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ANSVARI G UTGIVARE ; E. FOLKE. 

Den 16 [juni 1938. 

»L ycka ske konungen! Herren 

hans vägar berede, 

Styre hans råd och hans hjärta 

för sorgerna frede! · 

Herren vårt land 

Hägne . med faderlig hand 

och i sin fruktan oss lede 1» 
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s. M. K:s A R S H Ö G T I D. 
"Han uppfyllde - själen med sitt goda." 

Ar inte detta vad som skett under det 
gångna årsmötet, och var det icke, för 
att detta skulle ske, som vi samlades? 

Vi fingo ett nytt "hem" denna gång, 
och för detta äro vi också tacksamma, 
Inte kände vi oss som främlingar i Os
cars församI ingshem, utan som hemvän
dande barn. 

Våra kära gamla vänner kommo' med 
oss dit, och en stor skara nya vänner 
mötte oss där, så den stora salen var 
vid alla våra möten mera än väl besatt . 
För detta och för all den kärlek och 
välsignelse som strömmade över oss sä
ga vi Gud vårt ödmjuka tack. 

Mötet öppnades på ondagskvällen av 
missionsföreståndare Erik Follu, som 
hälsade alla varmt välkomna samt tac- · 
kade för att vi fått komma till Oscars 
församlingshem och fingo känna oss 
välkomna där. 

Kyrkoherde Valdus Bengtsson hälsa
de S.M.K. välkommen till Oscars för
samling. Vi känna, fortsatte kyrkoherde 
Bengtsson, det som en stor nåd att det 
blivit oss förunnat få årsmötet hit, och 
vi önska att under detta möte få något 
som hjälper oss ej blott för stunden 
utan för tider som komma. 

Efter en sång vidtog mötesförhand
lingarna. Kassaredogörelse och revi
sionsberättelse lästes, och den tillstyrk
ta ansvarsfriheten beviljades. De förut
varande revisorerna: missionssekr. T. 
Dahlin, grosshandl. Alfr. Jansso~ och 
överingel110r P. Werner, återvaldes, 
likaså revisorssuppleanterna: fröken 
Signe Schubert och missionssekr. Elis 
During. 

Pastoi- Alb. Lunde från Oslo talade 
därefter med ledning av Sak. 6 kap. och 
särskilt v . 8. Vi kurina endast föra. in 
dessa föredrag i korta sammandrag, 
men vi bedja att Gud skall välsigna det 
ändå. 

Profeten ser hästar och vagnar draga 
ut. Vi ha i Norge två bibelöversättning

ar. I den ena lyder den 8 v. sa: "Genom 
dem som gingo mot nordlandet stillade 
jag min vrede på nordlandet." Detta är 
markliga ord och svåra att förstå, odt 
det finns många tolkningar av dem. I 
den andra översättningen heter det: 
"De komma min ande att vila där." Det 
synes mig peka på något gott . Där Guds 
ande vilar, d~ir är det gott, och för det 
vill jag stanna. Vad menas med "nord
landet", kunna vi tänka oss att det är 
Skandinavien? Nog ser det ut som om 
domens dag började gå fram över jor
den, många, mflllga G uds barn ha redan 
fått lida mycket. Kunna vi hinka oss,. 
att Gud vill hålla domen för en tid borta 
från oss. Vi kunna inte säga att det ej 
är så. Men varför skulle vi få en sådan 
nåd? Ar det månne ej därför att vi fått 
nåd att gfl i n i Guds arbete på missions
fälten? Det är ju inget som Gud så nit- ' 
älskar för som evangelium. 

I Jer. 23 kap. läsa vi: "Se, dagar 
skola komma - då jag skall låta en rätt
färdig telning uppstå - Herren var 
rättfärdighet." Det är han som skall 
skaffa rätt och rättfärdighet pil jorden. 
Gud, som vi tro på, hall ser på hedna
missionen och han väntar på oss. Göra 
vi allt vad vi kunna för missionen så 
påskynda vi Herrens dag. Må det verk
ligen vara så, att Guds ande vilar över 
nordens land. Give han sin nåd härtill. 

Efter ett samkväm, vartill alla fritt 
inbjödos aven kär vän, avslutade kyrko
herde V. Bengtsson dagens möte. 

Det är ett par ord, yttrade kyrko
herde Bengtsson, som stå under kassa
redogörelsen och SOl1l stdUat emot mig: 
Skulder inga' Aldrig förr har jag sett l 

dessa ord under en sådan redogiirelse, 
och jag förstår att det Iigger en sär- ' 
skilcl Guds nåd och gäva i ett sfldant 
resultat. Men det för Ol'kS~l tanken till 
en annan ännu större gåva: syndaför
1fttelsen. DA vi få samlas inför tronen 
en gitng, skall det då ljuda: Skulc\el
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inga! Tänk, att da få vara med, ja, för 
det finns inga ord. 

* 
Kristi himmelsfärdsdag höllos mötena 

som vanligt i Betesdakyrkan. 
Missionsföreståndare Erik F ol/le in

ledde f. m. möte med att läsa Joh. 20: 
17: "Gå till mina bröder, och säg till 
dem , att jag far upp till min Fader och 
eder Fader, min Gud och eder Gud." 
Detta fick vara en hälsning frrln H erren 
Jesus själv till alla som saml ats , sade 
tal a ren . Gud är vår Fader, men han är 
också vår Gud. Särskilt i denna nödens 
tid är det gott att veta, att det ä r vår 
Fader, som har hand om oss, om sin 
mission och sina tjänare. Det är Fadern, 
som följer med i den kallel se ha n givit 
oss. Må vi taga emot den och tacka för 
den. Ha vi ej under året som gått åter 
och å ter fått mottaga bevis på att vå r 
Fader lever och har hand om oss och 
s itt verk under alla förhållanden. 

Efter en körsång predikade pastor 
Alb. Lunde över orden i Lukas 24: 45, 
53. När vi tänka på hur det förut står 
om lärjungarnas bedrövelse över att Je
sus skulle gå bort, och om at t även J e
sus var bekymrad häröver och talade 
trösteord för att hjälpa dem, och nu 
läsa om att de voro glada, kunna vi 
då annat än glädjas över denna föränd
ring. Jag önskar att något av deras 
glädje må falla över oss . Vad var an
ledn ingen till deras glädje? 

Lärjungarna hade varit vid korset, 
och där syntes dem allt så mörkt. Vi se 
de två på vägen till Emmaus. Jesus gick 
med dem och han frågade: "Varföl' ären 
I bedrövade?" Detta är bilden vi ha av 
dem föru t. lVIen så hade de haft några 
dagar tillsammans med Jesus. Han hade 
tett s ig för dem som levande, och han 
hade tal a t med dem om riket och att 
han skulle komma igen. Vilka hä rliga 
dagar! Det står också att han öppnade 
deras förstånd så att de för stodo skrif
ten. De hade levt med honom i flera å r. 
men först nu blir bibeln upplå ten för 
dem. De få också ett budskap a tt bringa 
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ut till världen: omvä ndel se och synda
förlåtelse i hans namn. Tänk vilket bud
skap! Är det ej anledning till glädje. 
Men det står också: Under det att ha n 
lyfte sina händer och välsignade dem, 
lyftes han från dem. När de nu såac, 
Herren försvinna, så blevo de icke b"'e
drövade utan de tillbådo honom och vän
de tillbaka till Jerusalem med stor 
glädje. Det var flera anledningar till de
ras glädje: Vissheten att Jesus levde, 
förmåga att förstå skr iften, det under
bara budskap de fått att utbreda, den 
kraft som Jesus skulle sända dem och 
till sist: de välsignande händerna. Dessa 
händer äro alltfort uts träckta över Her
rens vittnen, och de första lärjungarnas 
anledning till glädje, det är alltfort hans 
Iärj ungars gl äd j ekällor. 

Huru yttrade sig deras glädje? Det 
står att lärjungarna tillbådo Herren. 
Vad betyder det? Jag tror inte att de 
bad om något, men de beundrade och 
tillbådo honom. Det är en helia ställnina 
~om vi få intaga. Allt är g~tt, vi h: 
mget att bedja om, endast hylla och till
b:dp. Jag undrar, om det ej blir det 
vasentI!gaste för oss, då vi komma inför 
tronen en gång, tillbedjan och beundran . 
I skolen vara mina vittnen. Detta 
~a~e Jesus till lärjung<Jrna, då. han gick 
liran dem. Vem kan fylla den platsen ? 
Det är ett högt och stort kall, givet oss 
av Jesu s. Det är a llvarli o·t att vara en 
kristen och vara med på\erget, se Je
sus fara och höra hans ord. Det är an
svar. :Må vi få nåd att gå in under det 
ansvaret! 

* 
Eftermiddagens möte inleddes av 

mission~l r Nils Stvrelius. Med lednin o' - '" av Ps. 103 påmindes vi om hur rik vår 
väg är på lovsång och om att vi upp
manas att lova och prisa Herren. Även 
under de svåraste förhållanden kommer 
loysången fram. I Uppenbarelseboken, 
som beskriver G ud s domar, ha r ej lov
sången tystnat. Vi få tacka Gud för vår 
gärning och för a llt "ad han gjort. Tänk, 
på V;lrt lilla fä lt har under å ret närmare 
600 nya medlemmar intagits i försam
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lingen. Ha vi ej anledning till jubel. 
Underbara ting har Herren gjort. Jag 
tror, att i Kina har aldrig förr varit en 
sådan massrörelse som nu. Vi få tacka 
Gud för vad han gjort, men ännu åter
står mycket. Dörrarna äro öppna, men 
de hålla på att öppnas än vidare. 

iVIissionssekr. Martin Linden lämnade 
en del utdrag ur årsberättelsen och mis
sionär Martin Bergling talade om olika 
slags vagnar, som Gud använder till att 
föra sitt verk fram i Kina. Det är tält· 
predikan, som verkligen får vara till 
hjälp för många. Det ä r planscher och 
bibelspråk, som sättas upp på väggar 
och stolpar. De väcka intresse och föra 
människor till missionsstationer för vi
dare kunskap. I Shanghai finns en ra
diostation, som sänder ut andligt pro
gram 7 timmar varje dag, vad skall inte 
det betyda . En verklig folkrörelse pågår 
bland urstammarna i det inre av Kina. 
By efter by kOlT1lner till tro. Arbetet 
bland muhammedanerna, det är ett hårt 
arbete, men några vinnas ändå för 
Kristus. Opieasyl- och sjukvårdsarbete 
är ett sätt att vinna själar för Gud . 
lvIissionärshemmet, hemlivet, är också 
något S0111 ofta får vara till hjälp, och vi 
fä tacka Gud för familjelivet. Det är 
livet, ej ordet, som är det kraftigaste 
vittnesbördet. Gud give trohet och vil
lighet i all tjänst. 

* 
Fredagens möten började med mor

gonbön av kyrkoherde G. Arbtitan, vil
ken läste Ps. II S: 3. "Vår Gud är i 
himmelen; han kan göra allt vad han 
vill." Jag tänker, sade talaren, att vi 
alla vilja säga: "Ja och Amen" till de 
orden. Men har den erfarenheten blivit 
min, är det också min plikt att vittna 
om vad det betytt för mig. 

Denna psalm hör till den grupp psal
mer som kallas lovsången, den, som Je
sus sjöng innan han gick till sitt lidan
de. Johannes, som har bevarat Jesu 
översteprästerliga förbön, berättar, att 
när Jesus bad, lyfte han sina ögon mot 
himlen, och så få vi tänka oss att han 

även sjöng lovsången. Det är den himl a
farne , som vill med si n blick visa vägen 
mot de ev iga höjdernas härlighet. Låt 
oss följa den blicken med vårt hjärtas 
ögon. Gå våra böner genom Jesu hjärta, 
skola de nå Faderns hjärta. Gud i him
melen vet vad Jesus gjort för oss, och 
därför äro vi välkomna för blodets skul t. 
Detta ord är en trosbekännelse: Jag 
tror på Gud Fader allsmäktig. Vilken 
trygghet för Guds fattiga barn att få 
leva i denna visshet. Vi simlle väl lyfta 
V~lra huvuden uppåt och vara glada. Att 
Guds Son frivilligt begränsade sig då 
han blev människa för att utföra sin 
förson ings gärning är en sak, men Guds 
allmakt är ogravei·ad. Men vad vill då 
Gud, då han påminner om sin a llmakt? 
Är det ej att påminna om vad som står 
i sången: " Tryggare kan ingen vara än 
Guds lilla barnaskara." Trygga och fri
modiga, det är ett missionsord och ett 
ord til.1 missionsfoJket och till missionä
rerna. Släppa vi tron på Guds allmakt, 
då glida vi bort från missionens grund. 
"Mig är g iven all makt i himmelen och 
på jorden, gån tör den skull." De orden 
lysa på, att han har Guds allmakt i si na 
händer. Guds rike kommer, arbetet är 
ej förgäves. För detta borgar elen som 
har a ll makt i sina händer. L åt oss se 
till, att vi ej i otro visa bort honom . 

Pastor A/b. Lunde talade därefter 
över 2 Kor. 12: IS. Det är möjligt, att 
dessa ord äro välbekanta för oss, men 
vad ha vi sett i dem och ha vi uppleva t 
dem. Det är men ingen att de skola bliva 
något rent personligt även för oss. "Jag 
vill med glädje uppoffra mitt och mig 
själv", säger Paulus, " för edra själar:' 
Han såg själens värde och ville med 
glädje offra sig för den. Ja, han säger: 
"Jag vill älska dem, om de också ej giva 
mig någon kärlek." Du store Paulus, 
hur långt du var kommen! Sverige och 
Norge äro grannar, och jag tänker att 
vi ha ungefär likadana förh ållanden. 
Det offras mycket för avhjälpande av 
nöd, ja, även för missionen, ej så litet, 
men det kunde vara mera. Men då jag 
tänker på Paulus ord om att offra för 
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själar, måste jag säga, det offras litet 
för själarna. Paulus fortsätter: "Ja, mig 
själv·." Det är missionsfolk, som är sam
l~t här i da.g, och jag riilmar mig även 
dit , och likaväl kunna vi finna, att '{i 
kunna bli så upptagna med missionen, 
att då det blir tal om själarna, bli vi 
rädda för oss själva. All mission är att 
bära själarna inför Jesus. I Ps. 142 kla
gas: "Dct är ingen som frågar efter min 
själ." Samma klagan ljuder i vår tid. 
Gud give att detta bleve klart för oss, 
och att det blev verklig nöd hos oss för 
s jälarna. På det sättet kan det ske något .. 
Det finns en del, som ha verklig nöd 
för själarna, och toge vi hort dem, kunde 
vi alla gå hem, men så länge vi ha dem 
skall det ske något. 

Vi bedja så ofta om väckelse, men 
iiro vi vi lIiga att bedja: börja med mig. 
Väckelsen begynner ej med sång men 
med tårar, sorg och smärta, och det ha 
vi ej så gott om. Hur skall den komma, 
och hur skall Gud kunna göra oss till 
eld. Läs i Gal. brevet. "Mina barn 
som jag med smärta fött." Du ~ir aldrig 
i·ikare än då smärtan för själarna bor i 
ditt hj ä rta. Den smärtan kommer från 
Gud, och den st~iller krav på den SOl11 

få tt den, men den blir ock till en kraft. 
Paul us säger: " Jag vill med glädje off
ra mitt." Men vad skall jag offra? Jag 
vet ej vad · du skall offra, men är du 
vilJ ig ge upp all t för att få vara tiJ I 
hjälp för någon enda själ. Herren ser 
endast tiJJ om du är vilJig, han skall ge 
kraften. 

Därefter skulle de fem senast från fäl
tet hemkomna missionärerna tala . iVIis
sionär August Berg inledde dock först 
med att läsa Luk. 4: 16-20, om hur 
Jesus predikade i Nasarets synagoga 
över den profetia, som den dagen gick i 
uppfyllelse för dem som lyssnade på 
honom. Han predikade glädjens budskap 
för de fattiga. Nu skulle vi få lyssna på 
dem som nyss kommit hem fd'm det fält, 
där de fått frambära samma glada bud
skap. Så stego de fram, den ene efter 
den andre; fru Birgit Bergling, fröken 
Maja Lnndmark, fröken Ebba Viden, 

missionär W ilkehn. Be1;glil1g och fru 
lvJargaret flergling. Vad var det de ta
lade om? Jo, om Guds oändliga trofast
het i nöden, hans frälsande kraft , hans 
förmåga att skänka glädje och frid även 
i dödsskuggans dal, hans förmåga att 
omskapa människor, taga dem ut ur 
djävulens våld och göra dem till sina 
tjänare för att sedan i sin tur vinna 
andra. 

* 
Kvällens möte kallades "Ungdoms

möte", men utan begränsning av åldern 
uppåt. Då var det 1'nissionärsparen Mor
ris Bergling och Johmmes Aspberg som 
talade. Det var en förunderlig samklang 
i deras vittnesbörd. Hel och full avgö
relse för Gud, gå in i hans verk, vinn 
glädje, lycka och en trygg framtid. Det 
var personliga upplevelser, som togos 
fram för att visa, att Guds trofasthet 
håller i alla förhållanden. Vi blevo på
minda om huru Jeremias , då han f ick 
höra Herrens ord lät sig övertalas. På 
samma sätt går Herren fram i Kina i 
dag. Vi få höra i brev från våra kristna , 
ingen klagan, ingen bi tterhet: Vi gå 
genom djupa vatten men Herren är med 
oss. Glöm ej att bedja med oss och för 
oss. - Ar det ej ett vittne om trygg
heten på Guds väg. 

Fröken L isa Blom avslutade med att 
peka på det nödvändigaste av allt, att vi 
peka på Jesus och komma ihåg att vi, 
var och en, äro köpta av honom med 
hans eget blod. Men vi få ej upp
skjuta till s i morgon, det vi kan 
göra i dag. Vi måste ställa den frå.
gan till oss: Vad har jag gjort i dag? 
Har jag fått vara till hjälp för någon 
i dag? Ha vi gå.tt in i bönekampen för 
de våra - i dag? Vi ~iro S~l villiga att 
göra så mycket i kommande dagar 
men vad ha vi gjort i dag? Vi behöva 
att fråga oss detta, och vi behöva bedja 
om nåd att kunna gå in i de uppgifter 
Gud ger oss för varje ny dag. 

Efter kvällens samkväm avslutade 
mari nintenden t O. von Malmborg med 
Jesu ord: "Tagen på eder mi tt ok och 
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lären av mig.':' Jesu ok är e tt under
bart ok, det är gjort för tvfl. Vi behöva 
al drig bära det ensamma. Jesus vill all 
t id gå vid vår sida och bära det med 
oss. 

Det var ett ljuvligt budskap som av
slutning på vårt offentliga årsmöte, och 
det var ett budskap särskilt till -oss i 
denna nödens tid. Vi behöva icke bära 
nöden och oron ensamma. Jesus vill gå 
vid vår sida och hjälpa oss igenom . 

På lördagen var den sedvanliga ut 
flykten till missionshemmet i Duvbo. 
Det var en strålande dag och en stor 
skara vänner samlades för st ute unde! 
de gröna trädkronorna vid kaffeborden. 
Därefter samlades vi inne i hemmet, där 
hemmets husfader, missionär A. Berg, 
hälsade alla välkomna. Sedan var det 
ombuden ute från landsorten. som fram
buro hälsningar från grupp~r, de kom
mo ifrån . Det var varma och goda ord 
som uttalades , och vi kände gemenska
pen även med dem som ej kunnat kom
ma med. 

Så var S.M.K:s sr:a å rsmöte slut. 
Gud gav oss mycket under de dagarna. 
Det är pund, som vi skola förvalta. 
Kraft härtill vill han också ge. Äro vi 
villiga att taga emot uppdragen och 
kraften? Skola vi låta övertala oss av 
H erren? 

H . B. 

"Så vilja vi, o Fader blid, 

Dig tjäna nu och allan tid: 

Din Helge Andes kraft oss giv 

Till kärlekens och trones Iiv; 

Och låt oss sist bland änglars kor 

I himlen, där Du själver bor, 

Lovsjunga Dig med glädje stOL" 


G:a Sv. Ps. 411: 7. 

Hugo Linder 70 år. 

Det var i januari månad r893, som 
Hugo Linder inlämnade sin ansökan 0111 

att i Svenska Missionens i Kina tjänst 
få utgå som dess sändebud. Tiden står 
ej stilla! Av den då unge, mörklockige 
farmacie kandidaten, har nu blivit en 
vördnadsvärd. vithårig sjuttioåring, se
niorn bland våra missionärer ute på 
missionsfältet. 

U nder en lång följd av är har det 
förunnats vår broder att utföra en evan
gelii förkunnares verk. Sitt missions
arbete började han i provinsen Shansi, 
där han i städerna Yuncheng och Ishih 
fick tjäna med sina gåvor. Sedermera 
övertog han arbetet i Tali, (Tungchow
fu), då missionärerna August och 
Augusta Berg förflyttades till Yuncheng. 
Efter några å rs verksamhet därstädes 
öppnade ha n staden Pucheng, belägen 
ej långt från Tali, och ha r nu överinse
endet och ansvaret för verksamheten 
det södrct presbyteriet av provinsen 
Shensi , med bostad i Pucheng. Vid si 
dan av den egentliga missionsverksam
heten u tövar broder Linder en icke obe
tydlig tandläkareverksamhet, till stor 
fromma för de missionärer som behöva 
komma i å tnjuta nde av hans hjälp. 
Bland kineserna har han ock utövat en 
icke ringa grad av vanlig läkareverk
samhet, ganska intresserad och duglig 

i 



Frida Prytz 70 år. 

Knappt en månad efter det att viir 
broder Hugo Linder fyller sina 70 år, 
överskrider vår medarbete rska Frida 
Prytz samma åldersgräns. Det sker näm
ligen den 4 juli. 

De förböner, som vid olika tillfällen 
i hennes liv uppsänts för henne, såsom 
då hon först utgick till Kina år 1890, 
-då hon fyllde de 50 och de 60 åren och 
sedan dessemellan, ha rikligen besva
rats . I provinsen Shansi har hon under 
hela sin långa arbetsdag haft sin verk
samhet, huvudsakligast i form av skol
arbete, men vid sidan av detsamma 
även i det evangeliska arbetet. I städer
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na Chiehhsien, Ishih, Y ungtsi och Yun
cheng har hon verkat. 

Sin utbildning e rhöll hon först i Ate
neum i Stockholm, där hon genomgick 
8 klasser. Hori avlade sedermera exa
men vid småskolelärarinneseminariet i 
samma stad och tjänstgjorde under två 
år vid Fridsbergs barnhem i Jämtland. 

Omvänd till Gud redan vid femton 
års ålder, fick hon tidigt sin missions
kallelse. 

Stort och betydelsefullt har det arbete 
varit, som vår syster fått utföra, dels 
i form av att undervisa unga flickor 
under deras första skolår, icke minst 
den tid då skolundervisning åt flickor 

. var så gott som okänd i Kina, dels i 
form av att bibringa högre undervisning 
åt blivande lärarinnor och bibelkvinnor 
vid Missionens seminari um i Y uncheng. 
Vid detta är vår sys ter ännu fäst som 
dess förestiindarinna. At den unga lä
rarinnan vid barnhemmet i Fridsberg, 
gav dåvarande föreståndaren, pastor 
Michael SandelI det vitsordet, att hon 
" med utmärkt nit, trohet och duglighet 
skött sitt lärarinnekall, och att hon inom 
hemmet tillvunnit sig allas aktning och 
kärlek" . 

Svenska Missionens i Kina samtliga 
medlemmar instämma den dag som i 
dag är i detta omdöme och önska att 
över den kära jubilaren få nedkalla 
Guds rika välsignelse. 

Attgust Berg. 

50m han är för s~ldant arbete. Men den 
egentliga kallelsen har han dock .i a tt 
förkunna evangeli um i tid och otid. I 
-det stora distriktet har en blomstrande 
verksamhet kommit till stånd . Nedskri
varen av dessa rader var den som döpte 
-den förste kristne där (det var i Tali), 
och nu visar statistiken för år 1937 att 
sammanlagt 798 församlingsmedlemmar 
finnas i detta förut så mörka och främ
lingsfientliga distrikt. 

Stora ha va svårighete rna varit under 
årens lopp, såsom förföljelse med åtföl
jande plundring och förstöring av mis
sionsstationerna, men inget sådant har 

kunnat nedslå modet eller släcka ni tet. 
Ännu står vår käre broder med oför
minskade krafter uppe i sitt kära kall. 
Vid sin sida har han en likasinnad ma
ka, och då han den 12 juni fyller de 
sjuttio å ren, och då hans ögon längre 
fram falla på dessa rader, så må han 
veta, att runt kring honom står en skara 
av gamla och nya vänner och kamra
ter, som förena sig med barn och barn
barn i att över honom nedkalla Guds 
rikaste vä lsignelse, med tillönskan om 
ännu en tid av fortsatt välsignelserikt 
arbete i vingården. 

A. Berg. 
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Missionstidningen Sinims Land. 

Under månaderna juni-september 
utkommer Missionstidningen Sinims 
Land i år liksom föregående år med 
endast ett nummer i '/1'tånaden. 

Nyantagen missionsarbetare. 

Bland bes lut, som fattades vid Kom
mittens för Svenska Missionen i Kina 
sammanträde i samband med årsmötet, 
kan nu nämnas beviljandet aven an
sökan om att få utgå till Kina såsom 
S. M. K:s missionär. Det var fröken 
Margit Andersson från Östra Ryd i 
östergötland, som nu fick denna ansö
kan bevil jad. Till hösten hoppas fröken 
Andersson att få resa till England för 
språkstudier, och vi hoppas att seder
mera i samband med avskiljningen få 
närmare presentera henne för tidni ng
ens läsekrets. Må hon och andra, som 
förbereda sig för missionärskallet, få 
vara inneslutna i mission svännernas 
förböner med tacksägelse! 

Hemförlovade missionsvänner. 

Redan medan vi voro samlade till 
å rshögtid nådde oss meddelandet att en 
a v Missionens gamla och trofasta vän
ner fått ·hembud. Det var fru Elin H e
dengren, Lanna, Hidingebro. Hon var 
framlidne godsägare Joh. Hedengrens 
maka, och hennes man var alltså på sin 
tid ledamot i Kommitten för S.M.K. 
Själv har hon sedan 1922 varit om
bud för vår mission och har visat varmt 
intresse och kärlek för vårt arbete. 

Sedermera ha vi mottagit meddelan
de om att Fru Albertina Nylin, örebro, 
vår missionär ltIaria NyJins moder, den 
6 dennes fått hembud . I brevet, som 
innehöll denna underrättelse, heter det : 
"Trots svåra smärtor har lilla Mor tå
ligt bidat den timme, som för henne var 

det efter l~ingladc intriide t i härlighe
tens rike. Hela hennes liv var vigt ;'tt 
den ll)JjJoffrande kärleken och hennes 
minne är det ljusaste, en mor kan lämna 
efter sig." 

Vi tacka Gud för vad han gi \' i t ge
nom dessa vänner, och vi bedja honom 
trösta dem. som nu känna sö.rg och 
saknad. 

Högtid trots krig. 

" O, glädjens dag, o, glädjens dag, då 
Jesus avtvådde all min synd ... ,.. 

Ate rigen har våra dophögticlers sång 
ljudit här i Shanhsiens kapell, ~tter igen 
ha vi få tt fi ra dophögtid. Det skedde 
denna gång under säregna förhållanden. 
Under dopkursen hade klockan i stadens 
klocktorn härinti II kl ämtat ti Il flyg
alarm så gott som varj e dag, ibland två 
eller tre gånger samma dag. De fi ent
liga flygplanen hade cirklat häröver. En 
afton hade bomber kastats vid färjstället 
utanför staden. Fl era gånger hade kano
nerna di'tnat runt omkring oss. Vi be
räknade, att under några timmar en 
natt omkring hundra skott lossades här 
i närheten. Men då fienden ej besvarade 
elden , behövde \'i ej s tiga upp och taga 
vår tillflykt till grottorna utan lycka
des ibland somna några ögonblick mel
lan de öronbedövande sk rällarna. Trots 
allt var det dock ingen av de trettio 
dopkandidaterna. som avbröt sitt del
tagande i dopkursen och vände hem. 

Fredag kväll, den 8 april, öppnades 
stormötet. Lördagens möten kunde aIJa 
hå llas enligt uppgjord plan, även om 
under ett av dem - offers tunden på 
eftermiddagen - fi ent liga bombplan 
anlände och d e t viktiga färjstället (vid 
Gula floden) här för andra gången bom
barderades. Natten därpå hörde vi den 
dova åskan av kanonstrid uppe bland 
bergen P~l norra flodstranden, och "id 
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fyratiden på morgonen började kano
nerna här under brak och dunder sända 
sina projektiler norröver. I dagningen 
upphörde kanonaden för en stund, och 
morgonen gick upp med strålande sol, 
en underbar härlig sabbatsmorgon, 
palmsöndagen 1938! Klockan sju sam
lades vi till dophögtid. Längst fram i 
kapellet sutto de tjugotvå dopkandida
ter, som blivit beviljade dop. Efter pre
dikan vände sig min man särskilt till 
dessa och talade till dem om dopets gå
va och förpliktelser. Ater började kano
nerna dåna. Ä församlingens vägnar 
nedbad vår Äldste Guds välsignelse över 
dessa, som nu komme att förenas med 
församlingen. Med iwrta mellanrum 
skrällde en kanon i vår närhet. Så blev 
allt tyst. En och en trädde dopkandi
daterna fram, män och kvinnor, gamla 
och unga. De böjde huvudet över dop
funten, och de heliga orden Ijödo: "1 
Guds, Faderns och Sonens och den heli
ge Andens, namn ..." 

Stor och helig och fylld av glädje är 
dopstunden för oss missionärer liksom 
för många av våra kära kristna. Så för 
fru "Vang, som uthålligt och trosvisst 
bedit för de sinas omvändelse och nu i 
dag ser fyra av dem döpas, mannen, en 
son samt en dotter och dennas man. Så 
för fru Tsui, som i dag ser en av sina 
fyra sonhustrur upptagas i församlin
gen. Fru Fann, en för människors fräls
ning nitälskande kvinna, bevittnar nu 
sin makes och sin unge sons dop. Hust
run till en herr Ma, som döptes för en 
tid sedan, har länge varit avgjord för 
Herren Kristus och varit nitisk och 
framgångsrik i att visa människor till 
Honom. Nu hade det äntligen blivit 
henne möjligt att överlåta omsorgen om 
sina båda små barn åt någon annan och 
själv komma med på dopkursen. Bland 
de tretton kvinnor, som döpas, är också 
en ung fru Li härifrån staden . Med 
knäppta händer stiger hon fram till dop
funten . Det är något så stilla, djupt och 
älskligt över hennes väsen. Det vilar 
ofta ett drag av vemod över hennes an
sikte, en reflex av ut trycket hos hennes 

lille fosterson, hennes enda barn, y il
ken lider aven sjukdom, som ser ut att 
göra honom till krympling. Men nu har 
fru Li funnit vägen till Honom, som 
tröstar bedrövade hjärtan, och hon synes 
ofta i bön söka hjälp hos Honom. Flera 
av dem, som döpas, ha kommit till tro. 
under sina besök i vårt predikotält. som 
under hösten varit uppsatt i en köping, 
15 km. från staden , och där arbetet 
ostört kunde fortgå mer än två mitna
der. På denna plats finns nu en grupp 
på omkring femtio troende, och dessa 
ha i dagarna anskaffat, dels genom sam
manskott, dels genom lån, en summa 
pengar, tillräckligt stor att inteckna en 
rymlig predikolokal. Hur gläder det oss 
ej att se ett sådant tecken pit tro och 
framåtanda bland de kristna i denna tid 
av krigshot, dyrtid och nöd. Ett liknan
de exempel är det beslut, som Slnn
hsiens församlingsråd fattade nu efter 
stormötet , nämligen att i förstade'n vid 
järnvägsstationen här (med antagligen 
lika stor befolkning som själva staden) 
öppna en gudstjänstlokal. 

Efter dophögtidens slut träffar jag 
några av de döpta kvinnorna utanför 
kapellet och får önska dem Guds välsig
nelse och bevarande nåd. Vår unge bi
beIförsäljares mor vill ej släppa min 
hand. Vi vandra tillsammans 'nedttt vä
gen. I bådas våra hjärtan är glädjen så 
överväldigande stor. I hennes helt Yisst 
därför att hon nu genom dopet förenats 
med sin Frälsare och inlemmats i den 
kristna församlingen. I mitt eget där
för att det blivit mig beskärt att upp
leva denna stora högtid och se en skörd 
bärgas för Guds rike trots oro och 
krigslarm. 

Då vi sjöngo högtidssången efter dop
förrättningen, stod bakom mig en främ
mande kvinna, som jag lagt märke till 
förut under stonnötet. Jag lät henne 
följa sångens ord i min bok, och jag 
hade en känsla av att detta, som ~lter 
och åter upprepas i sången, måste te 
sig för henne som något förunderligt och 
stort: "O, glädjens dag, o, glädjens dag, 
då Jesus avtvådde all min synd .. . då 
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han gjo rde inig fri och fy llde mitt liv 
med fröjd ..." 

Efter guclstjansten träffar jag henne 
och ett par av hennes vänner och mär
ker hos dem alla en så stor öppenhet 
och en så stor iver att höra och lära. 
Hur vi önska och bedja, att de många 
kvinnor, som denna tid i förskJäckelse 
för bomber och kanonprojekt iler taga 
sin tillflykt till missionsstationen, måtte 
så gripas av Guds ande och ord, att de 
även sedan, när freden f.ltervänt och li
vet ej längre svävar i överhängande 
fara , komma att söka sig hit för att 
alltmer lä ra känna H enen Kristus . 

Vid förmiddagsgudstjänsten på sön
dagen var tillslutningen så stor, att ka
pellet var till trängse l fyllt och likväl 
ej kunde rymma alla. Detta var så myc
ket mer glädjande, som vi befinna oss 
i en halvt utdöd stad. Stora skaror av 
människor ha nämligen flytt och vistas 
ute på landsbygden. - Sammankomsten 
på söndagskvällen ägnades åt personliga 
vittnesbörd om andliga erfarenheter. 
Bland dem S0111 då framtr~idde var en 
kvinna, som en ti d hållit sig borta från 
församlingsgemenskapen och medvetet 
g ått bort från Gud. Fåfängt hade såväl 
missionären som bibelkvinnan och dia
konen manat henne att vända å ter, men 
vad ej människor förmått, det åstadkom 
Gud. Hon var nu djupt förkrossad och 
ville inför församlingen bekänna sin 
synd. Inför Gud hade hon förut bekänt 
och även fått förlåtelse och frid . 

Kära Missionsvänner, förtröttas ej, 
förfäras ej! Gud finner i denna tid nya 
vägar till Kinas folk. " Han går på stor
mens vingar, Han far på dundrets vagn 
och själva skadan tvingar att tjäna oss 
till gagn." 

Shanhsien, Ho. påsktiden I938 . 

1Jed varm hälsning till kända och 
okända vänner 

Elsie Bergquist. 

Trygga under Herrens beskydd. 

Shanhsien, H o. den 31/3 1938. 

Kära missionsvänner ! 

Av brev hemifrån de senaste dagarna 
förstå vi, att många ä ro ganska oroliga 
för oss. Våra brev till hemlandet ta ju 
också ofta lång tid . Kanske komma inte 
heller alla fram . Den jul- och nyårs
hälsning, som vi sände per flygpost till 
Sinims Land, tycks ej ha kommi t 
fram. 

Jag skyndar mig att meddela, att vi 
här i Shanhsien leva i trygghet under 
Guds nådefulla beskydd, ehuru vi de 
senaste veckorna ha befunnit oss mel
lan stridslinjerna. Enligt brev från 
Sinan, Loyang, Tali och Pucheng äro 
alla kvar på sina stationer och vid god 
hälsa. Både missionärerna och statio
nerna voro bevarade. Det sista medde
landet vi hade från Yuncheng var skri
vet den 4 dennes. De kinesiska myndig
heterna och trupperna hade lämnat 
staden , och man väntade, att fienden 
skulle göra sitt intåg när som helst. 
Detta skedde snart nog. Inom de när
mast följande dagarna hade dylikt 
"vaktombyte" ägt rum i städerna på 
hela vårt Shansi-fält. Från missionär 
Linder ha vi hört, att en man som lyc
kats komma över Gula floden till Tali 
från Y uncheng, meddelat "att alla mis
sionärerna på de olika stationerna i 
Shansi må väl ". Från annat håll ha vi 
i dag hört, att smärre besättningar allt
fort finnas i Yuncheng och andra stä
der. Enligt tidningsmeddelande från 
Hankow skulle Jllicheng ha återtagits 
den 23/3 och Y llngtsi något tidigare. 

Att man känner sig orolig för syst
rarna i J lIicheng och Chiehhsien är 
klart. Men Gud är mäktig att bevara 
dem. I hans hand äro de helt visst 
trygga. Det säges, att angriparne inte 
ofredar missionärerna eller skadar mis
sionsstationerna, om han inte möter 
motstånd. Den infödda befolkningen 
har det däremot svårare, i synnerhet de 
yngre kvinnorna. 
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Liksom vi missionärer ha också våra 
kristna här i Shanhsien blivit skonade, 
trots det att staden en gång och järn
\'ägen flera gånger blivit utsatta för 
l)ombardemang från motsatta stranden. 
Ett hem, där hustrun är kristen, ej 
Ungt härifrån, blev delvis ramponerat 
aven bomb, då staden besköts, men 
som genom ett under blev kvinnan, som 

. var hemma, räddad. - Det var en 
kväll. Granaternas tjut, då de foro ge
nom luften, somliga rakt över våra 
huvLIden, och krevadernas dån inbjödo 
ej till rofylld vila. Men vi sovo dock 
den natten som vanligt, tryggt under 
Herrens beskydd, även om det blev 
sent för barnen - klockan blev 1/210, 

innan vi kunde lämna bombgrottan 
och vi lågo till hälften påklädda. 

Att vi stannat kvar, fastän vi vari t 
fullt medvetna om att denna plats är 
belägen på en av de viktigaste och väl 
befästa försvarslinjerna, och fastän vi 
förutsett inte endast vad vi hittills varit 
med om utan även fruktat luftbombar
demang, det beror helt och hållet på att 
vi blivit övertygade om att det var Guds 
vilja, att vi skulle stanna. Detta har, 
yad mig själv beträffar, stått klart för 
mig alltsedan höstens början. Men jag 
har tänkt allvarligt på att föra Ella 
Dahle och min hustru samt våra barn 
till någon säkrare plats. Den för våra 
små, som det syntes mig, uppenbara 
faran för skräck eller chock gjorde 
denna å tgärd till en plikt. :Men då, 
under bön om Guds ledning, fingo både 
min hustru och fröken Dahle visshet, 
att Gud ville, att de också skulle vara 
kvar i hemmet, och att vi skulle få bo 
i trygghet under hans beskydd. Nu gäll
de det blott att i lydnad för hans uppen
barade vilja lita på hans makt att be
yara. Vår Fader vilje giva oss nya bevis 
för hans kärleksfuJ Ja omsorg om sina 
barn. Till vår glädje och häpnad funno 
vi nu, att våra barn blivi t stärkta, så 
att de knappast visade den minsta rädc 
sIa ens under bombardemanget av sta
den den 18 dennes, då kanondundret 
och granaternas explosioner hördes 

ganska starkt nere i vår nio meter dju
pa bombgrotta och marken där nere 
darrade vid det närmaste bombnedsla
get rätt kraftigt. 

Vi ha här i Shanhsien inte behövt 
avbryta eller uppskjuta någon glldstjänst 
hittills på grund av kriget. Herren har 
varit oss mycket nära. Ps . 91 har varit 
levande Gudsord, särskilt dä fara varit 
å färde. Då det i söndags (den 27/3) 
gällde att pålysa eller avlysa dopkur
sen, som varit utsatt att börja den 
28 :de kände jag mig tydligt ledd att 
trots allt inbjuda till dopkurs. För nå
gon vecka sedan vågade vi ej hoppas 
kunna ha vare sig dopkurs eller stor
möte denna vår. N 11 hoppas vi få ha 
bådadera. 

I trakten av Ts' ai-yuan, vär utsta
tion c:a 25 km. härifrån, härjade röva
re, när dopkursen skulle börja. Men 
efter 3-4 dagar blevo rÖvarna bort
drivna, och kursen kunde hållas. Bäde 
kursledare och dopkandidater arbetad", 
med glädje och iver. S j utton personer 
kunde döpas och intagas i församlingen 
vid stormötet, som hölls omedelbart 
efter dopkursen. Vid detta stormöte in
vigdes diakonen Wang Chi-hsin till 
äldste. Han har länge stått som predi
kant i församlingen och visat sig vara 
en {ör· äldste ~imbetet synnerligen lämp
lig man. Han både föder och vårdar 
Guds hjord och är ett gott föredöme 
för de troende. Ts' ai-yuanförsamlingen 
har också den stora förmånen att äga 
flera helgade och för Herrens verk nit
älskande kvinnor. 

Från utstationen i Pinglu, där dop
kurs skulle ha börjat den 20 :de dennes, 
ha vi inte haft möjlighet att få några 
underrättelser, enär japanerna i bör
jan av månaden intogo staden. Dopkurs 
eller stormöte kunna under närvarande 
förhållanden helt naturligt ej hållas. 
Från västra delen av distriktet ha vi 
haft meddelande från en församlings
ledare, som skriver, att de kristna leva 
alla i fred och ro, enär inga fiender 
finnas där, men att folket österut lider 
förskräckI igt. 
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Städerna Lingpao och vVenhsiang i 
västra delen av vårt distrikt ha också 
varit utsatta för bombardemang från 
norra flodstranden, Wenhsiang även 
från luften. Men våra kristna och ut
stationerna där ha ej lidit någon skada. 
För närvarande har trycket något lät
tat, och flickskolans elever ha kommit 
tillbaka till Lingpao, så att skolan har 
å ter öppnats efter ett avbrott på ett par 
veckor med anledning av bombarde
manget a v staden. 

Dyrtiden i krigets spår blir aJltmer 
kännbar, och mi'mga av våra kristna ha 
det svårt. Två fattiga familjer, vars hus 
lågo i skottlinjen, ha fått dessa nedriv
na på order av militärledningen och stå 
nu på bar backe. Allt virke, som kunde 
användas till skyttegravarna, togs, och 
ersättning av något slag blev ej ens tal 
om. På landsbygden lida många nöd till 
följd av torkan i fjol. 

