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ANSVARIG UTGIVARE: E. FOLKE. 

NÖD OCH NAD. 

Den 14 okt. anordnades av S. M .. K. 
en missionsafton å K. F. U. M. i Stock
holm. Efter sommarens försk i n~rillg 
kändes det gott att åter få samman
träffa med vår Missions trogna vänner. 

D:r Ka.rl Fries inledde med orden i 
Es. 63: 9, "I all deras nöd var ingen 
verklig nöd, ty hans ansiktes ängel 
frälste dem. Därför att han älskade dem, 
förlossade han dem. Han lyfte dem tipp 
och bar dem alltjämt, i forna tider. " 

Det råder nöd i Kina, sade talaren 
bl. a., och ej minst på vårt fält. Varjf.: 
brev hem talar om bombfällning över 
våra missionsstationer, knappast någon 
har undgått det. I Sinims Land har V~l
rit gripande skildringar om en dylik i 
Chiehhsien. Nöd var det för mannen i 
Chiehhsien, och för hustrun , men i den
na nöd var ingen verklig riöd. Den förde 
till att mannen blev frälst. 

Våra egna ha att genomleva el.; tid 
S0111 aldrig förr , om ock inga dödats 
eller skadats. Vi ha hört om Ishih. Allt 
förstördes för våra vänner Erikssons . 
Det var nog inte så lätt att göra som 
det står i Hebr. 10: 34 (g. öv .): iVled 
glädje se sina ägodelars förstöring. 

Men genom Guds nåd förmådde d ~ d·~t. 
I alla brev höra vi, huru glada och 

frimodiga missionärerna äro, ja, tack
samma att få stå i tjänsten , vissa om , 
att de äro på rätt plats. En stor upp
muntran i deras arbete är den stora 
mottaglighet, som flyktingarna visa för 
evangelium. Deras uppoffrande arbete 
har också vunnit erkännande av myn
digheterna. En stor prövning för 'lel1l 
är, att de icke kunna få några underrät
telser från hemlandet. Och dock, irrgen 
verklig nöd, därom vittnar deras villig
het att hålla ut. Hans ansiktes ängd 
frälste dem I Vi få stå dem bi i vår för
bön, vi måste vara uthålliga. De behö
va förstärkning, men vi se ingen möj
lighet att nu sända någon. 

Om vi blicka ut över Kina i sin hel
het, så kunna vi med glädje anteckna, 
att inom C. I. M. ha under året döpts 
3.000 personer trots de fruktansV;trt 
svära förhållandena. Genom Bri tti ska 
och Utländska Bibelsällsl<apet ha S;lJt~ 
över 3 miljoner biblar och bibeldela,', 

Så är då i deras nöd ingen verklig 
nöd. 

Doktorinnan Ja.n e Cuinness talade 
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därefter och hade som text I Tess. -+: 
II , 2 Kor. 5: 9 och Rom . IS: 19-2I. 

Talarinnan uttalade först sin stora 
glädje över att åter få träffa samman 
med de kära missionsvännerna i Stock
holm, Därefter övergick hon till texten 
och yttrade bl. a.: 

I första texten betonar Paulus vik
ten av: "att sätta eder ~lra i att leva i 
stillhet". Det ligger nog i vår natur att 
söka ära i framgång, och det är nog ej 
oriktigt, om det sker prl rätt sätt. Här 
få vi lärdom 0111 Pauli särt att söka ä ra . 
Vi skola se det mot bakgrunden av Tes
salonikernas IiI:. Paulus hade talat om 
Jesu ~ttcrkomst, och nu förmanar han 
dem att sätta sin ära i att vara stilla. 
Han ber Guds folk siitta sin ära i att 
"ara stilla. Det är ej v;irldens sätt, den 
vill göra något stort, men Guds för
samling bör noga akta på ordet och va
ra stilla. Eljest kunna vi ej ta emot vad 
Gud har att ge. Man vill ;"ara med och 
höra allt och förstå allt, men då hlir det 
så lätt förflyktigat och förstrött. Blir 
ma;1 stilla , blir man stark. Må Gud 
hjälpa oss s~itta vår. ära i al:t vara stilla. 

I andr;:t texten säger Paulus: "Därför 
söka vi ock vår ära i att vara honom till 
behag, vare sig "i äro hemma eller 
borta." 

l-lär vill Paulus säga, att det gör det 
samma om vi äro borta eller hemma, 
(d. v. s. leva eller dö). Vi sk:>la blott i 
allt söka att vara GLId till behag. Mån
ga troende tala g~lrna om1ur ofta de 
synda. Det har ej blivit en vi sshet för 
dem, att vi El vara Herren till behag ; 
vi få gå med upplyftade huvuden. Vara 
honom till behag. Paulus framhåller 
detta lyckliga liv, att leva som Guds 
återlösta, vara heliga som ha.n är helig. 
Ej för att vi äro något i oss sjiilva utan 
därför att han ger oss kraft. Vi få se 
bort från oss själva och se upp på ho
nom . Detta är att vara honom till be
hag. Det få vi skriva över allt . När vi 
gå i vår dagliga gärning; h0110111. i allt 
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till behag. Var vi gå och stå få vi ge
110m Guds nåd iiga denna erfarenhet. 

I den sista texten talar Paulus om 
sig själv som en offerpräst bland hed
ningarna, så att de bliva ett Gud väl
behagligt cffer. " Jag har satt min ära i 
att ej förkunna evangelium där Kristi 
namn redan var k;int." Drivkraften var 
att de som intet hört horde få höra. lvIå
let ä r att komma i kontakt med dem 
som ej hört något. Gud vi Il hålla den 
lrlgan b"jnnande, att Iwmm<l i kontakt 
med dem som stå friimmande. Gud ger 
tillfälle, bara vi stå på vakt. 

Vi gliidja s att vå ra mission;i.rer få gå 
ut; vi få gå ut med dem . Vi här hem
ma , vi böra sätta v;'tr ära i att vara 
med i missionsarbetet genom förbön 
och cffer. Vi kunna ej sätta oss in i 
det fruktansv;ircla förhållande som nu 
råder i Kina, men mitt i denna nöd 
växer det upp en ' Kristi församling. 
Och det vittnas i Kina som aldrig förr. 
Och bedes' En ödmjuk bekännelse om 
sina egna och sitt folks synder. Lltan bit
terhet och hat. Också vi behöva ödmju
ka oss, och v i behöva bedja, ej endast 
för Kina utan också för Japan . Bland 
de japanska trupperna finnas också tro
ende, och det har hänt att de gått till 
missionsstationerna och varit med vid 
gudstjänster. Kina väntar på vår hjälp. 
Bed Gud, att vi må gå in i tjänsten fri
modigt. 

Ära i att "ara stilla, honom till behag 
och att predika evangelium bland clem 
som aldrig hört . 

Missionssekreterare l11artin Linden 
läste därefter ett brev, som nyss kom
mit från Kina och som beskrev de svå
ra förhållanden som de våra, särskilt å 
,-årt Shansifält, arbeta i. LInder allt äro 
dc dock frimodiga och glada över att de 
fil lida med kineserna. 

Efter en bönestund var det samkväm 
varefter missionssekreteraren avslutacle 
med bön. 

H. H. 



219 25 okt. 1938 SINIMS LAND 

Läget i Kina. 

Beträffande l~tget pa vårt ari>etsfä lt 
i Kina hänvisa vi till de i detta nLlITI

mer av vår tidning införda 'breven och 
h a ej här mycket att tillägga. Vi viij a 
dock nämna, att Arhetsutskottet för 
Shensi- och Honandelen av fältet kun
de ha sammanträde i Tali den R- 9 
sept. Bl. a. samtalade man då om tya 
s tora behov, vilka syntes behöva bli 
föremål för förbön: hehovet a\' för
stärkning i arhetet och hehovet av extra 
medel för repa rationer , på grund av 
skadegörelse . på missionsstationerna 
under kriget, Sedan dess har vägen till 
fältet blivit ännu mera till stängd, och 
det synes vara ~innu mera omöjligt att 
sända ut mi ssionärer såsom förstärk
ning. Må vi dock göra detta till föremål 
för bön, Gud förmår att öppna stängda 
vägar. Han kan och ska ll i sin goda 
tid göra det möjligt fö r våra missionä
rer att resa ut. "Sade jag dig icke, att 
om du trodde, skulle du få se Guds 
l1ä rl ighet ?" 

Kinaiänkarna i Stockholm 
samlas på S JvLK :5 expedi tion ton'ela
gen den 27 oktober kl. 7 e , m. Alla 
varmt välkomna' 

Bevarande nåd. 
Utdrag ur hre\' fdn missionär Carl 

BI01'rt, skrivet i Yuncheng den 29 a ug. 
1938. 

F ör fjorton dagar sedan skrev jag 
·och hoppas det bre\'et nått er , och ni 
.alla därigenom fått de senaste underrät
telserna fr ån oss, Sedan dess har emel
lertid Seffrid Eriksson varit här på cy

kel två gånger och ä\'cn Li sa Gustafs
son tittat hit en gång på ett par dagar. 
Det gladde oss att se dem båda s å duk
tiga och ävcn höra att Hanna Eriksson 
var kry. Hennes lille Lars blev svårt 
förkyld under grottvistelsen \ ' id 'I>om
harderingen , men synes nu börja repa 
sig igen. Deras Goss- och Flickskolor 
ha hörjat och likas?t vå r skolverksam
het här, fastän vi fått i någon mån l ~j g

g'a om undervisningen, 
Vi ha på senaste tiden fått särskilda 

pass cj blott för transport av livsför
nödenheter utan även för oss utlännin
gar personligen, fa stän det förv ä ntas, 
att vi ej skola resa där det är militära 
operationer i g:tng. Dessutom har det 
begä rts, att vi vid resa på landet, utom 
\'å r svenska flagga, ä ven sk ull e vi sa 
japansk stIdan. Detta hålle r jag för oför
enligt med vår neutrala ställning, och 
därför kunna vi ej am'ända oss a\; rese
ti IJst ~tndet. Avsi kten skulle vara att 
förekomma beskjutning från japanska 
trupper, obekanta med svenska flaggan, 
men som det fl andra sidan skulle med
föra siker beskjutning, ifall inhemska 
trupper finge se oss, synes fördelen 
tämligen tvivelaktig! 

Ledsamt nog har Jui cheng :1I1}'0 va
rit utsatt för luftbombarderi ng vid sta
dens återtagande för en vecka sedal!. 
Betydlig skada åstadkoms, me st vid 
Gossko lan, som nu synes obrukbar, men 
~lven på husen invid södra porten, Over 
ett halvt hundratal stora g lasrutor 
sprängdcs bl. a. En officer gav femtio 
dollar till att skaffa nya, men något 
glas kan nu ej uppbringas. Gerda Car
len yar klen vid tillfället och då brevet 
skrevs, men vi hoppas hon sedan blivit 
hättre. Astrid Håkansson är duktig och 
käck. 

Från Ake Hag lund ha vi inga detal
jerade underrättelser, utan blott ett all
mänt meddelande på kinesiska at t a llt 
stod väl ti II. Vi hoppas dock a tt både 
han och Gösta Goes bevarats under all 
beskjutning och vid de upprepade om
bytena av ägare i sommar. 

Estrid Sjöström och Dagny No rd
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gren skreva nyss att allt stod väl till 
hos dem, fastän de som vi alla, haft det 
besvärligt att få matvaror, på grund av 
bristande tillförsel. Det ser ut som ·om 
Dagny blivit mycket s tarkare efter sin 
sjukdom i maj, och det vore en stor nåd, 
om hon bleve befriad från sin huvud
värk. 

Frida Prytz och Maria Nylin äro i 
full g~ll1g med skolarbetet. Vi äro tack
samma att ha lyckats få spannmål tills 
inpå det nya året, om intet sä rskilt h~in
der, så att vi äro fria från den oron. Nu 
ha vi- också foder åt mulåsnorna, så att 
vi kunna hålla den delen av nödhjälps
arbetet i gång. Kor och getter, som för
se oss och barnen samt de sjuka med ett 
visst mått mjölk, äro ännu ej säkerställ
da. Få vi ha lugn, så går nog allt bra, 
men lyckan växlar så ofta' 

Ida Ringberg hade ont av sin astma i 
våras och går nu i sommar med något 
för hög temperatur. Icke desto mindre 
deltager hon i verksamheten bland flyk
tingarne så mycket hon orkar. Malte 
Ringberg hjälper till där han behövs 
både i det andliga arbetet och genom att 
träda in som representant för det neu
trala intresset, när jag ej räcker till. 
Ethel är just nu litet klen, men jag hop
pas det snart går över. Det är en viss 
fara för kolerasmitta, varför karantän 
utövas för dem som komma norrifrån. 
Inga fall synas ha börjat här på platsen. 
Vi hade ett misstänkt fall i asy len, men 
mannen är nu utom all fara. 

Jag vistas om nätterna alltfort på 
Flickskolans och Asylens område, där 
jag visiterar nattvakterna. P å dagen 
måste jag vara till förfogande,varhelst 
någon förbindelse med myndigheterna 
kommer i fråga. Det betyder ' ibland 
timmar av samtal och en hel del spring 
till olika expeditioner, men det är nöd
vändigt för det helas ostörda fortgång. 

Det mesta av arbetet för övrigt ut
föres av våra manliga och kvinnliga 
medarbetare, anställda och frivilliga , 
för vilka vi tacka Gud. Det vore omöj
ligt för oss att sköta om deta lj erna eller 
uppehålla kontakten med eleyer och 
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f1ykti ngar. Det ä r det all ra bästa för
håll ande mellan dem och oss, och detta 
ger gott hopp även för framtiden. Kan
ske själva vår delaktighet i lidandet har 
en viktig uppgift i framkallandet av 
en innerligare gemensamhetskänsla. 

Om vi ändå snart finge några under
rättelser hemifrån I U tom det person
liga, som naturligtvis ligger oss alla 
nära 0111 hjärtat , är det så mycket rö
rande missi onsarbete t och planerna för 
framtiden , som vi behövde eller å tmin
stone skulle önska veta. 

Nu är det efter midnatt , och jag 
mås te gå en rond, innan jag tar några 
timmars vi la. I morgon torde jag ej 
hinna skriva , ty våra hrev skola av
lämnas kl. 9.30. D ärför nu Farväl' Gud 
vare med Eder alla och oss h~ir! 

I ett bre,- skri \'et den 2 I sept. säger 
missionär Cai'l Blom: Medan regnet 
plaskar därute och det just inte är nå
got att se till med i flyktingelägret , är 
det ett lämpligt tillfälle att börja e tt 
brev hem . Om ni ha erhållit det brev 
som sändes den 30 aug., så veta ni 
någo t så när om ställningen på Shansi
fältet och vå ra personliga förhållanden. 

Från Juicheng och Yungtsi ha vi 
ingenting hört. sedan jag sist skrev, 
fastän jag sökt genom militärpolisen 
komma i beröring med dem. Från Est
rid Sjöström och Dagny Nordgren 
komma brev för en ,' ecka sedan, och då 
var allt gott hos dem . Det är glädjande 
att Dagny synes så mycket bättre; och 
jag- hoppas det skall bli bestående. Hon 
hade ämnat cykla hi t , men så kom det 
regn i förra veckan, och det .har upp
repats nu ett par dagar, så att det är 
utom all fr åga. Dessutom vore det nog 
ej så rådligt att ge sig ut på resa, när 
striderna äro så nära . 

En kvinna kom gående från Chingtou 
nyligen och berättade, . att de där beva
rats från all farlighet och att evangelis
ten Li uppehöll verksamheten. Från 
Anyi ha vi också hört, att möten hå llas 
om söndagarna och att f. d . bokspridare-n ' 
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Tu,. som bor på utstationen; ~lr ledare, 
sedan äldste Wang dödades vid stadens 
senaste återintagande. 

. För några dagar sedan hade vi gläd
jen att få besök av Selfrid Eriksson, 
som kom tillsammans med ~i1dste Hai 
och två andi'a ombud för församlingen. 
De hade det gott i Ishih och kunde ar
beta även utåt i viss mån, mer än här, 
samt hade skolorna i gång. Flickskolan 
har 40 elever och dessutom har Lisa 
Gustafsson börjat en kindergarten med 
I2 elever, så nog har hon folk på sitt 
lilla område . Gosskolan har församlin
gen satt i gång, men den har ej så 
många elever. Det var gott att vänner
na Erikssons vinterkläder ej voro där 
explosionen kom åt dem. Sommarklä
der ~ir ju lättare att reda sig utan. 

Vädret håller på att bli ovan ligt svalt 
redan nu, och om det blir en lång och 
kall vinter, så betyder det mycket nöd 
och lidande för det utarmade folket, 
som ej heller kan få kol eller anna t 
bränsle nu. Vi ha ju lyckats få en del, 
fastän ännu ej nog, och ha kläder, så att 
vi kunna reda oss. Vi hålla nu på att 
låta sy vadderade kläder åt dem som 
arbeta för Asylen. 12 kostymer levere
rades i går, sydda av kvinnor inne på 
området. På det sättet få också de en 
liten inkomst. Om och när järnvägen 
blir aterställd hit, kanske de långväga 
flyktingarna kunna transporteras till 
sin hembygd, men de ha nog inte myc
ket att komma tillbaka till. En del av 
folket från staden har börjat försöka 
med att flytta till sina skövlade hem. 
En del ha kunnat stanna kvar, andra ei. 
För folk från de närbelägna byarna ~r 
det ännu svårare, och nu komma flyk
tingar igen från längre bort belägna 
byar . Vi ha ännu över sjuhundra män
niskor på stationen, inklusive flick- och 
kvinnoskolorna. 

Vi ha fått rikligt med regn. Om nu 
folk finge så och odla i fred, så skulle 
det vara goda utsikter vad lantbruket 
beträffar. Det är ett under hur folk kan 
hålla på alltjämt med sitt arbete, fastän 
de aldrig äro säkra till liv eller egen-
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dom , men folket har en särskild för
måga att s lå ifrån sig allt som ej är 
omedelbart överhängande. På ett sätt 
gör' detta asy larbetet mera utförbart, än 
det skulle vara om folk ginge och ru
vade över eländet. Nu hör man skratt 
och prat, barnen leka och stoja , arbete 
av olika slag, lappande och lagande 
mest, men också en del nya saker , gräl 
ibland, men mestadel s godmodigt um
gänge, s~mg och bön ofta i små grup
per, samtal om Guds ord. Regnet gör ju 
al lting mera eländigt, men även detta 
finna de sig i, ty det hör till naturens 
gi'\l1g och är ingenting att gö ra åt. 

Vi ha det så oändligt mycket bättre 
än flyktingarna, ty med några undan
tag ha de ej släppts in i våra hem. Vi 
ha känt det nödvändigt att behålla des
sa för oss själva och även att medar
betarna få ha sina bostäJer undantagna 
från det a llmänna hopkyffandet. Det 
skulle aldrig gå för oss att hålla ut, 
om vi ej kunde komma undan emellan
åt. - Nu på sistone ha vi fått köpa 
g rönsaker och emellanåt kött av olika 
slag, så att det är lättare i det avseen
det. Det är ju I4 månader, sedan vi 
kunde skaffa oss sådant som importeras 
från kusten, så det är inte underligt, om 
det är på upphällningen I 

I dag ha vi börjat en veckas intensiv 
undervisning av dem S0111 begiirt dopet 
vid instundande "stormöte". 

Just i dag ha vi haft den stora g läd
jen att äntligen efter sju månader ånyo 
få brev från er därhemma. Ett var da
terat den 22/7 och ett en vecka senare. 
De lämna ju så många luckor, men det 
känns oändligt gott att få direkta med
delanden och så pass färska, bara två 
månader. Dessa två hade adresserats till 
Tientsin och sedan fått ny adress på
skriven där. 

»En moder för hela Sinan.» 
" D en som tager emot ett sådant barn 

i mitt namn, han tager emot mig." 
Matt. IS: S. 

Den gamle hsien-mandarinen har flyt
tat, och en ny har kommit i hans stä lle. 
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Efterträdaren ~ir från en annan trakt 
och kände inte till Maria Pettersson och 
hennes harnhem. 1ien i denna okunnig
het fick ha n inte länge leva. En ung 
officer, som sj;ilv varit elev i barn
hemmets skola: inbjöd den nye manda
rinen till middag på harnhemmet för att 
introducera detta för den höge herrn. 
Under middagen höll världen tal. var
vid han presenterade Maria Pettersson 
såsom "en moder för hela Sinall" och 
framhöll hennes stora insats i övrigt {ör 
stadens bästa. Var illte detta ett erkän
nande, som kan UPP\";1ga medalj :lY var
je storlek I 

Maria delar tid och intresse mellan 
barnhemmet och kapellet. som ligga i 
skilda stadsdelar. Sista söndagen var 
extra dophögtid anordnad i kapellet , 
varvid åtta personer döptes , dä ribland 
tre barnhemsflickor. Det var en glädje
dag, och Maria tänkte vid sig själv, att 
om det den dagen komme något nytt 
barn, skulle detta få heta "Stor gläd
je'·.··Stor glädje" kom också samma 
kväll. Det var en liten fem dagar gam
maI flicka. Modern var soldat och ha
de att välja mellan barnet och sitt yrke. 
då hon ju inte kunde ha den lill a med 
ute i kriget. "Stor glädjes" jordeliv 
blev mycket kort ..- Nästa morgon låg 
ett annat litet flickebam i portgången 
och grät. Ingen vi ss te , varifrån hon kom
mit. Hon var sjuk men repade sig 
snart under omso rgsfull vård. Flera 
människor , som från gatan sett den 
lilla ligga där , ha frågat efter henne 
och önskat få henne. IV[aria vill inte 
släppa till den lilla nykomligcn, då hon 
befarar , a tt det är människor , som en
dast vill ha henne att växa upp som 
slavflicka. Nu har emellertid en kvinna 
anmält s ig. som gör anspråk på flickan. 
Det är visserligen inte hennes eget barn, 
men hon har tag i t hand om det efter 
en tiggerska, som övergivit det. När så 
barnet blev sjukt, bar hon hit det, men 
ångrade sig sedan och vill ha igen den 
lilla. Kanske får hOIl det, om .i'vJa ri a kan 
förs äkra sig om , att hall inte vansköter 
henne. 

Så komma och gå de små. N åg ra 
stanna helt kort andra hela uppv äxtti· 
den, ja, en och allnan kanske på livs
tid. Nylige:! lämnade en skara ungdo
mar hemmet för att gå ut i livet. Bland 
dessa "ar det några, som skulle bli sol
dater. Det känn s allt för modershj~irtat 
att s läppa de unga "sönerna" ut i kri· 
get. Bed, att dessa m;t bli bevarade som 
Guds barn , vad som än kommer att 
möta dem! .- Som ersättning för dt'm, 
som "flugit ur boet", väntar Mar ia ·cn 
skara på inte mindre än hundra barn 
från översvämnings-distrikten. Natur
ligtvis kan inte hemmet h;tr rymma al la 
dessa, men manda ri nen .har lova t II t
rymma ett tempel i n;trheten, vilket 
f. n. bebos av soldater, och ställa detta 
t ill Marias disposition . . - Då nu kole
ran härja r i trakten, kan det bl i ett pro
blem, om människor skulle börja bära 
hit moderlösa barn. Visserligen ha alla 
här på hemmet fått injektioner mot ko
lera, men det vore ju iindå alltför ri sk
fyllt att taga emot sådana barn. Mtt 
Herren giva vishet och ledning för 
vart enskilt fall l 

Liksom vi binna igen det fr fm Bi
beln, och som det är brukligt i Kina 
och kanske i österlandet i övrigt, ger 
wIaria sina barn betecknande namn. 
" Evigt stående" heter t , ex . en liten 
gosse, som inte kan resa sig pfl sina 
ben. Stundom tycker jag mig finna des
sa namn missvisande, men Maria har 
alltid tillfredsställande förklaring att 
komma med . - Skymtar inte ibland i 
Sinims Land namnen Tacksamhet och 
Barmhärtighet? Det är bestämt någon 
missionsvän därhemma, som fått dessa 
båda barn särskilt lagda på sitt hj ärta? 
Jag var med Maria och besökte dem en 
dag. De bo n~imligen inte på hemmet 
utan få pri va tvård i en by ett par km. 
utanför staclen , där de bebo en grotta 
tillsammans med en fattig änka och hen
nes son. Jag kunde inte låta bli att 
undra, 0111 det var de förtvinade benen 
hos Barmhärtighet, som givit upphov 
till hennes namn, och varför den lille 
krympl i ngen hette Tacksamhet. Var det 
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månne därför, att styvmodern slagit :w 
ryggen på honom? Men Marias mening 
är, att vi andra, som ha en hel rygg och 
friska ben, skola vara tacksamma och 
inse, vilken barmhärtighet vi undfått, 
då v i se dessa små lidande varelser. 

