid slutet av 
sitt liv, kunde han med frimodighet 
avlägga det vittnesbördet: » J ag har 
kämpat den goda kajmpen. Jag har 
fullbordat mitt lopp, jag har bevarat 
tron. » Och hans hela liv har blivit en 
maning till oss alla: »Kä;mpa trons 
goda kaanp, sök att vinna det eviga 

livet!» 

För aposteln Paulus framstod det 
slutligen såsom något mycket stort, 
att han av Gud prövats värdig att få 
evangelium sig betrott. Han kände 
sig vara »en prästerlig förvaltare av 
Guds evangelium, så att hedningarna 
skulle bliva ett välbehagligt offer 
helgat genom den helige Ande». Om 
detta säger han: »J ag blyges icke för 
evangelium; ty det är en Guds kraft 
till frälsning för var och en solm tror, 
först och främst för juden, så ock för 
greken. » Rom. I: 16. Detta evange
lium hade han fått mottaga direkt 
genom en uppenbarelse från Jesus 
Kristus. 

Det första huvudstycket i detta 
evangelium är Jesus Kristus, honom 
såsom korsfäst. Och vad Kristi kors 
betyder, förkunnar han med klara ord: 
friköp från lagens förbannelse, förso
ning, förlossning, rening, syndernas 
förlåtelse, frid med Gud, ja, hela Guds 
nåd, allt detta erbjudet åt tron. För
dömelsedomen, betygar han, . har bli
vit till en rättfärdiggörelsedom, en 
rättfärdiggörelse sclm medför liv ja, 
ett konungsligt välde i liv. Så har 

Kristus blivit den andre Adam, huvud 
för ett nytt släkte, som är hans kropp, 
organet för . hans verksamhet här i ti-
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den och SO\Il1 i uppståndelsen skall få 
bära hans himmelska gestalt. Apos
teln famnar tiden och evigheten. Det 
saliga hoppet är det ljus, so!ffi lyser · 
klart för honom genom tidens natt, 

och han ser med glädje fram ettnot den 
dag, då hans Herre skall komma igen. 

Den insikt aposteln fått i Guds 
hemlighet är rik och omfattande. Han 
belyser för oss utkorelsens innebörd, 

Israels förkastelse och återupptagan
de, hednafolkens upptagande i Guds 
rike, lagförbundets betydelse, tron och 
trons rättfärdighet. De som låta det 
bero på tro äro Abrahams barn och 
de bliva välsignade med Abraham, 
honom som trodde, förklarar han med 
bestämdhet. 

Så blev det ord fullbordat, so,m 
Herren sade till aposteln på vägen till 
Damaskus: »Därför har ja'g visat mig 
för dig, att jag har velat utse dig till 
en tjänare och ett vittne, solm skall 
vittna om huru du nu har sett mig 
och om huru jag vidare skall uppen
bara mig för dig. » 

Ulresande missionärer. 

Fröken FricLa Prytz ooh fröken Lisa 
Gustafsson återvända till missionsfältet i 
början av oktober. I deras sällskap resa 
de nyantagna missionärerna fröken Dagny 
Nordgren och herr Gösta Goes. Utresan 
sker med N orddeutscher Lloyd-~ngaren 

Scharnhorst som avgår från Genua näst
kommande 15 oktober. Fröken Ella Dahles 
utresa ha.r på grund av sju,kdom måst 
uppskjutas. 
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Välkomst- och avskedsmöte. 
Tisd0.gen den 8 o,kt. kl. 7 e. m. anordnas 

å K. F. U. M:s hö,rsal, Birgerjarlsgatan 35, 
välkomstmöte för de sist hemkomna mis
sionärerna, missionär och fru Bergquist 
samt missionär och fru Engbäck. Vid 
samma tillfälle få vi säga farväl tiII de 
u'tresande. Kaff·e -oc'h le serveros efter 
mötet. Biljetter tillhandahållas vi<l in
gången. 

Bönemöten för S. M. K. 
Från och med ~isdagen den 1 okt. hållas 

de sedvanl,ig·a bönemötena för m~ssionen 

i )}Kinarummet», Betesdakyr<kan, Florag'at. 
S, St-ockho-lm, varje tisdag kl. 7 e. m. 

På ex p edi-bi<men, Drottninggata'n 55, häl 
les bönemöten kl. 2 e. m. varannan fre
dag med början fredagen den 11 okt. 

THI d,essa våra möten hälsas alla mis
sionens vånner varmt välkomna. Må vi 
uLan återvändo höja helåga 'händer -till 
Herren och bedja Dm välsign·else och om 
nåd till att med trogen uthållighet verka 
Herrens verk »så länge oss dagen för
unnas». 

·x· 

En son röddes åt Elsie och Carl Johan 
Bergquist den 20 aug. Må Herren giva rik 
väls,ignelseål föräldlfar och barn. 

Loven med oss Herren! 

Kiira missi<lnsvänner! 

Så äro vi nu åter i Sverige. Den 9 aug. 
på morgonen fingo vi efter ·fem års borto
varo åter se fosterlandets kust oClh nu ha 
vi redan haft ett par härliga, vilsamma 
veckor i kretsen ,av nära och kära, då 
vi njutit :i fulla drag av den svenska sen
sommarens pr,akt och fått fylla våra 
lungor med den rena, .{!riska luft, som 
veI"ka t likt livselexir efter den långa re
san, som nu ligger bakom. Nu känna vi 
oss stå i tacksamhetsskuld till Herren 
sjå'lv i första hand, men därnäst också 
till alla de kära vänner som under vår 
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tid i Kina såväl som under resan burit 
oss i trofast förbön. Tack vänner för 
allt! )~Det är genom eder förbön >och Jesu 
Kristi Andes hjälp» , som vi -blivit uppe
hållna all t in t iII denna stund. 

I f'örsta .hand känna vi tacksamhet över 
att det blev oss möjligt att redan nu kom
ma hem. Det kännes visserligen vemo
digt, att perioden måste kortas av i någon 
mån, men med den ;klenhet, som vi båda 
fått kännas vid, sågo vi på mång,a sätt 
en Herrens ledning i att nu lyda läkares 
råd och för en tid lämna ,arbetsJ1ältet. Vi 
äro också så ,oändligt tacksamma till Her
ren, som på så många sätt uppehållit och 
stärkt oss under det ofta tyngande men så 
kära ,arbetet. Han låter oss blott fä erfaTa 
vår egen svaghet »för a tt den översvinnliga 
kraften skall vara Guds och icke av oss». 
Hans nåd är oss nog, ty Hans kraft full
komnas i vår svaghet. 

Så tacka vi också Gud för 'all den ,kär
lek, som stTömmade oss till mötes i upp
brottets stund från våra kära infödda 
kristna och medarbetare. Deras många 
syn- och börbara bevis på tillgiveruhet 
grep oss ofta djupt, och det kändes inte 
lätt att skilja,s. De är vi fått dela så mycken 
nöd och nåd med dem ha ·knut·it våra 
hjärtan samman. Men vi tacka Gud, att 
var vi än äro, finns det ,en väg upp 
till nådens tron, där vi dagligen kunna 
mötas. Må vi också ,alltfort bära dem där
ute på hönens armar. De behöva det. 
Gud har rikligen vähignat vårt 'kära 
Honan-fält under de sista åren. Men »f.ien
dens planer äTO oss heller inte o'bekanta». 

