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ANSVARIG UTGIVARE: E. FOLKE. 

Vår svaghet till hjälp. 

Rom. 8 :26-28. 

Det kapitel, ur vilket vår text är 
hämtad, är som en öppen port in i en 
underbar skattkammare med de ri
kaste löften för Guds folk. 

Redan de första orden: "Så är nu 
ingen fördömelse för dem som äro i 
Kristus Jesus", äro en strålkastare, 
som lyser över vägen ända in i him
melen och visar oss , att den ligger fri 
'och banad. Kan inte fördömelsen hind
ra, så finns intet hinder. Och .äro vi i 
Kristus, leva vi i trons gemenskap 
med honom, så leva vi under Jesu 
eget löfte: "den som tr:or på mig har 

'evigt liv och kommer icke i någon 
,dom, utan har övergått från döden till 

livet." Att ha döden och domen bak
'om sig - det är ett stycke himmel re
dan här. 

,:, ) Predikan av kyrkoherde V. Bengtson 
'Vid miss ionärsavski ljningen i ()scars kyrka i 
samband med S , M. K :s årsmöte den 24 maj 
]936, 

Men - här är ett "men" och det är 
lidandet, denna tidens lidanden av al
la de slag. Är icke lidandet den mörka 
slagskuggan, som kan falla också över 
en kristens väg? Är det icke så att vi 
måste genom mycken bedrövelse ingå 
i Guds rike? J o, visserligen är det så. 
Och omätliga äro de smärtedjup, som 
kunna gömma sig i det ordet: lidande. 

Men, . mina åhörare, just här inför 
lidandets tunga verklighet stråla Guds 
löften som allra rikast. I 18 versen 
ställer aposteln till jämförelse emot 
"denna tidens lidanden" "den härlighet 
som kommer att uppenbaras på oss." 
Och . så rik är denna härlighet, att 
Paulus, när han i tron blickar in i den, 

vågar det starka ordet: "lidandet be
tyder intet emot den härligheten". 

N u vet jag vad många svara: "Skall 
jag kunna få lindring i lidandet genOrrl 

tanken på, hur det skall bliva en gång, 
när vi äro hemma, då måste jag i tron 
kunna se någon glimt av den härlig
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heten, äga den i hoppet. Men när det 
är dåligt både med tron och hoppet 
och kärleken. . . . Och när jag till och 
med kommer i satans såll och svåra 
anfäktelser hemsöka mig; då jag icke 
ens orkar b e d j a, ja, inte vet vad jag 
skall bedja om och misströstan viskar 
i mitt öra: 'du kommer aldrig fram, du 
kan ge upp först som sist' - finns det 
då någon ljusning? Jo, Gud vare lov, 
det finns. Ty här möter oss vår text 
med ett övermåttan härligt löfte: 
"Anden kommer vår svaghet 
t i 11 h j ä l p". 

Du kämpande broder och syster! 
Du är icke ensam i ditt svaghetstill
stånd. Anden, Guds egen Ande, kom
mer till hjälp. Grundtexten har här ett 
ord, som säger mera än den svenska 
översättningen. Det ordet betyder: ta
ga på sig en börda, som man delar 
med någon och bär i stället för någon. 
Alltså: du har här ett löfte om att An
den kommer och tager nya tag med 
dig, lyfter i bördan, lättar upp den för 
dig. Och detta gör Anden så att du 
får känna det i det allra innersta av 
din själ. Där griper han in med hjäl
pen i det som är för en kristen det all
ra tyngsta: när vedermödan blir så 
stor att han icke kan bedja rätt. 

Hur hjälper då Anden? Han hjäl
per "med outsägliga suckar". Den 
troende får känna en suckan, som icke 
är hans egen och ändå går den ur hans 
hjärta och höjer sig till Gud. (Jämför 
Godets förklaring till Romarebrevet) . 
Anden tager vår egen svaga, matta bö
nesuck på sina vingar och lyfter den 
upp till Gud. Då delar molnkammen 
sig, då ljusnar det. 

Kanske var det långvarig frestelse
kamp som tröttade. Sömnen ville be-
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mäktiga sig den anfäktade. Men där
inne i själens djup förnams något som 
störde. Det blev inte ro till att somna. 
Andens suckar störde och höll själen 
vaken. O, dessa välsignade störningar! 
Gud vare tack för dem! 

Men vi ha också en annan stor löf
tesklenod i vår text: "För dem som 
älska Gud samverkar allt till det bästa, 
dem som äro kallade efter hans råd
slut». Guds rådslut, Guds vilja är ·att 
alla människor skola bliva frälsta. Löf
tet gäller alltså alla dem som givit ef
ter för Guds kallande kärlek och lå
tit sig av Anden dragas till Jesus. Des
sa människor befinna sig i det lyckliga 
läget, att de slippa att möta det fröj
defulla och det sorgtunga såsom 
osammanhängande händelser, som fly
ta fram på tidens ström. Det finns en 
hand, en gudomlig fadershand, som 
ordnar allt för dem så att det får verk
ningar, som alla gå i samma riktning: 
"till det bästa". 

Min vän. Kanske går din färd just 
nu fram i djupt lidandesmörker. Du 
är ensam - och hjälplös i din ensam
het. Det är alldeles icke nödvändigt, 
att du skall ha det så. Det finns en 
som endast väntar på att få skynda till 
din hjälp och ordna livets skickelser 
för dig ' - till det bästa. Släpp då in 
Gud i ditt liv. Ropa, sucka som den 
blinde vid vägen: "Förbarma dig över 
mig!" Det skall du icke behöva göra 
förgäves. Han skall göra dig till sin 
egen och giva dig sin Ande, som tager 
det hjälpande taget i din börda, då du 
icke orkar. Så äger du i Gud en Fader, 
som tar i sin hand både dig och det 
som möter dig - ä v e n l i d a n d e t. 
Lidandet i och för sig, lidandet ensamt 
är ett ont. Men i Guds hand förlorar 
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det sin karaktär av att vara något o n t. 
Det behåller sin natur av s m ä r t a, 
men mister sin natur av ont i ordets 
djupa mening. Här stå vi visserligen 
icke ännu inför lösningen av det ondas 
problem, men här gives oss dock en 
befriande försmak av hur det skall bli
va en gång, när Gud själv löser det för 
oss, när han skall avtorka alla tårar 
från de sinas ögon. Då vi torka var
andras t årar, komma de tillbaka igen, 
men när Gud gör det en gång därhem
ma, komma de aldrig tillbaka. 

Vi fira högtid i vår församling i 
dag. Det är en Guds gåva till oss här i 
Oscar, att vi få vid Herrens altare in
viga en av våra kära unga försam
lingsmedlemmar för evangeIii tjänst i 
Kina . Se vi ut över tidsläget, så gälla 
förvisso orden : "Bister är tiden och 
stunden är kulen" . Men se vi uppåt, så 
lysa lÖftenas stjärnor genom töcknen. 
Det såg ännu mörkare ut i världen, 
när Paulus satt fången i Rom, och lik
väl skrev han från sitt fängelse de se
gervissa orden: "1 Jesu namn skola al
la k nän böja sig och a lla tu ngor skola 
Gud Fader till ära bekänna, att Jesus 
Kristus är Herre" . 

Kära vänner! Med Anden alltid re
do att komma vår svaghet till hjälp, 
med Anden, som tager vår bön, vore 
den än så flämtande och matt, på sina 
starka vingar och bär den upp till 
Gud; med Sonen, vars blod dagligen 
renar från all synd och som alltid hål
ler vägen fri från fördömelse ; med 
Fadren, som dagligen tager hela se
rien av ' vå ra mödor. allt av ljus och 
mörker under vandringen i sin hand 
och flätar ihop det till ett härligt, me
ningsfyllt helt med inskriften: " allt till 
det bästa" - på sådana villkor, med 

sådana löften får Guds församling 
även i stormiga tider, ja, j u s t i de ti
derna med frimodighet sända evange
liets budbärare till dem som ännu sitta 
i mörker och dödens skugga. Med så
dana löften kunna också budbärarna 
själva med frimodighet låta sig sän
das. Sällt det folk, vars Gud Herren 
är. Trofast ä r Han som givit oss löf
tet. Amen. 

t 

Doktor Henrik Berg. 

Doktor Henrik Betg. 

En av Svenska Missionens i K ina äld
sta vänner, som särski lt i M iss ionens bör
jan gj orde en mycket aktiv insats i vårt 
arbete, fil osofi e och med icine doktor 
H enrik Berg, ha r få tt hembud. Efter en 
tids sjukdom avled han i sitt hem i Stock
holm på kvä llen lö t-dagen den 23 maj. 

Doktor Bergs namn var känt i vida 
kretsar och åt många ve rksamhetsgrenar 
har han givit si n kraf t. I nom Svenska 
Miss ionen i Kina t jänade han å ren 1890 
-1897 såsom ledamot av Kommitten. 
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Det första sammanträdet han deltog uti 
hölls den 16 jail . 1890 och redan den 10 
mars samma år blev han vald till vice 
ordförande. Till ordförande valdes sam
tidigt kapten John Ahlberg, som avled i 
maj 1891 och under sin ord förandetid 
ofta var sjuk, varför doktor Berg till stor 
del fick utföra ordförandens uppgifter. 
Efter kapten Ahlbergs död blev doktor 
Berg ordförande i Kommitten och tjäna
de i denna uppgift till i början av år 
1897. 

Då man läser protokollen f rån denna 
tid får man ett livligt intryck av doktor 
Bergs varma intresse och initiativrike
dom. Såsom exempel må här er inras om 
att han den 8 febr. 1890 väckte fö rslag 
om att anordna regelbundna bönemöten 
för S. M. K. i Stockholm. Förslaget bi
fölls, bönemötena kommo till stånd och 
hava pågått allt sedan dess . Huru tack
samma kunna vi ej vara för det initiati
vet. Doktor Berg erhöll också enligt pro
tokollen i uppdrag att tillsammans med 
sekreteraren utarbeta resturer, han väck
te förslag om anordnanclet av arkiv etc. 
Och även sedan han lämnade kommitte
a rbetet har han följ t vårt arbete med 
varmt intresse. Så ivrade han t. ex. på sin 
tid för insamlandet av medel till S. M. 
K:s Pensionsfond. 

Vi tacka Gud för vad han givit oss ge
n0111 denne sin tjänare och tillönska de 
sörjande Guds tröst och hugsvalelse. Väl
signat vare doktor Bergs minne! 

M.L. 

'~mON' 
Missionstidningen Sinims Land. 

Under sommarmånaderna juni-sep
tember utkommer lVIissionstidningen Si
nims Land i år i likhet med föregående 
år med endast ett 12W111'ner i 1U.ånad(N~, 

Hemkomna missionärer. 

.. Då detta nummer av vår tidning når 
lasekretsen hoppas vi att sex av våra mi s-
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sionärer an länt till hemlandet Miss io
närsparet Nils och Olga Styrelius anlän
de till Sverige redan den 31 maj, fastän 
de ännu, då detta skrives, äro kvar hos 
släktingar i Skåne. lVIissionärsparet Joh. 
och Tngrid Aspberg och deras barn samt 
frökna.rna Elna Lenell och H anna Waug, 
vilka avreste från Kina med samma båt 
som herr och fru Styrelius stego ej så
som de av i Marseilles. utan följde med 
båten till London . De beräknas anlända 
till Göteborg den 8 j uni och till Stock
holm tisdagen den 9 i samma månad. 

Till alla dessa våra kä ra missionärer 
rikta vi här en varm välkomsthälsning. 

Missionärsavskiljning i Vittsjö. 

I samband med Bibel- och U ngdoms
veckan i Vittsjö hoppas vi att söndagen 
den 28 juni få en särskild högtid , då frö 
ken Astrid Håka.usson kommer att av
skiljas till S . M. K:5 missionär. Må den
na avskiljning såväl S0111 veckan i sin hel
het få vara innesluten i missionsvänner
nas förböner. 

Bibel- och Ungdomsdagar i Sandås, 
nära Göteborg. 

Kinaiänkarna i Göteborg tillsammans 
med Askims Kyrkliga Ungdomsförbund 
komma, 0111 Gud vill, att anordna tre Bi
bel- och Ungdomsdagar i Sandås skola, 
som välvilligt upplåt its för ändamålet, 
nätnligen den 3, 4 och 5 Juli. Dessa "da
gar" vill i någon mån ersätta de Bibel
och Ungdomsveckor S. M. K. föru t bru
kat hålla på Säter, men som i år ej kun~ 
nat anord nas. 

Priset blir för alla tre dagarna kr. 10, 
Deltagarna böra medtaga handdukar, 
sänglinne, kuddar och minst två filtar. 

Vi ha hopp 0111 att få medverkan av de 
unga i höst utresande missionärerna samt 
av missionssekr. iVI. Li'nden och even
tuellt fröken Lisa Blom. Bibelstunderna 
ledas v, G. av missionssekr. Linden. 

Länkarna i Göteborg ville lägga sina 
kamrater , runt Sverige på hj ä rtat att 
bedja Gud rikligen välsigna dessa "da
gar", så att många ~v dem som bo i dessa 
trakter må få möta Gud och få ett rikare 
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andligt liv samt större förståelse för och 
kärlek till missionsarbetet. 

Göteborgslänkarna äro glada att få stå 
till tjänst med närmare upplysningar om 
program etc. Tillskriv Artisten A. Goes, 
Billdal. 

Ny missionsarbetare. 

Arne Bendtz. 

I samband med vår årshögtid i Stock
holm hade vi glädjen att få hava missio
närsavskiljning i Oscars kyrka den 24 
maj, då en av denna församlings unge 
män, herr Arne Bendtz, avskildes till Sv. 
Missionens i Kina missionär. Vi införa 
med anledning härav hans bild i vår tid
ning och meddela något av vad han själv 
meddelat i ansökan om att få utgå så
som missionär. 

Född i Stockholm den 2 okt. 1914 har 
han haft förmånen få växa upp i ett gott 
hem, där han från tidigaste barndoms
tid fick lära sig tro på Gud . Föräldrarna 
äro målarmästare N. T. Bendtz och fru 
Emma Bendtz född Niklasson. Missio
när B. avlade 1931 realskolexamen vid 
Katarina Realskola och har sedan under 
ett år studerat i gymnasiet och därpå ge
nomgått en av Borgarskolan i Stockholm 
anordnad språkkurs. Han arbetade sedan 
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såsom expedit hos A. B. vVilh. Becker 
tills han i egenskap av missionärskandi
dat fick fortsätta förberedelserna för sitt 
blivande kall genom studier vid Bibelsko
len i Oslo och i Kina Inlandsmissionens 
hem för missionärskandidater i London. 
I Oslo åhörde han också föreläsningar 
vid Menighetsfakulteten. 

Vid 11 års å lder blev Arne B. medlem 
i en av K. F. U. M:s pojkavdelningar i 
Stockholm, "Oscarspojkarna". Ledarne 
där arbetade målmedvetet för att hjälpa 
pojkan1a in i levande gemenskap med 
Gud, och arbetet utfördes i en atmosfär 
av friskh et och liv till ande, själ och 
kropp. Där började Gud förnimbart sitt 
verk med att överbevisa B. om synd och 
tillsammans med en av ledarna fick han 
i bön avgöra sig för Gud och mottaga den 
frid, som följer på en sådan avgörelse. 

Missionärskallelsen kom 1932, då 
Bendtz på sommaren t j änstgjorde som 
ledare på K . F. U . M:s sommarläger, 
Ingarö. Det var, berättar han, som om 
Gud direk t talat till honom och bjudit ho
nom: Gå ut för att förkunna evangelium 
bland hedningarna! Så småningom visa
de ock Gud i sin egen goda tid, att kallel
sen gällde Svenska Missionens i Kina ar
betsfält, dit han nu står redo att resa ut i 
höst. Vi anbefalla honom på det varmaste 
åt missionsvännernas hågkomst i förbön 
med tacksägelse. 

M.L. 

»Under 	Jesu välsignande 
händer.» 

"Under Jesu välsignande händer" var 
ämnet för missionsföreståndare J. Ny
rens predikan i Betesdakyrkan, Kristi 
hil11l11elfärdsdag, i samband med Sv. 
Missionens i Kina årshögtid. Under pre
dikan kände vi den rubriken såsom en 
Ij livlig verklighet. Ett flöde av välsignel
se strömmade till oss. Och detta kan även 
sägas om årsmötet i sin helhet. Flera del
tagare ha framburit vittnesbörd om att 
högtiden givit så mycket av välsignelse 
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och uppmuntran. Gärna skulle vi nu ock
så vi lja dela med oss av vad vi fått. I 
kommande nummer av vår tidning hop
pas vi bli i stånd införa utförliga referat 
av åtminstone ett par av föredragen. Nu 
följer här ett mera översiktligt av hög
tiden i sin helhet. 

Vid onsdagens möte på K. F. U. M., 
Birger Jarlsgatan 35, talade S. M. K:s 
ordförande, doktor Karl Fries, över Apg. 
1 :1-3. På tröskeln till himmelsfärdsda
gen erinrades vi sålunda om huru Her
l·en Jesus under de 4 dagarna före him
melsfärden talaoe med sina lärj ungar om 
Guds rike. Väl hade de tidigare hört 
mycket därom, men de vara så tröga då 
det gällde att fatta J eSl1 tal härom . Där
för måste han fortsätta att tala, för att 
de skulle få den rätta synen på Guds ri
ke. Känna ej vi igen oss s j älva i detta, 
som nu sagts om lär jungarna? 

De och vi ha så lätt för att anlägga 
mänskliga synpunkter på Guds rike. Lär
jungarnas tankar voro ju t. ex. så mänsk
liga, att de tänkte sig möjligheten av att 
få intaga äreplatser i Guds rike. Hur är 
det med oss? Kunna vi frigöra oss från 
att tänka mänskligt om att undgå li
dande och uppnå äreplatser t. ex.? Och 
detta fastän vi ha så mycket, som lär
jungarna då saknade; vi ha ju undervis
ningen i de nytestamentliga breven, och 
vi känna till erfarenheterna gjorda i 
Guds rikes historia. Det går ändå så lätt 
att likna kvinnan vid Sykarsbrunnen, 
som även då hon förstod att Jesu . sam
tal gällde andliga ting lät tanken löpa ut 
i det mänskliga, det rituella. 

Guds rike är invärtes i oss . Utan att 
en människa bliver född på nytt kan hon 
icke ingå i Guds rike . Guds rike är av 
andlig art och måste taga gestalt i våra 
hjärtan. Guds rike är frid och fröjd i 
den Heliga Ande. Denne Andes frukter 
äro kärlek, glädje, frid, tålamod, mild
het, godhet, trofasthet, saktmod och åter
hållsamhet. Vi kunna få del av dem 
principiellt och i växande grad. Det gäl
ler individuellt såväl som samfällt, ty ju 
flera helhjärtade kristna i ett folk, desto 
närmare komma vi förverkligandet av be-
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greppet: "ett Guds folk", vilket en gång 
skall helt förverkligas i den nya himlen 
och den nya jorden enligt Upp. 21: " De 
skola vara hans folk". 

Detta är något av vad Herren Jesus 
åsyftar, då han säger, att Guds rike är 
nära. Han talade därom med den kärlek, 
som är hans egen, och han manade lär
jungarna att utbreda Guds rike . De hör
sammade också denna hans maning, och 
det är ju också vad vi i Svenska NIissio
nen i Kina vilja göra, visse rligen i all 
begränsning och svaghet , men ock i 
visshet 0111 att Gud är med oss. 

* 

Efter förhandlingarna , som följde på 
ordförandens hälsningstal, talade fröken 
Lisa Blom. Innan revisionsberättelsen 
upplästs och ansvarsfriheten beviljats sa
de hon sig hava varit bemäktigad av 
känslor liknande nyårsaftonens. Då gå j u 
tankarna till vad som varit, på ett sär
skilt sätt. Man känner det som om allt lå
ge blottat för Guds ögon, och det blir så 
underbart att få ansvarsfrihet för Jesu 
blods skull. H j ärtat j ublar f ram den lov
sång, som står i almanackan vid årets 
slut: "Lov, pris och tack ske Dig, o Fa
der käre". 

Då nu revisionsberättelsen är läst, 
fortsatte fröken Blom, synes det mig som 
vore det nyår, och jag känner behov av 
att bedja: "Giv, o Jesu fröjd och lycka!" 
Vare sig vi så se tillbaka eller framåt är 
det så gott att med tanke på vår ställning 
inför missionens Herre få dröja inför 
J oh. 15: 16. I de orden ligga kärlek och 
förståelse och en underbar tröst. Vi äro 
utvalda till att t j äna och bestämda att 
bära frukt. 

Utvalda att tjäna i förbön och kamp 
under svåra tider och i ljusa. Skulle du 
valt den delen ? J ag hade väl ej haft mod 
att välja den. Men han har utvalt oss där
till. Därför få vi vara med i bönekampen. 
- Utvalda till att bära fram de frivilliga 
offergåvorna för den heliga tjänsten. 
Huru uncJerbar blir ej den gärningen, då 
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vi betänka, att vi äro utvalda därtill, och 
att vi fått löfte om frukt därav, som bli
ver beståndande. Om sådan frukt få vi 
j u ock bedja under bönekampen, som vi 
nyss erinrade om. - Utvalda såsom sän~ 
debud till hednaiand. Ja, detta ger kraft 
och frimodighet ej blott åt sändebuden 
utan ock åt vår kommitte, så att den vå
gar antaga och utsända. - Utvalda till 
att tjäna äro ock alla de, som öppna sina 
hem för Guds sändebud eller anordna 
möten för Missionen. Ja, i alla uppgifter 
få vi gå in med visshet om att vi äro ut
valda av Herren Jesus till att tjäna. 

Erfarenheterna gjorda i denna heliga 
tjänst äro en obeskrivligt stor rikedom. 
För oss inom S. M. K . har 1935 varit 
ett för vår tro mycket prövande år. Be
hoven hava varit så stora, och de ha 
fyllts först efter mycken väntan och bön. 
Då har det varit gott att veta: Jag är ut
vald att tjäna. En dag kom ordet i Jak. 

. l :6: "Den som tvivlar är lik havets våg" 
såsom en hälsning från Gud och manade 
fram bönen: Bevara mig från att tvivla. 
- Och vi fingo se, att Gud förmådde 
fylla behoven. Han hade sina utvalda, 
som frivilligt fyllde händerna med gåvor 
åt Herren. 

Mot hösten likasom växte behoven, och 
vårt innersta fylldes av undran: Skola vi 
få sända ut till Kina även för första 
kvartalet 1936 före årsskiftet, vilket vi 
så gärna önskade få göra. En dag, då jag 
frestades att se allt så mörkt, frågade 
vår missionsföreståndare : Lisa, du bru
kar j u resa omkring och tala om att Gud 
är trofast . Tror du, att du nu måste börja 
tala om att det ej längre går att lita på 
honom? - - Nej, svarade det i mitt 
innersta, Gud är densamme. Jag vill fort
sätta att tala om hans trofasthet. 

Ingen lever på gamla erfarenheter. 
Åter och åter behöva vi få göra nya 
erfarenheter av Guds trofasthet. Och 
Gud är trofast. Vi fingo erfara det vid 
slutet av år 1935. Undret skedde. Vi fin
go sända ut för första kvartalet av inne
varande år. Och då han är trofast, våga 
vi ej då att dag för dag taga upp gärnin
gen, även om det understundom ser 
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mörkt och hotande ut. Han säger: "Vad 
kommer det dig vid? Följ du mig". 

Följa vi honom, behöva vi ej bära på 
omsorgerna för framtiden, ej täras av 
den gnagande oron för vad som skall 
komma. Vi få som skeppspojken. som 
skulle klättra upp i masten, se uppåt. J a, 
Gud hjälpe oss var och en samt give oss 
nåd att se uppåt. Då kunna vi med fri
modighet börja vårt nya arbetsår. 

* 
Tvenne telegrafiska · hälsningar, som 

anlänt, hade tidigare lästs upp såsom 
uppmuntrande påminnelser om alla dem, 
som i tankar och förböner voro med, ehu
ru de voro förhindrade att vara när
varande personligen. N u framfördes 
även en hälsning från en vän, som låg 
mycket svårt sj uk. Hon hade som svar 
på frågan om hon hade en hälsning till 
årshögtiden sagt: Ja, om jag skulle ha 
sagt något, så skulle det ha varit detta: 
Gud är trafas"t. - Den sanningen var 
något som vi fingo taga med från första 
dagens möte. Den sanningen fingo vi 
ock genast taga fasta på under en stund 
av tacksägelse och bön före samkvämet, 
som avslutade mötet. 

* * 
* 

Kristi himmelsfärdsdag höllos två mö
ten i Betesdakyrkan, Floragatan 8, kl. 11 
f. m. och 6 e. m. Förmiddagsmötet börja
de med unison sång samt sång av Kina
länkarnas kör, varpå följde tal av mis
sionsföreståndare Erik F al/w. Han er
inrade om att detta det 49:e årsmötet 
hölls på samma plats, där elen första års
högtiden hölls. Vi ha fått vandra sida 
vid sida med vännerna i Betesdakyrkan 
såväl som sida vid sida med andra vän
ner. Ej en skymt av skugga av något som 
kommit emellan och söndrat har för
märkts under dessa 49 år. 

Denna brödragemenskap har varit dyr
bar, ej minst under tider av kamp och 
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strid såsom t. ex. åren 1900, 1911 , 1927 
och nu ä r ju ånyo en sådan tid. Det har 
varit och är oändligt värdefullt att äga 
medkämpar i evangelium. Vi tacka Gud 
för alla, som varit trogna medarbetare, 
och för alla, som nu stå oss bi. 

Vi ha ock få tt erfara Guds trofasthet. 
Han har ej svikit ett enda år. Visst bor
de vi under så lång t id ha kunnat lära 
oss att tro , älska och tj äna honom. Hos 
oss har det dock va rit och är ~å mycken 
brist, men Gud är densamlr.1e. V i få 
fröjdas över a tt han ald rig svph:e r. 

Tankarna gå också till ska tan därute 
i Ki na, som på vår högtidsdag ä r med i 
tacksägelse och bön. Nära lq.aaa kine
ser ha genom dopet upptagits i våra för
samlingar sedan S. M. K:s b ~ ' rjan , och 
många andra finnas förvisso, som Her
ren fått vinna, fas tän de ej hunnit få 
namnen i någon församlingsb k här ne
re. Vi ha en stor skara inför ronen och 
en stor skara på jorden, och vi tacka Gud 
därför. - Glädjande var det ,ock att se 
så många samlade i kyrkan vid mötet. 
Alla hälsades varmt välkomna av mis
sionsföreståndaren, och särsk ilt vände 
han sig därvid till missionsföreståndare 
J. Nyren med ett innerligt : Välkommen! 
Välkommen! 

* 

Missionsförestå ndare J. iVyrens pre
dikan. som följde på nyssnämnda hög
tidstal, hoppas vi att i ett kommande 
nummer få å terge i sammand rag, va rför 
vi ej nu införa något referat därav. Det
samma gäller den predikan, SOI11 hölls av 
komminister H enri/? Berg vid mötet på 
eftermiddagen, och över vilken det som 
rub rik kunde sättas: "Med J esus upp till 
de heliga bergen". Vid ef termiddagsmö
tet gav missionssekreterare M. Linden 
en sammanfattning av årsbe rättelsen och 
meddelade i samband därmed det vik
tigaste av de senaste underrättelserna 
från fältet i Kina. 

Mellan dessa två möten var gemensam 
middag ano rdnad på K. F. U. M:s Norr
Jandssal. Vid denna höllos många samt 
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goda ta l, och stämningen var den allra 
bästa. Gemenskapen med Herrens vän
ner förnimmes vid sådana tillfällen så 
innerlig och varm, och gemenskapen med 
Herren sjä lv blir också så verklig. 

Så blev hela denna dag en dag i Her
rens gårdar, en dag rik på uppmuntran 
för alla som f ingo vara med. Vi tro ock 
att tankar på och böner för dem, som ej 
kunde vara personligen närvarande, för
de välsignelse och uppmuntran med sig 
till dem. Därför: "Loven med mig Her
l'en, JåtOl1l oss med varand ra upphöja 
hans namn" (Ps. 34: 4). (forts.) 

s. M. K:s Bibel:: och U ng:: 
domsveckor sommaren 1936. 

Redan tidigare ha vi meddelat om tider 
och platser för innevarande års Bibel
och Ungclomsveckor. N u följa härnedan 
de utlovade utförligare meddel andena 
därom . 

Kursledare blir på båda veckorna mis
sionsföreståndare Erik Folke. 

Priset blir såsom föregående år lika på 
båda platserna, h. 20:- per vecka för 
deltagare, som äro med hela t iden. I den
na avgift ingår en mindre deltagareav
gift till hjälp för bestridande av omkost
naderna . Betalningen bör erläggas så 
snart som möjligt efter ankomsten till 
respektive veckor. 

Deltagarna böra medtaga handdukar, 
sänglinne, Iluddar och minst två filtar. 

* 
Till "veckan" i V-ittsjö, i norra Skåne 

mellan H äss leholm och Markaryd på 
Hässleholm-Veinge järnväg, sker sam
lingen på e. 11'1-. tisdagen den 23 juni. 
Kvällsmat denna dag ingår i den fö rut 
omnämnda avgiften. Mötena pågår t. o. 
m. söndagen den 28 juni och uppbrott 
sker på morgonen den 29, då frllkost är 
inberäknad i avgif ten. 

P ostadressen till deltagarna är: Bibel
och Ungdomsveckan, lVliss ionshemmet, 
Vittsjö. 

http:densamlr.1e
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Bibelstudierna komma att ledas av mis
sionssekreterare ~Martin Ll:nden. 

Missionsföredmg före middagen kom
ma att behandla ämnet "Vägen, där vi 
vandm") varvid vi skola försöka leda 
tankarna till den väg, som Svenska Mis
sionen i Kina fått att vandra. Ämnet är 
uppdelat i tre underrubr iker, en för varj e 
vardag under veckan. Första dagen ha 
vi tänkt oss att M. Linden skall tala om 
"Vägen teoretiskt angiven", andra dagen 
fröken L. Blom om "Vägen i erfarenhe
tens ljus ei hemlandet)" och tredje dagen 
missionsföreståndare Eri/~ F olke om 
"Vägen därute i Kina". 

På de två helgdagarna samt på efter
middagarna anordnas missionsstunder 
och Llppbyggelsel11öten. 

Vid Mallritzberg sker samlingen på e. 
m. tisdagen den 21 juli. Resan företages 
lämpligen med tåg till Norrköping. Däri
från ordnas samlingsclagen med bussar 
för resa till Mauritzberg. Öv riga dagar 
gå ej bussar, utan resande måste själva 
ordna för vägsträckan Norrköping
Mauritzberg. Man kan resa till Östra 
Husby station och därifrån på bil till 
Mauritzberg eller med båt från Norrkö
ping till Mauritzberg. För återresan ord
nas med bussar på morgonen måndagen 
den 27 juli. 

Postadressen till deltagarna under vec
kan är: Bibel- och Ungdomsveckan Mau
ritzberg, Östm I-hsb).. 

Bibelstudierna komma att under denna 
vecka ledas av missions föreståndare Erill 
Follle. 

Missionsföredragen f öre middagen ha 
såsom gemensamt ämne: "Nlålet mot 
vilket vi sträva". Eftersom vi där ha fyra 
vardagar, är detta ämne uppdelat på 
fyra underavdelningar, alltså en för varje 
dag : " I vårt evangeliska arbete", "I skol
verksamhet och liknande arbete", "I hem
arbetet" och ":Målet med tanke på evig
heten". Vi ha ej kunnat få löfte från alla 
talarne, men vi hoppas att dessa före
drag skola hållas av följande personer 
angivna i samma ordning som föredrags
ämnena : Missionärerna Nils Styrelius 
och Carl-J ollan B ergquist) doktor Karl 

Fries samt '1/1 issionsföreståndare Eri/~ 
Foll,e. 

,;.,\ven här anordnas för varje dag också 
andra möten. 

* 
Amnälan mn deltagande mottagas 

tacksamt j u tidigare desto bättre, Sådan 
anmälan insändes till Svenska Missionen 

Kina, Drottninggatan 55) Stockholm. 

* 
Till si st vilja vi mana till förbön för 

dessa möten. Underbart har Gud besva
rat förböner under gångna år, och hans 
källa har även nu vatten tillf yllest. Vi äro 
också tacksamma för hjälp i fråga om 
att inbjuda till mötena och tacka för vär
defldlt bistånd under år som gått. 

~NAIU:12NA' 
De senaste underrättelserna 

från fältet. 
Enligt de senaste underrättelserna från 

Kina synas striderna mellan regerings
trupperna och kommunisterna nu utkäm
pas längre bort från S. M. K:s fält än 
då missionärerna utrymde missionssta
tionerna i Shansi . På grund härav har ju 
läget förbättrats, och en del av våra man
liga missionärer ha kunnat återvända till 
de utrymda stationerna, vilka ej skadats. 
under tiden de varit utan missionärer. 

En annan svårighet, som uppstod i 
samband med kamperi mot kommunister
na, synes ock nu vara på väg att över
vinnas . Den bestod i att våra kristna på 
något sätt råkade ut för misstankar om 
att vara i sympati med kommunisterna. 
Några av dem blevo fängslade, andra ble
vo förvägrade den hjälp, som av myn
digheterna gavs oförvitliga medborgare. 
Följden blev oro och fruktan för vad 
framtiden skulle bära i si tt sköte för de 
kristna på vårt fält. - N u synas emeller
tid de senaste meddelandena giva vid 
handen, att läget även härutinnan för
bättrats. 
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U nderrättelserna äro alltså av gläd
jande art. Må de då giva anledning till 
tacksägelse, men må de också mana till 
fortsatt förbön för missionärerna, de ki
nesiska kristna samt Kinas land och folk. 

NI . L. 

Halvårsrapport från Tali. 
Senare halvåret 1935. 

Stationerna. Under senhösten fingo 
vi Illviga tillbygget till gästrummet i 
Tungkwan och fingo så om söndagarna 
en liten trevlig möteslokal. 

På andra sidan Gula floden ha vi nu 
fått Shansi-järnvägen över höjderna än
da ner till floden. Skall den månne, kun
na åstadkomma någon skillnad i Tung
kwans kommerciella läge, som sjönk så 
starkt igen, sedan Honan-järnvägen fort
satt till Wei-nan och Sianfu? 

Det ar roligt att komma till gamla 
Tunginvan ; där är folket mera öppet och 
tillgängligt. Platsen är j u genomfartsport 
för alla sorters folk , som komma från 
stora världen, Peking, Nanking och 
Shanghai. Oroligt blir folklivet på samma 
gång, och ständiga flyttningar gör att en 
församling i staden också blir obeständig. 
Vi tacka dock Herren , att ljusning finnes. 

vVen-Ti-Chen-distriktet, vari vi redan 
för 20 år sedan hade en liten församling, 
har fått några nya troende med sin sam
lingslokal i byn Pu-t'ou. 

De kristna i den gruppen stå nu inför 
en kris, då byfogdarna börjat pressa dem 
angående deltagande i tempelreparationer 
och de vanliga avgudaprocessionerna vid 
nyåret. Vi bedja, att Herren skall ge des
sa vänner ståndaktighet nog att hellre li
da förföljelse än att, direkt eller indirekt 
taga del i avguderiet. Förföljelse mot de 
kristna av ovanstående anledning börjar 
bli allt mera allmän. 

Den viktiga frågan angående vad som 
kan göt·as i syfte att få i praktiken till ~ 
lämpad av vederbörande maktägande den 
religionsfrihet, som kinesiska republiken 
proklamerat åt sitt folk, var på tal vid 
vår synods sista sammanträde i Y un-
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cheng. Trenne missionärer tillsattes med 
uppdrag att i var sin provins samverka 
med andra missionssällskap i syfte att 
föra denna sak fram till någon god lös
ning. Utförandet av detta pågå r här 
Shensi. Man måste i en sådan sak sam
arbeta även med katolikerna, som ha 
många kristna församlingar. 

Cllao-i-distriktets troende av emigrant
stam äro talrika i vissa församlingar, men 
vi vänta, att Herrens Ande skall få mera 
talan där. Brist på goda ledare är känn
bar, och trögheten tycks göra det omöj
ligt för dem att göra en ansträngning 
och komma med till utbildningskursen. 
De mera välbärgade i Chao-i stad ha fått 
bli en sporre till en större insamling för 
kapell bygge i församlingens egen lokal 
(tomt) därstädes. Här finna vi äldstens 
fru med sin gamla mor sittande som väk
tare på stationen i frivilligt arbete och till 
välsignelse för många. I Hua-in-miao 
måste vi byta 0111 arbetare. Äldsten i för
samlingen har nämligen fått h j älp att in
träda i teologiskt seminarium. 

Tältpredikan. 
Denna har av brist på medel varit ned

lagd, men vi glädjas över att den frukt, 
som kom fram genom verksamheten un
der våren, har varit beståndande. 

I l~vinJtoverksMnheten har fröken Inge
borg Ackzell fått uppmuntran dels genom 
egna och bibel kvinnors bybesök, ibland 
under medverkan av bibelskolee1ever, liom 
i små gruppper kunnat gå omkring i byar, 
och först och f rämst genom det som Her
ren· ger i hennes flickhem, kvinnoskolan 
och i bibelskolan för kvinnor. 

Fröken Gerda Gustavson insjuknade 
under hösten i gulsot, och ehuru den 
egentliga åkomman försvunnit, har den 
efterlämnat betydlig svaghet, men hoppas 
vi, att klimatombyte skall få bli till väl
signelse. 

Fröken Hanna Lundberg, som kommit 
oss till hjälp från Yuncheng, har däremot 
så väl kunnat tåla stadens dricksvatten 
och l<limatet i sin helhet, att hon med 
glädje och energi kunnat deltaga i verk
samheten. 
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I Tali ha vi ständig militär förlagd, ef
tersom staden har strategisk betydelse, 
varför här lugnet ej behövt bli stört av 
händelserna, som timat längre norrut. 

Herren är dock vår tillflykt, och i hans 
namn resa vi baneret upp. Den uppblom
sh·ande nationalismen gör det åter svårt 
för många män att komma till missionens 
kapell här i She. I Tali visa sig tecken till 
en förbättring härutinnan. Så äro vi vid 
gott mod och hoppas på Gud, som allt 
förmår. 

Gosskola. Gosshemmet har haft mer 
än ett 30-tal elever, som under den kraf
tige läraren, Li, fått en god kristlig fos
tran. Vi tacka Herren att numera inga 
svårigheter föreligga för oss att hålla vå
ra kristna skolor. Ehuru statens skolor 
numera skötas väl, frågas ju där inte 
efter annat än en yttre moral. De troen
·des barn - vilket viktigt åkerfält! 