Det finns på hemmet ;lven ett och 
annat vuxet "barn", och vart och ett 
bär på sin historia, vanligen en lidan
deshistoria, av det slag, som vi svenska 
medborgare ha svårt att fatta. "Motta
Gen nl'td" är en sådan älsklig ung I(\·in
~a, som så lts av sin man för 20 öre. 
Han tyckte väl inte. han kunde vÄrdera 
henne högre, då hon inte kan gå på sina 
små förtvinade och förkrympta ben. 

Den 9 juli bombarderades staden här, 
varvid bl. a. rrldhuset blev i grund för
stört. Tolv personer dödades och fem
ton sårades, men barnhemmet ä r a llde 
les orört, och vid kapellgården krossa
des endas t någ ra fönsterrutor. 

Det är en fröjd att se, vilken disci
plin det är på barnen vid flygaIarm. De 
större hjälpa de mindre, de friska t? 
de sjuka och hjälplösa på ryggen, och 
inom några få minuter är hela skaran 
nere i jorden utom synhåll fö r flygare 
och oi'ttkomliga för bomber. Vie! sidan 
av denna präktiga underjordiska grotta 
har Maria lå tit gräva några hostads
grottor " uppe i sluttningen mot stads
muren. Dessa skola tjäna dels som tiJl
flykt under hettan, men även hf,r äro 
inrättade bombsäkra valv innanför de 
vttre rummen. 
. Detta blev endast några små ströbil 
der från barnhemmet. Hur önskade jag 
inte, att dess många vänner därhemma 
sjä lva kunde få se detta hem med alla 
barnen och se Maria mitt ibland dem! 

På besök i Sinan i aug. I93 8. 
Tillgivna 

Ella Da/lie 

Missionärernas adresser. 

Carl och Ethel Bl?m, l Swedish Mission, 
M~lte och Ida Rmgberg, } Ytmchen.g, Sha. 
Frlda Pryt.z, IChina. 
Maria Nylin, 
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Selfrid och Hanna }
Eriksson, ~wedish Mi~:;:Gn, -'sh i". 

Lisa Gustafsson. Sh,!. Ch In a. 

Estrid Sjöström, {Swedish Mission, 
Dagny Nordgren. Chiehhsien,Sha. China, 
Åke Haglund. {Swedish rvrission, Yllngtsi, 
Gösta Goes Sha. China. 
Gerda Carlen, J " Swedish Mission, 
Astrid H åkansson \ Jllicheng, Sha. China, 

Under nuvarande förhållanden på Shansi
delen av drt fält torde det vara bäst adr. 
brev till lTIi~s ionärerna därstädes sålunda: " 

(of Swedish Mission in China) 
clo China Inland Mission 

Tieutsi."/1., Hop. China. 

Carl-Gustaf Nordberg' l 

Arne Bendtz, ,S\\'edish Mission, 

Ida Söderberg, {I Hoyou g, She. China. 

Astrid Löfgren. 


Ingeborg AckzeJI , { Swedish :i:dission, Tali" 

Thyra Lindgren. Slle. ChilI n. 


L. Hugo och Mariel C; d ' I 'r· .L· d ~ we IS l lv 15s10n. 
Arv:~ 'J.i'jä rtberg. fPII,.heng, She. China. 

Carl-Johan och Elsie ISwdish fvIission,Bergqllist, IShallhsien, Ho. China,Ella Dahle. 
Erik och Ingrid 

l Swe:lish Mission,Malm, . ILoyoug, Ho. China.Ge."ja Gustavsson. 

} Swedish Mission, Sinan,Maria Pettersson. 
) Ho. China. 

Hemmavarande missionärers och 
hemarbetares adresser. 

?lIissionsföl'eständare och rrll E. Folke, Si
gurdwägen 44, Noc/(evy, eller Drottning
ga tan 55, S. lvL K: s ex r., Stockhol-rn.. 

Aug. och Augusta Berg, lJ oh. och Ingrid Aspberg, 
Dagny Berg-ling, 
\i\iilhelm och Margaret IM issionshemmct,Bergling, 

} Duvbo, Dagny-Edla Bergling, 

Inez Bölling, Sundbyberg.
I 
Emma Andersson, 
Anna Janzon, 
G. A. Österberg. I 
Henrik och Hi/miL Tjäder, NobelvägelI 86, 

kfalmö. 
Rich. och Hilclur Andersson. Hovsta. 
Nils och Olga Styrelius, Robert Almströms 

gatan 4, Stockholm. 
Nath. och Elsa Engbäck, Lindhem, Vedum. 
iVIorris och Caro la Bergling, Torekällga tan 

35, Södertelje. 
Martin och Birgit Berg ling, Viktor Ryd

bergsgatan 46, Göt eborg. 
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Ann-a Hahne, Arkelimästergat. 22, Karls
krona. ' 

Juclit Högman, Drömstigen 28, .1ppelviken. 
Maria Hultkrantz, Essingeringen 35, Essin
. gen. 

Elna Lenell, Boda, Ovanmyra. 

Hanna Wang, C 304, Östersund. 

Maja Lundmark, S.M.K:s exp., Drottning

gatan SS, Stockholm. 
Ebba Viden, Fårhult. 
Runa Hägg, Box 16, Edsbyn. 
Lisa Blom, Ostbroga, Alvsjö, eller Drott 

ninggatan 55, S. M. K:5 exp., Stockholm. 
Hildu r Blom, Ostbroga, Alvsjö, eller Drott 

ninggatan SS, S. M. K:5 exp., Stockhol'llL 
Svea Pettersson, Avmätarvägen 17, Stureby, 

eller Drottninggatan SS, S. M. K:s exp., 
Stockholm. 

Vera Ekborg, Stockho lm svägen IS, EHskede, 
eller Drottn inggatan SS, S. M. K:s exp., 
Stockholm. 

Martin och Anna Linden, Igeldamsgatan 16, 
Stockholm, ell er Drottningga t. SS, S. M. 
K:5 	exp., Stockholm. 

Försäljning. 
Syföreningarna i Stockholm för Sven

ska Missionen i Kina anordna freda.gen 
den 25 november försäljning till för
mån för Missionen på K. F. U.J(:s lo
kal, Brunnsgatan 3. Försäljningen bör
jar kl. 10.30 f. m. Andaktsstunder hål
las kl. 12 111. och 7.30 e. m., kl. 12 talar 
komminister Johan Holf och 7.30 e. m. 
missionär \Vilhelm Bergling. 

Gåvor , även in natura, mottagas tack 
samt under nedanstående adresser samt 
på S.M.K.:s exp., Drottningg. 55. 

Doktorinnan J'vJaria Berg, Hantverka
regatan 28. 

Fröknarna NI. och N. Cavalli, Öster
malmsgatan 72, 4 tr. 

Fru Bell Fries, Soltäppan , Storängen. 
Fru Hanna Hallström, Odengatan 26. 
Fru lvhna Joha.nsson, Anravägen 10. 

Djursholm. 
Fröken Tekla Lilljeqvist, Norrtullsg. 

SS· 
Fru Olga l\1lagnusson, Garvare Lun

dins Gränd 3. 
Fru Nlary von Malmborg. Engel

brel<tsgatan 13. 
Fru BedaRedell, Hälsingehöjden 9. 
Fröken Thyra Sandstedt, Vesslevägen 

40, Alsten. 

Överstinnan Louise Tottie, Storängen. 
Fru Karin W en/ler ström, Lidingö. 
Gåvor avsedda för "Kinalänkens 

bord" mottagas på S.NI.K:s exp ., varvid 
särskilt bör a ngivas, om gåvorna äro 
avsedda för detta bord. 

»Hans Stjärna i Östern.» 

3 I :e A r g. 

Redigerad av En:k Folke. 
l n-nehållsf örteclming: 

På hans skuldror skall herradömet vila. 
Av kyrkoherde Gunnar Arbman. 

Människans vrede varder dig till pris. 

Av missionsförest. Erik; Folke. 


Min första jul i Kina. Av missionsfö

rest. Erik Folhe. 

Vår sista jul i Kina. Ay fru Mi/'nmi 
Folke. 

Hem - hemma. AY missionär August 
Berg. 

Vad de talade Olll. Av fröken Lisa 
Blom. 

En dröm. Av Al:. 
"Ett liinkmöte.'· Av fröken Hildur 

Blom. 
Det 	 första kristna missionsföretaget i 

Kina. Av missionär Nath. Eng
bäck. 

Guds ord bär icke bojor. Av missionär 
Joh . Aspberg. ....' 

Akalla mig i nöden Av missionär 
Wilh. Bergling. 

På gator och grander. Av fru Ingrid 
Aspberg. 

"Han leder på rätta vägar." Av höken 
Ebba Viden. 

Glädje i arbetet. Av fröken Gerda G1tS
tavSSOll. 

Välsignelser i trons och lydnadens spår. 
Av fröken Maja Lundmark. 

Söndagsskolan i Kina. Av mission ä r 
Morris Bergling. 

Söndagsskolan på vårt missionsfält. AY 
missionär Carl-Johan Bergq'uist. 

Rekvi reras från Svenska Missionen i 
Kina Förlag, Drottninggatan SS, Stock
holm. Pris: häft. l: So ; . kart. 2: -; 

klotb. 3: - . Vid köp av minst S ex. 
lämn as 2S % j·abatt. Ej fraktfritt. 

Stockholm 1938. Boktr. A.,B. P. A. Palmers Ehr. 
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ANSVARIG UTGIVARE: E. FOLKE. 

DEN HIMMELSKA SYNEN. 

För aposteln Paulus utgjorde den 
bimmelska synen en upplevelse av den 
förhärligade Frälsaren, av vilken han 
fick uppdraget att vara hans tjänare 
och vittne. Denna syn belyste med 
oförminskad klarhet hans kallelses 
väg ända till dess han med aldrig svi
kande nitälskan fullbordat sitt lopp 
och nått målet Den himmelska synen 
gavaposten Paulus en fast grund för 
hans tro och ett klart mål för hans liv. 

Aposteln Johannes beskärdes ock 
en himmelsk syn, då dörren till him
melen öppnades för honom och han 

fick skåda Guds rikes utveckling ända 

fram till tidens ände. Denna syn skulle 

ban förmedla till Guds folk, som en 
tröst i tider av stor nöd och svåra 
lidanden. som de skulle kallas att 
genomgå. Den skulle ock framställa 
slutmålet: Guds barns eviga härlig
bet som en styrka för deras tro och ut

hållighet, tills frälsningens fullhet 
vunnits. 

Då vi nu änriu en gång nått fram till 
Alla helgons stora minnesdag, få vi 
anledning betänka, att Herren vill 

göra oss delaktiga av samma himmel
ska syn och göra den lika rik på inne
håll för vårt liv, att vår tro, vår kal
lelse och vårt hopp genom den må för
nyas och tillväxa i styrka och klarhet. 

Ju mer vi närma oss målet för vår pil
grimsvandring härnere, desto härligare 
och rikare blir det för oss att stanna 

inför målet därovan, såsom aposteln 

J ohannes fick skåda det och skildrade 
det i Upp. 7 kap. I denna tid så fylld 

av martyrlidande, då domsbasuner och 
vredesskålar föra skräck och fasa med 
sig över så stora delar av den arma 
mänskligheten, vill Herren åter öppna 
en dörr för oss in i sin härlighet, och 
låta oss se den himmelska synen, hans 
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rikes slutliga triumf, hans helgonskara 
samlad inför tronen. 

Härnere frestas vi att med psalmis
ten klaga: "De heliga äro vordna få 

och de trogna försvinna från männi

skors barn", (Ps. 12:2 ä. öv.) men i 

Johannes syn låter Herren oss se en 
stor skara, så stor att ingen kunde 
räkna den, av frälsta själar inför tro
nen. Så stor skall frukten av Jesu 
frälsningsverk bliva. "Han skall se 
frukt och mättas", säger aposteln. I 

denna skara finna vi medlemmar av 
alla folk. Där skall även frukten av 
missionens gärning bliva uppenbar. 
Kampen för Guds rike i den stora 
folkvärlden kan stundom te sig så 
hopplös, att Herrens tjänare frestas 
att giva upp. I sådana stunder få vi 
höja blicken till helgonskaran inför 
tronen. 

Varje medlem i skaran bär en dräkt 
så vit och ren, att icke ens den minsta 
fläck i det skarpa ljuset från tronen 
skall kunna upptäckas. Vi få vara vid 
gott mod. Herren är mäktig att till 
fullo frälsa dem som genom honom 
komma till Gud, "ty han lever alltid 
för att mana gott för dem" (Hebr. 

7 :25)· 
Det är Guds svar på vår ofta klen

trogna fråga: Skall jag, skall den och 
den aktas värdig att få del i den nya 
tidsåldern (Luk. 20 :35). Dräkten hel
gonen bära är mycket förnämlig. En · 
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sådan dräkt bäres endast i furstliga 
gemak. Sådana äro då de, som den 

himmelske konungen vill ära. 

Men det är ej blott yttre härlighet 

som kännetecknar helgonskaran inför 
tronen. Vi höra hur lovsången ljuder 

från deras läppar. Det är hjärtats 

översvallande glädje, som på detta sätt 
frambryter. Det är över frälsningens 
gåva deras hjärtan jubla. De ha en 
gång burit på syndens börda, de ha 
sörjt över hjärtats orenhet. Nu få de 
känna frälsningens ljuvlighet till fullo, 
frälsning av nåd utan all egen för
tjänst, och därför får Gud och Lam

met hela äran. 

Dessa frälsta syndares sång bringar 
alla himmelens innevånare på knä i 
tillbedjan inför tronen, ty intet större 
finnes i själva himmelen än frälsta 
syndares lovsång till Herren. Ingen 
har så mycket att tacka för som syn
dare frälsta av nåd. Ingen blir heller 
föremål för rikare ömhet och kärlek 
än de: "Ty Lammet, som står mitt för 
tronen, skall vara deras herde och leda 
dem till livets vattenkällor, och 'Gud 
skall avtorka alla tårar från deras 
ögon'." 

Skall under denna allhelgona-högtid 
våra hjärtan och våra tankar fyllas av 
dessa ting och skall en ton även från 
oss härnere blandas i lovsången där
uppe? 

Erik Folke. 
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Hilma Tjäder 75 år. 

Mission;ircll. Fru Hi/ma Tjiider f. 
Blomberg fyller ekn 23 elennes 75 år. 
Hon föddes Il;imligen i Fellingsbro, 
Y;ist1l1anland, elen 23 november r863 ; 
hennes föräldrar voro skolli.iraren K. M. 
Blomberg · och hans maka Ingeborg 
Blomberg f. Olsson. I sin ansökan till 
Svenska Mi ssionen i Kina berättar hon, 
att hon så 1i'lIlgt hOll kunde minnas bli 
vit undervisad i Herrens fruktan och 
buren på bönens armar. 

Efter att hava tjiinstgjort som lärar
inna i Feilingshro, Laxarby och St. 
Lundby inlämnade hon sin ansökan om 
att ffl utgå såsom missionär inom Sven
ska Missionen i Kina och utreste till 
Kina r892. Ar 1933 tltenände hon för 
sista gången till hemlandet (fyra gånger 
var hon dessförinnan hemma på semes
ter) och har alltså under 4r år varit 
i aktiv tjänst såsom mission ;ir. Hon har 
d;irunder utfört ett troget och träget ar
bete, för vilket vi tacka Gud. I ansökan 
kallar hon sig: "Jesu ringa "ittne" och 
"Herrens ringa tjänarinna". I ödmjuk
het och trohet hat- hon stilla lltfört sin 
g;irning, och denna tog givetvis ej slut, 
d;l Fru TFider upphörde med vad vi 
kalla aktiv tFinst. :Med kärleksfullt in
tresse och innerlig bön ;ir hon alltfort 
med i arbetet, och i den man som J<raf-
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tema det medgiva deltager hon även på 
annat satt i arbetet för Guds rike. 
P~l högtidsdagen gå våra tankar till 

henne i hemmet, Nobelvägen 86, Malmö. 
Vi tacka Gud för vad han givit genom 
Fru Tjäder, och vi tacka henne att hon 
villigt ställt sig till Guds förfogande . 
Må högtidsdagen bli välsignelserik och 
ljus , och må viilsignelse och glädje vila 
över henne linder den tid, som iinnu 
;\terstår av leynac1sclagen' 

HL 

.Läget i Kina. 
Om läget i Kina ;ir ej nu mycket me

ra att ti I lägga u töyer vacl som medde
lades i förra numret av denna tidning. 
Vi vilja dock erinra om behovet av all 
varlig förbön för Kina och Japan U!l

der denna kritiska tid. i-Et förbönen ej 
mattas av utan vara i verksamhet på ge· 
mensamma möten så ,-äl SOI11 i det en
skilda bönelivet. 

Beträffande våra missionärer hava vi 
nyligen erhållit en ny påminnelse om 
deras behov av våra förböner. Enligt ett 
brev från Loyang, daterat den ro okt. , 
hade missionär Erik Malm legat sjuk i 
feber. Man var ej viss om vad som var 
anledning till febern; läkaren hade sagt 
att utslaget, han hade, tydde på att det 
varit tyfus , men det kunde också ha va
rit paratyfoid. Då brevet skrevs hade 
han varit feberfri 12 dagar, men orkade 
ej drt ännu sitta upp i sängen. Må vi 
bedja Gud giva missionär lvIalm hälsa 
och k rafter åter samt bevara våra öv
riga missionärer från sjukdom och allt 
Ollt. Från Y ul1cheng Sila. ha vi haft brev 
daterade elen r8/ro och allt var el;'t väl. 

Bönemötena för S, M, K. 
Yi påminna även nu om de til lbll en, 

som här i Stockholm heredas Missio
nens v~inner att samlas till gemensam 
bön: i Betesäakyrlwll, Floragatan 8, 
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allordnas bönestunder v M'je tisdag Il!. 
,... . . ___ .• I~ • . :'. l' :} ,r T<", ' ,' .., ...... ,h l}"l1ttn;no'
I (:. III. ULl). IUL ~J •• ''' " "" "" .... p·r·: --- - - ··--- - -b 

gatan 55 , 'i.'arje fredag kl. 2 e. m . Väl
komna! 

KinaIänkarna i Stockholm 

sam las p[L S.M.K:s expedition, Drott
ninggatan 55, torsdagen den la novem
ber kl . 7 e. m. Alla va rmt välkomna! 

KinaIänkarna i Göteborg 

samlas lördagen den 12 no·v. Id. 7.15 
e. UI. pi'! Uballon, Skolgatan 2 . Alla 
viiikomna. 

Kinamöte i Örebro. 

I Örebro anordnas elen I9 och 20 

no,·cmber möte för vår mission, varvid 
vi hoppas att mission ~ir Joh. Aspberg 
kommer att meclverka. Se v idare annons 
i Orebl'O-tidningarna l 

Försäljning för . S M. K. Stock~ 

holm. 

S ;'tSOlll tidigare meddelats anordna sy
föreningarna för Svenska Missionen i 
Killa försiiljning på KF.U.K:s lokal, 
Brunnsgatan 3, fredagen den 25 nov. 
.\ndaktsstuncler hållas kl. 12 m. av 
komlllinister Jollan Hoff och kl. 7.30 
e. 111. av missionär fiVilhdm Bergling. 

Vi anbefalla på det varmaste försälj
ni ngen :Lt lllissionsviinnernas kärleks
fulla hågkomst. :M~L den bli ihågkom
men genom deltagande däri av dem, som 
kUllna komma med, och m~L den framför 
alltihågko111ll1as i förbön I 

Syföreningen »LjusgIimten», Duvbo 

anordna r sin sed"anliga försäl jning 
till fÖr/lUln lör Barnhemmet i Sinan på 
JIissioushe1'wl'Net Duvbo lö·rdagl'l1 den 26 
november med början Id. 5 e. 'm. Korta 
anföranden av missionärerna August 
JJ erg och TtVilh. Bergling. 

GiLYOr mottagas med tacksamhet. 
Kaffe och te serveras. 
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Ett meddelande. 

Säkerl igen mottogo mfll1ga av tidnin
gens liis;:tre för någon tid sedan med 
glädje och tacksamhet ett meddeland,;, 
som utsändes genom radio och'. ti dnin g;;· 
pressen om ett större testamente, som 
gjorts till hl. a. Svenska Missionen 
Kina. Vi v ilj a ej på n fLgot s;itt minska 
denna glädje och tacksamhet. men ett 
förtvdligande av detta meddelande tor ' 
de ,;ara~ behöv li gt , enär det ej sade nå
got om att mecllen ej kunna komma oss 
till godo under den närmaste framtiden. 
Testamentet i fr åga föreskriver näi'.1.
ligen, att dessa medel under en nal1ll1 ' 
g iven persons livstid sko la förvaltas 
av bank och avkastningen tillfalla denn", 
person. Missionen Ull' a llts;L sRJ;inge 
denne leyer ej ut n?Lgot a,' testamentet. 
Vi ;i1'O dock Si'L tacksamma för den kii r
lek til I Guds rikes utbredande. som 
testatorn vi sat. och vi tro , att Gud en 
gång i sin egell goda tid ska ll låta hjälp 
komma oss ti II del genom dessa medel. 

Familjenytt. 

Ät missionärsparet Jngrid och Johan
nes Aspberg föddes den 3 no\'o en son . 
Vi gratulera och tillönska Guds rika väl
signelse över hela familjen . 

Den kristna missionens stora 
tillfälle i Kina. 

En kristen kines har i septembernu m
ret av tidskriften The Chinese Recor
der gjo rt ett beaktansvärt uttalaJlde 0111 

den kristna miss ionens vikt och bety
delse i Kina i det närvarande läget. 
Från ett av de ockuperade områdena 
skri ver han: 

Vi lken tros uppfattning vi kristna ~ill 
hysa , kunna v i ald ri g förbise, att Jesus 
betraktade si n död som nödvändig för 
världens frä lsning. För honom var så
väl hans livsgärning som hans död ett 
led i han s kalle lse, och han sade, att, 



om någon ville bli verkligt slor bland 
ll1~inniskor och få sin del i himmelens 
rike, m;lste han bli allas tjänare. Ty, 
sade han, "Människosonen har kommit 
icke för att låta tjäna sig utan för att 
tjäna och giva sitt liv till lösen för 
många". - Kristi kors är för oss ej 
endast ett föremål för vår tro, utan 
det är även tillika normen för vårt liv. 
Då "i bekänna, att vi i Kristi kors ha 
all ";lr berömmelse, skola vi besinna att 
v;lr kristna tro ej inbjuder oss till ett 
liv i självisk njutning utan den förplik
tar oss till offer, till att utgiva våra 
;igodelar och våra ljv för världen. Je
;;IlS betraktade kärlekens utövning så
som väsentlig för sin uppgift. Hans död, 
hans hela offerliv påtvingades ej honom. 
J-Ian gav sitt liv driven av oändlig kär
lek. Offer och tjänareg~irnil)g måste, om 
det skulle ha något viircle, vara en kär
lekens frukt. 