Många av de kristna tillika med sta
dens övriga befolkning ha flytt ut på 
landsbygden efter bombardemangen. 
När läget var särskilt hotfullt, blev 
befolkningen tillrådd av myndigheterna 
att lämna staden. Vi sade de troende, 
att de måste lämna sina liv helt i Gud::, 
hand och lita fullkomligt på honom samt 
bedja om och följa hans ledning. iVIän i 
militäråldern, 18-55 år, kunna vi, i 
I ikhet med alla andra missionsstationer 
i krigszonen, ej ta emot, men de kvin
nor och barn samt åldringar, som velat 
komma, vilket i de flesta fall skulle 
innebära, att familjen skingrades, ha 

. vi tagit emot, så långt som utrymmet 
medgivit. En av de ovannämnda hus
villa familjerna bor här nu. Men mis
sionsstationen är alltför sparsamt be
byggd, "arför vi kunna erbjuda endast 
2-3 rum åt flyktingarna. Så gott som 
alla affärer i staden äro stängda. Post
kontoret har flyttat till en plats om
kring 1 5 km. från staden, och tågen 
våga inte stanna vid stationen vare sig 
natt eller dag. 

Emellertid ser det ut som om situa
tionen i allmänhet nu har förändrats till 
Kinas fördel. Och här ha fiendens ka-
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noner tegat ett par veckor . Flygplan ha 
dock visat sig nu igen men utan att 
kasta bomber. - Huru längta vi ej 
efter fredens dag, då Herrens verk åter
igen skall få fortgå obehindrat och 
denna sataniska förstörelse av männi
skol iv och egendom upphör och ersättes 
av det stora reform- och återuppbygg
nadsarbete , som kriget avbrutit och 
håller på att omintetgöra. Och vi och 
våra kristna längta särskilt denna tid 
efter "det rike som icke kan b ~i. va". 
Hebr. 12: 28. Och vårt motto ~i r: 

"Leva vi, så leva vi för Herren; dö vi, 
sit dö vi för Herren. Evad vi leva e1let
dö, höra vi alltsrt Henen till." Rom. 
14: 	8. 

Med de hjärtligaste hälsningar till 
alla vänner och förebedjare från oss alla 
här. 


Eder i Herrens tjänst 

Carl J. Bergquist. 

Nästan fred. 
U td rag ur brev från Ingeborg Ack

zell, skrivet i Tali elen 27/4 1938. 
Sedan början av mars ha vi varit av

stängda från förbindelsen med kamra
terna i Shansi. Vi ha hört, att Juicheng 
återtagits av kineserna, men vi ha ej haft 
meddelande från mission~irerna . Fd'll1 
Yungtsihållet hörde vi en tid dagligen 
stark kanonad, men under de senaste da
garna ha vi ej hört skjutningen. Och det 
är 14 dagar i dag sedan vi hade flyg
varning här. Förunderligt! Vi tycka vi 
ha fått fred, nästan I I synnerhet som vi 
nu ha dopkurs och hoppas få ha stormöte 
inom ett par dagar, med början på fre
dag. För ett par veckor sedan vågade vi 
ej hoppas på sådant. D;t var faran myc
ket stor för oss här i Tal i, och vi voro 
beredda att ta emot fienden med flag
gor och "skyltar" målade på tyg, så att 
det slnllle synas p;t långt håll, att vi voro 
svenskar I Armbi ndlar för alla elever, 
kristna och sökare voro också färdiga 

. att användas av alla på vårt område. 
Att Jag hade kokat bomull och gjort 
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i ordning förbandsartiklar av gammalt 
linne, hörde också till "förberedelsen"! 
Och nu bo vi ännu i lugn och ro. Ja 
lugnare än på flera veckor"! Det ~tr Guds 
stora nåd, som vi dagligen tacka för. 

Vi ha 9 kvinnor och nästan lika 
många män på dopkursen, men av män
nen är det kanske endast 4- 5 som få 
döpas nu. En ganska ung man var med 
en dag, men kunde ej vara kvar. Han 
måste arbeta på flygfältet utanför sta
den. Sådant går efter "order", och elen 
fattige har ingen möjlighet att leja nå
gon i sitt shille. Denne man ~ir så 
fattig, att ha n ej har lite bröd en gång, 
fastän det i år annars är "bröd~lr " , flt
minstone skaffa de sig bröd, när de skall 
vara borta för några dagar, även om de 
i hemmen endast äta hirsgröt. - Grö
dan st;\ r så fin på åkrarna, att det är 
manga flr sedan den var så fin. Och att 
vi sluppit kriget ger ju hopp om grö
dans inbärgande. Det iir endast en må
nad kvar eller något mera, så är det 
veteskörd. Om vi hemma aldrig för
stått oss på eller brytt oss om, hurudan 
grödan varit , s ~\ kan det ej undgås här
ute . att en missionär glädes eller sörjer 
med kineserna allt eftersom grödan är 
god eller dålig. Och ofta iiI' lämplig 
väderlek och nederbörd föremål för våra 
ivriga böner, fastän vi ej ha n:lgon jord
hit själva! Vi höra ihop med vflrt folk, 
och vi dela deras glädje och sorg, deras 
framgång och nöd. 

_-\rvid Hjärtberg, SOI11 f. t. hör tiJJ 
Tali , reste i går till Pucheng, och vän
tas komma flter i morgon. En dag, då 
militären vi lle lägga beslag på en del av 
\'~lrt område, gingo han och jag omkring 
till flera olika "stora män" för att tala 
med dem. Såsom kvinna kunde jag ej 
gärna gå ensam - och Arvid tyckte sig 
ej vara tillräckligt hemma i språket för 
att kunna tala med dem på kinesiska. 
Därför följdes vi åt. Kineserna ansågo 
det vara alldeles hopplöst att de gingo. 
Sedan vi vandrat omkring på olika 
håll i staden med soldater som eskol t, 
lyckades vi till sist träffa en högre oHi
cer, som genast insåg det berättigade i 

påståendet , att vi ej kunde ha miiitär 
på Missionens område, och ha svenska 
flaggan tiJ I skydd (mot bombanfall). 
Han sände genast en man att giva order 
till dem som redan voro på vär station, 
att de måste gå på annat håll. Det var 
trevliga, hygg'liga unge män, så vi hade 
intet emot dem personligen, men för 
missionsområdets skull , för att få skydd 
av svenska flaggan , mflste vi vara fria 
från miiitiirinkvartering här. 

Kinesiska officerare och solda ter voro 
\'ärda sitt eget kapitel, ~y de äro så präk
tiga och trevliga. Att cle äro mycket mot
tagliga för evangeli um denna tid, och att 
många bekännande kri s tna finnas ibland 
dem, det gör också sitt till , att man 
känner sig "släkt" med dem . 

S. 	 M. Ks Bibel. och Ungdoms. 
veckor sommaren 1938. 

Svenska Missionen i Kina. anordnar 
den 21-27 juni en Bibel - oc h Ung
clomsvecka i H olsbybrunn, Småland. 
Samlingen sker på e. m. den 21 och av
resan på morgonen den 27 juni. Kurs
ledare blir l11issionsföreståndare Erik 
Folke och clessu tOI11 medverka missions
sekreterare .vIartin Linden, fröken Lisa 
Blom samt missionärerna August Berg, 
Afartiu och Birgit Bergling, jj;[aja 
Lund'mark, Ebba Vl:derl, samt fröknarna 
Runa Hägg och Ella Nilsson. 

Bibelstuclierna den 22 , 23 och 25 juni 
ledas av missionsföreståndare Erik 
Folke. Middagsföredragen dessa dagar 
skola, enligt vad vi planerat, beJ-randla 
ämnet: " Guds underbara gärningar." 

Vid högmässan midsommardagen 
predikar v. G. missionär August Berg. 

Brev till deltagarna adresseras : Bad
ans tal ten, H olsbybrunn. Till denna vec
ka behöva deltagarna ej medtaga kud
dar och filtar utan endast sänglinne 
och handdukar. 

* 
På Maun:tzberg i östergötland hop

pas vi ffl samlas såsom vanligt, alltså 
samling den 26 juli och avresa tidigt 
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på nlOrgonen den I aug. Medverkande 
hliva: MisslOnsfcireståndare och fr u 
Erik F olke, mi ss ionssekr. M. Linden, 
fröknarna L7:sa och Hildur Blom, mis
sionärerna A ugusta Bel'g, Jo hannes 
Aspberg, M a.rtin Bergl-ing, Ebba Viden, 
vVilhelm och 111argaret Bergling samt 
fröken Jl;largit A ndersson och herr 
Eugen A lm. 

Bibels tudierna komma att ledas av 
missioniir J oh. Aspberg och ämnet för 
middagsfö redragen ha v i tänkt oss for
l11ul enlt så: Uppgiften, var t ill Gud kal
lat oss. 

Brev t ill deltagarna adresseras: Ung
domsveckan , Mauritzberg, ()stra Hus
by. 

Den tredje'\'eckan" a llordnas i Skel
lefteå. D~ir samlas v i v. G. den 4 a ug., 
och uppbro tte t sker på morgonen den ro 
a ug. M ech'erkande b li , 'a: lVI issionsföre 
s tånda re Erik Folk e, ll1issionssekr. Mar
tin Linden, fröknarna L isa och H ildur 
Blo'In, mi'ss ionärerna J110rris och Caro
la Berghng, Johannes Aspberg, Martin 
Bergling, Ma.ja L undnIarh, fröken Runa 
Hägg oc h herr Martin Ma.r llg1'en (evell 
tuell t) . 

Bibelstudierna komma at t ledas av 

mi ssionär Mor ris Berghng. Middags
fö redragen komma att behandla ämnet: 
"Guds åker,1'i'Liin." 

Anmälan O Ill del taga nde i veckan i 
Skellefteå mottages även av fru Aina 
Bäärnhielm, Strandgatan r r , Skelleftei, 
och 	 brev till deltagarna under veck2.11 
kunna sändas under denna ad ress. 

Priset blir såsom föregående år lika 
på a ll a tre platserna, h. 20 : - per vec
ka 	 för del tagare , SOI11 äro med heia 
tiden. I denna avgift ingår en mindre 
cleltagareavgiit ti ll hjälp för bestr idan' 
de 	 av omkostnaderna. Betalningen hör 
erläggas så snart som möjligt efter a n
komsten till respektive veckor. 

Deltagarna böra medtaga handdu.kar, 
sänglinne, huddar och minst två fil tar. 

Anmälan om deltagande mottage.'; 
tacksamt ju tidiga re desto bättre. Så · 
dan anm~i.lal1 insä ndes till Svenska Mi~
sionen i Kina, Drottninggatan SS, 
Stochh olm . 

Till 	sist vilja v i man a till förbön fö r 
dessa mö ten. Unde rba rt har Gud besva
rat 	fö rböne r under gångna å r, och hans 
källa ha r även nu va tten tillfyllest. Vi 
äro också tacksamma för hj älp i fråga 
om att inbjuda till mötena och tacka fö r 
vä rdefllll t bi stånd under å r som gå tt. 

REDOVISNINGAR 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under maj 1938 

Allmänna missionsmedel. 943. 	 I. P., R M .. .... ... . ... . .... 10: 
922. 	 A . D. D., Karlstad, "prov ii 944. Gräsgå rds M fg, Torngård .... 100:

H. S. Ö." ... .... . . .... .. .. . . . 4: - 945. Från hemgångna kin a vännen 

924. 	 S. o. P. G. S. Fågelfors .. . .. . 5:- fru Emma Blad, Borås ... ..... 500 :
925. 	 E. o. E . E., Mariestad, "födelse- 946. Del av t estamente efter av]. 


. dagsb lommor" ... ...... .. .. . 30: - Emma Svensson, Haga, Hols
926. 	 R. O., Bureii ...... .. .. .. . .. . 20: bybrunn ..... . ... . .... .. .... 364:
927. 	 H. o. r. J., Gbg ............ .. :30: 947. 	 Onämnd ....... .. . ....... .. 100:-":' 

928. 	 En fickspa rbössa .... . .... . . . 1:07 948. Koll. i Luth. i\!lfg. i Gbg, vid 
929. 	 B. o. K. L., Sthlm ... .. .. .. . 30: missionsafton 4/5 ... .. ...... . 73:
930. 	 H. S., S thlm , spa rb. mede l . .. . 7:74 949. 	 D: o Kinak retsens syfö ren. Gbg 22 :50 
934. 	 O . H., "Herrens tionde" ... .. . :3 :75 9ilO. Insam l. vid H. \V angs möte 
935. 	 L. H., e1:0 . .. .. . ..... . . . ... . 6:25 
 24/4, 	 gm E. H ., i\!Iunkfl ohögen 30 :50 
936. 	 E. J., Boden, till Joh . Aspbergs 951. Onämnd .. .. ......... ...... 5: 

underh. . .. ... . . .... . ...... . 100:- 952. Länkmöte i Lund 6/5 ... .... . 17 :
937. 	 H. o. R . A., Hovsta, en blomma 953. H. K ., Lu nd, "tackoffer till 


pii vår avhå llne G. A. S tål ham-
 Herren" ................. .. 20: 
mars grav . . .... . . .... .. ... . .): - 954. S. \ "l ., Nk pg .. . ... ..... . .. .. 10 :

939. 	 A . Bj ., gm S. R., Ystad ..... . 5:- 955. Koll. vid Maja Lundmarks mö 
940. 	 N. L. . ..... ......... ... .. .. . 10:  ten 	 i Bureii ............... . .. 136 :20 

941. 	 "En länk " .. . . . . .. . .... . .... . 20:956. 	 D:o i Långviken . . . . . . . . .. 2:): 

http:veck2.11
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960. 
961. 

965. 

967. 
968. 

969. 
970. 
971. 
973. 
974. 
975. 
976. 

979. 
980. 

981. 

982. 
983. 

984. 
985. 

986. 
987. 
991. 
992. 

993 

994. 
995. 

996. 

997. 
998. 
999. 

1000. 

1002. 

1003. 

1004. 
1005. 
1006. 

L. O., Adelsö ............... 

Sunne KristI. Ungdomsfören., 

Orrviken .......... .... . . .. 

G!lvor vid H. Wangs besök i 

.8riinnfors ... . . . . . . . . . . .. . . . 

D. U. F ., Grebo ..... . ...... 
O. H. K. U. Förb.: till Judith 

Hultqvists minne E. G. R., 

B jörköby 10 :-, E. ]., Skede 

3:-, A. J ., 10:-, Nye 26:19, 

Slättäkra 36 :-, till M. Lin
dens underhåll: Boda 70:-, 

Osterkorsberga GO :-, ti Il C. 

Bloms underh. : UlriksdaI25:-, 

Vetianda 150:-, Holsby 100:-, 

österkorsberga 100 :- , till S. 

:M. K: Mörteryd :2 0:-, Nye 

20G :-, Osterkorsberga 14 ma rs 

offer 38:- , ................ 

E. E., Ersnäs ............... 
:M. E., d:o .. . ..... . . ...... .. 
A. ]., Skärblacka ...... .. .... 
N. P. E., Storhögen .......... 

A. S ., Hbg ................ . . 
Onämnd i G. .. ......... . .... 
Onämnd, till Elna Leneiis un 
derh. ... . ... . ..... .. .. ...... 
Odeshög syfÖren. . .. .. ....... 
"Några Kinavänner i Huskvar
na", gm E. L. ................ 
Moster Tilda o. kusinerna, "en 
liten blomma på Helga Petters
sons grav" gm ]., Björköby.. 
Farbror ]., till d:o gm d:o 
Miss. koll. vid Martin Berglings 
besök i Karlshamn, till hans un
derh. ...... . ............... 
D:o, d:o i Karlskrona, till d:o 
Söndagsskolan i Norrtälje kyr
ka . .. . ........... . ..... . .. . 
Onämnd ...... ... .. ... . .. . . 
Kinakretsen i Nkpg, sparb. . . 
H. P., Karlstad ............ . 

Koll. vid H . \Vangs besök i 


Ga rgnäs . . .... .. ......... . 

E. A . Nkpg, "våroffer" ..... . 
Koll. iDagsberg 16/5 ....... . 
Luleåk retsen, offer vid Maja 
Lundmarks seriemöten i Lueå 
Uttersjöns sy fören., sparb. me
del ... . .......... . ........ . 
K. M., örebro ...... . ...... . 
Ps. 100 ......... . ........... . 
Onämnd "Herrens del", Skellef
tehamn, gm I. H. ....... . .. .. 
E. o. K. L., Skelleftehamn, till 
Martin Markgrens underh. 
S. P. W., Hägerstad, "på 80
årsdagen" ............. . . .... 

G: .A.; .Sk~JJ,;fteå, "tackoffer för 
hjalp I nod .... ............ . 
Koll. vid möte i Krafsnäs .. . . 
D:o i Vånsunda ............. . 

A . ]., Kumla, gill C. T h. E .. : .. 

50:

20:

5: 
200: 

1020:19 
3: 
5:

10:
30:

3: 
10:

10: 
200:

85:

25:
2 :50 

24:
15:90 

13:78 

250:
19:
30:

15:
100:
11:

87:

22:
10:
50:

25:

5: 

10:

10: 
9: 

16 :
10:

1007. 

1008. 

iD15. 
1016. 

1017. 
1018. 
1019. 
1020. 
1026. 

1027. 
1028. 
1029. 

1030. 
1031. 

1032. 
1033. 
1034. 

1036. 
1038. 

1039. 
1040. 

1041. 

104:2. 

1043. 

1044. 

1045. 
1046. 
1047. 
1048. 
1049. 
1050. 
1051. 

1052. 

1053. 
1054. 

1055. 
1056. 

1057. 

1058. 

Kinafören. Hoppet, Hälsing
fors , Fmk 3.196 :85 .. .. ...... 273:
Koll. vid M. Bergling o. ]. Asp
~:rgs m~te iStrandborgen 15/5 69 :76 


iJ marS . .. ................. 100:
Junior - o. Solgl. fören. gm 

M. L., Värna ............... . 2;) : 
u r S. S. K. sparbössa, gm <1:0 5:-

Kinakretsens syfören., Malmö 80:
W . A., Boliden ............. . 10:-

Måndagssyfören. i Norrköping 40: 
Koll. vid Länkmöte i Gbg, till 

C. G. Nordberg o. G. Goes un
derh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 :25 

Från "8D-å ring" ...... .... . .. 25:
C. S., Sthlm .......... . . .... 50:
Vid symöte hos Brita Anders
son, gm H. 'vY. ... . . . . ... . ... 16:
Koll. i Svensta skola .... . ... 14:50 

Testamentsmedel efter avl. Klas 

Persson, Ledsgll rden, Ki nnekle
va 411:81 


~~inalän.karn~.i StI11n;: sparb.. . 108:75 

TackoHer for fred ' ....... . 30:

K. F. U. i\II:s del i Nässjökon
icrensens missionskoll. i nov. 
1937 . ...... . ......... . .... . 63:20 
H. A., Flisby . ............... 10:
Offer fr. Kinakretsens möte 

20/5, Alingsås .. . .. .. ...... . . 75 :25 

L P., Skillingaryd ........... 13 :75 

Kinamissionens Vänner, Vet
landa, auktionsmedel ......... 82;): 
Koll. i Lillängen, Östersund gm 

H. \~T. ............ . ......... 10:
En vän i Nor rköping en m in

nesbl.omma till Judith Hult
qvists minne ........ . .... ... 10:
Onämnd i Oscars Församl.-hem 

27/5 . ...................... 50: 
Koll. vid södra K. F. U. K:s 

vårfest vid Lundagat. 52, Sthlm 14: 
K. S., Vinslöv, "åt Herren" .. 25:
Onämnd . . ................ . lU:
E. S., Kumla .............. . . 100:
H. L., Sthlm .......... ... .. . 100:
Onämnd, Duvbo ... ... ..... . 1U :
D:o, Sthlm... .. . ...... . ..... 5: 

En blomma pA fru E lin Heden
grens grav, Hidingebro ..... . 5: 
Holmestads mi ssionsa rbetsk rets, 

Götene ..... . ... . . . . . . . . . . . . 50:
K. F. U. M., Luleå .... ... . .. 10: 
E. o. S. M., Sthlm, i st. för 
blommor vid fru Elin Heden
grens bår, Hidingebro ... . .... 5:-
Kinalänkar o. vänner i Obbo la 20:
En vän i Västra Blekinge, gm 
N. S., Karlshamn............ 50:

S. o. S. ]., Orebro i st. för 

blommor vid fru E lin Heden
grens bår. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25:
K o. G. K , Björköby ...... 20:
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1059. ::\iissionsvänner Yngsjö 
.1.. huskärr . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 : 

1060. E. A. , Duvbo, spa rb. medel .. 49:
1061. Koll. i Betesdakyrkan, Sthlm, 

~risti Himm~lsfärclsdag ...... 610 :45 

1065. Herrens del .. . . . . . . . . . . . . . !): 
1066. A. G. iVfedalby .............. 5: 
106T. B. G., Sollefteå .. .. ..... ... .. 10: 
1068- Koll. i Boliden .............. 60: 
1069. D:o i Lycksele gm j'vr. B. .... 33:
1070. D:o i Norra Bergfors ........ 40: 
1071. D:o i Kusmark ... . .......... 25:
1072. D:o j Nyholm . ........ ... _. 41:11 

1079. A. N ., Bjärnum .............. 10:
1080. H. F., Uttersjöbäcken ........ 10:


K,-onor 7.872 :21 

S. M. K's Pensionering. 

1001. Sy föreningen n: r 2, Sthlm . ... 90: 
1009. Syföreningen n:r 3, Sthlm .... 81:25 


Kronor 171 :25 


Särskilda ändamål. 
H. N., ]kpg, till en gosses un 

derh. hos Maria Pettersson .... 125:

931. 	 A. o. A. B., DlIVbo, till L Ack
zells arb. i Tali .. .... .... ... . 10:

932. 	 M. o. L. D., A. T., Jkpg, till de 
nödl. .. . ....... ... ...... . . . 7: 

933. 	 J. E. ]., Gonäs. "Herrens tion

de" till C. F. Blom, att anv. enl. 

order . .. ................ .. . 125:

938. 	 F. N., Koler, till de nöd l. ... . 100:
942. 	 S. N., Stocksund, till d:o ... . 10:
957. Från BlIreå, till de hungr. i 


Loya ng ....... .... ........ . 10:50 

9;38. Skolbarnen i Bureå till Maria 

Pettersso ns barnh...... . .... . 4:28 
959. 	 Forna elever i Bjursfors till 

d:o .... .. .... .... ........ . 42:
962. 	 E-a J - a till de nödl. 15:
963. 	 Solglimten Brännfors, Skellef


teå, till T. Lindgren, Tali, till 

d:o ...... . ................ . 25:

964. 	 A . ]., Alingsås, till soldatmis
sionen i Tungl(\van ........ . 100:

9,2. 	 Vänner o. Länkar i Brattåker 

till Dagny Nordgreo att anv. 

efter gottf. .... ... ..... .... . 7: 75 


977. 	 H. Ö., till de nödJ. gm S. S., 

Ostersund ... .. ............ . 200: 

978. 	 ]. S., Huskvarna, "tackoffe r till 

Gud för trofast nåd" till cl: o 20:

988. 	 E. M., Stocksund, till Hugo 

Linder att anv. efter gottt. .. 50:

989 . 	 E. B., Falköping till de nödl. .. 10:
990. r;; E., ~:rö~, till ?:o ...... .. 10:

1010. D ma rs . tlil de nodl. .. . .... . 200:
1011. KinasyfÖren. Ljungby, för barn 


o. kvinnoarb.. .... . ......... . 250:
1012. Syfören:ens spa rb., till d:o ... . 23:
1013. "En äkta schal", till Maria 


Pettersson ...... . . .. ...... . 12.5:
1014. "Mormors minne" till ve rks. i 


Yungtsi ...... .. . . ..... ... . . 3:5: 
1021. Böneringen i Karlskrona till 

Maria Petterssons barnh... . . 40:
1022. L. K., Klinternilla, till d:o ... . 30:
1023. E. o. M. S., Misterhult till d:o 26:
1024. G. ]., Skellefte~, till Dagny 

Norclgren att anv. efter gottf. 50:
1025. FlicksyfÖren. I Söderomsjön, 


Alf ta, till de hungr. ......... . 25:
1035 Syfören. n:r 1, Sthlm, till bi 

belk v. underh. i L oya ng ..... . 112:45 
1037. S. J, Lindesberg. till de nöd I. 5:
1062. Någ ra vänne r i Visby, till d:o, 

gm 	A. M.. . ............... . 15 :
1063. Barnen vid Burd skola , till 

M a ria Petterssons barnb.... . 30:
1064. L., till de nödl. ............. . 40:
1073. Karamellpengar i Bureå skola 

kl. 1 C, till barnh... . ........ . 5:04 
1074. D:o, d:o kl. 3 B, till d:o .... . . 8: 
1075. Fyllnad till d:o ............. . 2:~ 

1076. Skolbarnen i Ut tersj öbäcken, 
till d: o ..................... . 7:50 


1077. 1<. N. , Gbg, till de nödJ. ..... . 50:
1078. Från "min skolklass", till kina


barnen, gm A. N., Bjärnllm .. 11:

Kronor 1.961 :.:;2 

Allmänna missionsmedel 7,872:27 
S . .M K'5 Pensionering 777:25 
Särskilda ändamål 7,967:52 

S:a 	under ma; mån. 7938 Kr 70,004:98 

!vIed varmt tack till zlarje givare! 

"Herre Sebaot, sali g är den människa, som 
förtröstar på dig." 

Ps. 84: 13. 

INNEHÅLL: 
S. M. K:s Årshögtid. - Hugo Linder 70 år. - frida Prytz 70 år. - Från Red. o Exp. 

Från missionärerna . - Bibel, och Ungdomsveckor. - Redov. 


Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Sto<;kholm. 

Telefon: 104459. 1054 73. Postgirokonto n:r 50215. 


Stockholm 1938. Boka. A.·B. P. A. Palmers Eft,. 
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A\! SVARIG UTGIVARE: E. FOLKE. 

Delfagare i » Veck an » vid H olsby brunn 
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HOLSBYBRUNNSVECKAN. 

"Stilla, -lju vlig underbar, väller 

fram en källa klar, ~ för att även på 
sin färd hinna hedningarnas värld." 

Avskilt från yttervärlden, mitt inne i 
de tysta Smålandsskogarna ligger Hols
bybrunn, en plats, där många Guds barn 
fått både andlig och lekamlig veder
kvickelse. Det är en plats, där man rik
tigt känner att Gud bor och där själva 
naturen andas hans lov. N~ir vinden 
drager fram i trädkronorna susar det: 
Guds frid, Guds frid. 

På denna plats beredde Herren 
S.:'1,K. tillfälle att hålla en Bibel- och 
Ungdomsvecka den 2I~27 juni . Redan 
vid ankomsten dit, kände vi att Her
ren gått före och berett denna I;igerplats, 
där han ville låta oss få dricka av sina 
eviga flöden. 

Brunnskapellet var i det närmaste 
fullsatt, då vi på tisdagskvällen börja
de vår "vecka". "O, du nådens rika 
k~lIla, över oss ditt flöde gjut" var irt
ledningssången, som förvisso också var 
mångens hjärtebön. Seki·. Emil Samu
elsson.. ordf. i Östra H;irads KristI. 
Ungd ,-förb ., h~ilsade oss hjiirtligt väl
komna och uttryckte sin gliidje över att 
S.:N1.K., som Ungdomsförbundet har så 
mycket gemensamt med, mtt en Bibel
vecka förlagd just till Östra hitrad . Han 
erinrade om att Guds käll a har vatten 
tillfdl est för oss alla. 

S~dan talade missionsförest. , Erik 
Folke. Han sade, ,dt det var 111ed djup 
och varm tacksamhetskäniila S .M.K. 
hälsat tillLille~ att få samlas hos vän
uerna i Östra härad. Gud har i sin 
nåd l ~ltit oss få ett härligt, gemensamt 
arv. När Herren kallade hem vår kära 
Judith HuJtqvist, förenades vi ännu me
ra med varandra och med himlen. Tala
ren erinrade vidare om hur nödvändigt 
det ;i r att Guds folk i dessa dagar tränger 
s ig närmare varandra. IvIen Herren syf
tar högre. Han vill låta oss förstå , att 
han själv går ti II oss och med oss för 
att tala med oss och han vill finna oss 
tillgängliga och mottagliga. Det är stort 

att ha t-id med vara-ndra, men större att 
ha tid med Gud, Han har alltid tid med 
oss. Jesus bad ju i sin översteprästerliga. 
förbön att han s lärjunga r m~ltte få lära 
känna den ende sanne Guden och den 
han :sänt, Jesus Kristus. JOh. 17 : 3. Den 
bönen förverkligas, om \' i hegagna oss
av vårt tilltr;ide till Herren och låta 
honom få tillträde till oss. Gud vill, at · 
vi skola ha allt gemensamt med honom. 
Vårt jordeliv kommer icke i samman
hang med det himmelska livet, om vi 
icke här nere öva oss i att ha gemen
skap med Gud och hans Son _Gud vill ha 
varenda mä11l1iska fram till sig och det 
eviga l i vet. 

Så blev det presentation av kursdel
tagarna, vilkas antal den första kvällen 
var över 90 och sedan steg t ill över 100. 

.l-'\nda fr im Västerbotten i norr och från 
Skåne i söder hade de k 0111 m i t, 

Morgonbönerna leddes a v missions
sekr. .vIartin Linden, På ollsdagsmorg 
nen stannade han inför ett ord från Joh . 
18: 2: "Också Judas", och framhöll vil
ken rikedom av nåd det ligger i dessa 
ord: "Också Juda s", men iiven huru all
varliga och r annsaka nde dessa ord äro. 
Må \'i tacka för att vi veta "ar det ställe 
finns , där Jesus viilsignar oss, och må 
vi bedja för dem som ej hnna till det. 
Men det är ej nog med detta. Det be
hövs en stiindigt förnyad livsgemenskap 
~ och att mottaga liv och övernog av 
Jesus. 

Vid torsdagens morgonbön lydde tex
ten: "Också Petrus". JOh. 18: 18. En 
grupp av Jesu fi ender voro samlade och 
bland dem stod också Petrus, som till
hörde den närmaste lärjungakretsen 
och S0111 förklarat , att han aldrig skulle 
övergiva :Mästaren. D et var en pamin
nelse om att också elen bäste står i fara 
att falla. Men J esus söker den fallne. 
Han sökte efter Petrus för att återl1pp
rä tta honom. 

Texten för lördagens morgonbön var: 
"Jämväl Nikodemus·'. Joh. 19: 39. Det 
;tr ett uppmuntrande ord. Jämväl Niko
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demus vågade till slut träda fram och 
göra något för Jesus. Orsaken var för
visso den att han stått vid Kristi kors 
och där hade han hämtat sin frimodig
het. Han såg Guds Lamm på korset och 
detta ingav honom mod att träda fram 
och offra. 

På midsommardagen och söndagen 
hade vi ingen gemensam morgonbön 
utan vi samlades till högmässoguds' 
tjänst kl. I I . över midsommardagens 
högmässotext predikade missionär Aug. 
Berg. Han förde oss med till det lilla 
herdetjället i Judeen, där den gamle 
Gudstjänaren Sakarias bodde med sin 
maka. Vi fingo vara med om, när sol
uppgången fr å n höjden besökte de gam
la makarna. Gud uppfyllde deras önskan 
och bön, när allt hopp syntes ute för 
dem . De fingo en son och han fick bli 
vägrödjaren för Kristus. Sakarias gläd
je vann uttryck i ett förändrat liv och 
han sjöng en ny S~l!lg. Han sjöng om 
fr ~ilsning, barmh~irtighet och nåden att 
få tjäna. 

S'öndags f .m . talade mi ssionssekr. 
Martin Linden över: KaJlelsen till Guds 
rike. Lule 14: 25-35· Jesus I~ir om 
eftertanke inför kallelsen och han vill 
ställa oss inför kallelsens storhet. Vi äro 
kallade att bygga i Jesu kraft på den 
grund han själv lagt. Vi äro också kal
lade till att strida med Jesu vapen, 
iklädda Herren Jesus. Vidare äro vi 
kallade att äga en inre kraft , att vara 
världens sal t. Vi äro även kallade att 
hava del i lidandet, ej söka det, men 
vara redo när Herren I~igger det på oss. 

* 
Bibelstudierna leddes av missionsfö

reståndare Erik FoLke och ~imnet för 
dessa var: "Gudsmannen lviose." 

Bibeln är historien om Gudsmänni
skornas sl~ikte , Gud lät inte den heliga 
säden förrinna från jorden, och vi ha i 
Bibeln ett rikt material, om vi vilja lära 
känna Gudsmänniskornas väg och deras 
Gud. Vål' utkorelse och kallelse är klar. 
Gud säge r: "Du Guds människa!" Men 
det g~i1ler att kallelsen b li r fön·erkligall. 
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När vi studera Mose liv för att finna 
spåren av honom såsom Gudsl11änniskan 
finna vi mycket, som kan tillilmpas på 
oss var och en. 

Vi finna i :YIose historia tre stora 
drag. 

r) Guds fostran av ::\'fose till en 
G udsmänJ1 i ska. 

2) Huru Gud använder sin Guds
människa, som han fatt fostra. 

3) Huru Gud umgås i det fördolda 
med sin Gudsmänniska. 

Gud började tidigt att fostra :Mose. 
Han förbereder grundl igt. Redan före 
världens grund läggning hade Gud sin 
plan klar. Mose behövde börja fostras 
tidigt. Israel, Farao och Egypten behöv
de också utvecklas och mogna. Vem 
trodde, n~ir de israelitiska barnen kasta
des i Nilflodcn, att det var början till 
Israels förlossning ? Paulus säger, att 
allt skall sanwerka till det bästa. 
Det ii I' salllmanhang mellan Guds fost
ran och den er.skilde och hans folk. Mo
se fick också vara med om detta. :iVlose 
moder såg i tron på sin lille son. Hon 
såg att nil.got skulle hända. Faraos dot
ter fick rädda :Moses ur Ni/floden. Det 
händer något för dem som tror, även 
om man får liigga sitt hopp i en kista i 
va ttnet I 

Gud lät inte f..'fose genast komma i 
Faraos dotters händer. Först fick han 
komma till sin mor och där fick han 
lära sig tro. Sedan fick han komma till 
hm'et och llela sin samtids högsta lär
dom och bildning. Mose var prins , ue' 
gi't,-ad och lärd, men det heter om ho' 
nom, att han hellre ville lida smälek 
bland Guds folk än för en kort tiel leva 
i syndig njutning. Det gällde då för ho
n0111 att stiga ned till slayarna, ty hans 
folk \'ar slavar. Mose blev frälst mitt i 
hovli\·et. Han såg en ny härlig uppgift i 
att leva för Gud och rädda hans folk. 
NIose offrade lll)'cket för sin nya upp
gift. Hans vilja var ~i rlig men han miss
lyckades totalt och Ill [lste fly. Han hade 
inte haft tid att \';inta P;! Gud. Guds 
brådska och v;lr äro inte lika. Mose tro 
och nitälskan var äkta men icke andlig. 



156 SINIMS LAND 10 juli 1938 

Erik Folke och August Berg. 

Han måste därför fly ut i ök nen. :Men 
han behövde under flykten ej frukta Fa
raos vrede, ty han fick se nftgot av den 
osynliges härlighet - och kunde hä rda 
ut. Mose stillade sig i 40 å r och hans 
sysselsättning under denna tid var att 
vakta sin svärfaders får. En uesynner
lig ställning . Gud har tid med en Guds
människa, när det g~lIler hennes fos tran, 
och det behagade ho nOlll att lå ta jVIose 
vänta i 40 är. 

S lu te t på de 40 ökenå ren hlev den 
himmelska synen. Gud sjäil' uppenbara
de sig för Mose i den brinnande busken , 
och talade om att han visste sina barns 
nöd. När Mose nu skulle träda in i 
kallelsen fick han veta hurudan Gud han 
hade att r~ikna nled. Iden när Gud tala
de, blev det svårt för r.{ose. Han för
lorade s itt sj;lIvfört roende. Gud tog 
dock ej tillbal~a sin kall e lse. Han hade 
Aran i beredskap åt Mose. 

Gud I;tt :Mose veta, att Israel sl{UlIe 
komma ut ur Egy pten.·'N~ir ou fön f ol
ket ut ur Egypten . skolen i hålla guds
tj~inst på detta berg." Allt som låg emel
lan, hade Gud tagit ansvaret för. 1\IIose 
herdestav blev löftessta\'en , och elen fick 

han aldrig släppa. N är Mose nu drog 
åstad till Egypten med sin familj ridan
de pft en ~tsna , såg det ej mycket ut för 
världen, men Gud såg något annat. 

När Mose kom fram till Israels barn 
såg det lovande ut (2 Mos. 4: 3I) men 
det varacle inte så länge. Mose fick gå 
in under det långsamma, svåra prover , 
men han var så mogen, att han kunde 
gtt fr ft11 plåga till plåga utan att tvista 
med Gud. Han var villig a tt kämpa 
Israel igenolll till frälsning. Han höll i 
Guds namn stånd mot de svåra frestel
serna. Guds folk skall vara berett på 
den onda dagen. (Ef. 6.) - Mose mötte 
också Guds folk i Egypten, ty han var 
ej sänd bara till Farao. Gudsmänniskor 
ha en stor uppgift bland Guds husfolk. 

Gud gav :fvIose am'isning på vad som 
är clet grunclläggande för en Gudsm ~in
ni ska: Lammets 1)lod och måltid . Näl 
M ose kom fram till Si nai var det alta
ret. blodet och offre t, som det var frå 
gan 0111. Förbundet ingicks och ingen 
kunde ra ifrån. Israel dess rättigheter. 
Invigningsmedlet ~ir outs~igligt dyrbart 
för en Guc\sl11änniska: "Äteriösta 
med Jesu hlod." 

Mose fick också vara med 0111 många 
mi ssräkningar hl and Gu ds folk. (2 NIos. 
IS-I7) Just när folket skulle vara 
framme hos sin Gud möttes de av ett 
förså tligt anfall av Amalek. Det var 
stunder di't Mose trohet niat Guds folk 
sa ttes på prov men han bestod provet. 
Gud kunde fostra Mose till en stark 
oegennyttig man , s[t att det var endast 
Guds ära som han frft gacle efrer. Hem
ligheten till att Mose kunde gå igenom 
alla svå ra prövningar var a tt det ej gick 
en dag utan att Gud och 1vIose talade 
med varandra. 

Mose regel var att ha allt gemensamt 
med Gud, och därför blev han ocksft 
kallad upp på berget till Gud. I 40 cla
gar och nätter var Mose på berget och 
Gud t;1.lade l11ed honom (l111 s itt undel-
bara frälsningsråd. Mitt in i mo lnskvn 
gick Mose, o~h det ~ir dit Gud vill kaila 
alla sina Gudsmänni skor, för att tala 
med dem i ensamheten. På berget fick 
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110se den hemska underrättelsen om 
guldkalven, men han kun<.le möta även 
den nöden, ty han hade varit hos Her
ren. 

Gud fick ut det han ville av Mose. 
Mose bestod provet och han fick nåden 
och kraften att kämpa för människosjä
lar. :Mose hade på berget sett vad det 
kostat Herren att frälsa sitt folk. När 
Mose talade med Gud om själarna, väck
tes hos honom en hunger efter att fä 
se mera av Guds h~irJighet och han be

honol11 hel a löftes landet. Han fick ej 
komma in där med sina fötter, men Gud 
och han va r där i alla fall. Den stund, 
då Mose skulle skiljas hädan ville Gud 
vara ensam med sin tj~inare. De två som 
haft så mycket gemensamt gingo upp på 
berget och talade med varandra och skil 
des aldrig mera . De gamla säga; att 
jVIose dog \'id Herrens kyss . 

En dag syn tes iVIose med Jesus och 
Elias [.lä förklaringshe rget. Det var nå
got a v :hel'skencr fr "n de 40 dagarna. 

August Berg i talarstolen. 

hövde ytterligare 40 dagar och nätter på 
berget hos Herren för att kunna gft in 
i förbönens underbara uppgift. När då 
lVIose kom ned från berget, efter den 
ställföreträdande bönekamperi. visste 
han icke att hans ansiktes hy strålade. 

Om det kan sägas om Elia , att han 
var en människa som vi, så kan det 
också sägas om iV[oses. rdose syndade, 
fast han vandrat så länge me<.l Gud. Det 
var otro som kom in i hans hjärta . 
4 :iVIos. 20 . - Följden blev en oerhörd 
missräkning för honom. Säkert kände 
Gud ömt för sin tjänare, men det gällde 
att lära Mose förstå vad som hörde till 
Guds ära. Det bl ev dock ej bara för
lust för :Mose vid Meribas va tten. Det 
blev förlust härnere, men ej för evig
heten. :Mose hade nfttt fram till målet 
och skulle få flytta . Innan dess ville 
Gud bereda honom en glädje och visade 

i'vIose och Elia \'oro insatta i det som 

Tesus talade vid <.lem om. 

. Mose sista ord på jorden var en sång, 

ett vi ttneshörd om Guds godhet. 5 "Mos. 

33, 34· Vi väga lä sa :Mose historia, där

för att vi ha löfte om Hjälparen, som 

,-iiI led a oss fram. Måtte vi få sällskap 

med Herren på jorden så att vi fä säll 

skap med hO l1'::J 11l i himlen. 


Ämnet för mi ss ionsföredragen var 
"Guds underhara gärningar". På ons
dagen talade fru Birgit Berghng om 
Guds underbara gärningar bland Kinas 
ungdom. Vi fingo en inhlick i vad som 
rör sig hos Kinas ungdom. Kristendo
men har varit förbjuden som undervis
ningsämne i skolorna men nu har det 
skett en förändring. Till tack för att mis
sionilrcrna 'stannat kvar i Kina i (lessa 
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svilra tider ~ir kristendomsundervisnin
gen nu tillåten i skolorna. I Daggrynin
gens skolor ha många vunnits för Kris
tus och fått bii tändande gnistor. Även i 
gosskolorna har Guds verk framgång. 
Men det gäller att nå även de unga, som 
ej gå i skolor. Det fi nns 100 mi Ijoner 
kineser under 2I år och av dessa endast 
8 miljone'r som gå i skolor. 