Sist tacka vi också »all nåds Gud», som 
givit oss en så god resa hem. Då vi an
trädde resan så sent på sommaren, fruk
tade många av våra vänner, att det skulle 
bliva alltför varmt. Själva voro vi också 
lite oroliga. Men all ,fruktan även i det 
fallet har visat sig onödig, Vi iha inte 
haft en så sval Ifesa någon gång delvis 
ber<>ende på ,att vi kommo till ekva torial
tralcterna vid regntidens början. Det hög
sta termometern visade någon gång ,på 
Indiska Oceanen var 29 gr. C. Dock blev 
det varmare på Röda havet. Men även 
där 'blåste en ·frisk vind, som gjorde att 
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värmen ej kändes svår. Ja, vi hade till 
och med den unika erfarenheten att få 
vara med om sandstorm på Röda havet! 
Sydvästmonsunen försenade oss något, 
enär båten måste taga en sydligare kurs 
än vanligt för ·att undvika för star;k sjö
gång. Nu hade vi relativt lugn sj-ö det 
mesta av vägen. Det ovanliga inträffade, 
att vi hade ej mindre än tre söndagar i 
hamn under den sex veckor långa sjö
resan. Därvid passade vi på att också 
se något av missionsarbetet och särskilt 
hade vi 1ilU'älle att träffa 'kristna kineser 
och se något av vad som gjordes för dem' 
både på Filippinema och Malackahalvön. 
I CeM på Filippinerna hade jag glädjen 
att en söndag eftermiddag tala vid ett 
möte för kineser i den presbyterianska 
kyrkan. Likaså ha vi i kärt minne sam
varon med en ·förmögen, kristen plantage
ägare i Penang. Det var kärt Mt till alla 
dessa få framföra hälsningar från deras 
eget land och gemensamma vänner i Kina. 
Ja, på många sä tt ha vi anledning att 
tacka Herren f.ör att Han i ri·kt mått låti,t 
oss få erfara att Han också skänkt oss 
»resenåd». )~Loven med oss Herren, låten 
oss med varandra upphöja Hans namn!» 

Edra i Herren förbundna 
Elsa och Nath. EngbäcJc. 

Bibel- och Dngdomsveckan 
på Säter. 

Så hade Gud i sin stora nåd åter låtJ.t 
Så'ter bliva samlingsplatsen för en Bibel
och Ungdomsvecka. Förra året blev det 
endast nå'gra dagar, och ·därför var det 
med sto.ra förväntningar vi gingoatt vara 
med om denna »vecka,». Redan från hör
Ban f,ingo v,i erfara, att Gud hönt ·bön. I 
»Sinli.ms Land» ha'Cle v,j uppma'nats oU tl 
bedja för »veokorna» och att särskilt söka 
få med ungdom, och den kom till Säter i 
stora skaror. När Gud 1M oss få en sådan 
rik bölJ'jan, .huru skuUe det in~e bliva i 
fhr'tsättningen. 

Sam1lingen ägde denna gång rum en 
torsdagskväll, närmare bestämt den 8 aug, 
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Sedan v.i förenats i en sång hälsade Li
banons ordförande, inspektor Carl Hans
son, S. M. K.-vännerna välkoonna till 
Sä ter och önskade aH »oveckan» måtte bli 
rikt väls'iognad~ Dä;refter talade vår älskade 
missionsJöresotåndare Wl oss med utgång 
från Jak. 4: 8: »Nalkens Gud så skall han 
nalkas eder.» Gud v,j]] komma nära oss, 
ty en hjäliats rening måste begynna hos 
oss. I Jak. 4: 5 talas ·om at,t Anden träng
-tar med svalisjuk kärlek och i Rom. 8: 26 
att Anden suckar :j Guds barns innersta 
illed o·utsägIiga suckar. Vi skola känna aH 
vi äro föremål för kärlek; en l{ärlek, som 
ej kan uttryckas med mänskliga ord, .och 
när v,i inte kunna bedja, skall Guds ande 
mana gott inom oss. 

Efter bön och sång följd,e presentatio
nen, och först efter denna kände vi oss 
som riktiga helsyskon, alla länkar .j en 
kedja, som sluter en ring kring Jesus 
Kristus. 

Morgonbönerna leddes av missionssekre
terare M. Linden. 

Första dagen påmin·des vi om kallelsen 
till barnaskap hos Gud. Alla ä,ro vJ kal
lade tiII barnaskap hos Gud. Intet är för 
ringa för att av Gud bli utvalt, ty »odet, 
som i värld'en var ringa och föraktat 
ja,det som i'l1.gen1ing var - d·et utvalde 
Gud.» (1 Kor. 1: 26-28.) När Gud kallar 
oss, måste v·i bl,iva till intet. Så måste 
Paulus avlägga sin gamla d.räkt och bliva 
till intet, innan Gud kanade honom. 

Andra <lagen talades om kallelsen till 
helig tjänst (Ef. 4: 1-7). De sex första 
verserna tala om kallelse till· barnaskap 
och den sjunde om kallelse till helig tjänst. 
V,i skola vandra värd,ig,tden kallelse, vi 
fått (Ef. 4: 1) och vara brinnande i Anden, 
tjänande Herr·en. 

Vad vår vilja åstundar mycket under 
sådana häT »veckor». Det är tryggt att 
veta, att allt, vad ffi ,god vilja kan åstunda, 
och vad tro kan verka, det fullbordar Gud 
(2 Tess: 1: 11). 

Tredje dagen· framhölls att' kallelsen ej 
blott är helig utan ock himmelsk (Hebr. 
3: 1). Jag, som ät så besudlad och oren, 
inte kan jag ' taga emot en himmelsk kal
lelse. · Jo, -ty Herren har kallat oss Icke 

http:Sinli.ms


10 sept. 1935 SINIMS LAND 191 

på grund av våra gärningar utan efter sitt 
eget rådslut ooh s'in nåd (2 Tim. 1: 9). 
Oss kan Kristi kärlek övervinna och bli 
en kraft till evigt liv. Må vi akta därpå, 
så att det jordiska mister sin tjuskraft. 

Fjärde dagen utgdngD vi från Fil. 3: 13
14, där det talas om »en segerIön, ' som 
hålles f,ramför DSS genom Guds kallelse 
ovanifrån». Vi ha en segerlön att sträva 
fram emot, och det kan bl~ en sporre 
för oss under vandringen härnere. Tänk 
om segerlönen kunde bliva så levande för 
oss, aH vi liksom Paulus jaga'de fram lnot 

den. Kallelsen kan emellertid ock kräva 
offer, och det är nåd av Gud, att v-i kunna 
nå fram till segerlönen i Jesus Kristus. 

Under bibelstudierna, som leddes ~v 

missionsföreståndare Erik Folke, betra,k
tades ap·osteln Pauli liv ur olika syn
punkter. (Infö,rda i sammandrag :i detta 
nummer.) 

Missionsföredragen på middagarna be
handla-de ämnet: »Guds medarbetare i 
tjänst inom S. M. K.» Första dagen talade 
missionssel{l·-eterare Linden -om de manliga 
medarbetarna på missionsstat.ionen. Vi 
fingo i tanken följa med ut till en mis
sionssta<tion .j Kina. Först talades om de 
infödda arbetarna; huru dessa kunna vara 
till stor välsignelse {loh uppmuntran, sär
skilt 'genom sin tjänstvillighet. Sedan be
rördes missi,onärens arbete från mo-rgon 
till kväll. På en missionärs dagordni-ng 
förekommer myoket; 'han skall leda bibel
studier, håHa pred.ikan, handha kristen
domsundervisningen i skolorna och hj äl
pa -till med sjukvård och bröd utdelning 
und'er nödår. Sistnämnda arbete är ett av 
de svåraste, men det är också e tt medel 
aH öppna kinesernas hjärtan. Vi 'böra 
bedja för missionären och övriga medar
betare, nM det gäller d-e Na arbete. Till 
sis·t nämndes om gemenskapen på statio
nen, vikten av att arbetarna förstå var
andr-a, och att inget kommer in, som kan 
söndra. Må det ock bliva ett böneämne 
för oss här hemma. 