Huru skola vi kristna betrakta vår 
stiillning och vår uppgift nu i de ocku
perade områdena i Kina? Först då vi 
göra Kristi kors till vflrt kors, skola vi 
finna någon mening med vtlrt liv. Förr
iin vi göra Kristi liv till vårt eget liv, 
kunna vi ej höja oss över den ytliga 
uppfattningen, att man under nuvaran
de kritiska förhållanden kan uträtta 
ganska litet och även detta lilla är för
enat med mycket stora sV;lrigheter och 
faror. Vi skola aldrig kunna fatta, att 
vi just nu hava ett mycket betydelse
fullt tillblIe att tjäna vårt folk, att ut
giva v;lra liv till ett offer för många, 
förrän vi inse, att kristendomen ;ir en 
pliktens religion, plikten att tjäna de 
"illa medfarna, de uppgivna, de som 
likna Hr S0111 icke hava någon herde". 
Matt. 9: 36. 

Siirskilt bland dcn fosterlands~i1skan
de ungdomen i de iinnu icke ockuperade 
områdena torde många finnas, som an
se, att man ej skall göra något i syfte att 
i'lteruppbygga det ödelagda, och de torde 
kunna anföra talande sbil för sin åsikt. 
Vi kristna åter skola se saken på helt 
motsatt sätt. Vi skola arbeta, arbeta 
med iver att bringa lindring [lt vårt 

lidande folk. Vi skola se det som en 
helig plikt utan hiiJlsyn till vael SOI11 kan 
anses farligt eller svårt. Flera skäl kun
na här anföras. 

För det första tillhöra de som bo i 
de ockuperade områdena alltfort vårt 
eget folk, de äro kineser, \-[lra bröder 
och systrar alldeles som förr. F6im
lingarna bland dem äro blott f~l, som en 
handfull sand i det stora havet. Genom 
brutalt vfdd har hela denna befolkning 
s törtats i den djupaste misär. Deras hem 
äro utplundrade och nedbriinda. Famil
jemedlemmarna skingrade, sårade, dö
dade. Bvar och shider äro förvandlade 
till rui~högar. För c\e~sa våra lands
m;in stfLr intet övrigt ;in hj~irtsbrande 
l1lissrii!ming och sorg. Vad de nu behö
\"a ~ir b[lde lekamlig och andlig hjälp 
och det omedelbart. Hur kunna väl vi, 
som binna till denna nöd, som äro ögon
v i ttnen dii rti II. ignorera denna verkl ig
het, 0111 vi vilja vara Kristi efterföl
jare och betänka huru inycket vi äro 
skyldiga honom och (\;irmed iiven dessa 
\';''tra medmiinniskor. 

För det and ra, lit t oss komma ihåg, 
att många av de ledande i våra samhäl
len följ t ;illlhetsl11iinnen och armeerna, 
då dessa avt;''tgat. Folket har sltlunda 
förlorat sina ledare och beskyddare. 
Viirnlösa irra de nu frfll1 plats till plats 
i det ödelagda landet liksom får i elen 
vilda öknen utan sin herde. Vad äro d,"t 
\'i kristna kallade till att \"ilra för des
sa? Skola \'i ej vara ljus och salt i 
\"~irlden? Borde vi ej skynda att ta hand 
om dessa Hl!", föda och leda dem , just 
cmedan vi älska vår Herre? Under van
liga förhållanden ha de haft ledare och 
beskyddare, nu ha de inga. Det iir vi, 
som nu måste göra vårt bästa att hjälpa 
och leda dem. 

För det tredje är den kristna kyrkan 
den enda institution a\' någon betydelse 
för kultur och folkuppfostran, som iir 
kvar i dessa ockuperade områden. Ja
panernas intresse ligger i deras s. k. 
kontinentala politik, som ej har till syf
temål att främja kinesernas intressen. 
Intet kunna vi hoppas p[l i detta !Jiin



seende från de nyskapade lokal regering
arna. Guerillaskarorna hava nog folkets 
väl på sitt hjärta, men de sakna resur
ser. De kristna stå där allena kvar in
för uppgiften. Främja de ej folkupp
fostran, kommer civilisation och kultur 
att stagnera, ja, gå tillbaka. 

För det fjärde, är just nu ett tillfälle 
för kristendomen att vinna förtroende 
och djup sympati från hela Kinas folk. 
Viljen l att edert arbete skall bli verk
ligt uppskattat av Kinas folk och göra 
ett förblivande intryck p å dem, utför 
det då , n~ir det iir mest av nöden. Kun
na vi bringa riiddning ;It detta anna 
folk från döden , från armod och brist, 
skola vi, genom våra ans trängningar att 
komma dem till hjälp i deras kulturella 
och and liga nöd, komma hela vårt folk i 
alla tider att minnas, att det var den 
kristna kyrkan, som vårdade sig om 
dem. Vi behÖ I'a därvid ej a ll s uppträda 
förrädiskt mo t någon regering el ler ing;1 
i några politiska relationer. 

För det femte, veta alla, som studerat 
romarrikets upplösning och fall, att det 
var den kri s tna kvrkan, som räddade 
elen romerska kult~ren från undergång. 
Historien lär oss, att då ele ledande män
nen i Rom lämnade staden eller dogo 
bort, fanns det ingen , vare sig enskild 
eller grupp, som hade mod att sätta en 
damm mot ödeläggelsen. Roms kristna 
kyrka icke blott räddade många kultu 
rella institutioner och bevarade den be
stående samhä llso rdningen, utan de 
t. o. m. kristnade sjä lva barbarerna. Vi 
kunna med fog påstå, a tt det var genom 
den rome rska kristna kyrkans hjältemo
diga uppträdande. SOI11 den grekiska och 
romerska od lingen kunde räddas åt föl
jande släkten. Europeer, amerikaner, ja, 
jordens alla folk stå i tacksamhetsskuld 
till den romerska kristna kyrkan för 
mycket, SOI11 då blev räddat för efter
vär lden av ci\' ilisation och kultur. För 
närvarande utföres ett stort förstörelse
verk i Kina . De fö rjustel' som vi här 
under nära ett års tid lidit under detta 
förödande krig, som ännu pågflr och 
SOI11 ej visar tecken att nft ni'lgot slut, 

äro så stora , att de knappast kunna med 
bestämdhet beräknas. Skillnaden l11el
lan förstörelsen i det gamla Rom och i 
det nutida Kina ä r, att hä r är denna <1.11
varligare och har större räckvidd. De 
romerska kristna gjorde sin plikt på sin 
tid; vad skall Kinas kristna kyrka göra 
i detta land i denna tid ? Den romerska 
kyrkan lade en djup hållfast grund och 
vann underbara resultat. Skal l ej Kinas 
kristna kyrka nu göra bruk av sitt till
Li Ile att lägga ell fast grund i \'å rt 
folk ? 

Vad ang;h de utl;indska mission;trer
na i Kina allser jag, att de nu hava en 
synnerligen s tor uppgift och ett gynn
samt tillfälle att verka för sin sak. 
Missionärcrna ha under mer än ett fl r
hundrade gjort vårt land många värde
fulla tjänster. De ha begagnat sig av sin 
rätt att evangeli sera. att utföra skol- och 
läkare\·erksamhet. Denna rätt har \'arit 
erkänd av vår regering på grund av in
gångna fördrag. :Många missionärer ha
va emellertid ansett, att det varitlJättre 
om ej dessa fördrag existerat. De och 
deras arbete sku lle i så fall, mena de. 
vunnit stÖrre förståelse och uppskatt
ning bland folket, i synnerhet som miss
bruk av dessa privilegier stundom haft 
till följd , att missionens sak därigenom 
skadats. Andra åte r ha ansett, att dessa 
särski lda rättigheter varit till gagn. Fö r 
min del ser jag sakcn så, att om dr.t i 
det förflutna kunnat ansetts vara n\'t
tigt vissa tider och under vissa förh~tl
landen aft göra bruk av missionens sä r
stä llning, är det just nu och i synner
het i de ockuperade områdena lämpligt 
att hävda missionens tillerkända r:itt. 
Ha många kineser i gångna ti der förar
ga t sig ö I'er att missionärerna gjort 
bruk a v de sä rskilda rättigheter för
dragen tillerkänt dem, kunna de nu 
t. o. m. vinna dessas gillande genom att 
göra anspråk på dessa rättigheter. De 
böra stå på sin rätt att få utföra sin 
l'äddaregärning bland krigets offe r. 
Detta är deras heliga plikt, om de vilja 
vara värdiga efterföljare av missionens 
banbrytare, och om de vilja visa folket 



verklig sympati ilvensom sin kärlek till 
den Herre som de tro på. 

TilQ' är viss om att de kinesiska krist
na' h~'sa stort förtroende för missionä
rerna. Vi och våra barn skola j kom
mamle tider aldrig glömma det storar
tade räddningsarbete, som utfördes av 
missionärerna i Shanghai, Hangchow, 
Soorho\\'. Tsingtao och andra platser, 
(bl' kriget rasat, och vi skola aldrig 
glömma de stora offer missionärerna 
gjort på många platser, där de ej ens 
r;iknat sina liv för ett för högt pI'is. Vi 
tacka dem av hela v~lrt hjärta, och vi 
hysa det hoppet, att vtlra missionärer 
med djupaste sympati vilja möta oss i 
allt lidande, som kriget medför, att de 
må ;i1lJ1U mera hjälpa oss både mate
riellt och andligt, och att de helt vilja 
släppa elen tanken, att det skulle vara 
blott obetydligt de kunna uträtta i dessa 
kriti ska tider. Må missionsorganisatio
nerna öka sitt finansiella understöd och 
sända flera arbetare att fullfölja arbetet 
i Killa trots alla de svårigheter som här 
möta. Jag är mycket glad att höra, att 
flera missioner ivra för att de missio
närer. som äro hemma på semester, 
snart må återsändas ti Il fäl tet, och att 
nya missionärer må utsändas så snart 
de Äro färdiga. 

Detta är det gynnsamma tillLillet för 
kristen ,'erksamhet i Kina både vad de 
infödda arbetarne och missionärerna 
angel. 

Med Guds hjälp låt oss utan dröjs
mål i fullaste utsträckning använda oss 
dära\'. 

Övers . av E. F 

Herren förser. 

Utdrag ur ett privatbrev friln Sel
frid Eriksson, skrivet den 25 sept. och 
sänt per flyg . 

"En av våra kristna skall försöka ta 

sig över till Shensi , och då ville VI 

passa på detta tillfälle att få med en 
liten hälsning till er alla. Vi ha nog för
sökt skicka post då och då, men det ä r 
tydl igen mycket osäkert om den kom
mit iväg ens. 

Det är llll omkring tre månader sedan 
vi sist hade hembrev! Ni förstå väl hur 
vi längta efter den dag, då vägen åter 
är öppen för post' Allt skall få sam
verka till det bästa för dem som älska 
Herren. 

Vi må gott. Hettiden liggel' nu bak
om , och en skön svalka har infunnit sig. 
Det säges att hettan i år ej varit så 
svår, men vi ha tyckt det vara alldeles 

39 0varmt nog ändå: i skuggan är j u 
inte precis så d~digt. 

Ni ha kanske hört om vår lille Lars 
sjukdom. Han blev förkyld vid besöken 
i bombgrottan , och det varma vädret 
tog också hårt på honom. Under lång 
tid hade han hög feber. Ett par vänliga 
japanska läkare sågo till honom, Han 
fick också medicin, men vi tro, att det 
var de många bönerna, som gjorde mest. 
Gud hörde oss, och gjorde vad som syn
tes omöjligt: helade vår lille skatt. Nu 
är han nästan alldeles bra. 

Ni skall inte vara ängsliga för ossl 
Oss fattas intet nödvändigt. Bränsle ha 
vi kunnat köpa för hela vintern, likl.så 
fotogen . Spannmål finnes att köpa , :nen 
ingen potatis och bara litet grönsaker. 
Frukt ha vi kokat in och torkat. V:lr 
präktiga ko mjölkar bra. Vi ha nu ut
fört en del reparationer i gästrun-;.men, 
så att vi nu ha två rum i bredd att 1)0 i. 
De andra rummen återuppbyggas inte 
nu, 

Arbetet håller på som vanligt. V; ha 
två evangelister och två bibelkvinr:o; i 
byn, som vi bodde i en del av SOtillna
ren. Många vilja där höra evangelium. 
I staden är det lugnt, och vi ha ej månget 
flyktingar kvar. På landsbygden är det 
0säkra förhållanden. Bilvägarna ha re
parerats. Jag besöker Yuncheng ibland. 
Våra kamrater i Shansi äro alla, så långt 
vi veta, friska. Herren förser på allt 
sätt. 
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Hanna går på husbesök tillsammans 
med bibelkvinnan. I förrgår voro vi, 
Hanna och jag, ut till byn, där vi bodde 
i sommar. Bedjen för verket'" 

Ännu sker under! 

Fröken Maria Pettersson skriver i eet 
brev av den 7/9 bl. a. 

"Denna regniga dag vill jag >.anda 
eder en hälsning. Det har varit v<t'digt 
torrt, men nu regna.r det så myck<.:t me
ra. Gud torde ha någon mening aven 
med det. 

Skolorna ha begynt, och vi hOJ![Jas 
också få sluta terminen. För Gud är 
ingenting omöjligt. I går, trots at t det 
regnade, var det flygaia rm i Loyang. 
En av de våra var d~tr för att köpa 
böcker. Gerda Gustavsson är nu i Lo
yang, och Ella Dahle har åte rvä nt till 
Shanhsien. Carl-Johan Bergquist och 
Erik Malm, blevo pil väg till Tali in
regnade i vVei-nan, har jag hört. Gott, 
a tt det nu är lugnare i Tunginvan än 
för en vecka sedan. 

Vi ä ro alla, så vitt jag vet, tämligen 
friska. Ella var duktig. Vi promenera
de fram och åter till byar på 30 li's av
stånd. 

Potati s och grönsaker finns a tt Hl i 
marknaden. Kan hirsskörden bärgas 
blir den god. Kläder och tyg ha stigit 
till dubbla priset. Genom vänners för
sorg har jag kunnat bistå några få fJyk
tingefamil jer . 

Hoppas vi kunna få ha stormöte i 
höst, men vi veta inte hur det kan bl i. 
Bedjen för saken . Vi kunna inte säga 
att vi lidit brist på något. Våra med
hj ä lpare ~iro alla snälla och trogna och 
tjäna villigt efter förmåga. Fjorton av 
de större barnhemsgossarna äro i kri
get, men genom att de kunna läsa och 
skri va rätt så ledigt, ha de fått plats 
vid telefon, telegraf och som sjukvår
dare o. dy l. En var nä ra döden, då de
ras tåg bombarderades. Banden på be
nen brändes a v men ingen skada för
övrigt. Ännu sker under! 

Guds omsorg. 

Utdrag ur brev frim fru Elsie Berf
quist, skrivet den 17 sept. i Shanhsicn. 

H är har regnat nä sta n v arje dag sen 
vi kom mo hem fr ;m landet, S11 nu iir het
ta n bruten och SOl11maren 1938 et t min
ne. Ett minne , rikt pfl prov på Gucls om
sorg om oss och beyarande nåd. Största 
clelen ay sommaren har ju varit siillsy nt 
sva l. .'\ugusti var dock ganska varm och 
regn lös. Vi reste hela familj en ut till 
Tsaiyuan i slutet av juli för a tt "ra nn a 
över en söndag. M en så läto vi oss över
talas av de snilIIa kristna där att stan na 
längre - och just då ko m sommarens 
varmaste veckor. Vi fingo bo i försam
lingens (ej missionens') gästrum, och 
så hyrde Yi en grotta på en granngard, 
där vi kunde iita, läsa och skri"a och 
för övrigt vistas, när det var som hetast 
på dagen. Sil kom mo vi att stanna där 
fem veckor. Nitr vi I.;;ommo hem, hade vi 
en vann dag och natt, sen k0111 regnet 
och s valkan ' 

Hur underbart att just i år \'i hatt 
minclre sjukligt än vanligt om somrar
na. Man kunde ha väntat tv ä rtom. sär
sk ilt i fråga 0111 de kamrater, som haft 
stora ska ror kineser - flyktingar 
omkring sig. Men Gud ä r icke bllnden 
av sina naturl agar. 

En resa i stridslinjen. 

Ett par kvinnliga missionärer .. till
hörande Kina Inlandsmissionen, före
toga i mitten av augusti en resa i strids
linjen för att komma fdm Kuling , där 
de vistats en tid under sommaren, och 
å ter till sitt arbete. En av dem, fröken 
F. H . E. Hart/ett, har i "China's Mil
lions" . ski ldrat färden, och då denna 
skildring är en ticlsbild från Kina just 
nu , ha vi gjort en översättn ing och in
föra den här nedan: 

I allmänhet möter det ej någon svå
righet att vid sommarsemesterns slut 
resa fdm Kuling, men i ~lr , eLl str ider 
pagingo run t omkring berget, \'ar det 
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s\'årare, Det syntes emeller tid förefin
nas en möjlighet för i'!terresa, och den 
17 augus ti res te fröken Huntame r från 
A me rika och jag fr ~tn Kuling, försedda 
med pass frå n de militära mynd igheter
na och e tt brev till borgmäs taren i 
Teian. En vecka tidigare hade en man
lig mi ss ion ~l r lyckats komma fram på 
denna väg. 

Vi voro oroliga för a tt en av bärarna 
skulle vara fö r klen , men han försäk
rade oss, a tt han orkade med bördan, 
V i hade dock ej kommit Iilng t fö rr än 
de t v isade sig att han tag it på s ig me ra 
än ha n o rkade, men d ~t var de t ingen
ting a nna t att göra än a tt fortsä tta och 
att söka uppmuntra honol11 S;t go tt vi 
kunde. Snart funno vi ut, att han ocksft 
va r hung ri g, och de två s tarka biirarna 
voro sna rt utom synhåll framför oss, 
under det a tt den klene ej ha nn med. 
Vi satte oss prt vägkanten, och då vi 
:;jälva ej kunde se ni'tgon utväg ur den
na s vi'trighet talade vi om det a lltsam
mans för H er ren. Så smfmingolll lade 
en av de starka bärarna ne r sin börda 
vid en "iloplats och kom sedan åte r, tog 
den s ,'ages bö rda och gav sig iv äg med 
si'Ldant far t , a tt bäraren, som blivit av 
med si n börda, ändå ej hann med utan 
a ndfådd kom fram så småni ngom till 
vi loplatsen, där vi alla stannade litet för 
att vila. Höjde rna runt omkring oss och 
sjön nedanför syntes så vackra fr å n vår 
vi loplats, men vägen ner syn tes oss så 
lå ng , och vi behövde a tt ha tillrygga
lagt den före mörkrets inbrott. 

Två kinesiska soldater voro också på 
väg ned för berget. En hade en börda, 
men de n a ndre hade ingen. De f ingo 
höra om vå r svå righet, och till vå r s tora 
förv å ning och g lädje tog elen sistnä mnde 
vftr kl ene bärares börda. På det sä tt e t 
kunde vi komma fram utan svårighet, 
och inom kort hade vi ti II ryggalagt den 
brantaste delen av vägen. Vid ä nnu en 
Yilop lats fingo bärarna äta sig mätta , 
och vi fi ngo vat tell att dricka och för att 
fy ll a v[tra flaskor. Sedan fort satte vi 
igen och vå r ridderlige soldat bar a llt
jämt bördan. Vi kOl11mo dock snart till 

platsen dilr soldaternas och vår y;ig 
sk ildes. Det \'rI.r dft n:l s tan omöj li gt a tt 
få solda ten a tt taga emot litet pe ngar. 
Han sade, att då han hj ä lpte oss oell sin 
k lene broder. så gjorde han endast 5in 
plikt av lörlek till sitt la nd. - Denna 
förs ta erfarenhet av Guds omvardnad 
om oss , då a ll t sy ntes yara hopplöst, 
kOI11 " ä ril hj iirta ll a tt jubla av g lädje. 
Det sy ntes vara s;\soI11 e tt Gucls in segel 
på d'tr resa och vi Yis:; te med säkerhet 
att Gud yar med oss. H uru lj öd ej lo\'
s;lI1gen till ha ll S ~ira i ,,;ha hj iirtan I 

Vår ldene b~lrarc var nu utvilad och 
mätt. Han tog si n börda och härdade 
tappert u t u nder ~t te rs toden a v vägen, 
ehuru ya ndrillgell ej va r lätt för någon. 
Vi hade kommit in i stridsomr~\det. 
Vaktposter ,'oro utpos teracle ö,'erallt, 
och mall SYll tes beredd att taga emot 
fienclen. DC II i distrikte t befillha" a ncle 
officeren skull e g ranska ,'ilra pa ss. LKh 

vi fingo d~lrför g;il iII i en närbe lägen 
hy medan vi'tr a hära re stannade k" ,H 
vid lands l' iigclI . Off ice ren ifr;tga "a!' 
utomordentl igt ,';i n I ig mot oss och gjo r
de det möjligt för oss a tt , -and ra I'idare. 
Det ta var också ,'a d vi sjä lva önskade. 
Ju l;ing re Yi kuncle fortsätta då, de~to 
lättare blev dagsma rschen på följalld ri 
dag. V i fingo två so ldater SOI11 eskort . 
en gick före och visade vägen, den andrE' 
följde efte r. Det hade hunnit bli mörkt, 
men den to rra. dammiga stigen syn tes 
ganska klart , och so lda ten, SOI11 "i sade 
viigen, talade vä nlig t och ol11tänksari\l 
0 111 fö r oss, när " i behö vde iakttaga fiir
siktighet. P å ett s tä lle, jus t där vägen 
"ar som mest uppgrä vd. mötte Yi en 
grupp soldater , och deras ledare hade r:n 
elektrisk fi cklampa, med vi lken han "än" 
Iigt visade oss vägen över uppgrä 'II i11

gama. Hans underl ydande voro fu 11 t u t
rustade för kriget, och vår eskort ta la de 
om, att de va ri t i e lden natten förut. 

Småningom nådde vi må let för d ',r 
vand ring den dagen. Vå ra härare k;illc!e 
s tor lättnad och kanske vi också g_i()l'de 
det, ty det hade var it en säregen erfa
renhet att vandra f ramåt i mörkret ('ch 
med b lott nftgra mi nuters mellanrt1l1; iJ Ii 
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anropad av vaktposte r samt hör8. vilr 
eskort svara med att ge lösen. Vi "')1'0 

nu omgivna av soldater, som yoro m)'c
ket vänliga och frågade oss 0\11 all t \11öj
ligt i våra hemländer. Efter en s tullds 
sam tal föreslogo de, att vi skulle fort
sätta ,iandringerJl ännu en timma, fram 
till en trevlig plats där vi kunde få bad 
etc. Vi svarade, a tt V1: kunde fortsätta, 
men vå ra bärare orkade ej , och vi bryd
de 0'3S ej så mycket 0111 "ar vi sovo, ute 
eller inne. De envisades dil a tt Hl koka 
ris åt oss, stiiJlcle i ordning grönsaker 
och öppnade en konsen'burk med kött 
för v;Lr räkning. De gi'l\'o oss också vat
ten, så att vi fingo t"iitta oss, och offi
cerarna avstodo sina tältsänga r med 
myggnät åt oss. Vi vilade därför gott, 
men jag ii r r;idd att officerarna sjä lva 
och de ras manskap ej hade l ika skön 
vila. ty de lågo ute , där myggen voro 
mal1ga. 