Torsdagens missionsföredrag höl ls av 
fröken Ma.ja. Lundrnarl? Hon utgick 
hån Jesu ord i Joh. 10: ID. "Li,' och 
över nog.' " Dessa ord hade hon fått av 
sin Mästare ute i Kina och hon beva
rade dem i sitt innersta. Liksom vi i 
2 :Mos. 24 möter t re gru pper a,' män
niskor så göra vi det ä"en i Ki na. Även 
där ha vi hedningar, vidare förbunds
folket vid bergets fot, som ej Hltt över
skrida en viss griins, och S~l är det en 
grupp som fått n;'ld att träda nännare 
Gud. 

Följande dag ta lade fröken Lisa BloIII 
om Guds underhara gärningar i hemlan' 
det. Det går gellom nöd och tri'tngmi'd, 
men vi få göra alla våra önskningar 
kunniga inför Gud och han kommer 
aLltid med hjiilpen i rätta ögonblicket. 

På onsdags e. m. talade missionär 
iVIart-in Berghng om "Bergen och dalar
na i missionsarbetet." I missionsarbe
tet finns oerhört många höjder och da
lar och kommer att finnas så länge det 
finns ombytliga människor. Missionä
ren mötes av så många problem och svå
righeter men även av många glädj e· 
ämnen. 

Därefter talade fröken Ebba Viden 
om hur Gud visat sin makt i svaga 
människor och helyste detta med exem
pel från missionsarhetet. 

På midsommaraftonen restes maj
stången på det traditionella stället och 
k\. S samlades vi där och lyssnade till 
missionär August Herg som höll ett 
klingande historiskt och fosterländskt 
föredmg. Sedan fingo ,-i lyssna till CIl 

uppläsning, och sä sjöngo vi andliga och 
fosterländska sånger och tackade vår 
himmelske Fader för vå rt kära foster
land. 

LAND 10 juli 1938 

Midsommardagens e. m. möte blev en 
minnesstund' efter Judith Hultqvist. 
Sekr. Emil Samuelsson talade först och 
hade till text Mari·;:. 14: 3. :Maria off
rade det dyrbaraste, hon ägde, åt Jesus. 
Det gjorde vår hänsovna vän od;:s~l. 
Det är ej dött , det som offrats. 

F rökeri Ebba. Viden skildrade så gri
pande Judiths ljusa dödsbädd och hen
nes stilla och ljuvliga ingång i härlig
heten och framförde hennes sista il ä Js
ning till mi ssionsvännern<l. 

Fröken Lisa Blom tog oss d;trefter i 
tankarna med till Östern, diir kriget 
brinner och där ångest och fasor här
ska. M en vi skulle inte se bara på detta. 
Där fi nns också en I i ten skara. som 
kunna säga: Gud är vår hjälp och till
flykt. Vi fingo små glimtar av hur v;1,ra 
sändebud ha det i dessa svåra tider, men 
OCks,l om hur lugna och modiga Gud 
gjort dem och hur underbart han hjälpt 
dem. Men, hur skola v;'tra missionärer 
se ut när kriget är slut? Finns det då 
en ung frisk skara som kan rycka in 
och hjä Ipa? 

Pil lördags e. m. fingo vi lyssna till 
fru Mimmi Follc e. Hon hade till ut
gångspunkt några ord frfll1 I .iVros. I. 
"Guds Ande s,'ii vade över vattnet." En
1igt en ö"ersättning heter det att Guds 
Ande ruvar - och tal. påminde oss om 
vilken underbar och stor kärlek det 
innebär att Guds Ande rm'a r över 111iin
niskohj äi-tana. 

NI issionssekr. Martin Linden talade 
dä refter om "vikten av att komma var
andra nära". Vi skulle komma dem dii r
ute i Kina, både vå ra sändebud och 
kineserna, så nära, att vi i dem se våra 
syskon. Talaren tyckte, att läget i Kina 
nu är synnerligen vemodigt, emedan han 
nyligen besökt fältet och sett bur hopp
fullt det då såg ut. Det ~ir en strid om 
makten därute och ytterst är det en 
st rid mot ondskans andemakter i hi m
larYllldern<l. Det bör mana oss till för
hön. På frågan om hur de våra därute 
ha det , ha vi fått ett svar som klingar 
av glädje och tacksamhet över att de få 
vara därute. Och de kristna kineserna, 
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·de äro glada och tacksamma över a tt 
missionärerna stannat och över att mis
sionsvännerna hedja för dem.' Och, de 
bedja också för japanerna. Myndighe
terna göra vad de kunna för att under
lätta missionsarbetet. Vi böra bedja för 
regeringen. Hedningarna tyckas också 
genom nöden drivas till Gud. Hur det 
blir i forts~ittningen beror mycket på 
våra böner. 

På söndagsmiddagen gav missionär 
Martin Berghng en livfull skildring av 
hur Gud hjälper och skyddar sina sände
bud, då de äro i hans vi Ija. 

På söndags e. m. bleva vi åte~' erin
rade om några vänners h~idanfärd. Se
·dan missionsföreståndaren då avslutat 
sitt Bibelstudium om Gudsmannen Mo
se och dennes ingång i härligheten be
rättade missionär M. Bergling om huru 
d:r Knut Bergh , missionär Ester Berg 
samt hans far, mission~ir Rob. Berg
ling med glädje fingo gå in i löfteslan
·det. Dödens mörker och fasa hade ingen 
makt över dem . 

Vid kvällsmötena medverkade olika 
talare. På onsdagskvällen talade d:r 
L. Vitus. över Ps. 139: 1-12, 23, 24· 
Alla människor längta och Gud har 
gjort sitt för att möta denna längtan. 
Vi skola ha allt klart med Gud och lå ta 
välsignelserna flöda genom oss. Där c 

·efter talade missionär Aug. Berg om 
Jakob, Guds tjänare, som kämpade med 
Gud och vann seger. 

På torsdagskvällen talade de två mis
sionärskandidaterna Ella Nilsson och 
Runa Hägg om Guds kallelse och led
ning. Ella Nl:tsson hade till grund för 
si tt vi ttnesbörd Matt. 9: 37, 38 och 
Runa Hägg Jer. 32: 40. Båda hade haft 
sin kamp och strid och nu inför de till 
synes stängda dörrarna till missicll1sfäl
tet hade de ffltt nåd att lägga allt i 
Guds h~inder. 

Midsommardagens kväll talade mis
sionär Martiu Bergling och fröken lV/aja 
Lund'mark. IVIissionär Bergling hade till 
text Jer. 18. Lärdomen från kruko
makarens verkstad. Det synes vara 
Guds s~itt att börja om igen. Fröken 

Lundmarks text var hämtad ur Dom. 
7. Lerkärlet - jaget måste krossas om 
ljuset - Kristus - skall kunna lysa. 

Lördagskvällen. Ja, då hade vi kom
mit till den heliga offerstunden. Då ta
lade vår älskade missionsföreståndare 
om "När han offrade sig själv". Hebr. 
7: 27 · Vi fingo blicka in i Guds omät
liga kärlek och det obegripliga stora 
offret på Golgata . Det var ingenting 
annat som förslog, när det gällde att 
frälsa oss' Jesus hade svarat ja till detta 
offer l'edan före tidsåldrarnas begynnel
se, och han behåller sin offerlammsge
stalt även när han står mitt i tronen. 
Vi ha också utsikt att en gång få stå 
inför tronen, därför at t Jesus offrade 
sig för oss. Nu längtar Jesus efter att 
vi skola älska honom med samma slags 
kärlek som han älskat oss. Fröken Lisa 
Blom - Storemor ~ talade över Jesu 
ord till Sackeus: "I dag måste jag gästa 
i di tt hus." Det ä r ett kärlekens bud. 
Äro vi villiga att öppna dörren ti.ll våra 
hjä rtan för honom och ge honom all t? 
Vi blevo också påminda om de många 
"Länkar" som helt säkert voro med oss 
i tankarna vid denna offerstund. Våra 
tankar gingo också till alla missionärs
barnen, ej blott vår egen missions, utan 
ä ven andras. 

Så började den stilla vandringen 
fram tillofferskålen där vi nog alla 
kände att "Han som offrade sig själv" 
stod för att taga emot våra frivilliga 
offer. Han själv såg allt som lades ned 
på altaret och det vi sågo var en 
glädjande stor penningsumma, över 
2.000: - kronor. Ha vi inte orsak att 
tacka och lova vår Herre' 

Nästa kväll, söndagskvällen var av
slutningsmötet. Doktor L. Vitus talade 
om den levande kristallklara strömmen , 
försoningens djupa älv, Upp. 22: 1. Gud 
vi II att vi skola leva i elen strömmen. 
Om vi göra det, då bli vi sådana vi sko
la vara - !dara som kristall, så att vi 
ej fördunkla strömmen, men släppa 
igenom ljuset. 

Sedan talade missionsförest;mcIare 
Erik Fol/ce och frambar ett hjärtligt 



160 SINIMS 

tack först till Gud och så till vårt goda 
värdfolk och alla deltagare. Gud har 
bundit oss samman till ett kärlekens 
knippe. Vi äro på väg hem och Med
laren borgar för att vi skola komma 
hem. 

Så börj ade riinnilarna porla. Det var 
vittnesbörden som kom från en hej rad 
tacksamma deltagare i "veckan" . Gud 
hade gjort stora ting och däröver voro 
vi alla gl ada. Innan vi skildes åt, tac
kade vi vår trofaste Bene, som lovat 
att gå med oss på våra olika vägar. 

På måndagen var det uppbrott. Då 
började vandringen ned från berget, och 
.nu är också denna "vecka" ett minne 
blott. Det är ett minne, som förplik
tar, emedan vi pil ett särskilt sätt ställ
des inför vår Frälsare och hednavärl
dens ohyggliga nöd. Men det är också 
ett minne som fyller oss med jubel och 
tacksamhet över "ael Herren gav oss. 

R. H . 

.... .. ~...nmN~_-_·~.. ;.~ITION. 
Missionstidningen Sinims Land ut

kommer under månaderna juni-septem
ber med endast ett nummer i månaden. 

Tacksägelse och förbön. 
Lilt oss gemensamt tacka Gud för de 

rika välsignelser han gav under "vec
kan 0' på Holsbybrunn samt bedj a för de 
kommande "veckorna" på Mauritzberg 
och i Skellefteå. 

Läget på fältet. 
I Lrev från Selfrid Eriksson pr flyg 

av den 9 juni meddelas att på vårt fält 
i Shansi då endast Yuncheng var i ja
panernas händer. S;t lå ngt han visste 
var allt gott och väl med de våra. De 
hade via Shensi få tt stora sändningar 
med s\·erigepost och vo ro så glada över 
detta. 

Vi hoppas att de våra fått medel upp 
till fältet och vi äro så tacksamma att 
vi även vid detta kvartalsskifte kunde 
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få sända så mycket att det torde räcka 
för ett par månader. 

Hjälp oss att bedja Gud att dessa 
medel må nå fram till dem. 

Konferensen i Södertälje för det and
liga livets fördjupande bålles i ar den 
11-13 oktober under ledning av prins 
O. Bernadotte. Såsom talare väntas pas
tor G. Henriksson , Göteborg, brigadör 
A. Lydal, Växjö, missionsföreståndare 
J. Nyren och pastor E. Gehlin, Stock
holm sa mt "marskalken", mrs Cathe
rine Booth-C1ibborn..- Med anledning 
av att 40 år förflutit sedan den första 
SödertäJjekonferensen hölls .. kommer en 
minneshögtid att anordnas den I l okt. 
på kvällen i missionskyrkan varvid fi I. 
dr Karl Fries kommer att hålla högtids
talet. Vidare detaljer Om konferensen 
meddelas i början av september. 

Herren uppehåller. 
Ur ett privat brev från missionär 

Carl F. Blo1Jt, skrivet i Yuncheng 9- 10 
maj 1938. 

Hur det kan gå med avsändanclet av 
detta brev synes mer än vanligt ovisst, 
då vi på sistone ej haft flyg här och 
ställningen vad landkriget beträffar nog 
är bra tillspetsad. 

Vi hade glädjen att den l ds. ffl döpa 
28 personer, 12 män och 16 kvinnor, 
de flesta bland dem flyktingar, som fått 
några månaders grundlig undervisning 
och gett övertygande tecken på verklig 
omvändelse och tro. I Ishih döptes 80, 
men där var det stora flertalet från 
distriktet och de kunde samlas till van
ligt "stormöte" , under det här ingen 
kunde komma utifrån. Sedan dess har 
18 fl yktingar anest med tåg norrut för 
att ilterväncla till sina hem. Dessutom 
har en skara på 120 personer, post
tjänstemän med familjer också rest 
norrut i syfte att i Taiyua n återupprätta 
postväsendets i provinsen centralkontor 
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och därifrån ordna postgången över de 
delar av provinsen som stå under angri
parnas styrelse. Vi ha sedan hört att de 
ej kommo längre än till Pinyang, 113 av 
vägen, men veta ej för hur länge eller 
av vad orsak de kvarhöll os där. Jag 
hoppas postgången snart kan ;lterstäl
las, så att vi ej behöva besvära militä
ren, fåstän den ju varit mycket till· 
mötesg;lende. 

Vi ha fått brev från Juicheng av den 
26/4, meddelande att de voro friska och 
oskadda och fått bo i fred med alla sina 
skyddslingar. Det är underbart, huru 
vi alla och våra medarbetare och de 
kristna i allmänhet bevarats från farlig
heterna. Just i dag hörde jag från en by 
nära Peichuang vid Gula floden, att 140 

avdelningar hus (efter kinesiskt bygg
nadssätt) bränts, men icke ett enda rum 
tillhörande en kristen. 

Gösta Goes , som var i Chiehhsien un
der det Dagny Nordgren var här och 
skötte Hanna Eriksson, är l1lI tillbaka 
i Yungtsi, så att Ake Haglund ej läng
re är ensam. I Yungtsi blev det inga 
dop, fastän där såväl som i J uiche g 
mycken systematisk undervisning av 
kristna och forskare utförts, medan 
dessa haft sin tillflykt på stationen . 
Detsamma är förhållandet i Chiehhsien, 
där ej heller något dop hålles denna vår. 
Det är bäst att ej skynda med dopet 
under denna nödtid, ty det kan ju vara 
många som ryckas med av tillfällets 
förhållanden utan att ha fått grunden 
riktigt lagd på klippan. Dagny Nord
gren kom hi t på cykel i morse tillsam
mans med en evangelist för att hämta 
biblar, testamenten, sångböcker och 
annan litteratur. Hon var dels med som 
eskort, då vi ej våga sända en kines 
ensam, dels också för att få litet till
fällig hjälp med tandvård, vilket jag får 
styra med i brist på bättre l SeJfrid och 
Hanna Eriksson reste hem till Ishih 
för en vecka sedan och kommo lagom 
att vara på platsen, när de inhemska 
trupperna infunno sig. Vi fingo brev 
från dem i dag genom d:r Liu, som va
rit i sitt hem, så vi ha färska underrät-
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tel ser från dem och Lisa Gustafsson. 
De ha det alla gott, personligen och i 
arbetet, samt glädjas som vi alla över 
de särskilda tillfällen till tjänst, som vi 
fått genom att stanna kVar under inva
sionen. Lisa Gustafsson hade haft feber, 
troligen på grund av överansträngning 
under stormötet, men det hoppas jag 
blir bättre när hon får vila. Hon och vi 
alla ha anledning att vara tacksamma 
för de infödda medhjälparnas trogna 
tjänst och det sätt varpi't de samarbeta 
med oss alla. 

Genom de till Ishih anlända trupper
na ha vi fått de första uflderrättelserna 
från andra sidan floden, sedan dessa 
trakter besattes. Jag hoppas det är sant 
att de våra på stationerna väster om flo
den alla äro kvar och oskadda. Vi sända 
och mottaga post mellan stationerna 
ganska ofta genom officerare, vilka sy
nes äga frihet att stå till tjänst i det 
avseendet. 

Nu är det den 10 maj och jag har 
gått ronden tre gånger. N u ämnar jag 
söka få en stunds sömn, innan jag går 
igen. Nattron får ersättas med vilostun
der under dagen när det passar. Herren 
uppehåller mig och oss alla. Jag har j u 
inget regelbundet arbete nu utan mest 
gästemottagning, men min hustru un
dervisar i fonetisk skrift. De andra 
arbeta också, var på sitt sätt alla friska 
och lyckliga att få tjäna. 

Detta har varit en, vad nederbörd be
träffar, synnerligen lyckosam vår. Följ
aktligen står vetet ovanligt vackert och 
ger löfte om en rik skörd. Får bara be
folkningen bärga in den och sedan be
hålla r~L1ltatet av sitt arbete, så skulle 
det ej vara någon brist. Av höstsäd har 
dock ej mycket kunnat sås inom de 
närmaste 10 km. eller så, men där den 
såtts lär det se lovande u t också för 
höstskörden. Det är underbart, hur detta 
folk anpassar sig efter alla förhållanden 
och därför våga vi hoppas det ej skall 
bli för stor allmän nöd, vem det sedan 
blir som kommer att råda över landet. 

Vi hålla just nu flå att gräva nya, 
djupa källare med flera utgångar för att 
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det skall finnas tillfl yktso rter för allt 
folket på området, i händelse av be
skjutning. Våra flaggor blevo olyck
ligtv is sydda av tyg som ej tå l t so len, så 
de se betydligt sjaskiga ut. För den 
stora flaggan på den nära 20 meter höga 
stången fingo vi dock präktigt tyg och 
den lyser så vackert "över s tad och 
land" och synes över 1/ 2 sv. mil borta. 

N u skall jag om en stund g~l u t och 
höra efter om det finnes någon utsikt 
att få. breven avsända . Jag näs tan tvi\"
lar på det. - Kanske ni få pos t från 
de delar av fältet som står under in
hemsk styrelse, även de som nyligen 
varit i angriparnas händer , så få ni 
ändå underrättelser om oss. 

Ett i Kristus, 

Kära Missionsvänner ! 

Varens dopklass och stormöte här i 
Hoyang hör nu till det förflutna, och 
när jag ser tillbaka på det , kan inte 
hjärtat annat än fyllas av tack till Her
ren, som på nytt bevisat oss si n nåd. 
Så ville jag då försöka skriva ned något 
av det, som mest gripit mig och därför 
lämnat kvar de starkaste intrycken. 

När det gäller de yttre förhållandena , 
så är det ett stort tacksägel seämne, att 
vi under de två gångna veckorna Et t 
ha det så lugnt, inte ett oroande rykte 
och inte en enda alarmsigna l om annal·· 
kande flygmaskin. Ja, vi se i allt, hum 
Gud besvarat bön och förberett detTa 
tillfälle för både hedninga r, sökare och 
församlingsmedlemmar att komma in
för hans ansikte och lyssna till har!s 
ord. 

:Men inte bara i yttre måtto ha vi 
fått se hans härlighet, utan - vad som 
är ännu mer värt - även i själarnas 
värld ha vi fått skåda nflgo. av hans 
Andes verk. Det har varit en ovanligt 
god dopklass i år, de flesta deltagarna 
ha varit verkligt uppl'iktiga sökare och 
av dem flera, som äro ganska "nya i 
läran" vilka dock hunnit lä ra k~inna 
Herrens frälsande kraft. Vid vi ttnes
bördsmötet fingo vi höra flera klara 

LAND 10 juli 1938 

vittnesbörd om, vad Herren Jesu s be
tydde för dem. 

Så kom dophögtiden . Ofta mås te \"i 
med sorg till stå att de fatta litet eller 
intet av vad dopet innebär. Det blir lik
som bara en yttre handling för att få 
komma in i församlingen. :Men denna 
gång var det något hel t annat. Det var 
en glädjestrålande skara kvinnor, som 
efter dopet sam lades för att gemensamt 
med oss tacka Herren. En av dem, som 
kanske vat' mins t begåvad a v dem aj la 
och inte hunni t lära sig just någonting, 
sade med övertygelse: "Nu har jag bli
vit en annan männi ska." På kvällen 
sutto vi sedan i en s tor ring ute på. går
den och sjöngo samman med alla kvin
norna, som kommi t till mötet. Eftel 
sången skul le vi nämna tack- och 
böne~imnen, och då steg den ena efter 
den andra av de nydöpta upp och sade 
- och det kom säkert från hjärtat -: 
"Jag vill tacka Herren, för att jag har 
dött och uppstått igen. " En av dem, 
som satt bredvid mig sade: " Jag sl<ulif. 
så gärna v ilja ha den där kören om 
'Tålamod' avskri"en , så jag kan sjung';j 
den när jag kommer hem igen och fres" 
tas att bli otålig. " 

Några av dem, som varit med i dop
klassen blevo ej döpta . De voro beredd" 
därpå alla utom en; hon hade så hoppat~ 
på att bli döpt, men det ansågs vi s ligast , 
att hon dröjde ännu en tid. Hon blev 
först mycket nedstämd. Men medan "j 
satt <lär och nä mnde böneämnen? u:h 
bl. a. även uppma nade till bön för delll'd 
kvinna , kom hon plötsligt ti ll oss och 
sade: "Djävulen försökte övervinna mi g 
ett s lag, men Jesus var starkare" 
Undra ni på om man en 'kväll, som den 
nyss beskrivna, fylldes av tacksam
het och glädje öve r Herrens verk i dessa 
själar? 

Det var 22 stycken, som nu fören a
des med för samlingen, 6 män ocl! lh 
kvinnor. Ibland kvinnorna var ä"er.. en 
fru till en av stadens ämbetsmän. en 
stilla försynt personlighet, som trot" S i ll 

sociala ställning ej såg ned på de övrig::.. . 
enklare kvinnorna. Ett litet exempel: 
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Följande kväll voro vi åter samlade pil 
gården till sång och bön. Där satt ä ver, 
den nyssnämnda frun sida vid sida med 
henne, som inte blev döpt, med armen 
vilande på hennes skuldra och taiade så 
vänligt och förstående till henne. Jag 
hörde ej samtalet, men säkert var det 
några tröstande ord. - En av de fina 
fruarna i staden och en föraktad syr,
derska siela vid sida - ett i ](rist~ts! 

"Alla hava ju syndat och ;iro i sak
nad av härligheten från Gud." Rom. 3: 
23 . "Han har rikedomar att giva åt alla, 
som åkalla honom ." Rom. 10: 12. Nå
got av de rikedomarnas verklighet 
fingo vi även förnimma, när vi i går 
kväll möttes vid Herrens bord. 

I dag ski ngras skaran efter hand och 
nu är det ej många kvar. En av de nya 
församlingsmed lemmarna, en ung kvin
na, som rökt opium, men nu är helt 
över på Herrens sida sade strax innan 
hon gick hem: "Någon sade till mig'O , 
om man kunde få stanna här jämt', men 
jag svarade, att vi kan inte få vara på 
berget ständigt, riedanför bel-get finns 
det arbete." Ett gott vi ttnesbörd aven 
nykristen, eller hur? Denna kvinna har 
varit ett riktigt exempel på trosfrimo
dighet ibland oss. 

Men nu ha vi bara sett på de ljusa 
sidorna. De mörka vill man ju helst inte 
tänka på, men de äro inte mindre verk
Iiga för det. De äro svaga alla dessa, 
svagare än vi kanske alla, de ha så nyss 
börjat på vägen, och fienden skall sä
kert sätta in all sin kraft för att få dem 
på fa ll. Ofrivilligt komma följande bö
neord i mitt minne: "De äro svaga, 
styrk dem med din kraft, de skola 
vandra genomen farlig värld, skydda 
dem med din makt, frestelser skola mö
ta dem , hjälp dem att kämpa och segra." 

Må vi alla sluta en bönering om 
dessa, som nu fÖl-enats med Hoyangs 
församling, och bedja att han, som alle
na är stark, må bevara dem hela vägen 
ända hem! 

Hoyang 	den 2/ 5 1938. 
Eder i Kina lyckliga 

Astrid LÖfgren. 

Från stormöte i T aH. 

U r ett privatbrev fr å n missionär Ar
vid Hjärtberg, skrivet i Tali den 3 maj 
1938. 

Jag trivs så gott här i Tali . Jag bor 
så bra i farbror Hugo Linders trev
liga rum å kapellgården, å vilken de 
manliga gästerna tagas emot, och där 
även evangelisten bor. Dagligen har jag 
sålunda tillfälle att se stationsarbetet 
på nära håll. Även om jag inte kommer 
att stanna här så länge - jag är j u 
egentligen på väg tiIl Pucheng - ~ir 
jag likväl mycket glad över att få lära 
känna de kinesiska bröderna här, bland 
vilka det synes råda en sådan god anda. 
Det är så dyrbart att få dela välsignel
serna med dem, få läsa Guds ord till
sammans och sjunga och bedja. 

Enär det ej varit möjligt att vara 
ute på landsbygden p å grund av oro 
ligheterna har arbetet måst inskränkas 
till själva staden och de allra närmast 
liggande byarna. De möten för kvinnor , 
som Ingeborg Ackze ll tillsammans med 
bibelkvinnorna och vid sidaI1 av sitt 
skolarbete i många år anordnat, på skil
da platser inom staden ha regelbundet 
fortgått. För dessa möten har stort in
tresse visats av Thyra Lindgren, som 
ocks;t brukar ha en söndagsskolklass ute 
i staden. Evangelisten \Vang har hand 
olil arbetet bland männen. Förutom de 
vanliga söndagsmötena anordnas möten 
på gatan eller ockS;t eftermiddag'smöten 
i kapellet. Ett nytt verksamhetsfält ha 
yi fått bland de sårade soldaterna. Det 
är förunderligt vad de lyssna till bud
skapet om Jesus Kristus. Våra trak
tater och bibeldelar mottagas övera llt 
med stort intresse. De som ej kunna 
tala sträcka ut handen efter traktaterna, 
som vi hoppas fått vara mi'tnga a\' dessa 
stackars människor ti II stor välsignelse. 
Och besöken på sjukhuset ha ej blivit 
utan välsignelse för det egna hjärtat, 
som stämts till lo\' och tacksamhet mot 
Gud för daglig och stundlig bevarande 
nåd. 
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Nu är vårt stormöte över. Det har 
varit mycket välbesökt och rikt valsig
nat. Mötets ledare var denna försam
lings egen föres tåndare, pastor Hui, och 
övriga tal are voro farbror Hugo, pas
tor Kao, förr i Yuncheng, f. d. sön
dagsskolsekreterare 'vVen och vidare 
representanter för församlingarna i di
striktet. Före mötet hade dopkurs hål
lits. Atta kvinnor och sex män blevo 
sedan döpta och upptagna i församlin
gen. Det blev en dyrbar stund , clå vi al.la 
på söndagskvällen fingo mötas omkring 
Herrens bord. 

Bland de nydöpta var en kvinna, vars 
man var hedning och en passionerad 
spelare. Denne hade nu blivit intalad av 
kamraterna, att det inte kunde gå an 
att hans hustru gick P~l mötena i predi
kolokalen, varför han på söndagen kom 
hit och tillsade henne att gfl hem . Hon 
lydde, men då hon inte fann mannen 
hemma, vände hon tillbaka hit. Då man
nen litet senare kom hem och ej fann 
hustrun, blev han mycket ond, gick åter
igen hit och in i kapellet under mötet, 
grep tag i deras lill a barn, som hustrun 
hade med sig, och gick ut, varefter ock
så hustrun steg upp och följde med . Gud 
visade sig emellertid återigen ha större 
makt än satan. Pastorerna och flera av 
de kinesiska syskonen fingo i gästrum
met komma till tals med mannen, som 
till slut visade sig försonligt stämd och 
lovade, att hustrun skulle få komma till
baka till nattvardsmötet på kvällen. 
Och verkligen, ingen av de nydöpta sak
nades. Och bland dessa var det ej någon 
som såg så lycklig ut som just den kvin
nan, som så många gånger fått lida för 
att hon bekänt sig höra Jesus Kristus 
ti Il. 

N;ista lördag och söndag är det stor
möte i Pucheng, då jag blivit ditbju
den. Kanske de t sedan inte dröjer så 
länge förrän jag får flytta dit på allvar. 
Farbror Hugo hoppas att det skall bli 
möjligt för mig att komma över till 
honom. Jag skulle bli så g lad, om jag 
kunde vara honom till nflgo n hjälp i 
hans myckna arbete. Kanske jag nästa 

gång får skriva från Pucheng! Gud vet 
det. 

På stormöte vid stridslinjen. 

Det är Tått och gråkallt vid avfärden 
från Hoyang - marsstämning och kyla. 
De båda cyklisterna, d. v. s. C. G. Nord
berg och undertecknad, ha en lång dags
etapp på cirka sex mil framför sig. På 
ooljade, knarrande, skevande velocipe
der bär det fram efter den nyanlagda 
ödebygdsvägen. Här finnes intet av 
björkfagra eller älskvärda idyller, som 
så ofta smeker ögat vid cykelfärder i 
mitt eget hemland . Det är bara karg och 
ruvande obygd. Och dess kuslighet får 
ökad kraft genom den faktor, som cy
klisten upplever intensivast a v alla 
trafikanter, nämligen de sega uppförs
backarna. Två mil bortom Hoyang hän
der det: Ett knakande, raspande, skä
rande ljud - och bakaxeln på min cykel 
är avbruten. Långsamt kn~lpper jag mi
na hände r och mina läppar forma sig 
i en tyst bön till Gud: "Herre Gud, nu 
äro de mänskliga resurserna slut, nu 
mås te du gripa in." Jag har knappt hun
nit avsluta bönen, förrän vi höra det 
välkända spinnandet aven bilmotor. 
Och mycket riktigt, uppför den sugan
de, sega backen frustar en modern Ford 
V 8. Vi hejda vagnen, omtala vår belä
genhet och få till vår stora glädje fri
skjuts till vår bestämmelseort Han
cheng. Våren och värmen kunna plöts
I igt komma och överraska på en resa. 
Då vi skymta Gula floden i fjärran, mö
ta vi samtidigt våren, värmen. Himme
len blir bländande blå, och solen vär
mer ljuvligt . Akacior och aspar. per
sikoträd och popplar kunna berätta, att 
,-åren redan länge varit här. Och sol
skenet samt de vårliga landskapsbilder
na hjälpa till att lätta på både hjärta och 
ytterkläder. 

Vi träda in pft Hanchengs stora ka
pellgå rd. Det ä r ett myller av männi
skor, S0111 med glädjestrålande ansikten 
hälsa oss välkomna. J ag går fram längs 
efter muren, gripen, buren aven stilla 
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glädje, då jag blickar in i de kristnas 
glänsande ögon och deras livfulla ly" 
sande ansikten. Dessa människor l ik
som återspegla och äro fyllda av ett 
återsken av denna soliga, bevingade 
och blåa vårdag. Det är sä överraskan
de, oförklarligt att se dessa människor , 
som leva mitt uppe i det moderna kri
gets fasansfulla verklighet, fyllda aven 
flödande sti Ila glädje. Hi t ha va de sam
lats från närbelägna trakter för att ge
mensamt finna tröst i bedrövelsen, för 
att renas , helas, befrias och helgas av 
honom, S0111 är krönt till konung i deras 

' liv. Tänk, vilken seger över världens 
furste denna människoskara represen
terar, där den med samlat sinne lyssnar 
till Guds ords predikan under det fien
dens kanonåskor rulla fram över kapel
let. Det slår mig: "Dessa äro de som 
kommit ur den stora bed.övelsen, och 
som hava tvagit sina kläder och gjort 
dem vita i Lammets blod." 

Tänk, mina vänner, att en gång all
deles och för evigt få lämna denna j ä ro.
merfyllda och blodiga jord och få vila 
ut och växa in i det alltigenom ljusa, ' 
som genom Guds nåd i Kristus Jesus 
väntar oss alla' 

En stilla evighetsstund, som jag 
aldrig kommer att glömma, är försam
lingens invigning av fem församlings
tjänare. Följ med mig och upplev hög' 
tiden med mina senaste upplevelser som 
bakgrund. 

Strax innan jag nå r kapellet för att 
övervara den högtidliga akten, passerar 
jag dussintals av nyss anlända sårade 
soldater. En ung man, som väl lär vara 
i slutet av ton-åren, ligger på en bår 
på den smutsiga, svarta gatan. Det är 
ett vackert och livfullt ansikte. Dess 
unga friska fägring lyser dubbelt ljus 
mot gatans och de många söndertrasade 
soldaternas inramning av svartaste 
sorg. Det är något fritt och milt öppet 

·de klara ögonens blickar, något 
oskuldsfullt och barnafromt. Häl' fin
nes ingenting av hätskhet och hat. Hela 
denna varelse och detta männ iskoväsen 
u tandas en höglj udd protest mot det me

ningslösa i människoslaktandets bruta
l i tet. 

Strax efter denna syn står jag fram
me vid altaret och får tillsammans med 
tre andra bröd~r i Herren avskilja dessa 
fem församlingstjänan~. Det gör ett out
plånligt intryck att se dessa fem kraf
tiga män i trosvisshet böja sina knän vid 
altarringen och högtidligt inför försam
lingen uppläsa den apostoliska trosbe
kännelsen. Själv anar jag nu något av 
storheten i denna händelse, då dessa fem 
s~indas ut fÖl' att vittna om evigt liv 
- ty evigt Iiv har Gud, som icke kan 
ljuga, för evärdeliga tider sedan ut
lovat' 

* 
Det tre dagars långa stormötet är 

förbi, och färden ställes hemåt mot 
Hoyang. Tisdagsmorgonen den 19 april 
äro vi på väg längs efter Gula floden. 
Våra cyklar ha under uppehållet i Han
cheng blivit reparerade, och den första 
milen tillryggalägges utan något som 
helst missöde. Vi nå den beryktade 
"Hästdödarbacken" , varifrån man har 
en storslagen utsikt över floden och 
Shansibergens blånande silhuetter. Här 
stanna vi några ögonblick och njuta av 
den solmättade morgonluften och det 
solskimrande natursceneriet. Därborta 
på andra sidan floden, just där bran
terna stupa ned i den mäktiga breda 
floden . inbillar jag mig, att jag ser kon
turerna av fiendens eldställningar. 
Föga anar jag, att det icke skall för
flyta mer än en timme, innan japaner
nas artillerield skall riktas mot den 
plats, där jag nu står. Ännu en stund 
njuta vi av den stilla glasklara "yen 
som växer ut i en enda lång solvarm 
smekning. Och så bär det iväg hemåt 
mot "lugnare" trakter. Färden uppför 
den grusiga stigningen är ansträngande. 
tungan torkar nästan fast vid gommen, 
och vi känna en svidande längtan efter 
vatten, Plötsligt når oss det oroväckan
de Illullret av exploclerande granater , 
och min reskamrat , som hastigt vänder 
blicken mot floden , ser hur hela moln 
av tjock brandrök näkes upp i luften. 

i 
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Det il r "Häs tdödarbacken ", . förbin
delselänken mellan norr och söder, som 
utsättes för ett avsiktligt sönderskju
tande av fiendens grova arti ll e ri . Mitt 
sinne bedövas först av ctessa konstlade 
krafters våldsamhet men klarnar snart 
och ger rum för en brännande harm 
över människans djuri ska förstörelse
lusta . Men harmen ger lika hastigt vika 
för framvällande tacksamhet t ill Gud, 
som på ett så underbart sätt beskyddat 
oss båda för projektilernas döda nde 
verkan. 

Senare fingo vi veta, att några för
sam lingsmedlemmar, som hörde de n 
vå ldsamma beskjutningen och visste att 
vi voro inom den farofyllda zonen, an
ropade Gud, att han sku lle beskydda 
oss. Prisad vare Gud, vi ·behöva aldrig 
bäva inför någo t jordiskt mörker, vi 
behöva aldrig falla offer för den ångest, 
som råder omkring oss. Jesu kärlek, 
omsorg och n;ld lyser och leder. Det är 
visserligen sant' 

En hälsning till alla vänner och lä
sare medsändes från en som har upp
täckt det kla rt sk inande lju set i 
vä rldsna ttens mörker. 

Arne Bendtz. 

S. 	 M . Ks Bibel. och Ungdoms. 
veckor sommaren 1938. 
Av våra "vecko r" under sommaren 

fl terstår tvenne , till vilka vi varm t in
bjuda. 

Till "veckan" vid Mauritzberg sam
las vi den 26 ju li till den I augusti, då 
avresa sker t idigt på morgonen. 

Resan f rån Norrköping till Mauritz
berg den 26 juli sker med bussar, som 
avgå kl. 4-1125 e. m. frå n planen vid 
Norrköpings centralsta tion . 

Medverkande bli\'a: Missionsföre
ståndare och fru Erik Folke, missions
sekr. M. Linden, frölmarna Lisa och 
Hildur Blo1'11 , mi ss ionä rerna Johannes 
Aspberg, iVJartin Bergh'ng, Ebba Vi
den, TYilhelm och jv/argare t Bergling 
sam t fröknarna Ella N ilssun och Af (t1. 

g1:t A ndersson samt herr Eugen Alm. 

LAND 	 10 juli 1938 

Bibelstudierna komma att ledas av 
missionär Jo/I. Aspberg och ämnet fö r 
förmiddagsföredragen ha vi tänkt oss 
formulerat Sil: Uppgiften vartill Gud 
kallat oss. 

Brev till deltagarna ad resseras: Ung
domsveckan, Mauritzberg, Östra Hus
by. 

Den tredje '\'eckan" för i ar anord
nas i Skellefterl , med sam ling del1 4
aug., och uppbrott på morgonen den 10 

aug. lVIedverkallde h liva: Missionsföre
ståndare Erik Folk e, missionssekr. 
Martin Linden, fröknarna Lisa och H i/
dur Blom, mi ssionä rerna N/orris och 
Care/a Be·rgling, Johannes Aspberg, 
Martin Berghng, Maja Lundmark, frö
ken Runa Hägg och herr Martin M.ark
gren. 

Bibelstud it!rna komma att ledas av 
mission ii r :11orris Bergling. Middags
föredragen komma att behandla ämnet : 
" Guds åkermän" . 

. Pr iset b lir som föregående å r lika pa 
båda platserna, Ju. 2 0: - per hel vecka. 
I denna avgift ingår en mindre delta
garavgift t ill hjälp för bestridande av 
omkostnaderna. Betaln ing bör e rl äggas 
så snart som möjligt efter ankomsten 
till respektive veckor. 

D eltagarna böra 1'nedtaga handdulwr, 
sänglinne, kuddar och minst två filtar. 

Anmälan 01n deltagande mottages 
tacksamt, ju tidigare desto bättre, å 
Svenska Missionens i Kina exp;, Drott 
ninggatan SS, Stocflholm. Anmälan om 
deltagande i "veckan" i Skellefteå mot
tages även av fru. Aina Bäärnhielm, 
Strandgatan Il, Skellefteå, till vilken 
aclress b rev ti II del tagarna i veckan ock
så kunna sändas. 

Till sist vilja \' i bedja om förbön för 
dessa möten.' U nderbå rt har Gud be
svarat förböner under gångna år, och 
även för vilr första "vecka" i år, och 
han s källa har yatten tillfyllest. Vi iro 
OCkS;1 tacksamma för hjälp med a t t in
bjuda till mötena och tacka för värde
fullt bistånd under å r som gått. 
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R E DOVISNINGAR 

för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under JUDl ] 938 


1081. 
1082. 

1086. 

1088. 
1089. 
1090. 
1091 . 
1092. 

1093. 
1094. 
10~15. 
1096. 

1097. 
1098. 
1101. 
1102. 
1103. 
1104. 
110ö. 

1106. 
1107. 

1108. 

1109. 

1110. 
1111. 
1112. 
1113. 
1114. 
1116. 

1117. 
1118. 
1119. 
1120. 
1121. 

1123. 
1124. 
1125. 

11:27. 
1:1 28. 
1129. 

11;3:1. 

Allmänna missionsmedel. 


"En länk" . .. .... . ... . ..... . 10: 
H. o. R. A ., Hovsta, i s t. för 
blommor vid fru EJin Heden
grens bä r .. . .... . . ..... . .. . 5: 
Ps. öD: lö .. .. .......... . .. . öJ :
L. U., S thlm, en liten pingst
rråva ............. .. ... .. .. 5·J: 
Va ll s ten~ Sfg . .. .. ... ...... 60:
H . J., Fslöv .. ...... ........ 7:75 

Ko ll. i Hränan, gm ~'f. .T. ... . 10:
K. VY., ystad...... . ..... . . . 1U:
S. R., MaJäträ,k , till Hanna 

\Vangs underh. . . .. .... . .... 10:
"Aterbäring", Nkpg . ..... . . 4:38 

V p l 25: . -n, c:o ... ... . . . ...... 70:
M. L. . . . . ... . .... . .. ...... . 

"Ett tack till Gud för unrlerbar 

hjälp i nödens tid" Ps. 77: 1:Z. 

13, g'm A. B., Ske llefteå ... . . . 100:
N S., "tackoffe." gm el:o . . .. 10 : 
L. O., Gbg .... ....... .. .. . .'5 : 
E. J.. Skä rbl acka . . .. .. . .... . 3: 
Länkar i Borlänge, gm K. j. 10:
H. o. I. J.. Gbg ........... . 30:
A. N., Hbg . .. .. . . . .. .. ... . 5: 
E . J.. Boden, till Joh. Asp
bergs underh.. ... ........... 100:
"Pingstlilja fr. :Mora" :25:

E n liten blomma på Helga 

Petterssons grav, fr. kusin 

H anna o. lill a :Maria....... . ,3 :

"Et t tack oife r på min 78-å rs
dag 9/6" . .. . ..... .... .. .. . . 100: 
Testamen tsmedel efter avI. 

Emma Svensson, Holsbybrunn H188:25 

Koll. vid möte i Ostra Le rbiick 21:23 

S. W., N kp . . . . ...... . . ... . . 10:
E. S., Rödjenäs .. .. . .. . ... . . 25:
S. S., d:o ......... . . . .. .... 10:
E. L., Lillkyrka ........ . . . . 10: 
O. H., Karl sk rona, "tackoffer 
till Her ren" .... . . . .. . . . . .. . 50:
Onämnd . ..... .... . ... . . . . 500:
Från en ftngeriull syndare" .. 20'): 

A. O ., Norclerön .. ..... . . .. . öO: 
B. A ., Sth lm ... . . . ..... .. . . 10:
Mauritzbergsgruppen, till Dag
liy )/ordgrens underh. . .. . . . 5ö:
C. U... . ......... . . . .. .. ... . 1.0:
"Ett löfte till Herren" 10:
Tio vänne r i Bo rås, i st. för 

blommor vid Berth" Peter
sons bh .. . . ........... . ... 2ö:
T's. 91 .... .............. ... 100:
E. A. . . . .. .. . ........ . . . .. . . 5: 
Skolb arnen i Marieby Ostra 
skola till H VVangs underh. .. 5: 
N. L. . .... . . ..... . ..... .. . . 10:

1131. 