Lars Hugo Linder. 

Redogörelse för 

Svenska Missionsrådets 


verksamhet under år 1935. 


Den stora tanke, som Svenska Mis
sionsrådet företräder, är grundad på Jesu 
översteprästerliga förbön. Han beder där, 
att hans lärjungar skola vara ett - så
som han och Fadern äro ett - på det att 
världen måtte förstå, att han är sänd av 
Gud. Av Jesu ord här framgår otvety
digt, att världens frälsning står i oupplös
ligt samband med Kristi lärjungars enhet 
och att denna enhet blir uppenbar för 
världen. Det är märkvärdigt, att just mis
sionen har blivit företrädare för Jesu 
enhetstanke i högre grad än de gamla 
kyrkorna. Troligen sammanhänger detta 
med att missionen är Jesu sista stora bud 
till sina lärjungar, innan han lämnade 
denna världen. Han fogade till missions
budet sitt bestämda löfte ; "Se, jag är 
när Eder alla dagar intill tidens ände". 
Under det lärjungarna alltså fullfölja 

Jesu stora miss ionsbud, njuta de förmå
nen av hans närvaro på ett alldeles sär
skilt sätt. överallt där Jesus Kristus är 
med de sina och verkar genom de sina, 
gör sig enhetstanken gällande. Alla och 
allt samlas omkring Kristus, den gemen
samma medelpunkten. Den kristna mis
sionen kan icke hava framgång, om den 
icke arbetar i enhetens tecken. Därför 
är det intet, som Svenska Missionsrådets 
ledamöter och understödjare kunna vara 
så vissa på som att de äga J eSU Kristi 
välsignelse i sin gärning. 

Det mest betydelsefulla av det enhets
arbete, vari Svenska Missionsrådet del
tagit under det gångna året, är Interna
tionella Missionsrådets kommittesamman
träde i Northfield, Mass., U. S. A., den 
27 sept.-4 okt. 1935. De nordiska län
derna företräddes där av Svenska Mis
sionsrådets ordförande, professor K. B. 
vVestman, och pastor AxellVIalmström 
från Köpenhamn. I sammanträdet del
togo dessutom ett 60-tal representanter 
för olika länder. Sammanträdet hölls på 
den plats, där den märklige väckelsepre
dikanten D . L. Moody nedlade sitt för
nämsta arbete. 

Den viktigaste punkten på program
met gällde Internationella Missionsrå
dets nästa sammanträde, vilket skall hål
las år 1938. Efter ingående diskussion 
enades man om att sammanträdet skall 
hållas i oktober nämnda år i staden Kow
loon på Kinas fastland mitt emot Hon
kong. Platsen ligger på engelskt ten·i
torium. 

Huvudtemat för det kommande mötet 
blir de yngre kyrkornas livsverksamhet 
och uppgift. " De yngre kyrkorna" är den 
term, varmed man brukar beteckna de 
uppväxande infödda kyrkorna på mis
sionsfältet. Med arbetets fortgång stäl
las på dessa kyrkor nya krav. De få allt 
flera ansvar lagda på sig och äro samti
digt utsatta för allehanda svårigheter och 
anfall från nationalism och kommunism, 
från gammal och ny hedendom. Vid Je
rusalemskonferensen förfäktades dessa 
kyrkors självständighet rätt mycket med 
nationalistisk bakgrund. N u visar det sig, 
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att med självständighet är icke allt vun
net. Ha verkligen dessa yngre kyrkor 
den inre styrka, som deras uppgift krä
ver? Varom icke, hu r kunna de vinna 
den? Med uppställandet av detta tema ha 
studier och eftertanke för de närmaste 
åren inriktats på en för det nuvarande 
missionsarbetet särdeles viktig punkt. 

En viktig punkt vid förhandlingarna 
i Northfield gällde evangelisationsarbe
tet, vars betydelse på sista tiden vu~mit 
ny uppskattning såväl i Östern som l de 
gamla kristna länderna. D enna sak måste 
bli en huvudpunkt vid konferensen 1938. 

Kyrkans inre liv och andliga kraft är 
också något, som skall tagas upp till be
handling. Kristi evangelium såsom kyr
kans hörnsten och skapandet aven levan
de frälsningsförkunnelse måste komma 
till sin rätt. 

En viktig punkt är ock samarbetet mel
lan missionerna och de infödda kyrkorna 
och mellan dessa inbördes. Detta är en 
fortskridande uppgift, för vilken Inter
nationella Missionsrådet redan uträttat 
mycket. Man närmar sig här den tanken, 
att samtliga protestantiska missioner på 
ett givet område borde kunna ena sig om 
en samfälld planläggning av arbetet, var
igenom man skulle undvika att gå i vägen 
för varandra och söka få den bästa mö j
liga användning av tillgängliga medel. 
Saken är visserligen svår - det gäller 
för varje mission att få hemstyreisen, 
missionärerna och den infödda kyrkan 
med på förslagen. Men splittringens olä
genhet är på många håll så stor och så 
i ögonen fallande, att samarbetssträvan
dena bli en verklig samvetsfråga. Det 
finns missioner, som hålla sig helt utan
för Internationella Missionsrådet. 

Bland andra ämnen, som behandlades i 
Northfield, må nämnas frågan om de 
tyska missionernas nödläge på grund av 
restriktionerna med av.seende på med
lens utsändande till missionsfälten. Den 
nödfond, som Internationella NIissions
rådet under vintern 1934--1935 insamla-

Visa tidningen för edra vänner och 
bekanta och uppmana dem att prenu
merera å densamma! 
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de för hjälp till fälten , uppgick till om
kring Kr. 175.000 :-, varav det mesta 
influtit från engelska och amerikanska 
missionssällskap. Därtil\ kommer enskil
da sällskaps hjälp till enskilda tyska. 
grannsäl\skap. På tyskarnas begäran be
slöts att insamlingen skulle fortsätta. 

En icke oviktig fråga gällde en ny mis
sionsatlas med statistik. Den senaste av 
1925 är länge sedan utgången ur bok
handeln. Intresset för denna sak var 
ganska stort, och det är att hoppas, att 
det dryga arbetet på en ny r evide rad 
upplaga snart skall kunna sättas i gång.. 

Ett glädjande förhållande kunde kon
stateras vid saml11ant,rädet i Northfield. 
nämligen att det i den amerikanska yärl
den inträffat en beaktansvärd vändning
bort från den tunna och urvattnade mo
dernism, som under den senaste genera
tionen på många håll framträtt. En reli
giös fördj upning är j ust vad den kristna 
missionsvärlden behöver såväl ute på bI
tet som i hemländerna. N u önskar man 
också, att missionens vänner måtte i sina 
böner bära såväl det pågående förbere
delsearbetet som det kommande mötet 
1938. 

Vid sammanträdet i Northfield blev 
professor VoJ'estman omvald såsom repre
sentant för de nordiska länderna i Inter
nationella NIissionsrådets ad-interimkoll1
mitte. Beslutet har sedermera godkänts av 
resp. svenska, norska, danska och finska 
miss iOl1sråden. 

Vid Nordiska Missionsrådets samman
träde i Helsingfors sistlidne augusti val
Svenska Missionsrådet representerat av 
missionsföreståndarna J .. N yren och Nils. 
Dahlberg. Därvid uppgjordes pro
gram och riktlinjer för den nordiska l11is
sionskonferens, som skall hållas i Köpen
hamn den 2--6 september detta år. 

Till det gångna årets arbete hör ock 
planläggning och förberedelse för den 
missionärskonferens, som enligt Mis
sionsrådets beslut skall hållas vid HoIsby
brunn i Småland den 22-30 augusti det
ta år. Denna kurs har nu hållits vart tred
je år från och med 1921. Bland ämnen, 
som komma att behandlas vid årets kurs, 
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må nämnas: Världsmissionens kris och 
krav; Att vara själavinnare och att fost
ra själavinnare; Det andliga läget i jude
världen; Muhammedanmissionen ; Råd 
.och anvisningar med hänsyn till missio
närernas psykiska och fysiska hälsa; 
"Icke med makt och kraft utan genom 
min ande"; "Väktare, vad lider natten?" 

Missionsrådet har under året haft två 
sammanträden, den 10 april och den 13 
november. 

I Rådets sammansättning hal' under 
året ingen förändring inträtt. Rådet be
står av följande ledamöter: 

Dr Karl Fries, hedersledamot; Profes
sor K. B. Westman, repr. för Svenska 
Jerusalemsföreningen, ordf. ; Fröken An
na Baeckman, repr. för Kvinnliga Mis
sionsarbetare; Redaktör ]. Byström, 
repr. för Svenska Baptistmissionen ; Mis
sionsförståndare Nils Dahlberg, repr. för 
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, vice 
Drdf.; Missionsdirektor Gunnar Dahl
quist, rer. för Svenska Kyrkans Mis
sionsstyrelse; (undel' Dahlquists sj uk
dom har t. f. missionsdirektor S. Alm 
vikarierat) ; Disponent Th. Ericson, repr. 
för Helgelseförbundet, kassör; Missions
direktor E. Folke, repr. för Svenska Mis
sionen i Kina; Pastor ]. Hagner, repr. 
för Svenska Mongolmissionen ; Redaktör 
J. Hurtig, repr. för Svenska Metodist
missionen ; Missionsföreståndare Viktor 
Johansson, repr. för Svenska Allians
lTIlSSlOnen; Missionsföreståndare J. Ny
ren, repr. för Svenska Missionsförbun
det; Missionsföreståndare Birger Per
now, repr. för Föreningen för Israels
missionen. 

Sekreterare: Redaktör]. E. Lundahl. 

Från subkommitteerna ha följande re
dogörelse ingått: 

K vinn O/W1'WY/litt en. 
Festen för missionärernas barn hölls 

detta år lördagen den 12 januari, som 
vanligt å Margareta hushållsskola. Pas
tor Rodhin höl! ett intressant föredrag 
om mll1nen från sitt arbete i sjömans-
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vården, fröken Maja Laurin visade bil
der f rån svenska skolan på Kodi, Syd
indien, och magister Stjärne avslutade 
med aftonbön. De unga bidrogo själva 
med musikalisk underhållning . 

I Kvinnornas internationella bönedag 
den 8 mars deltog Koml11itten genom 
anordnande av ett möte å Evangeliska 
Brödraförsamlingens lokal, varvid syster 
Maja Johansson talade över ämnet: "Bä
ren varandras bördor" och fröken Gert
rud Aulen höll ett gripande föredrag om 
"Missionens Ilutidsläge". Efter föredra
gen följde en bönestund. 

Tvenne samkväm ha under året hållits 
för särskilt inbjudna, missionärer och 
"hemma-arbetare". Därvid talade den 11 
maj fru Elisabeth Sandström, Sydafrika, 
och fru Valborg Stjärne, Abessinien, och 
den 15 	 nov. fru Burell från Kongo och 
fru Hi11l\11elstrand från Sydindien. 

Hälsningen har under året utgått i ut 
vidgat 	 format med bidrag från missio
närer å skilda missionsfält. 

Fröken Therese Brandell, S0111 under 
många år ägnat K vinnokoml1litten myc
ken kärlek och varmt intresse, har under 
året avlidit. I hennes ställe har som suppl. 
för Svenska Kyrkans Mission inom 
Kommitten kallats f röken Sigrid Linder. 

Kommitten har under året hållit två 
sammanträden, varjämte arbetsutskottet 
samlats några gånger. 

.För Kvinnokommitten 

Naima 	Leuwgren 
ordf. 

111iss·ionsstud7:ekoln1·nitten. 

Under år 1935 har Svenska Missions
rådets Studiekommitte anordnat studie
kurser i Linpesberg, Grängesberg och 
Ludvika, besökta av lärare och andra 
intresserade. I Stockholm har hållits ett 
antal föredrag i olika folkskolor genom 
kommittens försorg. Tre studiecirklar 
bland lärare ha bildats för att mera in
gående studera olika missionsfrågor. 

Hennan Sandegren. 
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PreSSkOllLlnitten. 

Följande artiklar ha linder året ut
sänts till de tidningar, som varit abonnen
ter: 

Världsmissionen år 1934, av Erik 
Folke; 

Varför jag inte är kristen, av Herman 

Sandegren ; 
Manchukuo - ett land i nydaning, av 

J. 	 E. Lundahl; 
Dr John R. Mott 70 år, av Karl Fries; 
Kommunismen i Kina, av lVIartin Lin

den; 
Svenska Israelsmissionen 60 år, av 

Birger 	Pernow; 
Tidslägets krav, av Erik Folke; 
Etiopiens kristimma, av Nils Dahlberg ; 
Livingstones sista förljeslagare, av J. 

E. 	Lundahl; 
Tysklands plats i världsmissionen, av 

G. 	 W. Lindeberg ; 
De tidningar, som abbonerat på artik

larna, 	ha varit följande: 
J önköpings-Posten. 
Eskilstuna-Kuriren. 
Smålands-Tidningen. 
Familj evännen. 
Sydposten. 
N erikes-Tidningen. 
Göteborgs Veckotidning. 
Missionsförbundet. 
Kristianstads Läns Tidning. 
Gottlänningen. 
Kalmartidningen Barometern. 
Ulricehamns Tidning. 

Till Internationella Missionsrådets tid
skrift har som vanligt lämnats förteck
ning på nyutkommen svensk missions
Ii tteratur. 

Kassautgifterna ha varit följande: 

Svenska Missionsrådet .. Kr. 1.200:
Nordiska Missionsrådet » 150:
Internationella Missions
rådet ................ . » 2.661:
Internationella institutet 

för afrikanska språk i 
London ............ » 100 : 

Svensk Missionstidskrift » 300 : 
Missionsstudiekommitten »300 :
Presskommitten ........ » 625 :-
Kvinnokommitten ...... » 200:
Missionsstatistiken ..... » 100 : 
Diverse utgifter ....... » 238 :55 

:=-----::-....",-::,...,-=
Kronor 5.874 :55 

Revisorers utlåtande. 
U ndertecknade, som anmodats granska 

Svenska Missionsrådets räkenskaper för 
år 1935, få efter fullgjort uppdrag av
giva följande utlåtande: 

Räkenskaperna äro noggrant och or
dentligt förda samt försedda med veder
börliga verifikationer. 

Då vi vid revisionen funnit allt i sin 
ordning, föreslå vi, att ansvarsfrihet med 
tacksamhet beviljas för 1935 års för
valtning. 

Stockholm den 8 april 1936. 
NI. Hellman. Lisa Blon'!. 

U nder stor tacksamhet till Gud för den 
välsignelse han givit under det gångna 
v~rksamhetsåret uttala vi den förhopp
111ngen, att han alltfort och alltmer må 
skickliggöra Svenska Missionsrådet att 
fylla sin stora uppgift i det svenska mis
sionsarbetet. 

Stockholm i april 1936. 
1. E. Lundahl. 

REDOVISNINGAR 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under maj 1936 

Allmän na missionsmedel. 619. O. B., gm dto ............... . 
 2: 622. L. o. H. A., Små!. Hellinge615. "Ett löfte" ................. . 
 1000: "Tillkomme Ditt rike" ..... :616. Mellersta K. F. U. M:s distr. 	 50:623. S. 	 ]., Eksj ö, till "Mors minne"till Malte Ringbergs underh.. . 500:-	 20:624. H. L., Skövde ............. .
617. c. ]., ]ärnboås ............. . 36:50 625. 	 10:
E. 	P., Lund, prov. å H. S. ö .. . 618. A. M. H., gm dto ...... . .. . 4 :50 626. 	 1:60 
K. O., Kristianstad ......... . 
 5: 
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631. 
632. 
633. 
634. 
635. 

636. 
637. 
638. 
639. 
640. 
641. 
642. 

643. 

644. 

645. 
646. 
647. 
648. 

649. 

650. 
651. 
652. 

653. 

654. 
655. 
656. 
657. 

658. 
659. 
660. 

661. 
663. 

664. 
666. 
667. 
668. 
669. 
670. 
671. 

672. 
673. 
674. 
675. 
676. 
677. 

678. 

679. 
680. 
681. 

Koll. på K. F. U. K, Malmö 
Länkarne i Malmö ......... . 
Kinasyfören. dto ........... . 
Koll. på K F. U. K, Klippan
Ästorps KristI. Ungdosfören., 
behållning vid vårfest ......... 
E. P., Hbg, "Tackoffer" ... . 
~(oll .. på K. F;, U. M., Hbg .. 
Mane LOUIse ............. . 

Resebidrag fr. Lund ......... . 
"En länk" ................. . 
A, Bergvik II, gm ]. Th. S.. . 
Kinakretsen Gbg, till C. G. 
Nordberg o. G. Goes underh ... 
Kinakretsen, Alingsås, Månads
offer ....................... . 
"Ingeborgs Vänner", Katrine
holm ....................... . 
"Gunnar" .................. . 

L. H., Lund, "Herrens tionde" 
"Ove" gm dto ............. . 
E. ]., Boden till Joh. Aspbergs 
underh. . .................. . 
A D. D., Karlstad, prov. å H. 
S. Ö. . .................... . 

G. W., Rögle ............... . 

B. o. K L. ................. . 

R. H., Edsbyn, ur en fickspar
bössa ..................... . 
R. o. R. O., Brattåker, till lösen 
för en Berguv ............. . 
H. o. L. P., Långsjöby, till dto 
H. ]., Brattåker till dto ..... . 
"Fjällungen" till dto ....... . 
G. L-m o. S. E-n, Sthlm, i st. 
för blommor på Gustava Meu
kows bår ................... . 
"Gustavas minne" ........... . 
]. o. M. M-g ............... . 
A O., till G. Goes unclerh. gm 
A G., Billdal ............... . 
En sparbössa ............... . 
E. E., Mörön, "Tack till Gud 
för bönhörelse" ............. . 
E. O...................... . 

F. ]., Karlskoga ........... . 

M. o. N. C-i ............... . 
Koll. vid syfören. i Laxå ... . 
K o. A E., dto ........... . 
"Med tack och förtröstan" ... . 
L B., Sävsjö, till Math. von 
Sydows minne. . ............ . 
Koll. i Ämmeberg ......... . . . 
Dto i Ingelsby ............ . . 
E. K, dto ................. . 
Koll. i Fjugesta ........... . 
Dto i Gropen ............... . 
A lVI., Hidingebro, "Guds pen
gar" ....................... . 

U r. J oh. Hedengrens sparb., gm 
d~ ........................ . 

Koll. i Mossby, Kumla ..... . 
C. Th. E., Kumla ......... . 

Koll. i Brånsta ............. . 


52:
46:
17:
35:

41 :40 

20:
76:02 
7: 

10:
25:
25:

439 :10 

52:39 

27:25 
10:
7: 
1:27 

100:

4: 
10:
30:

S: 

5: 
5: 
1:50 


10:

11:
20:

100:

60:
20:95 

5: 
5: 

10:
500:

10 :50 

10:
15:

5: 
7: 
5: 
5: 

17:80 

10:

15:

10:
16:
50:
7:50 

682. 
683. 
684. 
685. 
686. 
687. 
688. 
691. 

692. 

693. 
694. 

695. 
696. 
697. 
698. 

699. 
700. 
702. 

703. 

70S. 
706. 
707. 

708. 
709. 
710. 
711. 
712. 
713. 

714. 

715. 
716. 
717. 

718. 

719. 
720. 

721. 
724. 
725. 
726. 

727. 

728. 

729. 

730. 
731. 
732. 

733. 

Onämnd ................... . 

Dto ....................... . 

K W., Ystad .............. . 

F-a P., BjörIdinge ......... . 

]. D. S., Kvidinge ......... . 

Kinesernas Vänner, Värnamo 

B. G., Sollefteå ............. . 
Våroffer av o. genom Kine
sernas Vänner, Jkpg ....... . 
H. S., tackoffer, gm A. B., 
Skellefteå ................. . 

-n, Hbg................... . 

S. S., Östersund, till Hanna 
\Vangs underh. . ............ . 
M. B., Umeå .............. .. 

E. ]., Sala, "Tackoffer 13. S." 
Ödeshögs Syfören. . ........ . 
Missionsvänner i Ölmstad, gm 
O. L., Brötjemark ......... . 
A S., Jkpg, "Herrens tionde" 
"Ps. 103: l" .............. .. 
Kinafören. Hoppet, Hälsing
fors, (Fmk 4000 :-) ......... . 
E. A., Vetianda, "Tackoffer 
25.5" ....................... . 
Kristdala U ngd. fören. . .... . 
J. A. S.................... . 

A. H., blommor på faster Ker
stins grav ................. . 

Böneringen. Karlskrona ..... . 
E. Vl., Sthlm .............. .. 

C. A D. B., Sthlm ........ .. 

E. L., gm ]. O., Falun ..... . 
]. o. F..................... .. 
H. ~., Virserum, "Herens ti 
onde ...................... . 
Kinakretsen, Norrköping, sparb. 
medel ...................... . 
"Tackoffer" ............... . 
c. u., Skebobruk ........... . 
Missionsvänner i Skövde, till 
G. Carlens underh. . ........ . 

E. v. F., till T. Lindgrens dto 
::P~ ~03: l, 2:: ............ .. 


P!tealankarna ............. . 
Koll. i Betesdakyrkan Kristi 
himmelsfärdsdag ............ . 
11'10 syfören. Hälsingmo .. . . . . 
A S., Vrigstad ............. . 
Kramfors Mfg ............. . 
G. Ö., Duvbo, en blomma på 
fru Th. Tjäders grav, Sthlm .. 
Dto, dto till d:r Henrik Bergs 
bår, dto ................... . 
H. S., Mariestad, en blomma på 
Ellen Persons grav ......... . 
"Mauritzbergsgruppen" till 
Dagny Nordgrens underh. . .. . 
S. T., Falun ............... . 

N. u., gm G. G., Uppsala ... . 
Testamentsmedel efter avI. frö
ken Amanda Emilia Carlsson, 
kv. Ärlan, Vet landa ......... . 
S. A. B., Raus ....... . .... . . 


25:
150:
10:
20:
50:

250:
15:

600:

25:
2:75 

100:
100:
10:-' 

150:

40:
10:

100:

341 :59 

200:
25:
10:

S: 
26:

100:
10:
20:
30:

25:

40 :50
300:
10:

75:

10:
30:

356:49
40:
10:
15:

5: 

5: 

5: 

28:80 

20:
10:

490:
23:75 
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627 	 Koll. på L. lvI. F.-mÖte, dto .. 17 :15 
628. 	 K. F. U. K., dto, resebidrag 10: 
629. 	 J ohannes Ungdomsförbund, 

Malmö ..................... . 25: 
630. 	 " l Kor. 15:58" ... . ....... . . . 50:
734. 	 Del av Anna Erikssons testa

m~~ .................... . . 485:
735. 	 S. G.. Nässjö .. ... ....... .. .. 50:
736. 	 "Tiol~de, Rut" ....... . 25: 
737. 	 M. o. A. S-g, Björköby . .... . 35 :
738. 	 E. H-n, Bergsholmen, "löftes

oHer" .. ... .............. . 12:
739. 	 Koll. i Oscarskyrkan, Stohlm, 

24. 5., vid A rne Bendtz avski lj 
nlng' ... . ........ ... , 310:i4 

.740. M. A., Jonstorp, gm O. F., 
Vittsjö .... . .. . ..... ........ . 5: 

741. 	 Koll. Luth. }"/fissionshuset 
25. 5. . .. ...... ... ..... . 12:58 

742. 	 Dto i FörsamI. hemmet 26.5. 29:60 
745. G. K., Björköby ........... . 20:
.746. N. R., Apelvik . . .. .. ....... . 7 :75 

749. 	 Pingstlilja fr. Dalom 24:

·Kr. 8.650 :98 

S. M. K:s Pensionsfond. 

662. 	 Syfören. n:r 2, Sthlm ........ 110:
665. 	 Syfören. n:r 3, dto ..... . .. .~ 7-:-___~ ._~4 : 

Kr. 184 : 

Särskilda ändamål. 
620. 	 Onämnd, till Pastor Kaos underh. 10:
621. 	 K. S., Huskvarna, till evang. 

underh. l Hoyang ... ..... . ... 200 : 
689. 	 R. c., till H. Linder för evang. 

underh. ... ........ .......... SO : 
690. 	 Syfören. n:r l, Sthlm, till bi 

belkv. underh. i Loyang ...... 116 :10 
701. 	 G. A., Nykvarn, till Ingeborg 

Ackzell, att anv. efter gottf. .. 25 : 
704. 	 Karstorps J uniorfören. koll. till 

J. Hultqvist, för dto .......... 16 :50 

722. 	 Mörteryds dto, till J. HultCjvist, 

att anv. efter överensk. ...... 50 ; 
723. 	 Redbergslids syfören för evaJig. 

o. lärare ........ . ......... .. 200 :
743. 	 Söndagsskolan på Kristineberg, 

sparb. medel, till VilJe Berg'
ling, att anv. efter gottf. .... . . 27 :60 

744. 	 Klass 3, Sem. Övn.-slc. , Gbg, 
"gotteslantar" till barnh. i Sinan 23 :73 

747. 	 L. u., Sthlm, en liten Pingst
gava, ti II Maria PetterssoIls 
barnh. . .............. . 50:

748. 	 Luleå K. F . U. lVI., sparb. me
del till arb. på J. Aspbergs 
station ..... .. ........ .. .. ___--=1..,.7 "":8=6 

Kr. 	 786 :79 

Allmänna missionsmedel 8,650:98 
S M. K.s Pensionsfond 784:
Särskilda ändamål 786:79 

S:a under ma; mån. 7936: Kr. 9,627:77 

Nled 	 varmt ta.cll till varje gi7mre l 

"Du är min Gud, oc h jag vi ll tacka elig: 
min Gud, och jag vill upphöja dig." 

Ps. 118 : 28. 

Missionstidningen 

SINIMS LAND 


utkommer 1936 i sin 41 :a årgång. 

Organ för Svenska Missionen i Kina. 

Ansvarig utgiva re: Erik Foll~e. Redige
rad under medverkan av j'vfartin Linden 
m. fl. Utkommer med 20 nummer om 
året, samt innehåller uppbyggelseartiklar, 
bibelstudier, brev fr. Kina, uppsatser för 
ungdom samt missionsnotiser 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 verkställa 
prenumeration å närmaste postkontor, 
erhålla, mot insändande till expo av pos
tens kvittenser, kr. 2 :25 för var ie 6-tal 
ex. men då intet friexemplar. . 

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

Provexemplar erhållas gratis från ex
peditionen. Redaktionen. 

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

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


INNEHÅLL: 
Vår svaghet till hjälp. - t D oktor H en rik Berg. - Från Red. och Exp. - Ny mlSSlOns
.arbetare. -"Under Jesu välsignande händer. " - S. M. Ks Bibeloch Ungdomsveckor. - Från 
missionärerna. - Redogörelse för Svenska Missionsrådets verksamhet under år 1935. - Redov. 

Stockholm 1936. Boktr. A .• B. P. A. Palm." Ert r 



N:r 12. ÄRG. 41 10 JULI 1936 PREN.-PRIS 2: 25 

~ (.....~L Ir ~~ 11= If-- ~~..,.,. 
Al'SVARIG UTGIVARE: E. FOLKE. 

Gruppbild av deltagare i Viltsjijveckan. fo to: 111. Linden. 

I 



154 SINIMS LAND 10 ju'j 1936 

U nder Jesu välsignande händer. ::: 


Under Jesu välsignande, mäktiga 
händer kunde man väl ställa den
na text och använda de orden som 
rubrik. Att vara under något stark 
mans eller kvinnas välsignande hand 
är en outsäglig trygghet, en oändligt 
värdefull fostran och hjälp, synnerli 
gen för varje ung människa. Men vi nå 
aldrig längre i livet, än att vi också 
ända in i åldern känna glädje därav. 
Den store vetenskapsmannen Newton 
säger på ett ställe, att han aldrig 
kunde i hela sitt liv glömma sin 
mors mjuka, välsignande händer. 

Hon brukade varje afton böja knä 
v,id sm gosses bädd och smeka 
hans huvud och bedja över honom. 
Han bekänner: "under mina långa re
sor utöver världen, över de vida haven 
här och där bland ·främlingar och i det 
pulserande livet har jag aldrig kunnat 
glömma de där händerna. Hon kom 
till mig varje afton och beredde mig 
välsignelse." Vem kan glömma en 
from faders eller moders böner eller 
välsignande händer? Ingen! 

Men här är något mer, något oänd
ligt mer än vad en fader eller moder 
kan giva. Här äro händer, som äro 
långt mäktigare, än mera fyllda av 
kärlekens överväldigande kraft. Det är 
om Jesu händer som vår text talar. 
Det är om de genomstungna hän
derna, Hans händer som blev sar
gad för våra synders skull och slagen 
för våra överträdelsers skull, · det är 

* Predikan av f. missiollsföreståndare J. 
Nyre1t Kristi himmelsfärdsdag 1936 under 
Svenska Missionens i Kina årsmöte, stenogra
fiskt nedtecknad för Sanningsvittnet. 

om dessa händer texten talar. Det är 
om denna underbara kärlek som ge
nom och i sitt lidande vann en seger så 
betydelsefull som ingen annan, enbart 
mättad av välsignelse och lycka för 
mänskligheten. Härliga hand i kam
pens tid, i nödens och bekymrens tid! 

Aven den kristna missionen kommer 
i lidandestider. Prövningens djupa da
lar har den att genomvandra. Vi veta 
alla, som följa missionstidningarna, 
huru skuggorna sänkt sig över Her
rens tjänare och över missionens heli 
ga sak. Vid Edinburg-konferensen 

I9IO var allt jubel och man talade om, 

att evangelium skulle segra i världen 
inom en mansålder. Skaror av unga 
män och kvinnor fylkade sig under 
missionens fanor, alla vägar syntes stå 
öppna. Det var jubel och glädje, det 
var hänförelse. Sedan dess ha vi fått 
vara med om andra tider. Krigets fa
sor komrno. Vi ha fått lida under se
kulariseringens hårda band, fått upp 
leva förtunning av själva syftet, värl 
dens frälsning, tills vi kommo fram till 
Jerusalem-konferensen, där hänförel
sen bröt fram och där det väsentliga 
återigen fick triumfera på ett under
bart sätt. 

Vi genomleva nu en tid, då vi alla 
känna, att det också är ett djupt behov 
av förnyelse. Det är icke samma fläkt, 
det känna vi som äro äldre. Men det är 
inte blott de som arbetat sig trötta 
som känna det så. Det är något i tiden 
som gör, att det är mattare i arbetet. 
Vi genomleva också tider av förföl
jelse, tider av mäktiga krafter som re
sa sig upp mot Herren och Hans verk. 
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Hur oändligt gott är det inte att i så
dana tider besinna den stora sannin
gen, att mitt i oron är Herren med. 
Mitt i striderna och bedrövelsen är 
Han ibland oss. Martyrernas blod är 
den kristna kyrkans utsäde. Historien 
lämnar belägg för den sanningen. Och 
därför frukta vi icke, om än allting 
vacklar, om än bergen kastas i havets 
djup, om än bränningar och vågor gå 
höga. Vi äro dock vissa om, att segern 
är Hans som vann mitt i sitt lidande 
den stora segern, den underbara fräls
ningen från korset, som är oss alla till 
outsäglig glädje och evig salighet. 

Den segern vanns icke under yttre 
triumf och solbelysta dagar. Nej, det 
var skuggornas tid, i sorgens och 
smärtans ögonblick. Det var i själva 
döden som Herren Jesus Kristus vann 
sin stora seger. Hans rike triumferade 
i den mörka stunden. Tänk på den un
derbara karaktären av Kristi liv. Kan
hända att när du tänker på dig själv, 
så var det inte när du jublade utan när 
du grät som du segrade. Det var när 
du böjde dig stilla och ödmjukt under 
din börda vid korset, som du vann de 
största segrarna och fick frid och blev 
uppfylld av den stora friden. Under 
Hans händer kan av oro frambringas 
seger, framgång och välsignelse. Det 
är under de händerna som vi äro sam
lade också i dag, och det är dessa väl
signande händer som vi se utsträckta 
för att välsigna en liten lärjungaskara. 

Vem är Han då, som har sådana 
händer? Det är Guds, den Högstes 
Son, som har kommit ned av himme
len för att uppsöka och frälsa det som 
är förtappat. Det är Människones son 
som efter lidande, kamp och segrande 
död och uppståndelse, M ä n n i s k 0
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sonen som upptages till 
h i m m e l e n, där Han sätter sig på 
Majestätets högra sida i höjden, det är 
Hans händer som äro uträckta över 
oss. 

Underbara händer, underbara ma
jestät! 

"O, vilket ljuvligt majestät 
i Jesus Krist jag ser! 
Han strålar, full av härlighet, 

Hans öga mot mig ler." 

Den välsignade Frälsaren som väl
signade sin lilla lärjungaskara, upp
togs till himmelen. Fadern gav där
med erkännande åt Hans person och 
Hans verk. Dit in får intet inkomma, 
som är besmittat, intet som gör styg
gelse och lögn. Det var den store 
triumfatorn som vände tillbaka från 
den avgörande segern, som avsåg 
Guds förhärligande genom människors 
frälsning. 

Det var den största anledning till 
glädje på jorden. Jag vågar säga, att 
ingen på jorden någonsin har anat, 

vad segern betydde, så som faders
hjärtat kände i härligheten. Gud skul
le bli aIJ.t i alla. Nu kunde Hans stora 
ursprungstanke med människan rea
liseras. Gud kan få hem sina kära barn. 
Han kan få samla sitt eget beläte en 
gång i fulländningens tid. När Han 
bjuder Honom sätta sig ned på sin 
högra sida och när Han välsignar Ho
nom och ger Honom all makt i him
melen och på jorden - vilket ögon
blick var det inte. Frälsaren kunde 
också säga: "Mig är given all makt i 
himmelen och på jorden." J a, ängla
skaror kan Han kommendera och kal
la till sin tjänst. 
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Jag är glad häröver, men jag skulle 
vara än mera glad, om jag rätt skulle 
kunna förstå djupet i orden, att Han 
hade makt över Faderns hjärta. Det 
var Sonen som kom hem. Han hade 
makt över Guds fadershjärta. Och den 
som har denna makt, har makt över 
allt. Men Han har också makt över 
sina frälsta barn på jorden. Historien 
visar det. Han har makt också över 
ditt hjärta. Makt har Han ' över män· 
niskoskarorna till jordens yttersta 
gräns, så att när Han utsträcker sina 
händer välsignande i dag, gäller det 
inte allenast den enskilde, den kristna 
församlingen, utan Han har makt över 
allt och över alla skapade varelser. 

Det gladde mig .outsägligt många 
gånger under mina resor i Afrika och 
Kina, då jag såg människor i de mest 
primitiva lägen, att jag aldrig behövde 
tänka: den människan står för lågt. 
Den människan kan inte nås, den är 
för långt borta. Den är inte föremål 
för Guds frälsnings kärlek. Nej, det 
gladde mig, att den eländigaste och 
mest bortkomne kunde bli delaktig av 
den väldigaste nåd, nåden från Herren 
Jesus Kristus. 

Mina vänner, på denna dag i det sto
ra nuet gäller det dig. Han vill väl
signa dig i dag i din bedrövelse, din 
sorg och smärta och giva dig kraft. 
Han vill välsigna dig, du kära Guds 
församling, du kämpande Guds kyrka 
på jorden. Han vill välsigna män
niskoskarorna bland folken där ute i 
vår egen stad och vårt land. Han hö
jer sig, den outsägligt härlige Frälsa
ren, när Han välsignar sin skara på 
Oljebergets sluttning. Där lyftes Han 
högre och högre i skyn. Men ju 
högre Han kom, ju vidare föll 

Hans välsignelse över folken. Ifrån sin 
höjd räcker den till åt alla. 

Det är Han, den välsignade, som 
äger dessa händer. Det är Han som 
sitter på kraftens högra sida i höjden 
och som har all makt i himmelen och 
på jorden. Det är Han som välsignar. 
Jag har en känsla av, att vi i denna tid 
i kristenheten och kanske inte minst i 
vårt land, trots att vi räknas till de 
lyckligaste i andligt avseende - jag 
har en känsla av att vi se alldeles för 
litet på den förhärligade Frälsarens 
bild. Vi se för litet på Jesu Kristi her
ravälde. Vi ha anledning att se på 
Hans renhet i människogestalt. Vi ha 
anledning att se på Hans människo
blivande, Hans lidande och Hans kär

lek till oss. Men vi få inte stanna, när 
vi läsa den andra trosartikeln, med att 
endast bekänna, vad den säger därom. 
N ej, vi skola fortsätta att läsa, att Han 
är uppstånden på tredje dagen från de 
döda och att Han är uppfaren till him
melen. Det börjar gå alldeles över 
vårt förstånd: sittande på Allsmäktig 
Gud Faders högra sida, därifrån igen
kommande för att döma levande och 
döda. 

Det skadar inte, om vi läsa på de 
gamla artiklarna och se, vad där står. 
Vi behöva fortsätta och läsa: "Vi tro 
på den Helige ande, en helig allmän
nelig kyrka, de heligas samfund, syn
dernas förlåtelse , de dödas uppståndel
se och ett evigt liv." Ty Herren sade 
till sina lärjungar, innan Han väl
signade dem: ."Jag skall sända över 
eder min Faders löfte." 

Det är av Honom vi bero. I den 
svaghetstid vi tyckas leva i, när inte 
hänförelsen är så mäktig som den 
skulle vara, när inte jublet stiger från 
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de frälstas hyddor, som vi önska att 
det skulle göra, är det denna gåva vi 
behöva, den Helige ande. Det är Han 
som skall skapa förnyelsen ibland oss. 

Våren har kommit där ute. Det bör
jar bli så vackert och skönt, så leende 
och härligt, vart vårt öga än vänder 
sig. Det har skett så stilla. Inga pro
klamationer, inga märkvärdiga åtgör
anden, inga beslut i Nationernas för
bund. Nej, det är Herren i himmelen 
som har låtit livsvälsignelsen strömma 
in över vårt land. Isarna ha smält, 
vintern har dragit bort. Sommaren och 
blomningen har kommit. 

I detta nu säger Herren till oss 
på Kristi himmelsfärdsdags stora hög
tid: bliven kvar i brödragemenskapen. 
Bliven kvar! Herren har kallat eder. 
Bliven kvar, bliven stilla och biden! 
Jag skall sända Faderns löfte åt eder. 
Kanske ha vi sträckt ut våra händer 
efter mänsklig kraft även i den kristna 
missionen och i det enskilda kristna li
vet. Man frågar: vad skall jag göra? 
Så har man frågat tusentals gånger i 
den enskilda själavården. Jag har sagt 
mer än en gång: tänk, om människor 
ville fråga: är det någon som gjort 
något med avseende på min frälsning? 
N ej, så frågar man inte. Man frågar: 
vad skall jag göra? Det vore gott, om 
detta j a g kunde känna sig fattigt 
och känna sin nöd, att det kände, att 
det kommit till korta. Men detta jag, 
som är andefattigt och fördärvat, kan 
bli förvandlat. 