Så snart det blev ljust följande dag 
fons<ltte vi vandringen. En löjtnant 
eskorterade oss, och han hade order att 
följa med till borgmästaren i Singtze 
och att skaffa en stark bärare i stä llet 
för den som var för klen. Borgmästaren 
bodde mycket längre bort än iöjtnan ten 
t rodde, och när han S!'lg huru svag bära
ren var, gick han till en byfogde ej så 
långt fr ån platsen, där vi legat över nat
ten. och fick där fatt i en stark och duk
tig bärare åt oss. At den klene skaffade 
löjtnanten frukost, och sedan fick han 
vä nda åter till Kuling. På detta sätt kun
de Yi riktigt njuta av morgonpromen<l
vi fi ngo varm t va tten pil fyllt i v.ha flas
den och kom\11o framåt ganska snabbt. 
Borgmästaren i Singtze hade nödgats 
flytt a rätt långt ut på landsbygden i 
distriktet. Han mottog oss vänligt, och 
vi fingo varmt "atten påfyllt i våra flas
kor. Vi blevo törs tiga under vandrin
gen i värmen' Kvällen förut hade vi 
varit mindre än r/3 sv. mil från staden 
Singtze, som fyra dagar senare föll i 
japanernas händer. Borgmästaren gav 
oss eskort, som skulle ledsaga oss till 
Teian. Vi begärde aldrig att få eskort, 
nien det gjorde viigen mycket lättare att 

vi fillgo det. Vi va ndrade nu på ell väg. 
SOI11 varit a utomobilväg, men som IlU 

"ar söndergrävd. Det var ej långt mel
lan de uppgrävda c1jujJa hftlorna, och vi 
I1l fls te å ter och åter göra små omviigar 
för att komma omkring !J i't!orn a och 
tras sliga taggtrådsstängsel. 

Solen stod högt på hImlen, och vi ha
de det riktigt varmt, men det gick i 
alla fall ganska bra. Ett I:tngt viig
stycke var vattnet slut, och när vi där
efter kommo fram till en liten hyckla 
med halmtak och en kruka vatten, b! ,,
vo "i riktigt glada emedan våra pas:ö 
sku lle granskas här, och vi sörjde ej 
alls över, att det tog en rätt lång stUilCI 
innan vi kunde fortsätta. Det dröjde 5;'1 
länge, att då vi fingo passen -,illbak;" 
hade vi hunnit att bli ganska utvilade! 
Från denna plats fanns det utmed V ~ig,(, ~l 
här och d ~i r stora krukor med kok, v;:t
ten, som myndigheterna plaserat elt Fil' 
att möjliggöra för flyktingarna att 
stilla törsten. Det sista vägstycket , d!l 
staden S0111 vi yoro på väg till börj,, :k 
skönjas, var påfrestande. Våra fötter 
och ben hade då nästan gjort allt vad 
de förmådde. Det var varmt , och vi vo
ro uttröttade. Då fingo vi höra motor
bulle r, och det ljudet var välgörande. Vi 
s läpa de oss fral11~lt i riktning mot sta
den och kommo till en bilstat ion! Vår 
eskort manade oss att skynda på. En 
lastbil skulle just gå, full av flyktingar. 
Ja, de kunde ta oss med också, bara vi 
kommo på fort. Raska på! Bagaget kl ~
tacles på, och själva klättrade vi U[Jp , 
funno en tr~lIlg plats, och iväg bar de t. 
0, vad det var skönt där i luftdrage t I 
Vi samta lade med flyktingarna, och alla 
berömde de militären, som behandlat 
dem så vä I. 

En soldat på bilen fråga de vart vi 
skulle. - "Till Nanchang? - Dit ska 
inte bilen. Vi ska endast till Yungsil', 
fyra sv. mil på denna sidan Nanchc.ng.·' 
- Vi sågo bestörta pil varandra. Vi 
hade just suttit och föreställt oss hur 
det skull e vara, då vi kommo in p;'\. mis
sionsstationen: Våra vänners fön'ii ning 
och - ett bad, en säng. Detta hade synts 
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OSS ~ ;l lockande. Men, vad mer' Herre'] 
hade gjort stora ting för oss, och hari 
skulle alltfort hjälpa. 

::\iir lastbilen stannade, hoppade vi 
ner och bagaget kastades efter o:;s. V i 
sutto p{t våra saker tills flyktingarn:! 
hade gatt till det kvarter, som var be
rett ;tt dem. Sedan gingo vi till be:f~iI

haYi\l1de officeren. Han var en kristen 
frfln provinsen Szech,yan, och ätel' l>1e
YO ,-i föremål för viinlig omtanke ocll 
artighet. Kanske det snart kom en la51.
bil. som skulle g-tt till Nanchang. Tiden 
var iltminstone inne för en att komma. 
En soldat fick i uppdrag att se efte': ba
gaget. och vi fingo ett rum diir vi kur, 
de t,-ätta oss, och där man serverade c·ss 
kokt dricksvatten. En liten soldatpojk i 
alldeles för stora skor passade upp n~s, 

och yi hörde honom sjunga under det 
han traskade omkri ng: "Jesus ~i lskar 
mig jag vet, ty min bibel säger det." En 
annan soldat kom in och hade en dol
larsedel i handen. Han ville att vi skulle 
skriva upp på en lapp vad vi ville ha 
att äta. Men vi lade oss på halmen och 
somnade st! gott som genast. 

Vi blevo riktigt förvirrade och yr
,' alma, då en soldat kom och väckte oss 
kl. 3 f. m. nästa morgon. En lastbil 
hade just kommit in, som skulle ti!l 
Nanchang. Vårt bagage var redan p?t
lastat. Vi skyndade att göra oss i ord
ning och stapplade ut till lastbilen, som 
var full av soldater. Dessa voro synner
I igen vänj iga mot oss. Under det att 
,-i färdades framåt, ljusnade det, och då 
det ,-ar fullt dagsljus voro vi i Nan
chang. Nog sågo vi ut som flyktingar, 
men missionsstationen låg strax intill, 
och snart hinc\e vi oss som nya männi
skor. 

Här skildes fröken Huntamers och 
min väg. Hon reste kl. 8 e. m. österut, 
och jag for en timme senare till Chang
sha_ En översvämning, som förstört 
bam-allen , gjorde att jag blev två da
ga r försenad. De dagarna vistades jag 
i t i'lget, det fanns ingen annan utväg. 
Några trevliga timmar tillbringade jag 
i Changsha hos doktor och doktorinnan 

Keller, och pil C. 111. samma dag som jag 
kom dit lyckades jag komma med ett 
t;\g tiJI Hanko,,", dit jag anlände kl. 7 
e. m. påföljande-dag, sju och en halv dag 
efter detiag reste fr ån Kuling. Sju och 
en halv dag tog alltså en,-resa, som jag 
några veckor tidigare gjort på mindre 
än 24 timmar' 

F. H . E. Bartlett. 
(Övers. av M. L.) 

I lidandets ugn. 
Våra kristna trosbröder i Kina ha 

nu gång p~t gång kallats att genomkäm
pa nödticIer, den ena svårare. än den 
andra . Vi erinra 0111 martyrtiden 190 0, 

om den stora frestelseperioden 1927 
samt om den följande tidens komll1unist
horder och deras härjningar. Knappt ha
de det börjat ljusna igen och en löftes
rik återuppbyggnad, icke blott socialt 
utan fr a mförallt andligt, tagit sin hör
jan, förrän krigets åskor åter hördes dfl
na och en ödeläggelse sker mera 0111

fa ttande och fruktansvärd än någon fö
regående. Dagen förvandlades till svar
taste natt. Med bävan frflga vi oss åter: 
Skall Kinas kristna församling drän
kas i den f Jod, som draken åter utspyr? 

Ännu är ju flertalet av Kristi bekän
nare bland Kinas folk blott barn i Kris
tuS. Ännu leva de flesta bland dem · 
spridda utan det stöd, som kristen ge
menskap giver. Men vi stå här inför ett 
stort under av Herren . Vi finna, att de 
i stor utsträckning bestått i eldsprovet 
och giva vittnesbörd om en uthå llighet 
och ett tå lamod, som måste hos oss 
framkalla tacksägelsens tilJbedjantill
lika med en förödmjukande bekännelse 
av den gamla kristenhetens tillkorta
kommande under världskriget. 

Jag har i min hand en serie vittnes
börd om den anda , som känneteckna r 
Kristi bekännare i Kina just nu, och 
som jag ej kan annat än söka tolka föl' 
s ~irskilt missionens vänner, att det må 
bli en hjälp för oss till att hålla ut i 
missionens gärning. 
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Följande exempel på kristligt mod 
hos en pastor anföres: En k inesisk pas
tor \Vu skulle just avsluta sin predikan, 
då surret av bombplan hördes. Ett par 
illcl!'e kvinnor reste på sig och gjorde 
min av att vilja avbryta honom, men 
han lät ej störa sig. Någon tillkännagav, 
att de nu skulle sjunga en sång och upp
taga offre t men dessförinnan ville denne 
berii tta en händelse. N u di'll1ade bomb

. jJJ.anen rakt över huvudena, och de när
\'arandes ansikten bleknade av skräck. 
Berättaren fortsatte emellertid lugnt 
och stil la att tala om hur de kristna 
ombord på Titanic, just som skeppet 
höll på att sjunka, bådo tillsammans, 
och att det sista man hörde från dem 
var en sång. Hymnens ljuva toner från 
dessa å terljuda ännu för oss, sade han, 
ty de kunde i dessa hemska ögonblick 
ännu tillbedja och lovprisa Gud. Så an
gav han sången utan ett ord 0111 bomb
planen. Alla stodo upp och sjöngo- s;'\n
gen till slut trots hotet från Juften. 

Ett liknande exempel berättas från 
Kanton: Det var pingstdagen, och vi 
deltogo i en nattvardsgudstjänst, som 
jag i hela mitt liv ej kan glömma. Bomb
plan kommo med fruktansvärt dån mitt 
under gudstjänsten. Vi hade nedslag 
och eldsvi'tdor runt omkring oss. Jag 
si'tg hur biskop Moh, en man på 70 år, 
som ledde gudstjänsten, på grund av ex

plosionen, som skakade kyrkan, drog sig 
tillbaka något litet från altaret, men 
han avbröt dock ej gudstjänsten. Det 
syntes hemskt. att sådant sku lle hilnda i 
Kristi närvaro, men jag betänkte, att det 
var just till en sådan vär ld han steg ned, 
och det var här han gav sitt li v och vi 
sacle sig därigenom vara en verklig 
Frälsare. 

Vidare ber~ittas 0111 en infödd pastor, 
:;om nödgades fly från Nanking med sin 
fami-Ij-. Efter gränslösa strapatser och li
clanden tog han sig fram till Changsha, 
alldeles utblottad pit a llt. Med oförmin
skad frimodighet skaffade han sig nu 
möjligheter till utkomst, som han emel
lertid använde till att hjälpa och rädda 
flyktingar. :;\Jed medlemmarna av sin 

församling i Nanking uppehöll han fi:ir
bindelse och arbetade oförtrutet att 
rädda och hjälpa dem. På detta sä tt ta
ga de kinesiska kristna sina ägodelars 
skövling med l<ristligt tålamod och söka 
på det sät t de kunna hjälpa varandra i 
nöden. 

Ännl1 en infödd pastor beskriver sin 
flykt från Nanking till Nanchang. Dc 
måste färdas den 80 sv. mil långa vägen 
mest till fots. Jag har förlorat all t, skri
ver han, mitt bohag, mina böcker, mina 
manuskript, men Herren har i dessa nö
dens tider givit oss andra ting av oför
gängligt värde. 

Det ~ir herdar med sådant sinne Her
ren har givit sin församling i Kina. 

( Forts.) 

Insänd litteratur. . 
I).,TDISKA BARN. Av Jeuny HoI/JIåsClI. 

]. A. Lindbl~ds Förlag, upps~ l a . \);) sid. III. 
Pris K r. 2: SO. 

"GuJd är och förblir guld, men miissing 
kiln aldrig bli annat än mässing", så lyder 
rub riken över en ilV berättelserna i denna 
intressanta bok om barn i Indien. Kanske 
skulle miln kunnil sägil, att rubriken över 
den berättelsen kunde varil en överskrift över 
hela boken. Liksom denn~ berättelse visar 
nämligen boken i sill helhet, att det finnes 
"guld", som är av förblivande värde. även 
om t. o. m. duktiga människor kunn;, tagil 
miste på vad som är g uld eller mässing. Att 
Gud förmår skapa fram "guld" i indiska 
J?arns kar~ktär vis~ s tydligt i boken, som pa 
det varm~ste rekommenderas. 

M. L. 

Försäljning. 
Syföreningarna i Stockholm för ::)n.:n

ska Missionen i Kina anordna fredagen 
den 25 november för säl/ning ti Il för
mån för Missionen på K.F.U.K:s lo
kal, Brunnsgatan 3. Försä ljningen bör
jar kl. 10.30 f. 111. Andaktsstunder h{t!
las kl. I2 111. och 7.30 c. m., kl. 12 talar 
komminister Johan Hoff och 7.30 e. m. 
missionär Wilhelm /Jerghng. 

Gåvor, även in natura, mottagas tack
samt under nedanstående adresser samt 
ptl S .M.[(:s exp., Drottningg. 55. 

Doktorinnan 111aria Berg. HantYE'rka
regatan 28. 
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Fröknarna M. och iV . Cavalli, öster
nla!~~"!sgCl.t2.!"! 7'2~ 4 tro 

Fru Bell Fries, Soltäppan, Storängen. 
Fru Hrt11na Hallström, Odengatan 26. 
J:ru J1!lina, Johansson, Auravägen 10. 

Djursholm. 
Fröken Tek/a Li/ljeqvist, Norrtullsg. 

55· 
Fru Olga Magnusson, Garvare Lun

dins Gränd 3. 
Fru Mar'y von Malmborg. Engel

brektsgatan 13. 
Fru Bedet R edetl, Hiilsingehöjden 9· 
Fröken T/lyra Sa11dstedt , Vesslevägen 

40, Alsten. 
(h'erstinna11 Louis(/. Tott ie, Storän

gell. 
Fru Karin /;VemLe1'slröJlI, Lidingö. 
Ghvor avsedda för " Kinaliinkens 

bord" mottagas på S.M.K:s exp., van·id 
sär~kilt bör angivas. om g;'I\'orna i.i ro 
a vst'cJda för clettn bord. 

H.\NS STJÄRNA I öSTERI\. 

35: e A r g . 

Recligerad av Erik Folke. 

Innehållsförteckning: 

P:l 	 Hans skuldror skall herradömet 
\·ila. Av kyrkoherde C1I111Wr Arb
ma'll. 

\Lillniskans vrede \'arder dig till pris. 
Av l11issionsförest. El'i/~ Folke. 

\1i11 första jul i Kina. Av mi ss ioll sfö
rest. Lri/~ Folke . 

Vår sista jul i Killa . Av fru Mim'mi 
Folk e. 

Hem - hemma. A\' missionär /lugus~ 
Berg. 

Vad de talade Olll . /\. v f röken Lur: 
Blom. 

E n dröm. j \\' Al. 

"Ett Iiink1l1öte.·' ; \ \' fröken Hi/dur 


BIO1/! . 
Det 	 första kr istna mi ssionsföre taget i 

Ki na. l \ v mi ss ionär iVath, Eng
bäck. 

Guds ord bär icke bojor. Av mI ssionä r 
Joh. 	 AspbeJ'g. 

..\kalla mig i nöden. }\\' Illi ss ion;ir 
H/il/I. J5ergling. 

På gator och g riine!er. .1\\' fru Ingrid 
/ Ispberg. 

"Han leder Ilil r;itta \·;iga r." A\' frökcl1 
Eb ba Vid:-I/. 

GI;idje i arlletet. _'h fröken Gerda Gus
tavsson. 

Välsignelser i trons och lyd nadens spår . 
Av fröken Jfaja I ,lll'f.rhnar/? 

Söndagsskolan i K illa. A,' l11is,;ion;l1' 
Jim'ris fJergling. 

Sönclagsskolan pil drt Illissionshlt. Av 
mission ;ir Carl-Jol/(lJl Bergq/tist. 

Rekvireras trilll S \-e nska Missionen i 
Ki na Förlag. Drottn inggatan 55, Stock 
Itolm.. Pri s : häft. r:50; l,art. 2:-: 
kl otb. 3: -. Vie! köp av min st 5 ex. 
läm nas 25 % rabatt. Ej fraktfritt. 

REDOVISNINGAR 
för medel influtna till "Svenska Missionen 1 Kina" under okt. ]938. 

Allmänna missionsmedel. 
1')"1:3. Onämnd, till E lna Leneii s un

derh . ...... . ...... ...... .. . 
1570. Calif. Kom., ti Il N. o. O. Sty

reliLlS underh. . .. .......... . 
1.) /6. Re sebidrag fr. H.efsnäs ..... 
1577. G. G., Uppsala . .......... . . 
1.j 78. G. L., Pengsjöby .. .. . ..... 
1·j 79. K. S., Vinslöv, "At Henen" 
1ö8 "En ficksp~ rbös,a" . . . . . . . . . 
1.jQ. T. S., S~la . . . . . . . . . . . . . . . . 

158:3. 
1586. 

10: 1587. 
1:588. 
1590. 

5: 
10:94 

1591
3,) ' 
2:3: - 159,t 
2,3: 
33:6:3 
10:- 1595. 

H. S., M unk su nd, gm A. R. .. 100:
"P.1 M~mmas födel sedag" .. 50: 
Offerkuvert fr. Köping . .... 30:
Missionsinkomst fr. ,F· - s . .. . 100:
r M. 1'., Obbola . ........ . 10 :
Onämnd, Sve nsby n, gm U. E, 
lvlunksLlnd . . . . . . . . . . . . . . . . c,:
S. o. l G.. Os tvik, i st. för 
blommor ti Il A nna o. ]. F. 
L ind holms, Skellefteå bilr 10:
L. M. F., till Frida Pr:dz o. 
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15H6. 

lö97. 

lö98. 
1599. 
1600. 
1601. 

1602. 
1603. 
160ö 
16fl6 
16J7. 

16J8. 
160H 
161U 

1613. 
lö14. 
1615. 
1616. 
1617. 
1618. 

161H. 
1620. 

1621. 
1622. 

l623. 
1624. 
l625. 
1626. 
1627. 

1628. 
l629. 
l630. 

163t 
1632. 
1633. 
163'5 . 
1(j36. 

1637. 
1638. 

16.39. 

1640. 

1641. 
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Melria :\vlins underh. 99:): 
A. H., l{arJskrona, i st. [lir 
blommor till Överste Totties 

'hfrr " i tacksamt minne" .. . . 5:
H. H., Virserum, "Herrens 
tionde" ... . .... . ......... . 3:5:
B. L., Stocksund ......... . 100:
H. o. r. J., Gbg ........... . 30:
M. R. Sthlm .. . .......... . 15:

Vänner på Mi ssion shemmet, 

Du v bo, samt E. o. M. F .. L. o. 

H . B., A. o. M. L., i st. för 
blommor vid Hulda Anders
sons grav .. . . . .. . ......... . 15:
Medel fr. Mora ....... . .. . . 27 : 
D. o. C. A., Sthlm .. . . . .... . 25 : 
::Tillägg till e,? ficksparbö ssa" 10:-

HerTens del .... . ....... . 30:
Del av koll. 2/10 gm E. N., 
Borås ............... . . . . . 20:
~~or :;hel11 ~ , iV[fg. . .......... . 34:
En lank ... .. .... .. ..... . 25:-
Länbrna~ sparb. tömning, 
FJ!;;p <l n, ti!! ~<-ti1I.Cl E,ik.ssOllS 

1642. 

1.643. 
1.644 
1645. 

1646. 
1647. 

1648. 

1649. 

16-50. 

l651. 
1652. 
1.653. 
16:')4. 
1ö5::>. 

1656. 
1657. 

Hl.58. 
1659. 

1660. 
1661. 
1662. 

1663. 
l664. 

1665. 
1666. 
1667. 
1668. 
1669. 
1670. 
1671. 
1672. 
1678. 
1679. 

168J. 
168J. 

1(j82. 

H:i8-!. 

1G8,'). 
1686 

1687. 
16SS. 

underh. . ........ . ........ . 

B. o. K. L., Sthlm ......... . 

H. l. ................... .. . 

A. P. , gm d:o . ............ . 

A. O., gm d:o ........... . . . 

H. L., S thlm .... . ........ . 

H. S ., Mariestad. "födelse
(bg~ bl o mll1or" . . . . .... . . . . 
O. E. N., Piteå . .. . . . .. . .. . 
T. o. C. G ., S kellefteå , "tack
offer " till E. Sjöströms un
derh. . ..... . ........... . .. . 
A. \V. ]., Sthlm . . . . .. . .... . 

A. C., Sthlm, p~ "tacksägelse
dagen" ..... . . . .. . . .. ..... . 
W. B.. . ... . .............. . 

1'1'1. U., Lista .. , .... . ....... . 

S . W .. Nkpg . . .... . .... . .. . 
"G~va till mi ssionen" ... . . . 
E. ]., Boden, till Joho A sp
bergs underh. . ...... . ..... . 
S. S. , Jkpg .... . .... . ..... . 
]. D. S ., K vidinge . .. . ..... . 
"Herrens del" gm r. H., Skel
leftehamn .... . ........... . 
L P .. Vejbys lätt .......... . 
E . M., Sthlm .. . .......... . 

K. VY., Hem se .. . ..... . .. . . . 

J. O. ;-J . fl.. . ... . . . .. . ...... . 

]) H., Stens jön , "tacko ffer till 

Herren" . .... . . . ...... .. .. . 

"Ta ckoffer " ..... . .... . .. . 

Koll. vid skioptikon föredrag 

gm K. H., Sm. Ta berg 

GA v" efter eJ:o gm HlI skv;lrna 

!I'[etod is t fö rsa mI. .... .. .... . 

D:n viel ski o ptikon föredrag. 

gm A. A ., Fids te rbo 

Vänner i SkellefteA }( inakrets, 

J oh. ii: 22, i st. för blommo r 
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15 :

5: 
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40:

1.5:50 

4:10 

10:

vid Anna L indholms, Mari a 
Isakssons O. Lina Jonsson s bår 
A. O. J. S., d:o, vid Anna o. 
]. F. Lindholms, Lina Jon s 
sons o. M a ria I sa kssons bår . . 
Vita Bandet, el :0, (Lo ..... . 
S. N., L:'Ingviken, el :0, e1:0 .. . 
B. o. R. S., d:o vid Anna o. 
]. F. Lindholms bår ....... . 
E. P. O. B. F., d:o, d:o . . . . . . 
S. O., el:o v id Ma ria Isaksson5 
bår .. . .... . . . .... .. . . . . . . 
]. A ., d:o vid Annil Lindholms 
o. Lin a Jonssons bår 
E. O., :3 1'im. 4: 7, 8, (1:0 vid 
Maria Isakssons bår ...... . 
M. VV., d:o vid Lina Jonssons 
b:'lr .. .... . .............. , . 
E. B., d: o, d:o . .... . ..... . . 
E. D., Gbg .. . ............ . 

E. S. , Rödjeniis ...... . .... . 
Sunnerängens Mi ss . s vföre n. 
"Tackoffer till Herren i Her 
rC;1 S Jes u nainn" (!v i-I. J'\._, 
Lund .......... . .... . .... . 