1132. 

1134. 
1135. 

1136. 
1137. 
1138. 
1139. 

114J. 
1141. 

1146. 
1147. 
1148. 

1149 . 

11,,)0. 
1151. 
1152. 
11.'53. 
11ö4. 
11.'5.'5. 

11.56. 

1157. 

1158. 
1159. 

116J. 
1162. 
1163. 
1164. 
116.5. 

1166. 
1167. 
1168. 

1169. 
1170. 
1171. 
1172. 
1173. 
117'1. 
117.5. 
1176. 
11.77. 

1178. 

"Herrens del", gm L H., Skel
leftehamn . ........ . .. . .. . , 
E. o. K L., till Martin Mark
~r'ens ~nd~rh., gm el: o .... . . 

En la nk ... . ............ . 
Del i kol l. vid Ostersunds kon
feren sen . ..... .. . ..... . ... . 
"Gunna r" . . . ......... .. .. . 
Kinaiänka rna, rurunäset ... . 
J G. N., Örebro, iör telegram
J N., d:o i s t. fÖr blommor 
vid fru f\lbertina Nylins bå r 
Kinavänner i Nyhyttan, Avesta 
Sex - Gbgs - länkar till 
C. G. No.d bergs o. G. Goes 
underh. . ... . . .. . ..... . ... . 
K. S., Huskvarna .. . . . . . . . . 
Kinavänner i Trelleborg, spa rb. 
R. O., i st. för blommor vi d 
fröken Bertha Peterssons b;h, 
Kristianstad ........ .... . . . 
"Med bön 0111 ired för Kina" 
"En vän" .. .... . .. . . . . . . .. . 
A. o. O. A., Skellefteå .... . . 
I . K., Katrincholm ........ . . 

A. J . sparb. . . ... .. . ..... . . 
1. T. B., Offerkuvert .. . .... . 
Testamentsmedel efter avI. 
fröken Helga Pettersson, Vet
landa .. .. .. . .. . ... . .... . . 
"E n länk", till Elsi e o. C. J. 
Bergqv ists underh. .......... 
Skellefteft Lancl s församI. Miss. 
fören. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
L. T., Vrigs tacl .. . ........ . .. 

E. o. J R-n, " tackoffer 16 

juni - kungajubileet " ...... 

1. O., Lidhult .............. 

O. S., Misterhu lt . ..... .. . . .. 
N. B. S. , Ki lleberg . ... . . . . .. 

D. O., "tack till Gud" ...... . . 
Testa ment smedel f r. Kla ra o. 
Agda Svensson, Sjöarp . ... . . 
E . B.. . . ..... . .. . . .. . .. .... 

K. G., Sthlm ...... . . .. .... .. 
\t\'. H., en blomma vid fri 
herrinnan E. FrölidlS bår .. 
Ch. D. T., Storängen . ... . .. . 
"On ämnd" ...... ... . . . ... . 
H . P., iV[a lmö ............. . 

G. D. , Sala . ........ . ... ... . 

A. H., Strängnäs .. . . ..... .. . 
E. O., Lund, " tackoffer" ... . 
l'vL J., Mohä ra el . ........ . . . 
S. J.. Örebro ... .......... . . 
"Ett tackoffe r till Herren för 
hans s tora nåd emot oss här 
hemma" .... . . . .... . . . ... . 
"En nypa mjöl ", gm A. B., 
Skellefteå 

30:

10:
2ö:

76:90 

10:
40 :
13:

10:
10: 

6:25 

100:

31:25 

5: 
25: 
15:

öO:
20 :
20: 
10:

9000:

50:

165:
12:~ 

100:
7 :75 
n:

1(1: 
ö: 

20lJ: 
200:
20:


:3: 
200:
39:
10:
1.ö:
2:3:
25: 
1.0: 

500:

100:

10:-· 
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118.1. 	 H. P., Linköping .. ........ 0:- \Vang alt anv. enl. överensk. 8 : 
1182. 	 "Mors o. Fa rmors önska n upp- 1115. S. P., Vintrosa, till de nöd l. 1):

fylld. Tack gode Gud" ...... 2,):- 1122. 2 Tess. 1: 11, 12, till eva ng. i 
]. S., Kläckeberga, till L Ack- Tungkwan .. .. ..... .. . .... 100:1183. 
ze lls underh. ...... . ......... 50:- 1126. Koll. fr. Axbergshammars 

1184. Koll. i Mörteryd 18/6 ... .. . 32 :50 Missionskrets till de hungr. i 
1185. D:o i Ulriksdal ............ 42 :25 Ingrid Malms distr........... 115:
1186. H. J., Ronneby.. .. .......... 5:- 1133. G. S., Habo, till rdaria Pet
1187. B. G., Sollefteå ............ 10:- terssons barnll. ...... . ...... 100:
1188. D. o. Ch. d'A., Sthlm , till min- 114~. L. :M. F. att ~nv. för de nödL 

ne av Elisa beth F rölich ...... 50:- till E. Blom 75:-, H. Eriks
1189. Offer vid veckan på Hol sby- son-L. Gustafsson 100 :-, 

brunn, midsommar 1938 .... 20,13:60 G. Carlen 75:-, E. Bergkuist 
1190. J~ c., Gam!nelstad ... . ...... ~ :~O - E. Dahle 100:-, r. Malm
1191. E. R, Moron ............... 2 : !JO G. Gustafsson 100 :- , E. Sjö
1192. N. J. J. , d: o .. ... . ........ 2:- st.röm- D. N ordgren 100:-, 
1193. "Tack fö r hjälp hitintills" .. 3:  M. L~!:lder 75 :-, I Söder
1194. I st. för blommor vid fru Ny- berg (D:- ................. 700:

lins bå r . .. . ................ 5:- 1143. D. A. ,Sthlm, till Maria Pet
1196. B. F ., Uppsala . ............. 20: terssons barnh. . . .. .. .. . ..... 20:
1197. K. F . S., Vinslöv, "At Her- 1144. E . A., Gbg, till de nödl. .... .. 25:

ren " ... ... ....... . . .. ..... 30:- 1145. K. S., Huskvarn a, till a rb. i 

1198. De Ungas syfÖ ren ., Åstorp, Hoyang .................. 200:

gm E. S., Astorp ........... 50:- 1161. r. A. tif., till tre eva ng. un 
1200. Nordvästra Syfö: ren. Olmstad, derh. . . .... ... .. ... . ...... 30J:-


Brötjemark,. gm A. A. ...... 50:- 1179. Skellefteå vänner till evang. 
120l. ~. o. I~. I~., Björköby . . .... 20:-- d:o . ... .. ..... .. .... .. . 170:
1202. En Lank ................ 30:- 1180. Miss ion svän ner i Åsaka till 
1203. r. B., Duvbo, "Herrens tionde" 15 : Maria Petterssons barnh. 2LJ:

119;). Till Ingrid Malm, för kvinno-Kr. 17.505:il 
arbetet i Loyang ............ 20:

1199. E. L., "en skärv till de hungr." 5:
Särskilda ändamål. 

Kr.- 2.125 :65 
1083. A. o. A. B., Duvbo, till r. 

Ackzell för arb. i Tali ...... 10:-
Alfmänna missionsmedel 77,505: 771084. 	 \I\T. W., Brea, till Feng Chuen 
Särskilda ändamål 2,125: 65Yungs underh. .......... .. .. 77 :65 

1087. L. U., Sthlm, "en liten pingst- S:a under juni mån. 7938 Kr 79,630: 76 
gåva", till barnh. .. . ........ :30 : 

1099. Redbergslids syfö ren., till Med ,,'armt tack till varje givare I 
evang. o. lär ~ res underh. i 
Mienchih ................. 200:

1100. Missionsmedel fr. barnen vid "Herre, din nåd varilr evinnerligen!" 
Rundbygc1ens sm åskola, till H. Ps. 138: 8. 

INNEHÅLL: 
Holsbybrunnsveckan. - Från Red. o. Exp. - Från missionärerna. - S. M. K:s Bibel, och 


Ungdomsveckor. - Redov. 


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

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


Stockholm 1938. Boktr. A .•B. P. A. Palmers Eftr . 
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MAURITZBERG 1938. 


För oss, som år t'fter år ha den stora 
förmånen få komma till Mauritzberg, 
är det med en förunderlig hemkänsla vi 
komma dit. Allt och alla bjuder oss ett 
varmt välkommen. 

Det lilla kapellet vid Bråvikens strand 
står där med vidöppen dörr och bjuder 
oss att stiga in till friden och stillheten 
i Guds hus. Han, som sade: »Kommen 
till mig, I alla, som arbeten och ären 
betungade, så skall jag giva eder ro» 
kommer även nu oss alla tillmötes med 
samma ord. Och taga vi emot denna in
bjudan, blir det en stark, frimodig skara 
som lämnar Mauritzberg vid veckans 
slut. 

Redan första kvällen hade en ganska 
stor del av den anmälda skaran samlats 
och kapellet var i det närmaste fullsatt. 
Den gamla väU,.:ända bönesången : »Her
re, samla oss nu alla», blev inledningen 
till den sjätte veckan på Mauritzberg. 

Missionsföreståndare Erill Folke öns
kade alla välkomna. Som en hä Isning 
fdn vår himmelske Fader läste han Jes. 
33: 20. »Men sl..:åda på Sion, v~lra högti
ders slad.» Alldeles särskilt påmindes vi 
0111, att det är inte allenast en vår högtid, 
som vi nu samlades till, utan det är en 
Herrens högtid, och hur mycket vi än 
glädjas under denna högtid, stl fröjdas 
Herren ännu mera. På denna högtid vill 
Herren giva oss del av påskens välsignel
ser, av Lammets blod, syndaförlåtelse 
och försoning, men också av pingstens 
gåva , den Helige Ande, vår hjälpare. L~lt 
oss så fira högtid ptl Herrens berg. Her
ren vill göra stora ting med oss, och jag 
trOr a tt han också skall få göra detta. 

V{l1" kära värdinna, fru Hanna Lind
1narl?, bjöd oss alla varmt välkomna och 
gav oss som ett välkomstord Ef. I: 3 och 
önskade att vi alla skulle få del av denna. 
den himmelska världens välsignelser. 

Så vidtog den sedvanliga presentatio
nen, och vår stora länkskara hade fått en 
hel rad nya länkar. 

Morgonbönerna leddes hela veckan av 

';lr kära missionsförestållclare Erik Fol
ke. På onsdagen var texten hämtad ur 
Luk. I: 6 om SakarirtS och hans hustru 
Elisabet. Det står: »De voro båda rätt
färdiga inför Gud och vandrade ostraff
ligt efter alla Herrens bud och stadgar.» 
Det är Gud, sade talaren, som säger detta 
om dem. Det var Gud, som de vandrade 
ostraffligt inför, ej inför människor, där
för gav Gud dem det vittnesbördet. Så 
vill Gud med var och en av oss och det 
enligt de märkvärdiga ord som stå i 
Rom. 5: r6: »Dolllen kom genom en 
enda och Ieeide till en fördöJl1elsedom, 
men nådegåvan kom i följd av de mångas 
fall och ledde till rättfärcliggörelsedom.» 
Vi voro fördömda men blevo rättfärdiga 
a \" nåd. 

Bibelstudierna leclcl es a v missItonär 
Johannes Aspberg, och hade till ämne: 
Guds ·vilja och -vår 'ui/Ja. 

På onsdagen behandlades Guds vilja 
i fö1"l~ållande till människans vilja. Ge
nom att liksom dra upp parallellerna 
mellan det första syndafallet, Israels 
barns vandring genom öknen och j uda
folkets historia, påvisades hur Guds ur
sprungliga tanke och plan med männi
skorna på grund av deras egen vilja bli
vit hindrad. Adam och Eva bröto mot 
Guds bud, Israels barn synclade och 
gingo egna vägar, så att Gud måste 
straffa dem, men han övergav dem icke. 
Det blev dock så, a tt Guds plan, hans 
u rsprungl iga vii j a med delll i cke kunde 
förverkligas, men han övergav dem icke. 
Paradiset stängdes, ökenvandringen va
rade i 40 år i stället för 2 i\r. Det blev 
liksom en parentes i Guds plan, och un
der den tiden fostrades de till en nation, 
ett folk. De skulle lära sig att lyda och 
lita på Gud. Guds plan kan ej tillintet
göras, men den kan fördröjas genom vår 
synd och otro. 

På samma sätt som folk och nationer 
handlat mot Gud och Gud med dem är 
det med den enskilda människan, med 
oss var och en. Alla ha Yi fått del av 
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synden, men: »Glld 'uill att alla mä nni
siwr skola bliva frälsta.» »Så älskade 
Gud världen.» I lVIatt. 23: 37 står: »1 
haven icke velat.» Jesus stod där och 
bjöd ett evigt liv , men han blev förkas
tad. Vi äro alla skapade till Guds avbi ld, 
fast vi tycka, att det knappast kan vara 
möjligt. I br'evet till Ef. 2 : la säger 
aposteln Paulus: »Ty hans verk äro vi, 
skapade i Kristus Jesus til l goda gär
ningar.» Vi lket underbdrt ord är inte det 
för missionens folie Vi ~iro skapade till 
goda gärningar, 50111 Gud berett, om vi gå 
Guds viljas väg. Paulus säger också, att 
vi skola göras skickliga för tj;inarvä rvet 
tills vi blivit fullvuxna intill Kristi full
het. Men även om mäniska n al ltid följt 
Guds viljas väg, sku ll e hon ;indå ej kun
nat komma längre än till Kristi fullhet. 
Han är den ende, som gått Guc1 s viljas 
väg som Gud menat det. j.\Jå vi dock 
a ll tid hålla fast vid att det fillns ell Guds 
viljas rab väg, som han vill att vi skola 
vandra. 

Missionsföreclragen hade i år till ru
brik: Uppgiftenvarlill Gud /lOllat oss. 
Missionssekreterare ;1"fartin Linden ta
lade på onsdagen över sin del av ämnet: 
Såsom S. 111. K:s unders/ödlare. 

Det är sagt, att varje sal~ har mrlnga 
sidor, och det är sant. Här fingo vi se 
en sida på understödjanclet, som man 
vanligen ei ser. Det var ett r ikt, giv;lIlde 
och belysande föredrag. Talaren belyste 
på olika sätt hur det ä r för S. M. K:5 
representanter, då de komma till de olika 
platserna för att tala om sitt arbete. 
S . M. K. har i egentlig mening ingen Inre 
Mission, inga föreningar eller några för
samlingar. Vart vi komma här i Sverige, 
äro vi gäster hos andra. S. NI. K :s vän
ner äro alltid också andras vänner. Över
allt ha vi blivit mottagna med kär lek och 
funn it öppna hjärtan och dörrar för det 
arbete i K ina, vartill Gud ka ll at oss. 

Vid e. 111. mötet talade missionär Wil
helm Berg/ing och fru 111arqaret Berg
ting. De toga oss med ut ti ll Kina och 
visade bilder från elet sista årets kamp 
och nöd. Men de visade också på hur 
underbart Gud bevarat dem alla i lugn 

LA ND 17 1 


Ka pellet. 

och frimodighet. och de tillilde 0111, hur 
Gud , mitt ibl and krigets larm gick fram 
med sin frälsning och skänkte frid åt 
fridlösa, hemlösa flyktingar. Ett bev is 
på, att alltfo rt gäller det gamla ordet: 
Edert arbete är icke fåfängt i Herren. 

På kvällen talade sekreterare Erik 
N ilssoJ/ och fru Ingrid Aspberg. En för ·· 
underlig samklang rådde vid det mötet. 
»Veckans kör» sjöng en sång: Kommen 
till mig. - Erik )Jilssons text var ordet 
»Kom» och fru Aspbergs tex t, Uppb. 
22: 17. »Anden och bruden säga 'kom '.» 
Så blev det först en m;\ning till oss alla 
att komma , och sedan tingo vi höra hur 
det ordet fort plantar sig där ute i Kina. 
Först står kanske missionären ensam och 
ropar »kol11 ». Sedan kommer det en, och 
så sprides det allt vidare, och skall spri
das runt hela jorden. 

Torsdagens morgonbön blev en fort
sättning i berättelsen 0111 Sdkarias.. Vi 
fingo höra om att Saka rias f ick en kal
lelse att göra präster lig tjän st inför Gud. 
Äv en åt oss är den underbara kallelsen 
given att göra prästerlig tjäns t inför Gud, 
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det är en kalle lse till alla GLIds barn. 
Präste rlig tjänst är ej· en tjänst bara för 
oss själva och för männ isko rna, utan in
för Gud. Gud menar, att vi få komma 
inför honom, och då tar han ansvaret 
för allt. H an vill göra tjänsten själv ge
nom oss. Saka ri as fick nåd att gå in i 
den tj än sten, och då mötte han HerreIl 
genom en ängel vid a Itaret, och han fick 
veta vad Gud m enade, då han kallades till 
tjänsten. I Rom. 12 ta las om vår a Ildliga 
tempeltjänst, och den ut föres genom at t 
vi lämna våra jordiska liv åt Gud och 
han förvandlar den ti ll en andlig tempel
tjänst. M å Gud välsigna oss så, att vi få 
gå in i den tjänsten. 

Vid bibelstudiet visade talaren på 
några grundprinciper i Guds mål och 
plan. Guds ursprungliga vilja va r, att 
Israels barn skulle gå direkt in i Ka
naans land . F olket gjorde uppror och 
Guds plan hejdades delvis, men först 
efter 40 å r förverkligades den helt. Sam
ma principer gå igen i Guds rikstanke 
att ska pa en värld som skulle älska ho~ 
nOI11 och bli honom till pris, liksom i den 
en skildes li v. Israels barn hade vid Sinai 
slutit ett förbund med Gud. Gud skulle 
vara deras Gud, och de skulle lyda och 
älska honom. De hade ej hunnit långt, 
då provet kom, och de höllo ej pro vet. 

Det var otro och olydnad som gjo rde 
att Gud icke kunde ha behag till Israels 
barn och vi läsa om det ta på flera ställen 
i Bibeln, och det står där för att bl i oss 
till varni ng, så att vi ej g~l vår egen vil
jas väg. 

Viljans frihet är et t mycket omtvistat 
ämne, men det är klart at t vi icke kunna 
göra allt vad vi vilja utan endast inom 
vissa gränser. En människa , som känner 
sig fri att begå ett brott , ä r ej fri utan 
bunden i synden och ofri. Gud har ord
nat det så. H an ha r inn es lutlt alla i synd 
för att kunna förbarma sig över dem 
a lla. Människan måste komma ti ll en vi ss 
punkt, innan hon är villig erkänn a silt 
förtappade tillstånd och vill ha med Gud 
att göra. Många fråga: vad är synd? Det 
är allt som ej är förenligt med Guds vilja. 
Ingen, som är mot G ud, kan ha gemen-
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skap med Gud. Gud vill. att vi av fri 
vilja skolrt gå på hans "iljas \äg. V i skola 
pröva och se, 0111 vi vill gå den vägen, 
och sedan följa honom. Den ende som 
helt gått Guds viljas väg är Jesus, alla 
andra ha avvikit. ]vlå vi, som genom tron 
kommi t in på den \·ägen kämpa för att 
kunna gå den ti ll slut. 

Före missions föredraget fingo vi höra, 
huru kineserna numera mycket sjunga 
bibelverser, ja heh kapitel ur bibeln. 
Martin, \ V ille och M Cll-garel Bergling 
sjöngo flera verse r för oss. Mission s
föreståndare E1' ik Follu talade sed an 
0111: V år uppgift bland /eristna hncser. 
Han tal ade om, at t det var en av de 
fö rsta kristna på vårt fä lt som önskade, 
att hans folk ej endast skulle läsa evan
gelium utan också sjunga det, och nu ha
de vi fått höra at t det verkligen blivit 
så . Vid sina möten , linder ;\1"betet och 
på viigarna sjunga de ut bibelns egna 
ord. 

Så fingo vi höra hur de första kri stna 
fingo »lev a in evangelium», under hugg 
och slag men utan att förtröttas. Många 
gånger verkade Gud själv utan annan 
hjälp än sitt eget ord. En man - en 
människoätare, ett vilddjur - blev vun
nen genom pastor Hsi , men det tog 4 
års trägen bön, så gott som dag och 
natt, innan han blev \'UllnCll. Så fostrades 
den första församlingen och den fi ck 
sitt elddop genom martyrernas blod 1900. 

Kinas kyrka blev en martyrkyrka, där
för är den så stark. M en ännu ljuder 
maningen till oss: »Föd mina lamm 
var en herde för mina får - föd mina 
lamm !» 

På e. m. berättade Jl1ar/in B ergling 
om några m iss ionärer i Kina och deras 
fruktansvärda lidande som fångar hos 
kommunisterna. H an berät tade också om 
hur Herren kallade en engelsk läka re 
till Kina. Han ville icke gå. Till 
sl ut blev dock G ud honol11 övermäktig. 
Under två år fick han stå med i kam 
pen, så tog Gud hem honom under en 
epidemi. Då budskapet om hans död 
nåclde hemmet, sade en yngre bror: .Tag 
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vill gå i hans ställe . Så går verket fram 
utan uppehåll. 

På kvällen talade pa.stor Carl Sjuberg 
om Jesajas kallelse vi lken också är "år. 
Curt Svensson avlade OCkS~1 ett vittnes
börd och gav oss ordet i Klagov. 3: 2S: 
»Det är gott att hoppas i stillhet på 
Herren.» 

Vid fredagens morgonbön blevo \i åter 
påminda om Sakarias och om hans böne
umgänge med Gud. Xngeln sade till ho
nom: »Frukta icke, ty din bön är hörd.» 

vilja: Paulus. I Fil. 3: 7-16 kUllna vi 
lä sa Pallli vit tn esbörd om vad Kri stus 
betytt för honom. Han be fann sig 
fängel se, men här, som överallt, vill han 
se bort från sig sjä lv och framhåll a 
Kristus och vad han ~ir i honom. Vi få 
i dessa \'erser en inhlick i Pauli Kristus
liv, när han talar om <.leJl kraft som drev 
hon0111 fram. Han .<iger sitt: »ännu 
icke» , men frimodigt strävar han mot 
målet som var honom förelagt, samma 
mål är också vårt, 

Etf friluftsmö'te. 

Detta lyfter på slöjan över hur de haft 
det med varandra. Sakarias hade bedit 
och Gud hade täckts svara på den bö
nen och sände bud därom. Det ä r något 
vi kan vara vissa om, att Herren a lltid 
tar vara på sina barns böner. Han glöm
mer dem inte, men han gömmer clem 
ti Ils hans tid ä r inne. I U ppb. 8: 3 få vi 
läsa om hur högt Gud aktar sina barns 
böner. Deras böner skulle tillsammans 
med rökelse ur det gyllene rökelsekaret, 
läggas på det gyllene altare, som stod 
mitt för tronen och så kommer bönhörel
sen. Vi få bedja för oss själva, för a lla 
våra kära och för Guds rikssak och bön
hörel sen skall komma. 

Bibelstudiet va r även nu fortsättning 
på det givna ämnet. Tal a ren ville giva 
ett levande och konkret exempel på Guds 
viljas väg, genom att ställa fram en per
son för oss, som helt ville leva i Guds 

Paulu s trodde förut, att han gick Guds 
viljas väg, och han var övertygad om 
det rätta i att förföl ia de kristna, som 
han trodde vara vilseförda . Och han 
trodde sig vara på Guds viljas väg, d å 
han var på väg mot Damaskus med full
makt för at t förgöra de kristna. Vi kan 
förstå vilken fruktan svärd uppleve lse 
det blev för honom , då han fick höra 
orden: »vartör förföljer du mig?» Ald
rig hade han tänkt att han förföljde an
nat än en villolärare. U ndra på, att det 
tog sig s~ldant uttryck som att han föll 
ned på sitt ansikte. H an trodde att han 
behagat Gud, nu förstod han, att Jesus 
verkligen var den levande Gudens son 
och att han var den SOI11 var vilseförd. 

En liknande upplevelse får var och 
en göra som g ripes av Kristus. Så var 
det fÖr de gamla profeterna, så för Pau
lu s. D et är föruncle rlig t att se, hur 
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Paulus h~ircftcr har endast ett 1l1?t\: att 
förhärliga Kristus. Paulus lnde illte p;"! 
det förflutna, han gav allt för att villIla 
andra, men han glömde aldrig sitt eget 
andliga ji,', h;\l1 skulle tillviixa för att 
mer och mer kiinna :Kristu s . . ~'i.nlll1 icke 
- säger hall, men jag far (J;irdter. Kiir 
han skriver detta, hade han dock i över 
30 år vandrat Guds viljas ,· iig. 

I Fil. I: 23 säger Palllus. att han 
åstundar hryta upp för att vara Ilär 
Kristus. mell Ilär han tänker på vad SOI1\ 

blivit h0110111 all förtrot! , ~ir lIall villig att 
ännu stann,t kvar. 

Jag förg;iter , säger P;\ulu~, och striic
ker mig framiit. Allt har han 1;11l1n;lt 
bakom, mell d et är et t , han aldrig kan 
glömma: att han förföljt Guds förs i\l n
ling. Han niimner det på flera stä llen. 
Han visste, att Gud förlåtit honom ilven 
detta, men han kund e ej glömma det. 
Kanske var detta den »törntagg», h i\ll 
bar på. På saml11r1 sätt är det f6r oss. 
Det finns mvcket i vårt förflutna, 50111 

vi ej kunna glömma, men vi få komma 
ihåg, att detta skall hjälpa oss till öd
mjukhet. Gud \"ill inte bryta ned någon, 
han vill fylla oss med sin kraft. lI[>p
ståndelsekraften. :.vlen vi bli också del
aktiga i Kristuslidandet. Det fö ljer med 
vandringen, vi måste alla bli förbundna 
med lidandet. 

Klockan ett fingo vi åter fiiljJ missio
när Martin Berg/i'ng lit till Kinri. Doktor 
Karl Fries skulle denna dag ha fl ett 
föredrag, men genom sjukdom hade hall 
blivit förhindrad att kOl1lillil. Xu talade 
Martin Bergling om arbetet bland kristna 
kineser i denna tid. 

Det var förunclerliga upplevel se r vi 
fingo göra. Gud so rdet har verkat som en 
surdeg. Nu finns det stora försall1lingar 
över hela vå rt fält och de kristna kine
sernil hjälpa l1utiJl att föril verket vida
re . Den första sådden ta lade fa rbror 
Erik om, det var en tåre<tdcl, martyr
blod. Nu få rie unga gå in i skörden, en 
härlig skörd för vilken det behövs mångil , 
många fler arbetare iill vad "i ha, ritt 
bärga in. Men silmtidigt Ined skörden 
pågår siidden. Den J1u\"arilnd e lidilndes-
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tiden Ull' \"aril en borgcn för att det II\'

s;ldcL-l skall bli fullmogen skörd. 
På e. m. var det de ungas tur. 1110r

git Andersson och Eugen A /J1/., nYilntag
na mission~irer, fingo då avlägga vittnes
börd om h ur Gud verka t si tt verk i deras 
hjärtan. Vi fingo höra, hur Gud kallat 
dem till helig tjän s t , hur han trofilst 
stått vid deras s ida och hjälpt dem ge
110111 det li dande de genomgått, innan de 
kunnat svara sitt .iJ. Men det ,'ar också 
vittnesbörd 0111 offer med tacksamhet, 
om också under tårar, lagt på Herrens 
alta re: om en mor, som givit sitt enda 
bJrI1, för iiJdrar. som givit den S0 111 
mänskligt iltt se skulle bli vi t deras ;'\Ider
doms stöd. Det var offer I Glid hilde til
git emot det, och han sk,1I1 ge hundra
falt igen. 

Vid kvällens l11öte talade mi,ssionär 
David Hagllll1d 0111 sitt arbete bland 
Centra lamerikas indianer. Om jag säger, 
iltt åhörarna knappast vågade andas av 
fruktan att förl o ra n!tgot ord av vad 
Som sades, så är det sant. Det var oer
hört intressa nt att få höra 0111 arbetet 
bland dessa primitiva och förtrycktil 
folk. Mell ockstl bland dem tar Herren 
ut ett folk, och en gång skall också de 
stå med inför trollen bland den v itkläd
da skaran. 

Missionär HJglunds SOIl, Gustav Hag
lund, avlade ett personligt vittnesbörd, 
och gav iiven han den appell , som flera 
gånger förut ljudit: Kom! 

Lördagens morgon fingo vi åter följa 
Sakariils och se, hur Gud hand lade med 
honom. Vi hade hört om, hur Herren 
samlat hallS böner och, då hans tid var 
inne kom han med bönhörelsen. Herren 
sä nde s in ängel med det härliga bud
skapet, men hur mottog SakariilS det? 
Det är vemodigt att läsa om det. Her
ren hade betrott honom med så oändligt 
mycket, han fick VJr;! Herrens präst, 
och ändå kOI11 han llU ti Ilkorta. Men 
Herren övergav hOll0111 icke. Gud iir tro
fast och hall S ba rns trolöshet kan icke 
göra hallS trofa sthet 0111 intet. Hans mål 
är att hrill ska Il få föra oss d;irhän att 
vi kUllna besItt )lär Jesus kOl\\mer igen. 
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Må vi hålla på att bedja, att vi må kunna 
bestå. Tid en visar, att vi snart kunna 
vänta Herren J es us åter. 

Det sista bibels tudiet för veckan hand
lade om: Guds vi/ja med oss i tör/ull/an
de till andra. Hur vi skola vara själa
vinnare, för st för vå ra närmaste så i 
vidare och vidare kretsa r. Jesus säger: 
»1 haven fått för intet, så given ock för 
intet», och det är ett ord som gäller i 
alla tider. Vi ha fått så oändligt mycket 
m era än vad lärjungar na fått viel den ti-

Gud. Vi skola draga för sorg 0111 ,åra 
närmaste, eljest hil vi förnekat dr tro. 
Vi skola bland våra närmaste bli ett le
vande vittnesbörd . Men Jesus säger ock
så: »Du skall älska Gud över allting och 
din nästa såsom dig själv.» Tänk Olll vi 
kunde göra det, vilket himmelrike skulle 
det då ej bli på jorden, och all tvedräkt 
skulle fÖrsvinn 'l . Det är bara Jesus som 
kunna t göra detta f ullkolllligt. 

l'vI issionsbefallningen känna Ii a llil till. 
Den gäller ej enda st apost larnil utan oss 

ViJ avresan 

den. Först eiter pingsten för stodo de 
mera. Vi ha ett kristet arv att tacka Gud 
för, men det ha vi också ansvar för. 
»Varför ha ni ej kOll1mit förr», ljuder 
ofta frågan ute i hednavärlden. Ett 
frukt ansvärt ansvar vilar här över oss. 
Vi hava fått iör intet. hur ha vi. fön'al
tat detta? Då vi mött Guds kärlek, uppen
barad i Kri stus då hart elog för oss, då 
kunna vi älska Gud och varandra. Då 
förstå vi också orden : »Sa ligare är att 
giva än att taga.» Det är »tro, verksam 
i kä delo>. A. Il t 111 iss ionsarbete, a Ilt arbete 
för Gud är t ro verksam i kärlek. Allt 
ha vi fått, själ och kropp, förstå nd och 
andra särskilda gåvor. Därför att Jesu s 
älskat oss och gi vi t oss allt, få vi älska 
och utgiva allt. Först till våra närmaste. 
Alla veta vi att det ä r oerhört svårt a tt 
vara kristen blanc! våra närmqste. Men 
i I Tim. .s: 8 se vi, "tt just detta fordrar 

i Norrköpi"g. 

a lla , ej endast heclnaland, utan alla, som 
vi möta . Vi ha a nsva r för var och en, 
som vi möta på vår väg. 

Vi tala om Guds plan, som vi kunna 
fördröja, och genom lydnad påskynda. 
Hur ha vi kristna h andlat mot missiolls
befallningen? Tänk, vi som ha så myc
ket, vilken synd ha vi ej begått genom 
att fördröja Kristi tillkom\l1else. 2 Pet r. 
3: II, 12. 

Men vi h;]. också fått uppmanillg till 
bön och förbön. Paulus skriver i Ef. 6: 
J8-20. 0111 ständig åkallan - bedjen 
för mig att min mun må upplåta s. Men 
riet gäller ej endast bön - också offer. 
Om vi bsa 2 Kor . 8 och 9 kap . få vi 
höra Olll oHer och va d det skall föra til.1. 

I Matt. 20: 28 få vi lära oss , hur vi 
skola tjäna : »Såsol11 människosonen 
icke för att låta s ig tjänas utan för att 
tjäna.» Av n;'\ d få vi tjäna med allt vad 
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vi uudfått av Guds mångfaldiga nåd. 
l Petr. 4: 10. 

Missionär Johalllles Aspbergs ~imne 
för sitt missionsföredrag var: Såso111, 
sändebud bland h ed·nil'lgol'. Det ställer 
sig helt an norlund a nu än för de första 
missionärerna. Visst finns det s tora delar 
av landet, SOm ej direkt nått s av evan
gelium, men det finn s a lltid n~lgTa kri s t
na ej så lå ngt därifrån, så att de flesta 
veta vad Jesunamnet är. 

När en ung missionär först kommer 
ut, tror han, att det direkta hednaarbe
tet ska ll bli det förnämsta av hans ar
bete, men det är inte så lätt. D et finn s 
inte t svåra re än att predika för hed
ningar. Ofta förstå de inte vad vi mena, 
och vad skall vi börj a med? Inte få vi 
utan vidare säga, att a llt, vad de trott 
på, är orät t. Vi få gå mycket ' försik
tigt fram, om någon skall vinnas. Det 
är budskapet 001 honom, som dog för 
oss och tog bort vår synd och S0111 upp
stått och ä r en leva nde Frälsare , som vi 
få p redik a. Nu för tiden varken hinner 
eller behöver missionären predika så 
mycket för de av "evangelium helt obe
rörda hedninga rna. De infödda evange
li sterna och kristna kunna mycket lät ta re 
få dem att förstå budskapet, men det är 
obeskrivligt roligt alt få komma med till 
en plats, där det aldrig förr hållit s en 
predikan. Förs t finns det ingen som hä l
sa r på oss, ingen som visar oss vänlig
het, men v i ha inte varit där länge , förrän 
de komma till oss. Vi behöva inte söka 
upp dem, de komma till oss, och vi få 
snart se hur de fatta live ts sanningar. 
Ha 'vi bara fått helt vinna någon på en 
ny plats, går det mycket lätta re sedan. 
D e kristnas liv och de ras sätt a tt bära 
förföljelse . och lidande för Kristi skull, 
bereder vägen för evangeiii predikande. 

På e. m . var det å te r två, som skul1e 
tala om hur Gud bere tt dem för s in 
kallelse och hur han kallat dem, och 
öppnat vägen. Det var den nyantagna 
missionären Ella Nilsson och lTIissionär 
Ebba Vid/m. Det är underligt att år efter 
å r få lyssna till de ungas skildring' av 
sitt liv, sin kamp, och till sist seger. S3111
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ma viig ha de fått gå. och ändå är det 
så olika, aldrig det samma. »Varje själ 
har si n väg att gå», ka n också sägas om 
varje Herrens vittne. Men alla ha fått 
göra sam ma erfa renh et av Guds tro
fasta kärlek och ledning. :Men Ebba kun
d e också säga, a tt denn a Guds trofasthet 
och hennes ka1Jelse hade hållit under 
hel a den för sta perioden. hon fått vara 
där ute, och hon va r förvi ssad om a tt den 
skulle hålla allt framgent. 

Så voro vi di'l framme vid o ff e rstun
den, dit HOg a ll as längta n sträckt sig. Vi 
hade få tt så mycket, och vi kände att v i 
ville ge Gud något. Du , som varit med 
på en »vecka», du vet vad det betyder 
att se offerskålen stå dä r på bordet. Vill 
vi inte se Jesus stå där bredvid! J a, är 
det inte så, att vi nästan se honom stå 
där. 

Gud vare tack, så länge vi få ha vår 
ä lskade fa rbror Erik med vid den st un
den . Ing"en kan som han ta la till o ss om 
offer. I år var det om Ps. 50: S: »För
sall1len till mig milla fromma, som sluta 
förbund med mig vid offer.» Så vill 
Herren ha det med oss, när han får det 
S0111 han vill. Så ser han sina älskade 
barn . Det är gudomliga ord. När han 
och hans froJllma ;lro sam lade , sker det 
något . Det slutes ett förbund , och det 
sker i offer. Del är ej vi, som skola stå 
för offret, det är han, ' och därför är för
bundet något fast och starkt. H an vill 
att vi skola känna att det är han, som 
frambär offret. Men han vill också, att 
v i skola bära fram någo t till honom, ge 
honom a1Jt vå rt , oss ·s jälva. Vi få blygas, 
då vi komma med vårt futtiga al lt. Men 
vi behöva in te blyga s för det vi bära 
fram , men för det som vi icke bära 
fram, att vi inte kunna ge honom a llt. 
I morgon pil Kristi förklaringsdag, få 
vi se vår Frälsa re genomstrålad av den 
himmelska härlig heten. Han hade full
bord at Guds mening i fullaste mått, och 
han hade därför kUl1nat lyfta sig direkt 
upp till himlen . Men i stä llet vände han 
åter ned till jorden, till sy nden, nöden 
och lidandet. De t var offer! Det gjorde 
han utan tvekan. \Iå Gud välsigna vår 
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offerstuncl, ;;;\ att det inte blir bara jor
diska ting, \'i ge utan alt vi få se det 
stora i Herren Jesu kärlek som är en 
välsignelse, och så ge oss själva. 

Fröken Lisa Bl01l/ talClde med ledning 
av Jesu ord till Simon. Lule 7: 40: »Si
111on, jag har något <lttsäga dig.» Simon 
ty ssnade till och fick nåd att svara: 
»lVIäst<lre, säg det» , och jag önskar att 
vi alla finge nåd att svara så. Herren 
säger i kväll till oss var och en: »Jag 
har något <ltt säga dig.» Bliv inte rädd, 
näl- Herren tala r så direkt till d ig~ Det 
är inte farligt att ge Herren det bästa 
vi ha. Kanske att vi få det tillbaka av 
hon0111, eller något anna t underbart. 

När vi om några ögonblick gå fram 
till offerbordet, få vi böja oss, bedja 
om nåd att kunna ge oss själva. Det är 
ett högheligt offer som lägges på Her
rens altare, det skall tagas emot av ho
nom, även det som inte' ses av någon 
annan. Ha vi låtit det ligga kvar inför 
Herren som vi först framburit eJler ha 
vi tagit det tillbaka? På den frågan få 
vi ge vårt svar inför Gud. Ha vi tagit 
tillbaka, kan det underbara ske, ettt vi i 
kväll åter få lägga det på etltaret och 
Herren skall åter ta emot det. 

Vid söndagens högmässa predikade 
missionssekreteretre NIartin Linde/'! över 
dagens högmässotext. »N1I är Männi
skosonen förhärligad.» Det synes så un
derligt, ettt just när Judets gick för att 
förråda honom säger Jesus, nu är Män
niskosonen förhärligad. Han visste vad 
som förelåg honom, a tt han skulle för 
rådas, och ändå säger han, att j ust då 
var Människosonen förhärligetd. J'den 
han säger också: »Jag har nu givit eder 
ett föredöme.» Så som han handlat, vill 
han att vi skola handla . Om Jesus tabt 
om si tt förhärligande på förkla ringsber
get skulle det inte synts så underligt, 
men nu - på vägen mot Getsem ane. 
Detta sbll bliva oss till hjälp, då vi gå 
in i uppgiften vetrtill Gud kallat oss. När 
nöden är som störst, när ångesten griper 
oss och när det ser omöjligt ut, då få vi 
säga: nu skall Herren visa sin härlig
het. Jesus siiger, ;Jtt det är Miinnisko-

SONen, "om är förhärligad . Han ville visa 
Guds härlighet i människogestalt. Han 
blev en människa S0111 vi, och det är ett 
löfte för oss. Få ett s tälle säge r Jesus: 
»0111 någon älskar mig, så skall jag för
härliga honom.» ::\1å vi få nåd att leva 
för Tesus så, att det lyser fram något 
av Guds härlighet därvid. 

På e. m. talade frök en Lisa BIolIl om 
de sista ul1derrä ttel se rna från Kin a. Hon 
tetlade om nöden och fasorna S0111 råder 
därute, om hur de våra få stå där i ut
givande kärlek och förhärliga sin Mäs
tare. ?den hon talade också om hur Guds 
verk går framåt. Det är en besökelsetid 
även i andlig måtto för Kina just nu. 

Kl. 6 fingo vi åter samlas i kapellet, 
nu till Herrens dukade bord och där möt
tes vi et v de underba ra orden om Herrens 
frid. Den frid, som endast han kan skän
ka, men som han ger mitt i nöd, bmp 
och oro. Så fingo vi gå fralll och mot
taga Herren själv, för oss V;Jr och en 
utgiven till syndernas förlåtelse. Den 
största gåva som Gud kan ge en syndig 
människa. 

Söndagskvällen , ;Jvskedsmötet, hade 
redan kommi t. 'iVIissionsföreståndare 
Erill Fal/le gav oss ordet i Tess. 3: II, 

att det är vår Gud och Fader sjä lv och 
vår Herre Jesus Kristus, som sk;JJl jäm
nCl vägen för oss. Herren Jesus har köpt 
oss med sitt blod för att vi skulle bli del
aktiga av den största väls ignelsen. N u få 
vi ta det sor1'1 ett motto, ettt vi allt mera 
må tillväxa i Kristus. 

Fru Hanna Lindlllol'k gav oss alla till 
minnesord Ef. 3: 14-I9, och alldeles 
särskilt framhöll hOIl hur viktigt det är, 
ettt Kristus verkligen får bo i oss, och 
får han göra det, då skall intet kunna 
skilja oss från honom. 

N u följd e något som man kallade 
rännilar, men det likllade mera en jämn 
ström. Det var vittnesbörd på vittnes
börd om vad Gud gjort under veckan. 
H a ll hade gått fram på ett underligt sätt. 
Han hade gett nytt liv och förnyelse, han 
hade gett sin kallel se, och han hade fått 
svar på den. Hetn hade visat på synd som 
fått göras upp. Gud h;]de fått kasta sitt 
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ljus över det allra fördold as te i hjärtan a 
och nu var det tack och lov, so m alla 
ville frambära till Gud. 