Bliven stilla! Den lilla skaran be
hövde frimodighet och uppmuntran 
och kraft. Den lilla skaran befann 
sig i oro och slitningar och mycken 
ovisshet. Då hörde den: bliven stilla! 
Jag skall sända över eder min Faders 

löfte. Det behövs handling. Vi ma
nas ofta därtill. Vi höra ofta kom
mandot: framåt marsch! Det gäller 
strid. Ja, men först måste du ha kraft. 
Du förmår inte lyfta svärdet annars. 
Du förmår inte sjunga någon seger
sång, om du inte äger kraft. "I sko
len undfå kraft av höjden, när den He
lige Ande kommer över eder." Vi be
höva bedja: gör oss stilla, gör oss 
stilla, på det att Du, o Gud, må kunna 
uppfylla oss med Din välsignelse! 

Visserligen ha vi säkert alla också 
fått erfara, att det är i Jesu gemen
skap som välsignelsen kommer. Tänk 
dig tillbaka i den gångna tiden, och du 
måste i dag konstatera, att Herren har 
följt dig med sin välsignelse på ett sär
skilt sätt. För det skall du tacka Ho
nom. När lärjungarna gingo tillbaka 
och sågo, vad som hänt under de tre 
åren i Jesu gemenskap, erforo de, att 
det var i Hans sällskap de varit lyck
ligast. Så också för oss. Han har va
rit vår frid, seger och hjälp. Det är 
med Honom som vi vunnit seger, och 
det är i Honom som vi också skola 
vinna seger. 

När Jesus sade till lärjungarna, att 
de skulle vända tillbaka till Jerusalem 
och vara i stillhet, vände de tillbaka 
och tillbådo Honom. Om jag riktigt 
visste, vad det innebär, och om vi 
kunde riktigt fatta vad ordet tillbedja 
innebär! Ingen har riktigt kunnat sä
ga, vad det är. Det är att falla ned 
inför det oändliga Majestätet och giva 
sitt hjärta och sin själ. Tillbedja 
det är att se Honom i Hans härlighet. 
Då blir missionen inte en enkel sak 
eller en ringa ting, som man kan göra 
eller låta bli. N ej, det blir den store 
Konungens verk, Hans som har gripit 
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mitt hjärta, som äger all makt i him
melen och på jorden och som genom 
sina genomstungna händer välsignat 
mig och som alltfort välsignar sin 
skara på jorden och som sänder över 
sin församling Faderns löfte: den He
lige ande. Det är Han som ger pings
tens hänförelse kraft och jubel åt den 
stackars Petrus, den arme som, sedan 
han förnekat sin Frälsare, grät så 
bitterligen och inte kände sig värdig 
att leva. Efter pingsten står han fri
modig och käck inför myndigheter 
och väldige och stora skaror och sä
ger: "Denne Jesus, som I haven kors
fäst, Honom har Gud uppväckt och 
gjort till Herre och Krist." Det var 

jubel och glädje, och tre tusen själar 
lämnade sig åt Gud den dagen. 

Kristi kämpande kyrka går i de 
mörka tiderna framåt under den väl
signande handen. Få människor ha en 
aning om, vad mission är ute i världen, 
men det finns inte mindre än 29,000 

protestantiska missionärer som predi
ka evangelium och lika många katol
ska missionärer. Blott här i Sverige 
ha vi inte mindre än 800 missionärer i 
hednavärlden. Vem anar, att det är 
ett så stort verk. Du, som kanske 
skänker din lilla slant i sparbössan, må 
veta, att du icke är ensam. Det ström
mar slantar in till missionen. 

Lärjungarna vände tillbaka till Je
rusalem med stor glädje och voro där 
församlade i templet och prisade och 
lovade Gud, ty de levde under Jesu 
välsignande händer. Odt under dessa 
händer må den kristna missionen all
tid bliva. Hur det än växlar på jorden 
måste du, om du vill vara under ett be
skydd som räcker i himmel och på 
jord och som räcker i lidande av alla 
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slag, vara med av fullaste hjärta i mis
sionens arbete. Du skall aldrig ångra 
det. Amen. 

t 

C. Nylin. 

Herren har å ter påmint oss om att vi 
äro gäs ter och främlingar här nere. Till 
sin sali ga ro och vila har han nämligen 
kallat f. el. folkskollä raren C. Nylin i 
Örebro. Vår miss ion har från honom 
och hans hustru få tt mottaga en rik gå
va, missionär Maria Nylin, som ända se
dan år 1904 varit verksam på vårt fält i 
Kina. Det dyrbaraste han ägde lade vår 
Broder sålunda på Herrens altare. och 
han har varit en trogen medarbetare i 
alla stycken under år som gått. Vi deltaga 
dj upt med hans efterlevande hustru och 
anhöriga i deras sorg och saknad, och vi 
tänka därv id icke minst på hans älskade 
Maria därute i Kina. som ej fått för
månen att få följa sin Fader till gränsen . 
Vile välsignelse över vår Broders livs
gärning. 

E. F. 

t 

Ossie Granath. 

Då budet kom att sjuksköterskan frö
ken Ossie Granath kallats hädan blev 
det mycken sorg hos alla som kände hen
ne. Men hos dem som stodo henne nära 
blev det också tacksägel se. De visste huru 
hon de s ista månaderna av sitt liv käm
pat och lidit, och därför, trots att sakna
den är så oerhört stO l", går tacksägelsen 
upp till Gud för att han förlossat sitt 
barn. 

Men att Ossie, så full av liv och sprud
lande g läd je, rik på initiativ och omtan
ke om and ra, alltid redo att h jälpa, trös
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ta, gläd ja och tj äna, att hon verkligen 
ej är kvar hos oss, det ä r svårt att fa tta. 
Ossie har varit en varm vän ti ll vår mi s
sion sedan hon närmare lä rde känna den 
genom Ester Berg. De båda voro kam
rater då de utbildades till sjuks köterskor , 
och den vänskap som då knöts emellan 
dem fick bliva till stor hjälp och glädje 
för dem båda liksom för hela vår mis
s ion. D å Gud tog hem Ester Berg var 
det som om Ossie fått en djupare ll1is
sionskallelse. H on gick med in under 
.ansvaret och hon delade med oss h~lde 

. nöden och glädjen. Alltid ljus, glad och 
full av hopp var hon ett sådant värde
fu ll t stöd fö r den , som gav henne sitt för
troende . Allt fastare knötos banden mel
lan Ossie och vå r mi ss ion. Såsom ombud 
har hon stått sedan år 1929 och nu stod 
hon på förslag att inväl jas såsom med
lem i Kommi tten. 

Vad vi ha tackat Gud många gånge r 
för den medarbetare han gav oss iOssie. 
H on blev en välsignad vän för våra mi s
sionärer. A lla de unga missionärerna, 
som på senare år rest till K ina, voro före
mål för hennes synnerliga kärleksfulla 
·omtanke. De ägde en rik skatt i hennes 
vänskap. All t detta kan ej talas om här 
på dessa rader, men det är inristat i de ras 
h j ärtan. Många saknadens och tacksam
hetens tå rar fällas därute i Kina ':I~"s" 
dagar. Men huru djup än saknaden är 
få vi ej stanna vid den, vi få gå till Gud 
med den liksom med våra hj ärtans tack 
f ÖI- att han uppenbarade sig själv igenom 
denna sin tjänari nna. 

Oss ie f ick på ett gripande sätt nåd att 
vila som ett lamm i den store· Herdens 
famn under sin sj ukdomstid. Och hon 
fi ck också vittna om hans kärlek och tro
fasthet. Jesu kärlek hade hon öppnat 
sitt hj är ta för, och hon förmedlade av 
denna kärlek med slösande g ivmildhet 
till alla, som hon kom i beröring med. 

Vad det är stort a tt få möta männi
skor härnere på vår jord , vilka srricla 
"J eS ll Kristi vällukt". Ossie Granath var 
en sådan männ iska. Vilken nåd och vil
'ken rikedom. 

För min personliga del är tomrummet 
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oe rhört stort e fter den älskade vännen 
Ossie. iVIen jag är ödmjukt tacksam över 
att ha ägt en sådan vän. Livet blev rikare 
då den gåvan blev mig given av Gud, 
Nu ha r han sjä lv tagit henne tillbaka. 
Men det är underbart att vi för Jesu 
Krist i skull äga ett levande hopp om 
återseende i de eviga boningarna, "där 
vännen å terfår sin vän" - - -. Där 
är glädje till fy ll es t och all sorg och s<l.k
nad är försvunnen, 

L isa B101n, 

Missionstidningen Sinims Land. 

Under som111armånaderna juni-sep
hnnber utkommer NIissionstidningen Si
nims Land i år i likhet med föregående 
år med endast elt 'I'/,umnter i månaden, 

Familjenytt. 

Den 11 j un i föddes åt 111 1ss Ionärsparet 
Birgit och Martin Bergling en son. Vi 
gratulera och tillönska hela familjen 
Guds rikaste välsignelse. 

Ett kärt besök. 

D en 29 juni - 2 ju li hade vi i Stock
holm g läd jen att få besök av Kina '[n
landsmiss ionens ledare, mi ss ionär G. ~V . 
Gibb samt en av dess sekreterare i Lon
don , R. H ogven. På g rund av sommarelIs 
förskingring kunde ej något större of 
fentligt möte anordnas i Stockholm. Ett 
ganska välbesökt samkväm var emeller
tid anordnat på DlIVbo , och tiden använ
des för övrigt för överläggningar oc:, 
personlig samvaro: 

Med glädje tänka vi på de tta bC3Ök, 
som säkerl igen bid ragit att stärka elen 
gemenskap, som allt id varit rådande mel 
lan K ina In landsmissionen och Svenska 
Missionen i K ina. 
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Ny missionsarbetare. 

Astrid Håkansson. 

I samband med Bibel- och Ungdoms
veckan, som nyligen hållits i Vittsjö, av
skiljdes den 28 sistlidne juni fröken Ast
rid Håkansson till Svenska Missionens i 
Kina missionär. 

Fröken Håkansson föddes i Lund den 
22 maj 1909. Hennes föräldrar äro sjuk
vårdaren vid S:t Lars S j ukh tlS Gottfrid 
Håkansson och hans hustru Lisa Hå
kanson, född Andersson. Efter folkssko
lan genomgick hon två klasser vid Lunds 
kommunala mellanskola och hade sedan 
under 1 1/2 år anställning såsom biträde 
i en pappersaffär. Hon övergick c.l äreiter 
till barnavård och s j ukvård och har 
tjilnstgjort vid S:t Lars Västra Sjukhus, 
Lund, Malmö Privata Förlossningshems 
Spädbarnsavdelning samt vid Malmöhus 
läns anstalt för sinnesslöa barn. I Lon
don har hon också genomgått fullständig 
ackuschörskurs med godkända examina. 

U nder uppväxttiden stod hon uncler 
kristligt inflytande och hade förmånen 
få gå i söndagsskola, bibelklass, junior
avdelning och konfirmationsundervis
ning. Vid 17-årsåldern blev hon "född på 
nytt till ett levande hopp" och fick upp
leva en genomgripande förvandling. Ar 
1929 kom kallelsen till att bliva missio
när, och så småningom blev det klart, att 
kallelsen gällde Kina. I och för utbild-
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ning för missionärskallet har f röken H. 
sedan genomgått kurser vid Fria Bibelin
stitutet i Danderyd, vid Bibelskolan för 
kvinnor i Louth, England, och vid Kina 
Inlandsmissionen i London. Hon har 
också arbetat såsom evangelist och 1 prI
vat sjukvård. 

Må Missionens vänner med oss tacka 
Gud för fröken Håkansson samt följa 
henne med kärlekens levancle intresse och 
varma förböner. Enligt nuvarande planer 
beräkna vi att hennes och övriga mi ssio
närers utresa i höst blir med ångaren 
"Potsdam", som avgår den 4 september" 
från Bremen. Må hon och de få vandra 
1 beredda gärningar och få följas av 
Guds folks trogna förböner. 

M.L. 

»Under Jesu välsignande 
händer.» 

(Forts. från föreg. n :r.) 
På fredagen den 22 maj höllo~ möte

na i samband med årshögticlen hela da
gen på K. F. U. :.vI:s Norrlandssal , Bir
ger Jarlsgatan 35. 

V id morgonbön talade reseombudet 
Gust. A. Österberg. Han erinrade om de 
tre orden: "Kommen ti Il mig". Herren 
innesluter ofta i en kort sats hela Bibelns 
koncentrerade innehåll, ja, det kan inne
slutas i ett enda ord. Det berätta,; om 
en kineskvinna, som ej visste mycket om 
Herren, att hon gång på gång upprepade 
namnet Jesus, ty hon kände, att hoa blev 
så välsignad därav. Dessa tre ord: 
"Kommen till mig" äro fulla av rik~ in
nehåll. 

För att verkligen komma till Herren 
fordras av oss vilja och handling. Vil
jan är god, men vi behöva se till att 
den får leda till handling, så att vi verk
ligen komma och komma hon0111 så nära, 
att intet skiljer oss från hon0111. Då blir 
hjärtat fullt av frälsningens jubel, och då 
få vi lägga av alla bördor på honom. 
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Mal. 4: 2, som talar om rättfärdighe
tens sol, är en mäktig profetia 0111 Jesus, 
och bilden av solen visar huru obetydliga 
hinder kunna omintetgöra gemenskapen. 
En glasruta hindrar ju solens hälsobrin
gande strålar att nå oss fastän den släp
per genom ljus och värme. Intet får 
skilja oss från Herren, om han skall kun
na komma med läkedom till kropp och 
själ. 

Syndabördan och andra bördor kunna 
komma emellan och skilja oss från Jesus, 
ja, t. o. m. vår tro och våra böner, om vi 
mena oss kunna i någon mån förtrösta 
därpå. Svaghet, oduglighet och brist kan 
komma emellan men också välsignelser 
och gåvor. Det är viktigt att se till, att vi 
komma till Herren och förtrösta på ho
nom allena. 

* 

Bibelstunden leddes av missionär Au
gust Berg, som till ämne hade valt: "Den 
andlige såningsmannen." Det finnes 
många såningsmän, men de så ej alla 
samma säde. Det finnes andliga sånings
män med Guds ord i hjärta och skippa, 
men ovännen är ock verksam och sår 
ogräs mitt ibland vetet. De andliga så
ningsmännen äro Gud vare lov många, 
men de övriga såningsmännen äro ännu 
flera. 

I 1 NIos. 47: 23 säger Josef till folket: 

"Se, jag har nu köpt eder och eder jord 

åt Farao. Där haven I utsäde; besån nu 

jorden." Det hade varit hungersnöd, un

der vilken Egyptens land och Kanaans 

land försmäktade av hunger. Man sålde 

sina åkrar, sin boskap och sig själv. Så 

blev Farao ägare och Josef, som hade 

köpt, kunde nu giva. Vi kunna låta detta 


. vara en påminnelse om U ppb. S: 9, där · 

det i den nye sången heter om Lammet, 

som blivit slaktat, att det med sitt blod 

har åt Gud köpt människor och gjort dem 

åt vår Gud till präster. I vår nöd kom 

Herren Jesus till oss och köpte oss. Vi 

äro icke längre våra egna. Vi äro ju köp

ta och betalning är given (1 Kor. 6: 19, 

20). Liksom Josef sade: " Se, jag har 


nu köpt Eder - - - -. Där haven I 
utsäde; besån nu jorden" kan Herren 
J esus säga: I ären köpta och betalning 
är given. Gån i dag och arbeta i vingår
den. - Vid denna vår högtid önska vi 
att denna kallelse må nå många. 

Huru erfares kallelsen? Den kommer 
såsom en inre kallelse från Gud. Vi höra 
Guds röst i vårt inre. I Jes. 6:8 få vi läsa 
om huru den kom till Jesaja. Det är 
stort, då Herren får ett sådant svar, som 
Jesaja gav: "Se, här är jag, sänd mig." 
Moses gj orde invändningar, och många 
kämpa emot kallelsen, då den kommer. 
Jeremia ville ej tänka därpå eller vidare 
tala i Guds namn (Jer. 20 :9), och J on::.s 
försökte slippa undan. För J eremia blev 
det då såsom en eld, och Kristi kärlek 
tvingar alltjämt. Så gå då såningsmän
nen åstad ledda av Gud. Och då de äro 
redo att gå, draga de åstad med fröjd. 
Har Du sett någon gå åstad med sorgset 
hjärta? Är det ej snarare så, att de äro 
så glada, att man förvånar sig. Jag min
nes t. ex. ett sällskap som reste. Bland de 
utresande var en ung kvinnlig missionär, 
och hennes mor följde av henne. Modern 
sörjde, men dottern var jublande glad. 
Jes. 55:11,12. 

Den andlige såningsmannen behöver ej 
gå tomhänt. Han får av Gud en god ut
rustning. Till den nödvändiga utrustnin
gen hör Ordet, att känna sin Bibel och 
vara i stånd att använda den. Ordet är 
ju på samma gång vårt vapen och vår 
näring. Det är också vad såningsman
nen skall så. Såningsmannen sår ordet. 
Detta utsäde tar aldrig slut. Ar 1868 var 
ett nödår i Sverige. Folket fick då gå 
långa vägar för att köpa säd. Sådana 
tider kunna komma, men i Guds rika för
rådshus blir det aldrig brist. Akerfältet 
är världen, men vi äro också var och en 
för sig ett Guds åkerfält (1 Kor. 3 : 9). 
För allt och alla räcker Guds förråd. 

Såningsmannen går ut. Vad blir re
sultatet? En del faller i dålig j ord och 
blir utan resultat, men en del faller i god 
jord. Så kan frälsningens jubel höras 
de rättfärdigas hyddor. Orden i J es . SS: 
13 gå i uppfyllelse: "Där törnsnår nu 

i 
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finnas skola cypresser växa upp, och där 
nässlor stå skall myrten uppväxa." 

Till slut några ord 0111 hemförsamlin
gens uppgift. Den skall skåda ut för att 
finna unga män och kvinnor. som äro vil
liga och skickade att vara såningsmän, 
och sedan sända dem ut isåningsarbetet. 
Och då de gått åstad, skriven då till mis
sionärerna och bedjen för missionärerna. 
U nderstöd dem med gåvor och kärlekens 
intresse. Konungens uppdrag kräver stor 
skyndsamhet (1 Sam. 21: 8). Då konUI1
gen av England sänder något budskap 
är detta inom några timmar känt i brit
tiska världsväldets olika delar. Jesu 
Kristi budbärare få så ofta höra: Var
för kom N i ej förr? - Kallelsen utgår. 
Akerfältet är redo. Gud giver utsäde och 
är själv med och giver växten. Han giver 
kraft och gör oss ti Il mer än segervin 
nare. 

* 

Missionsstunden kl. 12.30 inleddes av 
missionsföreståndare Erik Fol/u, som 
därvid läste Uppb. 1: 9. Efter honom 
talade fröken Judith Hultqvist. Hon ut
gick f rån J oh. 16: 24, Jesu löfte om bön
hörelse, som skänker fullkomlig glädje. 
Herren uppmanar ock till gemensam bön 
och förbön (iVIatt. 18: 19). 0, att vi kun
de ingå ett heligt förbund, komma över
ens om att bedja. Låt oss bedja för mis
sionärerna såväl S0111 för de kristna kine
serna. De sistnämnda äro om mö j ligt i 
ännu större behov av våra förböner. Nö
den pressar dem hårdare. men Gud kan 
vända nöden i välsignelse. Vi behöva bed
ja Gud giva tålamod, ny blick för för
bönens betydelse och öppna dörrar till 
helig tjänst. 

På en av våra utstationer utbröt svår 
förföljelse. Där hade varit väckelse. och 
på väckelsen följde planmässig förföl
jelse. NIan försökte skrämma de kristna 
kineserna på olika sätt. De fingo ej det 
skydd av byfogden och den rätt, som öv
riga oförvitliga medborgare fingo och 
hade rätt att få. Predikolokalen förore
nades. En kristen blev upphängd och 
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piskad, och man hånade honom och hans 
Gud sägande: "Din Gud hängde ju ock
så på trä. Vilken mäktig Gud!" - Det 
var en såll ni ngens tid och några togo an
stöt, bland dem en kvinna, som bibel
kvinnan och jag en dag reste ut för att 
besöka och försöka hjälpa. 

Vi hade haft mycken gemensam och 
enskild bön före den resan, men vi foro 
ändå med mycken fruktan och bävan 
våra hjärtan. På resan koml11o vi över
ens om att bedja, och vi bådo. 

Framkomna sade kvinnan, som vi be
sökte, att nu skulle hon säga farväl till 
Gud och lämna honom och allt som hör
de samman med kristendomen. J ag kom 
att tänka på en berättelse, som jag hörde 
redan i söndagsskolan, om att man borde 
säga tack till Gud innan man lämnar ho
nom. Därför sade jag: Då Ni nu skall 
säga farväl till Gud. så skall Ni väl först 
tacka honom. Ni har förut talat om vil
ken lycka och välsignelse Gud givit Er. 
- Hon började tacka, och det var för
underligt vad hon hade mycket att tacka 
för. Om en stund gick det ej för henne 
att tacka utan tårar, och slutet på tack
sägelsen blev: "Nu Jämnar jag Dig icke 
i tid och evighet." - - Vi jublade och 
tackade Gud. Han hade ju hört bönen, 
vilken vi kommit överens om att bedja. 
"Bedjen, och I skolen få, för att eder 
glädje skall bliva fullkomlig". Bedjen 
också att missionärerna alltid må ha nå
gon, med vilken de kunna komma över
ens om att bedja. 

* 
Näste talare var missionär C. J. Berg

quist. Han erinrade om att det är en 
prövningens tid just nu ute i Kina och 
gav exempel på sorgliga erfarenheter och 
svåra problem, som vålla lidanden och 
sömnlösa nätter. Men Gud verkar dock 
nu såsom fordom, han uppfyller stila 
löften och fullbordar sina planer. 

Av de exempel, som missionär B. skil
drade, nämna vi här något om en ung 
man, som varit elev i vårt seminarium 
i Yuncheng. Efter seminari et iden var 
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han en tid ute såsom lärare och var 
till stor glädje och uppmuntran. Men då 
stormen år 1927 bröt ut i Kina ryktes 
han med. Han trodde. att han skulle tjä
na sitt land bättre. om han gick in i ar
men och blev därför sekreterare hos en 
övel:ste. Efter ett par år började han 
förstå, att detta ej var bästa sättet att bli 
till nytta för sitt land. Han kom därför 
hem till föräldrarna. som båda voro leda
re bland de kristna. Han anställdes så
som språklära)'e för nyutkomna missio
närer och gav också en del av sin tid åt 
verksamheten bland de unga. Han lycka
des dock ej vinna de ungas förtroende. 
Han var för stolt för att kunna vara an
vändbar i arbetet för Guds rike. lVIen så 
beslöt han sig för att gå upp tidigare 
för att få mera tid till stillhet och bön. 
Sedan blev han såsom förvandlad. Han 
strålade av lycka. Stoltheten försvann, 
och det var en underbar glädje att få 
samarbeta med honom i verksamheten 
bland de unga. 

Denna verksamhet är nu mycket bety
delsefull och ger mycken uppmuntran. 
Kinas studerande ungdom känner sig 
missräknad ifråga 0111 resultatet av bild
ning. De förstå mer och mer att bildning 
ej bringar frälsning. De fråga nu: Var 
kunna vi få hjälp till danandet av vår 
karaktär? Den studerande ungdomen har 
tidigare visat sig så svåråtkomlig. N u 
äro även de unga mottagliga för evange
Iii budskap. Arbetet bland barnen är ock 
av stor vikt och b j uder nu på oerhörda 
möjligheter. 0111 man kunde sända ut 10 
gånger så många missionärer som de, vil
ka nu äro därute, så vore det ej för mån
ga. Det behövs mycket och intensivt ar
bete och mycken förbön. 

Fru Anna Hahne berättade till slut 
något från missionär Hahnes sj ukdom 
och hemförlovning. Det var gripande att 
höra därom, och från detta anförande 
minnas vi också vad fru Hahnes sondot
ter tröstat sin farmor med. då farmor 
var ledsen. Hon hade sagt: "Lita på Din 
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Gud. Hall är nära. Över alla djn!) vill 
han vära." 

* 
På fredagskvällen var ungdomsmöte 

anordnat. Lokalen var då fullsatt, och de 
som varit med på någon av S. M. K:5 
Bibel- och Ungdomsveckor kunna nog 
ana huru vi hade det. Vi förnummo näm
ligen något av den värme och den fria 
stämning, som Gud i nåd brukar giva oss 
anledning att fröjclas åt på våra "vec
kor". 

Fru Elsie Bergrznist höll ett medryc
kande och gripande missions föredrag, och 
herr Arne Bendt::: samt fröknarna Ella 
Dahle och Astrid j-jålwl1sson berättade 
i nu nämnd ordning livfullt och gripan
de om huru Gud lett dem på deras olika 
vägar. Utrymmet medgiver ej utförligt 
referat. men med glädje och tacksamhet 
se vi tillbaka på samvaron då. 

* 
Så kom lördagen med utflykt till Mis

sionshemmet i Duvbo. Den dagen bru
kar ofta vara en strålande solskensdag. 
I år var det en mulen och regnig dag. 
Regnet tvang oss att hålla till inomhus, 
men samvaron blev ej därför mindre gi
vande än den brukar vara. Duvbodagen 
minnas VI aven i år med glädje och tack
samhet. 

* 
Söndagen var den sista dagen i högti

den. I samband med aftonsången hade 
vi då missionärsavskiljning i Oscars 
vackra kyrka, en stämningsfull och gri
pande avslutning av årshögtiden, då herr 
Arne Bendtz avskiljdes till S. M. K:s 
miSSionär. 

Kyrkoherde V. Bengtson predikade. 
I-lans innehållsrika. värmande och tros
stärkande predikan var införd redan i 
förra numret av vår tidning. Invignings
talet hölls av missionsföreståndare Erik 
Folke, och hans tal var av följande inne
håll: Aposteln Paulus hade sänt Timoteus 
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till Mindre Asien för a tt dä r fullfölja 
verket, som var påbörj a t. I båda sina 
brev till honom kallar han honom då 
"Guds människa" och säger, att han var 
i uppgiften såsom en Guds människa. 
Käre broder! Du har mottagit ett lik
nande uppdr~g, och Herren vill utrusta 
även dig såsom en Guds människa, en 
människa som Gud bär ansva r för , väl
signar och sänder ut i sina ärenden. Her
ren vill också säga till dig, såsom han 
sade till Timoteus, att ban vill välsigna 
och hjälpa dig, så att du blir fullt färdig. 

En missionär. bli r noga uppmärksam
mad. Man vill se efter om han är en 
Guds människa, om man kan vänta att 
få något av honom eller ej . Det är för
underligt huru skarpsynta de äro, men 
du får gå ut i förtröstan på Gud. Du 
behöver att bliva "väl skickad till allt gott 
ve rk" . Mängden av uppdrag kan göra 
hjärtat förskräckt, men kom i håg, att 
Gud vill göra dig väl skickad. 

Du får den stora nåden att förkunna 
frälsningen genom Jesus Kristus; du får 
komma såsom budbärare om försoning 
och om hopp för evigheten. Det är en 
oänd ligt stor uppgift. Du kommer att 
möta många själar på din väg, och Gud 
skall öppna deras hjärtan för dig. Och 
även bland de kristna får du en stor upp
g ift : att hjälpa, att vara ett föredöme 
och att med dem dela lidandet och nöden. 
För allt får du såsom en behövande sj äl 
taga emot ordet: "Till allt. gott verk väl 
skickad ." Svåra uppgifter må hopa sig, 
men Guds hand är mäktig i allt. 

Kraft få r du hämta ur Guds levande 
ord. Det blir såsom levande vattenkällor. 
Och du får gå in i din kammare för att 
bedja. Det är vägen att öppna männi
skors hjärtan. Så får du hämta näring. 
Det kan bli en frestelse a tt ej taga tid till 
att nära sin egen själ, men glöm aldrig 
det levande brödet, S0111 ge r kraft och 
hälsa. När dig rikligt med detta bröd. 

Ordet är också det segrande svärdet, 
andens svärd. Lägg ald rig av det, utan 
bruka det i striden. Guds helige Ande 
giver också genom Ordet vishet ifråga 
om vad du skall svara a ll a dem, som 
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komma med sina tankar och frågor. Det 
är ej all tid så lätt att veta vilka råd man 
bör giva i allvarliga lägen. 

Så får du tala om huru du hade det i 
din kära hemförsamling, och jag är för
vissade om att dina vänner här skola bära 
dig på bönens armar. Så vare du då .väl
signad på din väg och till välsignelse i 
din gärning I 

* 
Efter aftonsångsguclstjänsten följde 

samkväm i församlingshemmet med tal 
av bl. a. den nyinvigde missionären. Mån
ga begagnade då också till fället för att 
ge honom minnesord och uttala sin väl
önskan. Stunden var givande, och vi 
minnas den med stor g lädje och tacksam
het. Detta kan också sägas om hela års
högtiden. Genom den fingo vi rik anled
ning att tacka Gud och få nytt mod. 

M.L. 

Bibel~ och Ungdomsveckan l 

ViHsjÖ. 

Samling skedde midsommarafton . Fram 
emot aftonen hade omkr. ett 70-tal delta
gare anlänt. Efter intagandet av kvälls
mat hölls ett inledningsanförande av 
missionsdirektor Erik Folke. Han g ick 
ut från IV Moseb. 20. Summan av anfö
randet var, att vi skulle använda "bönens 
stav", så at t den andliga klippan I Kor. 
10 kunde få flöda och lovsången Ij uda. 
Sedan Farbror Erik talat, för etogs pre
sentationen , som ju alltid är en högtidlig 
akt. Dagen avslutades med, att några 
så nger sjöngos vid Vittsjöns strand . 

Nästa punkt på programmet hette "bäd
darna intages" . Somliga deltagare bodde i 
missionshel1J111ets huvudbyggnad, men de 
flesta bodde i 2 andra hus och sovo på 
s. k. läge rbäclcl. Sistnämnda faktum till 
glädje för oss unga. Vädret var under 
hela veckan genomgående strålande, ma
ten utomordentligt god, badvattnet var ej 
att klaga på. Och stämningen över det 
hela var äkta "veckstämning" . 
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De flesta deltagarna voro skåningar. 
Norrland hade endast 2 representanter, 
och av de yngre deltagarna var endast e'n 
Stockholmslänk. 

N orrlänningar och Stockholmslänkar : 
"tänk på Mauritzberg i år" ! 

Midsommardagen kl. 10 hölls i Vittsjö 
kyrka högmässopredikan av pastor Oli
vius. På mötet i bönhuset kl. S talade mis

tressant, lärorikt och gripande att höra 
om Guds väg med unga människor, och 
hllr individuellt Gud handlar med oss. 
Fröken Dahle sade till att börja med, att 
det är med kallel sen som med all annan 
upplevelse med Gud, den har 2 sidor, en 
ytter och en innersida. Det är om ytter
sidan man kan tala, innersidan är omöj
lig att beskri va. 

foto : M. Linden. 

De fvå sförre husen vid Missionshemmef, Viffsiö. 

s ionsdirektor Erik Folke, fröken Lisa 
Blom och missionär Joh. Aspberg. Kyrko
herde Kilian avslutade, med att uppställa, 
och själv besvara frågan "vad är avnö
den, för att en väckelse bland vårt folk 
skall komma"? "Vi kristna, bland vilka 
väckelsen skulle börja, behöva uppleva 
1) ordets djup, som är syndakännedo
mens och nådens djup, 2) bönens djup, 
3) trons djup. 

Kl. 8 talade missionär fröken Judith 
Hultqvist om hur den samme Herre, S0111 

en gång vältrade bort gravstenen, också 
vältrade bort syndens stenar ur vårt bröst 
och svårigheternas stenar där ute på mis
sionsfältet. Därefter ett kort ord aven 
av de yngre. 

Torsdagen den 25 kl. 5 em. fingo vi 
lyssna till missionärskandidaterna fr. Ella 
Dahles och fr. Astrid Håkanssons vittnes
börd om hur Herren kallat till tjänst och 
lett dem, ofta genom svårigheter och nöd , 
fram till visshet i kallelsen. Det var in-

Vidare nämnde hon, att för henne var 
kallelsen något, som genomsyrat hela hen
nes liv, så att det fanns ingen upplevelse, 
som hon ej kunde sätta i samband med 
kallelsen. Fr. Håkansson överflödade av 
tack till Gud, som kallat henne till tjänst. 
När hon såg tillbaka på Herrens ledning, 
var det 2 ord, som stodo levande för 
henne "Lova Herren min själ" och "Hur 
underliga äro ej Herrens vägar". 

Till slut erinrade Lisa Blom om vilket 
stort ansvar det är att lyssna till sådana 
vittnesbörd. "Gud vill, att vi skola lära 
av det och allvarligen ställa oss själva in
för detta, att också vi skulle vara villiga 
att i lydnad gå Herrens viljas väg" . Under 
mötet kl. 8 ein. talade K. F. U. M.-sekre
teraren Erik Andersson, Karlshamn, om 
"Herrens vagnar", S0111 han för oss hem 
på, och de vagnar han för oss på här nere, 
"Vi ville så ofta åka på en annan vagn, 
(kanske en finare) . Men Herren för oss 
alltid på den bästa vagnen, den som för 
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till målet." Därefter några korta ord av 
unga deltagare. 

Fredag N. 5 e/n. talade missionär J oh . 
Aspberg om "Kallelsen". Där var även 
några ord av yngre deltagare. Kl. 8 en/. 

bönhuset. Först ett ord av en av de 
yngre. Sedan talade fr. J. Hultqvist om 
hur den "gode herden" leder sin hjord ute 
i Kina. Texten var Joh . 10 kap. Slutligen 
talade missionsdirektor Folke. Det var så 

gen skall rycka de mina ur min hand". 
Det gä ller - om vi vilja lilSga kvar i hans 
hand, of ferstund en är just en sådan 
stund, då vi få på nytt ge oss åt Herren 
- kanske som ett tackoffer, och då bk 
det också som heloffer. 

Själva offerstunden är en helig upple
velse och kan därför ej skildras eller 
å terg ivas. Det synliga offret var 699 kr. 
och 65 öre. 

Eoto: M. Linden. 

Skogs villan vid Missiollshemmet, Vittsjö. 

gott att lyssna till ele djupa evangeliska 
tonerna, som hämtades upp ur det för
underliga 3 :dje kap. iSakarj a. 

Vid eftermiddagsmötet lördagen 27 
höll fru Mimmi Folke en betraktelse 
över Kristi liv, varefter mlssionä re'1 
fru H ilma Tjäder talade om Sill 

kallelse. 
Offershmden. Enligt tradition talade 

missionsdirektor Folke och fr. Blom vid 
denna högtidsstund . Mi ss ionsdirektorn 
gick ut från Sakarja 6 och talade om 
Herrens stora tempel bygge, det andliga 
tempelbyggandet, missionen, om hur 
Herren vill ha folkets gåvor, guld och 
silver, för att därav göra kronor till att 
kröna översteprästen med, men också 
för att göra kronor till åminnelse av dem, 
som offrade. Och får Herren mat~rial 
till att göra kronor av (kärlekens offer.. 
gåvor) skall också templet bli byggt. 
Fr. Blom minde om at t Herren sagt: "ln-

D en " sista högtidsdagen" söndag kl. 
11 f. 1Ir, Högmässopredikan av missionär 
Joh. Aspberg. Texten var Lukas 15. Hr 
A. predikade om den äldre sonen 1) i hans 
förhå llande till sin yngre bror, tillämpat 
- västerlänningen i sitt förhåll ande till 
hedningen. Den äldres 'inställning till sin 
broder var ej en broders inställning. 
Kanske vi här hemma i många fall ha elen 
äldre sonens inställning gent emot den 
stackars förkomne brodern, mot hednin
gen. 2) Hans förhållande till fadern 
ej en sons förhållande till sin far, men 
trälens till sin herre. Vi behöva få den 
yngres inställning till synden, och till vår 
himmelske fader: "Jag har syndat mot 
himmelen och inför dig" . Vi behöva se 
syndens syndighet. 

FrÖ/len Astrid Håkanssons avskiljning, 
till S. NI. K :s-missionär, i den stämnings
fulla kyrkan i Vittsjö, var en högtidlig, en 
helig stund. - J ag vågar tro, att kandi
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daternas vittnesbörd om kallelsen, offer
stunden och f r. Håkanssons avskilj ning , 
dessa oförgätliga stunder, satte djupa 
spår i månget ungt sinne. Före och efter 
avskiljningen såväl som vid andra tillfäl
len fingo vi lyssna till sång aven kör be
stående av kvinnliga deltagare. Före slllt
psamlen upptog man en kollekt till för
mån för S. M. K . Kollekten inbringade 
255 kr. och 62 öre. 

Missionsdirektor Folke öppnade av
slutningsmötet, som bö rjade cirka halv 

9 cm. Sedan talade hr Feldt, missions
hemmets föreståndare, några ord. Frök
narna Astrid Håkansson, Ella Dahle 
och Judith Hultqvist. som alla 3 beräkl13. 
få resa ut till hösten, talade också, däref
ter lämnades ordet fritt åt alla, som fått 
så mycket, att de ej kunde behålla det 
för sig själva, utan måste få deja med sig. 
Den genomgående tonen i vittnesbörden 
var "Lova Herren min själ". Herren har 
bekänt sig till också denna "vecka", ho
n0111 till ära, oss till välsignelse. forts. 

REDOVISNINGAR 


för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina u under juni ] 936 


Allmänna missionsmedel. 778. A. o. M. L. , Sthlm, för d:o ... . 5: 
779. D. M., d :0, för d:o ....... .. . 5: 

750. 

752. 

O. H., Sthlm, i st. för blommor 
vid 'Majsen Bauers bår .. . .. . 
A. P., Listerby ... . .. .. , . 

5: 
10:

780. 

781. 

A. W., Ski llingaryd, "tackoffer 
på 50-årsdagen 11 /6" ... 
E . D., Deje, Ps. 84: 13, vid 

50:

753. "En länk" ................... . 25:- Ossie Granaths bår . .... . . 10:
754. Klockarbergs syfören., N :a 782. K. F. U. K, Kristianstad, till 

S trömfors, till Maja Lundmarks Ida Söderbergs underh. 450:
underll. . .. , ......... ' ... . 9:62 783. L. U., Sthlm, en liten mlllnes

755. 
756. 