1. P., Vejbys lätt ... . ...... . . 
Koll. på L. M. F::; möte i 
Landskrona .... . ......... . 
Onämnd .. . ........ .. .... . 
Koll. i Luth . mi ss ionshu set. 
L andskrona ...... . ..... . 
"T acko ffer" Ps. 69: 1.7 ..... . 
L H., Sthlm .. . .. . .... . .... . 
"Familjen I sa ksson , till M am
m as minne" gm A . B. , Skel 
lefteå .. . .. . . . ....... . ... . 
"~n liten .droppe, Ps. 71: 1, 3" 
Ungdomstörbundet, gm A . N. , 
Malmö .. . ... . .... . .... . .. . 
K. F. U. K., M almö ....... . 
L~nkarna i Malmö .... . .... . 
Gm E. k, Trelleborg 
L~nkarna i Kri s tians tad ... . 
K S., Vinslöv . ........... . 
1<. F. U. K., Hbg ...... . .. . 
E. J.. Jkpg . . ......... . ... . 

S . ]., Orebro ..... . ....... . 

1<. K., Björkeby ........... . 

F. J.. Kinnem;!Ima , "ett litet 
s trå till s tacken" ....... . ... . 
]. v. M., S thlm .. . .. . . .. .. . 
T st. [ö r the vid samk väm på 
K. F . U. M... . . . .. . ....... . 

S ak. 10: 12, till W. Berglings 
underh. ~)JO: - , d:o iltt utbe
tala s fö r vi s telsen i Uppsala 
för s tudie r 3ilO:- ......... . 
" E n H e rrelIs tj änarinna", till 
T. Lindgrens underh . ...... . 
N. L. . . ...... . .... . .... . . . . 
Tostarps syförc:n . gm A . l, 
~i[,unkaljung by. .;: .. ... .. .. . 

L n tacksa lll lank ..... . ... . 
A. A., G i;; ,;t' I;'t;; ... ... .... . . . 
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1689. Skillingaryds Kri s tI. Ung
doms fören ................ . 

1600. "Tacks~gel~~gllva ,fr. Länkmö
tel l Savar .... : . ......... . 

16\)8. Björkö lvUg ............... . 
1694. H. J., Mölnbo .... .. ..... .. . 
1695. H. H., Brötjemark ......... . 
169(). Hälften av de koll. som insa m

lats inom Värmlands K . F. U. 
M., under Martin Berglings 
hesök . .. . .. ...... ........ . 

16!;J7. 	 "Tack iör Guds underbara 
hjälp och bönhörel se" ...... . 

j 69S. En länk ........... · .... · .. · 
lö99. Jes. 49: 23 b . ... .. ........ . 
170~) . R. E., Piteå .... . .......... . 
HOl. Visby Femöresfören.. ..... . . 
l70:3. A. vV., Simrishamn .. . .... . 
1704. E. S ., KUl11la .............. . 
170i). M. L., Ost~rsund ..... . .. . 
1706. M. L., i s t. iö r blullll11 ')r till 

Lina Jonsson:; bår. gm A . 13., 
Skelldte?t ... .. .... .. ... .. . 

170\). Onämnd ....... . , ........ . 
1711. G. B. ... .... ....... .... . .. . 
17U. M. P. , :vIurjek . . .. .. ..... . . . 
1.71.3. L. R., Sthlm . .......... .. .. . 
1714. ,. :-'{innesgå va, 2,) ok t. 192ö" ., 
1716. Kull. vid vå rt kinamöte il Li

h,\non, till G. Gub; o. C. G. 
:--lord bergs underh . .... .. ... . 

1717. Skierydskretsens l'ng doms 
ffir.......... .. .... ... . ... . 

1.722. Onämnd .... . .. .. .. ..... . . 
1723. Nr. S ., Nkpg . ... .. . . .. .. . . 
.1724 . A. H...................... . 
1(23). E S. E. , 'Mariest a c1 , " iödel se 

dagsblul11mor" . .. ......... . 
17:2G. M~nstorps M [g, offer från 

Skördehögtid ......... . ... . 
1721. Höstoffer fr. Kinalänken, 

Lunc1, " I Herrens Jesu namn" 
172S. Q. M., Qrrviken ...... .. ... . 
n:2~J. T\{i ss ionsmedel fr. Orrviken " 
17:30. 1<'011. i Järvsö bönhu s . .. .. . 
17:31.. D:o i Delsbo . . .. .. ....... . 
1732. f):o i Sjöv il<s Mis, Bjuråker 
17:3:3. 	 Sparb. m edel fr. Syiörell. i 

Delsbo ..... . ... .. .. . .. ... . 
1734. Koll. i Grytgöl sby ... ... .. . . 
1735. G. H ., R ök ...... . ........ . 
1736. S. H ., d: o ........ ... ...... . 
1737. Tjurtorps Mfg, c1: 0 
1738. Ur en sparb. o . ko ll. i Olmstad 
1739. Koll. i Skärstac1s Norra ... . 
1740. J. G. , Ang ................ .. 
1741. E n sp" rb. o. koll. i Fredriks

dal ..... .. ... . ...... . ... . . 
1742. Koll. i Malmb äck ... ... . . . . 
1743. K S., H ok ............... .. 
1744. B. 1'., d: o ......... .. .. .... . 
1745. Mfg i d:o ............... . . 
1746. Mfg i Svenn arul11 . . ... . .. . . 
17-17 . . Koll. i Skillingaryd .. . .... . 
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17 :10 
50:
:20: 
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10:
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17,18. l c., d: o ....... .. ........ . 1U: 
1749. Koll.. i ~roby , loryele .... .. . . 4[1 :81} 

17::')0. D:o , 1anno .. . ............ . 1:2:
1751. D:o i Hagshult \) ::25, Mfg 

1:3 :7:; ....... .. ..... .. .... . 2'-,: 
1.753 	 L111eåkretsen ........... . . . 3:1 ::)1) 


17:54. 	 H. K , Uppsa la . ... .. .. ... . 10:

1.756. 	 E. E. , J oestriim ..... . ..... . lli: 
17:5S. 	 JJHemgä ngen nlissl o nsvän", 

gm K. vV................. . .): 

17:;9 . G. W. . ... .. .. ... .. ... . 1l1:

1760 ?,.,I.i ssionsvän ner i A xbergsham 
mar. ins'l ml. vid H. "Vangs 
besök 26/l0 ..... . ... .. . .... l(lj )l ·)' 

1761. A. H. , S tensjön , till "älskade 
]udiths minne" . . . . ... .. ... . -3tl :

176:2. l. R, f)uvlx" "Herrens " . .. . ;311:
1763. lVI. B. ................. .. ... 27P:
1764. Skll ll " phryds Mfg .. ...... .. 1lI1i:

Kr. 10.4:2:~:YIJ 

Särskilda ändamål 
~o r<I , ll1 t, s i\of iss. o. Ungd oms i., 
till ''Kinahjälpen '' .......... .,1:2 :2'}. 

],367 A. <I. :\. B. , D :.:':!:: :;, :i1 1 1. A ck 
zel ls \·erks. i Tali . . . . ... . .. lLi:
H ä lsing bo rgs B ~ rnl11i ssionsför -
ening julklapp till S in Mei, 
H onan .................... :3 : 

1569. E. I~ ., Alingsås, till Ja sp is hos 
Maria P e ttersson. .... ... . .. :3:1:
A. J.. d: o. F ödel sedagsgåva 
till M al ia Pettersson enJ. löfte .jl l:-

j :371. 	 Q nämnd till de nödl. ....... :5:
l :j 7:2, 	 Ramen i Vallerr, ~ s måskola 

till hung:r. b:l rn i Kina...... :3:/·) 
1:57-1. \V. \V.:Brea, till Feng Chuen 

Yung, lInderh. (doll. 20:-) . . 8J:-12 

1öS1. 	 G. o. V. J. , Husaby, "ett tack 
o ffe r" till iV[a ria Pette rsson s 
harnh . ..... .. .... .... . .... 10[1:

158:2. 	 A. H- g, Eks jö, nödhjälpsme
dei till Arvid Hjärtberg .... :3(1 : 

158:3. 	 S. J. Lyrestad, till lindrande 
aV Kinas s tora nöd. . . . . . . . . . 10 :

1589 	 l". . A, Rorås 2, till barnh. i 
Sinan ... ... ...... . . ...... 2U:

1:592. 	 F. K., Ingatorp , till de gm 
kriget lidande kinese r gm F. 
E. S. ... .. .... .. ... . .. .. . .. 30:

1:59:3. D. E. B ., Du vbo. till Ida Sö
derberg, iö r Jang H l1an Ching 40:

160-1 D. o. C. A., S thlm, till Med
hjälpa re fonden . . . . . . . . . . . . 23:

1611. 	 Qn~l11n d, (J pp5ala, "ett tackof
fer för freden", till de nöd l. 511 :

161:2 . M. Q ., Mariesta d, " föd el se 
(!;,gs-hlommor till G. Co-Ien 
at t "nv. efter gottf. ......... 20 :

1634. 	 1. o. N A., till r. Ac kze lJ att 
anv. enl. gott f. .. .. ... . .... .. 2ll: 

16n S. J. Orebro, till äldste Chu i 
T ungkw an, underh. .. .. .. . .. 400 :

167-J. D:o till iru }< ,IO '5 d:o ...... 200:
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50:

16/ li. Ve~ t a Q. Hjortsberp:a svfö ren., 
ti !! ~'~(I~'; (~ ~!j'! .._' :: ~t an \'. efte r 
gottf. .. ..... ........... . . . 00: 

Hi /I. G. u. S . A ., H ögnnii s, t ill Hu
orlJ Linder d: u ........ . ... .. 20: 
;;En Herrens tjänarinna" till 
Thyra Lindg ren, att anv. enl. 
överensk. . .. .. . . . ..... . . . . . 3: 

1601 	 G. J" Skellefteå, til l Da g ny 
:-.Jo rdgren för hj ä lp v id nödens 
lindrande .. . . . . . . .. .. .. .. . 

Hi/ ). 	 I ·~, J .. Jkpl?;. till de nöd!. 

:'50 : 
A. D .. Kr is tdala, " ta cku ffer på 
m in 'födelsedag d. 30flD till 
r,{nri'l Pettersson, b:Hl1h . . .. . ;;0: 

l/i):2. E. E ., ti ll de nödl. gm M. S., 
Visby ....... . . .......... . . 

17U/. E. J" K lippan , till Hanna 
E riksson :Itt anv. de nöd !. i 
I sh ih .. .. . ... . . .... . . ..... . 10:
A. H. , K a rlskro na , till Snöflin
gans gosse i Ishill sko la . .. . 20 :

171l1. 	 Spa rbössa n i Söndagsskulan, 
Kri , li ncbe rgska pell , ti II \!Ville 
Bergling att anv. i ve rk s... .. 21:10 

l/l·}. "Ett tack till Gud" för de 

nödl. . ...... .. . .. . . .. ..... . 


1718. D agg ry ningen i K. M. A., till 

D aggry ningens skolor .. . . . .. 3000: 

111\). L. H .. till de nödl. ... ... .... :20 : 
17:2 ~1. Bruba cka :Mfg ti il lindrande 

i1V hungersnöde n bla nd fl yk
tingarna i Kina ....... .. ... 100:

l/:2L S . L ., F1ugeby, till de nödl. . . 3:
11·j:? L :, ti Il Ma ri a Pe tte rssons 

ba rn h. . ..... .. .......... . . 7)0 : 
?d . S ., Sth lm , till el :o 10:
;. B., R ent j ii r'n , till H . Wa ng 
;Itt anv. efte r go tt f. 1 Kon. 17: 
13, 14 . . .. .. .. .. ..... . ..... 10:

K r. 4.700 :58 

Allmänna missionsmedel 10,423: 90 
Så'rskilda å'ndamål 4,700: 58 

S ca under okt. mån. 1938 Kr-. - 15, 124:48 

.Hed va r1llt tack t i ll v aJ'Je gi·va./'e' 

"Också detta konllUer från Herren Sebao t: 
hall ä r under bar i råd och sto r i v ishet ." 

Jes. 28: 29 . 

LAND 	 10 nov. 1938 

Redovisning för influtna gåvo.r till Missions
hammet i Duvbo . Juli-Sept.. 1938. 

[(oa /all l: 

Hemmets bössa 15:85, d: o 11:35, "LiseJ Ia" 
75:-, Kaffep en gar 38:-, B., H ova !):-, 
Hemmets bössa 16:- , "Ai", Du vbo 10:-, 
Hemmets bössa '27 :-. 

fn natllra: 

E. Ö .. D elsbu, Så ng samiingen " Psa lm uch 
sfll1g" tillika med mus ik, E. R., Sth lm, lin
neduk, servietter uch handdukar, E. A., Vet
landa , Ganlil1 er. A. v. F., Sthlm, bokhyllur, 
hord uc h tvättse r v is, K. o. R . A., S thlm, 
diverse busge r ådsa rtiklar, Vänner i Viirna
mo. fårkropp. 

;lted •.>ar·ml facit till var je givare ' 
" D en sum är fast i si tt s inne bevarar d u 

frid , i f ri d, ty p~ dig förtröst~r han." 
Jes. 26: 3. 

August och Augusta. Rng. 

Missionstidningen 

Sinims Land. 
Organ för SVi!1Islw M issiolteJI ; [(ill a. 

utkummer ,"tf 193!l i s in 44 årg~ng. Ansv;lrig 
utgi va re: Erilt Fo·!ke. R edigerad un der med· 
ve rkdn ;)V Mart in Linden m. fl. 

Tid ningen utkom mer m ed 20 numme r om 
å re t. Den innehå ll e r uppbyggelseartik lar , 
brev från mi ss ionä rerna, berättelse'r ute frå n 
mi ssionsfältet, m eddelanden om hemarbetet 
och mi ss io nsno ti ser fr ån olika fä lt . 

T id ninge n kosta r: helt är kr. 2: 25, tre 
kva rt al kr. 1: 75, h,dvåt' kr. 1: 2.3, ett k va rtnl 
kl". O: 9;). 

Till utlandet kostnr el en kr. 2: 75 pr. år. 
Prenume ra tion kan ve rkställas på posten 

men st ä ller det s ig fö rd elaktigare för mi ssio 
nen om de n ve rkställes på vå r Exp., Drott 
ningga tan 55, S tockhol m. 

Redaktionen. 

INNEHÅLL: 
Den him melska synen. - Hilma Tjäde r 75 ~ r. - Från Red . o Exp. - Den kr istna mI SS tO, 
nens s t "ra ti llfälle i Kina - Från mi ssionärerna. - En resa i str id slinjen. - I lid and e ts 
ugn, - In s. lttterat. - försäljning. - Hans Stjärna i Ö stern . - Red::lV - Misjonst. Sin ims Land . 

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

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


Stockholm 19 38. Boktr. A.• Il . P. A. Palmers Ert r. 
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»SE DIN KONUNG KOMMER TILL DIG.» 

Sak. g : g. 

Adventstiden är åter inne. Än en 
gång ljuder glädjebudskapet: " Se din 
konung kommer till dig" . 

Låtom oss minnas, att detta är ett 
glädjebudskap! Det skulle ju enligt 
textorden komma oss att fröjdas stor
ligen och att höja jubelrop. Är det då 
f ö r o s s ett sådant glädjebudskap? 
- Varför skola vi på grund härav stor
ligen fröjdas och höja jubelrop? 

Konungen kommer r ä t t f ä r d i g . 
Det' 'ser ofta ut som om orättfärdig~ 

het och våld triumfera, Vi stå ofta frå
gande inför det som sker eller synes 

ske. Varför griper Gud ej in? Varför 
tillåtes våldet att triumfera? Inför ad
ventskonungen kan ,dock det oroliga 

hjärtat stillas, och en gång skall det 
inför honom ljuda: "Rättfärdiga och 
rätta äro dina vägar, du folkens ko
nung" (Upp. 1.5: 3). - "Se, din ko
nung kommer till dig; rättfärdig . ' .. 
är hari", 

Konungen kommer också s e g e r
r i k. "Väl kan det synas mången gång 
som skulle allt gå under ... Men ack, 
det synes endast så. Guds rike står 
och skall bestå". Adventskonungen 
drager ut såsom segrare och för att 
segra (Upp. 6: 2). Såsom segrare dra
ger han ut även i våra dagars Kina; 
därom vittna underrättelserna därut
ifrån. Och vi kunna med tillförsikt se 
framtiden an. "Se, din konung kom
mer till dig ; .. , segerrik är han". 

Konungen kommer f a t t i g. Hans 
intåg är ej såsom jordiska konungars 
intåg brukar vara. Han kommer fattig, 
ridande på en åsna. "1 kännen ju vår 

Herres, Jesu Kristi, nåd , huru han, 

som var rik, likväl blev fattig för eder 

skull, på det att I genom hans fattig

dom skullen bliva rika" (2 Kor. 8 : g). 
Han kom fattig men gjorde många ri
ka, och ·hans efterföljare få ock komma 
såsom fattiga , medan de dock göra 
många rika (2 Kor. 6 : ro), I fattigdom 

http:KJ:r'i.iq
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och umbärande, i trångmål av olika 
slag fullbordas Guds planer, och vi få 
även såsom bedrövade dock alltid vara 
glada. " Fröjda dig_storligen~" :" Hö'j 

jubelrop! " - Ja, give oss Gud att 
fröjdas emedan v å r konung kommer 
t i Il o s s Fröjd i Herren är vår 

starkhet . 
M . L. 

'~ON~riPD>mON 
Läget på missionsfältet. 

A ll a våra missionärer yoro, dfL de 
sist ankom na breven skrevos, välbe
hå llna och i fullt arbete. 

I S hansi kunna de visserligen ej på 
grund av de osäkra förhållandena göra 
någ ra vidare besök på landsbygden , 
men de ha rika tillfällen att verka bland 
de talrika flyktingskaror, 50111 söka sig 
till våra missionsstationer. Ensamt i 
Yuncheng ha över hundra kvinnor 
bland flyktingarna lärt sig att läsa sin 
Bibel. Vi förstå vad detta arbete ska ll 
betyda för evange iii spridning bland 
folket i stort, dit dessa flyktingar en 
gång få ;Itervända till sina hemorter. 

I Shens i och Honan har arbetet kun
nat uföras mera obehindrat även utåt 
i d ist rikten . överallt ä r mottagligheten 
stor och vi få nu gemensamt bedja Gud, 
att allt detta arbete får bära förblivan
de frukt. 

Angående Erik Malms sjukdom ha vi 
ej hör t något utöver vad som meddelas 
i det brev som införts i detta nummer. 
Vår förhoppning och bön är dock, att 
fara n nu är () \;erstånden. 

Försäljningen 
i S tockholm för v;lr Miss ion . den 

25 nov., vi lj a vi ännu en gång påminna 
om. Lika ledes påminna vi om Ljus
glimtens försä ljningen fö ljande dag, 
den 26 nov., prt mi ssionshemmet 
Duvbo. 

Bed .Gud. att han i ni't d välsignar g;'I
\'or och köpare' Behoven ii ro oerhört 
s tora. 

Bönemofena: 
Vi sam las i Sockholll1 nrje tisda g 

kl. 7 e. m. i JJetesdakyrlwn, Floraga tan 
8, och va rj e fredag kl. 2 e. m. på vår 
exp., Drottninggatan SS, till bön fÖl' 
d r Mission. Varmt välkomna! 

Kinalänkar i Stockholm. 
Torsdagen den 8 dec. kl. 7 e. m . sam

las vi på S.M.K :s exp., Drottninggatan 
SS, till sista länkmötet för åre t. "Knyt
kal as" ! Hjärtligt välkomna! 

Hans Stjärna i Östern. 
Vi tacka varmt för all hjälp med tor

säljningen av vår kalender. Men ä nnu 
ha vi åtskilli gt av upplagan kvar och 
bedja om hj älp till att få den s luts ftl c1. 

Herrens verk går framåt. 

Missionär C a r l B lom skriyer 
brev dat. den 18 okt. 

Jag hoppas mitt brev, 50 111 sändes ny
ligen, gått fram, så att ni så lund a fått 
de senaste nyheterna hä rifrån. Ingen
ting nytt har sedan dess inträffat utom 
att vi haft ett fyra daga rs ihållande 
regn , som åstadkommit stor förödel se 
bland hus oc h murar äve n på vårt 0111

råde. Vi ha det dock i allmänhet bättre 
än omgivningen, då vi vari t i stånd 
a tt underhå lla våra hu s. På andras 
om råden, som ej reparerats under kri
get, gjordes mycket större skada, och 
det blir ej mycket gjort att gottgöra 
elen heller. H ur det är efter regnet på 
de andra sta tionerna veta vi ej , men ha 
hört att det visst sket t en de l s kada 
i I s hih . 

Vi ha ej lyckats få någon ordentlig 
postförbindelse hit till s, men vi ha hopp 
att genom armens civi lavdelnin g få 

i 
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bre\- befordrade_ Alla myndigheter äro 
S;l tillmötesgående, men det är ju inte 
alltid möjligt för dem att göra vad de 
}1ersonligen sk ulle vilja. Sedan Dagny 
~ordgren och Ake Haglund voro här, 
ha \·i ej hört från deras respektive sta
tioner, men hoppas allt står väl till. 

dag' har v i fått meddelanden fr~ln 
Berg·<juists. Linders och Ingeborg Ack
/.el!, alla 14 dagar gamla eller mer, 
men det är ju färskt i dessa dagar. Det 
Hlter så gott från alla de våra och om 
deras grannar, att det är en sto r gläd
je. Herrens verk går framåt på varje 
plats och säkert blir krigets gissel ett 
"älsignat redskap i Herrens hand. Vi ha 
11 u en mångfald a v möten och klasser 
i gång här på stationen, ej mindre än 
trettiofyra i veckan förutom Ilic\<- och 
kvinnoskolorna samt skolan för flyk
tingarnas barn. där de ha halvdags
läsning med kristendomsundervisning. 
Andra halva dagen äro de flesta bar
llen. över 40, i en nyinrättad skola, upp
rä ttad av myndigheterna.

Jag har i dag varit på högkvarteret 
för att överlägga Olll de långväga 
flyktingarnas återförande till hembyg
den samt åtgärder att möjliggöra 
s tadsbornas återvändande till sina 
hem. Det förra är jämförelsevis lätt, ty 
det kräves blott transport, men här är 
problemet mycket komplicerat. Dock 
hoppas jag en stor del av folket skall 
kunna lämna stationen , innan det kalla 
\'ädret börjar oc h innan våra förråd ta 
si ut. 

Här börjar nu bli svalt tidigare än
vanligt. Vi ha ej tillfälle till mycket 
kropps rörel se, och det bidrager ju till 
att man känner ombytet mer än an
11ars. 

De innerligaste hälsningar till alla 
\'~l ra vän ner från oss båda. 

Gud hör bön. 