Det blev en stark frimodig skara som 
fick lämna Mauritzberg och gå ut för 
att för andra tala OIll vad (le vunnit och 
funnit. 

H. B. 

'~~~"ciPEDmON' 

Missionstidningen Sinims Land 

utkommer under månadernil juni-sep
tember med endast elt nUIII.m er i mäna
den , 

Läget på fältet. 
Brev från Carl Blom av elen 22 juni 

meddelar att japanerna fortfarilnde vara 
herrar i Yuncheng. På missionens om
råd en vara då 700 persoller. Det var 
ganska sjukligt men alla missionärerna 
vara underbart uppehållna, Ehuru mat
frågan beredde dem svå righeter hade de 
ändå kunnat få för det nödvändiga. 

Enligt andra meddelanden ha mis
sionsstationerna i Ishih och Loyang ska
dats under bombanfall, men alla missio
närerna vara oskadda. 

Må vi ihågkomma de våra i daglig för
bön men även tacka Gud som underbart 
uppehållit dem hittills. 

Just Du. 

Just du ha r en uppgift att fylla 
i tiden du lever uti. 
Just du som dig känner så ringa 
kan stor i Guds ögon få bli. 

Just du många tårar kan torka . 
Just du många blommor kan strö. 
Just du många själar kan rädda, 
som eljest i synd skulle dö. 

J ust d u har en uppgift att fylla. 
Så grip den! Ty livet är kort. 
Och tiden att älska och tjäna 
så hastigt ifrån dig flyr bort. 

Ai. 

En utfärd. 

Påskaftonen fin go både stora och 
smä i skolorna i Tali följas åt till en 
persikolund, som ligger ungefär 3 km. 
från staden. En dag senare fingo våra 
småttingar i "kindergarten" hjälpas åt 
a tt tala om, vad de vi Ile skri \'a om i 
ett brev till barn i Sverige om den ut
fä rden. Småttingarnas ivriga berä ttel
ser samlades till ett gemensamt brev av 
deras lärarinna , som själv iiI' en ung 
" mellan skole-e lev" . N u kommer ö\'er
siittn ingen a v b revet I 

"Innerligt älskade Vänner ! Frid i 
H er ren! 

Fastän vi äro vänner , som aldrig sett 
varandras ansikten, Sfl ha ni i sanning 
"isat oss stort kärlekshjärta , som vi ej 
nog kunna tacka för. För att hjälpa oss 
ha ni " utgivit hjärtat", arbetat mycket 
samt offrat pengar. Allt detta har gjort , 
att vi kunnat hålla på i skolan här. 

På påskafton gingo vi alla under stor 
glädje till en persikolund. Hela vägen 
voro vi mycket glada. Vi gingo också 
mycket fort, ja, så fort att de andra som 
voro stora, ej kunde hinna med oss! Än 
springande, än hoppande, voro vi hela 
tiden före dem på vägen, ända till vi 
komma till floden, Där gingo vi alla 
över på en båt. Vi såga från båten att 
vattnet var klart och att utsikten var 
mvcket skön. Efter ännu en kort vand
ri~g vara vi framme vid målet. Där 
såga vi många slags fruktträd, vilka 
vara mycket lummiga. Trädens blom
mor voro mycket vackra, där fanns bå
de röda blommor och vita blommor. I 
sanning fröjdades våra ögon! Det var 
verkligen förtjusande vacker natur' 
V å ra hjärtan gladdes storligen. 

Sedan vi alla suttit under ett träd för 
att vila, skingrades vi igen. An sutto vi 
under ett träd, än LInder ett annat! 0, 
vilken gl ädje! 

Efter en stund kallade fröken "Frid" 
pi't oss, då vi alla samlades till andakts
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Kindergarten Tali. 

stund. Dit sjöngo OCkS;'1 \'i en sång, och 
alla hörde p:'t. Vi sjöngo med stor 
glädje. 

Efter andaktsstunden beredde \' i oss 
på att "resa p ~t kroppen" och ;ltervända 
hem, Just som vi skulle gå d~lrifrå n, 
fotograferades vi alla av pastor Hj~lrt
berg. Vi stodo framför ett persikoträd 
och tittade på kameran, Fotografe rin
gen var det allra roligaste! Därefter 
gingo vi hem. Fastän det syntes, att 
några voro trötta och ej orkade gå så 
bra, så gick hemfärden så fort, att 
1nnan vi visste ordet av, voro vi hemma. 

Detta är, hur vi hade det på utfärden. 
Mera behöver ej sägas . Vårt hopp är 
att ni skola bedja mycket för oss. Må 
Den väg, som ni ha framför er, bliva 
Jjus I 

Edra små vänner 

"hela kindergarten 
bugar s'l:g ·' . 

Tali, She. 20 april 193~. 

Gud är vår tillflykt. 

lVIissionär Hugo Linder skriver i ett 
l)rev från Pucheng den 23 juni 1938. 

Tacksamma till Herren äro vi för den 
lugna arbetstid vi haft unJer våren, sär

skilt i det södra Shensidistriktet, för 
vilket jag fåa ta särskilt <Insvar. 

Under april och l1lilj reste vi här som 
vanligt till stormötena på huvucl- och 
bistationer och fingo se, hur Herrens nåd 
var med oss, detta särskilt vid stonnö
tena i Tali och Pucheng,det senare hade 
ovanligt god tillslutning. . I Tali döptes 
14 personer och i Pucheng 34. 

Verksamheten har prlgått under rik 
välsignelse. Bibel- och dopkurser ha hål
lits, stormöten och drmöten på bista
tionerna ha trots allt samlat goda ska
ror, både till predikan {)ch församlings
möten. GDda vi ttnesbörd om Guds nåd 
ha framburit s och efter omständigheter
na goda bidrag från försam lingen tin 
verksamheten har givits. Våra stationer 
ha genom Herrens bistånd blivit befriade 
från soldatinkvartering. För arbete 
bland sårade soldater på sjukhusen ha 
vi avskilt särskilda evangelister. Bybesök 
och kolportörsarbete har utförts av våra 
goda medarbetare. Att al lt detta kunnat 
utföras i en sådan tic! som denna har 
varit till vederkvickelse för oss alla. 

Goss- och flickskolor med sina skol
hem ha kunnat fortgå och examen hålla s 
i vanlig tid. Ingen av våra stationer har 
blivit träifac! av bomber eller någon 
missionens egendom skadad. 

Arvid Hjärtberg hitflyttade den 14 
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maJ och är Il tl såsom sekrdera re (u I I l 
svsselsatt med affärsarbete, dessu tom 
fÖrestår han också kolportörernas arbete . 

Vi kunna ju inte i å r hålla konferens 
ens för Honan och Shensi utan torde få 
nöja oss med A. U. samma nträde. 

Så vitt jag ve t, äro alla missionärerna 
friska och bevarade. Tal 0111 : befarad 
kolera på vårt fält har hittills visat sig 
vara förhastat. 

Varm häl sning från min hustru, Gerda 
Gustavsson och :\i'vicl Hjärtberg samt 
undertecknad : Gud är vår tillflykt. Un
der hans viIlgarfå vi vila och hamta 'nåd 
och kra fter för el ag, SOI11 ·kommer. 

Från 'Vllra /JlIssioIW1'U i Shansi ha VI 

haft en del brev den senaste tiden och 
göra härn edan några utdrag Lll' dem . 

Fröken Ella Dahle.. skriver från 
Shanhsien den 30 maj, a tt hon lyd;:;) ts 
få över ett par brev till Systrarna i 
]uicheng och även fåt t svar från dem. 
Hon sände oss avskrift er av dessa brev 
varur vi även göra några utdrag. I 
Shanhsien hade de, då brevet skrevs, 
inte mycken känning av kriget, men de 
voro beredda på nya oroligheter. F rån 
de våra i Shensi hade de enbart goda 
underrättelser, de had e nog tänkt 'resa 
til l Kikung under sommaren,men nu såg 
det mörkt ut. Kanske , skriver fröken 
Dahle, resa vi härifrå n till Sinan den 
allra hetaste tiden. Där lär vara något 
bättre. Shanhsien är ju lå ngt ifrån nå 
gon sommarplats. Vi ha redan Rödahavs
värme här. 

Fru Gerda earlens brev till fröken 
Dahle va r sk rivet den 25 maj, hon skri 
ver: »Vi blevo så glada att höra från 
eder, ty på över tre månad er ha vi ingen 
post fått annat än två gånger fr ån 
Yuncheng med officerare, och det är nu 
längesedan, vi hörde fråil dem. Vi ha 
haft en mycket svår, spännande tid. och 
det är bara H errens hj älp och beskydd, 
att vi äro oskadda. SIwian och kapellet 
har lidit stOl' skada genom luftbombarde
manget ~-farie bebådelsedag. Sedan ha 

j a pa nerna va ri t häi' i staden ti Il ·den 17 
maj , då de mycket hastigt lämnade sta 
den , och regeringstrupperna kommo den 
19 ds. Kanondunder har hört till den 
dagliga musiken. Officerarna har varit 
mycket vänliga mot oss hela tiden och 
försett oss med en hel del livsförnöden
heter, ty allt affärsliv har varit avbrutet. 
Xnnu ha vi ej behövt lida brist, ty Her
ren har rikligen för sett oss med mat. 
:!Vrånga flyktingar ha vi haft. men nu har 

de allra flesta lämnat oss för att skörda 


. sitt vete. Regeringstrupperna beskyddar 

ju folket nu. 

Vi tacka Gud för de erfarenheter, vi 
ha ft. De ha gj ort oss and ligen rika, ty 
Herren ha r så uppeIl bart visat sin makt 
at t hjälpa silla svag'a barn. Vi äro vid 
gott mod .» 

Fröken Astrid Hålwnsson sk river i 
samma brev . »Ja , vi ha haft en prövotid 
på mångfaldiga sä tt: , men Herren har 
hjälpt igenom. Jag må r utmärk t, men 
nog tar spänningen. » 

Missionär Selfrid Eriksson sände oss 
ett flygbrev från 1shih den 9 juni. Han 
säger bl. a. »1 går hade vi en hel hög 
med sverigepost. Inte har .iag några 
egentliga nyheter hä ri f rån i dag, men 
jag vill ändå låta er veta, hur vi ha det. 
Som ni nog hört redan, ha japanerna 
dragit sig tillbaka från Juicheng, Yungt
si och Chiehhsien, så nu äro dessa plat
ser und er kinesiskt styre igen. (Ishih 
hade redan tidigare å ter tagits av kine
serna.) 

Förbindelse med Yuncheng är helt bru
ten sedan några veckor. För två veckor 
sedan kom en skjuts därifrån , och då 
var det ganska lugnt inne i staden. Då 
den skjutsen återvände skickade vi med 
den post, som de vå ra i Yuncheng sku Ile 
ha men som hamnat här. N u ha vi åter 
en del post för dem här. Jag ska kanske 
försöka ta mig dit någon dag i nästa 
vecka. - Vi tro dock, att våra kamrater 
där inne inte behöva lid a någon nöd . 

Vi ha tidigare haft en tanke på att 
gå över fl oden och fara till Hoyang över 
den värsta hettid en, men det blir nog 
knappast utav. Det går att resa dit , men 



181 10 aug. 1938 SINIMS LAND 

vi känna inte, att det är Guds vilja för två veckor. Lisa Gustafsson har också 
oss. Och så länge molnstoden inte höjer några av sina flickor kvar över somma
sig, stå vi stilla. Vi ska ha en SOl1llnar ren ; de ville hellre stanna här än resa 
skola för stadens barn, med början om hem . 

Redogörelse för Svenska Missionsrådets verksamhet 1937. 

Svenska 1v1i ssions rådets förnämsta insats 
i vå rt lands missionsliv under det gångna året 
var missionärskursen vid Holsbybrunn den 21 
-29 augusti. Det va r den s jätte av Missions
rå dets kurse r på denIla plats. Egenligen skulle 
kursen ha hållits 1936, men på grund av 
mötesförbud med anledning av barnförlam
ning i Alsheda socken måste den uppskjutas 
till följande år. Det var en stor glädje för 
samt liga deltagare och icke minst för Sven
ska Missionsrådet, att kursen i ä r kunde kom
ma till s tänd utan hinder. Den blev också till 
välsignelse och gav anledning till stor tack
samhet. Bland de 1'79 deltagarna voro 98 mis
sionärer. De övriga deltagarna voro funktio
närer i olika missionsorganisationer, s tyrelse
medlemmar och mi ssionsvänner pä ledande 
pla tser i den andliga verksamheten. I cke 
mindre än 13 missionsorganisationer voro re
presenterade. Kursen leddes av Missionsrå
dets ordförande, professor K. B. \;Vestman, 
och pater var missionär Gottfrid P almberg. 
Säsom alltid förut vid dessa kurser gjorde 
kamrer och fru Hansson sit t a llra bästa för 
a tt allt måtte bliva så trevligt som möjligt. 
Glädj ande nog gynnades också kursen av ett 
vackert väder. 

Bland de ämnen, som behandlades i före
drag och diskussioner, må nämnas följande: 
"Världsmissionens k ris och krav", två före
läsningar av professor K. B. W estma n, "Det 
inre läget på mi ssionsfäl ten i dag", tvä före
drag av docent G. \;V . Lindeberg, "1V1issio
närens sjä lavinnande uppgift och fostraregär
ning", föredr ag av missionär Joh. Ekbäck, 
"Andekraf t i verksilmheten", föredrag av pas
tor Ernh. Gehlin, "Missionärernas fortsatta 
studier", föredrag av Fil. lic. Herman Sande
grell, "Missionärernas häl sa", föredrag av 
doktor G. Palmaer. Teol. lic. Gösta Linde
skog förelä s te om judiska tankar om Jesus. 
Det blev en god orientering på det nutida 
andliga läget i judevärlden. Intressa nta och 
klargörande sk ildringar från olika missions
fält gåvos också. Så talade dok tor Erik Sö
derström om A bessinien, doktor Enok Hed
be rg om Indien och fröken Signe Ekblad om 
Palestina. På grund av att pastor Göte Berg
sten, som skulle hällit bibelstudierna, Lått för
hinder, övertogos dessa av redaktör J. E. 
Lundahl, som tal ade om "Gudsgemenskap, 
brödragemenskap och arbetsgemenskap", och 
missi onsföreståndare Nils Dahlberg, som ta

lade över ämnet: "Vad vi äga i Kristus." 
På eftermiddagarna förekom som vanligt dis 
kussioner med anledning av förm iddagens 
föredrag eller andra aktuella missionsämnen. 

Det har flera gånger sagts, att miss ionärs
kurse rna vid Holsbybrunn äro kanske den 
förnämsta gåva, som Gud genom Svenska 
Miss ionsråde t givit åt mi ss ionsförsamlingen i 
vårt land. Det ligger nog ingen överdrift i 
detta uttalande. Den, som fått var a med vid 
dessa kurser, har en känsla av, att förbli
vande välsignelser genom desamma kommit 
såväl missionärerna och deras verksamhet på 
olika fält som ock den svenska mi ssions för
samlingen till godo på ett sätt, som knappast 
kan skatta s nog högt. Tacksamhet, glädje, 
vidgade vyer och heliga beslut uppfyllde del 
tagarnas hjärtan, när de skildes åt efter full
bordad kurs. 

Såsom ett rikt och givande in slag i missio
närskursen vid Holsbybrunn kom Nordiska 
Missionsrådets sammanträde, som hölls på 
samma plats den ~6-27 augusti. I samman
trädet deltogo: 

professor Fr. Torm och biskop Axel Malm
ström från Danmark ; 

pasto r K. H. Loisega ng och pastor Albert 
Lunde f rån Norge; 

missionsdirektor Matti Tarkkanen fr ån 
Finland och 

missionsföreståndarna Nils Dahlberg och J. 
Nyren frän Sverige. 

Dessutom deltog på särskild inbjudan pro
fessor K. B. Westman samt såsom sekreterare 
redaktör J. E. Lundahl. 

Huvudfrågan vid salllmanträdet var Inter
nationella Missionsrådets Världsmissionskon
ferens i slutet av å r 1938, vilken konferens 
enligt den först uppgjorda planen skulle ha 
hållits i Hangchow, Kina, men som på grund 
av kr iget mellan Kina och Japan blivit för
lagd till Indien. Den kommer att hållas den 
13-30 december 1938 i Tambaram nä ra lVIad
ras. Overläggningarna vid Nordiska Missions
rådets sammant räde gällde icke minst den 
insa ts de lega terna f rån de nordiska länderna 
skulle kunna göra i denna konferens. E fte r 
en ingäende överläggning beslöts att Nordi ska 
lvlissionsrådets nästa sammanträde skulle hål
las i Stockholm nästa år på tid som av ord
föranden, missionsföreståndare Nils Dahl
berg, sedermera sk ulle bestämmas. Till detta 
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samm~nt rä de skulle inb j ud~s de del eg~ter, 
som ir<'ln de nordi ska lände rna komma att 
sä nd as till V ä rldsmiss ionsko nferensen, iör att 
dessa till sa mmans med Nordiska Mi ssions
rådets medlemmar skulle kunna genomgå pro 
grammets olika punkter och med dem sam tala 
om de önskem<'ll och synpunkter, som frå n 
de nordiska länderna borde iramföras till 
konferensen. Det ansågs lämpligt , a tt dc nor
di ska delegaterna koncentrerade s ig p;'\ ett par 
tre avgörande punkter, där de eventuellt 
kunde ha hopp om att göra en in sats. Sär
sk ilt skulle detta gälla de erfarenheter, som 
inom de nordiska missionern~ vunnits med 
avseende på anordningen av iörh ;,\ lIan de t mel
lan mi ssion och kyrk a samt kyrkosamman
slutningsp roblemet på miss ions fältet. 

De sve nska ombuden vid konferensen i 
Tambaram bliv a professor K. B. \/liestm an, 
m issionsförestllnda I'e N i Is Da hl berg, mi s
s ions förest ändare Axel Ande rsson o'ch m is
sionsd irek to r A. Bäfve rfeldt. den se nare sf,
som representa nt för Sveriges Kristliga S tu
dentförbund. 

Under mi ss ionär skurse n vid Holsbybrunn 
framlade fil. lic. Hennan Sa ndegren ett iör 
s lilg om anordnandet aven studi eku rs i ja 
nu ari mlln~ d 1938 för hemm avarande mi ss io
nä rer. lVli ss io närskursen beslö t a tt I.Ha detta 
försl~g med in stämman de gå till Svenska 
Missionsråde t. På grund h ärav höll s den 21 
oktober ett sa mmanträde i Stockholm, vid 
vilket represent~nter för de svenska mi ssions 
sä ll skapen voro närvarande. Fr<'lgan upptogs 
där till behandling, och då alla voro ense om 
saken, tillsattes för fråga ns vidare utred ning 
en kom mitte, bestående ~v fil. lic. H erman 
Sandegren, missionsföreståndare Nil s Dahl 
berg, doktor G. Palm<er, pa stor K. A. lv10 
den, fröken Märta Joseph son och miss ioniir 
Svante Malmquist. Denna kommitte g jorde 
upp fö rs lag till program för en uylik kurs, 
vilken sedermera enligt beslut i Sven skn Mis
sionsrAdet vid sammanträde den 11 nove mber 
kom till s tånd p!\ Lidingö miss ionsskol a den 
11-20 januari 1938. Såsom ledare för kur'
sen utsågs vid sam ma tillfälle fil. lic. Hermnn 
Sandegren. 

Intresse t fö r denna kurs visade s ig vara 
mycke t s tör re bl and mi ssion ärern a, än m an 
hade väntat. E tt 80-Ud an mälde sig och dess
utom voro flera mi ssionsledare frän olik a 
sä ll ska p nä rvara nde. .-\ höra rska ran v isade 

ock ett sy nn erli g t intresse, och deltagande~ 
var mycket fliti g t s!\väl när det gällde före
dragen och den and liga uppbygge lsen som 
di skuss ione rn a. B land de ämnen, SOm behand
lades, m å näm nas: "Vå rt budskap till de icke 
kri s tna folken" - "Omvändelse" - "Ung
domen pfl m iss ionsfä lten inför det kristna 
livskravet" - "Vå rt budskap till hemför
sa mlingen". En hel dag gavs :h vart och e tt 
av dessa. ämnen. Bibelstud ierna höllos va rje 
morgon av pas tor Joh. Hagner och pa s tor 
Göte Bergsten. Vid inledningsmötet talade f. 
mi ss ionsdirektor Gunnar D ah lquis t över äm
net "Hela Guds vapenrustning". På sö nd agen 
den 16 januari hölls en offentlig missionshög
tid i Blasiholmskyrkan med tal av missions 
direktor A. Bäfverfeldt och mi ss ions före stfl n
darn a Axel Andersson och Nils Dahlberg. 
Vid~re fö rek om lin der fyra dagar en serie av 
föredrag och diskussioner om "Kyrkobild
ning och kyt:·koförfattning på mi ssionsfä lte t", 
"Självstyrelse, sj älvunderhåJl och självutbred 
ning" sa mt "Individ, sa mfund, folk och ras 
i Afrik a, Indien och Kina" . 

Ä ven denna mi ss ionärskurs präglndes av 
samförst ånd och broderlighet samt en all
män önskan hos deltagarna att bliva allt bätt 
re ru s tade för de s tora uppgifter, Gud givit 
dem. Det ill1S!\gS också önskvärt, ,ltt en vinter
kurs av ' detta släg regelbundet anordnades 
under mell ant iden mellan två HoJsbybrunns
kUrSel". P il det sä ttet borde de fles ta mi ssio
närer , som komma hem på ett ä r, kunna f!\ 
ti llfä lle att deltnga an tingen i en somma r
e ller vinterkurs. 

F rån Intern~ ti on e lla Missionsrådets urd
fö ranue, doktor John n. Mott, och sekrete 
rarna vVilliam P a ton och J\. L. \Varnshui s 
hade till Svenska Mission sr i\ det ingått en 
skt-ivel se med inneh Il lI , a tt Svenska l\'fiss ions
rådet måtte till kos tnaderna för Världsmi s
sionskonferensen i Tambaram bidraga med en 
summ a av ~ :Z70, vilken summ a enligt beräk
ning skulle utgö ra Sve riges a ndel i det fö r 
Europas kontinent bestämda bidraget av >:: 
1.000. För att se till va d som kunde göra s för 
saken tillsa tt es v id Svenska Missionsrådets 
sammanträde i november en kommitte, bestå
ende av professur K . B. Westman, mi ssions
föreståndare N ils Dahlberg oc h redak tö r 
]. E. Lundahl, vilken kommitte sedermera 
utökats med miss ionsd irektor A. Bäfverfeldt, 
pasto r J oh n Hurtig oc h pas to r C. G. Lundin. 

REDOVISNINGAR 

för medel influtna till "Svenska 


Allmänna missionsmedel. 


1204. Onämnd, Vri g3tad .. ... .... 10 
1205 . "En lä nk" . .... ..... . . .. . .... . 10 :

Missionen i Kina" 

1207. Offerkuver t fr . 
1208. Missionsinkomst 
12m. E . A. 
1210. E . t\i 'J Arvesund 

lForts.) 

under juni 1938 

Köpin g 
fr. F-s 

. . . . . .. . . . . . . . 

35 :-
100:
10:
20:
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121I. 	 M. L.. Östersund 100 : 
1214. 	 D. U . F., Önnestad, skörtle fest · 

mctlel ... . ... .. .. 100:
1219. 	 T. J.. Östersuno 50 : 
1220. 	 K. F . U. E ., Kristianstao, till 

J. Söoerbergs underh. 400:
1221. 1/7 M. S-g, Björköby... . . 10:
1222. G. W. , Rögle, "tackoffer" 5: 
1223. S. B., d:o J : 

1224. M. L, Å S, gm H. W . . . . ..... 10:
1225. S. M. K:5 ,;yfören ., :'Iblmö .. 187:
1226. "Herren förse r" ! I Mos. 22: 14 1000:
J227. H. S., Ulrika ... . .. ... 2 :25 

1228. Kinaiänkarna i Klippan, till 


Hanna Eriksso ns lInderh. 12S:
1229. 	 "Onän1I]d" 20:
1230. 	 S. H ., Björklinge, i st. för bl om· 

mor på F. P:s 85';lrsdag 28/6 5:
1233. 	 L. M. F., till Frioa Pryt% oc h 

Maria Nylins underh. 900 :
1234. 	 "En länk" . ... . J:
'1235. 	 Luleå kretsen .. . 15:
J236. 	 Koll. vid kinagTllppens möte 

3/7, gm M . S., Östersund . .. . II :60 
1237. 	 D. U. F :5 junio r läger i Sörilng 16:2;' 
1241. 	 Visby Fcmöresfiir en. , till hj ä lp 

i evangelisa ti onsa rbetet 16:
1242. 	 .A.. D., Skellefteå 20:
1243. 	 ::Till .. ;ilsk~~de Juditl" millne" 50:
J244. Onamnd .. . 	 50:
1245. 	 A. J.. Spölalld . .. . .. . 30:
J247. 	 Koll. vid E. Viden s möte i 


Ek sjö . .... 	 15:
12-18. 	 E. J., Boden, till J oh. Aspbergs 

uno erh. . .. . . ..... . 100: 
J249. 	 L S. . .... . .. . 35:
1250. 	 Mellersa K. F. U. ::"1:5 distr., 

:'Ii( . R ing be rg s und eri t. 500:
1251. 	 lvf. h: ., B ro . ... .. . . . 10 : 
1252. 	 "Onälllno, 74" 20:
1253. 	 Kol l. vid Illi ssionsmöte i Hä· 

gerstad ...... . ... . .. . . . ... . 50:
1254. Fam. M . K ., Djörköby, "Ett lit et 


tackoffer till Herren för und· 
fången nåd och hjälp" 15 : 

1255. Naglarps M fg .,;: .... ',; .. .. .. . 100:
1256. L H., o. Ove, tI onde 10 :90 

1260. "Tacko ff er 13/7 .. .. . 10:
1261. "Herrens de l" fr. Skelleftehamn, 


gm J. H. ...... . .... . 35 : 
1262. Kri stdala J'\tffg oc h Stensö ar· 

bet sfören. . ... . ... .. ... 404:
1263. S. G., Örebro ... 10: 
J264. B orå s-Sjömarkens Kinakrets 175 :
1265. "Herreu ar trofast" .... . . 20:
1267. E. .1-, Hidin gsta .. . .... . ... 102:
1268. "Dalecarlian" 25:
1271. H. H., Vir se rUIll 30:
1272. Onälllnd, gm E. J.. GIJg . ..... 10:
1273. "Sys.ter Li sas rn inne", gnl H . L., 


Vetianda ... ..... . . . 100 :
1274. "n une, Gud s löfte om hjälp" 10:
1275. G. W, Riiglc .. ' ......... . . 10:
J276. Bergviks syfÖrel1 . . . . . ... ... . . 172 :50 


1277 . SUl1nani't d:o . ...... ... 97 :67 
1278. K ollekter g m J. Th. S., Bergvik 29.83 
1279. 	 B. R , Djursholm ... . 100:
1280. 	 F, O., Lul eå, till Selfrid Eriks· 

sons 	 underh . ....... . . 5: 
128 1. H. G., d :0, till d:o ... . ....... . ."): 
J282. A. r, d :0 , till d:o .... . . . 2: 
1283. En spa rb. inI. på expo 47:
1284. 	 Koll. vid elt möte på S:t Gert· 

rud s sjukhu s .. .... .. ' . .. . 10 :
1285. 	 /\. L. W ., 10 :-, G. o. M. W., 

j:-, F. W., 5 :-, E. o. E. A, 
~ :-, 	 i st. för bl oml11or "id fru 
Tda Wah ls tröm bår . . ... . .. .. .. 25:

1286 	 r..:. O. D. F., "i s t. för blommor 
"iu Major Freurik \"on Malm· 
borgs bår" .. .. .. .. . . . . . 10:

1287. 	 E. o. E. 1\., "på vår bröllopsdag" 50: 
1288. 	 En bl o lllm<l vid Fredrik \'on 

M:all11horgs bår .... J:
1289. S. ]., Ek sjö, Ps. SO: 14, 15 50 : 
1290. 	 S. H., MalJ1\ö .. . ....... . 27:75 

1291. 	 S . O., :Mari es!;,d, "födelsedags· 

blomlTlor" ..... . ..... .... . 16:
1294. 	 J":. F. U. K:s Centr;t1fÖren. o. 

K. M. A, till Astrid Liifgrens 

lInderh. . . . . . .. . . . . . 900: 

129i 	 Daggryningen i K. :vf. A., till 

Biroit J3er"'lin os d' o 900:

1296. 	 G. 'iV. ~ '" . 10:
1297. A. S., ]":arlskrona . . ' 10:
1299. E. L, Mi sterhult, gm O. S. . . 15: 
1300. B. K ., Stlt Im 	 100:
130 1. D. o. K . L., d:o . . . .. ... . . 30:
1302. 	 A. O., Norderön ..... . ........ 50:
1305. 	 I st. för hlomm o r ,id fru Hilma 

Nilssons bår "i\l[ed "armt tack 
f.ör !jus~ , rika minnen". E. N. 
S., l:.ks.lo .. ........... . 10:

1306. 	 M . A., NorredsbYll, "tacko ffer 
på 60·årsdagen" SO: 

1.\07. H. o. r. ]., Gbg .......... .. .. 30:
13(13 .. Skellefteå stads sönclagss kola, 


g'm C. G. ........ . .. . . . ........ 40 :
1310. Från Offerstunden på lvrauritz · 


berg 30/7 .... .. 1708 :57 

131 J. "Lovad vare Herren". Ps. 35: 


27 .......... . .. . ..... . 100:
1312. H. S., 1\'kpg .. . ...... 100 :_ 


1,rOll o r 9.821 :36 

Särskilda ändamål. 

1206. A. r, l": öpin g, till Kuo LillgCns 

u nderlt. i Bibelskolan .... .. .... 75:

1212. E J., Vetianda, till G. Carlen, 

enl. överensk. .... ..... . . ..... 30:

1213. f\. H - g, Eksjö, nödhjälp smede j 

till Anid Hj ärtberg .......... 30:

1215. 	 Skolbarn i H ogaby, Glansham· 
mar, mission s försä ljning till 
barnh . i S inan ...... . .... . ... . 135:

http:l:.ks.lo
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1216. S. M. K:5 syfÖren ., Malmö, till 
evang. Shaos fru, Chiehhsie n 

1217. D :0, till den blinda kvinnan hos 
G. Carlen ..... ... ......... .... . 

1218. Gåvor till Maja Lundmark un
der konferensen i Örnsköldsvik 
till barnh. 100 :-, till Ingrid 
Malms flyktin gar 100:- ..... . 

1231. On ämnd, till l. Ackzel I för den 
un ge m an som arbetar på flyg
fältet .... .. , . . .. . . . .. 

1232. D:o till G. Carlen, fru J ang .. 

1238. Gm L, till M. Lind er, [ör "myg 

gans" LInd eril ......... . 

1239. Erstorps Ungdomsfören., till 


eva ng. underh ........ .. . 

1240. S., till Maria Pettcrssons barn-


h., gm M. S. Visby ... .... .... . 
1246. 	Vår offerdag', till skol verksam

h eten i Tali, gm D. P., Tings
ryd ... .... ... .. . ....... . 

1257 A. L, för de nöd!., gm L. H., 
Lund .......... . 

1258. Till Maria Pettersson, att anv. 
4: 12 .... ...... ....... .... ... . . 
efter överensk. , gm brev. Filip. 

1259 V. P., Norrköping, till El sie 
Bergquist, att anv. till de nöd!. 

1266. De min sta barnen iKläckebergs 
skola, till barnh. i Sinan...... . 

1269. G. P. J., Nkpg, till evang. Wangs 
und erh. i J uicheng ........... . 

1270. "X., Gbg", till Elsie Bergquists 
arbete ........ . 

1292. A.A., Järle, till L Malm, att anv. 
efter gottf. ............ . 

1293. 	 Onämnd, Huskvarna, till L 
Rin g:berg, 5 :-, Å. Haglund 
5:-, L. Gustafsson 5:-, H. 
Erib50n 5:-, E. Sjöström 5 :- , 
för d :0 gm H. L ........ ..... . 

1298. 	 A . o. A. B., Duvbo, till L .!\ck
ze lls verks. i Tali ..... . 

1303. J. A. S. , till barnh. iSinan . . 
1304 M. S., till d:o ...... . 

35 : 

10:

200 : 

25:
25:

20:

100:

10: 

12:

10

225:

25:

15 : 

60:

100:

15 :

25:

20:
10:
10:

1309. A o . A. R, Duvbo, till r. Ack
zells verks. i Tali ............ 10:

1313. W. R, till Medhjälparefonden 50 : 
Kronor 1.282:

Allmänna missionsmedel 9,827: 36 
Särskilda ändamål 7,282:

S :a under ;uli mån. 7938 Kr. 77,703: 36 

:;.,,ce d varmt tack till varje gi vare! 

"Ack, Herre, Herre, du är ju den som har 
gjort himmel och jord genom dill stora kraft 
och din uträckta arm. Intet är så underbart 
att du icke sku lle förmå det." Jer. 32: 17. 

Redovisning för influtna gåvor till Missio/ls
hammet i Duvbo. Jan.-Mars. 1938. 

April-juni 1938. 
Kontanter : 

E. F., Gbg, 10 :-, J. S., Sthlm 10 :- , A. R, 
Kotrebo, 30 :-, :M. S., N orrahamma r, 20 :-, 
Hemmets bössa 12 :10, H. H. o. C G., 10 :-, 
.r. A., Duvbo 5 :-, C E., Kumla, 100 :-, Hem
mets bössa, 28 :-, C ]., Vetianda 30 :-, r\. 
o. A. 'N., Skillingaryd, på silverbröllopsdagen 
25 :-, Hemmets bössa 22 :75. 

In natura : 

Vänner, Björkcryd gm A. K., Påskägg, 
K., Sthlm, gafflar, A. S., Sth lm, l järn barn
sä ng, A. J., Sthlm, Markis, L. T., Storängen, 
lakan o. örngottsva r, 'vY: P., Nkpg, l kaHe
kittel, 2 salt fla skor, S. o. :M. S., Ös tersund, 
mesost, A. A., Jkpg, I sto r hellinneduk, märkt 
1732. 

"Den syss lan jag ;ir betrodd med ;ir alle
nast eu li \'eg en iÖrvaltares." l Eor. 9: 17. 

August o. Augusta Berg. 

INNEHÅLL: 
De!tagarelpå lY1auritzberg. - Från Red. o. Exp. - Just Du. - Från missionärerna. - Redo, 

görelse från Svenska lY1issionsråd ets verksamhet 1937. - Redov. 

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

Telefon: 1044 59. 105473. Postgirokonto n:r 50215. 


Stockholm 1938. Boktr. A.-B. P. A. Palmers Eftr. 
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Skellefteå::veckan 1938. 


»1 morgon skolen I se Herrens härlig
het.» 

:Meddenna förhoppning reste vi så 
gott som direkt från :Ma uritzberg till 
Skellefteå. Vi hade sett Herrens härlig
het vid de fö regående »veckorna» , och 
ändå längtade vi efter ännu mera. Och 
vi fingo vår längtan uppfylld. Gud var 
oss obeskrivligt näl·a , hali S Ande v il ade 
märkbar över hela »veckan». 

Vi började denna »vecka» först på 
torsdagskväll en, den 4 aug. Vännerna i 
Skellefteå hade anordnat ett samkväm, 
varti ll samlats omkring 200. Rådm an 
Carl Grw1b erg inledde »vecka n» med Or
den i Fil. 4: 13: »AIlt fönnår j,lg i ho
nom som giver mig kraft» och häl sade 
oss varmt vä lkomna dit upp. Fru Aina 
Bäärnhiehn gav oss ett minnesord för 
hela »veckan». Ps. 130 : 6: »NIi n s jä l 
vantar efter Herren», och uttalade den 
förhoppningen att vi alla sku lle bli vän
tande, vaka nde, vågande, vilande och 
lyckliga »länkar» i den långa kedjan. 
M·ission sföreslåndare Erik Folke uttala-

I 

de "vårt ·tack ·till aUade kär,l vänner, S0111 

a~betat och ordnat med allt för att »vec
k1l.11» sku ll e kunna kOlllIlla till stå nd . Frö
kbn Lisa Blum talade om att hOI1 på en 
g1!ll1l11a lgravsten läst inskriften : »Omsi
d~r lyck lig.» Denlla inskrift hade gripit 
h bnne Ilwckel, och hon önskade att den
n~ »veck~» skulle få hjälpa oss så, att det 
·icke skulle behö va stå »omsider» lycklig 
på :vår gravsten. . . 

Morgonbönerna leddes av mi ssions
sd.: reter:! re .11 artin L inden och hans text 
for <detrc första dao-arna va r hämtad ui· b . 

Luk.7: 40: »S imon, jag har något att 
saga dig.» Första dagen ville talaren rik
tig t pränta ini våra hjärtail, att H erren 
J esus ha r något ren t person ligt a tt säga 
oss en och va r. H an vi Il la la med oss om 
sjuId. Jesus talar till ·imon 0111 under
latenhets synd. Det är också skuld. Her
ren· säge r : Du ha r ic/?e givi t mig vatten 
- du har icke g jort det och det. :\ 'fen 
kvinnan , hon har vä tt min Cl fötter ill ed 

sina tårar, hon har gjort det och deL 
Kvinnan hade syndat mot Guds bud. 
Simon sy ntes rättfärdig, men han hade 
ttnderli'ltit så mycket. K anske H erren ne
höver tala med oss om b~lde synd och un
der ltttenhet . 

:VIissionär Morris Bergling ledde bibel
studierna, och han s ämne var: Vai1dring~ 
en med Gud . Texten var Rom. 6 , 7, ·S. 
kap. 

Första dage n vi ll e talaren lik som lägga 
en grund för de följande dagarna. Hiln 
började med ,ltt tala 0111 hur vi må ste 
va k·na upp över synden, och vad synden 
är. Gud älskar all a människor och vill 
att allil skolrt bli frälst<l, men han bn 
ej vandra med de orättfärdiga. Dirför 
går Pau li brev ut på att tab 0111 vi lka 
som kunna va ndra med Gud. Vi lka ~iro 
rättfä rdiga inför G ud ? .:\r det du och. 
jag? ivIå Gud få visa oss, hur vi skola . 
bli rättfärdiga, få fräl sningsvisshet och 
få gå vida re och vidare, tills vi komma 
bland dem som Gud kan vandra med. Det 
finns en mur, som skiljer oss från Guo: 
synden. DärfÖr kan ej människan av sig· 
själv komma i konta kt med Gud. Gud 
är helig och vi äro i synd födda. Gun är 
helig, på honom finn s ingen fläck , ingen 
smuts, han är ren, upphöjd, fullkomlig, 
fri från allt orent. Ju mer vi tänka pA. 
detta, ju omöj ligare ser det u t fö r os:>. 
att ku nna kom ma inför honom. Möjlig-. 
heten till räddni ng är korset. Där är möj
ligheten för oss att komma till Gud. Där 
kunna vi bli rättfärdiga och fria från 
synden. Och då kunna vi få börj a vandra 
med Guo. 

Missionsföredragen behand lade iim
net: Guds åke rmän. Första dagen talade 
missionäl' J ohmmes Aspberg Öve r sin deT 
av d elta ämne: I banbrytningstider. Te.x~ . 
ten Vilr hämtad ur 2 Kor. S: 19,20: »Tv 
det var Gud, som i Kristus försonade 
världen med sig själv : - Å Kristi väo·

.. ... b 
nar aro VI sanclebud.» Det behövs, sade 
talaren, att vi äro medvetna 0111 att vi 
äro i Guds ställe och fil erbjuda förso 
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ning i Gud. Det ä r viktigt att vi själva 
leva i försoningen, i och av den, så att 
vi kunna vara Guds budbärare. Genom 
utdrag ur brev från missionär Erik Folke 
och en de l av de andra första mi ss ionä
rerna påv isades, huru de fingo börja sin 
missionsgärning. Oftast ·voro missionä
rerna de första utlänningarna vart cl e 
kommo, och skaror av hedningar kommo 
till dem av ren nyfikenhet. Många togo 
dock emot dem med stor hjärtlighet, och 
så fingo de så ut de för sta kornen pil elen 

LAN D 187 

Första dagens e. m. talade missionär 
jv1ar /in Bergling om hur de sökte nå de 
oli ka klasse rna av människor. Särskilt 
uppehöll han sig vid mandarin erna, eller 
borgmästare, som det heter på svenska. 
Aven det arbetet har burit rik frukt. 
Flera borgmästare fingo de hjälpa att 
fly vid uppror och krig, några hade dolt 
sig på mission ss tationerna, och så had e 
de tillfä ll e att visa på den ende, sanne 
Guden och vår Frälsare . Många hade väl 
rest si n väg och aldrig mera låtit höra av 

Foto: l\1.. Linden 

Bönhuset i Skellefteå, där mCitena i ,3llmå·nhet Mllos . 

stora åkerteg, som skulle bl i vårt mis
sionsfält. Opieasyler upprättades, och ge
nom det arbetet vunnos många för G ud. 
Bokspridn ing var ett led. Gatupredikan 
och husbesök likaså. Vid teaterföreställ
ningar slogo missionärerna upp ett bord, 
och där fingo de predika för stora ska
ror, som villigt lyssnade . Så småningom 
börj ade skolarbetet. Den första flicksko
lan hade endast sex elever, nu ha de of
tast över hundra. Så har arbetet vuxit 
fram från den ringa begynnelsen. Ur den 
infödd a församlingen har fostrats fram 
medarbetare, evangelister, lärare och pas
torer. De ha större förutsättnin ga r ä n 
missionären att nå sin a landsmän. D ärfö r 
kunna missionärerna numera fi't ägna sig 
åt utbildningen av medarbetare samt un 
dervisning i bibe lordet. 

sig, men andra hade de åter fått komma 
i ft)rbindelse med och sett att ordet sla
git rot. 

På kvällen predikade missionär Johan
nes Aspbe-rg med ledning av Jesu ord i 
Matt. 7 : 24- 27, om den fasta grunden. 