E. A., Duvbo, sparb. medel ... . 
A. J, E. A., A. H ., D. o. D. 

59:05 blomma vid Ossie 
Uppb. 14: 13 

Granaths bår. 
5: 

E. B., Duvbo, i st. -rör blommor 785. E. o. J R-n ................. . 150 : 
vid 
IS: 

Henrik Bergs bår. 1 
57 ....... . ........ . 

Kor. 
12:

786. Koll. i Frösön vid Aug. Bergs 
besök . .. .... . .......... . ... . . 50:

757. 
758. 
759. 
760. 
763. 

Onämnd ...... . .......... . 
E . J.. Bankeryd .. ' 
B. o. K L., Sthlm .... ....... . 
"Månclagssyfören. Norrköping" 
S. A., Skellefteå, tackoffer för 

10:
5:50 

30:
50:

788. 

789. 
790. 

Kinakretsen l Gbg, till C. G. 
Nordbergs o. G. Gocs underh ... 
H. ]., Eslöv ............ . 
S. P. W., Hägerstad, "tionde 
2 kv." ............... . 

103 :63 
10: 

10:

764. 

765. 

examen ., .............. . 
Onämnd vän i Duvbo, i st. för 
blommor vid Henrik Bergs bår. 
S. S... .. .. ....... .. ....... ... . 

15:

5: 
50:

791. 
792. 
793. 

K ]., Ekelid ................ . 
Ps. 146 : 5, 6 ................. . 
N. H., Djursholm, en blomma 
vid Ossie Granaths bår . .. . ... . 

10:
125:

10:
766. 
767. 

G. G., Uppsala, sparb. medel ... . 
A. 1. W., Söderhamn, "65-årsda

21 :  794. 
795. 

Två sparbössor ........... .. . 
Onämnd ............ . . ... . . . 

45:03 
10:

770. 
771. 

772. 

g"all" ....................... . 
E. G., Norrtelje ... . ... , ..... . 
M. O., Huskvarna, i st. för 
blommor på Nils o. Emys grav 
K. S., d:o ................... . 

15:
15 : 

10:
20:

796. 
797. 
798. 
799. 
800. 

Koll. i Hosjö ............ .. . . 
A. W., Korsnäs, resebidrag .. 
Koll. i Edsbyn ...... , ........ . 
Dto i Skattungbyn ... ' . . ..... . 
A. P., d :o .. , .. . ..... ..... ... . 

3: 
20:
15:50 
Il :50 
10:

773. 

774. 

775. 

776. 
777. 

Koll. i Missionskyrkan 6/6, Ka
trineholm ....... , ........... . 
V. J., Husaby, till G Carlens 
underh. . . ... . .... .... . 
E. J., Boden, till Joh. Aspbergs 
d :o .. .. ....... ....... .. .. .. . . 
E rstorps Ungd. fören. 
L. o. H. B., i st. för blommor vid 
Ossie Granaths bår ........... . 

62:73 

50:

100:
100:

10:

801. 
802. 
803. 
804. 
805. 
806. 
807. 
808. 
809. 

Koll. i Hagmuren ....... . ... . 
E. J., Rosshyttan ........... . . . 
A. T., Brovallen ....... . ... . . . 
Koll. i Sala ............. , ... . 
T. S., d:o ................... . 
Resebidrag gm O.N., Hälsingmo 
S. T. , Maspelösa ............. . 
L. o.,:vr. T ., Vrigstad ........ .. 
J. G. N., Örebro , ............ . 

12:90 
10:
1:

10:30 
10:
10 :-

500:
15:
15:
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810. 	 O. H., Klemensnäs ......... . 

812. 	 A. G. N., Örebro, i st. för blom

mor vid C. Nylins bår ..... .. . 
813. 	 B. ~ K Y, ................. . 

814. 	 H. B., Hova, i st. för blommor 

vid Th. Rosenströms bår ..... . 
815. 	 K. S., Vins!öv, "del av tionde" 
818. 	 H. o. E. T. N., Skärblacka, i 

st. för blommor vid O. Granaths 
bår ......................... . 

819. 	 S. o. A. ]., d :0, till d:o ....... . 

820. 	 E. ]., d :0, till d:o ......... . . . 

825. 	 Försålt guldur ......... . ..... . 

826. 	 Onämnd ..................... . 

827. 	 M. H., Magra .. . 
828. 	 Lilla syfören., gm M. H., Magra 
829. 	 E. S., Bodafors ............. . 

832. 	 Onämnd ........ . 

833. 	 Skellefteå Landsförs. Mfg .... 
834. 	 "Tackoffer" gm A. B., Skellefteå 
835. 	 En vän i Skellefteå, till Ossie 

Granaths minne, gm d:o ..... . 
836. 	 Borås-Sj ömarkens kinakrets .. 
837. 	 Missionsvänner i Sjötorp, till G. 

Carlens underh. gm A. S ...... . 
838. 	 Växjö-vänner, "ett kärlekens 

blomster på Maria Bauers grav" 
gm K D . . .................. . 

839. 	 "Ett tackoffer" Ps. 118: 5 ... . 
840. 	 L. M. F.,· till Frida Prytz o. 

Maria Nylins . underhåll ... .. . 
841. 	 A. B................ ........ . 

842. 	 O. o. M. H., A. H., en blomma 

på Anny Nilssons grav, Karls
krona ...... .. . ... ........ .... 

843. 	 Del av testamente efter avI. frö
ken Anna Zenzen, Hbg ........ 

844. 	 Kinaiänkarna, Klippan, till Han
na Lundbergs underh. 

845. 	 Onämnd, V rigstad ............ 

846. 	 M. K, Ekenässjön ..... . .... . . 
847. 	 "En länk" ............. . .. . .. . 

848. 	 "Dalecarlian" ...... . .......... 

849. 	 M. G., Medalby .. ...... ... ... 
850. 	 C. J. Stensjön ................ 

851. 	 E. P., Klippan ................ 

852. 	 Vid Offerstunden på Vittsjö 27/6 
853. 	 Koll. i Vittsjö kyrka vid Astrid 

Håkanssons avskiljning 28/6 . . 

50:

10:
50:

5: 
40 

10:
10:
5: 

60:
25:
25:

100:
25:

300:
213:
50:

5: 
190 :

10:

15 :
10 :

900:
20:

10:

6000 : 

100 : 
5 : 

25:
25 : 
20:
10:
10:
5: 

699 :65 

255 :62 

854'. 	 Bråbo Jungfrufören. . . . . . . . . .. 300 : 
855. 	 En blomma på Ossies grav .... lO : 

Kr. 11,986 :03 

Särskilda ändamål. 

751. 	 S. S., Sthlm till lärare 
Miench ih .................... 150 : 

761. 	 Kinasyf. till r. Ackzells barn-
o. kvinnoarb., gm E. P., Ljungby 250:

762. 	 Syföreningens sparask, till d:o 13 :50 
768. A. J., Köping, till Kao Mengens 

underh. i ' Bibelskola .......... 75 : 
769. 	 Kinavännerna, Köping, till bibel

kv. underhåll gm d:o 20 : 
784. 	 Storbrännans skolbarn, till Ca

rola Bergling att anv. efter gottf. 6 :40 
787. 	 L A. NI., till deras tre evang. 

underh. ....................... 300 : 
811. 	 S. T ., till fru Wang i Yungtsi 50:
816. Svensk kvinna, till Matte Ring

berg för fru BIenda KlIO, Chich
hsien .................. 17:

817. 	 "Lill a bössan" i syfören ., till 
Maria Pettersson för dövstumma 
fru Uang fr. Chichhsien ...... 17 :50 

821. 	 r. N., till Thyra Lindgren, att 
anv. efter gottf. gm A. B. .... 10 :

822. D :o till Dagny Nordgren, d:o 
g m d :o ................. ..... 10:

823. 	 G. J., till d :0, d :0, gm d:o .... 10:
824. 	 D :0, till Thyra L indgren d:o gm 

d:o 	 ................ .... . ..... 10:
830. 	 M. K S., Hökhult, till Maria 

Pettersson d:o gm L. K, Klin
ternåla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 : 

831. 	 Skolbarnen i ' Marieby Östra 
skola, 	 till Hanna "Vangs arbete 3: 

Iz'r. 962:

* 
Allmänna missionsmedel 11,986:03 
Särskilda ändamål 962:

S:a under juni mån. 1936: Kr. 72,948: 03 

Med 	 varmt tack till varje givare! 

U pphö jd vare du, Gud, över himmelen; över 
hela Jorden sll'äcke si!] din ära. Ps. 57: 6. 

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

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


INNEHÅLL: 
Under .Tesu välsignande händer. - t C. Nylin. - t Ossie Granath. -
Ny missionsarbetare. - "Under Jesu välsignande händer " - Bibel-

Vittsjö. - Redov . 

från Red. och Exp. -
och Ungdomsveckan i 

Stockholm 1936. Boktr. A .• B. P. A . Palmer< Ertr 
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MAURITZBERG. 

Ännu en gång ha vi fått vara samlade 

till en vecka på lVIauritzberg. En under
bar vecka. Om vi hade frågat del
tagarna vad vi skulle ha kallat den, 
tror jag att det gemensamma svaret 
hade blivit: den stilla veckan. Så brukar 
veckan före påsk kallas, elen vecka då vi 
särskilt samlas och liksom följa vår Fräl
sare genom hans sista lidandes dagar. På 
samma sätt ha vi nu varit samlade kring 
vår Frälsare för att få mottaga kraften 
och erfara välsignelsen av detta hans li
dande, det lidande han utstod för oss var 
och en. Vi ha fått följa Guds frälsnings
tankar för oss ända från världens ska
pelse, och vi ha fått se hur dessa fräls
ningstankar blevo fullkomnade i Jesus 
Kristus. 

Från första stund kände vi att "vec
kan" var mycket väl förberedd och de, 
som utfört detta förberedande arbete, var 
~Ua våra kära förebedjande vänner runt 
om i vårt land, och de därute i Kina. Vi 
fingo gå in i de beredda gärningarna. 

* 

Då vi första kvällen fingo samlas i det 
lilJa kapellet och tillsammans i sångens 
ord bedja "Herre samla oss nu alla" kän
de vi att det var just vår önskan om sam
ling inför Herren själv, som drivit oss 
till Mauritzberg i år. Sedan fingo vi ge
nom missionsföreståndaren vår älskade 
J1 Farbror Erik", mottaga en hälsning från 
vår Herre själv. "Han som är härskare 
över konungarna på jorden, Honom som 
älskar oss och som har löst oss från våra 
synder med sitt blod och gjort oss till ett 
konungadöme, till präster åt sin Gud och 
Fader." (Uppb. 1: 5,6.) Då fingo vi all
deles särskilt betonat, att det är mig J e
sus älskar. Han säger : Jag älskar dig. 
Om dessa ord riktigt bli inskrivna i våra 
hjärtan, få bli en verklighet för oss, sko
la de bli till en kraft i oss. Fienden är lika 
påpasslig i dessa dagar som i paradiset, 

därför behöva vi denna kraft och denn;>. 
hälsning: Jag älskar dig, Jag har löst dig 
med mitt eget blod. 

Under morgonbönerna, som leddes av 
missionssekreterare 111artin Linden, f ingo 
vi första dagen stanna inför Rom. 3: 23 
och J es. 64: 6. - "Alla hava j u syndat 
och äro i saknad a v här ligheten f rån 
Gud". - "Vi blevo allesammans lika 
orena människor, och all vår rätt"fäl·dig
het var såsom en fläckad klädnad." Men 
trots detta, att vi alla äro syndare, 
få vi ha en fast tillförsikt, få gå in i det 
allra heligaste i och genom Jesu blod. 
Andra dagen hörde vi att "Mången hål
ler sin väg för den rätta, men på sistone 
leder den dock till döden". N är det blir 
klart för oss att vi försöka att vandra 
den egna vägen och finna att vi: icke ge
nom egen kraft kunna komma in på den 
rätta vägen, då säger Herren: "Jag vill 
lära dig och undervisa dig om den väg 
du skall vandra". Han vill visa oss att 
Han är vägen, och det är ett löfte för 
vandringen för denna dag och dagar som 
komma. 

Tredje dagen fingo vi höra om 
"Den som icke visste av någon synd ho· 
nom har han gjort till synd, på det att vi 
i honom må bliva rättfärdighet från 
Gud". Han räcker till för oss alla. Han 
har tillräcklig nåd och förlåtelse för alla~ 
"Därför kan han ock tillfullo frälsa dem 
som genom honom komma till Gud, ty 
han lever alltid för att mana gott för 
dem." Han förmår bevara det som bli
vit honom anförtrott. Han skådar ned 
från sin himmel och följer var och en, 
och han förvandlar i bön det han ser. 
Lördags morgon mötte oss orden ur 
Matt. 10: 8. "I haven fått för intet; så 
given ock för intet." Vi hava fått hälsa 
och liv, vi hava fått renhet och seger
kraft, vi få dagligt bröd. Hur ofta tacka 
vi verkligen av hela vårt hjärta för allt 
detta? N u viI! Herren påminna oss om 
att vi fått detta och så mycket mer för 
intet, och han vill visa oss huru vi skola 
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gå åstad och bära frukt till Guds namns 
förhärligande. 

I bibelstudierna av missionsförestånda
re Erik Folke fingo vi höra Guds för
ordningar beträffande: helgedomen, 
översteprästen, och prästerna. Referatet 
av dessa bibelstudier kommer som sär
skild artikel i följande nummer av S . L. 

Missionsföredraget på onsdagen hölls 
av missionär Nils Styrelius. I Upp. 19: 
11, 16 står: "Och jag såg himmelen öp
pen och fick där se en vit häst; och man
nen, som satt på den, heter "Trofast och 
sannfärdig", och han dömer och strider 
i rättfärdighet. - Och på sin mantel, 
över sin länd, har han detta namn skri
vet: " Konungarnas konung och Herrar
nas herre." Målet mot vilket vi sträva i 
vårt evangelisationsarbete kan samman- " 
fattas i: "Tillkomme ditt rike". Det är 
vårt mål i Kina. Trots all den kärlek Gud 
slösade på Adam och Eva så sveko de ho
nom, men "G lid kunde ej avstå från sitt 
skapade verk. Det står: "Så älskade Gud 
världen." Han vill vinna igen sin avbild. 
Det är hans mening att de skola återkom
ma till Gud, och då skall hans härlighet 
uppfylla jorden. Guds rike skall komma, 
och hur det skall ske kunna vi läsa om i 
Apg. "Juden först så hedningen" för <)~t 
riket skall kunna uppbyggas. Det var det
ta J eSlls tänkte på då han sade: "Gå ut i 
hela världen." Gå och tala om vad han 
gjort, att det finns en väg och en Frälsa
re. Det är det budskap han sänt oss att 
förkunna. Målet är att bland hedningarna 
uttaga ett folk för Kristi namn, serjan 
skall riket komma. 

På torsdagen talade missionär C. J. 
Bergquist om arbetet bland barnen cch de 
unga därute i Kina. Genom barnen ~vka 
vi att få kontakt med hemmen och kom
ma in i dem. Missionen har många sko
lor, högre och lägre, och i dem bedrives 
ett välsignat arbete. Vi ha fått se många 
av de unga lämna sig åt Gud och gå in i 
församlingen. På sista tiden har det dock 
varit mycket svårigheter, därför att nu 
har regeringen upprättat skolor nästan 
över allt och dessa äro avgiftsfria. Det 
kan då bli en frestelse för de kristna att 

sända sina barn till dem, men då komma 
de icke under någon som helst kristlig 
fostran. Ännu större svårigheter hota 
dock missionens skolor. Regeringen har 
påbjudit att alla skolor skola registreras. 
Om nu missionens skolor inregistreras, 
komma de att jämställas med regeringens 
skolor och i dem är all religionsundervis
ning förbjuden. Detta ä r ett stort pro
blem för missionen i denna tid. Må Gud 
giva vishet och råd då det skall lösas. 

Dr. Karl Fl"ies talade på fredagen om: 
Målet, mot vilket vi sträva i hemarbetet. 
I Rom. 10: 13, 15 läsa vi: "Ty var och 
en som åkallar Herrens namn, han skall 
varda frälst. Men huru skulle de kunna 
åkalla den som de icke hava kommit till 
tro på? Och huru skulle de kunna tro den 
som de icke hava hört? Och huru skulle 
de kunna höra, om ingen predikade? 
Och huru skulle predikare kunna kom
ma, om de icke bleve sända?" Den sista 
av dessa frågor pekar hän på vad som i 
vårt ämne betecknas som "hemarbetet". 
Det är en av den kristna församlingens 
uppgifter - och en ofrånkom lig sådan 
- att utsända missionärer till de områ
den i världen, där Kristi evangelium alls 
icke, eller mycket sparsamt förkunnas. " I 
uppgiften att sänaa ligger uppenbarligen 
även den att underhålla innesluten. Detta 
kan ske på oli ka sätt. Det finns kyrko
samfund och fritt verkande missionsor
ganisationer, som bedriva missionsarbete, 
som till underlag hava församlingar. 
Dessutom finnas organisationer av den 
typ som S. M. K. tillhör. Svenska Mis
sionen i Kina är till sin l<araktär evange
lisk och allianssinnad. Den underhålles 
helt och hållet genom frivilliga aåvor. 
Missionens behov framläggas infö; Gud 
i bön. Ofta har det hänt att ställninaen 
h~r varit mycket svår, men till svar b på 
bon har Gud i rätta ögonblicket sänt den 
behövliga hjälpen . Dessa erfarenheter få 
dock icke avtrubba vår ansvarskänsla. Vi 
måste göra vad vi kunna. Målet mot vil
ket vi sträva i hemarbetet, är bl. a. ett 
tillräckligt, ständigt växande antal livak

" tiga bönekretsar, ombud, verksamma 
bön och arbete. Om dessa önskemål för

i 
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verkligas, kunna vi med frimodighet se 
f ramtiden till mötes i förtröstan på att 
Herren skall sj älv förse det offer som 
han vill att vi skola frambära. Efteråt 
talade fröken Lisa Blom 0111 en del av 
vad som möter oss då gåvorna och offren 
frambäras ti Il Herrens t j änst. 

Lördagen fingo vi åter lyssna till vår 
käre "Farbror Erik". I 2 Kor. 11:2 står: 
"Ty jag nitälskar för Eder, såsom Gud 
nitälskar och jag har trolovat Eder med 
Kl·jStu5 och ingen annan föl' att kunna 

icke jubla då. Vi få se hur Herren besö
ker sitt folk med väckelse. Herren är 
snart färdig och vill taga fram sin för
saml ing som en ren jungf ru. Vi skoja 
bedja Gud att få en segervinnande tro så 
att vi slippa komma på skam. Våra mar
tyrer från Kinas folk vänta under altaret 
i helgedomen och då det finns en martyr
församling kan ej helvetets portar bliva 
henne övermäktiga. De vänta på oss där
hemma, Guds folk får förena sig i lov
sången, för vi skall vinna seger. 

foto, M. Linden. 

Deftagaregrupp på MJuritzberg. 

ställa fram inför honom en ren jungfru." 
Detta är målet vi sträva efter, hur skall 
vi nå fram dit. Herren har anförtrott 
det åt oss alla, något som vi skola sträva 
för. Paulus fruktade att satan skulle dra
ga bort någon från honom. Just nu ha vi 
stark känsla av satans illfundighet be
träffancle de troencle ute i Kina. Det skall 
till stor vaksamhet och bön. Dragningen 
från hedendomen har alltid varit stor 
därför . att de varit hedningar och allt 
fort leva bland hedningar. Det är ett un
der att någon kan bli bestående, men det 
und ret sker om och om igen. iVIen vi 
måste vara rädda om dem, de måste ha 
en livvakt omkring sig. och det skall vara 
vi i våra böner. Fienden är kraftig . Det 
är ej lätt att bli löst från de gamla syn
derna' men då vi se hur de lösas skulle vi 

På onsdags e. m. fingo vi höra en hel 
del hälsningar som kommit, dels från de 
våra ute i Kina, dels från våra vänner 
runt 0111 i vårt eget land . Så talade också 
Li~-a Blom- 0111 den "vecka" som vid mid
sommar hölls i Wittsjö och om de "da
gar" som varit anordnade i Sandås, BiU
cIal. Gud hade mött på båda ställena, mött 
med förnyelsens välsignelse och med sin 
egen frälsning. 

På torsdags e. m. tog missionär Joh. 
As-pberg oss med till Kina och vi fingo 
lyssna till beskrivningen aven 4000-årig 
kultur. Denna gamla kultur hade haft sin 
härd just där vi nu ha våd missionsfält. 
Nu bjudes det något annat åt Kinas folk 
just på denna gamla kulturtrakt. nu bju
das de Kristus och hans frälsning, och 
många, många mottaga honom. 
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Fredags e. m. Ja, det var de tre unga 
missionärskandidaternas stund. Då skulle 
de tala om sin kallelse och de vägar Gud 
för dem. 

Först talade Ella. Dahle. Hennes text 
var Matt. 20: 15. "Har jag icke lov att 
göra, såsom jag vill med det som är 
mitt?" Hon hade trott att hon fick göra 
som ' hon ville med sitt liv. att det var 
hennes eget, men så kom Herren och vi
sade henne att livet var -icke hennes utan 
lIerrens och han ville göra som ha.n ville 

Så småningom lät dock Gud det klarna 
för mig, och jag lovade Gud att han 
skulle få använda mig hur han ville, men 
då tänkte jag ej på missionen. Steg för 
steg visade dock Herren, att det var till 
Kina han ville jag skulle gå. Han har 
fört mig på underliga vägar, som jag ald
rig själv skulle ha valt, men jag behövde 
dessa vägar för att förödmjukas och lära 
känna mig själv. Han vill vara min ut
valda del. 

A 'rue B endt::; satte över sin kallelse or-

Foto: M. Linden. 

Tjänande vänner på Maurifzberg 1936. 

med det. Då blev det kamp och nöd länge, 
men så fick hon nåd att lägga livet i hans 
hand och då blev det frid i hjärtat. Her
ren öppnade vägen för henne ut till Kina 
men - så syntes han stänga den igen. 
Hon blev sj.tk. Ater sade Herren samma 
ord till henne: Har jag icke lov - -, 
och åter fick hon nåd att lägga sig i hans 
hand och bliva stilla. N u hade Herren 
gjort henne frisk och öppnat vägen, och 
hon var glad att gå hans väg - till Kina. 

Astrid Hålwnsson ville över sitt liv och 
sin kallelse sätta ordet i Klago\'. 3: 22, 
26. "Herrens nåd är det att det icke är 
ute med mig - Det är gott att hoppas i 
stillhet på hjälp från Herren." Detta har 
jag fått uppleva och jag kan säga: Her
rens nåd är det. Herren mötte mig, och 
jag blev född på nytt, men jag var ändå 
olydig mot Gud och förlorade min frid . 

det i Rom. 8: 3, "Det gjorcle Gud." Jag 
vet att det är Gud som gjort det. Sedan 
jag på allvar fick nåd att lämna mig åt 
Gud, fick jag kallelsen att gå ut som mis
sionär. Då försökte jag på flera ställen 
att bli antagen, men över allt var vägen 
stängel. Så visade Gud mig att det var 
med egen kraft jag försökte komma ham 
till målet, och därför måste han stäi1ga 
vägarna. Då bad jag Gud att visa mig 
vägen, och jag var villig att gå vart som 
helst, bara han ville ha mig. N u har han 
öppnat vägen, och nu står jag färdig att 
gå till Kina. 

Vid kvällsmötet var det olika talare. På 
onsdags kväll mötte oss Sekreterare Erik 
Nilsson med ett allvarsord ur 2 Tim. 2: 
13, Äro vi trolösa? Det var ett gripande 
vittnesbörd, och det sjönk säl<ert djupt i 
allas våra hjärtan. Samma kväll talade 
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Martin Mar/?gren om den 103 ps. från 
den 19 v. om att "Herren har ställt sin 
tron i himmelen men att hans konunga
välde omfattar allt", en missionspsalm 
och en lovsång. 

På torsdags kväll talade fröken Judit 
Huftqvist så gripande om "de fem brö
den och två fiskarna", lagda i Jesu hand 
och brutna av honom så de räckte för 
den stora skaran - och blev över. Så få 
vi lägga oss själva och det vi äga i hans 
händer, men först då vi äro villiga att 
låta brytas sönder, först då kan han an
vända oss. Hon hade många, många gri
pande skildringar ute från Kina om verk
lig offervilja, verklig önskan om att få 
göra något för honom, som offrat allt 
för oss. Efteråt talade Arne B endtz om 
" förkrossade hjärtan", och att det den 
kvällen velkligen blev många krossade 
hjärtan fingo vi erfara vid det bönemöte . 
som följde . . 

Fredag kväll talade fröken Elna L enell 
om sin kallelse och de vägar Gud fört 
henne både i hemlandet och ute i Kina. 
Hon talade också om en del underba:a 
upplevelser hon fått vara med om. Den 
kvällen avslutades av direktör G. P. 
Jo/msson med orden ur J oh. 12: 21 
"Herre vi skulle vilja se Jesus ." Han på
minde om att vi få se honom i Bibeln, där 
är han underbart levande beskriven, men 
vi få också se honom i många av de Gud 
hängivna människor vi möta på vår väg. 

P å lördagen berättade Fru Glga Sty
relius och Fnt Ingrid Aspberg gripande 
om sina kallelser men också något om allt 
det som mött dem under de år de stått 
för H errens räkning ute i kampen i Ki
na. De talade om svårigheter som mött 
men också om stora glädje- och fröjde
ämnen. 

Så kom lördag kväll och offerstunden. 
När vi kom in i kapellet och såg o bordet 
med offerskålen, rosorna bakom och l: lI
sen på ömse sidor, ja, då kände vi att del 
var en helig stund framför oss. " Farbror 
Erik" talade så underbart över 2 Mos. 
25: 2, "Säg till Israels barn att de upp
taga en gärd åt mig; av var och en som 

har ett därtill villigt hjärta skolen I upp
taga denna gärd åt mig." 

Herren hade bjudit att de skulle byg
ga en helgedonl åt honom. Han kunde ha 
byggt själv, men då hade hans folk icke 
fått vara med, och han ville att de skulle 
förstå att det var honom själv det gällde. 
Det är underbart stort att han tar det så 
personligt. Du skall komma ihåg att det 
är till 71'lig du skall giva din gärd. Han 
bygger ej med egna medel, utan han vill 
känna att det är mina barn som bygga åt 
mig. J ust på denna personliga grund 
kommer han även i dag ~ dig och mig 
och så vill han komma till oss och tala 
till våra hjärtan så, att det blir klart för 
oss att det är om mig det gäller. Han 
kommer åter och åter, och han säger, att 
om vi vill giva honom en gärd skall det 
vara av villigt hj ärta. När han kommer 
och begär det av oss, vill han känna att 
vi vill , och att det är kärleken som dri
ver oss att ge oss själva och det vi äga, 
så att han kan bygga efter den mönster
bild han ställt fram för sig. Han vill ha 
villiga hjärtan att bygga med. Han kom
mer åter och åter och säger , vill du giva 
något åt mig, så tar jag emot det endast 
för mig. Må så Herren välsigna denna 
stund så att det blir en personlig stund, 
mellan oss och vår Frälsare. Många gån
ger få vi se litet frukt just därför att det 
icke blir det personliga offret. Om vi ej 
släppa till oss själva kan icke han släppa 
till sig själv. 

Därefter talade Lisa BI01n. När vi ha 
kommit så långt på en vecka, sorD t ill den
na stund, då vänta vi att de många frå
gorna skola få ett svar, oron skall bli 
stillad, vår längtan efter en uppgift skall 
bli uppfylld. Kanske det är de som vänta 
efter visshet om sin kallelse. J a, vi vänta 
stora ting av Gud. Begär han något av 
oss? Vi ha hört om det i kväll, vi ha fått 
blicka in i hans frälsningråd och bjudits 
att gå in i hans egen helgedom. Har du 
tagit emot den inbjudningen? Har du ej , 
så kommer bjudningen än en gång, och 
du får i kväll gå till offeraltaret och där 
mottaga din Frälsare, det blir ett under
bart möte. Tänk, när Maria från Mag
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dala mötte Jesus. Hon klagade, de ha 
tagit bort min Herre och Mästare, och 
hon frågade, var har du lagt honom. Hon 
såg Jesus men kände icke igen honom. 
Då nämnde han henne vid namn, Maria. 
Då kände hon igen honom. Har han 
nämnt dig vid namn? 

Så började då denna underbara vand
ring fram till offeraltaret, gåva efter gå
va lades ned. De synliga fyllde skålen, de 
osynliga - ja dem tog Herren emot och 
lade på sitt hjärta. En gång skola även 
de bli synliga. 

Söndagen, den sista dagen i högtiden, 
var inne. Vid högmässan talade Dr. 
Fries. Vi fingo gå upp på förklarings
berget, och vi fingo se något av Jesu här
lighet. 

Dr. Fries stannade inför: "Omtalen 
icke för någon denna syn, förrän Män
niskosonen uppstått från de döda." Detta 
ser ut som om det vore ett förbud, men 
se vi närmare, är det ett påbud. Tala om 
det efter min uppståndelse. Hur utförde 
lär jungarna denna befallning? I början 
av J oh. ev. står: "Vi sågo hans härlighet", 
härmed åsyftas förklaringen. På ett 
annat ställe säger Johannes: "Det är en 
verklighet, det vi sett, det tala vi och 
vittna om." Detta var ett vittnesbörd om 
vad Johannes upplevat. Gäller det oss? 
Det är en fråga som vi få ställa till oss 
var och en. Vi behöva icke söka efter 
tillfällen, de finns, bara att ta emot dem 
och tacka. I Petr. 2 brev I :16 står: "Det 
var ej några klokt uttänkta fabler 
utan vi ha själva skådat hans härlighet. 
- Den rösten hörde vi själva då vi voro 
med honom på förklaringsberget." Given 
akt på detta. Genom lidande, med glädje, 
det är gemenskap med Herren själv. 0, 
att vi kunde få se något av hans förkla
ring, och att den präglades ' i vårt inre så 
att vi återspeglade något av hans härlig
het, hans lidandes gestalt. 

På e. m. talade missionär Nath. 
Engbäck och sekreterare M ar/in Linden. 

Missionär Engbäck påminde oss om 
att då lär j ungarna sågo upp, sågo de in
gen utom Jesus allena. Den syn som de 
hade där, glömde de aldrig, den följde 
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dem i livet och den blev för dem till me
ning och hjälp vid många tilJfäJlen. Pal1
lus var icke med på berget, men hade 
dock fått se något av samma syn. Han sä
ger s j älv: J ag har mött min Herre och 
sett hans härlighet på vägen, 'och det fick 
något av samma innebörd som på berget. 
Från den stunden kunde han bekänna; 
Att leva är för mig Kristus. Även vi få 
möta Kristus. Då avkläder han oss allt 
vårt eget, visar oss vår synd, och v; få 
känna att vi behöva Kristus att , bygga 
vår frälsning på. Vi få taga emot Jesus 
som vår Konung, och vi få giva honom 
allt och , inviga våra liv till hans tjänst. 

Martin Linden talade om ordet i sam
ma text: Här är oss gott att vara. Så 
känna vi det då vi få vara med om för
klaringsberget, men är det endast där, 
som det är oss ' gott att vara. Må vi stan
na inför det. När lärjungarna gingo ned 
från berget mötte dem många svårighe
ter, som de icke kunde reda upp, men då 
var Jesus med och Han kunde. Var det 
icke gott för lärjungarna att vara med 
då? Då fingo de på nytt se något av hans 
härlighet. På samma sätt blir det för oss 
då vi skiljas härifrån och gå åt olika håll. 
Vi möta så mycket som vi icke kunna 
reda själva, men ha vi Jesus med oss 
skola vi få se att även mitt i svårighe
terna kan det vara gott för oss att vara. 
Där få vi se något av Hans härlighet. 

Kl. 6 fingo vi ånyo samlas och gå fram 
till Herrens bord. Där fingo vi taga 
emot den största gåva som Gud kan ge 
oss: Jesus Kristus själv. 

Nu var avskedsmötet inne. Kanske vi 
istället ' bort säga tacksägelsemötet, för 
det var det. Över 30 talade den kvällen, 
och alla tackade de Gud för vad de fått. 
De hade fått möta honom själv och hans 
kärlek N u hade det blivit stilla i de hjär
tan S0111 förut varit så oroliga, nu sågo de 
uppgifter för sig, som inga sett förut, nu 
var det de som fått visshet om den väg 
Gud ville föra dem, och för allt detta ville 
de tacka Gud. 

* 
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Karl Fries 75 år. 


D:r Kar! Fries. 

U nder ett halvt sekel med dess många 
olikartade lägen och dess ski ftande för
hållanden har vi inom S. M. K. gång på 
gång fått anledning att göra Abrahams 
erfarenhet att Herren förser. Han har 

Så är då denna veck~ den 22 i ord
ningen av våra "veckor" över. Under 10 
av dem har Fru Lindmark tagit emot oss, 
6 år på Steninge och 4 här på Mauritz
berg. Samma varma kärlek och omtanke 
har mött oss varje år, och vi ha fått kän
na att i Fru Lindmarks hjärta har våra 
veckor och alla Länkarna till ika med he
la vår mission en mycket stor plats. Vi 
tacka Gud för all denna kärlek och vi 
bedja att han skall välsigna och löna. 

Bland den stora deltagarskaran hade vi 
många sångare, och de gladde oss med 
körsång, duetter och solo. De tjänade alla 
flitigt och med villiga hjärtan. 

Må den säd som blivit utsådd få slå 
rot, växa och bära frukt till evig tid. 

Som sammanfattning- av hela veckan 
kunna vi sätta : 

Godhet allenast och nåd! 
H. B . 

försett med tro fasta vänner och förebed
jare, han har försett med personliga kraf
ter på Inissionsfältet , han har ock försett 
med sådana i hemlandet som härstädes 
kunnat taga verksam del i missionsled
ningen. Ibland dem som ända f rån mis
sionens början i detta hänseende stå tt 
stödj ande och som ännu står där som den 
outtröttligt verksamme, uppoffrande och 
hängivne leda t'en i lV[ission en är el:r 
Karl Fries. Då d:r Fries den 8 sept. fyl
le r 75 å r, ger detta oss en rik anledning 
att med missionens vänner hembära tack
sägelse till Gud för den rika gåva han 
givit oss i denne sin tjäna re och utbedja 
välsignelse över honom för kommande 
tjänst. 

D:r Fries namn knytes naturligen i 
f rämsta rummet samman med K. F. ·U. 
M. Och inom K . F. U. NI. ända ifrån 
dess tillblivande begynte den gärning som 
skulle bliva hans livsgärning. Där står 
han ock än i dag lika trogen med en hän
givenhet som av intet kunnat mattas. 

Huru många de år än äro d:r Fries 
fått leva och verka har han alltid förblivit 
ung i hela sitt väsen. Och därför ä r det 
ungdomen i a lla länder som fylkats om
kring honOI11 och korat honom till sin le
dare. Tidigt lades ledningen i Kristliga 
Studentvärldsförbundet i hans händer, 
och genom detta fick vårt folk både för
medla och mottaga mycken välsignelse i 
hela världen. Under de fem år SOI11 han 
beklädde posten som Världsförbundets 
för K. F. U . NI. generalsekreterare i Ge
m~ve blev detta ännu mer fallet. Så har 
det behagat Herren att låta sin tjänare 
få vara verksam för Guds rike i a llt 
vidare kretsar. Med detta är ock hans 
ställning SOI11 missionens man g· iven. Men 
d:r Fries har även ännu mera direkt va
r it verksam på den yttre missionens om
råde. I den världsmissionskol11mitte som 
bildades vid konferensen i Edinburg 1910 
insattes han som Skandinaviens represen
tant och i det Svenska Missionsrådet som 
tillkom 1912 var han ordförande ända 



177 10 aug. 1936 SINIMS LAND 

August Berg 75 år. 

"Fadershjärtat i det höga 
Vårdar barnahjärtats rätt; 
Fadershand och fadersöga 
Heter Guds J"egeringssätt." 

(,(. / e;7. r'j 
Inför vännen Aug. Bergs 75-årsdag 

vaknar i minnet dessa strofer ur en av 
J. O . Wallins mera kända psalmer (247). 

Ty vare sig vi tänka på högtidsföremå
lets barnahjärta eller vi erinras 0111 de 
synliga spåren av Guds regeringssätt i 
denne hans tjänares långa livsverk 
över allt igenkännes fadershjärtat , är fa
dersögat öppet och avtecknar sig faders
handen i de skickelsedigra · händelsernas 
gång. 

Missionär Aug. Berg torde vara en av 
vårt lands mera allmänt kända represen
tanter för svensk yttre mission. N åO"ra 
personhistoriska uppgifter här om hon~m 

till sin avresa till Geneve. För våra Sven
ska Allmänna missionskonferenser har 
han städse visat stort int resse och ned
lagt stort arbete. Då därtill kommer att, 
såsom vi redan nämnt d:r Fries ända 
från S. M. K:s första år givit oss sitt 
bistånd och under många år ända f rån 
år 1897 varit medlem av vår kommitte 
och sedan år 1929 står som dess ordföran
de behöver det ej sägas att vi ha mycket 
stora skäl att vara tacksamma för förmå
nen att få räkna med hans medverkan i 
den uppgift Herren givit oss, isynnerhet 
som han a lltid ställt hela sitt li vs rika er
farenhet så helt och oförbehållsamt till 
förfogande . 

Så är det vår förmån att på d:r Fries 
stora högtidsdag frambära vårt lovoffer 
till Herren för den nåd han O"enom denne 

• • •• Q • b 
S111 tpnare latJt komma oss till del och 
för honom utbedja ständigt ny välsiO"nel
se för alla kommande dagar som H:rren 
förlänar och för alla de uppgifter han 
av honom kallats att fylla. 

E . F. 

August Berg. 

aro därför överflöd iga. Från vilken tid 
och huru länge han verkade i Kina har 
han för övrigt själv bäst upplyst oss om 
i sin förträffliga bok " Trettio/e·m år i 
Kina", nämligen från 1890 räknat. Den
na bok torde av flera skäl och isynnerhet 
i detta sammanhang vara förtjänt av för
nyat intresse. Huvudskälen synes oss 
dock vara två . I Aug. Bergs bok kunna 
äldre och unga, gamla och nya missions
vänner bäst känna förf. personliO"en. 
Och där erhålla vi alla en särdeles bel~öv
lig bakgrund för vad vi önska veta om 
och rätt uppfatta av det nuvarande Kina. 