1..7 r ett privatbrev från fru I n g r i el 
M a l m , skrivet i Loyang den 10/ 10: 

?\ i ha kanske fått vårt brev om att 
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vi varit till Chengcho\\' uc h fått Bengt 
opererad. (Tonsillerna togos bort.) De 
två veckorna närmast etter hade vi so
ligt och vackert väder, oc h han repa
de sig betydligt. Vid månadsskiftet 
blev det hastigt omslag, hela sep tem
ber har för övr igt varit kall och reg
nig. 13engt fick svår luftrörskatarr och 
en veckas tid hade han 39 gTaders fe
ber. Nätterna voro mycket oroli.ga , och 
jag fick just ingen vila på dagarna 
heller. I3al'llkvinnan låg s juk , och Erik 
var i Shensi på sammanträde. När han 
kom hem hade Bengt ännu hög feber , 
men han \'e rkade något s tarkare. Plöts
ligt sjönk temperaturen, oc h han var 
feberfri. Men nästa dag låg Erik i hög 
feber, S0111 på middagen steg till över 
40 grader. Vi trodde först att det var 
malaria, och han bö rjade taga kinin , 
men ingen förbättring inträdde. Tem
peraturen höll sig ständigt över 39· 
Jag började misstänka, att det kunde 
vara något annat. Fru Lindbeck hjälp
te mig några nätter att sköta Erik. En 
dag fick jag se utslag, och efter vad 
vi kunde förstå, tydde det på tyfus . 
Vi telegraferade efter läkare, men på 
grund av de oregelbundna tågförbin
delserna dröjde det nästan två dygn 
innan doktorn kom. Vi kunde ju intet 
annat än bedja, att Gud skulle gripa 
in, och kineserna bådo också för ho
nom. Så försökt e vi ge honom så myc
ket näring so m möjligt i flytande form 
för att uppehålla hans krafter. D å 
doktorn kom hade redan förbättring 
inträtt. Febern var lägre, och utslaget 

. bÖTj~de ·försvinna. Det var svårt för 
honom att säga, vilken sjukdom Erik 
hade. Utslagen tydde på tyfus , men 
andra symptom voro otydliga och dok
torn sade, att det kunde vara paraty
fus. 

Den 25 sept. fingo vi en sköterska 
till hjälp att sköta Erik. Vilken sjuk
dom det än var , krävdes noggrann vård, 
och han ·behövde ligga minst två vec
kor efter det temperaturen VaJ: nor
mal. Sköterskan tillhör Kina Inlands
miss ionen och är från Australien. På 
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grund a\' kriget kall ho n inte åten'än
da till s in s tati on och var fri att kom
ma hit. Det yar oroliga dagar innan 
krisen k0111, Tyfus har krävt många 
offer bland utlänningar. N u äro v i så 
tack samma till Gud. 'att han är på god 
bättri ngsväg, ä ven om han ännu är 
kl c ll, Han har y<trit febcdri 12 dagar. 
men ännu orkar han ej s itta upp i 
sängen, Efter dessa s jukdomar blir clet 
lätt följdsjukdomar, så han måste 'vara 
fi.)Tsiktig, 

'Vi bo ännu kvar ·utc vid.Allgllstana 
mi ss ionen s område utanfi)[ s taden, Vi 
hunno aldrig flytta in, innan Bengt 
s juknade, Och nu ha vi varit g lada att 
vara· här , där iaran för bombardemang 
är mindrc, Inne i stad e n sk ulle spän
ningen ha varit mycket s t(jrrc , dtl vi 
ju inte kunnat gå ned i.grottan, En 
dag i förravcckan voro femton flyg
maskiner och hillde ett 80-tal bomber 
väster om staden vid flygfältet och mi
litärskolan, ViIJo,öster 0 111 staden, men 
även här s kakad e fönsterrutorna, Vi 

,ha blivit erbjudna att s tanna här i vin
ter. Det dröjer ju längc , innan Erik 

.blir s:t sta rk. att han kan gå ned i en 
grotta. det är därför mycket m ö jligt, 
att\'i komma att bo kvar., 

-ete pi'l land s byg den äro s tormö ten 
planerade på flera platser. Raden av 
nl ötcn börja i slutet av denna' månad 
och fortsätter till efter juL · l-lär i 
Loyang våga y i ej samla folket till ett 
sto rmöte, men det kommer att bli dop
kllrs. då de t är några. som önska bli 
döpta, Gerda Gustavsson har kommit 
tillbaka hit till L oya ng. och hon har 
nu ansvar fö r kvinnoarbete t , H on be
hövs så väl här. Det är rika arbetsmöj
ligheter. o~h många ny a kvinnor ha 
kommit s ista tiden, 

Kvinnoskolan har ännu ej öppnats, 
Det har varit eri kritisk tid, men jag 
huppas att vi snart skola kunna öppna 
den, M åt te det få bli så lugnt att ar
betet obehindrat kan fortgå , B ed Gud 
välsigna alla möten och dopklasser. 

Det är Herren som styr. 

Yungtsi den S :te septemhe r 1938 , 

Kära mi ss ionsvä nner ' 

"Ty du iir min hjälp, och under dina 
,-ingars skugga juhlar j ag, " 

N u ville jag he Er a tt mcd mig flytta 
Er tillbaka till den T7 :de Clugust i. (Et 
Japa nerna för andra gangen intngo 
Yungtsi, Och så I;tta yi med minnets 
och' dClghoksa ntecknillgaFllas hjiilp h;in
del serna pa sse ra rev y, 

En stridande dag uppgick. mell oro 
och fasa för \'ad SO I11 denIl;), dag m il llde 
hända stod tecknad i allas a nsiktcn, 
Hela l1Cl tten hadc man hö rt kanonernas 
c!i'1\1 och ma sk ingc \ii rens smattrande, 
E n stor ström a\- miinnisko r ilade l1!ot 
ös tra s tad sporten för att komma lit ur 
staclen Si'l fort som möj IigL \Ien ö\'e r
ste löjtnan ten hacle gi\'it order, att ingen 
fick s liippas ut. Senare tillätos somliga 
a tt liilllna staden, men m{l nga hl e\-o lIe

kade, Och \-art skulle dessa taga \-;igen) 
Jo , till mi ss ionsstationen flydde 

man! 
På missionsstationen finna vi l11i5 Sio

nä re rna och deras mec\a rbetare i fu Il 
fart ,med att ordna för flyktingarna, 
Trots att Iller än tio personcr vo ro 
tnll1gna att hi'tlla till god o med ett litet 
rum, blev likväl yarje n'{l av rummen 
upptagna, De som ej fingo rum P:l jord
I)~idc\cn, fingo ligga p;'t golvet. Till s lut 
voro dock alla tänkbara rum llpptagna, 
och till dem, som komll1o senare, mås te 
"i säga: "Det finncs ingen plats för e r, 
det är fullt ö\-eraIJL" - " Jag behöve r 
intc bo j n!'tgo t rum, jag kan soya p å 
gården", ropade man i munnen P~I var
anclra, - "Bara jag få r sitta på en stol, 
S;t recler jag mig", sacle en gammal 
gumma, Ja, e n var t, o, 111, nöjd, 0111 han 
bara fick stå på ctt shilJe' - Vi lä t clcll1 
ko 111 111 a - och fler till. men till s lut 
måste \' i s~lga ett obarmhiirtigt :,topp, 
?\ifen dil s\-ecl det i hj ii rtat' 

Så ko111 1110 flygmaskinerna. dessa 
ovälko l11na gäster' Morgonbön pågick i 
kapellet, Det \'ar Gösta Goes tu r a tt le
da den. och make till morgonbö n bal
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han aldrig niigon s in fömt hållit' Då 
' lian hörde 1)lanen s l'äva över staden . 
föl l den stora skaran på knä .och börj a~ 
de åka ll a Herrens namn. De troende 
gjorde detta för st, och hedninga rna 
följde deras exempe l. Ty "Herrens 
namn;ir ett starkt torn; elen rättf;i rdige 
has tar dit och varder iJesl<yddac1", Un
dertecknad I'ar just upptagen med en 
pos ttj äns teman , som 100' at medtaga någ
ra brev ut ur staden. Pos tkontoret hade 
nämligen dagen förL1t flyttats till la nd s
bygd.en . Posttjänstemannens hela va
rel se skakade av förskräckelse, där han 
l,ig nedbukad under ett bo rd. Vid va rje 
cxpl o~ ion av bomber blev hans ansikte 
kritvitt av för skräckelse. Jag försökte 
trös ta honom med den tröst jag si ~ilv 
blivit !röstacl med, G~lI1g efter a nnan 
kunde jag se , huru pl a nen gjorde en dyk
ning, maskinerna avkopplades - och ett 
förf ii ranele brak följde' Snart kunde 
man se, hur en stor kvast av rök och 
clamm reste s ig mot höjden, 

Nä r f lygmaskinerna väl hade lämnat 
s taden , kiincle man si g lättare om hj är
tat. MeJl då började ett hä ftigt skju
tande fr ;''t n stadsmuren, dit den kinesiska 
armen dragit s ig tillbaka och intag it 
försl'arsställning, A ven fä ltskä r fingo 
vi veta , a t t kineserna förl orat i det slag 
som stod uta nfö r staden, och att de dra
g it sig tillbaka in i s taden . Man hade 
a nnars byggt sv,hintagna Li s ten och 
löpgravar utanför staden, ja, t. o. m. 
byggt en kanal runt omkring. Militä re n 
hacle gång efter annan fö rs ~ik rat oss , 
att denna gång skulle det bli omöj ligt 
för japa nerna a tt intaga staden..1vIen 
japanerna ;iro cluktiga krigare, och det 
iiI' inte fö rsta gången de förvån a t v iir l
elen med s in teknik. Nu hörjade ocbå 
kanonerna dåna , och när granaterna 
hörjade falla ned i n ~irheten, 1'01'0 vi 
t\'llllgna att få vå ra skyddslinga r P~l 
sii krare s t ~i Ilen . D e två skyddsgrottor , 
vi gr~ivt , blevo snart fulla. De ö'rriga 
fingö packa sig samman i vår käll a re . 
Alla fingo likvä l ej rum, varför de to
g o " in tillflykt till tvåvånings goss
sko lebyggna den , dii r iikl ste Tsao, som 

Ulg sjuk, tillsamma ns med sina släk
tingar bodde. Här var de t någo rlunda 
siiker t. Dil Gösta och jag sett till, s:f att 
alla 1'01'0 i säkerhet , sökte vi skydd i 
matsa len. Där hade vi suttit så många 
gånge r förr vid li knande tillfä llen och 
frItt erfara Herrens bevarande nåd. 
Gösta tyckte det var säkrast under bor
det. dill' ha n sa tte sig [li'! en kudde. Sj~Llv 
satte jag mi g pfl en s tol bakom ett skåp. 
?vIen då en granat kreverade i ett av 
I(\C innOt'll as giistrL1lT1 , rO[J acle kineserna 
och bad att "i skulle komma ned i käl
la ren. Vi tyckte det var lika os~ike rt 
öyerallt, men på cleras önska n g ingb vi 
necl. Och vi hade just hunnit ned, då 
vi hörde en öronbedövande smäll. Ett 
tj ockt lage r al' damm trängde sig ned 
t ill oss. V å rt hem hade träffats a\' en 
granat och en annan krel' eracle på går
elen just framför! Så gott som a lla fön
stcr ruto r g ingo i tusen bitar, dörrarna 
trycktes in av det starka lufttrycket, och 
väggarna fingo mflnga och fula hå l. T re 
granater slogo ned i gosskolan. De t var 
en Guds skickelse, att de ej s logo ned 
en aning lägr e , ty då skulle säkerligen 
flera personer blivit skadade - om ej 
dödade . 

Några av männen befunno sig i det 
Ill a nliga gästrulT1met. Då kapellet träf
fa ts, började de känna s ig osäkra och 
sprungo därför ned i boml>grottan på 
sko l[Jl ane n. Väl \'ar det, annars hade vi 
ej sett dem mer i livet. Ty en stor granat 
fö ll ned just dä r de varit och utförde ett 
ruinera nde verk' Vilket minne för livet 
för dem' 

ivIedan vi befunna oss i kä llaren , var 
det roligt a tt se, hur hedninga r. ;;U111 

aldrig förr bett till Gud , på ett natur
ligt sittt började ropa till Herren 0 11\ 

fr iilsning och räddning. N öden drev 
dem till Kristus. Och finns något sot1'~ 
känns trygga re iin at t överlå ta sig i'l t de 
genomstungna häncle l'llaS hjälp - i 
en stund som den na ?· Den, som kommer 
till honom, kastar han sannerligen inte 
ut. "Ty Han r ädda skall ur nöd Den 
som ropar i sin nöd; För de fattiga Gc h 
små Skall Hans mildhet öppen stå ." 
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En mor befann Stg i det kvinnliga 
gästrummet tillsalllmans med några 
andra kvinnor, SOm ej ville gå ned i käl 
laren. D~l projekti len exploderade u tan
för missionärsbostaden, blevo de grund
I igt rädda . N LI rusade de genom ett 
tiockt moln a\' damm för att komma 
l~ecl. Sku Ile de f tt ru m? Jo , v i trängde 
oss samman ännu mer , och in kommo 
de! (Fastän goh'ytan bara var 2 1/2 X 
2 1/2 m., fingo likväl ett 40-so-tal per
soner rUIll dä rnere. Men lukten skall vi 
inte tala om ... ) Modern meel barnet i 
famnen hade aldrig förr vari t nere i 
källaren, och i farten föll hon utför 
tegeltrappan. Underligt nog slog sig 
varken hon eller barnet. Anglavakten 
var där' 

Lyssna vidare' Tre projektiler slogo 
ned i kapellet. Ett tio-tal persone!' hade 
där sökt skydd. Men ingen av dessa 
blev skadad. "Vår store Gud gör stora 
under. Med glädje vi det sl<åda få!" 

På stallg~lrden voro tre mulor och en 
åsna bundna. Vi beräkna att fyra gra
nater slogo ned där, men likväl fingo vi 
behålla dessa. Varför? Gud såg, att den
na stora skara av flyktingar behövde 
mat till att äta. Två kvarnar äro i gång 
från morgon till kväll, och djuren äro 
oumbärliga för driften av dessa. Gud 
ser alla verkliga behov - och fyller 
dem i härlighet, pri sat vare hans stora 
namn' - D~ire\11ot två oxar och en ko, 
som också voro bundna på den lilla 
stallgården, blevo så svårt skadade, att 
vi voro tvungna a tt nedslakta dem . Vi 
behövde ej dem, och ägaren kunde ej 
skaffa något foder. Ut ur staden kunde 
han ej heller leda dem, ty ingen fick gå 
ut. 

Hur många granater, som i verklig· 
heten kreverade på missionssta tionen, 
är svårt att s iiga. Kineserna säga 20, 
men jag kan riikna till IS. 

Denna gå ng fingo vi verkligen upp
Ie\'a, vad ett m odernt krig vill säga. 
Hur hemskt är det ei att se, hur män
niskan använder sig av vetenskaplig 
teknik för att döda sin nästa. !Vfen .i 
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allt detta mörka och tunga lyser dock 
Guds bevarande nåd fram. 

Pil kvällen samma dag intogo japa
nerna staden. De gjorde undersökning 
också på mis si onsstationen. Nästa dag 
gjorde översten besök och beklagade, att 
våra byggnader bl ivi t stl för störda. 

'Mellan :200-300 flyktingar bo nu 
inom vår hank och stör. För dessa hål
les dag ligen evangelisationsmöten. Vi 
tro , att några ibland dem ha kommit 
till verklig tro på Gud. Således har ock
sä det svåra fått samverka till det bästa 
i Guds kärleksplan med detta folie Må 
Guds Ande ingjuta syndanöd bland 
många av dem, så att härligt jubel över 
frälsningens nåd må skalla bland dem' 

Det är Herren, som styr folkens öde. 
Må han ge detta krig ett lyckligt slut' 
Med hjärtliga hälsningar och tack för 

förbön, 

Allas Eder varm t ti llgi vne 
Ake Hagltmd . 

P.S. 
Äldste T sao gick för en vecka sedan 

hem till Gud, glad och lycklig. Som ett 
trött barn somnade han in och in i det 
sista talade han om hemmet där ovan 
samt bad till sin själs Frälsare. Sista 
kvällen Gösta och jag satt hos honom 
sade han: "Ming t'ien! Yung-yao Ye-su" 
= I morgon - Ära ske Jesus -, och 
följande dag på morgonen gick han tri
umferande över gränsen för att förenas 
med den skara, som på ett fullkomligt 
sätt lova r Lammet för hel och full fräls 
ning. - Han har varit t rogen och en 
god medarbeta re. Jag tyckte mycket om 
honom, och han var till stor hjälp för 
oss och församlingen. 

I lidandets ugn. 
(Forts. fr. föreg. n:r.) 
Jag kan e j låta bli att här infoga en 

erfarenhet en a v vår missions landsför
samlingar fick göra under en av de sista 
liclandestiderna . De troende voro sam



lade till gudstjänst, då dörrarna till lo
kalen slogos in. En skara \'ilda s~dJar 
rusade in. Evangelisten .höll just på att 
foreläsa 'ui' Skriften: Han lät emellertid 
ej störa sig i detta. l);"i. small skottet, 
och den hängivne föreläsaren störtade 
död ned mitt under sin heliga gärning. 

De kinesiska kristnas ståndaktighet 
och tålamod under de oerhörda lidan
den, de genomgå, måste väcka vår be
undran - men det är för lit et sagt 
det bör bringa oss ned i stoftet i för
krosselse och bekännelse av egen synd 
och sku ld , men också i tillbedjan inför 
Herren, som i våra dagar utför sådana 
underbara ting. Vi höra upprepade vitt
nesbörd om huru dessa kinesiska kristna 
i stället för att giva rum för hat och 
hämndkänslor bedja för sina fiender. 
Sålunda skri \'es från Anki ng: Varje 
predikan här \' ittnar om medlidande 
kiirlek gentemot fienden. "Du kan ej 
komma ti II korset med ett oförson Iigt 
sinne", heter det, "ty där möter du den 
som bad Sr!: Fader förlAt dem, ty de 
veta icke vad de göra." 

Sedan fientl ig heterna började, skri
ver en engelsman, har jag hört mera 
bön för det japanska folket och bön att 
kineserna själva må bli bevarade från 
hat och hämndkänsla, än jag någon gång 
under världskriget hörde från Englands 
folk och präster gen temot fiendemak
terna. 

Från en bön aven kinesisk biskop må 
anföras följande: "Bröder, jag uppma
nar eder att tänka på al la de japanska 
yng lingar, som kanske mot sin vi lj a 
sändes till ett främmande land för att 
strida. Jag manar eder att tänka på 
dessa, av vilka många ligga i hemska 
p lågor och vilkas hj;i.rteblod rinner bort 
i ett främmande land." 

En annan (en ~urope) skrive r: Jag 
måste giva ett erkännande åt de kine
s iska kristnas sinnesstämning gent emot 
Japans folk och sä rskilt mot Japans 
kl'i s tna. De bedja för dessa, al ldeles 
sii.som de bedja för sina egna, och de se 
det så, att enheten i Kristus är stad,are 
än allt som ski lj er. 

De kinesiska kri$tnas vittnesbörd un
der dessa lidandesticler har ej kunnat 
annat än göra intrY'ck pil kristendomens 
motståndare. Vid ett ti II fille förklarade 
en hög kinesisk iimbetsman att han stu
derade Bibeln. Någon gen mälde då: 
.~r ni en kristen? Nej. svarade han, men 
jag har givit akt på, att de av folket här 
i landet, som äro kristna, ;iro de mest 
sj;iJvuppoffrande. D iirför måste det fin
Ilas något av värde i kristendomen. 

Vad missioniirerna angår, har från 
vissa håll framkastats en ~ndran, om ej 
dessa borde draga s ig undan och bida 
tiden ti lls lugnare förhållanden inträtt. 
Ti ll detta sva rade en missionsläkare : 
V i arbeta samman i fredstider, skola vi 
ej göra detsamma under farorna? 

Ja. vi finna, att Herren har ' givit vår 
svenska missionsförsamling den nåden 
att få iiga en missionärskår, som st;\tt 
troget på si n post, och som vari t redo 
att giva tillspillo hem och al lt , ja, sina 
egna liv , för att tjäna Herren bland det 
folk, å t vi lka de vigt sina liv . Kan väl 
något större nådesuppd rag g'i \'as oss. 
Hur skoJa \'i väl visa oss vara vä rdiga 
ett sådan t Herrens förtroende' 

E. F. 

Insänd litteratur. 
PÄ MÄSTARENS BUD. 

Av G. F'olmoe'r, Svenska Miss ionsförbundets 
Förlag, Stockholm. IlJus tr. ]84 s id. Pris häft. 

3:75 klotb. 5: 2 5. 
En kortfattad översikt, säger författaren , 

en levande mi ssion shi s toria, kommer läsaren 
att säga. 

De, som vilja följa mi ssionsarbetet på tre 
fält från den r inga begynnelsen, höra heden
domens rop efter hjälp, lä r a känna missionä
rernas oerhörda svårigheter och lidanden, de' 
la deras glädje över vunna segrar, till dem 
v ill jag säga: köp och läs På Mästarens Bud, 
De, som läst den, komma sedan att med 
stort intresse följa det fortgående missions·' 
arbetet och bedja Gud öppna den stängda 
dörr, som varit öppen; Ostturkestan. 

H. n. 
UNDER JUUfELGEN. 

Jultidning utgiven på Svenska Alliansmis
sionens Förlag, Jönköping. Pris 1: - kr. 

"Guds viljas väg, den bär hemåt, även om 
det kan finn ,ts höjder och djup även på den", 
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heter det i en ' berättelse av Anna 'Olander i 
rlenna jult idning. I en annan artikel citera s 
Nath .. Söderbloms. definition på helgon: "Hel
"'on betyder ett vittne om Guds kraft. Hel
gon äro de som med sitt väsen och sitt liv 
pred ika att Gud lever." Dessa tv fl c itat synas 
kUnna va ra motto för jultidningen, i vilken Vl 

få läsa om huru människor bli helgon och om 
vägen de sedan få vandra. Må "Under Jul
helgen" få stor spridn ingi 

M. L. 

SOLUPPCANGE.II,T PA KONUNGENS 
BUD. 

Illustrerad missi'onskalender 1938. S venska 
Alliansmissionens Förlag, Jönköping. 167 si 
dor. Pris 2: 2:3. 

En s tor skara medarbetare i denna kalen
der ha g ivit den ett syn nerligen omväxlande 
och rikt innehåll. Förutom uppbyggelsear
tiklar finna vi här såväl skildringar frfLn för
fluten tid som berättel ser från nutiden. Bland 
de sistnämnda märkas ett fle rtal missions
bilder från olika fält. Kalendern är rikt illu
s trerad och rekommenderas v"rmt. 

.H. r. 

Försäljning. 
Syföreningarna i Stockholm för 

S,"enska Missionen i Kina anordna 
lredageu deu 25 november lörsäljning 
till fö rmå.n för Missionen på KF.U.K:s 
lokal, Brunnsgatan 3. Försäljningen 
börj a r kl. 10.30 f . m. Andaktsstunder 
hålias kl. 12 m . och 7.30 e . . m. kl. 1 2 

talar komminister Johan Hoft och 7.30 

e. 	 m. missionär Wilh eltn Bergling. 
Varmt \"ä lkomna! 

HANS STJÄRNA I öSTERN. 


35: e Ä r g . 

Redigerad av Erik Folke. 


lnneh.ållslörteckJ~ing : 

P;L 	 Hans skuldror skall herradömet 

~ · il a . /h kyrkoherde (ilt1ma r Ar/l
nwn. 

iVIänniskans vrede varder dig tiJlj)ris. 
Av missiollsförest. Erik Folke. 

i\'1in första jul i Kina. Av missionsfö 
rest. Erik:. Folke. 

V!h sista jul i Kina. Ay fru MimJII.i 
Folke. 

I-Tem - hemma. A\' missionär August 
B erg. 

Vad de talade 0111. Av fröken Lisa. 
Blom. 

En dröm. A," Ai. 
"Ett JänkmÖte.·' Av fröken Hild'ur 

Blom. 
Det 	 första kristna l11.issionsföretaget i 

Kina. Av missioniir Nat/l. Eng
biic I? 