Alla bygga vi, yttrade talaren. men 
vael ha vi för grund . Varje ord , varje 
handling, varje tanke är en byggnadssten, 
men vilken grund bygga vi på. Den grund 
vi alla sku lle bygga på är den som P a ulu s 
talar om i I Kor. 3: I I: »En annan grund 
kan ingen lägga, än den som är lagd, 
nämligen J eSLls Kristus .» Gud give, att 
vi på elen grunden kunde bygga ett hus, 
som evigt skall bestå. Vad är det för 
grund du bygger på, Jesus Krist us, eller 
på lösan sand? Det är ej överflöd igt att 
fråga så. Vi se, hur de som följt Herren 
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i många år gå tillbaka, bli andra till fall. 
Huset vi skulle bygga på blir frukten av 
vårt förhållande till Jesus Kristus, det 
är e i vär t komma med något vårt eget. 
Vi s'lwla bygga så att vårt hus kan bestå 
inför Kristi domstol, där skall det prövas. 
Gud vill, att vi skola bygga med guld och 
silver, vi skola gå på hans viljas väg. 
Han har gjort det så, a tt vi kunna gå den 
vägen, bara vi vill. Men hur bygga vi? 
Vi bli så ofta häftiga. "L\ ven då bygga 
vi! Vi vakna väl upp över det och få för
låtelse, men vi falla igen och bygga med 
bara hö och strå. Må vi leva så, att vi 
bygga på den sanna grunden. 

Herr NIartin NIar/~gren talade om hur 
viktigt det är att ha allt klart nu. Det 
skall en dag heta, att ingen tid är mer, 
då finns heller ingen möjlighet till änd
ring. Nu är nådens dag, 1W är det Guds 
nåd möter oss. 

Vid lördagens morgonbön stä lldes vi 
åte r illför Jesu ord: Jag har något att 
säga dig. Nu var det om barmhärtighet 
och nåd. Nä r Jesus tala r om detta, sker ' 
det allra först i handling, sedan i ord. 
Han gick in i fariseens hus. Var inte det 
en handling, som talar om nåd och barm
härtighet. Han gick dit in därför, a tt 
han hade något att tala med Simon om, 
ville lära honom känna skuld och nåd. 
Herren Jesus är alltid vi Ilig gå in till 
oss, vi må vara fariseer, publikaner eller 
syndare, för at t tala med oss om sin 
barmhärtigh et. Då Jesus fortsätter att 
tala med ord, är det också om nåd och 
barmhärtighet: »Dina synder äro dig 
förlåtna.» Det var budskapet till sy nder
skan, och det vill han också säga till oss. 
Så där personligt kommer han och talar 
till oss . »Dina synder äro dig förlåtna: 
Gå i frid.» Det är ett budskap H erren 
har i beredskap till var och en av oss i 
dag. 

Dagens bibelstudium var en fort sä tt
ning på ämnet: Vandringen med Gud. 
Ingen kan vandra med Gud utan att först 
få den ställning, som gör, at t Gud kan 
'umgås med honom eller henne. Det är 
två ting, som måste vara underlaget för 
att Gud ska 11 kunna vand ra med oss: 

synd och nåd. Detta är också nödvändigt 
för att få frälsningsvisshet. NIan kan 
vara längre på väg än man vet, men man 
blir aldrig riktigt lycklig utan frälsnings
visshet. Alla ä ro syndare och utan rätt
färdighet inför Gud. Alla äro vi i sj älva 
verket lika avlägsna från Gud, det finns 
ingen skillnad. Vi äro alla syndare, då 
vi jämföra oss med Gud. Men vi se kan
ske bara på våra uppenbara synder och 
glömma bort de hemliga synderna, dem 
som Gud ser men ej människorna. Där 
stå vi alla , låt oss b'ekänna det sam t se 
på Gud och ej på varandra. När vi ej 
bara med för ståndet {)m fatta detta , då 
börjar Gud få verka i oss, då blir ock 
viljan förvandlad och hela vår vilja blir 
i Guds hand. Gud fordrar inte, att vi 
ska ll se alla våra hemliga synder på en 
gång, men han kommer att peka på dem 
så småningom. Vet du ej med dig någon 
synd, se på Gud. Tro på blodet som re
nar. Där är porten, som vi gå igenom och 
börj a vandringen. Vi måste tro på Gud 
Fader All smä ktig. Det ser ut, Som om 
människorna i vår tid nog kunde tro på 
Gud, svå rare är det att tro på Jesus 
Kristus. Men tro vi på det första måste 
vi tro på det andra. När Gud kunde ska
pa allt annat, sk ull e han då ej kunna 
göra undret at t låta sin son födas som 
människa. Vi måste tro på Gud, tro att 
han är evig, kärlek, helig, allsmäktig, a ll
vis och allestädes närvarande. Tror du 
på. detta ? Låt oss då se vår ställning ur 
eVIghetssynpunkt. Vandra med honom 
och tro a tt han är evig. Ack, att vi kom
me ih åg att Gud är helig och kärleksful1. 
Av kärlek gav han si n son för att vandra 
bland oss. Han gick här helig, utan att 
falla i någon synd. Hur skall det ha 
känts för Jesus, då han gick här. Tänk 
vad han led. Tror du på honom, då kan 
han skapa om dig, så att du blir fylld 
av hans Ande. Det är så mycket av det 
som händer som vi e i kunna för stå och 
vi undra vad Gud menar. Han är ;lIvis, 
och han gör inga misstag. Han är all e
städes närvarande, och det är nästan det 
svåraste av allt. Dl! vandrar med Gud 
som är närvar<l nde och hos dig varj~ 
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stund, även om uu ej vill gå med hOllOill. 
Tror du på detta? Om du gör det, hur 
kan du göra vad du gör? Vi få dock 
hålla fast vid, alt om vi bekänna våra 
synder, då är Gud trofast, och d;t kan 
han uträtta något med .oss. Vi få vila- i 
honom, och utav nåd bli vi rättfärdig
gjorda för att sediln få gå lydnadens väg 
med honom. 

Missionsföred raget hölls a v f röken 
Aia/a Lundmar/l, och hennes ämne V;lr: 
Guds åker1l1än uncle,- såning-sticl. i\iccl 
enkla och gripande bilder från sitt eget 
arbete belyste hon , huru mission iirern;'l 

ut.» Det var gripande berättelser 0111 sål
da och utkastade kvinnor och barn, som 
dock till slut funnit den säkra hamnen, 
J esus Kristus. 

På kvällsmötet talade missionär Mar
tin Bergiing. Hans text var Kol. I: I2, 

13, 14· När vår lVIästare gick här nere 
mötte han många längtande själar. Se, 
huru hiln J)ehandlade dem. Han började 
ej med att tala med dem om de grova 
synderna, men han mötte dem med för
ståelse. Se hur han behandlar synderskan 
i Simons hus. Hon kände sin svnd, och 
hon visste, att Jesus kunde hjälr;a henne. 

foto: Ester Thom.1SS0D 

Utanför Skel/eftehamns kyrka under kyrkkaffet. 

få gå tillväga, då de begynna arbetet 
bland Kinas kvinnor. Det är inte lätt att 
först få dem a tt förstå ens de enklaste 
sanningarna. Inte är det värt börja med 
att tala 0111 synd, utan ofta få de börja 
med att tala om hur Jesus föddes till 
världen. Så småningom ftl de sedan kom
ma fram till det centrala i kristendomen: 
synd och nåd. En sådd på förhoppning, 
men en sådd som ger rik skörd. 

På e. m. talade fröken Runa Hägg 
0111 sin kallelse och om hur Gud lett hen
ne. Nu står hon färdig och väntar endast
på den öppna dörren till Kina. Fru 
Carola Berglin,g talade med ledning av 
Joh. 6: 37: »Den S0111 kommer till mig, 
honom skall jag sannerligen icke kasta 

Hennes tårar och ställning, dem förstod 
Jesus. Hon fick komma nära honom. 
Men då han ser vad som rör sig i Simons 
hjärta, då tabr han märkliga ord. Han 
gav ej honom löfte om syndaförlåtelse, 
men kvinnan fick det löftet. Han blev 
dömd, trots att han kände sig god och 
rättfärdig. Se på rövaren på korset. På 
samma sätt är det än i dag. Förbarm:m
de även i sista stund, om vi bekänna våra 
synder. Och just då jag kommer i tro 
och tar emot frälsningen , får jag bli hans 
egen , och han börjar ett förvandlings
verk för att skickliggöra oss för helig 
tjänst. Missionssekreterare Martin Lin
dett talade över slutet av 14 v. i Lule 8: 
»Fral1l till l)1ogn;td.» Det blev ett lösens
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ord men också ett manings -, ja , ett 
väckelseord. Finns det något i vårt liv , 
som kan föras fram till mognad ? Det 
blev ell viktig fråga för oss, hur skall 
det föra s fram till mognad. Snret blev: 
vi måste vandra i gem enskap mecl Her
ren Jesus, som är världens ljus, därtill 
äro vi ock kallade. Vandra vi i det I ju
set, så kall v~lrt liv föras fram till J11~g
nad. 

Sö ndagens f. 111. samlades vi i S:t 
ärjans kyJ'ka till högmässa. Missions
föreståndare Erill Folke predikade där 
över dagens högmässotext: Matt. 7: 13, 
14. De två vägarna. Talaren framhöll 
vikten av att övergiva den breda vägen 
med al la dess lustar och frestelser. Alla 
som va ndra på den vägen äro bundna 
med frukt ansvärda band, och det är en
dast Jesus Kristus och frälsningen i k111 S 

blod, SOI11 kan föra någon över in på den 
smala v~igen . Porten dit är trång och vä
gen är smal och ofta fylld av lidande, 
med den bär hemåt. Den skara som vand
ra r på den vägen är också sammanbund
na med starka band, men det är kärle
kens band. Jesu Kristi kärlek utgjuten i 
hjärtil nil och genom det band et kunna vi 
hjälpa varandra fra måt. Det gäller 'ltt 
hålla ut till s vi få samlas inför Lammets 
tron, dit går den smala vägen. 

Efter högmässans s lut voro alla »vec
kans» deltaga re inbj udna ti 11 kyrkka ffe 
av Kinakretsen i Skelleftehamn·. 

På e. lll. var det anordnilt n<lttvan1 s
gång i stadens kyrka. Komminister Aug. 
Furb ej'g höll skri fteta let i anslutning till 
Matt. 7: 24- 27: Den säkra grunden. D et 
blev en underbar s tund , en upplevelse , 
som vi, som kommo söderifrån aldrig 
glömma. En ska ra Ila ttva rdsgäste r på 
omkring 250 få vi inte ofta se. Det var 
som en försmak av den stora nattvarden. 
Gud give att ingen av oss saknades där. 

P å kvällen var offerstunden anordnad. 
Ett underbart offerbord, mvcket blom
mor och levande ljus, och i n;itten of ler
skålen. 'Vår käre farbror Erik tal il de om 
hur Gud vill ha sitt folk med sig, då det 
giiller hans underbara tempelbyggnad i 
världen. Av villiga hjärtan en frivillig 
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gärd till mig. säger han . En oändlig t stor 
iörnlitil :Itt \'i få hj~llp <t till a tt :;:\I 11 la in 
levande stenar ti ll detta tempel. :Men 
icke endast detla vill Herren ha, han vill 
att vi skola ge oss själva till hon·]m för 
att av hon0111 fogas in j hans tempel. 
Fröken Lisa Elv'm talade också om den
na underbara nåd , att vi få lägga oss 
själva på offeraltilret. Herren står där 
själv, och han tar emot varje själ, varje 
gåva som lägges där. 

Nu fingo ':i åter en undel'bcl)' upple
velse. Det sto ra bönhuset var i det när
ma ste fullsatt och alla gingo fram till 
offerbordet, ja, det blev stundtals träng
sel där. Men se hur gåvan lades ned , det 
var ej j förbigå ende. Nej, de stannade 
där, de flesta, i stilla bön med knäppta 
händer. Då detta så kunde gripa våra 
hjärtan, hur skulle det då ej känn:ls i 
h;ms hjärta , han som offrat s i;) egen Son 
för vår skull. D en kväll en gick den syn
liga gåvan till någo t över 1.7°0:- kr., 
men sedan växte den till över 2.100 :-·kr. 

Vid måndagens morgonbön fingo vi 
lyssna till vad Jesus vill säga oss 0111 kär
leken. I Luk. 7: 42 står: »Hennes må nga 
synder äro henn e förlåtna; hon har ju 
ock visilt mycken kärlek.» Vår kärlek 
till Jesu s grunda r s ig på tacksamhet. Då 
vi få syn på vad han gjort för oss, då 
läril vi oss att älska honol11 . . Men v ~lr kär
lek till Jesus m~lste också ta sig uttryck 
i handling, vi m;iste älska våra medmän
niskor. 

Bibelstudiet den dagen berörd e: En 
kristen i förhållande till Gud och till sin 
gamla människa . Texten var Rom. 7: 
1-13. Ha vi fått nåd att verkligen dö 
med Kristus , clå äro vi också fria från 
den gamla människan och kunna helt till
hör rl. honom. Men hllr ofta vilia \i inte 
liksom med ena hilnden hålla' oss fast 
vid det gamla livet och med den andra 
vid Gud. Vi vil j a så småningom läm
na allt å t Gud i stället för att ge hOl1om 
allt på en gång. 

Vid missionsföredraget talade mi ss io
när Jl.lartin. Ragling över ~il11net: Guds 
åkermän , dtl säden växer. 

.r\. ter tingo \·i höra 0111 hur det vilxer 
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'öYerallt, där det såtts. Genom Guds nåd 
har ordet fått gro och spira upp, Surde
gen har utfört sitt ve rk, och nu har 
kristendomen blivit något som de räkna 
med i samhället. Många tala nde bi Ider 
drogs fram. 50111 tydligt visade att Guds 
ord icke förlorat sin kraft till \äl s igc 
nelse. 

På e, m. talade fröken Dagny-Edla 
Berqling. Hon histe om hur Gud ville 
att hans övertepräst skulle vara klädd , 
och att han skulle bära I s r;]e ls barns 
stammars namn inristade på onyxste
11a rna på si na ax la r oc h på dOl11sskö Iden, 

att öppet inför församlingen bekänna 
sina synder, och så få de förlåtelse och 
upprättelse i Jesus Kristus, . 

Vid kvällens möle ta lade fröken Maia 
LundmarIl . Hon började med att tala om 
att alla fyra evangelierna sluta med en 
uppmaning och ett löfte . I Matt. heter 
det: »Gån förden skull - jag är med 
edet'.» I Mark.: »Gå n ut i hela världen.» 
»1 kunnen vittna.» I Joh.: »Föd mina 
får.» Tänk, fyra evangelier om hans full
bordade frälsning och uppmaning till oss 
;-ttt g{l och göra något. Ha vi någon gång 
stanna t in för detta? A r det någon som 

foto. M. LinJen 

En grupp s 1m/ad i tidig morgonstund i Seminarieparken. 

som hall bar P~\ ~itt bröst. Detta tilläm
pades sedan pa oss. Jesus Kristus \'ill 
bära oss all a på si na axlar, må vi verk
ligen få nåd att bliva stilla där. rl'Iissio
när Johannes Aspberg talade om de oer
hörda svårigh ete r, SOI11 möta kinese rna 
då de vilja bliva kristna, och uncl er den 
första tiden efter sedan de blivit det. 
Det är så svårt för dem att bli kvitt he
dendomens inflytande. De ha. så svårt a tt 
förstå vad synd egentligen är , och många 
h;) först efter att ha varit kristna i fl era 
~h genom Guds Ande fått upp ögonen för 
sYåra synder som de begi'ltt. De ha. helt 
enke lt inte förstått, att det var svnd, det 
SOI11 de gjort.. Det blir på det s~ttet ett 
oerhört lidande många gånger för dem. 
Men det iiI' underbart se. huru de få 11 ;ld 

våga r säga, att vi ej fått tillfälle till att 
vittna , eller Mt c1en uppmaningen ej gäl
ler mig. Hur odugliga vi än känna oss, 
få vi icke glö1llma uppmaningen; den är 
följd av ett löfte: »Se jag är med Eder 
alla dagar intill tidens ände.» Vi få gå 
i J eSll kraft, han skall ge oss allt vad vi 
behöva, 

Tisdagens 11l0rO onbön ställde oss 'infö r 
ordet i J ak, I: 22-25. Varen oi'dets gö
rare och icke allenast dess hörare. Det 
blev gripande och varnande ord, att icke 
låt;) ordet gå in genom det ena örat och 
lit genom det andra ura n låta det stanna 
i hjärtat. De föregående dagarna hade 
vi ställts inför vad Jesus v ill säga till oss 
vu och en. Han vi ll tala till oss 0111 skuld, 
ba rmhärtighet, nåd och kärlek. Må vi 
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genom dessa ord drivas till Kristus för 
att av honom bliva förvandlade. 

Bibelstudiet behandlade : Vandringen 
med Gud, så som den skildra s i Rom. 
8: 1-17. Där stå vi inför detta strålan
de: »Så finns ingen fördömelse mer. 
Ack, att vi alltid hade så, att vi kund e 
instämma i de orden . Gud vill att vi 
skulle hålla fast vid det, och han sör
jer, när vi icke göra det. Det är så , a tt 
vi icke behöva leva i de förh itllande n som 
skildras i det 7 kap. utan vi få helt och 
fullt leva i det som skildras i det 8 kap. 
Gud vill det, och han skall ge os5 kraft 
därtill. Många tro, att då de se, hur fulla 
a v synd de äro, att de äro helt borta, men 
det kan hända att vi äro mycket nära, ty 
först då se vi fläcka m a pit vår klädnad. 
Låt oss icke glömma bort, att Gud iiI' 
kärlek och att han på ;:.lla sätt försöker 
att få oss nära s ig . H a ll gläder sig över 
varje framgång vi gör;!. :\'[Cll han sörjer 
också lika mycket, då vi h;nd la mot hall S 
vilja. För att vi helt och fullt skulle iå 
leva i Guds vilja har han offrat sin 
egen Son, och genom det ta offer få vi 
bliva Guds barn och arvingar, Kri s ti 
medarvingar. Gud give att detta bleve en 
verklighet, icke enda s t för oss SOlll varit 
saml ade till denna vecka, l!t:m för alla 
människor. Gud vill det. 

Missionsföredraget, det sista i serien, 
hölJs av missionsfö reståndare Erilz Folke. 
Hans ämne var: Guds ~kermän då skö r
den bärgas. Det var ul1c1erb Z' rt och gri
pa nde a tt få Iyssnil till denn:! skildring. 
Taluen påpekade, att skördetiden hör
jade redan vid mission sa rbetets början. 
Vi behöva ej vänta med att U't se den 
till den stora skördedagen. Jesus säger 
tiJllärjungarna vid Sikars brunne:1: Lyf
ten upp edra huvuden och sen hur fälten 
vitna till skörd . Det var al ldeles i början, 
men han såg ändå skörden . Så få också 
vi se den därute. Herren samlar in en 
underbar skörd. Under jubel skåda de 
infödda kristna sin Frälsare , då h;11l 
själv kommer för att hämta dem hem. 
Men det är också en särskild skörd som 
samlas in i Kina: :!VI a rtyrskörden. Tänk, 
vilket segertåg, då år 190a viel hox a rupp-
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roret, prt <.::1 d;~g Över 70 l~li,;si o närer OC l1 

flera hundra I : ri st ll :~. kineser fing o t;tga 
in, k lädda i vita kläder. ;\led glä ~lje gå vo 
de s ina liv, under jubel tingo de gå in 
i härligheten och Lammet själv avtor
kade deras tårar. Det håller på att sa111
las il1 en skörd, och det skall fortsättas 
clärmecl till den si s ta s tora dagen, då äng
larna skola samla in dem alla, från alla 
folk och s tam:11;1r. Då skilll den nya 
>;.Ha Il e luj;1 »-"å ngell sj unga s il v Lamm cts 
brud, clit, n~ir s kö nJm bärga s in. 

På e. m. ta lilde fru ;\llimm·i F al/ze över 
orden: »Komlllen till mig I alle, som il1"
beten och äro betunga nde.» Ett ljuvligt 
evangelium för sargade människosjäbr. 
Fröken Lisa Blom talade Olll hur det är 
i Kina nu, erinrade om de fasor och den 
ångest som råder därute, om hur mis
sionärerna stå där och dela nöden, hiäl
pa och rädda kvinnor och barn från ·clet 
som är värre ä n dödeIl . .Ä.nnu äro sex av 
våra missionärer instängda i en stad till
sammans med flera tusen japaner. I\.fen 
hon talade också 0111 hur underbart Gud 
hjälpt och bevarat under alla faror. 
Ingen av de våra eller de tusenden som 
tagit sin tillflykt till våra mission s;; ta
tioner har skadats. Visserligen har r,lis
sionärsbostaden på en av vår;l missions
stationer .iämn;\t s med jorcle:1 vid bn:11
bilrdernang, men ingen miinniska skada
des. Herren har hjälpt och hilJl skall 
framgent också hjälpa. 

Så voro vi då framm e vid avskeds
mötet, elen underbara »veckans» avslut
ning. Mi ss ion s förestå ndare Erilz Folke 
framförde Missionens tack till vännerna 
i Skellefteå och ; !11 ~ kretsarna runt om i 
bygden för ~ llt arbete och för all brieI;: 
som kommit oss till del. Som ett l~linnes
ord och ett maningsord gavs Jesu ord i 
Joh. 7: 37--38. »Om någon törst~!r så 
komme han till mig och c1ricke.» 

Sedan kornmo de, den ene efter den 
ill1dra, en stor skara, för att t :-l la om de 
underbara gåvor de fått m()tt~ g- :t under 
»veckan». D e had e fått för intet. och de 
ville dela med s ig a v s ina upplevelser, 
men de vi Il e också t?ck a Gud för a II t. 

Stl fingo ,·i gem ensiI!1lt tr:icla fram in
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för Herrens ansikte och av fulla hjärtan 
frambära vårt ödmjuka tack. 

* 
Med stora förväntningar kOl11l11O vi till 

Skellefteå, med hjärtan fulla av föruhd
ran över Guds underbara gärningar fingo 
vi vända åter. Gud hade mött oss varenda 
en och visat oss vael han gjort för oss 
och vad han nu väntade att vi sk ulle 
göra för honol11. Men han visade oss 
också var vi skola få kraft att utföra vår 
gärning. Allt är redo, vi ha bara att träd a 
in i det f ullbordade. 

Men det är också något annat som 
mött oss, och det är kärlek, överflödande 
kärlek från alla våra kära vänner runt 
om i den fagra Skellefteåbygelen. Guds 
kärlek är så rikligt utgjuten i dera s 
hjärtan, därför ha de så mycket att dela 
med sig av. Gud skall efter sin k ~i rleks 
rikeclom löna i överflödande 1)1~ltt. 

H. B. 

Missionstidningen Sinims Land. 

Aven under september månad utkom
mer denna tidning liksom under juni, 
juli och a ugusti med endast ett nummer, 
daterat den lO. Från och med oktober 
utkommer den med två nummer, den lO 

och 25. 

Kinaiänkarna i Stockholm 
äro den IS september kl. 7 e. m. inbjud
na till Fröken Anna Bjärt?, Birger J a rls
gatan 60, y; tro Alla varmt välkomna! 

Bönemötena förS. .M. K. 
taga sin början i Betesdakyrkan, Flora
gatan 8, tisdagen den 20 sept. kl. 7 e. m. 
På S. M. J(: s expedition, Drottningga
ta n 55, börja de sedvanliga fredagsbö
nel11ötena den 23 sept. Id 2 e. Jn. Vi hälsa 
Missionens vänner varmt välkomna till 
dessa bönestunder. 
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Läget i Kina. 
De senaste underrättelserna, som vi 

haft från Kina, tyda på, att vårt Shallsi
fält nu åter intagits av japanerna. Enligt 
ett brev från fröken Ingeborg Ackzell 
av den 12 augusti voro så långt hon vi ss
te alla våra missionärer oskadade och 
vid någorlunda god hälsa, men förhållan
dena, i vilka de befinna sig, äro givetvis 
mycket pröv ande. Må missioll svä llnerna 
tacka Gud för hans beskydd hittintills 
och bedja honom alltfort skydda och 
stärka dem a lla. I detta sammanhang 
vilja vi ock erinra om den begäran om 
förbön för Kina och J apan, som utgått 
från kristna i Kina och som bekantgjorts 
bl. 3. genom Svenska MorgonbIndet och 
Sann ingsvi ttnet. 

»Herrens ängel slår sitt läger kring 
oss.» 

Utdrag ur e tt privat bre\- från 

Dagny Nordgrel1, skrivet i Chieh
hsien den 6 juni 1938. 

Ja, vad skall jag väl nu börja att skri
va om? Allt vad som sker här i landet, 
ha ni troligen mycket mera reda på än 
vi. Vi ha suttit här som på en Robin son 
Kruses ö mitt i oceanen, utan post och 
kommunikationer _.- allt avbrutet sedan 
början av mars. Från denna tid ha vi 
upplevelser av skilda slag, upplevelser 
som lärt oss läxor för livet och fört oss 
närmare vår Herre och Mästare. Det 
har varit underbart stort under denna 
tid, a tt se Guds omsorg om de sina i 
minsta detalj och alla hans direkta bö
nesvar. Vad' livet blir rikt efter sådana 
erfarenheter! Med sanning ka n då sä
gas: Ingenting kan uppvägas emot gläd
jen att tillhöra Kristus och att vara hans 
sändebud i hednaIand. 
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I början il\ l11ar 5, när ryktet \arskodde 
om »öbornas» ankomst, då började den 
»stora utvandringel1». Vemodigt och gri
pande v,lr det, att på avstånd se ska ror
na, som fl~dde till andra provinser och 
bergs trakter. Kvinnorna, som icke redo 
ell er [lkte, tra skade allt vad d e förmådde 
på sill a bundna fötter. Om de icke buro 
andra dyrbarheter i sina händer, så kom
mo de kå nkand e med sina sistfödda. Allt 
vad S0111 kunde uppbringas av mulåsne-, 
häst-, ()xe- och k okär mI' voro hyl'd a fÖL' 

att forsl avetskrämda männ iskor bort 
fr~in de egna hemmen, där de und er de
cen nier bott och arbetat i frid och ro 
bort till okända trakter och öden. Under 
all denna vi llerval la hördes dova skott, 
det var järnvägen som sp rängdes. -- 

Så snart japanerna intagit staden fingo 
vi besök av officerare, vilka sa tte upp 
anslag som förbjöd soldate rna att gå in 
och ofreda våra flyktingar och oss . Vid 
den tidpunkten hade vi omkring r80 in
neboende. - 

Ofta kommo officerare, ja , även sol
dater, som hade brev och hä lsningar till 
oss från de andra stationerna i Shansi. 
Kri stna japaner kommo också och häl
sade på . Vi fingo läsa, sjunga och bedja 
tillsamman, och det var många gånger 
svårt bevara ögat to rrt när vi hörde hur 
de bådo för sina kära som de få tt lämna. 
Kanske skulle de a ldrig mer träffas här
nere, men för en himlavandrare är icke 
hoppet slä ckt i och med döden. - 

Dagligen har vi haft möten och kl asser 
med flyktingar, kvinnor och barn . - 

l;nder lång tid har ingen möj li ghet 
funnits att få köpa något från kusten och 
under de senaste månaderna ha r också 
s taden varit avkopplad från allt affärs
liv. Vi ha verkligen fått bedja Gud 0111 

vårt dagliga bröd, men o, vilka underbara 
vägar han använt för att svara oss på 
vår bön! Ja, sa nnerligen, ingenting har 
hitta ts oss. 

Vi ha i sanning fått se att inget ont 
sker som ej har något gott med sig. De 
f lesta flyktingarna s ( hedningars) hjär
tan, som förut varit stängda och hårda , 
ha mjukats upp ;w nöden . Budskapet 
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om synd och nåd , Olll fräbning och på
nyttfödelse, ha r trii Ha t h j;irt;lna som 
aldrig förr . lVIå nga ha l1nd~r denn a tid 
genolll nöd och svårigheter drivit s till 
Herren och vi ha Htt skåda friilsnings
under ~iven hos sådana som vandrat 60 
a 70 år utan at t känna den lev:mde, sail
ne Guden och han s Son Jesus Kristus. 

Jag har varit ovan ligt kry alltsedan 
japanerna kom Illa. Några daga r ):'tg jag 
i feber, men blev snart nog bra. Bland 
japanema har j ag hatt en hel del sjuk
vård. 

Tröttna ick e i eder bönekal11p för oss ! 

»Gud är vår tillflykU> 

Kiira vä nner därh em111a! 

Joh. ro: 29· 
0111 någon skull e undra hur yi 111;1, stl 

vill jag svara: »Allt hitintills har Her
ren hulpit.» 

I dag ha vi varit nere i grottol'l1a tv!i 
gånger emedan varningssigna len ljudit. 
Vi ha blivit tränade till det, då va rnings
signalen ofta ljuder , men ännu .har inga 
bomber fällt s här. 

Skolan pågår, men vi hå lla på med 
examensskrivningar så att lärarn;t kan 
lämna i hast, om så behövs, och läster
minen räknas som avslutad . Kanske, vi 
kunna ha s0l1lmarskola. 

Vi ha fått vara friska och våra nöd
vändigaste behov ha fyllts. Flera av vå
ra f. d . barnhemsgossar äro vid fronten, 
mest i Röda K o rsets tjänst. Av tidning
arna ha ni hört om de väld iga vattenmas
sor från både Gula floden och Kin-ho, 
som översvämma t stora sträckor och 
åstadkommit stor nöd. Säd, djur och 
människor, allt har den fört med sig. Nu 
har fa r ten minskats, så att endast några 
Ii dagligen läggas under vatten . Husras 
hördes förut dagligen. 

I dag har det varit soligt så att trösk
planen kunnat användas. Vetet har grott 
mycket, men det är j u gott att ha det ;1 tt 
tillgå. Höstskö rden bör bli god efter allt 
regnet. 
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Bara dessa rader för att låta eder yeta 
att vi leva. Erik och Ingrid iVIalm må 
nog också gott i Loyang. »Gud är v,h 
tillflykt och starkhet.» 

Eder tillgivna 

lVIaria Pettersson. 

Sinan den 14 juni 1938. 

»1 all nöd ingen verklig nöd.» 

I förra numret av Missionstidningen 
Sinims Land meddelade vi i korthet, att 
missionsstationen i Ishih blivit bomb;-tr
derad. Det skeelde elen 30 juni, och Illis
sionärsbostaclen, där missionärsparet 
Hanna och Self rid Eriksson hade sitt 
hem, blev förstörd. Ingen människa blev 
skadad, enär alla hunnit taga sin ti!1
flykt till en grotta, vilken uppgives vara 
60 fot lång och 30 fot djup. Ett 50-tal 
personer voro där under bombarde
manget. Grottan darrade, en intensiv rök 
och L:rutlukt trängde ner i den, men de 
som tagit sin tillflykt dit blev räddade. 
Vi införa här ett brev från fru Hanna 
Eriksson, som beskriver denna erfaren
het. 

Eder Foder 'vet. 

Det var dagen efter den stora förstö
relsen. Vi stodo på ruinerna av det som 
varit vårt hem. Visst hade det varit så 
enkelt det hela, men det var vårt första 
gemensamma hem och ramen kring vår 
lycka. Det lystes upp av minnen och gå
vor, som vänner och kära givit oss 
och nu var allt en ruinhög. Där låg en 
trasa' full med hål och svart av krutrök. 
:Minns du - det var det vi fick av den 
och den - och det som vi varit så rädda 
0111 och sparat på, där låg det JlU i spill
ror. lVIen då vi stodo där fångades våra 
blickar aven liten tavla, som hängde på 
en av de iå vägg;u, som iinnu stod kvar. 
Det var en liten enkel tavla, SOI11 jag en 
gång fått aven god vän. Där stod det: 
Eder Fader vet. - -- Om du visste, vad 
de orden tinga predika för tvft männi-
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skobarn. På v~ggen runtomkring var 
djupa hål och stycken, som frtllit ned. 
Och i hörnet strax :ntill satt en stOl' trä
bit inkilad. Den hade slungats dit från 
ett angränsande rUI11. Runt omkring var 
stenar, bräder, grus. glasskän-or, mö
belspillror och trasor. 1\!fen mitt bbnd allt 
detta lyste budskapet: Eder Fader vet. 
Förstår du , v;tc! det betydcle) - - Eder 
Fader vet - Han vet, varför detta måst 
hända. Han vet, vad detta betyder för 
oss som mission, och hitn vet, \·'H.l det 
betyder inför hedningarna. Ska de mån
ne ej nu säga: Se deras Gud fönnåcIcle 
inte bevara dem för bomber I - Men de 
ska vä l också se och först;l, att det V<Il" 

intet mindre än ett under, att ingen män
niska på något sätt skadades, trots ~Itt 
flera hus föllo i spillror. Han vet vacI 
som bäst främjar Han s ära och Hans 
rikssak. - Eder Fader vet - Han vet 
också, hur vi svaga miinniskobarn kände 
det inför synen framför oss. Han vet 
och Han har kraft och hjiilp tillreds för 
den väg Han låter oss gå. Vår FacIer 
vet - inte ha vi cIå något att frukta var
ken av nuet eller framtiden. Det kom 
hopp och förtröstan. ja, glädje in i hjär
tat och vi tingo syn på den ena Ijus
punkten etter den andra. Och vi tacka 
och prisa Gud för, att ingen enda av de 
många som tagit sin tillflykt till mis
sionsstationen blev dödad eller skadad, 
.ja ingen behövde heller förlora något av 
vad de ägde, ty det var bara de hus. som 
användes av oss utlänningar , som drab
bades av bomberna. Men på många andra 
ställen i staden hane bomber åstadkom
mit stor skadegörelse, och det är vemo
digt se de många ruinhögarna. 

Dagarna efter bombardemanget måste 
vi flera gånger ned i grottan: flygmaski
ner i närheten! Det var att i flygande 
fart rycka till sig lillpojken (2.0 må
nad gammal) - som ofta låg i sin ljuva 
slummer - en filt 0111 honom och si'! ut 
och se till, att allt folket kom ned i 
grottan och så ned själv. Det var hett 
uppe och kallt nere i grottan, och den lille 
tå.lde inte nen hä ftiga temperaturv:\x
lingen utan blev förkyld - men inte br
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ligt, som vä l var. Det var heller inte lätt 
att gå i spänning, kommer det flyg eller 
ej? Lyssna, vad är det för lj ud? Och 
inaen av oss glömmer nog så lätt de fa
sa~sfulla minuterna i grottan, då jor
d en skakade och grottan fylldes aven 
intensiv , frän lukt, krutrök och damm, 
så man tyckte det var omöjligt att an
das. Småbarnen skreko, de vuxna stöna
de och suckad e och ropade till Gud. Hur 
det sk ulle ha varit att inte ha sin sak 
med Gud klal' en såda n stund kan jag 
inte föreställa mig. - - När vi kommo 
upp ur grottan efter bombardemanget, 
och jag stod där på ruinhögen, hade jag 
lille Lars på armen. H a n hade varit rädd 
nere i grottan, men när han bara kom 
upp igen va r a ll sorg försvunnen, och 
han va r bara ett enda solskensleenoe. 
När vi stodo där på ruinhögen gav han 
upp riktiga glädjetjut. Det var, som om 
han ville säga: Var inte ledsen, det finns 
så mycket ändå att vara glad över! 
Och det finns det! Det är ett ord, som 
ringt i min a öron dessa dagar: »1 a ll 
deras nöd var ingen verklig nöd, ty Hans 
ansiktes ängel frälst e dem.» 

Det har varit en så stor g lädje att se, 
hur våra kristna på- allt sätt velat hjälpa. 
På dagarna ha nästan alla människor be
givit sig ut ur staden, men på kvällarna 
ha de kommit till oss. Våra evangelister 
och bibelkvinnor stodo dagen efter bom
bardemanget i stekande sol och försökte 
att ur spillrorna rädda fram några av 
vå ra saker. Och när de kristna finga 
höra, att a lla Lars kläder lågo begravna 
i spillrorna, och a tt jag inte hade något 
att by ta på honom med , så skyndade sig 
några att sy en liten tröja åt honom, den 
ene k0111 med en tygbi t, d en and re med 
en an nan. Så har Gud även genom denna 
nöd berett oss mycken g läd je. Och nog 
vill Gud låta detta bli till vä lsignelse båd e 
för oss och våra kristn a. En a llvarlig 
maning var d et till oss att vara redo, 
vilk en stund Han än skulle kalla oss här
ifrån. - Eder Fader vet - och det är 
han som håller både framtid och oss i s in 
hand. 

H anna Eriksso n. 
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»En und erbar Gud. En Gud som 
hjälp~r.;> 

Fröken Estrid Sjöström skriver i ett 
brev, daterat den 13/6: 

Du må tro, att det blev j ubel , när en 
kväll i förra veckan vårt gamla vä lkända 
postb ud kom med stora högar av post 
- julpost och annan post - däribland 
många kärleksfulla födelsedagsbrev till 
mig ifrån vänner i Sverige. Och så kom 
tre kuvert med missioI1stidningar på en 
o'ån o' och flera nummer av Sinims Land 
l:> l:> .. l
och »St järnan». Det var den kval en 
Dagny Nordgrens tur att leda aftonbö
nen med kineserna, så att jag fick ensam 
taga emot a lltsammans, men sedan dela
de vi glädjen och läste brev till långt ut 
på kvällen. Stimulansen var visst för 
kraftig, ty ingen av oss kunde sova den 
natten. Men o, vad det var roligt l!! Man 
liksom levde upp på nytt, när 111an fick 
komma i kontakt med stora vä rlden igen. 

Det kändes ofta trångt här i instängd 
heten under de tre månader, som staden 
var i grannfolkets händer. Vi äro f. Ö. 
lika instängda än på visst sätt ; ty man 
får inte gå ut genom stadsportarna utan 
särskilt pass för dagen, men \'i kunna 
dock endast tacka Gud för sit oänd Iigt 
myckell nåd utgjuten över oss under hela 
tid en . »Vår Gud är oss en väldig borg», 
det ha vi fått erfa ra på ett underbart 
sä tt, och h ur ofta ha r ej den psa lmen 
sj ungi ts här vid våra möten! Den syns 
ha blivit särskilt kär för somliga av vttra 
kineser också under denna prövande tid. 
Nu vi ll jag nämna litet om hur vi ha 
haft det sedan de lämnade staden och de 
inhemska trupperna kommo . 

En känsla av ro har lagt sig över be
folkningen, d. v. s. de få, som äro kva r 
och som kommit åter ifrån sina göms t~LJ
len uppe i bergsbyar och byarna på slä t
ten. De a llra flesta av våra ISO flyktingar 
ha redan återvänt till sina hem i staden, 
men några ha vi änI1 II på vart och ett a v 
de tre pla tse rna, kapellgården, skolan och 
hä r. Det ha r varit en härlig såningstid, 
och genom Jesu oändliga frälsande makt 
och kärlek till syndare, så ha inte Srt f å 
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lämnat sig åt Honom för atth~irefter 
vandra på Hans vägar. Detta är verkli

. gen Hans underbara gärningar. Må Han 
själv bevara dem för evigheten! De sol
dater, som nu äro här, äro så lugna och 
stilla och trevliga, och allt är frid och 
ro inom stadens murar och värn. Men 
utanför är det ej alltid så lugnt. Vi ha 
ännu grannfolket i Yuncheng och det är 
iu bara två svenska mil härifrån. Vi äro 
~lltså n u fullkomligt avskilda ifrån de 
våra där. Må Herren över dem alltjämt 
hålla Sin skyddande hand. Ej I{eller 
ifrån de and ra stationerna ha vi hört på 
mycket länge, men vi förtrösta på Her
rens bevarande nåd även för delTI. 

I förrgår · kom ett flyg och kastade 
flera bomber (mindre) här i staden och 
en hel del ute i byarna. Här blev ingen 
enda sårad, men i en by tio Ii hiirifrån 
blevo flera dödade och några sårade, 
dessutom en hel del hus förstörda. Men 
jag har just hört, att våra kristna i byn 
blevo skonade. H~ir blevo endast några 
mindre skador på en del hus. Guds stora 
nåd, att inga människoliv spilldes i sta
den! Emellertid så äro vi nu aldrig rik
tigt säkra för flyg. Bombgrottan på ka
pellgården har regnat sönder, d. v. s. 
nedgången, och vattnet har runnit ned, 
så de kunna nu ej anväuda den. Inga ar
betare finnas kvar i staden, ty alla ha 
flytt ut till landet. Våra murar ha reg
nat sönder, och det står ej till att få en 
murare. Vi få dock anbefalla såväl oss 
själva med allt vårt folk såväl SOI11 mis
sionens egendom i vår allsmäktige Faders 
händer. Han har icke svikit hittills och 
vi veta, att Hans löften hålla ;\ven för 
framtiden. Gud vare tack och lov! 

I går, söndag, hade vi åter gudstjänst 

på alla tre ställ ena, ty om det blir bO\l1
bardemang, så ~\r det ej bra, att det är så 
mycket folk samlat där nere i kapelle t. 
Vi fingo fira en st ill a söndagsförm iddag 
tillsammans inför Herren. Men på e. m., 
medan Dagny och jag sutta vid vårt 
e. m. kaffe, kommo Eleasar, bibelkvin
nan och tre flyktingar, som varit här 
förut, förfärade och bad , att de skulle 
få komma igen nu, ty japanerna voro 
bara tjugo Ii härifrån, sade de. Vi gingo 
först till posten för att höra , om de ännu 
tog emot post och fortskaffade den, var
på postmannen svarade: »Varför skulle 
vi inte göra det?» Vi talade om, vad vi 
hade hört, samt att flyktingarn·<I komma 
tillbaka till oss, och att vi på gatan mött 
många, som flydde till landet. Han visste 
ingenting om av allt detta. - På hem 
vägen togo vi vägen om kapellet. Där 
fingo vi hÖra, att devoro på väg med 
tre fyra bilar! Jag kunde inte annat än 
le och f rågade dem, om de verkligen 
trodde, att japanerna skulle komma och 
kriga emot en beväpnad stad med några 
tiotal män i bil. Då sacle någon klok 
man ibland dem: »De ha nog ba ra farit 
ut för att skaffa säd.» Det var ock i 
överensstämmelse med verkliga förhål
landet. Stackars människor de äro ju 
<llIdeles vettskrämda, och det är ej un
derligt, så som hemmen överallt i stan 
ha blivit förstörda, för att inte tala 0111 

skräcken för kvinnorna. Vi äro så oänd
ligt tacksamma för att all<l blevo bev<l
rade inom våra portar, även 0111 faran 
ibland syntes stal". iVIot oss vara de all
tid mycket vänliga och tillmötesgående 
på allt sätt. 