De egenskaper som utmärka förf. kom
ma i dagen genom det organiska samman
hang som personligheten skänker däråt. 
Med den i livet och nåden mognade lek
mannens blick för "huvudsumman av det 
vi tala" ger oss förf. en livlig förnimmel
se av säker ankargrund i Jesu Kristi 
evangelium. Ingen modärn sarrimanbland
~.ing .med det s. le "bästa i varje religion" 
torelIgger. (Se l Kor. 10: 20.) Men 
inom evangeli ets uppenbarelsesfär har 
A ug. Berg al ltid varit en allsidig förkun
nare. Dock med den välkända betoning 
som är typisk för en stor del av den små
ländska kristna lokalpat riotismen. H an 
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säger om sig själv: "Jag är patriot och 
konservativ". Skulle månne någon önska 
honom annorlunda? 

Särdeles välgörande är hans kollegiala 
hänsynsf ullhet, hans färdighet att strax 
"hissa segel" så snart en vind från rätta 
hållet förnimmes och hans ljusa syn på 
allt och alla som för honom sammanhän
ger med Guds verk. Därav kommer ock 

hans bok titeln till ett av kapitlen: 
"Hans stjärnor i Östern". Från stjärnan 
framför andra ha för honom stjärnornas 
antal utgått, mångfaldigats och spritt sig 
"allestädes". Allt för många av oss se 
strax de få stjärnor som falla . A~lg. Berg 
har mest blick för alla dem somstiJla var 
på sin plats "lysa som himlaijus i värl
den" . 

Tack, Aug. Berg, för vad Du varit och 
givet inom S. M. K. här hemma och där 
ute, för all din trogna tjänst bland alla 
våra trofasta medhj älpare spridda över 
hela vårt land! Fadershjärtat i det höga 
har ännu mycket gott åt dig sparat och 
fadershanden skall aldrig svika dig under 
tider som komma och stunder som växla, 
till dess Du ansikte mot ansikte får se 
Honom som Du älskar och tjänar. 

J. R-n. 

Missionärsavskiljnin91 skall, om Gud 
vill, ske i Jönköping, söndagen den 23 
augusti, då fröken Ella Dahle kommer att 
vigas {ör sitt heliga kall. 

Kinalänkarna i Stockholm, inbjudas till 
S. M. K:s expo fredagen den 28 aug. kl. 
7 e. m. Varmt välkomna! 

Na.ttvardsgång. Vi äro inbjudna att 
deltaga i nattvardsgång i Oscars kyrka 
lördagen den 29 aug. kl. 7 e. m. 

V älkomst- och allskedshögtid anordnas 
i Stockholm söndagen den 30 aug. med 
möte i Betesdakyrlmn kl. 11 f. m., och 
på K. F. U. M., med samkväm, kl. 7 em. 
Vi ha att välkomna missionär och fru 
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Styrelius, 1nlsswnär och fru Aspberg, 
samt fröknarna H anna Wang och Elna 
Lenell. De som säga farväl äro, missions
sekr. Martin Linden, fröknarna Judith 
Hultqvist, Ella Dahle, Astrid Håkansson 
och herr Arne Bendtz . 

U tresande missionärer. Onsdagen den 
2 sept. kl. 22.35 med tåg från Central
stationen lämna våra fem resenärer Stock
holm. Den 5 sept. avgår båten Potsdam 
från Bremen. 

"Lovsång höves oss." Så ljuder det i 
våra hjärtan vid tanken på vad vi upp
levat under våra Bibel- och U ngdoms
veckor denna sommar. Om vi förut upp
manat våra vänner till förbön, så bedja 
vi nu, låt oss med varandra tacka Herren. 
En av deltagarna på Mauritzberg skriver : 
"Att Gud var där det är det vissaste av 
allt . För mig personligen var han mera 
koncentrerat nära än någonsin förut. 
Människor, allt försvann för mig - det 
var bara Gud och jag, till sist." Missionär 
Styrelius uttryckte sin glädje och ville 
instämma med drottningen av Saba: Ej 
häl ften var mig sagt. 

Nästa nWI'/'!m er av Sinims Land utkom
mer den 10 september. 

K onferens, för det andliga livets för
djupande, kommer att hållas i Söder
telje 6---8 oktober. 

V åra 1'/'!issionärer i Kina vistas under 
sommaren på Kikungshan i Honan. Det 
är en ljuvlig plats att vara på under den 
varma årstiden, och tillfälle gives där till 
andlig uppbyggelse på samma gång som 
vila. Under augusti månad skall våra 
missionärers årskonferens hållas där uppe 
på berget. 

Förhållandena på fältet synas nu vara 
sådana att syskonen hoppas få återvända 
till sitt arbete i höst. 

Den 7 Juli tog den store Barnavännen 
hem till sig missionärsparet Bergquists 
yngste son, Gustaf . Må Gud hugsvala, 
styrka och välsigna föräldrar och syskon. 
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Bibel" och Ungdomsveckan l 

Vittsjö. 

(Forts. fr. föreg. n:r.) 

Morgonbönerna såväl som bibels tun
derna leddes av sekr. M. Linden, som vid 
första morgonbönen utgick från 1 Mos. 
3: 9 "Var är du?" Så frågar Gud oss 
emedan han vill hjälpa. Han har ju ett av 

bedrager". Sett från denna synpunkt 
skulle vi kanske kunna säga, att då J akob 
bad om välsignelse, satte Gud fingret pi 
den ömma punkten i hans liv . - Dock, 
J akob får byta namn. Han får namnet 
Israel, som förklarats betyda "en furste 
in för Gud." Herren säger till oss: Vad 
är ditt namn? - Har han fått kalla oss 
med ett nytt namn, har han sagt till oss: 
"Frukta icke, ty jag har förlossat dig, 

Viffsjö kyrka. 

kärlek till oss brinnande hjärta. Han sä
ger: "Huru skall jag kunna giva dig till 
pris?" och "Mitt hjärta vänder sig i mig', 
al1min barmhärtighet vaknar." Hos. 11: 
8. På Herrens fråga till oss: "Var är 
du?" finnes djupast sett blott två svar, 
antingen: I Adam eller: I Kristus. I 
Adam är fördömelse, men i Kristus fin
nes ingen fördömelse. Rom. 8: l. 

Vid den andra morgonbönen erinrades 
vi om frågan i 1 Mos. 32: 27. "Vad är 
ditt namn?" J akob betyder enligt an
märkningen till 1 Mos. 25: 26 "den som 

jag har kallat dig vid ditt namn, du är 
min"? J es. 43: l. 

Även vid tredje morgonbönen fingo vi 
dröja inför en fråga: "Vem rörde vid 
mina kläder?" Mark. 5 : 30. En stor ska
ra träng'des kring Jesus - men blott en 
rörde vid honom så att kraft utgick från 
honom. N u hade vi varit samlade kring 
Jesus, och han frågar: Vem rörde vid 
mig? - Har du varit så nära att kraft 
utgått från hOrlom? Jesus framställde 
denna fråga för att få tillfäl1e att ge 
mera. Han ville säga: "Gå i frid". Han 
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frågade ej för att förebrå utan för att få 
ge mera. 

Bibelstudierna voro samlade kring äm
net: Liv, tillväxt och arbetsuppgift. I. 
L-i·v i hans namn. Joh. 20: 31. Joh. 20 
kan ge en antydan av innebörden i att 
äga liv i Jesu namn. Det betyder a) Fruk
tande lärjungar få frid i Jesu namn. De 
voro uppfyllda av fruktan för människor, 
en fruktan som vi säkert känna till. Kan
ske var det också fruktan för framtiden. 
Då kommer Herren med sin frid. Någon 
har påpekat, att detta är första gången 
som Herren Jesus säger till lärjung-arna: 
Frid vare med eder, och att detta kan 
höra samman med Ef. 2: 15- 18, där 
sammanhanget mellan hans död och för
kunnandet av det glada budskapet 0111 
frid klarlägges. Liv i J eSll namn betyder 
ock b) att sörj ande lärj ungar bli glada. 
Det var då de sågo Jesus som de blevo 
glada. Men det finnes olika sätt ett se. 
I J oh. 20: 5 berättas att J 0llal1l1es såg, 
och det lär betyda att han såg så där i all
mänhet. I vers 6 står det om Petrus att 
han såg, och då är det tydligen fråga om 
ett mera noggrant aktgivande. I vers 8 
heter det åter om Johannes att han såg, 
och då blev det för honom en upplevelse, 
han såg och trodde. Må vi få nåd att se 
såsom han då såg. Liv i Jesu namn bety
der vidare c) att overksamma lär j ungar 
kallas till verksamhet. Och fridsgåvan 
förnyas i samband med kallelsen. De 
skulle gå ut med budskapet om liv och 
frid, och då behövde de äga detta för 
egen del. Slutligen se vi el) att tvivel
sjuka förbytes i tro och tillbedjan. Tho
mas bruka vi kalla tvivlaren. Didymus 
kallades han ock, och det betyder j u tvil
ling eller dubbel. Det har sagts . att då vi 
läsa om honom, finna vi i hans natur nå
got av dubbelhet (jämför Joh. 11: 16 
samt Joh. 14: 5). Om det är sant, sa ar 
han ej ensam om denna dubbelhet. Även 
vi äro människor med "delad håg" (Jak. 
4: 8). Vi tvivla och likna alltför ofta ha
vets våg, som drives omkring och kastas 
hit och dit (J al<. l: 6, 8) . :Men äga vi li
vet i Jesu namn kan vår tvivels j uka över
vinnas och vi liksom Tomas förvandlas 

till tillbedjare. Allt för Jesu namns skulL 
II. Tillväxt. EL 3. a) Grunden för 

tillväxt är angiven i v. 6. Hade ej denna 
Kristi hemlighet uppenbarats såsom gäl
lande även hedningarna hade EL 2: 12 
alltjämt gällt oss. Men nu äro vi meda.r
vingar, lemmar i samma kropp och del
aktiga i löftet. Detta är grunden eller för
utsättningen för liv och tillväxt. Här näm
nes också b) en alltid flödande näringskäl
la, S0111 ger kraft till tillväxt.'Vi skola vara 
rotade j Kristi kärlek, och rötterna skola 
alltid där hämta näring för tillväxt. Och 
vi skola vara grundade i Kristi kärlek, 
SåS0111 ett hus står på grunden och bygges 
upp allt mer och mer. Så kunna vi fatta 
bredden, längden, höjden och djupet av 
nådens rika förrådshus. Bredden kan tala 
om att alla behov fyllas (Fil. 4: 19), 
längden om att förråden räcka i evighet. 
Höjden kan erinra oss om det höga mål, 
till vilket Kristus vill föra oss, och dju
pet 0111 hans förnedring, som gick så 
djupt, att han knn lyfta upp den djupast 
sjunkne. Lärjungar, som så lära känna 
Kristi kärlek, ha ock fått ett nådesupp
drag (v. 2), och ju mera vi arbeta däri, 
desto mera hämta vi näring ur förråds
huset, ty den som arbetar behöver näring. 
"Gud ville att hans mångfaldiga visdom 
nu, i och genom församlingen, skulle bli
va kunnig för furstarna och väldigheter
na i den himmelska världen" (v. 10). 

III. Arbetsuppgift. Ur l Kor . 12 
hämtades först några grundläggande san
ningar beträffande den arbetsuppgift, 
som är oss given. Denna belystes sedan 
genom påminnelser om i Bibeln förekom
mande benämningar på Guds barn, vilka 
benämningar innehålla antydningar om 
Guds hams uppgift. a) Naturbilder. I 
J es. 61 : 3 talas om dem såsom rättfärdig
hetens terebinter, höga träd med ätlig 
frukt och alltid gröna blad. Vår uppgift 
är att bära frukt. Till denna grupp höra 
ock bilderna i Matt . 5: 13-16. b) Exem
pel ur vardagliga livet, såsom människo
fiskare, sånings- och skördemän, väktare 
(Jes. 62: 6, 7). herdar. byggnadsarbetare 
(l Kor. 3: 10-15) och stridsmän. c) 
Andra benämningar. som mera direkt be
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lysa vårt förhållande till Gud, såsom för
valtare (l Petr. 4: 10, l Kor. 4: 2, Lule 
12: 42), vittnen (Jes. 44: 8, Luk. 24: 
48, l Joh. 1: 1), Kristus-brev (2 Kor. 
3: 3) , utvalda redskap (Apg. 9: 15), 
barmhärtighetens kärl (Rom. 9: 23) och 
Kristi lemmar (l Kor. 6: 15) . "Ställen 
eder själva i Guds tjänst, såsom de där 
från döden hava kommit till livet, och 
edra lemmar i Guds tjänst, att vara rätt
färdighetsvapen" Rom. 6: 13. 

En grupp deltagare 

Ämnet för missionsföredragen var 
"Vägen, där vi vandra". Första dagen 
talade sekreterare NI. Linden över ämnet 
"Vägen teoretiskt angiven" och berättade 
därvid om den första kommittens bildan
de samt om huru Missionen fick sitt nu
varande namn. Vidare berättade han om 
att S. M. K., som är en självständig 
svensk mission, samarbetar med Kina I n
landsmissionen och efter dess principer, 
och han slutade med några reflektioner 
angående S. M. K:s ställning. Vi äro i 
särskild mening gäster och främlingar 
och böra komma ihåg det. även då vi få 
ett kärleksfullt mottagande såsom så ofta 
sker. Ä ven S. NI. K:s vänner och under
stödjare få känna detta främlingsskap. 
Vandringen på denna väg är möjlig, eme
dan vägen är oss given a\" Gud. Vi kun-
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na mötas av frestelser till misströstan, 
men då vi vandra den väg Gud anvisat 
oss få vi åter och åter se prov på hans 
trofasthet. 

Andra dagen talade fröken Lisa Blom 
om erfarenheter under vand ringen på 
denna väg. Många erfarenheter vilja vi 
gärna glömma, men må vi alltid kunna 
minnas er farenheterna av Guds trofast
het. Vägen började i lydnad. I lydnad 
gick vår käre misionsföreståndare ut. 
Och i tro fick han bedja om nya arbetare, 

Foto: M. Linden . 
i Vitfsjöveckan. 

medarbetare. Vandringen är en vandring 
i tro. S. M. K. vilar ej i luften men på 
Guds fadersomsOlK Många praktiska 
exempel på huru Gud gripit in och hjälpt 
just när allt mänskligt hopp var ute gavs 
oss. Rom. 4: 17-18 blev så levande för 
mig under detta föredrag. Vi få tro på 
honom som kallar på ting som ej äro till 
såsom voro de till. Vi få äga hopp där in
gen förhoppning finnes. 

Tredje dagen talade missionsförestån
dare Erik Folke om "Vägen därute 
Ki na". Det var gripande att få höra om 
Herrens ledning med vår mission där lIte. 
Vår l11issionsföreståndare hade tänkt få 
gå till sydvästra Kina, men Kina Inlands
missionens ledare tyckte att Shansi var 
mera passande. Sedan visade Herren med 
l11äktig hane! att S. M. K. skulle missio

i 
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Utdrag ur brev från Dagny Nordgren. 

Ibland är det så gott att plocka fram 
sommarens härliga minnen och genomle
va dem på nytt. Så har jag just gjort och 
allt eftersom den ena bilden efter den 
andra passerat revy i min tankevärld så 
har mitt hjärta fyllts av tack för allt Gud 
i nåd skänkte mig sista tiden jag var 
hemma. Aldrig glömmer jag de ord jag 
fick på min avskiljningsdag, de orden ha 
mer än en gång kommit för mig och 
stärkt mig. Ja, vad vårt liv är rikt som 
kristna. Aldrig har jag förr så uppskattat 
att jag är en kristen, en av Guds små 
tjänare, som härute i Kina. Men lika visst 
som jag upplevt glädjen att vara hans, 
lika visst har jag ock som aldrig förr upp
levt mörkrets, de onda makternas verk
lighet. Ja, även bättre än förr förstår jag 
vad mission verkligen är. Det faller sig 
så lätt att hemma under väntetiden, när 
man längtar att gå ut och när man kän
ner hänförelsens eld brinna i ens inre , att 
blott se rosorna och glömma de många 
törnena på missionens väg. Men man be
höver ej ha varit ute länge förrän missio
nen blir en verklighet för en, då upptäc
ker man så många törnen, ja även stenar 
som vill hindra att Herrens verk går 
f ramåt. Det är liksom jag hör eder säga: 
"Dagny, vad menar Du med rosorna, tör
nena och stenarna på missionens väg?" 

Det är en söndagsförmiddag. J ag sitter 
i ett av C. r. M:s kapell i Yangchow. 
Runt omkring mig ser jag kineser i alla 
åldrar. Vad de delta i sången! Det känns 
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som om taket skulle lyftas . Långt ifrån 
musikaliskt är det. Somliga kunna ej hål
la tonen, men skrika kunna de. Ja, huru 
kineserna sjunga! Men vad gör det om 
det icke är så musikaliskt, är det icke 
det viktigaste att sången .är hjärtats lov 
till Gud?! Under predikan sitta de så 
stilla och dricka in ordet som törstiga va
relser, som ej fått vatten på länge. Pre
dikanten ställer ibland frågor till de för
samlade. Ej förstår jag mycket, men jag 
deltager ändock med i allt, ty jag kan 
bedja för dem jag ser och iakttager. En 
kinesgumma, som sitter rakt framför 
mig, kan jag ej annat än fästa mig vid. 
Hon är alltid så kvick att svara, när pas
torn frågar. Senare får jag veta, att hon 
är 81 år och en sådan lyCklig och genom
frälst varelse. Hennes leende är så gott, 
när hon efter mötets slut hälsar mina 
kamrater och mig med "ping-an." (frid.) 
Under mötets gång inträder en tiggar
gumma, en sökare. Hon är klädd i tra
sor och ser så ovårdad ut, ej långt ifrån 
mig sätter hon sig. Den vänstra handen 
sticker hon i barmen och efter mycket ar
bete får hon fram ett litet knyte. J ag för
står, att i det har hon sina käraste ägo
delar. Vad jag är nyfiken. Efter en stund 
får hon fram ur ett smutsigt tidningspap
per en sångbok och en bibeldel. När slut
sången går av stapeln, då sjunger hon 
med med ljudlig röst. Ej är hon så sä
ker på "skrivtecknen" men vad gör det, 
att hon sjunger på den första raden, när 
de andra sjunger på den tredje, ty "vad 
hon kunde det gjorde hon". Alldeles sä
kert var hennes sång lika vacker för 
Guds öron, som någon annans av de för
samlades. När jag gick hem var jag så 
glad, ty j ag hade j u fått se en sådan vac
ker ros på missionens väg! 

Forts. 

nera också i Shensi och Honan. När nå
gon frågar: Varför ha ni tagit ett så 
stort fält och kallat det ert? få vi svara: 
Vi ha intet tagit, men Herren har tvingat 
detta stora fält på oss. Vi ha ej haft rätt 
att säga nej till någon del av fältet. l and

ra delar av Kina ha sällskapen trängts. 
Men vi ha fått vara ensamma. Gud hjäl
pe oss att taga vara på tillfällena och mot
svara det stora ansvaret. 

.Bedj~n skördens Herre utsända ar
betare till sin skörd' 

M. 
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REDOVISNINGAR 


för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under juli 1936 


Allmänna missionsmedel. 895. A. v. F. 25:
896. Koll. i Flisby 14:

C. N ., Kristianstad ..... . . . . . . . 100 :- 897. Dto. i Sunneränga .... . .... . 7: 
F. o. E. M . ................. . 40:- 898. Syskonringen, Flisby 75 : 
Karin o. Gustaf ...... .. . 20:- 899. Värne Mfg........... . ... . . . . 10:
H. N., Ps. 103 :2, till Ossie 900. Koll. i Värne . . . . . . . . . . . . . . SI.-
Granaths minne ............. . 10:- 901. Ch. D. T., Storängen ........ 100 :- 
"En vän" till Estrid Sjöströms 902. Uppsvenska Distr. av K.F.U.M., 
O. Maja Lundmarks underh... 100 :- till Morris Berglings underh. 525: 
Skolbarnen i Innervik, kl. 3-4. 2 :55 903. Vännerna L. , Mariestad, att li ka 
H . o. 1. ]., Gbg. .. .. .... .. .. .. 30:- fördelas till Maria Pettersson o. 
"Tackoffe r, Gud är trofast" ... . 5:- Gerda Carlens underh. ... ..... 50 :
E. E., Mariestad, "mina 50-års- 904. G. B., Turlock, gm. O. P., 
blommor" .... .. ........ . .. . 50:- Kingsburg doll. 250:- ...... 962 :50 
H. A ..................... . 100:- 905. H. L., Sthlm . .... . ......... . .. 2000.
Ö. H. K U-d: till C. o. E. Bloms 906. E. o. R. H., Sigtuna, i st. för 
underh., Ekerda 40 :-, Björkö blommor på lille Gustav Berg
45 :- , Holsby 100 :-, Vetianda quists bår . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:.. 
150 :-, Skede 20 :-, till J. Hult  907. Koll. i Mörön 7.7. vid J. Asp
qvists dto. , Björkö 45 :-, Mörte bergs besök ............... . 16:50 
ryd 200 :-, N aglarp 25 :- , till 909. E. A., Borås .. .... ....... .. . 10:
M. Lindens dto., Björkö 45 :- , 910. Onämnd . ... ....... .... .. .. . 50 :-
Naglarp 25 :-, S. M. K Öster 911. Missionsoffer i Holsbybrunn 3: 
korsberga 14 mars offer 50 :-, dj e bönedagen ... ... .... . .. . 300:
Ulriksdal dta 104 :50, Rösa 10 :-, 912. Koll. i Boden 12.7. . ........ . 20:
Nye 200 :-, Dto. sparbösseme 913. Å terburet resebidrag 50:
del 22 :37, El. K, Alseda 20:- .. 1101 :87 914. U. H., Lidköping ... .. . .. . .. . 10 :
K E., G :Ia Uppsala . ..... . .. . 10:- 915. Koll. i Boden vid föredrag av ]. 
H. H., Viserum, "Herrens tion- Aspberg .. . '" . .. . .. . ..... . . 32 :17 
de" ........... .. .......... . 30:- 916. A. L. .. .... ........ .... ... . 11:
L. E. P., Ödeshög .. .... .... .. 100:- 917. H. R., Sollefteå, "tackoffer på 
E. L., Sjötorp ......... ... .. 200:- föd elsedagen" . . . . . . . . . . . . . . . . 10 : 
Koll. i Värna 28.5, vid J. Hult- 918. K .F.U.M:s i Hbg., missionskrets 
qvists besök .. ... . .. ... .... . G:- till Martin Berglings underh. " 180:
H. N., Karlskrona ... .... .. . 5:- 919. H.,Bastuträsk . . . . . . . . . . . . . . . . 10:
L. B., Holsbybrunn . ...... .. . 20:- 920. Missionsvän i Ottsjö, Unders-
c. ]., Vetianda ............ .. 30:·- åker ....................... . 5: 
E. A, dto.. ..... ... .. ........ . 22:75 921. Gäster på H edins pensionat, dto 19:70 

A. L., B. o. K L., till Ossie 922. Missionsfest i Björnänga bönhus 28:05 
Granaths minne ... ... ....... . 15:- 923. Familjen c., Edderyd, en liten 
]. v. M. . . ..... ....... ... . . . 50:- blomma årsdagen på Fars o. Pet
"Gottesslantar" f r. Sem. övnings rus grav" ........... .. .... . 60:
skola, Gbg, efterskörd 3 :01 924. Onämnd, Tranås ..... . . .. . . . 5: 
Offergåvor vid Sandåsdagarna 925. E. R, Holsbybrunn . ...... .. . 5: 
3-5 juli .... .. . . ..... ... . .. . 438 :17 926. M. J ., dto................... .. 10:
K. S., Vinslöv, "tionde" 25:- 927. M. L., en blomma på mors grav" 10 :
Koll. i 'Fahlmark 1.6. vid H. 928. "Tack till Gud för lille bror" .. 50:-
Wangs besök . . . .. . . .. . 8 :S0 929. Nordvästra syfören., gm A. A. 
E. ]., Boden, tiU Joh . Aspbergs Brötjemark ........ . .. ...... : 50:
underh. . .. ... .. .. .... ...... . . 100:- 932. F. M. o. N. H., "en liten blom-
E. O., till Ossies mlllne .... . .. . 5:- ma till lille Gustav Bergquists 
Lovoffer gm. A. B., Skellefteå 25:- minne" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 :__ 
Offerkuvert fr. Köping . .... . 30 :-- 933. Del av Anna Erikssons testa
lvlissionskomst fr. F-s 100:- mente . .......... . . . ... .. . ... . 49 :05 
Joh. 3 :16, till Gösta Goes underh. 60:- 934. "Senapskornet", Lidköping till 
Kristianstads Traktatsällskap, re- Thyra Lindgrens underh. ' . . . . 50 :_ 
sebidrag ....... . ....... .... . 50:- 936. "H" 100:
1. T. B., Offerkuvert, gm. A. ]., 937. "Herre~ . b~'h'Ö~~r' . d~~;" .~~.. 1: 
Alingså s . . ....... . 10:·- H., Skelleftehamn . . . . . . . . . . . . 15:
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938. 	 Skierydskretsens UngdJÖren. ., 45:
939. 	 Dav. ps. 23 . . . . . . . . . . . 10:
940. 	 E. L., Lidingö 2, bidrag för lå

dorna till Kina 10:
941. 	 Från söndagsskolan i Brobacka, 

gm C. J. K, Anten 18:
942. 	 M. S., Göingefridhem 10:
944. 	 Testamentsmedel efter avI. frö

ken Alma Petersson, Hackva .. 1500:
945. 	 Koll. 14.7. fr. Kinakretsen, Bo

den" vid J. Aspbergs besök .... 20 : 
947. 	 I st. för blommor vid Anders 

Johanssons bår 5: 
948. 	 K N., Göteborg . 25:
950. 	 Återburen kOlllmunalskatt .. . ... 85:11 
951. 	 "Tack för bönhörelse" 5 : 
952. 	 "Onämnd" . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 : 
953. 	 Koll. i Kulla kapell gm J. H. .. 25:
954. 	 Vid offerstunden på Mauritz

berg 25.7. 1936 . . . 1332 :.:51 
956. 	 KF.U.M:s mellersta distrikt, till 

Malle Ringbergs underh. 250:
957. 	 "Tackoffer", S. & B. ...... 25 : 
958. 	 L K, Katrineholm 100 : 
959. 	 "Dalecarlian" . . . . . . . . . . . . . 25 : 
960. 	 Visby Femöresförening, till evan

gelisationsarbetet . Kina, gm 
M. S. 18 :25 

961. J. H., Stockholm 10:
962. K &. B. F., Storängen 200:
963. "Tackoffer", Vetianda 200:
964. "Tackoffer", J oh. 4 :50 35:
965. "Herrens del" . 25 : 
966. Naglarps Mfg, Björköby . . .... 100:
967. B. G., Sollefteå . . .. . . .. . .. . . . 10:
968. Okänd, gm F. W., Wimmerby .. 25:

Kronor 11.980 :99 

. Särskilda ändamål. 

359. 	 A. D" Kristdala, till bibelkv. 
fru Chang underh. ............ 50:

860. 	 Barnfören. Snödroppen i Strids
vig till något barn i Kina ... . .. 5 : 

861. 	 L. Ö., till Morris Berglings verk
samhet att anv. efter gottf. . ... 25:

891. 	 L.. K,Klintemåla, till Maria 
Petterssons barnh. . . . . . . . . . . 25 :

893. 	 A. J.. Alingsås, till Maria Pet
tersson för blinda Ädelsten o. 
Tacksamhet ...... . ., ....... , . 25:

908. 	 D. P.; Tingsryd, ti Il I. Ackzell, 
att anv. för verks. bl. kvinnorna 20:

930. 	 "Mormors minne", ti Il verks. 
Pucheng .................... 35:

931. 	 ]. A. V. P., Mönsterås, ti Il I 
Ackzell för tomtköp .......... 10 : 

935. 	 Födelsedagsblommor fr. en vän 
till Gerda Carlen, a tt anv. efter 
gottf. gm. E. L. W., Lidköping 25:

943. 	 Vännerna i Habo, ti Il barh. I 

Sinan gm G. S. .... , .... 160 : 
946, 	 "Herren källner de sina", ti Il 

bibelkv. Chengs underh. ........ 100 :
949. 	 K N., Gbg, till L. H. Linder, 

att anv. efter gottf. . ........ 25:
955. 	 "På födelsedagen", till Maria 

Nylin, 	 att anv. efter got tf. . .. 100:
Kronor: 605:

Allmänna missionsmedel 17,980: 99 
Särskilda ändamål 605:

S:a under juli mån. 7936: Kr. 72,585: 99 

iVIcd varmt tack till 'varje givare! 
Men vi som äro ditt folk - VI vilja tacka 

dig evinnerligen. Ps. 79 :13. 

Redovisning för influtna gåvor till Missions
hemmet i Duvbo. 

In na/JI.ra. R och L B., Duvbo. Korgmöbier, 
2 soffor, 2bo~d, 4 stolar. jI.{. S., Östersund. 
Mesost. Vänner i Björkeryd, gm. ( A: K Påsk
ägg. l G., Sto.ckholm. 2 nysilverströskedar, 2 
lufter gardiner, 3 linneborddukar. 

Koltiani : R . . L., Duvbo, 5 :-, E . . F. och 
M. B., Stockholm, 50 :-, Ur Hemmets spar
bössa, 27 :80 .. E . . A, Vetianda, till kaffebordet, 
25 :-, l. R, Stockholm,5 :.-:, Ur Hemmets 
sparbössa, 8 :35, R L., Duvbo, 5 :-,. K • S., 
Huskvarna, 10 :-, Ur Hemmets sparbössa, 
10:-. 

Ett vann.1 tack till varje givare! 
"Guds källa har va tten tillfyllest." Ps. 65 :10. 

August och Augusta Berg. 

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadres.s : "Sinim", Stockholm. 

Telefon: 104459. 105473. Postgirokonto n:r 50215. 
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MED JESUS upp pA DE HELIGA 
BERGEN.~:~ 

När det gamla Israel skulle hålla 
högtid, gick dess väg upp till de he
liga bergen. Frän skilda håll kommo 
skarorna, men alla hade de ett och 
samma mål: de heliga bergen med 
J erusalem och helgedomen. 

Och när målet började skymta, 
sjöng man ut sin längtan och sitt hopp 
i tacksägelse och bön: "Jag lyfter mi
na ögon upp till bergen: varifrån skall 
skall min hjälp komma? Min hjälp 
kommer från Herren, som har gjort 
himmel och jord." (Ps. 1ZI: Z-3). 

Idag hålla vi högtid! Och både da
gen i kyrkoåret, Kristi Himmelsfärds
dag, och vår missionshögtid manar 
oss att med Jesus gå upp på de heliga 
'bergen, så att vi därifrån måtte kunna 
:få se och tacka för Guds nåds rikedom, 
för den heliga tjänstens glädje och för 
.evighetshoppets härlighet. 
Med Jesus upp på de heliga bergen! 

Dit ville vi nu, med Guds nåd, van
dra. Var skulle vi då begynna, om icke 
på det berget, där ordet om Guds kär
leks rikedom strålar emot oss som 
aldrig eljest? Så vilja vi då gå. 

1. 

MED JESUS UPP PÄ KORSETS 

BERG. 

Korsets berg! Med huru olika ögon 
kunna ej människorna se på den plat
sen. Där kan vara hat i blicken, och 

* Predikan av komminister H mrik Berg 
vid S. lvI. K:s årsmöte på e. 1TI. Kristi himmel
färdsdag 1936 i Betesdakyrkan. 

där kan vara den djupaste kärlek och 
tacksamhet. Men sällan eller aldrig 
kan någon med likgiltighet se det, 
som där skett. 

Korsets berg! De tre korsen, rövar
nas kors och Jesus kors. - Vad ser 
ditt öga? Jag vet, vad du kan få .se! 
Kärleken, som icke söker sitt, utan 
som söker dig. Kärleken, som dömer 
men icke fördömer. Kärleken, som 
förlåter och helar. 

Och det underbara är, att när jag, 
med ett efter Gud längtande sinne, 
står på korsets heliga berg, då går 
domen över mitt liv. Jag känner min 
synd. Jag känner min egen hjälplöshet 
och svaghet. Men jag får ock känna 
korsets underbara evangelium: Det 
som där skedde, det skedde för mig, 
för att min synd skulle bli förlåten 
och jag helad. Guds kärlek i Jesus 
Kristus lyfter mig ifrån. syndens 
skuld och tyngd. "Gå i frid! Dina syn
der äro dig förlåtna!" Ensam, bunden 
kom jag upp på korsets heliga berg. 
Med Gud och fri får jag vandra där
ifrån. "Nu är helat, vad vi felat, Och 
Guds nåd i ljuset bragt." , 

Men på korsets berg öppnar sig ock 
en annan syn. Liksom korsets tvenne 
armar 'sträcka sig utåt, så gäller korsets 
evangelium all världen. Det VIll nå 
ut till alla. Ingen är utestängd. Så är 
det korsets evangelium, som skall 

.predikas, ordet om Guds förlåtande 
och frälsande kärlek i Jesus Kristus. 

Men låt oss vandra upp till ännu 
ett heligt berg! 
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II. 

MED JESUS UPP P Ä DE HELIGA 

RINGENS BERG. 

Vilken underbar stund måste det 
icke ha fått vara för Petrus och Jakob 
och Johannes, när de på det heliga ber
get lyfte upp sina ögon och sågo ingen 
utom Jesus allena. 

Ha vi varit med Jesus på korsets 
heliga . berg, då har redan det _mötet 
med honom blivit för oss en förkla
ringens stund. Men vi behöva upp, 
för varje dag, på det förklaringens 
berg, där vi, ensamma med Jesus, få 
se honom allena. Petrus, Jakob och 
Johannes fingo icke stanna kvar på det 
heliga berget. De måste ned till upp
gifterna och striderna. Men de hade 
varit allena med Jesus, och det gav 
dem kraft. 

Från stunderna med Jesus allena 
går ock vår väg till uppgifterna och 
striderna. Då är det vår tro skall prö
vas. Kunna vi med aposteln bekänna: 
"Vem skulle kunna skilja oss från 
Kristi kärlek? Månne bedrövelse eller 
ångest eller förföljelse eller hunger el
ler nakenhet eller fara eller svärd?" 

Låt oss söka oss upp till ensamhe
ten med Jesus, att vi må få kraft att 
vara honom trogna. 

Men till de heliga bergen höra ännu 
en helgad plats. Dit må vi ock söka 
oss. 

III. 

MED JESUS UPP PÄ HIMMELS

FÄRDENS BERG. 

Vi skuHe också kunna kalla det ber
get den öppnade himmelens berg och 
löftets berg. 

LAND 187 

Moses fick följa sitt folk till gränsen 
till löftets land, och från Nebos berg 
fick hans blick skåda ditin. . 

För varje gång vi med Jesus, vår 
Herre och Frälsare, varit på lmrsets 
och förklaringens berg, ha vi ock med 
trons .och aningens öga fått skåda in 
i löftets land. "En skymt jag då i tro
ne ser Utav det goda landet, Där du 
från mig ej skiljes mer, När löst ur 

.syndabandet, Bland helgonen jag, fri 
och glad, Får bo i levande Guds stad." 
(Sv. ps. II3: 3). 

Och ju mer vi leva med honom, des
to mer öppnas ock våra ögon, så att vi 
se den himmelska världens salighet 
och glädje. 

Och vi veta, att om vi i Kristus 
haft vårt hopp, så skola vi ej endast en 
gång, likt Moses, få skiida in i löftets 
land, utan vi skola, av Guds nåd och 
barmhärtighet allena, få gå dit in till 
arbete och vila i Guds eviga värld. 

Vilket nytt ljus ger ej detta evig
hetshopp åt hela vårt jordeliv. Vi hava 
här ingen varaktig stad, men vi sträcka 
oss efter den tillkommande. Vi äro 
på resa, men icke till ett okänt land 
utan till vårt himmelska hem. Huru 
mången Guds pilgrim är det icke som 
när det lidit mot aftonen av jord~livet~ 
dag, med jublande glädje stämt in i 
psalmens ord: "Snart ibland de helga 
släkten, Vilka stå i ljusets famn, Skall 
ock jag, i vita dräkten, Prisa Guds och 
Lammets namn. Snart förlossad, ingå 
får jag i de saliggjordas hem; Snart i 
dina portar står jag, Strålande J erusa
lem!" (Sv. ps. 662: 4). 

. Och dock! Att få vara med Jesus på 
hImmelsfärdens berg ger oss ännu nå
got mer än detta strålande framtids
hopp. 
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Med Jesus få vi redan nu, begynna 
vår himmelsfärd och redan nu se Guds 
himmel öppen över oss. 

"Vänner! Huru skulle jag kunna le
va en endaste dag, om jag icke finge tro 
på Guds himmel såsom en levande 
verklighet?" Så frågade sig en gång 
Axel Lutteman, en nu hemgången 
Guds tjänare i Sveriges kyrka. Och vi 
kunna göra den frågan till vår. Vi ha 
icke råd att mista tron på en Guds him
melska värld, som en gång, av Guds 
nåd, skall öppna sig för den, som i Je
sus Kristus funnit vägen, sanningen 
och livet. Men vi behöva också leva 
med Jesus Kristus att vi redan nu se 
himmelen öppen över oss och få del av 
den öppnade himmelens välsignelse. 
Ty vad är det som sker, när vi i Jesus 
Kristus finna Gud? Vi komma in un
der Guds herravälde. Vi få vårt med
borgarskap i himmelen både såsom nå
got vi vänta och se fram emot och så
som något, som vi nu kunna äga. Guds 
himmel, Guds värld, kan bli en verk
lighet redan här på jorden. När Gud 
får vinna oss och i oss grunda sitt rike, 
sitt herravälde, då har Guds himmel 
med all dess kraft och dess välsignelse 
begynt ta gestalt i oss. 

"Lev som den, vilken bär i n o m 
sig himmelen!" Det må bli vårt livs 
lösen. 

Och när vi komma in under Guds 
fostran och vård och så begynna att 
andligen växa, då komma vi Gud allt 
närmare, och då begynna vi, redan nu, 
vår himmelsfärd; Och så behöva, få 
och kunna vi bedja: "Hjälp mig för 
själen sörja Var stund i denna värld, 
Att den med dig må börja Re'n n u sin 
himmelsfärd." (Sv. ps. 521 : 4.) 

För den, som i tron mött Jesus Kris

tus såsom den levande och uppståndne 
Herren och Frälsaren, är han ock den, 
som levande och verklig följer oss från 
Guds himmelska värld. Så är, i Jesus 
Kristus, Guds himmel alltid öppen. 
Om än' alla andra vägar äro stängda, 
vägen · uppåt - till Gud är aldrig 
stängd. 