Guds o rd bär icke !.Jojor. Al' missionär 
Joh. 	 Aspberg. 

Akalta mig i nöden. A l' rJ11SSlOnar 
Willl. Bergling. 

Ptl gator och g r;inder. A\' fru Jngrid 
Aspberg. 

"Han leder på rätta \'ägar." /\\" fröken 
Ebba Videl1. 

Glädje i a rbetet. A\' fröken Gerda Gus
tavsson. 

Välsignelser i trons och lydl~aclens sp;h. 
Av fröken 1110/0 Lundnwrk. 

Söndagsskolan i Kina. Av missiQJ1är 
Jlfor1"'is B erghl/g. 

Sönclagsskolan pil vårt missionsfält. Av 
missionär Carl-Johan Bc·rgqu-ist. 

Reb'ireras fån Svenska Mis~io!1en j 

Kina Förlag, Drottninggatan 55, 5tocl(
holm. Pris: häft. 1:50; kart. 2: - ; 

klotb. 3: -. Vid köp av minst 5 ex. 
liimnas 25 Q/o rahatt. Ej fraktfritt. 

INNEHÅL L: 
Se din konung kommer till dig. - Från Red. o Exp. - från missionärerna. - Ilidan 

dets ugn. - Insänd litterat. - försäljning . - Hans Stjärna i Östern. 

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

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


Stockholm 1938. Boktr. A .• B. P. A. Palmers E!tr· 
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ANSVARIG UTGIVARE: E. FOLKE. 

BEREDEN 

"Bereden vägen för Herren". 

Luk. 3: 4· 

"De som voro redo gingo in med 
honom". Matt. 25: 10. 

"Bereden" och "Redo" äro två ord, 
som denna tid etsas in i allas medve
tande genom 9-agspressen och radion, 
såväl som genom den febrila ~ustnings
och beredelsebrådska, som ingen kan 
undgå att lägga märke till. Världshän
delserna i när och fjärran ge oss sorg
liga belägg på faran av att ej ha om
sorgsfullt berett, ej vara fullt redo. 

Maningen att bereda och att vara 
redo möter oss även i Bibeln. I 2 Kon. 
20: I kommer profeten till konung 
Hiskia och säger: "Så säger Herren: 
Beställ om ditt hus; ty du måste dö". 
Hiskia var en av Juda rikes bästa ko
nungar. Han hade fört sitt land och 
folk genom djtipa vatten. Han .. hade 
gjort det i Guds kraft; (2 Kon. 19: 14 

REDO. 

-19) och Gud hade givit underbar se
ger v. 32-35. Nu säger Herren: "Be
ställ om ditt hus, ty du måste dö". Ko
nung Hiskia hade varit trogen mot sitt 
folk och mot sin Gud, och Guds fräl
sande makt hade härligen uppenba
rats, men nu gällde det för honom att 
bereda sig för uppbrott. 

I profeten Amos bok 4: 12 heter det: 
"Bered dig, Israel, att möta din Gud". 
Denna gång gäller uppmaningen ett 
helt folk. Israel hade sjunkit djupt. Vi 
läsa om huru Gud hade nödgats låta 
straffet komma över dem. I vers I I 

säger han: "Jag lät en omstörtning 
drabba eder, likasom en brand, ryckt 
ur elden. Och likväl haven I icke om
vänt eder till mig, säger Herren". Där
på följer detta allvarsord: "Bered dig 
att möta din Gud". Detta oundvikliga: 
"Att möta din Gud", som gäller för 
oss alla, gör ordet så allvarsfyllt. "Det 
är människorna förelagt att en gång 

http:I\--a-.JL
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dö och sedan dömas". Hebr. 9: 27. 
D ö d och d o m kom för s y n d e n s 
skull, men på grund av Sonens förso
ningsverk på Golgata har tyngdpunk
ten lagts på vår ställning till Sonen. 
"Den som icke har Guds Son, han har 

. icke livet". I Joh. 5: 12'. "Den som 
icke hörsammar Sonen, han' skall icke 
få se livet, utan Guds vrede förbliver 
över honom". Joh. 3: 36; "Den som 
icke tror, han är redan dömd, efter
som han icke tror på Guds enfödde 
Sons namn". Joh. 3: 18. 

I Upp. 20: 4-6 få vi veta, n ä r 
denna dom kommer. Först heter det 
om Guds folk: "Dessa blevo nu åter 

levande och fingo regera med Kristus 
i tusen år", men vidare säges det: "De 
övriga döda blevo icke levande,'· förr
än de tusen åren hade gått till ända". 
Alltså först efter det den nämnda ~u
senårsperioden avslutats, kommer det" 
ta möte med Gud, då slutdomen av
kunnas. 

Huru denna. dom verkställes . få vi 
veta i detalj i Upp. 20: 7-15. Inför 
"En stor vit tron" skola alla samlas. 
"De döda, både stora och små stå inför 
tronen"". Då och där skola a'lla, som 
ej ha sina namn skrivna i livets bok 
"möta. Gud" och få sin slutdom, . som 
är, att "bliva. kastad i den brinnande 
sjön" v. IS" 

Maningen: ."Bered dig att möta din 
Gud", visar icke blott behovet av be

- . - . 

redels,e utan förutsätter ävenså .möjlig
heten därtill. . I Matt. 25: 10 tala.s om, 
att (le visa jungfrurna, de som vara 
redo! gin.go, in. med brudgummen. till 
bröllQpet~ · LU:pp. 7: 9 se vi en ·stor .ska
ra, .so~. :i~e~ kunde. räkna stå inför 
tronen o<jh ipf,ör Lammet, och på' frå
gan :,.::Varifrån hava de kOmmit'~ sva

ras: "Dessa äro de, som komma ur den 
stora bedrövelsen och som hava tva
git sina kläder och gjort dem vita i 
Lammets blod". Att vara "tvagen i 
Lammets· blod" är alltså beredelsen. 
De viika Jesu Kristi Guds Sons blod 
renat·från all synd, I Joh. I: 7, de som 
mottagit h~nom (Herren Jesus) och 
fått makt att bliva Guds barn (Joh. 
I: 12) och blivit födda av Gud, v. 13, 

de äro beredda och frukta ej mötet 
med Gud. "I honom hava vi förloss
ning genom hans blod, förlåtelse för 
våra synder". EL I: 7. "Så finnes nu 
ingen fördömelse för dem, som äro· 
i Kristus Jesus". Rom. 8: L 

N u går ropet ut till alla: "Bered dig 

att möta din Gud", och samtidigt pro
kfartie~as eva~geliet: "Så älskade Gud 
världen, att han utgav sin enfödde Son, 
på det att var och en, som tror på ho
nom, skall icke förgås, utan hava evigt 
liv". Joh. 3: 16. "Kommen, ty allt är 
redo". Luk. I4: 17; Underbara möjlig
het, nådefulla inbjudning r Men må vi 
tillägga: "Huru skola vi ,då kunna und
komma, om vi icke taga vara på en 
sådan . frälsning?" Hebr. . 2 : 3 .. 

Ännu en . anledning .till. beredelse' 
skulle vi något vidröra, nämligen, att 
bereda för att vara redo att möta den. 
återkommande Konungen och Frälsa
ren. . Det är anmärkningsvärt, att ma
ningen: "Varen ock I redo" (Luk. 
12: 40) användes i sådant samman
hang, :som om Herr:ens . ankomst vore
omedelbart· för .handen. "Ty i den 
stund, då I icke vänten det, skall Män
niskosonen. komma" fortsätter .versen.. 
Jämf. M,att. 24: 44. Detta . säges till· 
Guds, . g~nom Ordet och Anden j på"
nyttfödqa . barn,. De "benådade i . den. 
äl~kade". : EL I: 6. De uppmanas att 
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vara vakande och väntande," ty Iveten 
icke dagen ej heller stunden" Matt. 
25: 13. "Varen I lika tjänare, som vän
ta på att deras herre skall bryta upp 
från bröllopet." Luk. 12: 36 "Jag kom
mer snart" läsa .vi i Upp. 3: I I och det 
sista ordet ha vi från Konungen själv 
i Bibelns sista boks sista kapitel, den 
näst sista versen: "Ja, jag kommer 

snart." 
I samband med vad som sagts · an

gående Herrens kommande, återkom
ma vi till ordet "B e r e d a". Så heter 

det i Luk. 3: 4 "Hör rösten aven som 
ropar i öknen: 'Bereden vägen för Her

ren, gören stigarna jämna för honom'." 

Det har sin tillämpning i samband med 
hans återkomst. F ö r s t . sedan gro
parna grävts i dalen, föll det regn, som 
fyllde dalen och groparna med vatten. 
2 Kon. 3: 16-20. F ö r s t sedan den 
skuldsatta änkan på profetens befall
ning hoplånat tomma kärl, kunde hon 
ur och genom sitt kärl fylla alla de 
torr.ma. 2 Kon. 4: 1-6. Innan Messias 
kunde framträda, måste f ö r s t Jo
hannes gå framför och bereda vägen 
för honom. Luk. I: 76-77. Så ock nu. 
"Simeon har förtäljt, huru Gud f ö r s t 
så skickade,att ' ha:ri bi~I1dh~dninga~~ . 
na fick ett folk , som kunde kallas efter 
hans namn. - Därefter skall jag kom
ma tillbaka och ;1ter bygga upp Da
vids förfallna hydda." Ap. IS: 14~I6. 

Var det detta; Herren syftade på, då 
han sade: ),Jag har ock andra får, som 
icke höra till detta fårahus; också dem 
måste jag draga till . mig"? "Detta 
evangelium om riket skall .bliva. pre" 
dikat i hela världen till ett vittnes~ 

börd för alla folk". Matt. 24: I4. "1 sko
len vara 'mina vittnen- intill jordens 
ända". Ap. I: 8, Han som i förbarman-
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de ropade: "Kommen till mig, I alla". 
Han grät över Jerusalem, .då han säg 
staden och . tänkte på vad som skulle
övergå både folket och staden, som 
förkastat honom. Han ser ut över 
världen i dag, över Spanien, över Kina, 

över Ryssland; han ser de blödande 

armeerna, nöden bland de sårade, de 
flyende, de millioner hemlösa - han 
ser dem, skarorna misshandlade, upp
givna, som får utan herde. Han säger ~ 
Jag gav mitt liv för alla dessa elända, 
vilsekomna, hur kommer det till, att 

ännu så många ej ens hört därom efter 
snart 2000 år? "Herren fördröjer icke 

sitt löfte, såsom somliga mena - men 
han är långmodig eftersom han icke 
viiI, att någon skall förgås". I I Petr. 
3: g. 

Plogar plöja djupt i Kina i dag. Det 
är en grym järnharv, som med den s. k. 
kristna civilisationens moderna teknik 
går ohejdat fram över de tusenåriga 
tegarna. Denna världens gud sitter i 
högsätet, men fälten plöjas tipp, och 
jorden beredes för utsädet, Guds le
vande Ord. Höra .vi genom den lekam
liga nöden och det andliga mörkret ro
pet från honom m:=d de genomstungna 
händerna! "Följen mig, så skall jag 
göra eder till människofiskare !" "Kas
ten ut näten!" "Gå i dag och arbeta i 
vingården!" "S å s om Fadern har 
sänt mig, s å sänder jag ock eder!" ·· 
"Sen på fälten, huru de vitna ' till 
skörd." 

Äro vi r e d o . att ,helt och oförbe
hållsamt gå in i den store Konungens 
tjänst, även om hah skulle säga, som 
han en gång sade till Paulus : "Gå; jag 
viiI sända dig åstad . långt bort till 
hedningarna." Ap, 22: 21. Äro vi redo 
att säga som Jesaja: "Här är jag, sänd 



252 SINIMS 

mig." Äro vi redo att "föra full tionde 
till förrådshuset"? Äro vi redo att offra 
tid och att bedja" skördens Herre, att 
han sänder ut arbetare?" Detta för att 
föra deras - de blödande, flyende, 
hemlösa, misshandlade och uppgivna 
- fötter in på fridens väg, men först 
och främst för att bereda väg för Her
ren och göra en jämn stig för honom. 

"Salig är då den tjänare, om hans 
herre, när han kommer, finner honom 
göra så." Luk. 12: 43. 

Nils Styrelius. 

'l"DAl"I~-. ~... ... . ..~ 

. (JNOCHEXPLDmON
C-.__= 

Läget på missionsfältet. Den senaste 
veckan ha vi erhållit brev från flera av 
våra missionä rer i både S hansi , Shen
si och Honan. 

Som framgår av dessa brev, av vilka 
några äro införda i denna tidning, få de 
våra alltfort a rbeta, och detta med stor 
framgång. En lättnad i arbetet i Yun
cheng är, att flyktingsskaran där nå
got minskats. Stor glädje och uppmunt
ran fö r de våra i Y uncheng är, att de 
genom en flygofficer fått några brev 
hemifrån skrivna i mitten av septem
ber. Detta gjorde att de ej längre kände 
sig så isolerade. Missionär Carl Blom 
skriver den 4 nov., att den dagen kom
mo Hanna och Sel frid Eriksson på cy
kel från Ishih, och att allt då stod väl 
ti II på deras station. Den 3 nov. hade de 
i Yuncheng brev från Gerda Gustavs
son i Loyang. Där pågick arbetet näs
tan normalt. D~l hon inte nämnde något 
särskilt om Erik Malms sjukdom, få vi 
hoppas, att han nu är återställd. 

Dessa underrä ttelser ge oss anled
ning till fortsatt förbön för alla de våra 
därute och för den infödda församling
en , men också till tacksägelse och lov. 
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Försäljningen. Årets resultat av 
försäljningen i Stockholm för vår mis
sion blev större än någon gång förr. 
Nettobeloppet utgör kr. 5.809 :-. För 
allt bistånd till detta underbara resul
ta bedja vi få uttala vårt varma och 
hjärtliga tack . 

Den försä ljnin g, som Föreningen 
"Ljusglimten" i Duvbo anordnade till 
förmån för Barnhemmet i Sinan, gav 
även denna gång ett glädjande resultat, 
för vilket vi säga ett innerligt tack. 

Bönemötena i Be tesdakyrkan sluta 
för åre t tisdagen den 6 clec. och på vår 
Expedition fredagen den 9 dec. 

Missionstidningen Sinims Land an
mäler i detta nummer si n 44 å rgång, 
och hänvisa vi till denna anmälan å tid
ningens sista sida. 

Innerligt tacka vi alla dem, som un
der föregående år prenumererat på tid
ningen och alla som arbetat med att 
sprida den. Tryckningskos tnaderna ha 
stigit betydligt, och då vi ej velat höja 
prenumerationspriset betyder det, att 
tidningen troligen kommer att gå med 
förlust. Denna förlust kan dock ned
bringas, om prenumeranternas antal 
ökas. Därför bedja vi om eder fortsatta 
hjälp med att samla prenumerante r. 

Brev från Expeditionen. 

Kära Vänner. 

Även i år ville vi tala om resultatet 
av försäljningen och tacka er, våra känt 
medarbetare, för det sätt varpå ni bi
stått oss. Tack, för alla kärlekens gå
vor, och tack för all trogen förbön. 

Det kan nog inte hjälpas , utan vi gå i 
spänning flera veckor före denna för
säljning. Behoven äro stora, ja, större 
än någonsin, och vi ville tro på ett gott 
tillskott, men inte är det alltid lätt att 
vara frimodig. 

Ett par veckor före försäljningen bör
ja biclragen komma, först ett paket om 
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dagen, och med varje paket varma häls

ningar och mycken kärlek. Sista veckan 

komma paket från alla hörn av vårt 

land, från gamla vänner och unga vän

ner; från platser där vi varje år få gå

vor ifrån, men OCkSi'l från många, som i 

år fått giva sin första gåva till vår mis

sionsförsäljning. Allt gläder oss obe

skrivligt. Även i år fingo vi ett stort 

paket från de kära skolbarnen uppe i 

Lappmarken. Stor kärlek och mycket 

offer låg bakom dessa gåvoL Från ett 

par små barn i Småland kom en kartong 

med "handgjorda" bokmärken. Dessa 

bokmärken samt en dej av sakerna fr ån 

Lappmarken lades i en kartong och en 

sparbössa ställdes framför. De inbringa

de 44:- kr. Ett underbart resultat' 


N~ir vi i år sågo alla cle vackra sa
ker, som hopacle sig omkring oss, mås
te vi säga: Tänk, vilka praktiska och 
reella saker! De blevo också lättsålda. 

Då vi, försäljningsdagen. kommo 
ned till den iordningsställda salen, 
tyckte vi, att den var fullsatt avel' alla, 
kära vänner, edra ansikten strålade oss 
tillmötes. Vi förstodo, att ni då bådo 
för vår försäljning. Tack' 

Mitt på en vägg h;ingde en stor 
handknuten rya. Den hade sin särskil 
da historia . I somras kom ett brev från 
Arne Bendtz; som överskrift hade han 
skrivit: Bomberna falla till välsignel
se. Ett par vänner fingo Jäsa detta 
brev och grepos av de levande skild
ringarna från nöden därute men också 
av de strålande bevisen på Guds tro
fasthet, och hur hans verk går fram 
mitt i nöden och förödelsen. De kände, 
att i denna tid mi'lste de göra allt, vad 
de kunde, för att hjälpa, och - så till 
kom denna rya. Den hade inspirerats 
av Gud, och Gud sände också en köpa
re. Välsignelsen skall medfölja. En 
underbart vacker duk, ett "Vadstena
arbete", lades också på L änkarnas bord 
och fann sin köpare. Ja, nära nog varje 
sak g ick åt' 

Vid f. m. andaktsstund talade kom
minister Joh. HoH. Texten var: "Gud 
är trofast." Det var ett inspirerat och 
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strålande vi ttnesbörd. Gud är trofast. 
Det är detta, vi skola se på, ej på oss 
själva och vad vi kunna och icke kunna 
utriitta. Trots all nöd och allt det hem
ska, som sker i världen, är Gud trofast. 
Han kan icke svika, och han skall icke 
svika. 

Sannerligen , detta fingo vi uppleva 
återigen. Kl. 12 var lokalen så fylld, 
som den kunde bli, och efter andakts
stunden länsades borden. ,Hela dagen 
hade vi köpare , och då missionär Wilh. 
Bergling kl. 112 8 ledde andaktsstunden, 
var salen å ter så gott som fullsatt. Då 
blevo vi påminda om hur viktigt det är, 
att vi ha vårt medborgarskap i himlen 
klart. Tecken tyda på, att vi inte ha lång 
tid kvar av denna tidsålder, därför mås
te vi skynda a tt få allt klart. 

Så var då försäljningsdagen slut, och 
resultatet skulle kungöras. Hur mycket 
iir det månne? Skola vi nå upp till förra 
årets summa? Så ljödo frågorna. Sva
ret blev: Aldrig förr ha vi sett ett så
dant resultat. Nära 6.000:- kr. brutto! 

Det har tillkommit flera gåvor efter
åt. Nu avgår en del omkostnader, men 
nog blir nettosumman över 5.800:
kr. Visst är Gud trofast' Allt hitintills 
har han hjälpt oss, och han skall göra 
det även i fortsättningen. 

Så få vi säga Gud och er alla kara 
vänner vårt varma och ödmj uka tack. 
Edert arbete för Herren är icke fåfängt. 

H. B. 

~oNtiIlERNA' ~. 
Vi behöva förbön! 

Hoyang, She. den 4 nov. 1938. 

Kära Vänner. 
·lVIedan det ännu finns hopp Om att 

sända flygbrev, vill jag söka nå er med 
en hälsning till jul. Att sända andra 
brev är väl hopplöst nu . Och kanske 
detta ej heller går fram. Gud give eder 
en välsignad högtid ' Give han eder 
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nåd att lämna omsorgen om oss alla i 
hans starka Fadershänder. Han förmår 
bevara. Han skall ock giva oss rik väl
signelse under julen. Vad betyder det 
yttre, när Jesus är oss nära! " 

De "sista veckorna ha vi varken fått 
flygbrev eller andra brev, men vi f:'t 
vara tacksamma för vad som kommit. 
-:-- Inga tidningar få vi och veta ej an
nat än vad ryktet och kinestidningarna 
säga. 

I Hancheng " äro kvinnor och barn 
uppmanade att "lämna och fly upp 
i bergen. Där är mycket oroligt. 
Här är bättre. Vi veta dock ej, vad de 
nä rmaste daga rna bära i sitt sköte. 
Gud skall hjälpa igenom dag för dag. 
Han har ju så undet'bart hjälpt dem i 
Shansi, och han skall ej hell e r lämna 
oss. Det har vari t så gott få meddelan
de från Shansi, att de ha allt vad de be
hön . 

Höstens stormöten ä ro nu över, 64 
personer ha döpts i höst. Jag skulle ha 
varit ute i distriktet nu ett par "eckor, 
men som det blev så oroligt, reste vi 
hem igen. Det skulle ej vara rol.igt bli 
utestängd . Om två veckor börjar vi en 
bibelkurs för kvinnor, om det t~l1 aår a tt 

.. . b 
borJa den. Vi stå ovissa, 0111 "i skola 
~tällga kvinnoskolan i Hancheng. Det 
ar ej gott att ha a nsvar för unga kvin 
nor, helst som vi ej ä ro där. Vi tacka 
Gud, att vi så länge i lugn fått hå lla 
på. - Det ha r varit gott med dopklas
serna. Guds ord är ännu kraftigt och 
har makt att tränga igenom. Det är 
s~ort att se Guds Andes verk, s tort att 
fa uppleva undret med själar. Det uer 
glädje, som uppväger a II t ,' som ä r svfrt. 

Alla fyra må vi bra' Jag ä r så tack 
sam, att jag känner mig riktigt kry och 
stark. Kraften behöva vi. J\'len under 
allt, under hä lsa och klenhet, är Gud 
densamme. 

Gud välsigne eder d ~irhemma och oss 
härute i den gemensamma gärningen' 
Gore ha n oss uthålliga och himodiaa 

striden, tills han kommer! b 

Eder tillgiYrta 
Ida Södel·berg. 

Rika arbetstillfällen. 

Utdrag ur privatbrev från Maria 

Nylin, skrivet i Yuncheng den " 1-3 


1I0V. 

Det är just ett år nu, sen Dr. Sung 
höll sina möten här. Sen dess har det ej 
varit möjligt för folket från distriktet 
att komma hit , men vi ha haft fullt hus, 
både vid vår- och höstmötet, då en stor 
skara flyktingar bott på omr~ldet. På 
våren döptes 28, och nu den 2 okt. 55 
personer, I I män och 44 kvinnor. Det 
var en oförg~itlig , gripande syn a tt se 
så många kapellbä nkar fullsatta med 
vitklädda dopkandidater' Hela mötet 
på söndagsmorgonen var ljuvligt, stil 
la . Dopet förrättades av äldste Yang. 
Mötet, som pågick en hel vecka, var 
gott, sti Ilh~t och mottagl ighet förnams. 
Det var märkbar skillnad, i~imfört med 
vårmötet, då många nyligen kommit. 
Nu ha de fått undervisning i Ordet och 
kunde fatta mera av dess sanningar. Vi 
veta ej, hur länge det blir möjligt fort 
sätta detta arbete. Redan ha en hel del 
gått till sina hem, och en liten grupp 
kunde resa norrut med tåge t, som nyli 
gen börjat gå. Någon persontrafik har 
dock ej kunnat öppnas ännu, utan en
dast militära intressen tillgodoses. Det 
är i alla fall roi igt höra tåget I . 