Andra da'gen talades om ,de kv,innliga 
medarbetarna på missionsst-ationen . . Frö
ken Judith Hultqvistberättade om bibel
kurser, då Gud -fått verka, och då det 

blivit uppgörelse (Jeh bekännelse. Bristen 
på manHga mIsslOmirer hade många 
gånger gjort sig kännbar, men medvetan
det om att var,a Guds medarbetare hade 
då varit en hjälp. 

Fröken Lisa Gustafsson talade därefter 
om Guds medarbetare inom skolans värld. 
Även tjänarna inom skolan, från portvak
ten tm läraren och lärarinnan, kunna få 
vara Guds medarbetar-e. Särskilt grep oss 
beräbtelsen om en flicka, som lockat sina 
kammter på missionssk'olan Hll s~öld, men 
som bekände sin synd ooh eftersträvade 
ett nyN, rent hjärta. 

Tredja dagen talade Martin Linden över 
ämnet: lYMissionären på resor i Kina.» På 
resor gives det Dckså många ,tillfällen att 
få vara Guds medarbetare genom böne
gemenskap med Gud och ,genom fram
förande av budskapet. Numera tar 5<ig 
missi{lnären fram på många o]jJw sätt 
men överallt gives tillf.iHle att tjäna Her
ren. Vad missionä-ren under sina resor 
behöver, är »resenåd» - nåd för resorna 
- och v.i få bedja Gud, att Han såsom 
hi-t tills skänker sådan. 

Sista dagen talade fröken Lisa Blom 
över ämnet: »Guds medarbetare inom S. 
NI. K. i hemlandet.» Efter aH ha framhål
lit , viIkenoändlig nåd det är att få stå 
som Guds medarbetan~ här -hemma, talade 
hon om de medarbetare, som ha varit, äro 
och skola komma. »Arbetarna ,här hem
maä,ro många. Tänk på alla ombuden 
och kinaIänkarna. Gud beredde i sin stora 
nåd vägen för Bibel- och Ung-domsveckor
na och skaff'a-de genom -dessa medarbetare 
åt sig. Var och -en av oss får vara en 
länk i -den stora :kedjan, som sluter en 
ring kring Jesus Kristus och hans ·stora 
-testamente, missionen. V,i måste göra nå
got, ty vi äro Guds ,egna. Han väntar, 
att vi skola vara Honom trogna, ooh .ha 
vi varit trogna, finnes det andra, som 
skola komma efter, oehen _gång skall -det 
bli lovsång, för att vi ha fMt vara med 
och fått komma in -i himlen. Det är synd 
om dem, som ·inte nått den glädjoe, vi ha 
fMt. Vi måste hjälpa någon av dessa fram · 
till glädjen.» 

Med tacksamhet minnas vi alla vittnes
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börde n "från missionsstunderna på efter
middagarna . Särskilt dyrbara voro de 
stunder, då missionärerna berättade om, 
hur Gud .kalla t dem ·till sina m~darbetare 
ute i Kina. Hur grepos vi .inLe, då fröken 
Da'gny-Edla Berogling talade om sin kal
lels·e. NDg tycktes det för oss, s'om fdngo 
sitta ned och lyssna, SDmom de lidanden, 
hon fick genomgå, skulle ha nedbrutit en 
människa fullständigt, men Gud lät henne 
bli fri sk ooh återfå krafterna. Herren be
hö"de henne därute i Kina. 

hets skull ha vi aldrig kommit ,till någon 
fulländning , men när vår egna liv dö, d å 
kan Guds vilja 'b].i uppfylld med våra liv, 
och v·i få bli till hjälp lör själars fräls
ning. När vi givit Jesus 'hela vårt hjärta, 
då först får vår liv värde. 

Under kvällsmötena fingo vi också lyss
na till vittnesbörd av missiDnärerna med 
flera. Så talade en kväll solda thems.för e
ståndare Binar Ljung Dm David, en upp,åt
strävare, som sökte sin hjälp från Herren 
0011 hade sitt ,fäste 'i Gud. M.issionärskan

(Foto. M. Linden.) 
En annan deltagaregrupp från Säter. 

På söndagseHermiddagen talade fröken 
Lisa Blom och lade ,på våra hjärtan att 
bli bördebärare. »Bären varandras hör.cJDr, 
så uppfyHen I Kristi lag» (Gal. 6: 2). Kär
leken är Kristi lag {Joh. 15: 12), och kun
na vi se med kärlekens ögon p å våra 
vänner, då förmå vi bära vamndras bör
dDl", Dch vi få bli glä.cJjebudbärare. Vri 
äro alla kallade till bördebärare. vm du 
gå med? Kärlekens lag kräver det. 

Sedan berä,ttade fröken Judibh Hultqvist 
om en kinespojke, som lwmmit i kDntakt 
med Gud och miss,joonsslationen. Hennes 
bön var , att vi skulle hedja för honom, 
aH ,han må bl,ivaen Guds medarbetare. 

Fru Mimmi FDI,ke talade påtisdagsefter
midnagen ,över ämnet: »Gud - världens 
ljus». När vi fä se Herren, som Han är, 
då skola v,i bliva Honom lika. 

Sekr. Erik Olsson talade samma efter
midda'g öv,er Apg.' 20: 24. För vår själv,isk

didat Arne Bendtz lade på våra hj,ärtan, 
aH s,edan vi blivit frälsta från synden, 
böra vi sträva aH bH klippemä nniskor och 
själav,innare. 

Trots att en förskjutning av mötesda
garna ägt rum på Säter - vi börjane ju 
på en torsdag - ha,de lördagskvällen av
skilts för offerstunden. Först t alad'e mi s
sionsföreståndare Folke. Någon hade i en 
syn sett en man inträda ,genom himmelens 
pDrtdå en skara möter och för fram 
'honom Nll tronen. Det val' sådana, som 
han hade fått vara till välsi&.nelse för nere 
på jorden. »Tänk ,att så få föras fram till 
,tronen jubeldagen. Det står öppet för var 
och en av DSS, ty alla ha vi fått medel 
att kunna vara med. , Däruppe skDla vi 
känna igen var,andra, vi, som aldrig sett 
varandra förr. Vilken högtidsda'g skall 
det inte bli! Vi äro snartframm'e vid den 
stora högtiden, då vännerna samlas, de, 
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som ha vunnHs för Kr.istus. Vi veta ej, 
v.uket 'Ögon.olick det blir, men <let kommer; 
d'etär Jesu d&d en borgen för. Äro vi 
redo?» 

Sedan talade fröken Lisa Blom. Jesus 
står mitt ,ibland oss i kväll och säger till 
oss: »Prid vare med ,eder.» Vill du taga 
emot ,friden fullkomligt, som ~mdast den 
kan ,göra, som vill överlämna sig helt åt 
Honom. Då få -vi gå fram tiH offeraltal'et 
och lägga fram oss som heloffer ,inför Gud 
och iklädas en ny dräkt. 

vi ej vika av varken ,till höger eller WI 
vänster. 

Men vi, som fMt del av rikedomen l 
Jesus Kristus, måste tänka på alla dem, 
som .intekänna till <len eviga vägen, och 
på dem, som vandra fördärvets -väg. Vi 
måste verka för Guds sak och hjälpa 
våra medmännisk'or att nå fram ti1ldet 
eviga livet i Jesus Kristus. 