Mellan de heliga bergen ligga de 
djupa dalarna. Där ligga åkertegarna 
Gud givit oss i sin tjänst. Där kan va
ra möda och farlighet, segrar och ne
derlag. Men söka vi oss upp till de he
liga bergen: till korsets berg för att 
taga emot Guds frälsande nåd i Jesus 
Kristus, till förklaringens berg för att 
få vara med Jesus allena och till him
melsfärdens berg för att stärkas i hop
pet och få del av den öppnade himme
lens välsignelse, då blir vårt hjärta 
frimodigt och stärkt. Då kunna vi, vid 
en blick tillbaka, säga: "Hitintills har 
Herren hulpit!" - Och när ·vi stanna 
inför dagen, som nu är, få vi säga: 
"Herren förser!" Och. med blicken 
framåt emot kommande dagar och mot 
det mål, dit Gud vill leda oss, få vi 
med trygghet och tillit lämna oss och 
allt i Guds starka · händer vissa om 
hans trofasthet och tacksamma för ·att 
han vill räkna också med oss såsom 
ringa redskap i sin heliga tjänst. 

.TA~~~~ 
Tacka för sommarens möten. 
Tacka för alla missionsgåvor. 
Tacka för god hälsa bland alla missio

närerna. 

Tacka för lugnet på vårt fält. 

Bedjen för de utresande. 

Bedjen för verksamheten. 
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Carl Henrik Tjäder 70 år. 

Carl Henrik Tjäder. 

Redan i missionens första årsberättel
se, utgiven maj 1888, finna vi meddelan
det om att C. H. Tjäder blivit antagen till 
missionär, det var i mars 1888, och hans 
avskiljning ägde rum vid första årsmötet 
samma år. Följande år skedde utresan. 
Sedan dess har vår Broder under fyra 
perioder, varierande i längd mellan 8 och 
9 år, varit verksam på vårt fält , längsta 
tiden i Chiehhsien, tills han år 1933 vände 
åter till hemlandet. Under sin långa vis
telse i Kina har broder Tjäder varit lyck
lig att åtnjuta god hälsa och varit i besitt
ning av goda arbetskrafter. Han har all
tid med stor hängivenhet och iver ägnat 
sig åt evangelistens uppgift. Tältverksam
heten som vi alltmer funnit vara en så 
välsignad gren i vår missionsgärning har 
i honom haft en kraftig främjare. För de 
unga har han ock hyst stort intresse och 
därför var skolan hans hjärtebarn. Bro
der Tjäder blev den förste manlige mis
sionär vår Kommitte fick inviga och ut
sända och ännu denna dag ha vi glädjen 
att ha honom ibland oss och om han än ej 
kan personligen deltaga i kampen för 
Guds rike därute står han dock alltfort i 
ledet av dem som i ständig förbön kämra 
med oss i evangeliet. 

På Henrik Tjäders 70-årsdag den 3dje 

oktober vilja vi särskilt tacka Herren fö:: 
dyrbar gemenskap med vår Broder i tron 
och i arbetet och tillönska honom den nå
den att ännu länge få stå på sin post som 
en Herrens väktare på Sions murar. 

Erik Folke. 

Förlovningar ha ingå tts, den 18 juli 
emellan Self rid Eriksson och Hanna 
Lundberg, och den 25 juli emellan Arvid 
Hj ärtberg och Gudrun Boqvist . . Vi gläd
jas med dem och önska rik lycka och väl
signelse. 

N y lWl1imitteledamot. Till den vakanta 
suppleantplatsen i kommitten har invalts 
folkskolläraren Thure A. J. Carlsson, 
Jönköping. 

Ny publikation. Å mISSIOnens förlag 
har utkommit en bok med titeln Marys 
Hemlighet. Vi rekommendera den varmt 
till våra läsare. Särskilt lämpar den sig 
för ungdom, men passar också mycket 
bra till högläsning på syföreningar. Pris 
1 :- kr. Då minst fem ex. rekvireras er
hålles 25 % rabatt. 

Missionens kalender, Hans Stjärna i 
Östern, hoppas vi få färdig under sep- · 
tember månad. Vi äro tacksamma för 
våra vänners bistånd med spridandet av 
densamma. 

Enligt senaste meddelanden från fältet 
synes förhållandena fortfarande vara så
dana att våra misionärer hoppades få 
återvända till sma stationer i slutet av 
augusti . 

Bönemötena taga sin början: i Betes
dakyrkan tisdagen den 22 sept. kl. 7 e. 
m. och på vår Expedition fredagen den 
25 sept. kl. 2 e. m. och fortsätta sedan 
varje tisdag och fredag. 

Kinalänlwrna samlas torsdagen den 10 
september kl. 7 e. m. hos missions före
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Ella Dahle. 

Söndagen den 23 augusti avskildes till 
missionär i Svenska Missionen i Kina 
fröken Ella Dahle. 

Fröken Dahle är född i Jönköping den 
30 juli 1910. Hon är dotter till folkskol
läraren Thure Carlsson och hans hustru, 
född Dahle. 

Hon skriver i sin ansökan: Missions
kallelsen har jag burit på från tidiga 
barnaåren. Min mor, som själv är född 
och uppväxt på missionsfältet, hade 
mycket att delgiva oss barn, och genom 

. de enkla berättelserna ur Det Norske 
Misjonsselskaps "Barneblad" nedlade 
Gud missionskärleken i mitt hjärta. Så 
långt tillbaka jag kan erinra mig, var det 
alltid Kina, som främst tilldrog sig mitt 
intresse. 

ståndare och fru Erik Folke, Sigurds
vägen 44, Nockeby. 

De utresande missionärerna lämnade 
Stockholm den 2 sept. med tåg till Malmö 
kl. 22 :35. En mycket stor skara vänner 
hade kommit ned för att säga farväl. Av~ 
skedsstunden på Centralen blir alltid en 
vemodig högtidsstund. Men det är upp
muntrande att se huru Gud kan hjälpa 
de som resa så att de bokstavligen stråla 
av fröjd. 

LAND 10 sept. 1936 

Ella Dahle har genomgått Jönköpings 
Västra Elementarläroverk för flickor 
samt J önköpings läns Småskolesemina
rium. Därefter var hon anställd som vi
karierande lärarinna vid Vilhemsro an
stalt f ör fallandes j uka. Under vintern 
1929-1930 vistades hon i London hos en 
äldre dam som tidigare varit missionär i 
J apan . Här kom hon i beröring med 
China Inlands Missionen och andra kret
sar där det kristna livet varmt pulserade. 
l-lösten 1934 vann hon inträde vid Ind
remisjonsselskapets Bibelskole i Oslo och 
efter slutad kurs där genomgick hon en 
kurs i sjukvård. 

Vi glädjas över den nya förstärkning 
som vi i och genom fröken Dahle erhål
lit. Gud välsigne henne i den kallelsegär
ning hon nu ingått uti. 

Ja, Herren har gjort stora ting med 
oss, däröver äro vi glada. 

Lisa Blom. 

Missionärsavskiljning. 

För tredje gången under detta år ha VI 

fått hålla avskiljningshögtid. 
Denna gång var det i Jönköping. 
Söndagen den 23 augusti avskildes där 

fröken Ella Dahle till Svenska Missio
nens i Kina missionär. 

Stora Missionshuset var denna gång, 
som vid flera föregående tillfällen kär
leksfullt upplåtet för oss. Det var en upp
muntrande svn att se alla de vänner som 
kommit san.;'man för att med oss fira 
högtid i det med flaggor och blommor 
prydda missionshuset. Högtid var det, 
och att den som skulle avskiljas var äl
skad och att hon även bars av många för
böner, det förnams. 

Pastor Roland Andersson inledde för
middagens gudstjänst med ett innerligt 
varmt välkommen till oss som kommit 
som gäster. Så talade han till Ella Dahle. 
Det var en gripande början vår högtid 
fick. Han talade om att det var en stor dag 
för Ella. N 11 skulle hon offentligen av
skiljas. Förut hade hon inför Gud, ensam 
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med honom, invigt sitt liv till hans tjänst. 
Hon hade fått gå igenom prövning och 
väntan innan denna högtidsdag kom. 
Men hade Gud prövat sin tjänarinna, så 
hade han ock välsignat henne. Var hälsad 
Ella Dahle, att fira din stora högtid här 
i dag, sade han. Hälsningen kom med 
kraft, och man kände att det var en vän, 
som talade till en vän. 

Därefter predikade D:r Fries övel7 
söndagens högmässotext. Det blev en 
rannsakande stund. Äro vi sådana som 
vi vilja framstå inför både Gud och 
människor? Det var den stora frågan. 
Därefter talade D:r Fries om ödmjukhe
ten i tjänandet, och tjänandets storhet. 

Efter predikan följde avskiljningen. 
Bland de assisterande var Elias för

äldrar. Där de stodo med sitt barn mel
lan sig, var det som om de sagt till Gud: 
Se här äro vi inför dig med vår gåva, den 
du givit oss. 

MisionsLöreståndare Folke, som förät
tade avskiljningen, talade över orden i 
Esaias 40: 31, "De som bida efter Her
ren hämta ny kraft". 

Det var stärkande att höra honom tala 
om kraftkällan, Jesus Kristus. Han hade 
själv prövat och kunde vittna om att 
Jesus är med under alla livets skiften. 
I missionärens uppgift möter mycket 
som är svårt. Ensamheten kan kännas 
tryckande, men då är det tryggt att veta 
att Herren Jesus är. med. Och missions
föreståndaren strålade av glädje då han 
talade om, att det var icke bara missionä
rerna som skulle taga emot den unga 
missionären då hon kom ut till Kina, 
utan där skulle o(;kså möta en stor kris
ten skara. Den kristna församlingen ta
ger med f rö j d emot sändebuden då de 
komma. Detta är till stor hjälp för dem 
och en stor styrka i arbetet. 

Så fick Ella Dahle avlägga sin trosbe
kännelse och knäböjande bliva invigd till 
den heliga tjänsten. 

Gud vare tack för varje ny hans tjä
nare som vi få nåd att taga emot och 
sända ut! 

På e. m. var samkväm anordnat i Jön
köpings y nlingaförenings lokaler. Även 
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där hade samlats en stor skara vänner. 
Där talade den nyinvigde missionären och 
flera andra. Många minnesord överläm
nades till henne och förböner för henne 
och hennes föräldrar uppsändes till Gud. 

Under högtiden gladdes vi med solo
och körsånger. Ett stort offer upptogs i 
missionshuset för vår mission. Den blev 
över 800:- kr. 

Det var underbart att få taga emot all 
denna kärlek som vännerna i Jönköping 
gåvo oss. Vi säga med psalmisten: "Lova 
Herren min själ" - - 

Lisa Blom. 

Missionens höstmöte 

fick även i år förenas med Välkomst
och Avskedsmöte. 

Högtiden började redan på fredagen 
den 28 aug. då ett länkmöte var anordnat 
på expeditionen. En mycket stor skara, 
omkring 70 st., voro då samlade. Mis
sionsföreståndare E. Folke började med 
att läsa ett av lösensorden {ör dagen: 
"Lovad vare Herren! Dag efter dag bär 
han oss; Gud är vår frälsning". Det or
det fick bli till en hälsning till de hem
komna missionärerna och ett minnesord 
till de utresande. Ytterligare många min
nesord gavs och många sånger sjöngos. 
Vid bönemötet frambars särskilt de ut
resande och deras kära. 

Lördagskvällen fingo vi samlas till 
nattvardsgång i Oscars kyrka. I skrifter
målet talade Pastor Hoff över orden i 
Uppb. 7 : 13-15, om den vita skaran. Då 
J ohannes såg den stora vita skaran häp
nade han, och lindrade var den kommit 
ifrån, han kände icke igen någon. På 
frågan varifrån de kommit kunde han icke 
säga detta, men han fick veta att "de voro 
komna ur den stora bedrövelsen och att 
de hade tvagit sina kläder och gjort 
dem vita i Lammets blod." Nu fingo de 
tjäna inför tronen dag och natt, därtill 
voro de utkorade. De hade gått härnere, 
genom mycket lidande, de hade varit med 
i tunga tider, men de hade stått fast, de 
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vara renade i Lammets blod. I Guds stad 
får inget inkomma som är besmittat, men 
Guds sons blod renar. Månne vi få vara 
med i den vita skaran för Guds tron. 
Våra kläder äro fläckade, hur skulle vi 
kunna få sitta vid Jesu bord, vi passa ej 
i den vita skaran. Men ordet säger att 
sådan var Guds vita skara, deras dräkt 
var också fläckad en gång. Gud vare 
tack, samma rening finns för mig, må vi, 
var och en taga emot samma rening i 
Lammets blod. Han har givit sitt liv för 
var och en av oss. Så få vi i kväll säga, 
för mig, för mig utgiven, och tacka för 
reningen i Jesu blod. Var och en som 
tror har svndernas förlåtelse. I denna 
dräl~t skall 'jag stå för tronen. Så skall vi 
alla få mötas en gång i den vita skaran. 

Vid söndagens f. m. i Betesdakyrkan 
öppnades mötet av Dr. Fries med Hesek. 
36: 11. "Jag skall göra eder ännu mer 
gott, än i förut fingen röna; I skolen för
nimma att jag är Herren", varefter han 
hälsade alla varmt välkomna och särskilt 
de nyhemkomna och de utresande missio
närerna. Missionär Nils Styrelius predika
de över Joh. 5 :1, 19, om mannen vid Be
tesdadamm. Han hade ingen som kunde 
hjälpa honom ned i vattnet då det blivit 
upprört av ängelen. Vattnet var upprört, 
han var sjuk, men ett fattades, hjälp att 
komma ned i vattnet. Så är det än i dag. 
Många vänta efter hjälp, hjälpen finns, 
men de kan inte komma till den om ingen 
vill komma och hjälpa dem fram. Det ser 
underligt ut att efter så lång tid Guds 
folk, som skulle komma med hjälpen, ej 
hunnit med mera. Ute i Kina finnes 
många som längta efter hjälp, längta ef
ter att få höra om Frälsaren. Han har 
f rälst oss för att vi skulle gå ut och tala 
om det glada budskapet till en värld som 
kvider i nöd. Måtte det bli till ett verkligt 
hjärtebehov för oss var och en att få gå 
in i arbetet för Guds rikssak. 

Missionär Johannes Aspberg talade se
dan om: Kristendomens ställning i Ki
na i dag. I Luk. 12: 49 säger Jesus: "Jag 
har kommit att tända en eld på jorden. 
Elden är Guds heliga kärleks ande som 
han ville sända ned till vår jord. Eldens 
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natur är att rena och detta är det enda 
som kan rena hedningarna från all synd. 
Men den lyser också, och den värmer, 
den kan inte döljas då den' kommit in i 
ett hjärta, den utbreder sig så länge det 
finns något att tändai. Den elden brin
ner nu i Kina. Den sprider sig, men det 
har fått gå genom många prövningar och 
kriser, men nu se vi att det var vägen för 
Guds rikes framgång. då såg det ut som 
nederlag. Vi minnas åren 1900, 1911 och 
1927, allt såg ut att falla samman, men 
istället blev det til! en öppen dörr för 
evangelium. 

Mandschuriets lösslitande, Japans hot 
mot de norra provinserna, det var nöd 
för landet, men det fick visa många, som 
trodde sig vara starka och ha nog kraft 
att skydda landet från yttre och inre svå
righeter, att deras kraft var icke . nog. 
Det måste bli en förnyelse inifrån. Kom
munismen har medfört mycket lidande 
och martyrskap, men det har. verkat till 
att bereda mark för Guds ord. Nu har 
Guds ord framgång bland såväl de högre 
som de bredare lagren . Vägen är öppen, 
låt oss med tacksägelse gå in genom den 
öppna dörren. 

E . m. möte å K. F. U . M. som samlat 
en stor skara folk, öppnades av missions~ 
föreståndare Erik Folke, med ordet ur 
Apostl. 14: 26, "Sedan man anbefallt 
dem åt Gud, för det verk, som de nu 
hade fulIbordat." Med dessa ord hälsa
des alIa vännerna och de sex hem komna 
och fem utresan de missionärerna väl
komna. 

Fru Olga S(yrelius talade därefter om 
några erfarenheter från ' den sista perio
den ute i Kina. Det hade varit mycket 
svårigheter, själva julafton 1930 blev det 
överfall på deras missionsstation och så 
gott som alIt förstördes. S j älva blevo de 
räddade genom Guds under - han göm
de dem. Missionens värdehandlingar ble
vo också räddade genom ett under. Men 
- då oron stillats på kvällen, samlades 
en stor skara inför Herrens ansikte. Så 
hade Gud hela tiden skiftat med nöd och 
nåd . 	 . 

Fru Ingrid Aspberg, som nu fullbordat 
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sin första period i Kina, talade med stor 
glädje om framgångar i arbetet bland 
kvinnorna. Då uppbrottsordern kom, var 
det svårt. De hade gjort upp många pla
ner för arbetet och sorgen blev stor i 
församlingen. Men Gud visade att det nu 
var tiden för dem att resa hem, för att 
sedan komma ut lagom till att avbyta 
andra arbetare. 

Fröken Elna Lenell, som varit ute i 
två perioder, hade denna sista period fått 
vara med om mycken uppmuntran i ar
betet. Det var svårt att lämna de kära 
kineskvinnorna, men nu hade hon en le
dare som tog hand om dem. En kvinna 
som lämnat allt för att ägna sig åt Her
rens verk. 

Så kom turen till de utresande. Fröken 
Judith Hultqvist reser nu ut för tredje 
gången. Hon talade om, och tackade för 
all den kärlek som kommit henne till del 
här hemma. Med tanke på sin utresa cit. 
ordet ur J oh. 15: 16 "I haven icke utvalt 
mig, utan jag har utvalt eder." I den för
vissningen gick hon ånyo ut, med glädje. 
Herr Arne Bendtz lämnade som minnes
ord Apostl. 20: 24, "Dock anser jag mitt 
liv icke vara av något värde för mig 
själv, om jag blott får fullborda mitt 
lopp och vad som hör till det ämbete jag 
har mottagit av Herren Jesus: att vittna 
om Guds nåds evangelium". Fröken Ast
rid Håkansson ville instämma med psal
misten i orden ur den 116 ps. 12 v. "Hu
ru skall jag vedergälla Herren alla hans 
välgärningar mot mig", och fröken Ella 
Dahle lämnade Efes. 3: 20, "Men ho
nom, som förmår göra mer, ja långt 
mer, än allt vad vi bedja eller tänka, ef
ter den kraft som är verksam i oss, ho
nom tillhör äran -". Missionssekretera
re Martin Linden, som nu reser ut för 
att under några månader få lära känna 
det nya Kina, samt besöka missionärerna 
i deras arbete, lämnade som minnesord 
Jakobs 1: 5. "Men om någon av eder 
brister i vishet, så må han utbedja sig 
sådan från Gud, som giver åt alla vil
ligt - -". Mycket har ändrats i mis- . 
sionsarbetet därute sedan han lämnade 
Kina, och nu skulle han söka få en in-

LAND 193 


blick i de nya förhållandena. Nu ville 
även han, som de andra förut, utbedja 
sig missionsvännernas förbön. 

Kinaiänkarnas kör sjöng ett par 
sånger och många vänner lämnade mm
nesord. 

En stor skara vänner samlades sedan 
till samkväm varefter Pastor HoH av
slutade med aftonbön. 

H. B. 

Sandåsdagarne. 

"GUD ÄR TROFAST." Detta motto 
kunna vi sätta som överskrift över dessa 
rika dagar, då vi varit samlade, en liten 
skara länkar och kinavänner i Sandås. 
Gud visade så klart och tydligt att han 
hör bön, och att han leder förunderligt 
väl, så att hans namn skall bli förhärligat. 

Inte såg det så synnerligen lovande ut 
för oss att få ha några "Iänkdagar", då 
vi först började att söka efter lokal. Fle
re platser voro olämpliga, vägarna stäng
des, till c!ess Gud liksom direkt pekade på 
Sandås, men där måste ansökan inläm
nas till skolstyrelsen. Skulle de bevilja 
den? - Det blev tack och lov, då vi fin
go veta, att ansökan var beviljad. Nästa 
fråga: Vem skulle vi få till husmor? 
Även den frågan löstes, så att vi alldeles 
säkert förstod, att det var Gud själv, som 
skulle "stå för" även dessa dagar, så 
som han gjort förut. Talare, medver
kande? Vilka skulle vi få? De unga, nya 
missionärerna förstås, men också någon 
mera. Denna "någon" blev Martin Lin
den och Lisa Blom, vilka bättre skulle vi 
kunnat få? Men, - vår käre Arne 
Bendtz, som gick och fick blindtarmsin
flammation strax förut, - - stor besvi
kelse. Vi visste dock att Gud stod bakom 
även det, och då så. 

Programmet började ordna sig, men 
anmälningarna kommo in mycket glest. 
Vad menade Gud? Bara tre, fyra styc
ken, hur skulle det gå? Men de sista da
garna kom telefonbud ideligen, och så 
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kunde vi i alla fall starta. Torsdags kväll 
dagen före mötets början, voro vi en liten 
skara som i tacksam förväntan sjöng: 
"Skurar av nåd skola falla", som de upp
friskande regnskurarna utanför kom och 
gav nytt liv åt de domnade växterna. 

Kl. 10 f. m. den 3 :e öppnade så kyrko
herde Rosengren mötet och bjöd oss väl
komna med den apostoliska hälsningen 
om nåden, och vår kretsordförande, vår 
gamle käre kyrkoherde Klingner hälsade 
de mera långväga gästerna som velat 
komma till oss. Lisa Blom svarade på sitt 
hjärtliga, välkända sätt, att de voro så 
glada att ha fått komma. . 

Efter förmiddagskaffet uppe i skolans 
hemtrevliga övre hall, samlades vi så till 
Martin Lindens bibelstudium . .f.\mnet för 
det första bibelstudiet: "Två vägar", lät 
oss till en början följa Elimelek och hans 
hustru, då de bröto upp från "kornbo
den", Betlehem, och "för en tid" ämnade 
bosätta sig i ett främmande land, men, det 
gick för dem som det så ofta går för oss, 
det blev inte bara en liten tid, som de 
bodde kvar i främlingslandet. Men Her
ren sänder nöd, så att vi känna vår fat
tigdom (Uppb. 3: 17, 18). Omvändelsen 
till den smala vägen går ofta genom en 
trång port, - den breda vägen har ingen 
port. - Noomi, Rut och Orpa följdes åt 
på hemvägen ett stycke, men Orpa vände 
så hem igen, precis som vi ofta göra. Vi 
bli gripna aven predikan, under en serie 
"dagar", men vi vända hem igen till det 
vanliga. Snart ha vi gått upp i den dag
liga gärningen och glömma det vi upple
vat. Må det inte bli så för oss, som varit 
med på dessa länkdagar. 

Lördagens två bibelstudier behandlade 
"Frestelser under vandringen", och "Fri
modighet under vandringen". Då Moses 
skulle leda Guds egendomsfolk ut ur 
Egypten, ville Farao att de skulle offra 
åt Gud i Egypten, (2 Moseb. 8: 25, f.) 
Vi vill nog så gärna tjäna Gud, men vi 
frestas att stanna kvar, att kompromissa. 
Gud hjälpe oss att överlämna oss helt, att 
lämna det som hindrar. Farao ville vi
dare inte släppa hustrurna och barnen 
med, väl vetande att då skulle Israeliter-
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na snart vända om igen (2 Moseb. 10: 
7-11). Vi måste få även våra närmaste, 
med på omvändelsens väg, annars bli vi 
lätt dragna tillbaka. Det är så många 
frestelser till halvhet. Även egendomen 
måste vi ställa till Guds förfogande (2 
Mos. 10: 24.), annars kan även den draga 
oss bort från Gud. Men, Gud vare tack, 
vi ha löften om hjälp. "Just därför up
penbarades Guds Son, att han skulle göra 
om intet dj ävulens gärningar" (1 J oh. 
3: 8) eller, såsom detta ord även blivit 
översatt: lösa upp knutarna i djävulens 
nät och snaror. 

Frimodigheten under vardagen är inte 
alltid så lätt att bevara, men vi kunn" 
få nåd till hjälp i rätt tid (Hebr. 4: 16). 
Kineserna placera den gud, som skall 
rapportera deras uppförande, i köket, för 
att just vardagens handlingar skall föras 
upp på debet eller kreditsidan. I vardags
livet visa vi oss ju sådana vi äro, under 
det att vi i det offentliga livet behärska 
oss mera. N og vill vårt h j ärta fördöma 
oss, men Gud är större än vårt hjärta, 
och därför kunna vi ha frimodighet till 
och med på domens dag, (1 Joh. 4: 17). 
Det är kärleken, Kristi kärlek, som dri
ver ut räddhågan. 

Tyvärr måste ju detta bara bli liksom 
ett skummande av innehållet i de värde
fulla stunderna. Till "dagarna" hade vi 
också räknat med att få missionär Carl 
Johan Bergquist, men tyvärr blev han 
förhindrad att komma genom sin lille 
sons sjukdom. Efteråt fingo vi höra om 
den svåra prövningen för familjen, då 
Gud kallade den lille hem till sig. 

Istället för det föredrag om Kina som 
vi hoppats få av vännen Bergquist, tala
de Martin Linden om "Evighetstörsten 
på missionsfälten, och hur den stillas". 
Missionären mötes ibland av den frågan: 
"Varför kommer ni egentligen till oss? 
Vi ha j u vår religion, liksom ni ha eder". 
- Finnes evighetstörst därute, finnes nå
got verkligt behov av evangelium? Såsom 
svar anfördes uttalanden av Sundar 
Singh och Kagawa samt en fabel från 
Kina. Det finns evighetslängtan hos de 
icke kristna folken. Det gäller för oss att 
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efterkomma såväl Guds ord i Jesaja 21 : 
14, "Gån den törstande till mötes med 
vatten" som Jesu avskedsord till sina lär
jungar, "Gån - ut och gören alla folk 
till lärjungar". För oss, som stanna hem
ma gäller det också att "leva läran", så 
att vi bli vittnesbörd här hemma, och på 
samma gång tvingas av Kristi kärlek att 
deltaga i arbetet ute på fälten, I den mån 
vi kunna, - och få. 

Fredag afton, såväl som lördag mid
dag, talade Lisa Blom om erfarenheter 
och minnen från föregående "veckor", 
då Gud mött unga och kallat dem till sin 
tjänst. Det är en imponerande lång rad 
av unga arbetare, som givit sig själva för 
Guds sak. Vi fingo liksom följa dem 
från deras första synliga kamp - det är 
nog få som ge sig utan en längre eller 
kortare inre strid - fram till det välsig
nade ögonblick, då de klart sett Guds väg 
med sitt liv, och i glädje svarat ja till kal
lelsen. Vi, som lyssnade, kunde inte annat 
än tacka Gud att han utväljer redskap 
som få vara till hjälp för så månget ungt 
hjärta. 

Lördag kväll brukar JU alltid på 
"veckorna" vara helgad åt missionsoff
ret, och så blev det även här, fast det inte 
varit någon hel vecka vi varit tillsam
mans. Som vanligt den kvällen, talade Li
sa Blom. För många, som aldrig varit 
med förr, blev det en ny upplevelse, en 
ny syn på skillnaden mellan en vanlig kol
lekt och ett offer, där givaren ger ut av 
fullt och helt hjärta och känner det som 
en nåd att få giva, då blir det något aven 
själv, som lägges ned på altaret. Gud 
vare tack för nåden att få vara med även 
på det sättet. Sedan länksången sj ungits 
ute på skolgården, och tack till Herren 
framburits av kyrkoherde Rosengren, 
som också höll aftonbönen, vandrade vi, 
nästan hela skaran, upp till B jörnåsa, 
kyrkoherde Klingners sommarställe, där 
vi, högt uppe på berget, med utsikt åt 
havet och fyrarna, i sommarskymningen 
sjöngo sånger och kände något av Guds 
storhet över oss samt tackade för allt vi 
hitintills fått. Men det skulle ju inte va
rit till Gottfrid Klingners stuga vi kom-
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mit, om v.i inte blivit bjudna på kaEte och 
blivit hjärtligt om klappade allesammans. 

Kom så söndagen, då vi samlades till 
tidig morgonbön under ledning aven av 
de unga deltagarna, varpå vi vandrade 
eller åkte till Askims kyrka, där högmäs
san förättades av kyrkoherde Rosen
gren, som på sitt kraftigt manande sätt 
klargjorde, att vi äro alla syndare, som 
behöva nåden för att bli frälsta, och att 
Jesus bjuder denna nåden, bland annat 
även genom nattvarden. Det blev sedan 
en rätt stor skara som vandrade fram till 
nattvardsbordet, och orden: "för dig, för 
dig", blev, så som vi hört i morgonbönen 
om Jesu hälsning "särskilt till Petrus", 
också särskilt riktade till var och en av 
oss. 

Efteråt samlades vi till gemensamt 
kyrkkaffe på K. F. U . 1\1:s sommarhem 
strax intill kyrkan. Av sommarhemmets 
husfader, kand. Henry Bohman, fingo vi 
som hälsning en bild, som säkert fäste sig 
i minnet hos var och en. Han berättade, att 
han en kväll varit på besök hos en god 
vän, där han fick syn på ett enkelt papp
kors på väggen. Han tyckte nog, att kor
set borde ha varit av något bättre mate
rial, varpå vännen släckte ljuset. I mörk
retsyntes då korset lysa med ett fosfore
scerande ljus. Det hade varit bestrålat av 
ljus, och fosforbeläggningen hade tagit 
åt sig ljuset, så att det nu lyste i mörkret. 
Så borde vi, då vi nu snart skulle skiljas 
åt efter att ha varit med om Sandåsda
garna och tagit emot av Guds underbar'!. 
ljus, låta "den härlighet som lyser fram i 
Kristi ansikte, sprida sitt sken". Gud 
hjälpe oss alla därtill! 

Vid eftermiddagens föredrag för all
mänheten talade Martin Linden om målet 
för det yttre missionarbetet, och arbets
metoderna. Målet är ju att göra Jesus 
Kristus känd, älskad och åtlydd av dem 
som aldrig hört om honom. Vi här hem
ma ha svårt att riktigt sätta oss in i vad 
vi verkligen fått genom kristendomen, 
vad som saknas hos de icke kristna fol
ken. Bland arbetsmetoderna nämndes 
först social kärIeksverksamhet, så som vi 
ha t . ex. i barnhemsverksamheten. Vi fin
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go höra något om det u~poffrande ar~ 
bete, som utföres av Mana Pettersson 1 

hennes barnhem, och om gripande hän
delser från detta arbete och från nöd
hjälpsarbetet under hungersnödsåren. 
Martin berättade också till slut om några 
uttalanden av den kinesiska doktor Miau 
och Kina Inlandsmissionens föreståndare, 
mr. G. W. Gibb, vilka nyligen besökt 
Stockholm. Uttalandena visade, att trots, 
eller kanske på grund av, de svåra för
hålTandena i Kina just nu står missionen 
på tröskeln till en ny epok. Endast Jesus 
Kristus kan skänka Kina det som behövs 
för dess fortsatta utveckling. Därefter 
talade Lisa Blom om hur viktigt det är 
att vara viss om det Jesus verkligen är 
med på vägen, och ej stannat kvar i temp
let. 

Vid avslutningsmötet talade, liksom f. 
Ö. varje föregående afton, de båda unga 
missionärerna Astrid Håkansson och Ella 
Dahle. Likasom vid föregående "dagar" 
eller "veckor" visade det sig, att j ust de 
ungas ord till unga, griper dem allra 
mest. Säkert har mer än en ung män
niskas livsinställning förändrats, då Gud 
fått tala genom de unga, som vigt sitt liv 
åt Herens- tjänst, då de· berättat om hur 
Gud kallat dem, huru de haft sina strider 
och svårigheter, men hur välsignat det är 
att få svara ja på Guds särskilda kallelse. 
Att Gud nu också kallat oss alla att, var 
och en på sitt sätt, tjäna honom, det kom 
sedan fram under mötets fortsättning. 
Gud visade klart och tydligt, att han haft 
sin bestämda avsikt med dessa Sandås
dagar, och många voro de, som i vittnes
börd eller bön buro fram tack och lov för 
allt han givit av nyskapande kraft, och 
säkert kunna vi, som haft förmånen att 
få vara med om mötet från början, med 
frimodighet och förtröstan instämma i de 
ord som gavs till en av söndagens natt
vardsringar: "Han, som i· Eder har be
gynt ett gott verk, han skall ock fullborda 
det intill Jesu Kt-isti dag" . . 

A. G. 

~o~. 

UTDRAG UR BREV FRÄN 

Dagny Nordgren. 

Fortsättn. fr. föreg. n:r. 

Det är fest i en missionsskola, bland 
deltagarna är även jag. De som sköta 
programmet är barn från 3 till 15 år. 
Samlingssalen är så vackert dekorerad av 
barnen själva. Ena halvan föreställer natt 
och den andra dag. En av lärarinnorna,. 
som håller hälsningstalet, nämner bland 
annat om cymbolenför deras dekoration" 
hedendomens natt, kristendomens, ljusets, 
dag. Där äro så många hedningar med, 
antagligen har nyfikenhet drivit dem att 
komma. Barnen sköta sitt program mäs
terligt. De sjunga så vackert i två stäm
mor om Jesus, och deras små dialoger äro 
ibland det bästa jag varit med om. Aldrig 
glömmer jag synen av de små, när de 
föreställde små lj us, som blivit tända av 
det största ljuset - Jesus själv. Ja, måtte 
Gud alltid hålla deras ljus brinnande, så 
att de kunna användas av Jesus såsom 
ljusspridare, liksom han använde dem 
den dagen, ty när festen var slut, voro 
alla djupt gripna, och alla hade så svårt 
att skiljas åt. Var det icke en rosenknopp, 
som jag sett på missionens väg den da
gen? Många flera rosor kunde jag näm
na om och ännu flera kommer jag nog 
att få se, men om de rosOrna vill jag 
nämna en annan gång. 

Så var det törnerna och stenarna på 
missionens väg. Här i Shanghai finns det 
en del europeer och andra vita. Antag
ligen ha de flesta kommit ifrån s. k. 
kristna land, men de leva långt ifrån 
kristligt. 0, vad det gör en ont i h järte
djupet att se dessa sminkade, pudrade da
mer och unga såväl som äldre män, som 
bära lastens och syndens stämpel. En 
pastor sade en gång till mig, att Shang
hai är nog den syndigaste staden i värl
den. J a, är det att undra på! Då de flesta 
som representera kristna land leva under 
djurens nivå, då kan man väl ej vänta att 
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hedningarna, som ej ha samma moralbe
grepp, skola leva ett högre liv, när de se 
de vita leva i sus och dus. Vilka törnen 
möter ej misisonärerna här i deras arbete 
i denna stad! 

Människor som jag på ett särskilt sätt 
ömmar för äro alla tiggarna och särskilt 
då barnen ibland dem. 0, dessa små byl
ten, som man ofta sett kravla omkring' i 
smuts och trasor, fulla av ohyra. Arma 
varelser! De ha samma dyrbara sj ä l som 
jag, och de äro berättigade att leva sam
ma liv, men de ha inte haft den förmånen 
att växa upp i ett land, där kristendomens 
anda haft och har inflytande över landets 
styrelse och människohjärtan såsom i 
Sverige, och därför är deras liv sådant 
som det är - utan kärlek, utan Gud, utan 
hem, utan hopp för evigheten. Mer eller 
mindre bli dessa tiggare kommunistiskt 
:anlagda. Det visar de stora skarorna. J a, 
kommunismen härute är nog det största 
törnet på missionens väg. - "Gud är din 
Fader, tro honom blott etc." Ja, Han är 
vår Fader och jag tror att lika visst som 
Jesu väg gick genom lidande till seger, 
lika säkert skall en dag törnena på mis
sionens väg ha brutits och vissnat, stenar
na bortvältrats och rosorna skola växa 
och gro för evigt i Guds örtagård. Tänk, 
när vi få uppleva den dagen! 

Halvårsrapport från Pucheng. 
Senare halvåret 1935. 

Ännu ett halvår har Herren givit oss 
att i lugn och ro få gå i vingårdsarbetet, 
och det ehuru krig och blodsutgjutelse i 
stor utsträckning pågått i andra delar av 
vår provins. På grund av sin närhet till 
bergstrakter i norr, nordväst och väster, 
får Pucheng stå som ett bålverk mot det 
som kommer från dessa regioner. Och 
Gud har i nåd skonat vår stad från all 
fara. 

Framgången i arbetet i det yttre under 
halvåret har dock ej varit såsom vi skulle 
-ha önskat det. 

Men så ha också hindren varit stora. 
Sommarregnen, vars like det säges man 
ej sett på hundra år, hade raserat jord
murar och husen överallt i byarna, ja, del
vis även · i städerna. Uppbyggandet av 
dessa blev ett drygt arbete och pågick till 
f ram på hösten. 

Kommunistgisslet, som under tiden 
kommit in i vår provins, har tvingat re
geringen att påbjuda utomordentliga åt
gärder till skydd i alla byar i dessa trak
ter, - och Puchengs domsaga har 1300 
byar! När man nu reser omkring, ser 
man med stor möda uppförda vakttorn 
med sina krön och sina skottgluggar resa 
sig högt inne i varje by och flera sådana 
i större byar. Varje familj har varit tvun
gen anskaffa arbetskraft för byggena, 
och i familjer utan stora söner har detta 
förorsakat stort trångmål, då samtidigt 
jordbruket och bomullsskörden krävt 
folk. 

Därpå började återupplivandet av den 
gamla folkmilisen: varje by måste avsätta 
ett visst antal unga män till bevakning, 
och skaror av dem ser man nu utanför 
byarna i excercis under ledning av solda
ter. Vad allt detta skall betyda för små
brukaren är lätt att förstå. 

Men nyttan av denna milis har varit i 
ögonen fallande: segrarna över kommu
-nisterna norr om Pei-shui och Hancheng 
voro till stor del frukt av denna, som ge
nom sin bekantskap med inbyggarna i 
trakten kunde upptäcka dessa civilklädda 
kommunistsoldater, som började komma 
in i byarna i olika föregivna ärenden. 

Militär har åter inlagts i städerna, och 
våra distrikt, som i ett par år åtnjutit en 
underbar ro, har nu åter försatts på 
krigsfot. I den ständiga krävande skatte
indrivningstjänsten ha dessutom flera av 
våra kraftigaste troende män varit kalla
de. 

Bibelkurser. Ehuru det således varit 
svårt att få männen med till samling i 
möten och bibelkurser, tacka vi dock H er
ren för den tid vi kunnat använda för 
detta arbete. 

Höstens arbete började med en bibel
kurs i Pucheng för manliga medarbe
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tare, då Herren rikt välsignade oss genom 
sitt Ord. Bröderna gingo så ut till sin 
gärning på olika punkter i distriktet. 