(Forts) 

Redogörelse för Svenska Missionsrådets verksamhet (1937) 
(Forts. fr. föreg. n:r.) med förslag. (Konferensen kommer enligt 
[n()!n Svenska Missionsrådet har frågan om senare fattat beslut att hällas i Jönköping 

anordnandet aven ny allmän svensk missions- under andra hälften av april 1939.) 
konferens våren 1939 varit under behandling. I bör jan av å,et hade Svenska Missions
}~oilferensen skulle eventuellt hållas på annan rådet besök av Internationella Missionsrådets 
plats än i Stockholm. A t verkställande ut- statistiker Mr. Parker, som vid en för honom 
skottet uppdrogs att vidare utreda frågan och anordnad lunch tillsammans med ett antal 
till näqa ordinar ie sammanträde inkomma svenska missionsvänner lämnacle en del upp
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lysningar om grunderna för den nya världs
mi ss ionsstatistiken,.som sku lle komma ut vid 
ti den {ör världsinissionskonferensen i Tam
baram. De statist iska uppgifterna för Sve
riges vidkommande till världsm issionss tati 
st iken ha utarbetats av kyrkoherde Sigfrid 
Alm i Ockelbo. 

I Svenska lIIissionsd\dets sa mmansä ttning 
ha åtskilliga förändringar skett. Pastor Joh . 
Hagner har avgått s:lsom representant fö r 
Svenska Mongohnissiolien och i han s ställe 
ha r inträtt nämnda missions ordförande, ma 
jor Sigurd Sundquis t . Pastor Harald Padel, 
Stockhom, har inträtt såsom representant för 
Eva ngeli ska Brödrnförsamlingen i Sver ige, 
vilken församling fö rut icke varit represen
terad i l'vlissionsrådet men som nu ingått 
såsom medlem. Vid novembersammanträdet 
m eddelade miss ionsfö res tånda re Viktor Jo
hansson, att han inom den närmaste fram
tiden komme at t avgå s1\.som föreståndare 
för Svenska Allian smi ssionen och att han 

därmed ocks 1\. utträdcte ur Svenska Mi ss ions 
rådet. Han uttalade si n tacksamhet för den 
broderliga kärlek och det tillmötesgående, 
som han alltid fått rön a vid i'vIi ss ions r1\.deb 
samman träden och i hela samarbetet, och ön 
skade öve r Missionsrådet Guds rika välsig
nel se till fullfölj,mde av de s tora uppgifter, 
det hade sig an förtrodda. Ordföranden fram 
förde Svenska Mi ss ionsrådets tack till mis 
sionsfö restfl ndare Johansson och till önskade 
honom Guds välsignel se för kommande dagar 
och uppgi f ter. 

Svenska Missions rådet har under liret haft 
2 sammanträden, den 1:3 april och den 11 
november. 

Rådet bestå r av iöljande ledamöter: 
Dr Karl Fries, hedersledamot: 
Professor K. B. Vv'estman, rep r. för Svenska 

Je rusalemsföreningen, ordi. ; 
Missionsföres tåndare Nils Dahlberg, repr. för 

Evangeli ska Fosterlandssti ftelsen, v ice 
o rd f. ; 

Mi ssionsdirektor A. Bäfverfeldt, repr. iör 
Svenska Kyrkans Missionsstyr'el se; 

Mi ss ionsfö restånda re J. Nyren, rep r. för 
Svenska Miss ion sfö rbundet ; 

Fröken Märta Josephson, repro för Kvinn
liga Missionsarbetare ; 

i\{issi onsföreståndare Hj. Danielsson, rep r. 
för Svenska Baptistmissionen ; 

Di sponent Th. Ericson, rep r. för Helgelse
iörbundet; 

Missionsdirektor E. [< (l Ike, repr. för Svenska 
Mi ssionen i Ki na; 

Mission ssekretera re Emil Johnson, repr. för 
Svens ka Alliansmi ssionen ; 

Major Sigurd Sundquis t, repr. för Svenska 
Mongolmiss ionen : 

Redaktör J. Hurtig, repr. för Svenska Me
todistmi ss ionen, kassör; 

Missiol)s förest[,ndarc Birger Perno\\', repr. 
för S vensk;, hrac l ~m !ssionen; 
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Pa stor Harald F adel , rep r. fö r Evangeli ska 
Brödra fö rsami ingen: 

Sekreterar'e red aktö,r' J. E. Lundahl. 
Frän subkommitteerna ha iöljande redo

görelser ingått: 

KVINNOKO jj;IM ITlEN. 

Missionärsbarnens fes t ägde rum lördagen 
den 16 januari. Därvid visades film från In
dien, fröken Ulla Lidman talade och pastor 
Tho rsten Folke höll avslutning. 

Den 12 febru a ri deltog kOIl1mitten i kvin
nornas internatione ll a bönedag genom att an
ordna ett mission smöte i Brödraförsamlingens 
loka l. Huvudtalare va r fröken Viv j Rinman. 

Den 27 maj hade kommitten inbjudit mi s 
sionärs fruar i aktiv tjänst till midd ag å Mar
gareta Hushållsskola , varvid en del frågor, 
som särs kilt intressera denna kategori av mis
s ionsarbetare behandlades. Efter middagen 
var ett allmänt missions möte anordnat, var
vid m agister G. Blomberg hö ll föredrag med 
ljusbilder över ämnet: Spaden och Bibeln. 

Under våren höllos nägra bibel st udier, va r· 
till de kvinnliga mission sa rbetarna sä rskilt 
inbjödos. 

I 	 oktober hölls ett s ilmkväm ,\ Missions
fö rbundet s lok al till vilket kvinnliga missions
a rbetare inbjudits. Föredrag höllos av fru 
Sally Kanger, S.M.F., om "öppna dö rra r i 
K ina" sam t fröken Vendla ,,yigert. E.F.S., 
om "Mass rörelserna i Indien". 

"Häls//in g" har som vanligt utsänts till alla 
våra kvinnliga mi ss ionärer. 

Stockholm i ap ril 1938. 
l'il/i/n(/. LeU1.(>gTe11. 

Ordf. 

ivl ISS IONSSTUDIEKOJli Jl1 ITTEN: 
På grund av sekreterarens, iiI. lic. Herman 

Sandegrens , s jukdom har denna redogö relse 
ej blivit lämnad . 

PRESSJ(OMM1TTEN : 
Följ a nde a rtiklar ha under å ret utsänts 

till de tidningar, som varit abonnenter: 
Vä rldsläget och missionen, av E rik Folke. 
Upproret i Siangfu, av Erik Folke. 
Kin a vid å rsskiftet, av Erik Folke. 
Intryck fr;,n det nutida Kina, av Martin 

Linden. 
Ett mä rkligt mö te, av Herman Sandegren. 
En fr åga och ett svar, av H erman Sande

gren. 
E n indi sk politiker, av Herman Sandegren. 
E rik Folke, en märkesman i sve nsk mi s 

;ti on, ilV Ka rl Fries. 
Kriget i fj ä rran ö s tern och missionen, av 

G. 	\V. Lindebr rg. 
Någ ra mi ss ionss iffro r, av S igfricJ Alm. 
De tidningar. som abon nerat på artikla r, 

ha varit följande: Jönköpings-Posten, Eskils
tuna-Kuriren, Smft landstidningen , Sydposten, 
Fami ljevännen Sven ska-Posten, Ulrice hamn; 
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Tidning, Kristianstads Läns Tidning, Neri
kes-Tidn ingen, Götebo rgs Veckotidning, 
Gottlänningen, :M iss ionsfö rbundet, Kalmartid
ningeo B~rometern. 

Till Interna tionella Missions råde ts tidskrift 
hJr som va nligt lämnas fö rteckning på nyut 
kommen svensk missionslitteratur. 

Kassautgifterna ha varit följande: 

Svenska Mi ssionsrådet .. . .. . .. . . . 1.215: 65 
Nordiska Missionsrådet ... .. . .. .. 154:
Internatione lla Miss ionsrådet ..... 2.528: 50 
Internationella Ins titutet för afri 

kan ska sp råk ..... . . ...... . ... . 100 : 
Svensk I'vIissionstidskrift ........ . 300: 
Mi ss ionsstudiekommitten ... . ... . 150: 
Pres$kommitten . ' " ..... ... ... . 846: 85 
Kvinnokommitten ... .. . ..... . . . 200: 45 
iV! issionsst~ ti s tiken . . ....... . . . . . 281 : 95 
Diverse utg ifte r . ...... . .. . . .... . . 55 : 51 

Kro~lOr 5.832: 91 

Re'uisorer'llCls ntlåtande. 

Undertecknade, som anmodats granska 
Svenska Miss ion s rådets räken sk~ per fö r r,r 
1937, få efter fullgjort uppdrag avgiva föl
jande utlå tande: Räken skaperna äro fö rda 
med ordning och noggrannhet samt "eder
börligen verifi erade. Vid rev isionen ha vi 
funnit allt i sin ordning, varför vi före s lå, 
a tt ansvarsfrihet med tacksa mhet beviljns för 
1937 års förvaltning. 

S tockholm den 6 april 1938. 

lvI. Hellma.1. Lisa B/om . 

Till s ist utta la s den förhoppningen att Guds 
vä lsignelse, som under det gångna verksam
hetsåret fö ljt Svenska :Missionsdldets arbete, 
alltfort m å vila öve r detsamma. 

S tQckholm i april 1938. 
J. E. 	 LUl/daM . 

REDOVISNINGAR 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under aug. ]938 

Allmänna missionsmadel. 1344· 	 )) En Herrens tjänarinna )) till 
Thyra Lindgrens underh. 10:1314· lJalcca rlian » 15:

1315. R M., Spjll tbygd .. :; :- 1345· ÖrviJ~cns Mig 35:
13 16. 2 Kor . 9 : 15, till Thyra L ind 1346. 	 A. L E. S. 3:50 

)) Herrens de l ))g rens underh ....... ... .. . . .. . . 100:- 1347· 3."' :
13 17. E. 1., Husk varna .... ... . .. . . . 100 :- 1349· Koll. P~l Nora Herrgård 	 gm 

A. A. 	 32:13 18. A, S., Björköby .. ' 25:
13 1<). "En länk)) . .. . . . 25:- 1352 . r. Vi . . . . 5:

1320. L. S . A. , Uppsala . . 25:- 1353· H. S ., Marie stad ~:-

1323. A. o. A. R, D uvbo, i st. fö r '354· 
 St. Bölö by i Mörlunda törsall1l. 2~:-

blo111mor vid dir. K , G. Anders- 1355· ))Tack mm Gud för vad som 
son,;, Tranås, b,\ r . . ...... . 3:- varit)), E. A. 50:. .............. . 

G. H., L\ileå ..... " . , ...... . 35:- 1356. ".En gammal trogen mi ss ions132 " . ,"an » 13 2~. E . S., Sthlm 10:

1326. 1'-. E ., Uppsala " 25:- 1357. "Tacko fier, Gud är trofast )) 30:
132 7. B. P., Värnamo, »blommor på 1358 . P. A. B., Klemensnäs . . .. . 5: 

1111i) n1akes grav» .. . ... . 25:- 1359· Koll. j Edsbyn 14/8 .. . 85: 2 6 
1328. H. F., »e tt löfte till Gud fö 1360. "Tack för skön sommarvila )) 15 :

å terfådd hälsa, bönesvan) , gm 1362. E. G ., Norrtälje .. 20 :
G. ,r. S kede ..... . ........... . 5 1363. Koll. v id Hanna \Vangs besök 

1329. )) R erren s delJ) ..... . ...... . . . 50:- 14/ 8, gm L. L., Norderön 3-1-:
1330. ))Onäm nd )) , g m F. N., Helsing- 1364. ,)En tacksam länk)) .. . 10:

fo rs . . . . . .. . . . 100:- 1366. N. H., Värnamo . . .. .. .. . . . 15:
1332 . ))En lä nk )) ....... .... .. . 10:- 1367. K. O. G. K., Björköby 20:
1333- .T. B., Sthlm ... . . . 45:- 1368. Ölm stads Västra svfören. 2'=;:
1334· G.. B., Bromma ..... . 10:- 1369. "VI issions- O. uppbyggelsekon f . 
1335· E. r, Boden, till Joh. A spbergs i Frö"ön 6-7 aug. 100:

underh . . . . .... . .. . 100:- 1370. H. P., Um eå, till Dagny Nord
1337. S. W., Nk pg .... .. ......... . 10:- grens underh. 10 :
1338. L. H. o. O"e, ))Herrens tionde » 12:75 1371. Skä rstad s ,öd ra Y ngl. O. Jnng
1339· E. j'vL, Sthlm . . 10:- frnf Ören . . . . . . . . ... ... . -10 :
1340. G. G., Länna st. ... 80:- ' 1372 . Ö. H . K. U . Förbund: til l jH. 
1341. "Herrel" del)) 20:- Lind ens lInde rh. Naglarr 25 :-, 
1343· F";lI1 Offerstunden Skelleftei't Björkö -'1' :- - , till Car l Blom , 

7/ i', 	 213-'1 :87 unde r h. Eke rda-Ekekllll 20 :- , 
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Sl;ittåkra 40 :-, Bäcksed ~ So :-, 1413. K o ll. i Hjoggbölc 26/8 ,id D. 

Vet landa 150 :-, Björkö 45 :--', E. Berglings besök 30 :50 


S. iVL K., ]VIörteryd :'00 :- , K r. 5,731 :66 

Fifflekull 75 :-, Björkö 45 :-, 

Ö. H. K. ,U. ;FÖrb. 250 :-, Bäck Särskilda ändamål. 

seda s parb. medel 37 :59, Mam


1321. H. 1., till iVlaria Petterssonsrelund 50 :-, Ulriksdal till J u
barnh. . .... . .... .. ......... . 5: 
ditll Hultqvists s tation 50 :-. 1082 :59 

1322. Malin i K., till d :0, gm. d:o .25:
1373· Kollekter vid möten i Ö. l~y d, 

J 331. »Födelsedagen» till lvIaria N y 19-20 aug..... . 58:
lin , att anv. efter gottf. 100:

1374· A . L., Älsbyn 5: 
20:- J336 . E. O.,' Lund, till Arne Bendtz,.r. F. E., Edane1375· att an\'. till de nödl. .. 10:

1376. H. J.. Värnamo .... . .. . . . . . . 10:
G. H ., I~ök, till de nöcll. 50:

1380. Koll. i Ersnäs 5:  J. A. V. P., :Mönsterås, till lvIa
138 1. 1) :0 Luleå 38: 

ria Ny lin, r. Ackzell, Ella Dahle 
1382. D: o Boden . . . 32 :50 

och Maria Pettersson, att all\·.
D:o 1 Piteå 90:1383· ette r gottf. ......... . .+0 :

1384. D:o 1 Arnemark 36 :80 
1350. S. H., i st. för iödelsed.-blon1

13öS A. L., Jämtön 48 :75 
mar till de nödl. 2: 

1386. H. B., Sthlm . .... . ]00:
E. E., Joestrom , till d:o 10 :

1387· ·Koll. vid J. A spbergs besök , 
!vL L. , Värna, til I Maria P e ttill Hanna o. Se l frid Erik ssons 
terssons bamh. 50:

un derh . gm E. E., Mörön 40:-
Gm L., till M. Linder för

1388. H. o. S. N., Holfjärden, till d:o 7 :. 
n)vlyggans)) und e rh . 20: 

138:). E. J., Nässjö .. .. ........ 70 :
1377· A. O., Växjö, till j\t[aria Nylin

1390 . Drevseryds A rbets fö ren., Bröt
att anv . efte r g'ottL .... . .... . 20:

iel11ark 75 :
1378. F. P., Rjörklinge, till de nödl. 100:

139 1. \ . O. , Norderöll .. . 50 : 
1379· S. ,f. , Örebro, till Malte Ring

1392 . T. L., Strölllsbro .. . 10:
berg, Erik Malm, i\oJaria P e t 

1393· D. G., Sollefteå, "Herren leven, 10:
ter5Son att an\'. eiter gotti., till

1394· Vins lövs Kristliga Ung dom s 
Self rid Erik sson för istånd sät fören., Illi ss ionsafton 22/ 8 vid 
tande av sitt förstörda hem . .. 400 :-EU a Nil ssons besök .. ....... . 35:

1398. E . B., Kopparberg, till Maria
1395· Io\:inavänner i Örviken, gill H. O. 16:50 

Nylin , att anv. efter gotti. 10 : 
1396. Gåva till missionen, gm d:o .. 5: 

1401. Länkarna i O,cars Kyrkli ga
1397· »Blommor på 1110rs 'OTaV» S :-

Ungdom siö rb. , till Arne Bendti,
139<)· Ef terskörd till Ofict:~"'tundel1 t 

d:o .. ... .. .... .... .... .. .. . r5: Skellefteå, G. H., Lövånger 5: 
141 t. C. d. A., Sthlm, till Gerda Gu s 1400. F. B,. Sollefteå .. .. 10:

tavs soll , för en kines fli cka s Ull1402. To\:. S ., Vin slöv, " Ät H erren» 25: 
dcrh. i T'ucheng . 40 :1403. uEn ringa tj änarinna, Med tack 

till Herren)) .. .. . 50:- - rZr. 897:= 
140..). ::\,L ·R., Agunnan:d 40: 
1405· G. S. , Färnabruk .... . ..... . 10:- A Ifmänna missionsmedel 5,737: 66 
1406. H. o. K. R. , Utter sj öbäcken 10:- Särskilda ändamål 897: 
1407· [0\:0 11. 28/8 kinastund "id M. S:fl unc!.f!Y aug mån. 7938 J<.r--r,,628: 66 

\Tarkgrens besök, gm M . S ., 
Ös tersund 7:70 Med varmt t ~1ck till \'arje givare 1 

1408. ),L G., Öste rsund 10:

1400· \Ii ss ion smöte i Lit 28 :50 . »De ödtnillkas trän gtan hör du, Herre; du 
1410. Koll. Refsniis ... . ... .. ... . 9 '44 gol' dera s hjärta n ståndakti p:a; d u låter ditt 
14 12. V.' P., ' N kpg: . : .. . 50:- o ra g iva ak t.)) P ,. 10 : 17 . . 

INNEHÅLL: 
Skellefteåveckan 1938 . - Från Red. o Exp. - Från missionarern~: - Redögö el se frilll Svens~ a 


Missionsrådets verksa mhet 1937. - Redov . 


Expedition: Drottninggatan 55. Teleg.r~madress: "Sinim") Stockholm. 

Telefon: 10 H 59. 105473. Postgirokonto n:r 50215. 


St,"'Ickho!m !9 ~~. Boktr. A .• R. P. A. Palm (' T' $~ 
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ANSVARIG UTGIVARE: E. FOLKE. 

I HOSTENS TIDER. 


Ännu vid muren lyser krassen 
röd 

med sommarguld i höstens sena 
tider, 

önnu stö rosenbuskarne i glöd, 
fast det mot kulna dagar hastigt 

lider. 

Än lögnar gladiolers stolta prakt, 
och bl6 viol sin s!öngel

hÖjer. 
önnu 

Men ack, ett grepp blott utaV fro
stens mak!, 

och varje blomkalk 5ig i döden 
böjer. 

I dag i blom - i morgon ödelagd, 
s6 ör all blomnjng~ vemodsfulla. 

saga. 
Men skall jag dörför, bilter cch 

förSagd, 
blolt över' h6rd3. ödens grymh-=t 

klaga? 

Bor icke liv ock i den mörka mull. 
dör tusen frön sin vinterdVa'a 

SOVa? 
Snar: . k::Jmmer v<~r, aV sol och 

. blomning fUll, 
en livets Herres underb=.ra gava. 

Och har jag sjölv aV Kristi liv töt! 
del, 

dö skall i mig det livet triumfera, 
och frölsningen skall bliVa full och 

hel. 
och ingen död skall Kunna hörja 

mera. 

K. Nilenius. 

http:underb=.ra
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GUDS VAKANDE ÖGA.::; 


"Ty Herrens ögon överfara he

la jorden, för att han med sin 

kraft skall bistå dem som med 
~,ina hjärtan hängiva sig åt ho

nom." 
2 Krön. 16: g. 

Vi hava många löften i skrift~l1 om 
Guds vakande öga. Men vilka få till
ägna sig dessa löften? Orden i vår text 
äro egentligen icke uttalade till upp
muntran och tröst utan till en man, 

vilkens hjärta icke var rätt fö~- Gud, 

och därför till tuktan. De äro riktade 

till konung Asa, vilken icke litade på 
Gud utan på människor OC!! S:),71 m~d 

mänsklig kraft sökte strida emot sina 
fiender. Må vi pröva oss själva, om vå,a 
hjärtan äro rätta inför Gud, så att hans 
löften få bliva löften, vid vilka vi med 
glädje och trygghet få vila! 

Herrens ögon - det är hans käl1i1e
dom, hans vetande. När en befälhavare 
är ute i striden och har intagit sin ställ
ning på någon höjd, ser han under stri
dens gång genom sin kikare, vad som 
sker. Han ser där en avdelning, som 
behöver hjälp och undsättning, där en 
annan, för vilken det går bra. Nä, en 
herde, särskilt i Österlandet, är ute för 
att valla sin hjord, låter han hela tiden 
sin blick överfara hjorden för att se 
efter, att icke något av fåren går vilse. 

Och gå vi till vår närmaste om~ivning, 

så veta vi, huru en moder efta kan 
s itta i sitt hem omgiven av s ina sm!).. 
Den ena behöver hjälp tEl ett, den 
andra till något annat. Detta giver oss 

':' ) F öredrag av överste Ch. : D. T o t t i e 
vid S. M. K:s möt~ i Stockh~lm d:m 26 sep t. 
1897 enligt referat i "Sinims La:1d" okt. 1897. 

en liten om än svag föreställning om 

vår Gud. Han, vår store frälsningshöv

ding. sitter därovan för att hjälpa oss 
i striden. Han, den store herden för få

ren , känner själv de sina och vakar 
över dem. Han, som hugsvalar mer än 
en moder, han är mäktig att trösta 

d~m , som behöva hans kärlek. Han 
känner vårt liv från dess första början. 
Och det är icke blott utsidan av vårt 
liv, han ser, utan han skådar in i hjär

tats djup i dess fördolda rum. Hans 

kunskaper är djupgående. Hans ögon 

äro utrannsakande, de äro som elds

lågor. 

Men hans ögon äro på samma gång 
fulla av medlidande. Jag har, säger 
h a n till Moses, sett mitt folks lidande 
i Egypten och har stigit ned för att 
hjälpa dem . Han känner mina vägar, 
utbrister Job. Månget kärt Guds barn 
h:ansk~ suckar, att han är så missför
stådd. Det är så få som förstå honom, 
när han säger, att han önskar leva för 
Herren och tjäna honom. Men Herren 
förstår de sina. Han känner våra be
gär och vår längtan. Hans ögon över
skåda allt från början till slut. Ocn där
för behöva vi icke bära p~ be~:ymmer 
och oro. 

Herren gör även lå:1gt utöver, vad 
hans barn kunna bedja eller tänk:1. När 
Salomo invigde templet, bad han, att 
Gud skulle skåda ned till honom. Men 
Herren svarar: "Där skola mina ögon 
och mitt hjärta vara för all tid." Så 
vill Gud vara även med oss, med sina 
ögon och med sitt hjärta, ett hjärta, 
fullt av nåd , av kraft, av fridstankar 
om oss. Det är just skillnaden pil. hans. 
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kärlek och vår, att vår kärlek är så be
gränsad. Vi hava ofta så litet verkligt 

deltagande för' andras nöd, ·behov och 
lidande. Ä ven bland dem, som tro på 
Herren, är det många, som ännu icke 
lärt att arbeta för honom, att tänka på 
andras nöd. Men så finnes där en liten 
skara, som Herren fått taga om hand, 
och vilkas hjärtan han fått vidga, vilka 
förstått det väldiga pulsslaget i detta 
stora hjärta, när han så älskade värl 
den, att han gav ut sin ende Son. Och 
dessa, fyllda av hans kärlek, vilja nu 

gå ut till dem, som ännu sitta i mörker, 
för att för dem förkunna det stora bud
skapet. Här finnes kanske ibland oss 
denna stund en moder eller fader, vil 
kens son eller dotter i dag skall av
skiljas för att gå till hedningarne. De
ras hjärtan blöda av smärta och be
drövelse. De kunna icke följa sina 
barn. Men deras hjärtan kunna gå 
med. Är icke detta en liten antydning 
om, vad det vill säga, att Jesu hjärta 
går med de sina? Ja, den tanken, att 
Gud är med oss, den sätter liksom kro
nan på all hans kännedom. Han kän
ner oss mycket bättre än astronomen 
känner stjärnorna, som han ser genom 
sin kikare, eller som en vän känner sin 
vän eller en moder känner sitt barn, 
som hon vårdar från morgon till kväll. 
Han är när de sina alltid och allestä
des. 

Han är när oss, som stanna här hem
ma för att utföra vårt jordiska arbete 
eller på den plats, där Gud ställt oss, 
verka hans verk. Och han är när dem, 
som gå till andra sidan av detta jord
klot, till Kinas mörka land. Må vi 
bedja, att dessa kära även i fortsätt 
ningen må hålla sig nära Herren Jesus. 
Där finnes ett sådant mörker i detta 
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Överste Charles · D. Tottie. 

! 


Genom Ö\·erste Charles Tottics in
g;lng i Guds sabbatsviJa den 17 sept., 
har i vår j'vfissiolls led härnere ett myc
ket stort tomrum uppst;'\tt. Vad apos
teln skriver till de troende j Filippi, att 
han tackade Gud· för att de alltifrElI1 
första dagen deltagit i arbetet för evan
gelium, kunna Yi också tilhimpa på den
ne vår S ~l varmt avhållne och så högt 

land, som VI icke kunna göra oss ett 
begrepp om. Där äro fasta djävulens 
fästen, som måste störtas omkull. 
Och där är ett fruktansvärt mot
stånd. Men om dessa våra bröder och 
systrar hålla sig till Herren, skola de 
aldrig komma på skam. De äro i Her
rens händer. Och däri ligger en out

säglig trygghet. De skoia bliva mer 
än segervinnare genom honom, som 
har älskat dem. I Guds händer få vi 
alltfort bära fram dem, litande på, att 
han skall bevara dem och till dem in
fria sina löften. Och så skall evange
lium gå framåt, hinder brytas ned och 
Jesus Kristus bliva konung. Amen. 
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värderade Vän. N flgra clata ur vår Mis
sions hi sto ria bestyrka uetta. Vi an
teckna följande: Den 1 2 april r894 häl
sades Ovei'ste Tottie välkommen i 
Kommitten för Svenska Missionen i 
Kina. Ar 1895 var han under en del av 
å ret t. f. kassaförvaltare. I oktober 
samma år åtog han sig att rita en stör
re karta över :Missionens fält . Under 
no\', invaldes han i redaktionskommit
ten tillsammans med Kommendör v. 
Feilitzen. Ar 1896 inledde han vid 14
mars mötet tacksägelseämnena samt 
höll föredrag vid Missionens höstmöte. 
Ar 1897 hölls av honom föredraget 
omedelhart före missionärsavskiljnin
gen på hösten. Under oktober samma 
i\ r avgick han som aktiv medlem av 
kOll1mitten med förklaring, att han allt 
fort som en Missionens uppriktige vän 
ville understödja och bedja för S.11.K. 
Sedan Overste Tottie i'tr 19J 5 vid upp
nadd pensionsålder vari t bosatt i Stbr
ängen utanför Stockholm. har han Lm 
de r en lång föl jd av år t jänat sbm 
S.M.K:s 	revisor. 

De t har varit gripande att se, hiliru 
(j\'erste Tottie under de senare åreh i 
trots av värk och plågor ständigt kdm
mit :~ed på v;lra större och mindre lrÖ
ten tor att med oss dela nöd och nåp i 
missionsa rbetet. En Epafras sannsJ<iyl
dige efterföljare i evangeiii tjänst h~ vi 
fått äga i Overste Tottie, och därfö r 

, tacka vi av fullaste hjärta Herren. 
Redan från S. M. K:s all ra första 


tillblivelse ha ovärderliga andliga gå

vor blivit oss givna fr ;m den släkt, v\:tr

ur Overste Tottie stammar. Jag erin~ar 

0111 gudsmannen, kapten John Ahlb~rg, 

vår Missions förste ordförande i hem

land€t. Vilken himmelsk helgd vilar ej 

över, det namnet, och vilken mäktig an

deluaft kom ej oss till del genom qlen 

gemenskapen. Fru Amelie Tottie, öV;er

stens moder, syster till kapten John 

Ahlberg, var ock en åt Herren och h~ns 

verk hängiven själ , och Henry Tottie , 

som avled som biskop i Kalmar, bidfog 

under den tid han var kurator vid 

Stockholms nation i Uppsala med kär-
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leksfull fö rst ~lel se och r[ld att stärka 
kallel sen ti Il en missionens gärning 
Kina. 

De insatser Herrens heliga göra 
Guds rike på jorden bliva under Guds 
Andes vård besti'tende och skola släkte 
efter släkte förmeras ocl! göras allt ri 
kare fruktbä rande intill full~indningens 
dag. Så har ock Overste Totties li\'s 
gärning icke minst i missionens verk, 
så rik på bön och offer, fått sitt förbli 
vande värde. Och vi som ännl1 s tå kvar 
i arbetet härnere få genom den trohet 
han visade en kraftig llppmuntran att 
hålla ut hela arbetsdagen. 

För oss särskilt dyrbara minnen av 
vå r älskade Vän äro de Bibelord han 
med egen hand textat, och som nu pry
da missionsexpeditionen, missionshem 
met och missionärernas hem. De äro 
vittnesbörd om den fasta trostillförsikt 
han ägde och tillika om hans kallelse
trohet i Herrens tjänst. 

Overste Totties minne omstrålas av 
och återstrålar rikligen Guds och vår 
Frälsares Jesu Kristi n~ld och k;irlek. 

Välsignat vare hans minne' 
Erik Folke. 

Läget i Kina. 
Det ;ir oss en stor glädje att i detta 

nummer av vår tidning kunna införa 
utdrag ur brev från Kina, skrivna i slu
tet av augusti. Våra hjärtan fyllas ock
så a v tacksamhet och glädje på grund 
av underrättelserna däri, att de våra 
äro oskadade och vid någorlunda god 
hälsa. På samma gång får man i breven 
intryck av det svåra läget därute, och 
vi hoppas, att nöden genom dem ånyo 
skall läggas på läsekretsens hjärtan och 
mana fram bön såväl som tacksägelse . 

Bönemötena för S. M. K. 
Ä ven i detta nummer av:Missionstid

n.ingen Sinims Land vilja vi inbjuda 
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till bönemötena för Svenska Mis ::; ionen 
i K ina, v ilka hå ll as i Betesdakyrkan, 
F lo ragatan 8, varje tisdag kl. 7 e. m. 
sam t P~l S. M. f(:s expedition, Drott
ninggatan SS, varje fredag kl. 2 e. m . 
Må bönen för Guds rikes utbredande i 
Ki na ej tystna! 

Kinaiänkarna i Stockholm 
~iro torsdagen den 13 oktober Id . 7 e. m. 
in bjudna till I ngenjör och Fru Axel 
Welin , Bellmansgatan IS, Stockholm. 
Alla var111.t välkomna! 

Missionsafton . 
Svenska Missionen i Kina anordnar 

lredagen den 14 oktober kl. 7 e. 111.. mis
sionsafton på K. F. U. NI., Birger Jarls
gatan 35 , Stockholm. Doktor Karl 
Fries och doktorinnan Jane Guinness 
komma att tala. Efter mötet anordnas 
samkväm med servering. Alla missions
vänner hälsas varmt välkomna . 

Försäljning för S. M. K. 
Den sedvanl iga försäljningen för 

Svenska M issionen i Kina, som varje 
;'tr anordnas a v syföreningarna i S tock
holm fö r S. M. K. hålles i år fredagen 
den 25 november på K. F. U. K., 
Brunnsgatan 3. Vi an befalla härmed 
denna för sä ljning å t missionsvännernas 
hågkoms t. "f(inalänkarna" hoppas att 
äve n i å r få ha ett eget bord vid försä lj 
ningen och gåvor hiirför såväl som för 
övriga bord emot tagas med tacksamhet. 
Må försäljningen också få vara ihåg
kommen i förbön! 

»Hans Stjärna i Östern.» 
S . M. K:s ill ustrerade missionska

lender "Hans Stjärna i Östern" före
ligger nu färdig at t expedieras och rek
vis itioner mottagas tacksamt på Sv. 
:Missionens i Kina exp., Drott ninggatan 
55 , Stockholm. Priset iir i likhet med 
föregående år häft. kr. I: 50 ; kart. kr. 
2: - och k lotband kr. 3: - per ex. D å 
minst 5 ex. rekvireras lämnas 25 % 

raba tt , men köparen betalar frakten. V i 
motse med tacksamhet rekvi si tioner. 

»En underbar Gud, En Gud SOm 
hjälper.» 

(Forts. fr. före g. n:r .) 

Dagny hå ller på med sj uk vå rd just 
nu. I lördags kväll kom en pappa med 
sin II-åriga pojke hit. Han hade druckit 
carbollösning ur en fl aska. Stackars 
barn, han var i ett ömkeligt till stånd, och 
när vi skyndade ut till porten, dä r de 
stodo omgivna av gatans hela befo lk
ning, och fingo se honom, så trodde vi 
aldrig, a tt han skul le leva igenom. Dagny 
behandlade honom, och sedan samlades 
vi ute på framgården och bådo till Den 
store Läkaren för honom, som var sina 
föräldrars ende son. Gud hörde våra bö
ner, och i går var gossen mycket bättre. 
I dag kom han hit och blev penslad i 
halsen och munnen, som ä ro a lldel es vi
ta. Även utvändigt hade det runnit, så 
att hela hakan och halsen ända ned på 
bröstet till magen var a lldeles blåsvart. 
I dag var han ännu svartare, och det 
brände så förskräckligt, sade han. Han 
har ännu litet feber, men det går fram
å t. I går kväll gingo vi till hans hem, 
Jär en massa folk samlades, och jag 
fick tillfälle att tala till dem om Jesus, 
deras för dem ännu okände Frälsare. De 
lyssnade så sti lla. Var det månne en 
sådd vid vägkanten, eller på stengrun
den ell er ibland törnena eller i god jord? 
Gud give, att det vore det sistnämnda, 
att det må bära frukt hundrafalt! 

* 
I ett brev daterat de n 22 juni fortsät

ter fröken Sjöström skildringen a v er
farenheterna i Chiehhsien: 

Fredagen den 10 :de hade vi här det 
första bombanfallet. Flera hus i staden 
blevo förstörda , men genom Guds nåd 
i~gen människa dödad. Men måndag, 
tIsdag och onsdag i förra veckan hade vi 
hemskare anfall. Bomber kastades i råd
huset och polisstationen , som ligga a lld e
les nära jntill missionsstationen, dä r vi 
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bo . Stora jäl"Jlbit<lJ" llögo olllkring på 
våra gårdar, Sil ;! tt Inrnen efteråt 
sprungo och plockade II pp d em och gav 
åt oss. Det är h emskt, vad de äro vassa 
och skarpa. Inte underligt, om de sön
dersarga människokropparna, när de 
komma med kraft. Vi äro så tacksa nlrll:J 
för vå r bombgrotUI , ty d i t ned n~l åt
minstone ej flisorna. Vi ha ocksi'I vår 
svenska flagg<t vtlgrii t i lu f ten Illellrtn 
hustaken , så att det skall synas var det 
I\eutrala omrilc1et är. Första dagen gil\go 
fönsterrutorna i kapellet sönder och lika
så i männens gästru1ll, då bomben föll 
ned på gården intill vår kapellgård. 
Några blevo dödade på andra ställen j 

s taden, några sår<lde och ä ven några hus 
ram ponerade. And ra dagen blev skadan 
större och tr edje clagell, då vi där nere 
i grottan kunde räkna till trettiosex 
bomber - hemska skrällar - , blevo oer
hört mycket folk dÖ(\:Jdc och till oigen
kännlighet massakrerad e. :Massor av 
människor h;lde t:git s in tillflykt till 
det stora templet i västra förstaden 
kirgsgudens tempel - antagligen i för
tröstan på att hall, Olll någon , skulle kun
na beskydda c1em. Men just där blevo de 
allra flesta bomberna kastade och m;mga 
dödade. 

Bland de dödade var en av vå ra sön
dagsskolgossar, en begåvad och r:Jr II

;1rig gosse, som med sin hedniske far ha
de tagit sin tillflykt till templet. H:Jns 
mor är for skare i den kristna läran och 
han hade gått till en by. När hon hörde 
att staden bombarderades, känd e hon en 
stark maning att ~I tervända hem. Trots 
farorna på vägen gick hon, ty hon kände 
sig förvissad om, att det var Gud, som 
m anade henne. Hon gick under bön ti Il 
Gud, att han skulle bevara henne och 
föra henne lyckligt hem till de sina, vil
ket Han gjorde. Men när hon kom hem 
fick hon se, hur de bura in hennes man 
hemskt illa tilltygad. H a n levde j u dock, 
och hon fick se honom och ha honom 
h emma det sista dygnet, men gossen dog 
på fläcken, hela ha ns lilla bröst och buk 
VOI"O alldeles upprivna. Hon såg :Jldrig 
honom. Hon kom emcllertid hit och bad 
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om hjälp, och Dagny Nordgren gick dit 
åtföljd av Eleasar , vår portvakt, herr 
lang (kin. läkare, troende) och tältpre
dikanten Hsing. Jag skulle ha aftonbö
nen här med den skara kvinnor, som 
iinnu ha sin tillflykt här. 

Jag hade just börjat att förklara det 
Guds ord, som vi hade läst tillsammans, 
då ett fasligt· skjutande började på st<lcls
muren, b:lde med k:Jnoner och gC\·är. 
Man visste ej vad det kunde betyda, då 
vi ha ö folket enda st två svenska III i i 
härifrån i Bloms stad. Jag blev orolig 
för Dagny, som var i ;lI1dra iinelen av 
staden hos den sjuke. Jag slutade tala, 
och vi började bedja. till Gud. Efter en 
stund kom Eleasar hem för att hämta 
något, som Dagny behövde till sj ukvå r
den, och han talade om , att det endast 
var övning. Vad man släppte ned hjär
tat! J ag gick med honom till hemmet 
för att om möjligt kunna vara till nå
gon hjälp, om ej <1 nnat stl kanske jag 
kunde bli till lite tröst för elen förtviv
lade hustrun. 0, hur den anne mannen 
såg ut! Det går ej att beskri va. Hela 
hans vänstra l)en var en enda sönder
tröskad massa, ä ' -en arlllen skadad och 
kulor och flisor i foten. Men där låg han 
och bad ti II levande Gud: »Herre, Jesus, 
förlåt mig mina synder. Fräls min själ. 
Rena mitt hjärta.» Jag såg med ens för 
mig rövaren på korset, när jag hörde det, 
rövaren. som fick v:!ra med Jesus i para
diset, när han i I I :te timmen bad om 
förbannande. Var icke även denne en 
brand ryckt ur elden? Vi vilja så gärna 
tro det. Han levde ett och ett halvt dygn 
efter detta. Nu iir det endast de båda 
kvinnorna kvar, hustrun och hennes gam
la svärmor. Må de sätta allt sitt hopp till 
Gud, som allena kan frälsa! 

För övrigt äro vi vid gott mod och 
erfara såsom aldrig förr att vi ha. en un
derbar Gud, en Gud, som hjälper. Han 
sviker icke Si tt löfte, som Han givi t 111 ig: 
»Jag sk<tli skona eder, som en fader sko
nar sin son. som tjänar honom.» Det har 
H<tll gjort, och det gör Han. 

Es/rid Sjöström. 
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»Herren har bevarat oss till kropp 
och själ.» 

Loyang den 8 juli 1938. 

Jag vet ej om ni genom tidningarna 
fått något meddelande om bombarde
manget av vår stad, då även missions
stationen fick sin del. Om något med
delande kom till Sverige, så veta ni nog 
även att vi här äro oskadda. 

Det var vid halv sjutiden elen 4 juli , 
som flygaiarm hörcles. Flygarna hade' 
aldrig någonsin förr kommit så tidigt pft 
morgonen. Det heja gick även så fort. 
Vi hade nätt och jämt hunnit ned i grot
tan , dit flygmaskinerna hördes över sta
den och bomberna började smälla. Av de 
kraftiga smällarna förstodo vi, att det 
måste ha fällts några bomber alldeles i 
närheten. Då vi inte längre kunde höra 
flygma skinssurret rusade vi m~in upp. 
Grannens hus alldelesbak01l1 det stora 
utländska huset hade träffats aven 
bomb. Vi hörde rop om hjälp. Tvi't äld
re ]..:,'jnnor voro begravda under spill
rorna. men de voro förunderligt nog rätt 
så oskadade. Ett stycke därifrån voro 
dock några män begravda. Djupt nere 
kuncle vi höra ett svagt jämmer. Men 
det gick inte att göra något för deras 
räddning. De två kvinnorna hade nätt 
och jämt blivit framdragna, då flygma
skinerna åter hördes. Vi fingo i hast 
rus a ned i grottan igen. Denna gång 
voro smäl·larna ännu mera öronbedövan
de. ...-\llt tycktes skalka. En bomb hade 
fallit på grannens område alldeles intill 
mitt arbetsrum. Dörren till detta rl1111 

låg i trasor mitt på golvet. En annan 
bomb hade träffat kvinnoskolans bygg
nad. som så gott som rasat ned till grun
den. Här kunde vi dock se Guds 'beva
ranne nåd. I portgången befann sig vid 
tillfället portvakten Niu. Han hade ru
sat elit för att stänga dörren men ej kom
mit längre. Trots att allt annat rasade 
omkring honom, störtade inte taket ovan
för hon0111 ned. I den östra delen av 
byggnaden var f. d. bibelkvinnan Hsu, 
86 år gammal. Hon hade inte kunnat gå 
ned i grottan. Hennes rum var det enda 
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i hela byggnaden, vilket var si'! gott som 
oskadat. 