Så småningom voro vi ·framme vid tis
dagskvällen och därmed också vid av-

Kaffe pa Lerassen. (Foto. M. Linden.) 

Så böl'jade vandringen fram till Qffer
skålen, där d'en stodomgiv,en av levande 
ljus och rosor, 'och sedan bildad·e vi ring 
ute på ·terrassen ooh sjöngo några sång,er, 
medan d.e synliga gåvorna sammanräkna
des. Snart fin go vi åter komma in och 
höra resultalet. Sedan hade v,i 'en böne
slund, då många tackade ·och lovade 
Gud och· förnyade förbundet med Honom. 

På söndagsförmi<ldagen predikade mis
sionssekreterare Linden över ·dagens hög
mässotext i Matt. 7: 13-14. Till var och en 
av oss ljöd det så rannsakande: Vilken väg 
vandrar du på? På den breda eller den 
smala? På ·den, som leder till fördärv, 
eller på <len, som -leder till evi'gt Uv? Har 
du gått igenom -den tränga porten, som 
är Jesus Kristus? Om vi hak'ommit -in 
genom port,en och vandra på <len smala 
vägen, få v,i bedja Gud om hjälp, sä att 

sk,edsmö1e t - ett faktum, som v.j ·ej kunde 
komma ifrån. 

Vår älskade farbr·or Erik talade först till 
oss ·över Hebr. 3: 2. Medan vi här varit 
samlade blott en vecka inför Guds ansiJkte, 
skola vi en gång fä en hel evighet där
ovan, ,om vi . akta på vår överstepräst, 
Jesus Kristus. Han står v-id aHaret som 
vår förebedjare, men Han vill ånt'e bedja 
ensam. Han vm ha sina kära vid sin sida. 
Han står nu och väntar på oss. Må vi 
så, när vi skiljas åt, ,inte glömma detta 
utan akta på vår överstepräst, J.esus 
Kris,tus, som också är vår Konung. 

Sedan lämnades ordet fritt,och var ·och 
en fick säga ·det, han eller ,hon hade på 
hjärta·t. Alla hade vi under »veckan» fått 
så mycket, att vi kände behov att tacka. 
Den ·eneefter den andre lättade sitt hjärta, 
men lika fuBt ljöd missionssekreterare 
Lindens stämma: >Nar det ·någon mer, 
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som hade något att säga.» Så ha·de det 
redan randats en ny dag, då vi skildes åt, 
efter att till sist .ha 'haft en bönestund. 

Men må vi ej glömma vår kära »S'lore
mors» ·ord: »Dela med er av .glädjen till 
dem, som icke ha den.» När vi ha fått 
fylla våra tomma käril, och fått den stora 
nåden ,att sitta ned inför Guds ansikte 
och bara tagaemo't under en hd v,ecka, 
skola vi d·å inte ·dela med oss åt andra. 
Än ha vi ej nått målet, vi måste verka, 
innan natten kommer. Vi måste var ·och 
en göra vår insats för Guds sak. Det är 
vår stora missionsuppgifot. Ani. 

Från Yuncheng, Sha. 

(Forts. fr. föreg. n :r.) 

Alla känna vi behovet av 'en genom
gripande väckelse, ty att använda yttre 
kra.ftmedel lönar sig ej. I den lilla sång
boken »Kom·» ·finnes en s,ång av den kän
de :gamle soldaten Sjölin i Jönköping 
))Tro ·dig igenom)) - och den sjunger jag 
gärna för mig själv med omkvädet: 

»Bed .dig igenom! Gud hör din bön. 
Xlska dig genom! Snart får du lön. 
Lid dig igenom! M·öt va·d som helst. 
Lita på blodet och du blir ofrä'lst.» 

Efter avskedsmötetpå måndagsmorgo
nen gick jag till fots den drygt 30 kilome
ter långa vägen till St·enby köping, en 
gammal rövarbygd, där det nu finnes en 
kristen församling. Stormötet skulle öpp
Ilas på aftonen samma dag. En liten åsna 
bar mitt bagage, ty sådant är oundgäng
'ligt, enär det enda man:fär att . sova på 
ute bland folket är, i regel, en bred trä
bänk eller en avhakad dörr, lagd på elt 
par bockar. Oljetyg för att hålla ohyra 
borta, täcke och kudde måste jag därför 
ha med mig, för -att ej tala om under
kläder oOch gärna ett ombyte vanliga klä
der. i händelse man överraskas a,v regn 
o, vad det k a n regna i Östern ...,... n~,gra 
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få böcker att läsa vare sig man är inreg
nad eller ej, samt i övrigt vad som kan 
behövas ,fören tre ve.ckors t·ur. 

Det var förvånansvärt mycket folie sam
lat i Stenby, de flesta ,kristna. Den mest 
energiske unge mannen bIand ledarna 
var son till en bon.cJ.e, som förr g.ått med 
rövarne utan att ·dock vara 'av den värsta 
-typen. Möteslokalen h ade upplåtits av 'en 
kristen änka, ty i det 'av församlingen 
ägda huset hade samhällets hedniska 
skolstyrelse tagit in och använde kapel
let till skolsal, och alt få ut inkrälctarna 
i ,g,odo gick ej alls - rövarlivet hade bJ:i
vit deras <andra natlU'. Vi vunno em'eller
tid .på bytet. Bänkar lånades ihop från 
olika håll, och varje familj har sitt namn 
skrivet på bänkens undersida för 'att und
vika mri.ssta'g vid ålerställand'et. Vid,are 
finnas ett slags stråmattor att breda ut 
på golv, veranda och g,årdsplan för att 
bereda sittpl,at.ser. Ooh så packar man 
ihop si.g. Finns bara god vilja, övervin
nas synbara omöjligheter. Nog hal' för
samlingen här, liksom aIla andra, båd'e 
ljusa ooh mörka sidor att bjuda p.å, men 
när jag betänkei' det mörker dessa män
niskor uwmmit från - erinrar mig klip
pan ur vilken de -hug,gits av Guds Ande 
- och så ser ·dem i stora ,grupper lyss
nande till livets ord förkunnat av någon 
ur deras egen krets, då tackar jag Gud 
och jattar mod. Det är allt hra skönt 
:bland att se på förhållandena från den 
ljusa sidan, och det få vi ju, sade Ham
marsten, om vi bära fram ,dem till honom 
s·om är världens ljus. Herren Gud, som 
begynt ett go\t verk i detta rövarsläkte, 
ska,n <lckså fullborda ·det. 

Vid s-ex-tid·en på torsdags morgon hölls 
avskedsmöte med nattvardsgång. De fles
ta återvände så hem, men ja'g fortsatte 
min färd ner till Loning stad. Jag 'hade 
hyrt en .åsna att f'i,da på, ty vägen v·ar 
tröttsam, Man försäJkrade, att denna gång 
hade jag fått ett riktigt bra ·djur, och det 
val' kanske så, men åsnan var j.JJa fod
rad, tr-ö ttnade pil v·ägen -och lämnade mig 
alt ,gå till fots rätt s·åorde ntligt. Vid 
framkomsten på eftermidd3.!gen voro både 
åsnan ' och jag .belåtna men ·Vi blevo . stör
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da i våra ]underingar vid passerandet av 
dc;} idrottsplats, där eleverna i en av sta 
dens skolor höllD på att sparka boll. De 
rusade samman' kring mig för att se den 
ovana ,synen aven lutlänning - flera 
kanske för första g,ången i sitt liv. Det 
'blev ju en bra reklam för mötena på 
missionssalen. 