Fröken Hanna Wang kunde också i 
Pucheng hålla en 7 veckors bibelkurs för 
kvinnor; den var av Herren rikt välsig
nad och uppmuntrande, särskilt i det att 
nästan alla deltagarna voro självunder
hållande under kursen. 

Stationerna. En uppbyggelsekonfe
rens, gemensam för Talis och Puchengs 
församlingar, hölls under en vecka i Pu
cheng, då den avhållne, unge pastor Yang 
var Herrens redskap under en veckas tid. 
Det var en högtid för de troende, då flera 
blevo andligen förnyade och våra med
arbetare stärkta i tron. Dessa möten kun
de sedan några dagar fortsättas på hem
vägen i Tali med samma goda resultat. 

Bistationen Hsiao-i har fått uppmun
tran genom att dess annex, Pa-i, fått en 
evangelist med familj stationerad där. 
Han underhålles helt och hållet av våra 
kinesiska medarbetare med hjälp av för
samlingen. Vi glädja oss storligen över 
dessa goda utsikter för Wei-nan-distrik
tet. 

Tältpredikan har här, liksom i Tali , 
detta halvår måst ligga nere av brist på 
medel. 

K olportörverksamheten har bedrivits 
över hela presbyteriets område under led
ning av Å. Haglund genom ett par varma, 
unga bröder, f. d. elevr i vårt gosshem. 

Goss- och Flickhemmen för skolelever 
ha pågått med stor välsignelse och är det 
oss en stor glädje att allt emellanåt få se 
och höra, huru forna elever ute i livet 
kunnat ge bevis på andlig välsignelse, 
mottagen under sin skoltid. 

Bybesök ha flitigt utförts av bibel
kvinnorna såväl som av evangelisterna på 
bistationerna; de senare ha månatligen in
sänt rapport över dessa besök. 

På huvudstationen stationerade skollä
rare ha också om söndagarna villigt tagit 
sin tur att hålla gudstj änst på närliggande 
predikoplatser i köpingar eller byar. 

1VIedicil1sk verksamhet. Ehuru någon 
regelbunden sådan icke organiserats, är 
vårt lilla dispensarium, såsom under den 
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föregående tiden, i så gott som daglig 
användning, och Åke Haglund ger nu där 
den huvudsakliga hjälpen. 

Då detta skrives f rö j da vi oss här i Tali 
och Pucheng över att de "röda" trupper
na kunde besegras och drivas norrut, in
nan de hunnit, genom rykte om annalkan
de, skrämma· upp befolkningen. 

Tacksamma för all Herrens nåd och 
för det höga uppdraget att få vara hans 
vittnen bland detta intelligenta, men i he
dendom nedsänkta folk, emotse vi nu en 
tid av arbete utåt bland våra städer, kö
pingar och byar, så snart vårt arbete 
inomhus med bibelkurser under den kalla 
årstiden är över. 

Lars Hugo Linder. 

Kära missionsvänner. 
Här i våra trakter är veteskörden i det 

närmaste över. Alla se glada ut, både ax
plockarne och jordägarna själva. Fulla 
ax, gott bärgningsväder och tämligen 
lugnt i politiskt hänseende. Dessa tre 
fakta, Gud vare tack gör, att alla se för
nöjda ut, trots hettan. 

I vår ha flera av våra missionärer be
sökt vår lilla stad, till stor glädje för oss. 
N u är arbetstiden mera inom hus. Läget 
kräver det. Hoppas dock få hålla skörde
fest på ett par nya platser, åtminstone en. 
Under skörden ha en del varit borta och 
hjälpt till, men snart ha vi dem åter och 
huset fullt av folk. Vår Kli har nyss åter
kommit från Yuncheng. Han säger att 
där är det nu normala förhållanden igen 
och det är mycket att tacka Gud för. Lik
som drottning Ester blev Judafolkets 
räddarinna så har nog vår föreståndare 
på fältet, Carl Blom, fått vara ett medel 
till att avvända onda mäns planer, ty nog 
ha de kristna varit utsatta för förföljel
ser. Gud kan passa tiden och finna män
niskorna som kan gå hans ärenden. 

Tack alla I kära vänner och underhål
lare, egna och barnhemsbarnens. Herren 
skall löna eder alla. 

Eder 
Maria Pettersson. 

Sinan i j uni 1936. 
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REDOVISNINGAR 


för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under aug. 1936 


Allmänna missionsmedel. 

969. 	 :',Tacko,~fer den 2 aug. . ... . .. . 
970. Skuld . .... .. .. . ... ... . ... . 
971. 	 "Återburen kronoskatt" . .... . 
972. 	 Resterande av fröken Anna 

Zenzens, Hbg, testamente .... 
973. 	 :M. P., KLimia . . . . . . . . . . . . .. 
974. 	 B. o. K. L. .. . ... .. . .... . . .. . 

977. 	 "En Herrens tjänar inna", för 

evangelisationsarb. i Tungkwan 
978. M.]., Sthlm .. ....... .. . ... . 
979a .. N. H ., Värnamo ........... . 
979b. ",Två vänner" ..... ..... ... . 
980. 	 Daggryningen i K. M. A., till 

Birgit Berglings underh. . . .. . . 
981. 	 K. F. U. K:s Centralförening 

o. K. M. A., till Astrid Löf
grens dto ................... . 

982. 	 "Herrens tionde", Hbg ... . . . 
983. 	 Vallstena syfören. . . .. .. ... . . . 
984. 	 Bergviks d:o ......... . ..... . 

985. 	 Sunnanå d:o . .. .. ...... .. .. . 
986. 	 Onämnd, -resebidrag . ........ . 

987. 	 "2 Kor. 4: 6", till Gösta Goes 

underh. ..... . ........ . ..... 
989. 	 Fam. M., Mörby, i stället fÖ~ 

blommor till fru Betty Nilssons 
Löderups bår . . . . . . . .... . . . . . 

990. 	 G. K., Brantås ............. . 

991. 	 r. E., Gbg . .... . ...... _. . . . . 

992. 	 Onämnd, Eksjö, till Arvid 

Hjärtbergs underh. .......... 
993. 	 Kinavänner i Örviken, gm H.O. 
994. 	 "E. o. E. A., ett tack till Gud 

på bröllopsdagen" .. . .... ..... 
995. 	 E.]., Boden, till Joh. Aspbergs 

underh. . .... . . .......... .... . 
996. 	 ]. J., Värnamo ............. . 

997. 	 "Herrens tillhörighet" . ... .. .. . 
998. 	 Drevseryds Arbetsfören. Bröt

jemark . ... .. . ... .. ... '..... . . 
999. "En länk" ........ .. .... ... . 

1000. "Herrens tionde" .... _. ..... . 
1001. M. u., Kungsör .. ..... . ... . 
1002. S. O., Mariestad ...... . . ... . 
1003. B. T., Hok, "med anledn.av 

min systers död, som ett ringa 
tack till Herren" . ..... . . .... 

1004. L. S., Rögle ... ...... ... . . .. 
1005. Till Nath. Engbäcks und"rh. 

gm A. P., Grebo ............ 
1006. Skärstads Södra Yngl.- o. 

Jungfrufören. ............ .... 
1007. E. o. A. ]., N ässj ö ........ .. 
1008. Ö. H. K. U-d till C. o. E. Bloms 

underh. fr. Slättåkra 40 :
Mamrelund' 50 :-, Ö. Kors~ 

250:
15:
61 :37 

2000: 
350 : 

30 : 

500:
10:
15:
10:

900:

900:
11 :
50:

166: 
101 :69 

20:

60 : 

10:
20:
5: 

10:
20 : 

50 : 

100 :
10:
20:: 

55:
25:
85 :25 

10:
20:

100 : 
5 : 

150:

40:
4.00 :-;

Vetianda 150 :-, till M. Lin
dens d:o Ö. Korsberga 50 :-, 
till ]. Hultqvists underh. Mör
teryd 150 :- , till S. M. K. FiH
lekull 75 :-, Ö. Korsberga 
25 :-, Bäckseda sparb. medel 
28 :-, Vetianda sparb. medel 
248 :62, Ö. H. K. U-d 200 :-, 
Ö. Korsberga spa rb. medel 
50 :-. . ... . ... '" .. ....... .. 121 6 :62 


1009. Skellefteå stads söndagsskola.. 55:
1010. H ..... . ...... ..... ...... .. .. 100:
1011. J. S. , Huskvarna ............ 20:
1012. "En blomma efter A lma Karls

son, Nye, gm hennes syskon . . 200:
1013. Del av A. W. Jonassons, Gud

darp, testamente . . . . . . . . . . .. 3035:
1015. "l Mos. 32: 10, -a" 100:
1016. Fam. S., Björköby .. . . .. .. .. 50:
1018. Koll. i Sunhultsbnmn ...... .. 16 :80 

1019. D:o i Frinnaryd ..... 4 :41 

1020. L B., Sävsj ö, till Elisabeth 


Landgrens m1l1ne. .... . ... .. . . 5 :
1021. D :0, "Tackoffer" ............ 10 :
1022. A. P., Vetianda .... _. . . . . . . . . 20 : 
1024. Resebid rag ................. . 31 :45 

1025. "Herrens del" . . . . . . . . . . . . . . 10:
1026. N. N., Mora ................ 24 :10 

1027. Mellersta K. F. U. M:s distr., 


till M. Ringbergs underh . .... 500 : 

1028. Koll. i Jönköping vid Ella Dah

les avskiljning 23/8 . . .. . .... . 819:73 

1029. Y. A :s Bibelkrets 100m Jkpgs 


KristI. Yngl. fören., till Ake 

Haglunds underh. . .......... . 100:

1030. L. O.... ... .. .. ....... . .... . 100:
1031. I st. för blommor till fru Eng


strands bår gm F. E., Edane .. 57:
1032. Koll. i Byns missionshus ... . 32 :15 

1033. D:o i Kronans d:o ..... . .. . . 12:84 

1034. D:o i Manskogs d:o ....... . 9:88 

1036. F. B., Sollefteå ............. . 10 :
1038. J. v. M., S thlm .. .... .. ..... . 100:
1039. Ps. .31:4 ................... . 50 : 
1040. "Herrens tionde" ... . ....... . 300:
1041. Blomma på Mors grav den 29 


aug", . .. . .. . ... ... , ... .... . .. . 5:
1042. Frän vänner g'n H. W ....... . 65 : 
1043. M. R., Agunnaryd ..... . .. . . 40:
1044. Koll. i Betesdakyrkan 30/8 . .. . 200:
1045. H. L., 30/8 ................. . 5000:
1046. L. F., Höreda, till Judith Hult

qvists underh. . . ..... ........ . 11 :
1047. Koll. vid avskedsmöte till d:o 


g m L. B., Naglarp .......... 18 : 
1050. Från Elna Lenells besök i Kläc

. keberga .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 :_ 


berga 100 :-, Bäckseda 50 :-, 	 Kr. 18,952 :29 

http:anledn.av
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Särskilda ändamål. 

975. 	 M. P ., Kumla, till barnhemmet 
i Sinan ...... . ...... ... .... . . 50 ; 

976. 	 "En Herrens tjänarinna" till 
Maria Pettersson, att anv. efter 
gottf. . .. . . .. ..... . ........... 500 ; 

988. 	 M. M., till Hugo L inder, för en 
evang. underh. . . . . . . . . . . . . . . 50 ; 

1014. 	 E. G. J -n, Norrköping, till med
hjälparefonden, för evang. 
Wangs d ;o ........ . .. . . ... .. 150:

1017. A. R.. Malmö, till Maria Pet
tersso~, att anv. efter gottf. . . 125 : 

1023. Eksjö Missionsförs. junior, till 
Arvid Hjärtberg, d:o .. ...... 25 ;

1035. S: S., Hbg, till Ida Söderberg, 
a.tt anv. en\. överensk. ' .. .. . . , . 10:

1037. BarnsyfÖren., Äsaka, till Dyr
bar ' Liljas underh. .. .. .. . ..... 35:

1048. ' C. ' P ., Rödjenäs, till Judith 
Hultqvist, att anv. efter gottf. SO :

1049. Vid' avskedsmöte i Mörteryds 
misionshus, till d:o för d:o .... 155 : 

Kr. 	 1,150:

Allmänna missionsmedel 18,952: 29 
SrJrskildaändamål 1,150: 

S:a under juli mån. 1936: Kr. 20, 102: 29 

Afed 	 va1;mt' tack ' till varje givare! 

Lovad 	vare ' H erren! Dag e/t er dag bär han 

'Oss. 	 Ps. 68 :20. 

Bedjen , för. missionärerna! 


Skriven till missionärerna! 


Missionstidningen 

SINIMS LAND 

utkommer 1936 i sin 41 :a årgång. 

Organ för Svenska Missionen i Kina. 
Ansvarig utgivare: Erik Folk e. Redige
rad under medverkan av NI(J;rtin Linden 
m. fl. U tkommer med 20 nummer om 
året, samt innehåller uppbyggelseartiklar, 
bibelstudier, brev fr. Kina, uppsatser för 
ungdom samt missionsnotiser f rån , när 
och fj ärran m. m., m. m. 

Tidningen kostar : helt år kr. 2: 25, tre 
kvartal kr. 1 : 75, halvår kr. 1 : 25, ett 
kvartal kr . 0:90. 

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

Prenumerantsamiare, som verkstäl1a 
prenumeration å närmaste postkontor, 
erhålla, mot insändande till expo av pos
tens kvittenser, kr. 2: 25 för varj e 6-tal 
ex. men då intet friexemplar. 

När 5 ex. eller därutöver rekvireras 
'från exp., erhål1as vart 6 :te ex. gratis. 

Provexemplar erhållas gratis från ex
peditionen. Redaktionen. 

'Visa tidningen för edra vanner 

och bekanta och uppmana dem 

att prenumerera å densamma! 

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


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


INNEHÅLL: 

Deltagaregrupp från Sandås. - Med Jesus på de heliga bergen. - Karl Henrik Tjäder. 
Från Red. och Exp. - Ella Dahle. - Missionärsavskiljning. - Missienens höstmöte. - Sand, 
.å.sdagarne. - Från missionärerna. - Fortsättning från Dagny Nordgren brev. - Halvårsrap' 

port frän Pucheng. - Kära missionsvänner. - Redov. - Sinims land. 

Stoekbolm 1936. Boktr. A .• B. P. A. Palmer, Eftr . 
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GUDS BONING BLAND SITT FOLK. 
av Erik Folke.* 

Då Herren förlossat sitt folk ur 
Egyptens träldom, tog han omedel

bart ledningen av det genom moln
och eldstoden. I denna bodde Her
rens ängel. Men först efter det han 
slutit sitt förbund med Israel vid Sinai 
genom offrets blod stänkt på altaret 
och folket gav han förordning om att 
e'n helgedom skulle byggas åt honom, 
ty nu ville han bo mitt ibland dem. 

Han ville i allt dela deras lott. "All 
deras nöd delade han. (enl. Delitzseh). 
Han lyfte dem upp och bar dem allt
jämt i forna tider", heter det hos Je
saia (63: g). Han övergav dem icke 
irots all deras otrohet. Han lät sin 
ängel gå framför dem och han förde 
nem till ro. 

Den helgedom, i vilken Herren ville 
taga sin boning, skulle göras efter 
mönsterbilden som Herren visade Mo
ses under dennes vistelse hos honom 
på berget. Den skulle vara en bild av 
vårt himmelska hem. Den skulle ock
så åskådliggöra Guds frälsningstan
kar. Herren ville göra sitt folk hemma
stadda i hemmet därovan och han ville 
låta dem känna sitt frälsningsråd. Så 
betygar han ock för sitt nytestamentli
ga folk: "Han har satt oss med honom 
i den himmelska världen i Kristus J e
sus". Ef. 2: 6. Herren vill under vår 
pilgrimsfärd härnere låta oss veta 
"vad intet öga har sett och intet öra 
har hört och vad ingen människas 

., Efter anteckningar gj orda vid Mauritzberg 

av H. B. 

hjärta har kunnat tänka, vad Gud har 
berett åt dem som älska honom". I 

Kor. 2: 9,för att en gång "i de kom

mande tidsåldrarna till fullo bevisa sin 
nåds översvinnliga rikedom genom 
godhet mot oss i Kristus Jesus" Ef. 

2: 7. 

Herren lät bygga en helgedom åt sig 
i det gamla förbundet. Han bygger 
också nu i det nya förbundet ett tem
pel åt sig, i vilket han vill bo. Även 
detta skall uppföras efter mönsterbil
den av Herrens helgedom däravan. 
Detta tempel bygges av levande ste
nar. Det vilar på den fasta grunden, 
som är Jesus Kristus. I detta vill 
Herren i denna tid hava sin boning, 
såsom det heter: "Veten I icke att I 
ären ett Guds tempel och att Guds 
Ande bor i eder". I Kor. 3: 16. Och 
vi göra väl i att akta på de varnande 
orden som följa: "Om nu någon för
därvar ' Gllds tempel, så skall Gud för
därva honom, ty Guds tempel är he
ligt, och det templet ären L" 

Herr:en förordnar vidare, att för hel
gedomens bygnad skulle Israels barn 
upptaga en gärd åt honom. "Av var 
och en som har ett därtill villigt hjär
ta skolen I upptaga en gärd åt mig" 
säger han. (2 Mos. 25: 2.) Ville Her
ren i sin kärlek uppslå sin boning 
bland sitt folk ville han också hos dem 
möta genkärlek. Han ville att helge
domen skulle vara en frukt av och ett 
uttryck för deras kärlek. Icke av tvång 
utan av villigt hjärta skulle gärden 
lämnas och i den fick alla taga del med 
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mYCket eller litet efter vars och ens för
måga. För Herren är varje kärleksof
fer dyrbart. Märk att Herrens tempel i 
världen skall byggas även i denna tid 
efter samma regel. En gärd åt mig, av 
villigt hjärta, så heter det än i dag. 

Herrens helgedom skulle i alla dess 
delar vara ett vittne om Guds fräls
ningstankar. Herren vill att vi i 
hans helgedom skola lära känna ho
nom och rikedomen av hans frälsning. 
Den första platsen Mose fick stanna 
vid var brännofferaltaret (2 Mos. 27), 
som hade sin plats i förgården. Vid 
altaret ville Herren möta den syn
diga människan. Där skulle försoning 
bringas genom blod, och tillträde till 
Herren beredas. Visserligen var vä
gen in i det allra heligaste fram till 
Guds tron ej öppen annat än för fol
kets representant, översteprästen, men 
hoppet var givet att den skulle öppnas 
en gång, då det skulle ske genom Jesu 
blod, varmed han i tidens fullbordan 
framträdde inför Gud oss till godo. 
Vid första steget in i Guds helgedom 
möta vi således Jesus, som blev gjord 
till synd för oss, som lät offra sig för 
oss, som gjöt sitt blod för vår fräls
ning och som för oss öppnade väg 
ända in i det allra heligaste. 

Från förgården, där brännofferalta
ret hade sin plats, ledde vägen in i 
själva helgedomen. För oss är nu den 
vägen, som då endast prästerna hade 
rätt att beträda, öppen på grund av 
vår Översteprästs ingång i det allra 
heligaste. I tabernaklets främre rum, 
det heliga, var allt idel härlighet. "Ma
jestät och härlighet äro inför hans an
sikte, makt och glans i hans helge
dom." Ps. 96: 6. Väggarna glänste 
av guld, och tygvåderna i taket, ut-
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förda konstvävnad av tvinnat vitt 
garn och av mörkblått, purpurrött och 
rosenrött garn prydda med keruber, 
gjorde tillsammans med ljusstaken, 
bordet och rökelsealtaret, allt av guld, 
ett majestätiskt intryck. Och allt 

skulle, så långt det kunde ske genom 
mänskliga medel, avspegla Jesu Kristi 
härlighet. I det heliga ville Herren 
visa vilken rik och härlig Frälsare vi 
ha, han om vilken Johannes vittnar: 
"Och ordet var kött och tog sin bo
ning bland oss, och vi sågo hans här
lighet, vi sågo liksom en enfödd sons 
härlighet från sin Fader, och han var 
full av nåd och sanning. Detta skrif
tens ord Lltgör den klaraste framställ
ning av vad Herr,en ville att vi skulle 
lära i hans helgedom. 

Till höger i det heliga stod skåde
brödsbordet. På detta skulle ständigt 
finnas bröd, som skulle vara Guds tjä
nare till spis. Och i detta bröd har vår . 
Frälsare givit tillkänna att han själv 
viUvara vårt bröd.. Jag är livets bröd, 
den som kommer till mig, han skall 
aldrig hungra. Han inbjuder dagligen 
de sina till sitt bord under ökenvand
ringen för att sedan därhemma en 
gång i sitt rike, då han skall överlåta 
åt dem konungslig makt, låta dem få 
äta och dricka vid sitt bord i sitt rike. 
(Luk. 22: 29, 30.) 

Till vänster i det heliga hade ljusa
staken av rent guld sin plats. Från 
dess sju lampor strålade ljus. Det ' 
finns intet mörker i Guds helgedom. 
Redan här få vi vandra i ljuset som 
strålar ut från vål' Frälsare. "Jag är 
världens ljus. Den som följer mig 
han skall förvisso icke vandra i mörk
ret utan skall hava livets ljus". Joh. 
8 : 12. Vi behöva honom som vårt ljus 
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icke minst nu då så många falska ljus 
söka vilseleda pilgrimen. Vi behöva 
hålla till i hans ljus för att själva bliva 
ljus i Herren (Ef. 5: 8) och i vår mån 
förverkliga Jesu kallelse till oss att 

vara världens ljus. 
Vidare stod mitt för förlåten 

intill det allra heligaste rökelseal
taret. På detta tändes var morgon 
och afton rökelse. Rökelsen betecknar 
bönen. Den som gör tjänst vid det 
altaret är vår Överstepräst om vilken 
det heter att han lever alltid för att 

mana gott för de sina. (Ebr. 7 : 25) 
Men där vill han ej ensam tjäna. Han 
vill även ha de sina med sig. Uppen
barelsebokens 8 kapitel ger oss en gri
pande inblick i hur Herren använder 
sina heligas böner och vilken verkan 
han låter dem få i sin världsgärning. 

Slutligen komma vi fram till det all
raheligaste di t endast översteprästen 
hade tillträde och detta endast en gång 
om året på den stora försoningsdagen. 
Där stod arken med nådastolen och 
ovanpå denna keruberna. Här var 
Guds tron. Här syntes skenet av hans 
härlighet ovanpå nådastolen mellan 
keruberna. Lagens tavlor som lågo i 
förbundsarken och som voro ett ut
tryck för Guds heliga vilja men som 
också påminte om folkets synd över
täcktes av nådastolen, som var helt 
och hållet av guld. På denna nåda
stol kunde nu Guds öga med välbehag 

vila, ty det var på denna försoningens 
blod var stänkt. I Rom. 3 säges att 
Herren framställt Jesus Kristus såsom 
ett försoningsmedel eller nådastol (en
ligt somligas tolkning). Och Ebreer
brevets ' författare säger att den förso
ningshandling som översteprästen ut
förde i det allraheligaste under gamla 
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förbundets tid förebildade Jesu Kris
ti ingång med sitt eget blod i det allra
heligaste i himmelen då han för oss 
vann en evig förlossning. Men med 
denna hans ingång blev vägen ditin 
öppnad för oss alla. Vi äga nu, sedan 

vi blivit rättfärdiggjorda av tro, till
träde till den nåd vari vi stå, betygar 
oss apostelen i Rom. 5: I. Begagna 
vi oss av denna rättighet så dyrt för
värvad av vår Överstepräst för oss. 
Leva vi och ha vi vår umgängelse i 
det allraheligaste. Kunna vi bekänna: 

"Vi hava vårt medborgarskap i him
melen, och därifrån vänta vi ock Her
ren Jesus Kristus såsom vår Frälsa
re". Fil. 3 : 20. Då hava vi ock rätt att 
taga till oss ordet i 2 Kor. 6: I 6 "Jag 
skall bo i dem och vandra ibland dem; 
jag skall vara deras Gud, och de skola 
vara mitt folk. 

Nordiska missionsmötet i 
Köpenhamn d. 2-6 september. 

Av dr Karl Fries. 

De nordiska missionsmötenas rad går 
tillbaka ända till 1863 (om jag icke miss
tar mig). Det var i den halft politiska, 
halft romantiska skandi navismens klang
och jubel-dagar, och det ä r nog icke osan
nolikt att sådana strömningar medverkat 
til l att det mötet kom till stånd. Visst 
är emelle rtid att det icke fick någon ef
terföljare på lång tid sedan nämnda 
strömning ebbat ut. 

N ästa möte av detta slag hölls i Göte
borg 1885, och det var utan tvivel en 
frukt av den missionsväckelse som vid 
den tiden gick fram, präglad aven i viss 
mån ekumenisk eller internationell ande. 
Det var besökt av något mer än 1.000 
deltagare från alla de nordiska länderna 
och präglades aven underbar hänförelse 
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och innerlighet. En av dess frukter blev 
S tuclen till issions f ören ingens sånghok, u r 
vilken en mängd värdefulla missions
sånger letat sig väg till de många sång
samlingar som nu begagnas inom skilda 
sanifund. 

Vid en jämförelse mellan detta möte 
och det , som anges i rubriken här ovan, 
kan man nog inte komma ifrån att det 
senare var det förra underlägset icke 
blott i antalet cle1tagare - c :a 600, därav 
150 hån orge, 75 hån Sverige, ett tio
tal f rån Finland och återstoden från 
Danmark - utan även i viss mån i fråga 
om hänförelse och inspiration. A andra 
sidan måste man säga, att de hållna fö
redragen utan undantag voro synnerligen 
givande och värdefulla. Samkvämen vo
ro också mycket goda och motsvarade 
fullt sitt ändamål: att bereda tillfälle till 
ömsesid ig bekantskap och gemenskap. Då 
jag söker för mig klargöra orsaken till 
att jag kände en viss besvikelse inför mö
tet i dess helhet, tror jag mig finna den 
däri att möteslokalen - inre-missionens 
huvudkvarter Bethesda - aldrig var rik
tigt fy lld. Nedre botten var väl besatt, 
men läktarna endast ganska sparsamt. 
Detta åstadkom ett intryck av att mötet 
icke uppbars aven allmän anslutning 
från samhällets sida. Även tidningarna 
ägnade mötet vida mindre uppmärksam
het än fallet skulle ha varit i Sverige . Att 
de svenska deltagarnas antal var så ringa, 
torde åtminstone delvis ha berott på den 
tillämnade missionskonferensen i Holsby
brunn, till vilken c:a 300 personer an
mält sig och som IJ lev inställd på g rund 
av barnförlamningsepidemien så nära in 
på tiden att deltagarna icke hunno lägga 
om si na resplaner och komma med till 
Köpenhamn i stället. 

Vid ett tillfälle var dock anslutningen 
i Köpenhamn så stor som utrymmet med
gav nämligen vid gudstjänsten i domkyr
kan på första 111.ötesdagens kväll. Där 
talade först Danmarks nyligen tillsatte 
"ärkebiskop" dr H. Fuglesang-Dam
gaard. Hans text va r Apg. 4: 12: "I 
ingen annan f innes frälsning" (än i Je
sus Kristus). Klart och kraftigt franl

höll han sanningen i detta ord och den 
miss ionsplikt som i följd dä rav åligger 
den kristna för samlingen i alla tider. 
Därefter talade rektor Steen Bugge från 
Narge som i 25 år verkat i Kina dels 
som KFUM-sekreterare, dels ' som rektor 
för teologiska seminariet i Shekow. Hans 
vittnesbörd var om möjligt än mer gri
pande, framgånget som det va r ur per
sonlig erfarenhet på missionsfä ltet In
nan elen vä ldiga för samlingen åtskildes, 
fGretogs en i danska och norska kyrkOl' 
rätt så yanlig "offergang". då alla tåga 
fram till altaret för att där nedlägga sin 
offergåva. Det hela skedde i en allvars
mättad stämning som efte rlämnade ett 
synnerligen gott intryck. 

Tydligtvis är det omöjligt att inom ra
men a v det begränsade utrymme, som här 
står till mitt förfogande. referera aIJa de 
oli ka fö red ragen. De två S0111 jag minnes 
med särskild tacksamhet höllos av ett 
par professorer, den ene. Fr. Torm, från 
Köpenhamn, den andre, Knut B. West
man. från Uppsala. Prof. Tarm var 
vid mötets början ordförande i Nordiska 
Missionsrådet - till hans eftert rädare 
valdes under mötets gång lllissionsföre
ståndare Nils Dahlberg - och hälsade 
oss i denna egenskap välkomna med en 
synnerligen klargörande överblick av 
världsläget från missionssynpunkt. Prof. 
Westman talade 0111 "Världsmissionens 
centrala uppgift". och det gjorde han 
med den utomordentl iga sakkunskap och 
grund lighet som äro utmärkande för ho
nom. men också med en värme och blick 
för "det centrala" som icke kunde förfela 
siL väckande och vägledande verkan. 
Två norrmän bidrogo med goda utredan
de föredrag: E. Osnes 0111 väcke lser på 
miss ionsfältet och O. Strand om kristna 
i den tredje generationen på missionsfäl
tet. Korta meddelanden lämnades från 
ski lda missionsfält. Bland dessa minns 
jag sä rskilt den finska frökenS. La\11pen 
hån K ina, den svenska fröken Vivi Rin
man f rån Indien, och svensken Per 
Stjärne från Abessinien samt den 72
å rige madagassiske pastorn Rabeoni från 
hans eget hemland . Han talar felfri 1101'
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ska och gör genom hela sin personlighet 
det allra bästa intryck. 

Av de direkt uppbyggande inläggen er
inrar jag mig med särskild tacksamhet 
f. missionsföreståndare J. Nyrens bibel
stund med texten 2 Kor. 5: 14, den nyut
nämnde unge biskopen av Viborg Axel 
Malmströms betraktelse över 2 Kor. 5: 
11a samt den danska israelsmissionären 
fröken Hofman-Bangs över 2 Kor. 5: 
17 samt slutligen den finske missionsse
kretel'aren Sevelius' på flytande svenska 
framförda ingående missionsmaning. 

Två danska veterangestalter gjorde ett 
outplånligt intryck, den 74-årige L. P. 
Larsen och den 84-årige Hans Ussing. 
Larsen har tillbragt större delen av sitt 
liv i Indien, dels som KFUM-sekreterare 
i . Madras, dels som lärare vid evangelist
seminariet i Bangalore dels, och ej minst 
betydelsefullt. som ledare av revisionen 
av den tamlIliska översättningen av bi
beln. Ussing har för icke längesedan av
gått från befattningen S0111 domprost i 
Köpenhamn, men bevarar alltjämt en 
andlig spänstighet som gör att man med 
oavvänd uppmärksamhet lyssnar till hans 
avevangelii fullhet präglade budskap. 

Jag räknar det som en stor förmån att 
ha fått vara med om detta nordiska mis
sionsmöte, där Svenska Missionen i Kina 
representerades, utom av mig. av fröken 
Hanna \Vang och missionär Carl Johan 
Bergquist. 

Så talar Gud! 

"En gång har Gud sagt det, ia. två 
gånger har jag hö,-t det, att hos GHd 
är 11/akten." Ps. 62: 12. 

. Dessa psalmistens ord ljödo så starka 
till oss då vi en dag fingo upprepat, dels 
vid morgonbönen i Radio dels i brev, ej 
mindre än fyra gånger, sången "Blott en 
dag ett ögonblick i sänder". Vi sade till 
varandra här på expeditionen, nu vill Gud 
i kärlek säga oss, eftertryckligt i dag, att 
vi ej böra sörja för kommande dagar, 
utan verkligen taga emot den · vila som 
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han vill giva genom att taga bara en dags 
omsorg, ett ögonblicks bekymmer i sän
der. 

Och vi blevo också hjälpta, det kom ny 
kraft in i våra hjärtan. Vi ha fått nåd 
att ånyo säga till Herren "på ditt ord", 
och vi ha också fått se att den lydnaden 
har burit frukt. 

Lisa Blol/L 

Missionärskonferensen 50111 hölls på 
Kikung under augusti månad blev till 
stor glädje och uppmuntran för våra sys
kon. Något enastående var det att hela 
missionärskåren var samlad. Ett stort 
tacksägelseämne var, att Herren bekä!l t 
sig till arbetet och i trofasthet försett för 
de olika behoven. Sommarvistelsen på ber
get har stärkt våra syskons krafter OC!l 

alla voro lyckliga och glada över utsik~en 
att få återvända till arbetet på statio
nerna. 

Bönemötena ha nu tagit sin början 
och fortsätta i Betesdakyrkan varje tisdag 
kl. 7 e. m. och på expeditionen varje fre
dag kl. 2 e. m. 

Missionsresor. För våra syskon äro 
många resor planerade under hösten 
ute i landet. Fru Elsie Bergquist besö
ker flera platser i Östergötland, f röken 
Elna Lenell reser i Övre Norrland under 
oktober, fröken H anna Wang reser till 
platser både non och söderut i vårt land. 
Missionär Aug. Berg besöker under okt. 
Göteborg samt flera platser i Västergöt
land och torde han under november gö
ra en resa på Gotland. Kandidat G. Ös
terberg besöker f. n. vänner i Väster
götland och Småland. En längre resa är 
planerad för missionär Nils Styrelius 
Småland .och Skåne. Fru Styrelius be
räknar att också göra besök på åt
skilliga ställen. Missionär och fru Asp
berg skall besöka ett flertal platser i Övre 

i 
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Norrland. Bed Gud att han välsignar de 
möten som kommer att hållas på de oli
ka platserna. Vi äro tacksamma att till 
missionsexpeditionen få meddelanden 
om önskade besök av våra missionärer. 

Kyrkoherde Klingners minnesruna 
är införd i Hans Stjärna i Östern . Vi ha 
där sökt att belysa vad Gud kan göra av 
och genom en människa som ställer sig 
till hans förfogande. Tomrummet efter 
kyrkoherde Klingner ar synnerligen 
stort även för oss i vårt arbete. Vi tacka 
Gud för elen tid vi fått äga hans med
verkan. 

Till ordförande I vår Göteborgs 
kommitte är vald apo tekare K. Nilenius . 

Försäljning för S. M. K. Onsdagen 
den 25 nov. anordna Syföreningarna för 
Svenska Missionen i Kina, Stockholm, 
försäljning, på K. F. U. K:s lokal 
Brunnsgatan 3. Senare lämna vi utförli
gare meddelande om försälj ningen, men 
vi vill redan nu utbedja förbön för den
samma liksom för alla vänner som med
verka. 

MARYS HEMLIGHET. 
av Mrs Howard Taylor. 

eöversättning från engelskan av N . 
Wancke.) 

Nyutkommen bok på Svens/ca Missio
nens i Kina förlag. Pris 1 :- kr. Då 
minst S ex. köpes lämnas 2S 0/0 rab. Ej 
fraktf ri tt. 

Boken har välvilligt rescenserats och 
från Svenska Morgonbladet införa vi 
följande: 

"Marys he·mlighet" är en liten älsklig 
berättelse om ett missionärsbarn - hon 
var dotter till den kända kinamissionären 
doktorinnan Jane Guinness - som under 
några lyckliga, hastigt flyende år spred 
glädje och vänlighet omkring sig såväl i 
hem och skola som annorstädes bland 
både äldre och yngre, tills hon - blott 
åttaårig - hämtades till tjänst på högre 
ort. Och h~nnes hemlighet ? - det var 
denna (mamma fann den sedan i barns

liga bokstäver nedskriven i en liten un
danlagd bok): "Mary gav sitt hjärta åt 
Herren den 14 Dec. 1918, då hon var 
åtta år gammal. Hennes särskilda text 
var denna : Frukta icke, ty jag har för
lossat dig, jag har kallat dig vid namn, du 
är min." 

Läsaren får genom denna lika hjärte
vinnande som okonstlade berättelse en 
god inblick i hur livet kan gestalta sig 
för ett missionärsbarn i Kina, såväl som 
hemma på missionsstationen - i det här 
fallet långt in i det stora landet - som i 
skolan för missionärsbarn vid kusten. 
Den lilla boken har i utlandet fått en för
vånande god spridning, översatts till både 
tyska, franska och - arabiska! Tydligen 
har den fått bliva många till välsignelse, 
och man kan blott hoppas, att den, då den 
nu utkommer i svensk, vårdad dräkt, 
även i vårt land må sätta förblivande 
spår efter sig hos de unga läsare, som 
få den j sin hanel. Till högläsning vid 
barnsyförening'ar o. d. lämpar den sig 
utmärkt. E. O." 

Inackordering på Missionshemmet, 
Duvbo. 

På Svenska Missionens i Kina mis
sionshem i Duvbo mottages inackorderin
gar för längre eller kortare tid. Hemmet 
är beläget i närheten av såväl Sundby
berg som Råsunda. Goda kommunikatio
ner till huvudstaden. 

För vidare upplysningar torde reflek
terande vända sig till fru Augusta Berg, 
Missionshemmet, Duvbo, Sundbyberg. 
Tel. Duvbo 13. 

Brev från de utresande. 

Älskade Missionsvänner. 

Våra tankar söka sig gång på gång 
till Eder därhemma. Vi äro överväldi
gade av den slösande kärlek, som kommit 
oss till del. Det är förvisso något av 
Guds kärlek. "T y Guds kärlek är ut
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gjuten i Edra hjärc<.ln genom den Helige 
Ande, vilken blivit Eder given." 

Ett ual1lmalt ordspråk säger. att 111an 
kan gi:a sina ghor på två sätt. .'\nting
en giver man som en flintsten, d .. v. s. 
o-åvorna dikteras av egoistiska motiv, ett 
b. o • 

hårt kallt slIlne.lag. eller ock sa giver man 
såsom en honungskaka d. v. s. oUren 
frambäres ur ett aldrig sinande förråd, 
alltid lika välsmakancle och med samma 
riklighet. Den senare bilden Iltgö r vår 
erfarenhet unclel' d c sista månaderna 
hemma i Sverige. I en oavbruten följd 
ha kärleksbevisen strömmat över oss.' 

Vi stå I stor tacksamhetsskuld till 
Eder och vår Himmelske Fader. S0111 ver
kar dessa frukter i Edra hjärtan . Vi 
medtaga ti ll vårt arbetsfält i Kina minnet 
av Eder kärlek, S0111 något av det dyr
baraste vi äga här nere på jorden. 

Vi anbefalla Eder åt Gud och Hans 
nådesord. [It Honom som förmår upp
bygga Eder och giva åt Eder arvedel 
bland a Ila som ä ro helgade. 

Edra, i tankar och böner förenade, 
Judith Hultqvisl , Ella DaMe, A strid Hå

kanssoll, .Martin Lilldcn , A r'l/. c Bcndt:::. 

'·'Potsdam." den 12/9 1936. 

K ära vii II ncr. 