Norr 0111 gatl1'kapellet hade en 'bomb 
fallit och likaså en väster 0111 gosskolans 
byggnad. Dessa byggnader voro dock 
oskadade. I vår bostad ha endast ett par 
fönster gått sönder. Det stora tvåvå
ningshuset tog emot stötarna och granat

foto: Erik l'1ahn 

Kvinnoskolan Loyang efter bombardemanget 
den 4 juli . 

skärvorna. I det huset har så gott som 
alla dörrarna tryckts in och av fönster
rutorna finnes det inte många kvar. 

Det var vemodigt att se all denna för
ödelse, som orsakats inom mindre än en 
halvtimme, men svårast var det dock att 
höra all jämmer från de sårade och kla
gogråten från de som förlorat de sina. 
Inte mindre än elva personer i granngår
den väster om oss blevo dödade. H ur 
många som blevo sårade vet jag inte. 

Omedelbart efter den första bombfäll
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ningen var räddningsmanskapet i verk
samhet. Det var både militär och Röda 
kors-trupper. De arbetade raskt och 
målmedvetet, men det är j u en oerhörd 
brist på utbildade lä,kare. Doktor \Vang 
i Augustanas sjukhus hade dagen därpå 
fullt arbete med att amputera armar och 
ben. 

foto: Erik Malm. 

»Norr om gatukape/let hade en bomb fdllit .'> 

Trots den stora påfrestningen har Her
ren bevarat oss till kropp och själ. Det 
är mångas förböner som burit oss. Glöm 
inte bort att bedja även för våra kine
ser. De tycks ha tagit det mycket hårda
re än vi. De flesta av dem förlorade 
alldeles matlusten . 

Från tidigt på morgonen till sent på 
eftermiddagen är nu Loyang en död stad. 
Det är så ovanligt tyst. N ästan alla be
giva sig under denna tid f rån staden. 
På kvällen är det dock liv och rörelse 
igen, då a ffärerna åter öppnats. 

LAND 10 okt. 1938 

f\nnu ha vi inga direkta planer på att 
begiva oss härifrån, så länge ej Herren 
visar annorlunda vilja vi stanna. 

Varmaste hälsningar f rån oss tre. 

Tillgivne 

Erill M all1/. 

Herren har hjälpt igenom. 

Genom fl ygbrev från Shanhsien. sänt 
elen 2 sept., hava vi fått avskr ifter av 
följande brev skrivna till miss ionär och 
f ru C. 1. B ergquist. 

Missionä r Carl Blon1- skrev från Yun
cheng den 23 aug. 1938. 

Sedan Is'hih ånyo kom under utländ sk 
domvärjo, ha vi hört om bombnedslaget 
hos Eri,k och Ingrid Malm. Fastän det 
ju är sorgligt, att så s tor skada gjordes, 
tacka vi Gud, a tt intet Iiv skadade :, . och 
vi våga tro , att de alltfort bevarats under 
de ständig t nya angreppen. Ni ha väl 
också hört om nedslaget i I shih och hur 
stor förlu st våra kära Selfrid och Hanna 
E riksson fingo göra. Fastän hel1lmet 
ödelades, sparades dock deras liv, och vi 
våga hoppas, a tt deras lill e Lars, som 
blev förkyld i skyddsgrottan, skall repa 
sig. Detta är vår ständiga bön. Vi kun
na ej ofta få några underrättel ser från 
dem , ty de ständiga striderna härom
kring göra det osäkert att skicka bud. 
Lisa Gustafsson och Self rid voro här för 
några dagar sedan. Herren uppehå ller 
de vå ra så underbart, och de äro glada 
öv cr tillfällena att få tjäna. Det är' gan
ska länge sedan vi 'hörde från E strid Sjö
ström och Dagny N ordgren också. och 
däromkring pågå nu ständigt heta stri
c!er. men som de ä 1"0 i utländsk t våJd. så 
behöva de ej frukta luftanfall mera. De 
togo ingen skada vid intagandet och ha 
ej lidit någon brist, såvitt vi för stått. 
Dock var det mera utblottat på tillf6rsel 
('enna gång efter intagandet än förra 
gången, skrev E strid . - Från eller om 
Ake Haglund och Gösta Goes. GercIa 
Carlen och Astrid Håkansson ha yi ing
enting hört, annat än att platserna varit 
intagna. Huruvida de nu återtagits i 
den pågående offensiven veta vi ej. 
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Vl här äro alla sex så duktiga som 
man kan vänta. Ida Ringberg är ju ej 
så stark, men håller på med bibelklasser 
några gånger i veckan och hälsar för 
övrigt på hos flyktingar och andra. Mal
te Ringberg hjälper till med att tjäna som 
skyddsvakt för arbetare och vid kÖl'slor 
o. d. samt annat, där det behövs en ut
ländsk skylt, och deltager i söndagssko
lan. Frida Prytz och IvIaria Nylin ha jl; 
sitt regelbundna arbete, vilket ökats och 
försvårats, men dock kan fortgå, om än 
med något ändrade kurser. Modersmål, 
historia och .geografi får ej undervisas i 
enligt de gamla böckerna, och det är ju 
ej att undra på, men vi få ge all den re
ligionsundervisning vi önska samt andra 
ämnen, blott ej de läroböckerna använ
das. Det föreslogs, att vi skulle skriva 
våra egna läroböcker, men jag svarade, 
att det var bäst att vänta, tills man fick 
se utgången och så visste hur läroböcker
na skulle skrivas. Ethel undervisar i 
fonetisk skrift och har haft stor fram
gång detta halvår. Just nu för tillfället 
ha vi två ,kvinnoskolor under särskilda 
föreståndarinnor samt en småbarnsskola. 
Denna sistnämnda skall nu blott bli e. m.
läsning, så att de föräldrar, som så önska, 
kunna sända sina barn till stadsskolan, 
där de ha förmiddagsläsning. 

För ögonblicket ha vi det litet bättre 
här, ty vi kunna få in grönsaker och även 
frukt från landet, när vi hämta spannmål 
för asylens och enskildas behov. Vi ha 
nu, om vi få behålla det och ingen olyc
ka händer, nog för omkring fyra måna
der, och hoppas att innan dess det egent
liga asylarbetet skall kunna upphöra. 
Dock är det nu omöjligt förutse huru 
förhållandena komma att vända sig. Två 
månaders belägring i somma r med näs
tan ständig beskjutning och utan tillför
sel av något slag, var en erfarenhet, som 
vi j ust ej önska upprepa. Underbart är 
det dock, att ingen dödats eller sårats 
på området. Vi ha varit mellan sex-åtta
hundra innevånare denna tid. Nu hålla 
allt flera på att komma in från landsbyg
den, där tillståndet blir outhärdligt, un
der det att det synes tendera åt bättre 
ordning i staden. 

Den rent andliga sidan av arbetet har 
skötts till stor del .genom frivillig hjälp. 
Det :ir ju mest kvinnor i asylen och sko
lorna, ocb för dem som ej ha regelbundet 
skolarbete ha anordnats möten, bibelstu
dier, fonetiska klasser o. s. v. dagligen 
på flera olika håll. För männen , vilka 
för det mesta äro anställda som arbetare 
eller tjänstemän för asylens räkning, hål. 
Jas även dagliga möten och bibelstudier. 
Det är en glädje mitt i eländet att se den 
myC'kna verksamheten. De som \'iljct ta 
emot undervisning ha fått bra mycket 
grundligare sådan än den vanliga dop
undervisningen, men blott få döptes i vå
ras, ty vi vi lie ej förhasta oss. Sedan i 
maj ha vi 'haft pastor "0/ei hos oss, ty 
han kom lagom hit att bli fast just då, 
och han har varit och är en ovärderlig 
hjälp. 

Nu orkar jag ej mer i kväll, och i 1110r
gon skall budet gå, hoppas vi, så att det 
blir ej mera denna gång. 

* 

Fru l da Rin.gberg skriver samma dag 
bl. a.: 

Du skall tro det var högtid få se Lisa 
Gustafsson, som inte varit här sedan dec. 
Och än mer att se henne välbehållen 
efter allt hon gått igenom som portvakt 
o. d., när armeer marscherat in - och 
med mod och förtröstan börja s.kolan 
igen. Selfrid 'har varit härinne på cykel 
ett par gånger sedan vi åter kommit un
der samma regim, men det var flera må
nader, som vi varken visste något om 
dem eller de andra i provinsen. 

. N og var str iden om vår stad svå r både 
i juli och maj, men vi ha ej varit utsatta 
för bombfällning eftersom japanerna 
aldrig förlorat staden, även om det hängt 
på ett hår. Två nätter besköts och stor
mades staden, och enstaka av våra egna 
voro inne i stan flera gånger men för
följdes. Det .9köts, 50111 0111 hade de sut
titpå våra tak eller stått i trädgitrden . 
Granaterna f]ögo över oss, men bara en 
föl! i semina riegården, utan att explode
ra. En kreverade på gatan u tanför ka
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pellet. och många i närheten, så att skrot 
föll · här, men ingen skadades - hemska 
nätter, som man helst vill glömma. Till
ståndet i staden är bedrö vligt , folket kan 
ej gå 'hem. Inget löst finnes kvar, knap
pa st fast heller. Ute på landet ha de det 
nästan värre. - Därför ha r ingen som 
funnit en fr istad här , lust att gå hem, 
hur trångt de än bo. 

;i.bkadc jVIamll~ as hemgång den 6 juni. 
Den 22 juni kom telegr am via C. r. ::\J. 
T ientsin. 

I brevkort hrm Gerda. Ca.rten, Jui
cheng, bekomme t elen 3r a ug. skriyes 
h l. a. 

Slaclen 5torl11acle,; den 23-24. Den 25 

g: ngo de, cftcrb mnancle många döda 
ö ..' erallt. Vi ha haft nog att göra med 
:}lt hjälpa till att få bort liken i vår nä r
het. En olidli g stank var d et de för sta 

Foto: M. Lindt:n 
Kape/lgårdell på missionsstationen i jl/icheng, som lidit skada 

/?enom flygbombardemang. 

F röken fY/aria Nylin skriver också 
sa mma dag bl. a.: 

Sl.;:olan s'ka ll, vill Gud, börja den 29 
aug. Vi slutade den 25 maj, börj ade fre

. rieskola den 30 maj med läsning på f. m. 
och middagsvila 2-4 efter middagen, 
men dc tre s ista veckorna ha vi haft fritt, 
så att eleverna fått sy vinterkläder etc. 
Vi ha ju alla kvar, även dem som sluta t 
sin kurs, och en stor skara lades till vid 
stadens intagande. - Gott att vi skonats 
från svårare sjukdomar. Ett par mån. 
voro portarna fullkomligt stängda, men 
nu i en månads tid ha de öppnats. Ni 
kunna ej tänka er vår isolering! Över 
två månader gick, innan vi hörde ett ord 
från Chiehhsien. Hembrev och tidningar 
ha vi ej set t sen dem vid nyåret utom 
några tidningar. som vi nu fått från 
Ishiih. Ett stort undantag är dock att 
jag i all denna instängdhet fått höra om 

dagarna. Missionssta tionen led stor 
skada genom flyg. Många bomber släpp
tes hos oss, SI fönsterrutor gi ngo i kras. 
Många bomber ligga utom stacl en okre
verade. och även på vårt områden hit ta
de vi sådana. - Det har varit rysliga da
gar, 111en Herren har uppehållit. Nu bo 
vi i ing·en 111ans land - inga soldater, 
inga styresmän, ingen stadsport, sönder
skjutna 111urar. Bed för oss! Asf1'id 
Hdkansson tillägger: Vi ha haft en fa
sans full l: c1. Men Herren har hj älpt ige
nom. 

Fru Elsie Bergquist till ägger. Carl
Joihan reste i natt till brödernas samman
träde i Tali. Tungkwan, \iVenhs iang och 
Lingpao ha bombarderats i dagarna. Ett 
kraftigt regn bryter i dag den mer än 
månadsl ånga, så go tt som fullständigt 
regn lösa hettan , som vi alla nog län gta t 
efter att se slutet på. 
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I korsets ljus. 

Omgiven aven larmande, skriande 
hop, och med ett par dödsdömda förbry
ta re vid sin s!da gick Jesus tyngd av kor
set sin Via Dolorosa upp till Golgata, där 
han skulle tömma sista droppen av lidan
deskalken - ensam, övergiven. 

~u reses korset och Jesus ser utöver 
en viiidig folkmassa. \rad är det som 
möter hans blickar? Jo , hans motstån
dares härda ansikten, hänfulla, nyfikna 
och likgiltiga ögon och ansiktsdrag. 
Långt borta st:ll' hans egna, en liten ska
ra förskrämda , bävande stackare, som 
liksom ej våga '].;omma för nära den 
korsfäste, deras egen Mästare. Vad hör 
Jesus? Hårda hånfulla ord. " Tvi dig, 
du som bryter ned templet och bygger 
upp c!et igen inom 3 dagar. Andra har 
han hjälpt, hjälpe han nu sig själv." 
Världens tack till Gudasonen, som steg 
ned till jorden för alt frälsa det förlora
de! 

Runt omkring korset stå män och 
kvinnor, som han .botat från sjukdomar, 
undervisat om vägen , sanningen och livet 
och ibland vi lka han gjort uncler. Men 
ingen ville nu giva tillkänna vad han 
gj ort eller bevisa hon0111 en enda kärle
kens handling eller säga ett enda vän ligt 
ord. "Fader, förlåt dem, ty de veta icke 
vad de göra ." Det är den fullkomliga, 
djupa kärleken, vilken här segrar i en 
syndfri själ, endast kärlek, så stark att 
den förmår bära all deras synd uppå kor
sets s tam. 

Även den stunden, då han hänger dig
nande under världens syndabörda, har 
han tid för en s tackars syndaträl, en rö
vare, som hänger döende på korset bred
vid Jesus. I sin nöd vänder han sig till 
Jesus och säger: "Tänk på mig när du 
kommer i ditt rike!" Jesus orkar i sin 
dödsvånda med en stackars brottcsling. 
Han glömmer hela världen, alla omkring
stående, sin svåra lidandeskal<k, han 
glömmer det fö r elen själen , som sträc
ker sig efter hjälp. I sina starka armar 
för J esus den av människor förkastade 

rakt igenom det si s ta svåra vägstycket in 
till sitt paradis. 

* 
Krigets ande blåser med styrka bla nd 

Kinas folk. Överallt ligger i luften en be
klämmande känsla av ovisshet, oro och 
dödsfruktan, det bänder något - men 
vad? 

D en 1~l l a idylliska staden väntade 
bombanfall. f../lassor av folk fly till grot
tor, till templen , t ill missionsstationen. 
Bland de många som flydde till ett tem
pel var en man med sin lille to lvårige 
son. I det stolta templet med Kinas sto
re ,krigsgud, där trodde han sig vara sä
ker för all bOlllbfara. Huru 'hade icke 
hans förfäder i århundraden dyrkat och 
offrat till krigsguden, icke skl111e han 
sv ika i farans stund. 

Bomberna falla! Just över templet I 
Några män, som funnit säkrare gömstäl
len än i templet, skynda fram för att bi
stå de ännu levande. Det var icke många 
som räddats till livet. En bland dem var 
mannen som fört sin tolvå rige son med 
sig. Gossen dödades av samma projekti l 
som skadat fadern. l ett mycket medta
get tillstånd fördes mann en till sitt hem. 
Ue mänga döda samlades tillhopa och 
fingo plats i en gemensam grav. 

T dell lilla missionsstationen voro de 
kristnas hjärtan fyllda med taok, lov och 
pris till den Högste, som elen dagen hål
lit sina bevarande händer över sina barn. 
Nog hade spänningen varit stor och 
nervpåfrestande när de 36 bomberna föl 
lo inom och utom staden. Vi lken trygg
het hade de dock icke erfarit vid den ge
mensamr:~a bönestund en där nere i grot
tan. J esus 'hade varit dem nära och vis
kat sitt: "Frukta icke, ty jag är med 
dig!" 

Gråtande och klagande kom den ska
dade mannen s hustru till missionsstatio
nen. Hon hade länge tillhört sökarnas 
skara och i sitt hemburit vittnesbörd 
om den Herre hon ville tillhöra . Den 
lille sonen hade varit en flit ig guds
tjänst- och söndagsskolbesökare och hans 
~ il1 ne och hjärta var enligt moderns och 
evangelistens ord sit öppna för evange
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lium. Mannen hade hört evangelium, 
men hade icke vela t över.giva sina fäd ers 
tro. N u kom hustrun för att bedj a 
"sjukvårdsfröken" komma och se till 
mannen. 

Vid ankomsten till det lilla kineshem
met fann "sjukvårdsfröken" att det icke 
var mycket hopp om att rädda livet på 
mannen. Det \"ar endast a tt försöka 
ge någon lindring i sm;irtorna. Ti ll
fälle gavs dock att få tala med den 
döende om det enda nöc!v;incliga. 
Vid evighetens tröskel kunde icke 
fädernas och hans egen C1.\·gudatill
Ii t ge evighetshopp. I stä Ilet öppn a
des hans ögon för den Ende, som för
mådde frälsa han s hjäl och ly fta av hans 
tunga syndabörda. Hans läppar forma
des till en hjärtebön , som alla de närva
rande hörde: "Herre Jesus, fräls min 
själ, förl åt alla mina synder! Rena mig 
Herre, så att jag blir ren och får kom
ma till din himme1." Var icke det röva
rens bön fast med and ra ord? Tror du 
Jesus hörde den bönen? Säkert. 

Under de två dagar som ännu återstod 
av hans jordel iv var han lugn och stina, 
ty han ägde 'hopp för ev igheten. "Sjuk
vårdsfröken" gav honom smärts tillande 
me..cl.el och för var gång iic.k honett l.j uv
ligt leende till tack. En gång hörd e hon 
tydligt: "Jesus !" fr ån hans läppar. 
Kanske var det Frälsarens kärleksfulla 
hand på hans heta panna eller fick han 
möj ligen se en flik av härlighetens land 
- Paradi set, där plats ock var beredd åt 
honom, rövarens li'ke, som gjorde att han 
viskade J esus, det välsignade namnet. 

Dagny Nordgren. 

Ingenting kan hindra Guds rikes 
utbredande 

Utdrag ur privatbrev från fröken Ida 
Söderberg, skrivet i Hoyang den 13 aug. 
1938. 

Det regnar i dag efter några oerhört 
heta, torra veckor. Det stiger en unken, 
fuktig doft upp från jorden. Jag vet ej 
varför, men jag skulle vilja lägga mia 
ned pa 

o 

marken och bara luk ta, lukta. Nu 
b 

är nog den svåraste hettan över, och vi 
tacka Gud .. som hjälpt igenom. Av kam
ratema i Honan och Shensi är, vad jag 
nu vet 0111, ingen sjl!'k. Shansi-kamrater
na veta vi intet om. Kolera går på lands
bygden häromkring. I staden endast 
några fall. Det är stor nåd av Gud. att 
det ej brutit ut så där våldsamt. 

Hela sommaren ha vi haft det så 
lugnt. Men nu iir fiend en ej långt borta. 
Hur det än blir. så är vår Gud med oss, 
och "härnere råda hans eviga armar". 
Gerrom postmästaren i Lin-chin försökte 
vi nå Ishihfolket igen. Han lovade sä n
da en församlingsmedlem, om det gick 
och skulle också för söka nå Yuncheng
men det Jyckacles ej. l-lan k0111 0H'r 
igen i förrgi'Ir k\' ii ll och hrnen ligga 
kvar i Lin-chin. Ingen dlga<k g ,l. 
Hans hu stru och barn ha varit här länge. 
Gud hjälper sina barn, som sätta sin för
tröstan ti Il honom. 

De sista dagarna ha massor av - ;1 rade 
kommit över, så striden har nog st~ltt het 
på vårt bit i Shansi. Tanken pil alla 
dessa lidande , kvidand e människas iäla r 
tynger nog hårt ibland. Och dock. Guds 
nåd är oss nog. 

Vi ha haft besök av tre miss ion;irer 
från norra Shansi. De ,komma cykla nde 
och hade cyklat i 14 dagar, när de kom
mo hit. De voro fullständigt slut och vi
lade här i fem dagar, nu ha de forts a tt. 
De tyckte, att dessa fem dagar voro som 
himmelen för dem . Carl-Gustaf ::\ord
berg och Arne Bendtz äro ju på Ki
kungshan, så de bodde borta i deras gård. 

Våra skolor ha redan böriat. Vi fort
sätta att arbeta så länge det' går. Om tis
dag börja vi en kurs för kvinnor ute i 
distriktet. En kurs håller på i Hanch eng 
distr., och·vi ha haft en norr om Hoyang. 
Gud vare pri s, som ger oss rika tillfäl
len! Hans Ande utfö r sitt verk i hiär
tana, men vi ville se än större ting. Om 
en mån ad börjar dopklasser och stonnö
ten, och därefter ha vi tänkt ordna bibel
kurser för 'kvinnor iChenghsien och här 
i Hoyang. Det kanske ej går som vi 
tänkt, men då ha r Gud andra uppgifter 
fö,r oss. Ar~etslösa bli vi nog aldrig 
harute. Mitt hjärta är fyllt av fön'än
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tan. "ad Gud skall göra denna höst . Vi 
\'änta en rik skörd. 

Yi veta, att många hemma verkligen 
bära oss i bön. Och hur skulle det an
nars gå för oss! Det skulle helt enkelt 
inte gå. Och vi bedia, att ni denna tid 
skall få stor frimodighet vid tanken på 
oss. Gud är mäktig att bevara och uppe
hålla, och veflket går fram ,'\t. Och det 
är ju det stora, det viktigaste - det som 
bär igenom allt. Ingenting kan hindra 
Guds rikes u tbredande I Att se d et så 
tydligt, böjer oss i tillbedjan. 

Axplock ur meddelanden från 
striderna i Kina. 

)lär alarmklockan ringer, ru sa r man 
ur husen ut pfl gårdarna om Illan hin
Iler. iillnu längre bort. lvlen den gam le 
kr istne mannen, som ej orkar fl y, bö
.ier sina knän därute, slute r sina ögon 
och ~äger: »Herre . "ill du tilga mitt liv 
nu. s:t är jag redo. Jag lever och dör i 
dina händer. » ö\'er och omkring honom 
I)om\)regn, dån , brak och skrik. Så blir 
a II t tyst som i graven. Han öppnar då 
sinil ögon och ser omkr ing sig ett kaos 
;n hll s och människor. Inte ett liv för
utOIl] hans eget. »Icke ett hår skall falla 
min ,-ilja förutan.» 

* 
I en stad störtade husen samman som 

tändsticksaskar för ett bombanfall. Men 
mitt i ruinerna stod det korsmärkta ka
pellet på säker grund. Hundratals liv 
vara tillspillogivna, men de kristna sto
do där i 'likhet med kapellet som ett in
segel på »a tt det korsmärkt är, ingen 
fruktan bär, det av mörkrets sto rmar 
ej n;ls ». 

* 
En evangelist hörde på natten sitt lilla 

barn gråta och rusade upp ur sin säng. 
Under tiden fölJ en granat genom taket 
ned genom den säng, han j ust lämnat 
och ned i jorden. »Han håller sig intill 
mig, därför ska ll jag befria honom; jag 
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skall beskydda honom, därför att han 
känner mitt namn.» Ps. 91: 14. 

* 
Vid en järnvägsresa uppenbarade sig 

plötsligt två fiendeplan på var sin sid il 
om tåget. Vad vi lle de? De kommo från 
en närbelägen plats, som de försett med 
sina bomber, och hade troligen någon 
sådan över, som de nu sökte användning 
för. Varför försvunna de in i molnen? 
Varför blev linjen k lar efter en timmes 
outsäglig spänning? Säkert därför, att 
vä ldiga krafter vara i rörelse för vårt 
beskydd. Det bads för vå r resa i Kina 
och säkert var någon eller några i andra 
länder verksamma i bön för oss j Llst det 
ögonblicket. »Ringaste barn, SO~1 beder 
lever oändligt tryggt . Mäktar 1 ~\I1gt mer 
än hjälten, som stctrkaste fästen byggt. 
Måtte vi aldrig glöm ma, yar yi i \'ärl den 
gå, att till Guds eget hjärta, den bed
jandes suckar n;!. » 

* 
En grupp missionärer togo en daa- sin 

tillflykt till ett stort bankhus. Fö~ de 
flesta av oss va r det första gången vi 
upplevde ett bombanfall. Vi ställde oss 
ett gott stycke från den öppna stora 
jär~portel] intill väggen. Högt uppe i 
solljuset kunde vi se IS sk inande phn . 
Plötsligt började krigsfartygen vid 
stranden släppa ut eld och i ett nu var 
den sköna höstaftonen för vand lad till ett 
hav av rök och eld. En explosion , ett 
skakande och dånande över och omkrino' 

b 

oss! Vad var det? fråga vi varandra. 
En granat, som föll ned utanför dörren 
och exploderad e. Fönsterrutorna i när
belägna hus krossades, men ingen ska
~ades. »Var äro de sårade?» f rågar po
hsen. » Här finnas ej några», blir sva
ret.» (från förtryck och våld skall han 
förlossa deras sjä l, och deras blod skall 
aktas dyrt i hans ögon.» Ps. 72: 14. 

Bedjen utan återvändo för mi ssionä
rerna ~ch de kristna! Det lönar sig, och 
Gud gar fram med makt i Kina nu. Ännu 
har ingen missionär fallit för fienden s 
bomber och ku lor. 

Maja LundmarIl . 
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\·ila. A\' kyrkoherde GUlInar Arb
man. 
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/31 ou,

En dröm . A\' Ai. 
"Ett bnkmöte. " AY fröken Hi/dur 

H/om. 
Det 	första kristna l1lissioIlsföretagct i 

Kina. Jh mission;ir Notli. Ellg
bäck. 

Guds o rd biir icke bojor. Av miss ionär 
Joh. Aspberg. 

Akalla mig l nöden. .Lh missionär 
Wll/1. Bergling. 

P/l gator och griinder. A \. fru JI/gricl 
Aspberg. 

" Han leder på r;itta \'iigar." Jh fröken 
Ebba Viden. 

Glädje i arbetet. A\' fr öken Gerda GIIS

lavssoll. 
Villsignelser i trons och lydlladeIl~ spiil'. 

Av fröken Maw LlIndmork. 
Söndagsskolan i Kina. ,'\v missi oniir 

Morris Bcrgling . 
Sönclagskolan P;l " är t missio)l sfiilt. _-\" 

missi onä r Carl-Johan 8ergqulst. 

R ekvireras fr;\n S"enska .Missionen l 

Kina Förlag, Drottninggatn 55, Sto c/;:
/lOlm. P ri s: hiift. I: 50; kart. 2 : - ; 

kloth. 3: - . Vid köp av min st .; ex. 
lämnas 25 % rabatt. Ej fraktfritt. 

REDOVISNINGAR 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Killa" linJer sept. ]938. 

Allmänna missior.smedel. 
1·H4. "En länk" .......... ,." . . . 
1·H5. I. A., Aben , ... . . . ... .. . . 
lH9. L. B., Björköby, i st. för 

blom mor vi d Gustaf Karl s 
sons grav ............. . 

1420. F. B., Ovesholm ...... , .. . 
Ll21. Kinakre tH.:n , Eksjö, "en 

blomma till fru Hilma Ni ls
sons l1,inn c" ....... .. ..... . 

lHJ. H. o. I. J.. Gbg .......... .. 
14:25. Lill ,\ bön("ringen, gm F. P. , 

Skelle ite:! .. ............. . 
1426. B. o. K. L ., .. . . , ....... . 
14~8. Test ament smedel ef ter avI. 

fröken Helga Pettersson , 
Vetianda, s lutlikvid , .. . " 

J429. ;.J" T. R, Sthlm ..... ... .. . 
143D.·'Tacko ffer till H erren", gm 

R. H., Sth lm ... , ... . .... . 
1431. I~. J. Boden, till Joh. A sp

b"rgs underh. . .... , ..... . . 
1434. "Dal eca r li an" ........... . 
1405. H . R, Eksjö, en bl omma på 

l\flors grav" .. ..... . ...... . 
1. ·I;~6. "Onämnrl" ............. . 
U;~7 . "[11 ficksp,lrbössa" 
I B8. R. S., Gbg-, "GlId~ lednin .!?;·' 

10 : 
25:

'J : 
lOU :

JY'
3{): 

lU:
4J :- 

316:42 
2,): 

25:

100:
27:

25:
20:
3: 

i)[):

t.J.:39. W. G. . ................. ,. 50:
1440. F L., Los Angeles, gm O. 

P. (doil. 50:-) .. ..... ... . 200:2.) 
1.j43. Luleåkretsen ... ,......... 17:
1444. " För mi ss ionärerna i Kina, 

som julgåva. E,. 33: ;J, 6, 
1.5-22" .. .. , ... , .. .. . ,. . .jlll l: 

144:3. Koll. vid ~vI. Lunc:m a rks mö 
te i Stackgrönnan ......... 26 :U6 

J..l46. G. L., Hova............... :2;:;: 
l..J;:;~ . F. o. E. M ., S tocksund 7"' : 
j ..I:33. P. O. V, Malmö ....... .. . ·Hl:- 
J ..lij4. Vännerna E. o. G. L., en 

blomma till köpman]. P: s 
GO-årsdag, till C. Bloms un
derh., gm E. B . .r. ......... 111:

145·). " H e rren förser " 1 ;\'[05. 
22: 14 .. . ................. 4.0;)11:

J...J')6. "Tackoffer" :.' :,1: 
11:3(. Ko ll. iStäckö ..... .. .... . ~:I:-
J·fj8. }'1. A, "ett löfte till H er-

ren" ................. l(1l1:
14:39. Koll. i Väl'l1<l 4/9 v id Länk

samma ndragningen 152:
1·160. D:o i Grävstens , kola .".. 1;;: 
1-161. L. E., Tlankekind .......... GD:
1462. K. F. U. K, Kl'i s tianstad 

till 	 J da Siide rbergs underil. 1.;'1 : 

http:AUg11.st
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:2 :/,j1-463. K. O ., cl:o ........... . 

1-464. K. F. U. K., d :0, resebidrag 10:
l·Wi. Koll. i Klippans K. F. U. 


K ., till Hanna Erikssons 
underh. . . .... .. . . . . ..... . 4 ') : 

1-466. ](in~kretsen, iVlalmö ...... . 108:5J 
1,167. H. o. H. T., d :0, spa r b.·me

del m. m. . . . . .. . ... . . ... . . :25 :2) 
1-168. Koll. på Länkmöte i i\I~Jnlö 7.3: 
1·169. "G m präst i Sthlm" . .... . ,jiJ : 

J.nO. 1nsaml. vid Gret:1 Hedins be- ' 
begr~vn. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1:

1~11. "Gunnar" .... . .. . . ...... 10:
.1.-17:2 . ::Malgits "ml~:ne 10 ~ep t. " .. 10JI): 
j ·175. On~mlld · . t'll Eli" "' ,l.",ons 

resa .. . ........ ... .. .. .. . 10~:-

1476. "Onämnd"" , Chic;,go (doll. 
1:-) ............. .. . . .. . 3:93 

1-177. A. E., e1 :0 (doll. ö :- ) llJ:ö;") 
1,178. Koll. I Summerclalc .:I/8 

(doll. 10:37) ............ .. 
1.,1,9. ]):0 d:o "Svenska klassen" 

(doll. 9:3;)) ...... .. . .... .. 36: 7·] 
1.J8:J. "Her rens del", gm 1. H ., 

Skelleftehamn . .. . ...... . :r5::2:S 

1,181. K K., Björköby .. ........ . Z():
j.j8~. L. H ., o. Ove, "tionde" .. . . . 1:~:-

1·]88. Länka r i Borlänge ........ . 11):-· 
l.J8~]. A. (l. C. R., Malm 'i ..... . .. . lOJ:-
1.J9J. S. ]., Sr~l nga ........... . . . 10:
U91. Joh. 10: 1ö .............. .. ~5):-

1,18:2. Avlidne Olov Fu rbe rg. l : r~-
viken, ~ra rbössa, gm S. l L, 
Boliden . . . . . . . . . . . . . . . . . ·i: 

1493. "Ps. 91: 1" ............... 10:
1494 "Joh ns föde lsedag~g~ v~" :2 :5~) 
1..J9;j. H. L., Sthlm . .... .... .. . . 2.00) : 
1,198. Kinaafton i Bu ret, ........ 18:iFi 
1499. J. D .. d:o ............... ."): 
150J I ~ . H., d:o .......... ..... lfl: 
1::;:11. I Bönhuset. d :o ............. ;;: 
15J2. E. D., Skel lef teå, "tackoffer" 

gm A. B.......... .. ..... . ~l : -' 

Koll. i K;'gc vid ?daja Lund
marks besök ............ . . ·,1): /1 

1:')D3. M. o . N. c., Sthlm, en blom 
mJ rå över, te Ch. Tottie, bår 10:

15CJ6 M. o. A. L., d:o, eI:o 5: 
n17. L. o. H. R., d:o, d:o ..... . 
j:)Ll8. B. o. P. W., Djursholm, ett 

tack, i st. f. blommor på d: o 10:
1·:509. ]. o. B. R., Sthlm, en biol11ma 

på cI: os b[lr .. ... ...... . ... .5: 
1:')10. E . R., Väx.jö .. ............ 3J: 
1311. E. F ., Storvreta, " tackoffer 

till Gud på min 7:,)-årsdag" 10:
151:2. S . G., Nässjö .. . . : .. .... . 50: 
1·513. Bråbo Jungfru förening .. . :'lDlJ:
1615. I. B., Ojebyn, "tackoffer-' " 50:
1,'Slö. L. Yl., " tackoffer fö r bönhö 

re lse" . . ...... , .... . .... . 
1ö17. ]. G., i st. blommor rå över 

ste C b. Totties grav ..... . 10:-

Dav. ~i) ps. :2-G, till Ake 
Haglunds underh. . ....... . 311:

1:'):23. D :o till Ella Dahles d:o . . . .3lJ: 
J5:2-1. Onämnd, Vrigstad ........ . 10:
1ö2;j. E. R., N. n., M . o. J. v. M., 

en blomma på överste Ch. 
Tutties bå r ... .. ... .. . . . . . . :30 : 

1.:,)2G. Testam2ntsmedel efter avlid
nJ dr Knut Bergh, Tran~s .. 3 . 0:1~1:-

K lippan 5 KristI. Ungd. fö
ren. , till Hann,1 Eri kssons 
unnerh. . .. . ...... . .. . .. . 3lJ: 
A,;k im s kyrkl. ;;yfören., ti ll 
Gö,t;1 Goes e1:u .... . .. . .. .. lIlU:

1:,:29. 1.i1nkrn()te i Lund .... 8:30 
n)) .r. J.. Skurholmen, till Self riu 

o. Hanna Erikssons underh . :2:50 
1::'81. C. /\. E., Mörön, till c1: 0 . ,. 2:50 
J:,)32. C. J. Luleå t ill d:o .) 

1:>33. 1\. ~., Alviken, ti ll d:o ... . .) . 
1·534. P. :--J., d:o, till d:o . ...... .. .) . 

]j36. I ~ . E, ldörön, till d:o . .... . :2:50 
1.536. E. K, Björkeryd ..... ... . . Q:
1.'):37. L. C., S th lm , i st. iiir blom · 

mor vid över ste Ch. D. Tot· 
f",; bå r . ....... . . ....... . .1U:
i\. D., Lund;;brunn, "en 
blo1llnn rå F . G. D-s grav 
2-1 /!) " ... .. ..... . . . ...... . 10:

.1:)-4 t. L .. \., Tranås, "en hl e mma 
p?, fars grav" ... .......... . lUD:

l:)·i-l . l. B. . I)uvbo " till Herrens 
llJ: 

Li·n. n. r, Vetlancla .... . .. ..... 10 : 
1,i -4 6. J. ~., Huskvarna . .. .. . . ... 1 1:
1,")17. En blomma vid överste Ch. 

Totties bår. l\olecl kärlek och 
t:.c:( f rån vä nnerna på Mis
';;onsheJrllTIet . . . . . . . . . . . . . 30 :

1:')-18. A E" No rredsbyn .. .. . .... :311l!: 
15·W. "?v[o lm;)on - EIcHod" .... U)()I): 
1i5J. Kol l vid kin;Hnöt<.: i ;\ Iin gs~.s .1.\Il1: 
Fiol. S. O, Duvho .............. 11J: 
15'.i2. Koll. vid F. Viden s möte i 

I i örsto rp . .... ... ..... .. . 1;3:
n:):~. D:o i Evertsholll1 ....... . . . 2:'): 
15;i-l. )):0 i Li ll kyrkiJ ...... . ... . :2/ :3;:} 

1ö.5'i. D:o i Vintrosa ........... . 10:
15,36. D:o i O. Lerbäck ... ...... . :2D:
1ö;3!. D:o i LatOJps bruk ...... . . :2,j: 
lö58. Jo:. L .. L illk~'rka .. ..... ... . ,j : 

lcJi)\). OnÄmnd, gm A. S., Nlull 
hytt,m o ............... .. .); 

J 53.) "Taä till GlId för veckan i 
Holsbvb runn " .... ...... . 10: 

J :')ö1 . L B. ·E............ . .. .... . .;:
l:')G:2. S. [J .• Hoga .. .. . . ... . .... . :211:
1563. !\[eIJersta K. lo. U. M: s 

distrikt till !vl;,lte Ringbe rgs 
l.1aderh. . . .......... . .. . . . 500:

1"ö-l. '''11 ritta s t ackof fe r", gm R. 
C. l~rv,JiIi1 ... . ..... ...... . :23: 


1·j63. Luleåkretsen ......... ... . :~:'):-
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Särskilda ändamål. 1518. O. S., Misterhult, för d:os 

1416. 	 E . L., Stehag, till hjälp till 
fest för Kindergartens smät
tingar i Tali .. .... ...... . . 

1417. A. o. A. B., Duvbo, till I. 
AckzeJls verks . i Tali ... .. . 

1418. E. L., till pastor Kaos underh. 
1422. A. H .. "tackoffe r på mors f ö

delsedag", till Arvid Hjärt 
berg att anv. efter gottf. .. . 

1423. J. A., till d:o d:o ......... . 
1427. A. T., Hbg, till"Ljusstrå 

lens" underh. i Ishi skola .. 
143:2. r. A. iVL, för 3 evang. underh. 
1433. A. K., Ekenäss jön, till de 

nöd\. gm G. S... .. .... .. . . 
1441. S,unmanskott vid samkväm 

till d:o gm J P. S., Spånge
lläs ............. .. .. ... . 

1442 . . -\. P. L Ramfall, till c1:0 . . 
1447. S. L Hova, till d:o ...... . . 
1448. "'1 Jesu namn", till Maria 

Petterssons barnh. . .. ... .. . 
144\J. .r. L., Mariestad , i st. för 

föelelsedagsblol11mol- till d:o 
14:51. 	 R. c., Danderyd , till H. Lin

der, att anv. efter överensk. 
14:5:2. J. B., Eentjärn, till de nöd\. 
1473. E . L., UpPsiIla, till nöd

hjälpsarbetet i Kina ... .. . . 
1447. 	 D:o till L isa Gustafssons 

verks. i Ishi h ..... . ....... . 
148:3. .-\. o. C. R., Malmö, till Ma

ria Petterssons bibelkvinna . 
1486. Vänner i Lund, till A. Hå

kansson, att an v. efter gottf. 
1487. Koll. på Länkmöte i Gbg, 

till eva ng. underh. . ..... . . . 
1488. B. L., S tocksund, till Selfrid 

o. Hanna Eriksson för hem

mets å teruppbyggande ..... 


l.:l8\J. E. L., A rvika, till de nöd!. 

14U6. M. L., till Maria P ettersson, 


att anv. efter gottf. ....... . 

1497. D:o till Erik Malm, för d:o 

1504. "Tackoffer", en vän till Est


rid Sjöström, at t anv. efter 

gottf. gm A. B., Skellefteå .. 


1514. 	 K. P., Bredebohlet, till Ma
ria Pettersson, att anv. ef
ter gottf. gm H. L, ÄIgarils 

0:

10:
10:

75:
15:

25: - · 
30U: 

1011 :

1.0:
16: 
.10:

.10:

15:50 

50 : 
10: 

10: 

25:

12:3:

20: 

40:

100:
10:-

20:
10:

20:

50:

barnh. . . ................ ö: 
E>19. L. K, Klintemåla, till d :os 

barnh. .. ..... .. . .... ... . 40:
1520. "Ett tack för bönesv;1r" till 

d:o att anv. efter gottf. .... :5:
1521. L K., Katrineholm, til l L 

Ackzell, för d:o........... 2:5: 
1539. T. L Järle, till L Malm, för 

d:o ......... ..... . ... .... 15:
1540. K . F. U. M:s missionskrets. 

Gbg, bidrag till K F. U. M:, 
verksamhet i Kina ..... ... 75:

1542. 	 A. L., Ostertälje, för de 
nöd\. .. . . ... . .. . .. . . .... . 20:

1G43 E. L VetIanda, till G. Car
len fö r J. Hultqvists eva ng. 50:

Kronor 1.325 :5U 

Alfmänna missionsmedel 19,175: 16 
Särskilda ändamål 1,325: 50 

S:fl under sept mån. 1938 Kr. 20,500: 66 

Med var'mt ta ci< till varje givare' 

"Och det skall ske, att förrän cle rOpa, ska ll 
jag svara, och medan de ännu tala , skal! jag 
höra." Jes. 65: 24. 

Missionstidningen 

Sinims Land. 
Organ för Sven ska Missionen i Kina, 

Tidningen utkommer med 20 nummer om 
året. Den innehåller uppbyggelseartiklar, ' 
brev från miss ionärerna, berättelser från 
missionsfältet, meddelanden om hemarbetet 
och missionsnotiser från olika fält. 

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

Till utlandet kostar den kr. 2:75 pr. år. 
Prenumeration kan verkställas på posten 

men ställer det sig fördelaktigare för missio
nen 0111 elen verkstä lles på vår Exp. , Drott 
ninggatan 55, Stockholm. 

Redahtionen. 

INNEHÅLL: 
I höstens tider. ~ Guds va kandt: öga. - Överste Charles D Tottie. - Från Red. o Exp. 
Från missionärerba. - Axplock ur meddelanden från striderna i Kina - Hans Stjärna i 

"Östern. - Redov. - Missionstidningen Sinims Land. -. 

E.xpedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 

Telefon: 1044 59. 105473. Postgirokonto n:r 50215. 
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