I L<>ning var anslutningen tiE stormötet 
från torsdagskvällen till måndagsmol'go
nen nå.got för denna .plats enastående. 
Särskilt på nätterna var det s,"'årt att 
rymma allt lantfolket, huru ytterst ringa 
anspråk de än ha . Kvinnorna fyllde upp 
allt utrymme inomhus, lig'gande ,på strå
matt.or på golvet, under det att liknande 
mattor voro utbredda över hela den stora 
gårdsplanen för att bereda männen vIlo
läger. Intet tälttaJk under natten, men 
väl på ,dagen för att skydda mot den 
starka solen under mötena. Sjä'lv sov jag 
på en -bädd 'av plankor i hörnet aven 
stDr skolsal, som ,utDm mi'g rymde en hel 
del kineser. 

När jag sedan övervägde möjligh'eten 
attf.ortsätta ytterligare 90 kilometer till 
nästa utpost, staden Lu-sih, rfick ja-g veta 
aven bekant, som just korn därifrån, att 
st'adens portar voro stängda ,och att ingen 
till ä ts att -gå in eller u t för att man så i 
farans stund skulle skydda sig mot för
rädare. Närmaste stad västerut hade 
nämligen intagits av kommunister Dch 
dessa planerade nu på att fortsätta 
till Lu-sih och vidare till Loning, d är jag 
just befann mig, för att sedan vid läg
Hgt tillfälle överrumpla det militärt vik
ti-ga Loyang, Det gällde nu för Lu-sih 
att h ålla stånd under eventuell belägring 
av kommunistarmen. Ett militär-t1ygplan 
från Loyang på väg till Lu-sih korn sur
randeöver våra huwden. Och det hade 
då varit Drätt av mig att kasta mig i ·fara, 
Det är 'alldeles ,för många missionärer 
härute som inrfångats av kommunisterna . 
Over hela världen talade man i december 
förra året om makarne Stam i Kina In
land Missionen, vm:a då dödades av de 
röda, .mende ,äro ej de ,enda som med 
sitt liv fått besegla sin trD. 

Långa tider på sommaren ha vi det 
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mycket varmt på våra stationer.: ofta 
+ 40 'grader Celsius i s'lmggan och up,p 
till + 54 grader i solen. P,å resa till och 
från pastorsavskiljninge n i Hoyang ,den 
19 maj var jag ,ute på landsvägen i sådan 
värme två dagar bort och två 'dagar hem. 
Jag blev alldeles överhettad och insjuk
n ade, Bland ,annat följde svår bloddiarre 
därav. Jag ärgJoad att jag .är återställd, 
men den nykomne Selfrid ErikssDn, som 
samtidigt med 'mig fast på annan plats 
blev 'överhettad, h'ar ännu ej övervunnit 
följderna . Detta är anledningen till att 
min hustru och jag beräkna att omkring 
den 20 juli komma upp till herget Kikul1g 
i södra Honan, en tillflyktsort för många 
mi"sionärer under den hetast'e tiden . Det 
är tretton år sedan jag var d·äT sist. Vi 
hoppas att ,få Mde kroppslig och andlig 
vederkvickelse ,där, och i slutet av augusti 
vänl'as vi vara äter här med nya kraf ter 
för vårt arbete . 

Med de hjärtligaste hälsningar fr än oss 
båd·a, Eder M.alle Ringberg. 

Fröken Ackzell skriver: 
»;0 m en månad hoppas jag få resa ned 

till arbetet :igen från väl' sommarvistelse 
på Shui-yu. Den 23 aug. .börja v,i skolan 
och jag ville gärna komma ned litet före 
för att hinna ordna allt. Det är nu första 
gängen jag får tredje lrlass, d. v. s. sista 
klassen av »seminaristerna», innan de 
skola till Yuncheng. Parallellklassen för 
l>il>elkvinnors utbildning och »seminarist
klassen» får nog tillsammans 15 elever, 
om ej hinder uppstå för' somliga. Det är 
ansvoarsfullt med denna unga skara, men 
samtidigt är det en s.tor glädje att få ha 
hand om dem under dessa viktiga år av 
deras förberedelser. Sista året var så 
ovanligt lyckHgt - det rjkt'igt kändes, hur 
f&rbönen jämnade vägen i all t. De unga 
voro så nitiska och varma i Herrens 
tjänst.» 

I ett föregäende brev berättar fröken 
Ackzell om ett besök hon haft aven äldre 
man vars son var ämbetsman i TaH var
vid denne omtalade sina gamla 'minnen. 

»När' jag kom tiU Sanyuen, så fanns det 
ingen församling varken i Honan eller 
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Shensi. Men så fick jag höra, aH det 
fanns miss>ionärer i Yuncheng. Då gingo 
vi dH och bjödoo dessa missionärer komma 
över till S'anyuen för att hjälpa oss. Så 
lär,de jag känna missionärerna Folke och 
Tjäder med f1.era av d'e gamla . Tänk, hur 
Guds verk har gålt framåt under dessa 
mer än 40 år. Nu fJnns det stora för
samlingar på många platser i dessa pro
v,inser. Vi.J.ken nåd av Gud. 

För något år sedan besökte jag Taiyan 
i Shansi. Då träffade jag sådana, som 
vari-! med vid boxaI'eupproret, och de be-

Herr Nie. 

räHade f.ör mig vad de sett och hört. När 
missionärer och infödldakristna skulle 
dödas, stämde de upp en sång gemensamt 
och prisade Gud. Hedningarna, som hör
de dem och såg deras frid 000 glädje, då 
de ledo martyrdöden, uthrusto: »Med ju
bel gingo de hem.» Så fingo deras lidan
de och ,död uppenbara för 'hedningarna 
de kristnas tro och hopp.» 

»När den gamle herrn berät,ta<1e detta, 
var han mycket gripen, och tårarna kun
de ej Mer,håtllas. Han är nu över 70 år, 
och har många minnen från arbetets bör
jan i d'enna provins. Jag har tagH ett 
kort av honom, som jag närsluter.» 

Vidare skriver hon: 
»Nu har jag skolräkenskap-erna. som 

skola avslutas m. m., innan v,i resa tHl 
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konferensen. D-et har varit en bråd t,id 
denna termin och blir så trol,igen den tid 
som är kvar till vi sk,ola resa. Vi voro 
ti};! Huashan på »missionsresa» hela andra 
klass ,i bibelskolan och jag. Det var en 
mycket uppmuntrande tur. Vi reste tis
dag och kommo åter på lördagen. Vi ,ha,de 
dela t u t 10,000-tals traktater och böcker 
samt haft tillfälle tala med många pi,lgri
mer. Det var ju »tillbedjanstid» på 
Huashan! Vi hoppas få göra om såda'nt 
arbet-e årl,igen den tiden. då pilgnimer 
samlas från Kinas olika håll. Det är Jiör
vån,ansvärt, hur de kunna resa från av
lägsna provinser för aH tiHbedj,a. 