"Lova H cncn min själ och förgät -ic/, c" 

Med psalmisten vilJe också jag lova 
Herren och tacka Honom för a Ila Hans 
välgärningar. Ödmjukt tackar jag Gud 
för allt vad han g ivit mig genom er alla. 
Genom mina kamrater får ni höra om 
huru god resan varit, men jag ville ändå 
få sända ett varmt. innerl igt tack. Tack 
för all kärlekens omtanke under tiden 
hemma. Tack för alla dyrbara löftesord, 
gåvor och blommor vid avresan. Tack 
för förbön nu under resan , och sedan I 

Kina. För allt ville jag säga, Tack! 
. Det är med tacksamhet och g lädje jag 

nu vänd er åter till Kina , viss Olll att 
"Han skall göra det". 

Eder j Herren lyckliga 
J/ldith Hu!tqvist. 

Ombord på " Potsdam" , den 11.9 1936. 

Kära. lHissioIlS'i/änl1cr .' 

Mer än en vecka har förflutit, sedan 
VI togo farväl av Er vid Stockholms 
central. och nu ville vi så gärna delgiva 
Er litet av våra erfarenheter sedan dess. 
Först mZlste Jag då tala 0 111 för Er. 
vilken stor glädje det var för oss att se 
så många k'ä ra an sikten nere vid. tåg~t. 
Där jag stocl i kupefönstret och lat bltc
ken o- lida ut l)V Cr skaran på perrongen, 
såg fag en syn. som brände sig fast i 
mitt il11'c . . ~nnu kan jag locka fram den, 
nar jag vill, och jag tycker ?å nästan 
jag kan höra bönerna. dessa boner, som 
vill följa och bära oss, och som skall 
fö ra miulga kineser fr a111 till nådens tron. 

Så sutto vi då, fem lyckliga kinarese
närer, till sammans med högar av blom
mor och paket. instuvade i vårt lilla till
fälliga hem. uncl er det nattåget hån 
S tockholm förde oss söder ut på väg mot 
det mål . Gud själv förelagt oss . Innan 
VI o'inO'o till vila fingo vi gemensamt
lägg~ n~(1 våra överfyllda hjärtan inför 
dir himmelske Fader. och dessa oppnade 
sig i tack och lov till Honom, som är 
vår Frälsare och Herre. - En stor ska
ra länkar och andra vänner mötte upp 
i Malmö nästa morgon. Några alltför 
korta minuter fingo vi fröjdas tillsam
mans, och så for tåget med oss vidare. 
Paketens antal hade ytterligare utökats, 
och kärlekens blomste r fyllde nu alla å t
komliga glas. och med sin doft förmed
lade de en hälsning från våra kära vän
ner i h e 111 landet, en häl sning. som fått 
följa och fröjda oss äve n här på båten 
ända in i de si s ta dagarna. - I Trälle
borg skulle Astrid taga farväl av sina 
kära. Gud hjälpte förunderligt, liksom 
han tidigare hjälpt oss andra. Visst var 
det med blandade känslor vi från färjan 
vinkade av hem och fosterland, men vi 
voro dock glada; glada i Gud och Hans. 
tjänst. Till Hamburg fingo vi behålla 
vår Stockholmsvagn, men där ' måste vi 
byta, och då det blev en liten stund 
emellan tågen , passade vi på att göra en 
blfxtvisit i staden. Vi fortsatte sedan till 

http:hj�rc<.ln
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Bremen och ankom dit först sent på 
torsdagskvällen, en aning trötta efter den 
långa tågresan. I Bremen var allt så väl 
ordnat för oss. Hotellvärden mottog oss 
med synnerligen stor vänlighet och 
på "ärans och hjältarnas språk". Bara 
detta innebar vila för trötta hjärnor S0111 

ansträngt sig med tyskan en hel dag. Här 
lågo vi nu stilla i ett och ett halvt dygn. 
Minnen från Ansgar och Gustaf II 
Adolf och många andra intressan ta sa
ker fingo vi taga del av linder en rund
resa genom staden . I Bremen hade vi dess
utom en del ärenden att uträtta; att ord
na med bagage. biljetter, pass och 

hört farbror Erik säga . Så inte heller 
här. Vi äro här på turistklass, en stor 
skara Guds barn, minst trett io, så långt 
vi veta. Trettio av hundratrettio. Vi 
aro ense 0111, att detta måste märkas. 
"Låt din l11un vitt upp, att jag må upp
fyi la elen", ringer det i mina öron. Om
kring 25 skandinaviska missi onäre r sam
las till morgonbön mellan kl. 10 och halv 
11 varje dag. Vi ha fått löfte att hålla 
till i matsalen den halvtimman. Gud har 
I'eclan välsignat de stunclerna. Jag är viss 
0111 , att också Ni. kära Missionsvänner, 
vill vara med oss då. Nä r dessa rader nå 
Er, ha vi kanske ännu en tid kvar om, 

Vilostund på däcll i BiscayabukteJ:. fotu, .'1. Linden. 

pengar m. 111. l:ncler allt detta konstate
rade vi åter och åter vilken ovärderlig 
hjälp det var för oss att ha Martin till 
reseledare, alltid hjälpsam och alclrig råd 
vill. 

Lördag f. 111. d. S sept. fortsatte vi 
med tåg ned till Brel1lerhafen. och under 
musik t ågade vi ombord på "Potsdam". 
Här på denna stora båt skulle vi nu ha 
vårt hem under fem veckor. Vi unclrade 
nog, hur det skulle bli, men då vi tagit 
deJ av allt , och bevittnat hur underbart 
Gud ordnat för oss i detalj, kuncle vi 
åter bara tacka och lovprisa. H ans Fa
dersomsorg är så förunderlig, och vi se 
Hans hand överallt. 

"Gud är aldrig utan vittnen", har jag 

bord. Bed. att Gud måtte få bruka oss 
bland alla dessa ' människor; till väckelse 
och till fräl sning. Redan har det kommit 
ombord en del österlänningar, bland dem 
sju unga kinesamerikanare, som ä ro på 
väg hem till sitt fosterland för att där 
förena sig med Chiang-kai-shek's arme 
som flygare. 

Redan på söndagseftermiddagen an
lände vi till Antwerpen, och där lågo vi 
stilla i två dygn uncler oavbruten lastning, 

- Onsdag f. m. nådde vi Southamp
tOll, men lade aldrig till i hamnen, utan 
de nya passagerarna kommo ut till oss 
på ett par mindre ångare. Som ett kärt 
minne från Southampton står det besök, 
vi där fingo ombord. Det var några av 
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t 

J ust som tidningen är färdig 

att tryckas kom det gränslöst 
smärtsamma meddelandet att 
vår älskade 

GUDRUN BOQVIST 
fått hembud . Hon dog i dysen
teri den 3:e okt. Några detalj er 
känna vi ej. Genom telegram ha 
vi fått veta att hon var sjuk och 
senare att hon hemkallats. Må 
Gud i sin stora kärlek hjälpa oss 
alla, att i undergivenhet för hans 
vilja kunna bära detta för vår 
mission så hårda slag. 

Särskilt behöva vi i bön bära 
f ram Gudruns fästman, Arvid 
Hjärtberg och hennes föräldrar 
och bröder. 

vet du icke 

»Länkdagarna i Norrköping 
och Värna» 12-13 sept. 1936. 

Hela hösten ha vi talat om, hur roligt 
det skulle bli; att få komma med till 
"länksammandragningen" i Norrköping 
och Värna. - När vi nu ha fått vara med 
där, se vi tillbaka på de dagarna med dju
paste tacksamhet. Vår himmelske Fa-

Arnes engelska vänner S0111 rest dit ned 
för att träffa honom och vi hade alla stor 
glädje av samvaron med dem. Under 
en liten andaktsstund i vår hytt fingo yi 
så starkt erfara de heligas gemenskap och 
mottogo heliga löften om förbön. 

Så har jag inte mera att förtälja i dag, 
men kanske några av de andra vill berätta 
vidare längre fram . Alla äro Ni inner
ligt och varmt hälsade från fem lyckl iga 
Guds barn, på väg till Kina. 

Genom tillgivna 
Ella Dalde. 

der mötte oss på ett alldeles särskilt sätt 
och gav oss av sina rika välsignelser. 
Vi ha fått vända åter förnyade, var och 
en till sin uppgift. Vi känna det som en 
stor förmån , att få stå med i "länkska
ran" och bedja om kraft, att i ökad kärlek 
till Uppdragsgivaren, verket och "länk
syskonen", stadigt vandra vägen uppåt 
hemåt! 

Det första mötet i serien hölls på 
K. F. U . M . i Norrköping lördagen den 
12 sept. kl. 8 e. m. E tt 40-tal "länkar" 
hade samlats och från första stund vilade 
verklig "veckstämning" över mötet . En 
N orrköpings-"länk" inledde med orden i 
2 M0s. 14: 12-14, och talade om, hu r 

. ovilliga vi 	ofta äro, när Herren kallar oss 
att gå sina ärenden. Vi bedja Honom 
sända vem Han vill, blott vi själva slippa 
undan. Så otjänstvilliga borde vi dock 
icke vara, ty när Herren kallar, giver 
Han ock den kraft och f rimodighet upp
g iften kräver. - Direktör G. P. John 
son hälsade oss så väll~omna. Ibland, 
sade han, pläga ad liga ätter, med med
lemmar spridda i skilda delar av landet, 
samlas till släktmöte. Så hade nu några 
av "länk-släkten" samlats här. - Frö
ken Lisa Blom, alla länkars älskade 
" Storemor", framförde så hälsninga r 
}rån miss ionsförestånclaren, vår Farbror 
Erik. och talad e sedan med ledning av 
Pauli maning till Timoteus: "Tänk på 
J esus Kristus - -". Vilken ny kraft 
skulle vi inte dagligen få förnimma om 
vi i varj e stund och varje handling tänkte 
på Jesus Kristus. Hur mycket skulle 
inte bli ogjort - och vad al1t skulle vi 
inte få nåd att utföra! Och hur mycket 
lättare vore det inte att uthärda i striden, 
0111 vi ständigt hade Herren Jesus för 
ögonen. - Sekreterare Erik Nilsson på
minde därefter om S. M. K:s nu hem
gångna miss ionär Anna Eriksson och om 
det kärlekens intresse hon städse lagt 
dagen. när det gällt N orrköpingslänkar
na. - Ef ter kafferasten talade fröken 
Hildur Blom. På ett gripande sätt må
lade hon för oss "avskedstavlan" från 
den 2 sept. då våra utresan de missionärer 
lämnade Stockholm. - Ordet lämnades 

i 
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sedan fritt och ett flertal deltagare f rån 
skilda håll begagnade tillfället att fram
bära något bibelord. Mötet slöts med en 
bönestund . 

Kl. 10 :30 på söndagsförmiddagen 
skedde avresan med buss från Norrkö
ping till Värna över Östra Ryd, där vi 
övervoro gudstjänsten i kyrkan. Predikan 
hölls av Indiamissionären Olof A. Jo
hansson. - Färden gick så vidare under 
sång och kl. l :30 voro vi framme i Vär
na. Maja Lundgren tog emot med ett 
hjärtligt " Välkommen", och stora fam
nen, så vi kände oss genast hemmastadda. 
Kyrkkaffe bjöds nu, varpå tillfälle gavs 
för dem, som så önskade, att åhöra hög
mässan i Värna kyrka, där prosten Karls
son talade. - Offentligt möte var utlyst 
senare på eftermiddagen och många hade 
efterkommit inbjudan, så att missionshu
set var väl fyllt. 

Prosten Karlsson inledde här med or
det i Rom. 12: 12. "Varen glada i hop
pet, tåliga i bedrövelsen, uthålliga i bö
nen." - Vi behöva maningen att icke 
förtröttas - bliva tillbaka. Även om 
det ser mörkt ut, om vi tycka oss ha 
många anledningar till oro, kunna vi dock 
under Herrens ledning härda ut på vä
gen. Gud avväger allt för oss, och vad 
som än möter, är det dock icke mera, än 
vad Gud ser ~ara förenligt med vårt 
bästa. Vi äro kallade till helig tjänst i 
Hans gemenskap. Ha vi då inte rik an
ledning till tacksägelse? 

Prosten tackade därefter för ett, av 
vänner i Stockholm till Värna missions
hus, skänkt antependium. - Efter en 
sång vidtog så kafferast. 

När mötet åter begynte, ledde fröken 
Lisa Blom i bön, och efter en duett ta
lade hon över Ps. 40: 4. "Han lade i 
min mun en ny sång, en lovsång till vår 
Gud." - Kan du som sitter här i denna 
stund, sjunga den nya sången? - När 
vi varit i stor nöd och blivit hulpna, då 
går det .lätt att tacka. Men allt efter 
som dagarna gå, blir det kanske åter 
Jämmer och klagan. - Du som i dag är 
l svårigheter, tacka dig igenom! - När 
vi se på missionen i denna tid, se vi 

många svårigheter. Men vår store Gud, 
som hört bön under år som gått, hör den 
förvisso också nu! " Lovsång höves oss". 

Efter en solosång talade direktör G. 
P. Johnsson, Norrköping. Han erinrade 
om att närmast påföljande söndag var 
valsöndag. Men också den sabbatsdag, 
som nu var inne, var en valdag! Skill
naden var blott den, att i det val som h;;r 
förestod fingo även de yngsta taga del. 
- Vid Husaby kyrka sade sig talaren ha 
sett en gravsten, på vars ena sida den 
dödes namn var inristat, men på baksidan 
stod det två ord, vilka gjort dj upt intryck 
på honom. "Lycklig omsider." Du. SOfT, 

sitter här i dag, hur väljer du ? Lyckar. 
i dag? Lycklig omsider? - Bön ocr. 
sång avslutade mötet. 

Senare på kvällen intogs tesupe, var
efter fröken Lisa Blom manade oss "län
kar", att vara trofasta mot vår FrälsarC'. 
Det var allvarsord, som vi sent skola 
glömma. En gripande bönestund följde, 
vari många hörbart deltogo. Hand i 
hand sjöngo vi till slut, "En tillflyktsort 
är urtidens Gud", ·samt "Amen". 

Så var då uppbrottsstunden inne, och 
pr buss och bil anträddes återfärden. - . 
Vi hade varit avsides med Mästaren 
nu väntade oss ·vardagens mångahanda! 

A. 

~io~. 
Kikungshan den 22 augusti 1936. 

Kära vänner och länkar! 
Då jag nu sätter mig ned för att skri

. va en hälsning fin eder alla som jag 
träffat på våra veckor eller länkdagar 
eller länkaftnar, så har jag tre små kort 
liggande framför mig på bordet. Ett kom 
från Vittsjö i Skåne, en plats som jag 

. aldrig har sett - annat än på bild -, 
ett annat från vårt nu så välkända Mau
ritzberg, och ett tredje kom direkt hem
ifrån min barndoms nejd, Sandås skola. 
Men allra mest värdefulla voro de för 
rriig, dessa kort, därför att de voro full
klottrade med namnteckningar av vän
ner sOI11 äro mig så kära. De allra flesta 
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känner jag sedan gammalt. Och jag tror 
man lär känna den allra bästa sidan av 
de människor som man träffar på någon 
av våra bibel- och ungdomsveckor. En 
del har jag till och med varit samman 
med på flera dylika veckor. Och vad be
tyda inte sådana vänner nu för mig! 

Jag vill alltså tacka er så hjärligt alle
sammans för dessa hälsningar I 

Jag har inte alldeles glömt bort vec
korna då tiden för dem kommit, utan vi 
ha nog fått mötas inför nådastolen. Här
omdagen sade jag just till vår vän Arvid: 
"Tänk att Mauritzbergsveckan håller på 
j ust nu I Och förra året vid den här ti
den, var jag där. Det är nästan ofatt
bart!" När dessa hälsningar komma en 
tillhanda, så följa också en hel ström 
av minnen med dem. Många av dem kom
ma lika friska för ens inre syn som ha
de det varit igår. 

Men jag kom också att tänka på den 
och den som jag lovade mig själv att 
jag skulle komma ihåg, åtminstone i bön 
- - - men, man har glömt. Man på
minnes också om den . långa adresslistan 
som ligger i skrivbordslådan - - 
men föga använd. Ack! , hur gärna skul
le jag inte vilja stå i personlig kontakt 
med er alla, men ni få {brsöka förlåta 
mig! Det kräver både tid och pengar att 
skriva många personliga brev. Istället få 
ni försöka räkna sådana hälsningar som 
denna, genom vår kära tidning Sinims 
Land, såsom personliga. 

N u har jag också en alldeles särskild 
anledning till att skriva dessa rader. Vi 
ha nämligen vår årliga konferens på fäl
tet j ust i dessa dagar, och då ville vi alla 
trettiofem missionärer som äro här ute 
i Kina, få lov att sända en ' hälsning till 
alla kära länkar och vänner. Ni som va
rit med på veckorna under föregående 
år kanske kommer ihåg, att en hälsning 
från vår missionärskonferens lästes upp 
vid något tillfälle under veckodagarna. 
I år har emellertid konferensen här i 
Kina inträffat sedan alla veckorna varit 
förbi. Så vi se oss ingen annan råd än 
att nå alla länkar och vänner så här 'ge
nom Sinims Land. 

LAND 10 okt. 1936 

På grund av kommunistoroligheterna 
har konferensen i å r blivit en ovanlig 
konferens med avseende på tid och plats, 
då den ju hållits så sent SOI11 i mediet 
av augusti och så långt från vårt fält 
som på gränsen mellan Honan och 
Hupeh, på Kikungshan. Det är också 
ovanligt att alla arbetarne ha kunnat läm
na sina stationer och komma till konfe
rensen. 

Torsdagen den 13 augusti började vår 
konIerens. Öppningsll1ötet leddes av vår 
föreståndare på fältet Carl Blom. Han 
talade om Guds barns verk och vila ut
gående från Hebr. 4, särskilt de nionde 
och tionde verserna. Det var en tanke 
särskilt som jag fäste mig vid och det var 
denna; för den som vilar i Guds vilja 
och alltid verkar Guds verk i Guds kraft, 
blir mödan och arbetet en vila. Endast 
då vår ande så får vila i Guds. kan Gud 
få förhärliga sig själv i oss. Ty det är 
inte frågan om att vi skola förhärliga 
Gud. - - - som vi så ofta tanklöst 
säga. 

På fredagen började behandlingen av 
konferensfrågorna och pågick till näst
följande torsdag. Detta var för mig l1Y~ 
komling mycket intressant och öppnade 
blicken för en hel massa förhållanden 
som jag förut inte kände till eller inte 
förstått i hela cless vidd, även 0111 jag 
hörts talas om en hel del hemma. En hel 
del var nog sådant som inte heller kan 
förstås riktigt förrän man kommer till 
Kina. Kanske de flesta frågorna voro 
organisatoriska, såsom avgörande av 
sammansättningen av olika kommitteer 
samt fördelningen av för verksamheten 
användbara medel, antingen absolut nöd
vändiga eller behövliga och synnerligen 
önskvärda sådana. Pör en hel del av er 
därhemma som studerat någon missi011s
litteratur äro sådana fragor som dessa 
säkerligen inte okända : hur snarastmöj
ligt få den inhemska församlingen själv~ 
styrande. självförsöl-jande och självlit
bredande ? samt den speciellt för Kina 
så aktuella frågan 0111 de av missionen 
kontrollerade skolornas beroende: -under 
elen kristna församlingen eller under sta~ 
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ten. Det är allt sådant som vi få bedja 
verkets Herre leda med sin mäktiga 
hand. 

På torsdagen kunde vi så avsluta vår 
konferens. Sista mötet son1 hölls på kväl
len fingo vi taga del av Herrens natt 
vard . Missionär Linder talade då några 
allvarliga och inträngande ord. Med 
tacksamhet se vi nu tillbaka på vå r goda 
och givande konferens. Och just i des
sa sista dagar av månaden vända vi åter 
till våra olika uppgifter i Mästarens vin
gård. För mig blir det ju att för första 
gången sätta mig in uti det arbete Her
ren har kallat mig till. Det längtar jag 
nu efter, och mitt hopp och min bön står 
till honom som allena ger kraft och nåd 
och visdom. Vi prisa honom för hans 
oförskyllda och oändliga nåd att vilja 
bruka oss till själars hjälp och frälsning. 

Eder vän och broder i Herren 
Gösta Goes 

Sinan den 28 aug. 1936. 

Kära missionsvänner. 
Lovad vare Herren! Dag efter dag 

bär han oss. G~/,d är vår frälsning . 
Ps. 68: 20. 

Nyss återkommen från en 14 dagars 
semester på Kikung, där vi alla S. M . K: 
are haft vår årskonferens . Där, och un
der resan till och från, gott kamratskap. 
Däruppe goda möten, vacker musik m. m. 
att njuta av. 

Vid återkomsten mötte mig den ena 
jobsposten efter den andra. En gosse 
hade dött. Under stormen hade ett hus 
rasat, tre getter hade dödats, o. s. v. När 
jag hämtat mig, fick jag clock se Gucls 
nåd även i detta. En sjuk flicka hade 
blivit så inklämd, då huset rasade, att hon 
inte kunde krossas ; när de fått undan det 
som höljde henne befanns hon vara 
oskadd, hade endast några lätta skråmor 
i ansiktet. Gossen som dött, var den lille 
blinde Xdelsten, I hans ställe fanns re
dan en utkastad flicka, som jag kallar 
Barmhärtighet. 

Flera små gåvor har påmint oss om 
Guds allseende och allvetande närvaro. 

På grund av den svåra torkan ha 
många välbärgade personer blivit allde
les utfattiga, och många ha bringats ur 
fattningen, Medan jag var borta kom ett 
efterlängtat regn, som väckte nytt hopp 
hos folkmassan. Varannan dag går ett 
"fattig tåg" från Tieh men, en köping 
30 Ii väster ut, de som kunna utvandra 
begagna sig då av dessa fritåg . Cykel
åkare bli ofta skjutna, för att rånaren 
må bli i besittning av deras eftertrak
tade fortskaffningsmedel. Rätt säger 
profeten : Ingen frid är på vägarna. 

Sänder med ett kort, som visar vår 
sOlUmarskola. N u har höstterminen be
gynt med dessa och ett antal andra ele
ver. Må Guds välsignelse vila över oss. 
Alla lärarna äro troende. Att besöka 
byarna norr ut är riskabelt både för mig 
och evangelisterna, Lättare är det för 
äldre kineskvinnor. Dem får Herren 
bruka på ett underbart sätt. 

Egentligen skulle jag ha skrivit en rap
port om Barnhemsverksamheten, men 
dessa dagar ha vi så mycket att göra; vi 
ha rustat ut flera, som lämnat hemmet 
för att på egen hand söka sig fram i livet. 
"Den rättfärdiges släkte varder välsig
nat." 

Vi för intet hava fått: nådens 
gåva utan mått, 

Vi för intet giva må, Herren 
själv har talat så. 

Eder i Herren 
M aria Pettersson. 

Missionärernas adresser. 

Carl och Ethel Blom, lMalte och Ida Ringberg, 

Wilhelm och Margaret I Swedish Mission, 


Bergling. } Yuncheng, Sha, 
Frida Prytz, IChina, via Siberia. 
Maria Nylin, 
Martin Linden, I 
Lisa Gustafsson, } Swedish Missi.on, ~shi/~, Sha. 

Cluna, vIa Slbena. 

Estrid Sjöström, } Swedish. Mission, . 
Dagn N d Chlehl,lslen, Sha. Ch ma, 

y or gren, via Siberia, 

http:Missi.on
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Selfrid Eriksson, Swedish Mission, Yung/si, 
Åke liaglund, } Sha. China, via Siberia. 

Swedish Mission, 
Gerda Carlen, Juicheng, Sha. China via 
Judith Hultqvist, } Siberia. 

Carl Gustaf Nordberg, l 

Arvid Hjärtberg, 

Ida Söderberg, f 

Astrid Löfgren, 


Ingeborg Ackzell, 

Swedish Mission, 
Hoyang , She. China, 
via Siberia. 

Swedish Mission, Tali,
Hanna Lundberg, } She. China, via Siberia. Thyra Lindgren, 

L. Hugo och Marie} Swedish Mission, 
Linder, 

Ebba Widen, 

Martin och Birgit 
Bergling, 

Frik och Ingrid 
Malm, 

Gösta Goes, 
\Iaja Lund mark, 
Gerda Gustafsson, 

, . . p
,,,[ana ettersson, 

:vforris och CaroIa 
Bergling, 

Ella Dahle, 

.'\strid Håkansson, 


P·/:cheng, She. China, via 
Siberia. 

Swedish Mission, 
Shw/.hsien, Ho. China via

} Siberia. 

l 
Swedish :Mission, Loyang~ Ho. China, via Siberia. I 

'Swedish Mission, Sinan,
'Ho. China, via Siberia. 

Lutheran Teological Semi· 
\ nary, Shehow, H lip. . . 

China, via Siberia. I 

1 

Training Home, China In
land Mission, Kiang/u, Ku. 

China, via Siberia. 


lTraining Home, China Inland 
Arne Bendtz, Mission, Hwaining, An. China, 

. Via S,bena. . 

Hemmavarande missionärers och 
hemarbetares adresser. 

\fi ss ionsföreståndare och Fru E. Folke, 
Sigurdsvägcn 44, Nockeuy , eller Drottning
gat. 55, S. M. K:s exp., Stockholm. 

REDOVISNiNGAR 

för medel influtna till "Svenska Missionen i. Kina" under sept. 1936 


Allmäl1na missionsmedel. 

1051. "Fyra vänner, 
naths minne, l 

1052. Ossie Granaths 
1053. H. L., Skövde 
1054. Vij o. Solberga 

LAND 

Aug. och Augusta Berg, 
Joh. och Ingrid Aspberg, 
Dagny BergJing, 
Dagny Edla Berg\ing, 
Emma Anderson, 
Anna Janzon, 
G. A. Österberg, 

10 okt. 1936 

I . l Missionshemmet, 
} DlIVbo, I Su.1tdbyberg. 

J 
Henrik och Hilma Tjäder, Nobelvägen 86, 

Malmö. 

Rich. och Hildur Andersson, Hovs/a. 

Nath. och Elsa Enghäck, Floragatan 22, Hjo. 

Anna Hahne, V. Amiralitetsgt. l, Karlskrona. 

Inez Bölling, c/o Landsf. Hansson, Sävsjö. 

Maria Hultkranz, Essingringcn 35, Essi1tgen. 

J udit Högman, Drömstigen 28, AppelvilwL. 

Nils och Olga Styrelius, Robert Almströmsgt. 


4, Stockholm. 
Carl Johan och EI-sie Bergquist, Tenh1tlt. 
Hanna Wang, C 304, ÖstersuHd. 
Elna Lene", Boda, Ovamllyra. 
Li sa Blom, Östbroga, Alvsjö, eller Drottninggt. 

SS, S. M. K:s exp., Stockholm. 
Hilclur Blom, Östbroga, Alvsjö, eller Drott 

ninggt. 55, S. M. K:s exp., Stockholm. 
Svea Pettersson, A vmätarvägcn 17, Stureby, 

eller Drottninggt. SS, S. M. K:s exp., Sto.:/t
holm. 

Vera Axelson, Fridhemsgt. 28, Stocllholm, 
eller Drottninggt. SS, S. :M. K:s .ex p., Stock
holm .. 

Anna· Linden, c/o Folksskoll. Maja Ahlgren, 
Ryssby (t. o. m. 31/12 -36), därefter Igel
damsgt. 16, Stockholm. 

Insänd litteratur. 

Tre Härolder. Av Oskar Ten~-ing. Svenska 
:Missionsförbunclets Förlag, Stockholm. Illustr. 
68 sid. Pris häft. 90 öre. 
Rdigion och Magi hos Afrikas naturfolk. Av 
Efr. Andersson. Svenska Missionsförbundets 
Förlag, Stockholm,. 250 sid. Pris häft. 3: 75; 
klotb. 5:- . 

Solnp/,gången. Illustrerad miss ions kalender. 
Svenska Alliansmissionens Förlag, Jönköping, 
Pris 2 :-. 

Under Julhelgen. Illustrerad htltidning ut
given på Svenska Alliansmissionens Förlag, 
Pris 1 :-. 

till Ossie Gra
sept." .. 
minne 1/9 ... . 
........... . 
arbetsfören. 

lOSS. 

55:
100:
10:
20:

1056. 
1057. 

1058. 
1059. 

Koll. vid C. ]. Bergquists besök 
il K. F. U. K., Klippan 
A. B., Sthlm . ......... . 

E. J.. Boden, till Joh. Aspbergs 
underh. . .... .. ...... . 
"En länk" ........... . . 
K. S., Vinslöv, "tionde" 

25:
4:45 

100:
25 :
25:
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1060. 

1064. 
1065. 
1066. 

1067. 
1068. 

1069. 
1070. 
1071. 

1072. 

1073. 
1077. 
1078. 
1079. 

1080. 

108 1. 
1082. 
1083. 
1084. 
1085. 

1086. 
1088. 
1089. 

1090. 
109 1. 

1092. 
1093. 

1094. 
1095. 
1096. 
1097. 
1098. 
1099. 
11 00. 

1101. 
11 02. 
1103. 
1104. 

1105. 
1106. 
1107. 
1111. 
111 2. 

S. o. A. J-n, E. J.. A. L. , G. L., 
o. E . T. J.. till O ssie Granaths 
minne 1/9, vid en missionshög
tid i Kullerstad ... 
G. S., Grängesberg 
F . B., Ovesholm ..... 
E . L , Uppsa la, till Li sa Gus
tafssons underh. . . . . 
E. S., Röclj enås .... . 
Miss ionsväner Sjötorp, gm 
A. S....... . 


B. o. K. L 
S. W., Norrköping 

''J. B., ett löfte åt Herren", gm 

A. B ., Skellefteå .. 

Vänner i Tålebo, sparb. medel, 

gm D. F., 

"En länk 9/9" 

M. P., till systet· O ssies mIllIle 

" I. J esu namn" 

Klippans KristI. Ungdorns
fören ., till Hanna Lunclbergs 

underh. 

Koll. v. K ina länkens möte un 

der C. ]. Bergquists besök, g m 

A. M. L, Malmö 
A. J.. Fliseryd .. 

Nye Mfg., 

E.]., Vetlancla .... ... . . 

F . F., Sundsvall ............ . 

"En vän till Maja Lundmark", 

till hennes underh. 

E. B ., Duvbo, " länksparb." .. 
H. H-n, o. K G-g . .. .. 
"En nypa mjöl", Skell efteå, 
gm A. B.................... . 
A. Å ., Södertälje ..... ... . 
A. ]., Uppsala, sparb. medel gm 
K. R ... ...... ........ . 

L B., Sävsj Ö, "Herrens del" 

Ki naIänkarna, Gbg, till C. G. 

No rdbergs o. G. Goes llnderh .. 

G. o. E., Edsberg . ... ..... .. . 

"En länk, Ordspr. 10 :22" .. 

Ch . T., Storängcn .... . . . . . .. . 

B. G., Sollefteå ....... . . 

"E n länk" ........... . 

Till Gösta Goes llnderh. 

Linderås K yrkl. Mi ssionssy 
fören., vid besök av E lsie Berg

(juist 

"Gunnar" ....... 

"Avbet. å skuld" g m. A. B. .. 

Koll. i Hörstorp, Ö. Ryd .. . 

K oll. o. Kaffe i Värna missions
hus 13/9 ......... . . 

M. L., Vä rna en ficksparb.... . 

L A., A tvidaberg .......... . . 

G. L, Nkg .. .. .. .. .. .. 
A. H ., "tack och tionde" .. . . 
K F. U. K, Kr istianstad, till 
Ida Söderbergs umlerh. 

20:
15 : 
50:

25 
25'

10 : 
30:
5: 

10: 

26:
30 : 
5: 

10:

50 :

45:
25:
50:
10:
4 :75 

15 : 
21 :20 
30 : 

10 : 
10:

17: 
10: 

50:50 
500 : 
20:75 

100 : 
15: 
2: 

60 : 

25 : 
10: 
10 :
26:65 

85: 
3 :

100:
15: 
20:

450:

1113. 

1114. 
111 5. 
11 16. 
1119. 

1120. 
11 21. 

11 22. 

1123. 
1124. 
1125. 

1126. 
1127. 

11 28. 

1129. 
113U. 
1131. 
1132. 
1133. 
1134. 

11 35. 

11 3(,. 
1137. 

113<;. 

1139. 

106 1. 

1002. 
IOG3. 

1074. 

1075. 

1070. 

1087. 
1108. 

1109. 

1110. 

1117. 

K. F. U. NI:s Scoutkår, Häss 
leholm 
N. T. B., Sthlm ....... .. .. . 
Onämnd, Vr igs tad ...... ... . 
G. K, Björköby 
C. Th. E. , Kumla, "Marg,its 
minne 10 sept." .... ... .... . . 
D :0, "på 60-årsdagen" 
A . S., Björköby, "ett litet skör
deoffer, Ordspr. 3: 9" .... 
L. M. F :are i Kri stianstads
gruppen .. . ..... . ... . 
A. N., Svängs ta 
Syskonen B., Knislinge 
Vänner i Bye, Mar ieby (12:
+10 :- ) 
D :o i Öd, d :o ( 15:25+ 10:-) 
"Onämnd, till V ille Berglings 
underh. . ... . . .... ... . 
Jkpgs Kr istI. Ynglingafören. , 
vid E. Folkes besök 
"B. F." . ..... . .. . ..... .. . 

J. v. NI .. S th lm, ficksparb. 
"Onämnd" 
A. ]., Österäng .. . ......... . 
De U ngas syEören. i Ästorp . . 
V. O ., Burön, "Tackoffer" 
gm A. B. ...... . .... .... . 
R. H ., Sigtuna, sparb. 4: 14, 
gåva 6 : 25 . . . . 
L H., Kiruna ........... . 
S. L.. Flugeby, "ett t ack till 
Gud för hans stora nåd" ... .. . 
Mi ssionsgåva från St. Bölöby i 
'Möl'lunda . ... . .. .. .. ... ..... . 
KinaIä nkarna i K lippan till 

20: 
10:
S:

30:

1000:
1000:

35 :

Il :25 
5:- · 

20 : 

22:
25 :25 

2400 : 

85:53 
50:
4 :47 

160: '-': 
S: 

SO:

15 : 

10 :39 
10 : 

5: 

25 :

Hanna Lundbergs underh å~ll_. _. _1_00_ : _ 

Kr. 7,S20: 19 

Särskilda ändamål. 

H . L, Älgarås, "tionde", till 
Barnh. i Siuan. . ..... . .. . . 
S. S., till el:o gm d:o 
Rundbygdens småskola, ti ll 
Hanna W ang, att anv. efter 
överensk. g m A. F. , Ängsta . . 
P . D . R., Ystad, till Martin 
Berglillg at t anv. efter gottf. .. 
E. P., Lindesberg, till Ma ria 
NyJin, för d :o .. ...... .... . . 
M. E ., Kopparberg, till d:o g m 
d: o ........ . .... ... .... . . . 

1. A. M ., till tre evallg. underh. 
L. , för evang. ullderh. hos H. 
Linder ..... ... ...... . 
E . J., Vet ianda, till J. Hult
qvi st att anv. efter övereIlsk. . ' 
A. H ., till Lisa Gusta fsson, fö r 
Snöflingans gosse i sko lan .. 
E. B., Kopparberg, ti ll Maria 
Nylin, att anv. efter gottt ... 

3: 
S:~ 

4:

10: 

5: 

5: 
300 :

10 :

15: 

25 : 

5 :
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1118. S. S., till bibeJkv.• Yungtsi 
underh. 50:

. Kr. 437 :-

Allmänna missiQnsmedel 7,520: 79 
Särskilda ändamål 437: - 

S:a under sept. mån. 1936: Kr. 7,957: 79 

Med varmt tack till varje givare! 

"Må de sorn kiiltlta dill namlt fö rfrösta på 
dig; ty dit övergiver icke de/l' SOIlt söka dig, 
Herre." 

Ps. 9: 11. 

Redovisning 

över Influtna gåvor till Missionshsmmet i Duvbo. 


juli-september /936. 


In JlGl1wa,' K. H-m, Södertälje, Kalvstek, 
L. B-son, Björköby, Äpplen. 

Kon/ant,' B. H-bg, Stockholm, 25:-; Hem
mets sparbössa, 36:-; M. P-n, Kumla, 20 :-, 
Hemmets sparbössa, 20 :60, F. P-n, Björklinge, 
till julgran, 10 :-, Hemmets . sparbössa, . 12 :50. 

Med va rmt tack till varje givare' 

"Gud är ·icke . orä/lvis, så all han förgäter, 
vad l hoven verkat." Hebr. 6 :9. 

A ugust och .Ii /tg lIS la Bcrq. 

HANS STJÄRNA I ÖSTERN. 

33 :dje å rgången. 


Redigerad av Erik Folke är nu 


utkommen. 

D en innehåller: 

M issionspsaI11l .. 

Ära vare G·ltd. Av pastor J. H off. 

Töcknet iV'ilket Gud var. Av missionär 


Carl F. Blm/I. 

ll1in Vingård. ,\v l1li ss ions fö rest. Erilt 
Folke . 

Trenne missiul/sledare. Av missionär 
Aug. Berg. 

Ett jJersouligl v ittllesbörd. Av fröken 
Ingeborg Aclt:;ell. 

F{'/It l::ornhröd. Av fröken J/tdith Hult
qvist. 

E rfarenheter i Cuds skola . Av fröken 
Lisa BIolII. 

Sändebud tilt Sini/lls Land. III. 
Varför jag blev missionär. Av miss ionär 

Aug. Berg. 

Gottfrid JUing/l er. Av missionsf. Eri/~ 

Fal/w. 

Bärgad tör evigt. Av missionär Ake 
Haglund. 

Det segra skall ditt lwrsbaner. Av pastor 
Nath. Engbäch. 

iVåg ra glimta.r från Sinans barnhem. Av 
fröken jl!{aria Ny/i'll. 

Ralcl'yggad. Av missionär Carl F. BI01/'1. 
Kuei..Lin. A v fru Olga. Styrel-ius. 
RövarhövdingclIs IlIIstru. Av fru Ingrid 

Aspberg. 

Tiindst/:chau. Av JDng. 
Kalendern, . vars innehåll är mycket gi

vande och omväxlande samt rikt illustre
r ad,. rekvireras frå n Svenska Miss'ionens 
i Kina. För/ag, Drottninggt. 55, Stock
hor/ll. 

Pris: . häfta d l : 50, kart. 2 :-, klotb. 
3 :- . Vid köp a v mins t 5 ex. lämnas 25 
% rabatt. Ej fraktfritt . 

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


Telefon: 104459. 105473. Postgirokonto n:r 50215. 
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insänd litteratur. - Redov. - Hans Stjärna i Östern. 
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