Vid s>tormötet här döptes endast en man 
och sjutton kvinnor. Männen hade ej lärt 
sig kursen ordentligt. Bland kvinnorna 
var det en nära blind b"jnna, som ej 
kunde kursen, men d·e övriga kunde den 
så gott som felfriH. De äro så Jvrigaatt 
lära sig allt och att kunna läsa bibeln. 
En gammal tjggargumma på över 70 år 
döptes också. Hon har varit troget med 
på våra möten i två år. och v,arH så livr,ig 
aH lära sig både minnesv,ersen ,i söndags
skoltexten och sökare-kursens böcker. Nu 
var hon så lycklig att få bli döpt. Under 
dessa två år har hon ej fMt någon hj älp 
av oss, för att vi skulle pröva, om hon 
kom för l,ekaml.ig hjälps skull. Men det 
har hon ej gjort. När hon visat prov på 
uppr,ikLigheten i tron och kärlek till Her
ren, så kom kv.innor i församlingen till 
mig rör att tala om aU de kände det 
svårt, att hon tiggde. »Om hon nu blir 
döpt, så kan vi Ju hjälpas at aU giva 
henne underhåll , så hon ej behö.ver tigga, 
ty det är ju ej rikotJgt att en församlings
medlem tigger.» Det var en glädje för mig 
att höra. aH kvjnnorna själva tänkt så 
långt! Jag !ha'de ju haft mina funderingar 
i samma riktning men ej tala,t med dem 
om det. Nu bor ,hon, ,den lJlla- gumman, i 
ett rum hos en kl'isten k"inna i staden. 
- En kvinna kom UH dopkursen .gående, 
över 60 Ii (30 kilometer), blev överan
strängd, ty hon var klen, och bIev svart 
sjuk. Efter två dagar 'fick h{)n fö;ras hem 
på ricks.haw och dog en halv timme efter 
herrJJkomsten. De t kändes så underligt. 

http:l,ekaml.ig
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Hennes man är sökare, ooh v,j frukta'de 
han sk,ulle ta anstät, men Herren hjälpte 
honom i detta.» 

Tvenne stormöten. 
Det ha'r 'blivit en sed att varje påsk sam

las till stormöte här i Loyang. Under hös
ten har var och en av de fem försam
lingarna idistrikt'et sitt stormöte med 
dopklass, men under våren är det stormöte 
med dopklass ·endast i Loyang. Två eller 
tre dagars uppbyggelsemöten hållas dock 
p å flera platser i distriktet. Påskrnötet, 
som vi också kalla detta stormöte, har där
för blivit det stora bland alla stormöten, 
till vilket kristna och sökare komma flfån 
hela distriktet. 

Detta år k{)m påskrnötet att räcka hela 
sex dagar. Tre dagar ;har ,annars varit 
det vanliga. Som särskild talare hade in
bjudits en av Augustanamissionens evan
gelister, en man vid namn Hsu. Han h ar 
varit med under rörelsen i provinserna 
Hupei och Hunan. 

Vi v-äntade mycket av detta stormöte 
och ibådo myc:ketom att Gud skulle verka 
ibland oss. Att det skulle komma mycket 
folk, förstod o vi, då intl'esset för detta 
stormöte v,ar ovanligt stort. 

Församlingen med dess ledare svara 
helt för alla anordningar vid stormötena. 
Äldste Li, på vilken huvudansvaret vilar, 
ser ocks~\ till att allt går oklanderligt. 
Hans lugna, fasta väsen inger alltid en 
såda'n trygghet. Denna gång var dock 
äldste Li litet bekymrad över hur det 
skulle gå att få plats för alla. Försam
lingen lyckades hyra några rum mitt emot 
kapellet, som blevo ett g{)tt tillskott till de 
manliga och kvinnliga gästrum, som fin
nas. Dessutom sattes ett gammalt predik{)
tält upp. 

På t{)rsdagseftermiddagen 'började det bli 
livligt utanför kapellet, då de många grup
perna från landsbygden började komma. 
Vad som förvånade oss var, att det var 
så många sökare, som kommo denna gång. 
Många ,hade aldrig förr varit i LDyang, 
så för dem var det en stor upplevelse bara 
:att komma till denna stad. Från en by 
.ett par mil från Loyang kommo inte 

mindre än femtio sökare. Det är fru,kten 
av förra årets tältpredikan i denna by. 
På påskdagen, dådet största antalet var 
samlat, var det trängsel över allt. Kapel
let kunde omöjligt rymma alla. Väl ett 
tusental b a de <låkommil samman. 

Vi kunde ju inte annat än glädja oss 
åt att se en. så s!-or skara samlad för att 

höra Guds ord. Vi hade här ett tydligt 


' bevis på hur öppet det nu är för evan

gelium i dessa trakter. Må Henen giva 

oss nåd att ve.rka medan dagen varar! 

Det var allvar och tyngd i evangelisten 
Hsu's förkunnelse. Han gjorde synd till 
synd. Det blev nöd i mångas hjärtan, när 
lagen dömde och Guds Ande uppenbm'ade 
sådant, som kanske länge varit doH i 
hjärtedjupet, men glädjen .blev så mycket 
större, när vissheten lwm om ·att Jesu <blod 
rena.r från all synd, och att de .ägde livet 
i Gud. En mäktig stund var det vid natt 
vardsmötet <len sista dagen, då vi fingo 
se n ågra bevis på ·huru Gud verkat i 
hjärtana de gångna dagarna. Med tårar i 
ögonen reste sig en församlingsled a,re och 
bad att få bedja församlingen om förlå
telse, samtidigt som han sade, att han ej . 
var värd att vara en ledare i förs·amlingen. 
För någ,ra år sedan hade en del pengar 
k{)mmH i bans ägo, s{)m hörde försam
lingen till. Ingen mer än han visste om 
det. Han hade frestats att behålla dem i 
egna fickor. Han hade också tyckt sig 
finna skäl för sitt handlingssätt. Under de 
sista åren hade ,han litat på sitt för öwigt 
oklanderliga liv och känt sig nöjd. Nu 
hade <lock Guds Ande talat till honom så 
mäktigt, att han ingen ·frid Hck, förrän 
han fic:k överlämna dessa penga,r. När 
man vet, vad det kostar en kinesat! göra 
en sådan bekännelse, kan man inte ,annat 
än tacka Gud, för att hans Ande förmår 
verka detta. Penningen är en svår fres
telse för våra kineser, även de bästa kun
na falla. En annan man bad ,a tt få avlägga 
en liknande bekännelse, men dessutom var 
det ett par nydöpta män. som m åste tala 
om vilken glädje {)ch frid, de fått i sina 
hjärtan. De 'Voro fulla av tacksamhet till 
Gud. Men inte var det alla, som gingo 
hem med denna glädje i sina hjärtan. At
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skilliga var det, som ,blivit dömda i sina 
samveten, men ej förmådde er:känna sin 
skuld. Vi ha dock 'bedit så mycket om att 
Gud skall fo'rtsätta sitt verk i deras 
hjärtan. 

* 
I början av maj månad kom 'helt ovän

tat ett meddelande om att vi lmnde få tre, 
dagars <besöli av Leland Wang, en av 
Kinas mest kända evangelister, för när
varande Ibosatt i Honglwng. 

Förra året, då han var i dessa t'rakter, 
hade han få tt en inbjudan ,att komma till 
Loyang, men han var då förhindrad att 
komma. Nu i år hade han planerat en 
längre resa upp till nordväst<ra Kina till 
gränserna a v Tibet, 'och då resan gick för
bi Loyang, ville han stanna några dagar. 

Vi' vara mer än tacksamma för detta er
bjudande. De tre församlingarna i staden, 
Augustanamissionens, Episkopalkyrkans 
och vår , beslöto att gemensamt ordna 
med mötena . Dessa skulle dock hållas i 
vårt kapell , som är rymligast och mest 
centralt beläget. 

Då mötena komma mitt i tiden för vete
skörden, kunde ju inte så många ,från 
landsbygden komma, men de flesta av 
våra ledare i församlingarna 'komma, och 
en hel del som varit förhindrade att kom
ma till påskrnötet, komma denna gång. 

På förmiddagarna talade Leland Wang 
särs'kilt till de troende. Hans enkla, klara 
förkunnelse fick bliva många till hjälp. 
Vad han talade, kompletterade så väl 
Hsu's förkunnelse under påskmötet. Gud 
har olika reds'kap, men genom dem alla 
vill han fullkomna sitt verk. 

Inbjudningstbrev hade utsänts tm skolor 
och ,affärer i staden. Det var därför 
många utomstående, som komma med på 
kvällsrnötena. Leland Wang vände sig då 
närmast till dessa. Det var enkel och 
gripbar väckelseförkunne!se, som alla bor
de förstå. Varje kväll var det också. någr.a, 
som avgjorde sig föJ' att tro på Hen·en. 

Vi knnna inte annat än tacka Gud för 
allt, han givit oss under dessa tvenne till
fällen, och för ,att han bland Kinas' folk 
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utvalt sådana, som ande och kraft IM-
kunna hans ord. 

Erik lI'hlm. 

Döden är uppslukad i segerl 
Följande sk,1ldrJng från Shansi, hämtad 

Ur »China's M.illions», ger oss en bild ,av 
deras erfarenheter, som med oss ha del 
i bedrövelsen och riket Dch ståndaktighe
ten i Jesus (Upp. 1:9). 

Familjen Tang ha'de kommit tiIltro på 
J esus, ,då blott kort Hd ef,terM deras tolv
åriga 'dDt'ber dog. Sex månader senare 
misst,e de även sin älds,ta son. M,an sade 
dem nu, att detta måste bero därpå, att 
de tagit bort a'vgudarna i hemmet. Dessa 
sMtes därför UI}P igen, men den tredje 
sonen, kallad Lao san, stod fast i tron ooh 
h an lycka'des så småningom än en gång 
få bort avgudarna. Ett år däreHer dog 
även Lao sans husbru. 

Mei Ii, så hette hustrun, hade varH sjuk 
en tid och föräldrarna börja'de frukta, att 
avgudarna nu Vlille h ä mnas på familjen 
med hustruns död, men Lao san ville aldrig 
lyssna till deras förestätllningar. Han bad 
dagligen för sin 'hustru, ty han tänkte, aH 
då Je9us enligt evangeliet kunde uppväcka 
fLickan som var dö'd, vore det mycket lät
ta're för honom aH hela en ännu levande. 

Mei li blev emener~id allt svag.are. En 
da.g sade hennes man till henne: »Jag 
börjar tro att J,esus vill taga d-ig till sig 
i himmelen och ,att det är därför han ej 
hör mtina böner. Nu skall jag ej vidare 
bedja 'honom att göra <llig frisk. I denna 
världen har ,du lidit myck~t. Då du kom
mer hem till Jesus, skall du få njuta full 
lycka.» Då han sagt d~tta, fylldes hans 
själ av stor fri'd, och från den stunden 
försvann all fr'uktan och orD. 

Någradagatr senare kallade Mei li på 
honom och bard honom om hjälp att kläda 
på sig för att vara reTIO aH skJljas h ä,dan. 
Med häpnad hörde familjens medlemmar 
henne säga: »Jag skall snart gå till h 'im
melen och därför måste j,ag vara i ord
ning.» Så lade hon sig stilla ned medan 
de andra sjöngo en sång ooh båda. Hon 
själv deltag med ett ord då och då. 

Helt pMtsIigt ropade hon högt: »Hjälp 
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mig altt ' sit~a upp.» Hennes ansikte sken. 
Man fÖTs~od aH hon nu såg underbara 
ting. Hon bredde ut &ina armar och r{)
pa-de: »Herren Jesus har kommit att 
hämt·a mig.» Hennes ande var borta, men 
ännu dröjde strålglansen kvar på hennes 
anlete. Hennes närmaste utbrusto i tack
sägel&e, de andr·a närvaran:de fyHdes av 
förundran ()ch häpnad. Här var det up
penbart att dödens udd var bruten. 

»Aldrig har man sett något dylik!.» 
»J-lon dog ju med ett leende.» »Hur .ivrig 
hon var aH få gå.» »Vem var det h'on 
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så'g?» »Det var någon som kom f.ö:r att 
hämta henne.» Sådana yttranden hör<des 
från dem som nu Mervän,de till sina hed
niska hem för att där förtälja vad de sett. 

Hennes mans oDh svärföräldrars Sorg 
vändes i glädje. »Ty», sade ·de, »vem :k·an 
vM sörja, då hon ä,r så lycklig.» 

Så fullbordades det ordet, som slår skd
vet: »Dö'den är uppslukad och seger är 
vunnen. Du död, var är Idin seger. Du 
död, var är dun udd. Gud vare tack, som 
giver oss segern gen{)m vår Herre Jesus 
Kristus.» 

REDOVISNINGAR 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under aug. 1935. 

Allmänna mIssionsmedel. medel 25:-, Fifflekull 75:-, V e t

964 . 
965. 
9G6. 

967. 
9G8. 

M. K. N., F j ällgård 
S . P., Stocksund ' 
C. o. E. B., Sthlm, i st. för blom
mor vid Axel Lindmarks blir 

K. o. B . F. 
Vänner på 1l'Ussionshemmet, Duvbo, 

i st. för blommor vid Axel Lind

10: -
10: -

5: -
200 : 

995. 

996. 
997. 
99S. 
999. 

landa spa rb.-medel 234: 09, Koll. 
fr. Ö. H. Ungd .·förb. 1000: - = 1,472: 76 

»Kinalänk, ett tack till Herrens 
stora nild mot mig» 

L. H., Lund. »Herrens tionde» 
») Ove» gm d:o 
r. o. ~. L., gm C. Th. E ., Kumla 
»Onämnd» 

5: -
8: -

- : 50 
;"j:

10: 50 
marks bår 30: - 1000. »Taekoffer » 10: -

%9. 
970. 
971. 
972. 
973. 
974. 
971i. 

M. R., Agunnaryd 
"Ps. 103: 2" 
»Herrens del» 
A. K., Alscda 
Koll. i VetJanda 
G. A ., Gränna 
"Koll. " 

,10: -
1.0g0; -

00. -
50: -
65: -
5: -
l: -

1001. 
1002. 
1003. 
1004. 
1005. 
1006. 
1007. 

J. S. 
K . S., Vinslöv, »avbet. il skuld» 
F . R ., l<'iiilJgärd 
A. I., Järpen 
A. A., Hälland 
L. B ., EkSjö 
»Fil. 4: 19, 20» 

10: -
100: -

5: -
5: -
5: -

10: -
400: -

917. 

978. 

979. 
980. 

L. O., Tågarp, i st. föl' blommor vid 
Emma Beskows bål' 

M. A., Håkansö, till Hanna Wangs 
underh. 

B. o. K. L., Sthlm' 
»Dalecarlinn » 

15 : 

10: -
30: -
22: -

100S. 
1010. 

. lOn. 

1012. 

Sl,cde. gm J. S., V 'etlanda 
B . C .. Anten, gm C. J. K. 
Offergåvor ' pil Siiter, .Tonsercd 

missions

20: -
50: -

1,185: -, Efterskörd till 
offret på d:o 50:

H . G. 
1,235: -

5: -
981. 

982. 

9RH. 
984. 

D. M ., Sthlm, till minne av kapten 
J. A. Thoren 10 : 

E. J .. Boden, till Joh. Aspbergs 
underh. 100: -

Drevse l'Yds al'b .-fÖren., Brötjemark 50:
"Onllmnd" , Skåne, gm N. D., Stock· 

holm 1.000: -

1013. 
1016. 
1017. 
1018. 

1019. 

A. O., Norcleröll 
M. L., L inköping 
G. S., Smill. Taberg, »tionde » 
A. o. A. B .• DU\,uo, i st. föl' blom

mor vid fru Ida Perssons, Nykö·
ping. bill' 

Del av testamentsmedel efter av· 

550: -
100: -
10: -

5: -

985. 

987. 

988. 
989. 
990. 
991. 
992. 

"Maul'itzhergs afton på Solbacken, 
Ahus» 

Fest i Nyholm 4{8. till Maja Lund
mlll'kR underh. 

B. G., Sollefteå 
L. O., Adelsö 
G. S., Grängesberg 
.J. S., VeOanda, »tackoffer l4{b
Ö. H. K. tj. F-d, tiH M. Lindens 

70: -

91 
15 

130 
10 
50 

1020. 
1021. 
1022. 
1023. 

1024. 
1025. 

lidne A. W . Jonasson, Guddarp, 
Lagan 1,000: -

S. G., Nässjö 50 : 
J. L ., »en länk» 30:
K. P., Norderön, gm A. O. 10: -
A. R, Skellefteå, »eft löfte åt 

Herren » 
M. O., Hiilland 
»En vän till Kinamissionen " 

100: 
5: -

undel'h. Naglarp 25: -. Osterkol's
berga, :;0 :-, Björkö 50:-, till Ju· 
dith Hultqvists undcrh . Nuglarp 
25: - . till C. BloUls underh. Os
terkorsberga 100 :-, Holshy 100 :-. 
Eckorda 25: -, Slättilkl'a 40:-, 
Björkö 50:-, Sliittåkra Mfg 25:-. 
Bäckseda 50: -, Vetianda 150:-. 
Tj,JJ S. M. K., Nye 200: -. Nye
spal'b.-medel 26: 67, Ostel'korsber· 

1026. 

1027. 
1028. 
1029. 
1030. 
1031. 
1032. 

E. S., Rlidjenäs. en evighetsblomma 
på fru Amanda BlomR, Steninge, 
Kolsn~ist gTtlV 

J. K. F., Söderköping 
Rolmtebo, gm d:o 
D. S ., Skellefteå 
Missionsvänner i Sjötorp, gm A. S. 
N. G., Ulvsunda 
Skärstads Södra Yngl. o. Jungfru· 

fören. 

5: -
2: -
5 : 

10: -
10: -
50: -

40: -
ga 14 mal's·offPl' 37: -, D:o koll. 1033 ,ICinavän"ner ,i EkSjö 13{8 till Arvid 
vid J. HuHqvists besök 25:-, Hiärtbergs undcrh. gm A. H. 62 : 
D:o 25:-, V:o sparb.·medd 20:-. 1034 . »Onämnd » . 10: -
Slättåkra 15 :-, Bäekseda Fparb.· 103.5. Kinaviinner i Ol'viken gm H. O. 25: --- .... ~ .,., 

" . 
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1036. J. A., Hovsta, gm R.. A. 3: 
1037. »Tackoffer», S. S., Ekeniissjön 10 : 
1040. "Eder Fader vet" 500: 
1041. A. K ., Björken'd, »En tacksamhe

t.eos blomma på Mors grav» 100: 
1042. O. H. K. U.-Förb., resebidrag till 

C. o. E. Blom - 6å: 
1043. Testamentsmedel efter a vI. a rkitel,t 

E . O. 	 Ulrich, Gooäs 3,639: 69, med 
avdrag av 30 % utbet. enl. upp
görelse med arvingar 2,547: 79 

1044. Syskooriogen i Flisby, gm K. G., 
Suooeränga 100: 

1045. Sparb.-medel och koll. fr. Flisby, 
gm E. B., A. M. 150: 

1046. "Onämnd» 50: 
1047. - A. L., Orebro 50: 
1048. St. J-o, »ett tackoffer» 10: 
1049. Ch. R-m, 5:
10:;0. A. J. :)0: 
1052. "En liten länk » 10: 
10~3. "Ett löfte ti Il Herreo» 50: 
1054. N. N., Dalum 20: 

Kr. 12,230: 55 
SärsklIda ändamål. 

975. E. A., _VetIanda. »tackoffer för 
sommaren på Holsby», till Med
hjälparefonden 200: 

986. 	 C. J. B., Tenhult, ti ll Morris Berg
liog, enl. överenskom melse 40: 

993. 	 »På födelsedagen » till Maria Nylill 
att aov. efter gottf. 100 : 

994. D:o till Gerda Car\(\n, för d:o 25:
1009. »Mormors minne », till bibelkvinno

verks. i Puchow 35: 
1014. 	 Norrköpingsläukarlla till Gerda 


Carlel!, för eva ng. Wangs un
derhåll _ _ 10: 

1015. E . B., Kopparberg, till Maria Ny-
lin, att anv. efter eget gott!. - 5: 

- 1038. E. o. G. N., Egelsta lill E, Malm 
för k apeIlb r gge i Songhsien - - 200: 

1039. H. L, Algaras, till Maria 1'ettors-
SOllR bamh. i Siuan 10: 

1051. Gal. 6: lO, för iofödda medarbetare 30: 

Kr. 655: -

AUmiinna MIssionsIIIedci 12,2:10: 55 
Särskilda ändamål 655: -:-

SlIllllna under augusti mAn.: Kr. 12,885: 55 

Mell Va1·",t tack tillval' je gival'e! 

Loven - .:.... - , Herron, låtom oss med varandra 
upphöja h ans namn. Ps. 31: 4. 

* 
Redovisoing över influtna gåvor till ·mis

sionshemmet i -Duvbo 

amil-juni 1985. 

In natura: Vänner i Björke1')'d gm -A . K., 
påskägg. M. W ., 3' vaser. K . H ., fSkarpö, ost. 
Emma Beskows sterbhus, l vilstol, l Kristus
bild. 
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[(ontant: Ur hemmets sparbössa kr . 15:-; 
K . S., Huskvaroa, kr. 10: -; E. A., Vetlanda, 
till kaffebordet kr. 25 : -; M. D., Agoesberg,
kr. j: -; Ur hemmets sparbössa kr. 12:-. 

M ed v armt tack till va1'je givare! 

»Såsom Guds tjäoare - - - i godhet,
oskr)'mtad kärlek.» 

2 Kor. 6: 6, 

August och A-ugusta Berg. 

Missionstidningen 

SINIMS LAND 


utJ<ommer 1935 i sin 40 :de årgång. 

Organ för Svenska Missionen i Kina. Ansvarig 
utgivare : Erik Folke. Redigerad under medver
kan av Martin Linden m. fl. UtJwmmer med 20 

nummer om året. samt innehåller uppbyggelse

artiklar, bibelstudier, brev fr. Kina, uppsatser 

för ungdom samt missionsnotiser från när och 

fjärran m. m., m. m. 

Tidningen ltOstar: helt år kr. 2: 25. trel(vartal 
kr. 1: 75, halvår. kr. 1: 25, ett kvartal kr. O: 90. 

Sänd till utJandet kostar tidningen kf. 2: 75 
pr år. 

Prenumerantsamiare, som verkställa prenu

meration å närmaste postkontor, erhålla, mot 
insändande till expo av postens kvittenser, kr. 
2: 25 för varje 6-tal ex. men då intet fri 
exemplar. 

Når 5 ex. eller därutöver rekvireras -från exp., 

erhållas vart 6 :te ex. gratis. 
Provexemplar erhållas gratis från expeditio

nen_ Redaktione_n_ 

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

Expedition: Drottninggatan SS. Telegram<ldress: "Sinim", Stockholm. 
Telefon: 104459. 105473. Postgirokonto n:r 50215. 
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INNE HÅLL: 
Guds Kraft. - Från Red. och Exp. - Loven med oss Herren. - Bibel och Ungdoms

veckan på Säter. - Från Missionäre rn a. - Redovisning. - Sinims Land. 
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