Nyligen hölls års möte för asylarbe
tet, och det var in tressant höra , huru 
må nga som varit på stationen de olika 
månaderna. Det började med 20 i nov. 
J937, långväga flyktingar, som sedan 
ökade till 60, 110 och 130 , de närmaste 
månde rna . I mars uppgick skaran till 
1.JOO personer, då staden intogs och 
stadsbefolkningen strömmade till 
massor. Även en hel del fr ån landet 
sökte sig in hit, andra flydde till lan 
det' Arma mä nniskor, de visste ej, vart 
de skulle taga vägen. Några hade tidi 
gare rest till Shensi men återkommi t • 
o~h mötte kriget här . Många blevo på 
vagen utplundrade. I april var det ännu 
920 kvar, men i maj kunde några gå ut 
att skörda vete eller plocka ax, sa ska
ra n blev 540. I juni, juli, aug. och sept. 

i 
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var det över 650, men i okt. kunde om
kring 70 gå till sina hem, så det är ej 
fullt 600 inne nu. 

Många ville gå hem, . men hemmen 
äro så förstörda. Myndigheterna ville 
nog reparera något, men de sakna ma
terial. Som det ej heller finns kol att 
köpa, blir elen kommande vintern svår. 
På stationen ha vi något kvar men .hop
pas och bedja Gud, att det må bli möj
ligt få köpa det nödvändiga förrådet. 
Hittills har ingenting fattats. 

foto : L. Gu stafsson. 
Husvilla. 

En stor glädje är, att arbetet kunnat 
fortgå ostört hela tiden. Vi ha haft den 
nyinvigde pastor Wei här i flera måna
der, och han var outtröttlig i att hålla 
klasser och möten, både i skolan och i 
församlingen samt bland flyktingarna. 
Efter vårt stormöte fortsatte han till 
Ishi"ll möte och distrikt, då det ej är 
lugnt nog att arbeta i hans hemförsam
ling, Yhsiang. Här ha ·för övrigt alla 
hjälpts åt att ta vara på de rika:- tillfäl
len till tjänst, som erbjudits, och allt 
fort pågår dagligen flera olika klasser. 

Det var en stor glädje , då vi äntligen 
kommo i kontakt med de ÖV riga kamra
terna i Shensi och Honan, om vilka vi 
intet visste i månader. De hörde visst 
om oss från Sverige' F. n. är nog vägen 
till grannprovinserna stängd, men vi 
ha dock hunnit växla nl'lgra brev med 

kamraterna där . Må Gud hålla sin hand 
över dem, så som han gjort med oss, då 
deras tur kommer. 

Många vanna hälsningar till var och 
en av er, kära vänner! En god jul och 
välsignat nytt år ti IIÖnskas. 

Redogörelse för skolarbetet i Yun
cheng. 

"Dina barn skola alla bliva Herrens 
lärjungar, och stor frid skola dina barn 
då hava." Jes. 54: 13· 

Ehuru detta löfte ursprungligen är 
sagt om Israel, vågar jag tillämpa det 
på oss. Icke så, att jag vågar tro , att 
"alla" våra barn skola bli Herrens lär
jungar, men jag tror, att många skola 
bli 'det. Herren har år efter år verkat 
ibland oss, och han fortsätter att göra 
så. Vi få se den ena efter den andra 
lämna sina hjärtan åt sin Frälsare. Vis
serligen ha somliga, som det synes, se
dan gått bort, men Gud är mäktig att 
föra dem tillbaka till sig. Huru många, 
som under detta år funnit frid, kunna 
eller våga vi icke säga, vi kunna endast 
nämna antalet på dem, som blivit döp
ta. Vid vårens möte döptes 7, jämte en 
ung kvinna, som förut varit elev här. 
I höst ha vi haft den glädjen se 16 dö
pas, 5 andra hade anmält sig till dop, 
men vi ansågo, att de borde vänta. 
Herren håller på att taga ut själar. Jag 
tvivlar icke på att flera i hjärtat tillhö
ra honom, fastän de ännu icke begärt 
dopet. Av dessa, som nu upptogos i för
samlingen, vore också ett par av flyk
tingarnas barn. 

I och med den nya regimen fingo vi 
lägga om arbetet i flickskolan. Läro
böckerna i modersmålet , geografi och 
historia kunde icke användas av lätt 
förståeliga skäl. Vi ersatte då delvis 
dessa två sista ämnen med kristendom . 
Men en annan svårighet uppstod nu. Vi 
hade icke tänkt oss möjligheten, att 
postgången skulle avbrytas för en läng
re tid och hade icke försett oss med 
böcker. Inga biblar finnas att köpa , 
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endast nya testamentet med eller utan 
psaltaren samt evangeliedelar. Biblisk 
historia och andra läroböcker räcka 
icke till, så att var och en kan ha sin 
egen bok. Vi våga icke sälja någ ra, av 
fruktan att i framtiden bli utan böcker, 
om skolorna få fortsätta, utan eleverna 
få låna sina böcker. 

Elevantalet i flickskolan var på vå
ren 78 och i höst också 78, men ej sam
ma elever. Fem avgingo från folksko
lan på våren, och r8 skulle ha slutat 
småskolan, men några reste till sina 
hem , när oroligheterna bröto ut, och 
andra ha vi kvar här. De ha ingen möj
lighet att lämna. Småskoleeleverna 
fortsätta i folkskolan, och två som 
gått ut skolan och stannat, deltaga i en 
del lektioner och hjälpa till i en av kvin
noskolorna för flyktingar med att leda 
aftonböner och undervisa i sång. I bi
belskolan hade vi på våren 24 elever, 
men i höst endast IS. Några lämnade 
vid orons början, och vi ha icke tagi t 
in någon ny klass. 

Vårterminen slutade den 25 maj , 
men redan den 30 maj börjacle vi på 
nytt och läste till den 2 aug., då vi togo 
några veckors lov. Eleverna behövde ' 
också tid att sy sig vinterkläder. Höst
terminen började den 29 aug. 

Av flyktingarnas barn hade vi på vå
ren 35, och i höst ha vi närmare 50 i 
flickskolan. En liten tös på I2 år gifte 
sig i lördags! Den man hon var given 
till, och i vilkens hem hon vistats, har 
ej låtit höra av sig på flera år. Hans 
bror gjorde nu anspråk på henne, och vi 
kunde intet göra åt saken. Hennes för
äldrar skötos av regeringen här, av vad 
anledning veta vi ej. Det var då, vi to
go emot henne i skolan. Vi tacka Gud 
för de tillfällen vi haft, och ännu ha, att 
få visa dessa barn, de flesta frilll hed
niska hem, vägen till frälsning. De ha 
lärt att bed ja. Det var rörande höra den 
ovan nämnda lilla flickan bedja vid av
skedet härifrån. 

"Ty likasom regnet och snön faller 
ifrån himmelen och icke vänder tillba
ka dit igen, - - så skall det ock vara 

med ordet som utgår ur min mun: det 
skall icke vända tillbaka till mig få
fängt ." Jes. 55: ro, I I. 

Yuncheng den 3 nov. I938. 

Frida Prytz. 

»Herren är sitt folks starkhet.» 

Pucheng She. den 2 nov . I938. 
Ps. 28: 8. 

Kära missi·Oflsvänner. 

Trots kriget ha vi genom Guds nåd 
fått hålla stormöten med dop i Hayang, . 
Hancheng" Chenghsien och här. Verk
samheten ~ i dessa· distrikt har kunnat 
pågå nästan normalt, och syskonen ha 
också j: allmänhet varit arbetsföra. På. 
grund av fuktighet i jorden efter de 
långvariga regnen råder mycken sj uk
I ighet bland folket , i synnerhet ögon
sjukdom särskilt bland barnen, varvid 
vårt medicinförråd här fåa bli till rik 
välsignelse. 

Herren har Itttit oss här' i Pu'cheng i . 
ro få hål la höstens möte, som blev ett 
riktigt "s tormöte" i det väl fyllda ka
pellet. Hans vä lsignelse var rikligen ut
gjuten över samvaron under de offent
liga mötena såväl som under samman
träden av olika slag, som pågått ett par 
tre dagar efteråt, tills vi i dag fått se 
de sista församlingsledarne gå hem för 
att sätta i verkst~illigh.et de nya beslut, 
som fattats beträffande lokaIförsam
lingarna. 

Tvenne nya diakoner valdes ay lokal
försam lingen här, och tvenne förut val
da församlings iildste avskildes för ett 
par andra grupper. Den över fyra dom
sagor utbredda Puchengs distrikts för
samlingen har så ledes nu fem ~i1dste och 
sju diakoner. 2I sökare, som en längre 
tid i sina lokalförsamlingar såväl som 
på huvudstationen mottagit undervis
ning, fingo nu mottaga dopet. Under 
året är det 55, som genom dopet tillagts 
församlingen. En emigrantgrupp på ett 
30-tal medlemma r begärde samtidigt 

http:verkst~illigh.et
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anslutning till denna församling. Her
ren använde sin tjänare, pastor Kao 
från Tali, lärare i teologiska semina
riet i Tengshien, Shantung, att på sitt 
goda sä tt föda hjorden med Guds Ords 
märg rika rätter. 

Om ett par dagar få några avoss 
missionärer fort sätta till Tali, där di
striktsförsamlingen hoppas att också i 
ro få hålla si tt stormöte. 

Det har varit mig till stor uppmunt
ran att se de troendes villighet att i oli
ka grupper och under vår ledning in
ordna sig under egna leda.r:e och som 
ekonomiskt självständiga grupper, 10
kalförsamlingar. Detta är särskilt i 
denna tid tacknämligt, då man måste 
befara, att kriget snart nog skall göra 
all gemenskap utå t omöjlig. Underbart 
är det ,att vi ännu kunna samla de tro
ende till högtid, under det kriget med 
sin förödelse oemotståndligt går fram 
på andra hå ll i landet. I Loyang skulle 
de ha endast dop utan stormöte på 
grund a v de tä ta luftanfallen på staden. 

Det är dock svårt att nödgas leva 
under denna ständiga ovisshet. Mötes.
beslut och andra planerade åtgä rder 
måste a lla få denna bestämmelse : "så
vida inte kriget kommer över oss". Det 
är en a llvarsmättad tid, dock, " med 
eder förbön och med den Helige Andes 
hjälp" skall det gå igenom. 

Varmt tack, kära missionssyskon för 
all förbön. Vi behöva den. 

Med varm hälsning från oss här. 

Eder medarbetare 
Hugo Linder. 

Guds svar på bön. 
Tali , She. den 27 okt. 1938. 

Kära V~lnner! 

Det ser ut, som om vi ej längre kun
de få post hemifrån, varken brev eller 
tidningar. Vi veta ju ej heller, 0111 det 
vi sänt hem har kunnat gå fram. Innan 
luftpostvägen också bl i r alldeles a v
stängel, ville jag sända en hälsning. Det 
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är ovisst, om flyg går fram längre, så
vida de ej finna på nya vägar. Hankow 
och Wuchang ha fallit, d. v. s. de ki
nesiska trupperna retirerade för att 
undvika alltför stor förödelse av män
niskoliv och egendom. Men allt detta 
veta ni lika fort som vi här. 

Genom detta brev hoppas jag få en' 
hälsning till vänner, som kanske vänta 
brev från mig. Flera ha sänt gåvor för 
arbetet sista å ret , och jag har som regel 
tackat, så snal-t jag fått gåvorna. Men 
genom brev hemifrån har jag förstått, 
att flera givare ej få tt något medde
lande om att gåvorna nått mig. Detta 
är i så'.fall krigets skuld, ty breven, som 
sänts, ha blivit fördröjda eller kommit 
bort på vägen. Ber därför alla givare 
på detta sätt ta el110t mi tt och kineser
nas hj ilrtliga tack för de medel, Som 
kommit. 

Vi ha ganska full t i skolorna här. 
En del elever äro naturligtvi s un
derhållna, el å de ej kunna underhålla sig 
sFil va. Just nu pågår dopkursen, men 
flera, som skulle kommit, ha blivit 
hindrade av kriget. De kunna ej lämna 
sina hem eller äro ute på arbete för 
krigets skull. Men vi få vara tacksam
ma, om elet blir möjligt för oss att få 
hål la på med dopkursen i fred och hålla 
vårt stormöte den första veckan i nov. 
De sista dagarnas händelser ge vid 
handen, att det kan bli mycket hastigt 
ombyte för oss här i Shensi . Fienden 
har för sökt för några elagar sedan att 
gå över Gula floden vid vårt närmaste 
övergångsställe, 3- 4 mil härifrån. Ka
nondundret hördes mycket väl hi t och 
ännu längre bort. Båta rna hindrades 
genol11 beskjutning att landa, så den 
gången lyckades våra trupper bevara 
vår provins från fienden. Men vid näs
ta försök kanske det ej går att hålla 
dem tillbaka. De ha försökt flera gång
er på olika ställen att ta sig över floden, 
dels med vanliga färjor, dels med gum
mibåtar, som japanska armen har med 
för flodövergångar. Gummibatarna 
kunna dock ej ta med tunga vapen, så 
de synas ej fylla behovet. 
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. I går kom det tre ämbetsmän hit för 
att bedja os,s här att tillsamma ns med 
katolikerna bereda sl<yddsJäge r för 
kvinnor och barn, då de vänta, att den
na stad snart skall bli anfallen. Vi ha ju 
ungefär fullt hus , som vi nu ha det, 
med elever, och vid krigstilJbud komma 
ju våra kri s tna kvinnor och barn från 
staden att söka sin tillflykt här. Där
med få vi så många, S0111 vi kUIi"na taga 
emot. Att ta a nsva r för ' flyktingiiiger 

för äro de 'tack sa mma, men att det har 
si na svårigheter , då t illföi'seln från 
landet ä r avstängd och affärslivet i sta
den dött , det förstår man . Sedan å rets 
början har använts kinesisk olja i de 
vanliga kineslamporna. (Fotogen är na 
turligtvi s omöjligt att anskaffa, a nting
en därfö r att det ej finns, el ler därför 
att priset är fantastiskt.) ' 

Från Gerda Gustavsson i ' Loyang, 
brev dag, skrivet på hennes fö

foto : f\1 . Car~sson . 
. Skolflickor. 

på annan pia ts i staclen synes omöj I igt, 
då utlänningen mås te vara med hela ti
den, om japanerna sko la respektera 
skyddslägret. Så mycket ha vi förstå tt 
av vad som hänt på andra platser. 

Genom en kines, som tagi t s ig över 
frå n Shansi till Hona n, har jag lyckats 
få brev från I shih och Yuncheng. Han
na Eriksson sk rev : - - "En kvä ll 
för några veckor sedan - Selfrid va r 
just i Yuncheng - anfölls staden här 
av kinesiska soldater. Det var kanon
dunder och kulsprutor, gevärssalvor 
och skottlossn ing på gatan. Det tog 
dock slut vid 12-tiden." Ändå kan hon 
skriva: "Här ha vi det lugnt och gott. 
Mat, så vi kan äta oss mätta, och kol 
förråd för åtminstone en del av vin
tern . Så på oss går ingen nöd. - Li sa 
Gustafsson mår gott och har rr:ånga 
elever i s in skola. Vi tre må bra." 
Malte Ringberg talar om att de ha mat, 
så att de kunna äta sig mätta, och där

delsedag. Hon hade den dagen bett 
Gud om att S0111 " födelsedagspresent"' 
få slippa flygaiarm och flygplan . 
Men båda delarna kommo - och två 
gånger, mellan kl. 9-12. Emell ertid 
tackade hon Gud, att det ej blev bomb
nedslag i deras omedelbara närhet . 
En dag förut , just samlingsdagen för 
dopkursen , hade det kastats ned So 
bomber över Loyang. 

Det ä r ju Guds s\rar på mångas bö
ner, att våra kära i dessa svåra förhål
landen dock få nåd och f rimodighet och 
slippa ängs las och frukta. - Vi hä r I 
Tali ha det ju så gott, att vi hela den
na månad s lu ppit flygaiarm och flyg
plan. Vi fingo i lugn ha en veckas bibel
kurs för kvinnor nyligen, och då ta la
de Gud till oss genom sitt ord. Kvin
norna själva kände, att de ville göra 
något direkt fÖI- Guds rike, och 'efter
som de äro fattiga, ha de ej pengar att 
giva, Därför ville de börja en syföre
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ning, som också kommit i gång. Flick
skolans elever ha också börj a t en sy
förening för att få medel att ordna en 
liten julfest för flyktingba rn i staden . 
Och de unga i bibelskolan samt andra 
unga i församlingen, endast kvinnlig 
ungdom, inturligtvis, ha börjat en ung
domsförening till egen uppbyggelse och 
för att vinna andra unga med sig på 
vägen Hem. Dessutom ha vi samtals
möten, klassvis, en klass för varje vec
ka, då vi samtala om sådana frågor , 
som kunna vara till hjälp. Att vi under 
denna tid kunnat få ta upp dessa nya 
arbetsgrenar är ju en stor Guds nåd . 
Har nu nämnt om dem för att vi skola 
få hjälp ·genom edra förböner. 

Min kamrat, Thyra Lindgren, är 
ute i en köping 20 km. härifrån, där 
hon och bibelkvinnan Fu skola stanna 
till stormötet här, såvida ej något sär
skilt inträffar, då vi måste sända efter 
dem. Thyra r ingde i går från en annan 
plats och sade, att de hade det lugnt 
och ej all s visste något om kriget. 

Med hjärtliga hä lsningar till alla 
vänner. 

Ingeborg A ckzell. 

Stilla dagar i Shanhsien. 

Länge hade missionär Bergquist ta
lat om, att han skulle vilja sa ml a 
Shanshiendistriktets medarbetare till 
en veckas bibelstudier och bön . j\·/Ien av 
flera skäl stä llde sig detta omöjligt. 
Nu ha vi emellertid haft glädjen att 
se denna sti Ila vecka förverkligad , och 
vi tacka Gud och tro, att han lagt sin 
välsignelse därtill. 

M åndagen den 3 okt. samlades del
tagarna. F astän höst efter al manackan, 
var det ett strålande högsommarväder , 
och det var inte uta n, att man förnam 
n ågot av svensk sommarmötesstäm
nil1g. Samtliga inbjudnakommo och 
utgjorde, t illsammans med medhjälpar
n a härpå platsen, fjorton personer. Re
sor och mathållning, som ju meda rbe
tarna med sina anspråkslösa löner ej 
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kunde väntas själva bekosta, bestredos 
medelst en gåva från hemlandet till 
verksamheten. 

En stor glädje beredde det oss att se 
vår kä re diakonPei från Pinglu i vå r 
mitt. Pinglu, . vår utstation på norra 
flodstranden, var under vå ren i fiende
händer, och vi vi sste länge inte, om den
ne vår medarbetare ännu ,·ar vid li v. 
Diakon Pei ledde morgonbönerna un
der veckan, och det blev dyrbara stun
der, vi började dagarna med. Han på
minde oss om hur lä rjungarna i Jeru
salem endräktigt höllo ut i bön , och 
med färska rika erfarenheter som bak
grund kunde han själv mana och upp
muntra till uthållighet i trons bön. Un
der dessa morgonstunder, då vi fingo 
böja knä tillsammans, va r bönens ande 
märkbart utgjuten . 

I regel hade vi fyra möten dagligen. 
De fle sta leddes a v missionär Berg
quist själ v, som bl. a. genomgick l 

Tim. brev. Detta brev innehåller så 
mycket av intresse och betydelse just 
för för samlingsledare, och helt vi ss t 
fann budskapet stor mottaglighet hos 
deltaga rna . . 

Nyvalde äldsten i Lingpao, Paulus 
Chi, höll också en värdefull bibelstl1die
serie över Filipperbrevet. Dessutom be
handlades föredl·agsvi s följande ämnen: 
Profeternas budskap och vår tid 
närmast med hänsyn till Kina. (Ämnet 
fördel a t på del tagarna.) Apostlatidens 
kristna församling och försarrdingen i 
våra dagars Kina . Den (kinesiska) 
kristna församlingens ställning och 
uppgift i den närvarande situationen . 

Lördagen den 8 okt. blev den si s ta 
dagen i högtiden. Då fingo vi fira Her
rens nattvard till sammans. 

Vi voro under denna vecka samlade i 
Herrens namn , och enligt sitt löfte var 
han mitt ibland oss. Vi fingo också så 
tydligt förnimma de heligas gemen
skap . Dessa dagar bl evo som en inled
ning till höstens stormötesserie, och vi 
hoppas , bedja och tro , att de skola f il 
verka inspirerande och fruktbärande 
för vå ra meda rbetare och genom dem 
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för församlingarna - då de nu åter
vänt, var och en till sin uppgift . 

Här i Shanhsien pågår som bäst en 
bibelkurs för församlingsmedlemmar. 
Efter en period av oro i slutet av au
gusti med dagliga flygaiarm och med 
kanonbombardemang från norra flod
stranden mot järnvägen ett stycke väs
ter om vår stad (de kulor, som vara av
sedda för Shanhsiens järnvägsstation, 
säges ha hamnat i Gula floden) ha vi 
nu haft den kanske lugnaste tiden se
dan krigets början. Vi fråga oss emel
lertid dessa dagar vad den närmaste 
framtiden skall medföra. Men vi behö
va ej frukta. Ä ven för oss g~tl1er [öftes
ordet: "Jag ä r med eder alla dagar." 

Ella Dahle. 

Shansien, Ho. okt. 1938. 

Insänd litteratur. 
A Svenska Kyrkans DiakonistyreIses Bok

förlag i Distribution har utkommi t: 
Tillko'/t!me ditt rike. Arsbok utgiv en av 

Svenska Kyrkans Missionsstyrelse. 33 ärg. 
I938. II\. 240 s id. häft. I: 75, kart. 2: 50. 

Från Svenska Kyrkans Missionsstyrelses 
Expedition, Uppsala. 

Vittnesbördets vägar. Svenska Kyrkans 
mission år 1937. III. I32 sid. häft. o: SO. 

Intressanta, rikhaltiga , uppl ysa nde, (JlHn 

bärliga publikationer för den, som önskar 
lära känna Svenska Kyrkans mission i dess 
utveckl ing. 

JII/stjärnan. Kristlig jultidning för ung och 
gamma\. Julstjärnans Förlag, Göteborg. 
Pris,: - kr. 

J ulstjärnan, en för mänga efterlängtad och 
kär jultidning, har utkommit även i år och 
blir säkerligen till glädje dit den kommer. 
Silsom exempel ur det rika innehållet må 
nämnas: "Vad är julen för dig?" poem av 
Karl Nilenius, Julbetraktelsen av Rob. Fur 

samt "Hjälp från himmelen" av Adolf Kloo. 
- lV[å "Jul stjärnan" få sprida julstämning i 
många hem' 

kf. L. 

GEMENSKAP. 

Av J. E. Lundahl. Svenska Alliansmissio
nens Förlag, Jönköping. 55 s idor. Pris 
1: - kr. 

I förordet till denna bok, innehållande tre 
bibelstudier hållna vid Fortbildningskursen 
för missionärer i Holsbybrunn 1937, uttalar 
förf. en önskan om att de tankar, som här 
uttalas, i någon mån må bidraga till förve rk
ligandet av Frälsarens hjär1:ebön "a tt de alla 
mil vara ett på det att världen må tro att 
Du h il[ sänt mig" (Joh. 17: 21). De tre bibel
studierna b~handla också enhetstanken" vi lket 
framgår av kapitelrubrikerna "Gudsgemen
skap" "Brödragemenskap" och "Arbetsge
menskap", och det borde kunna bli oss till 
hjälp att stanna inför san ningarna, som möta 
oss däri. Det är frestande att göra citat ur 
innehållet, t y man finner där flera syn nerli
gen innehilJlsrika korta sentenser, väl vä rd a 
att begrundas och minnas. Utrymmet med
ger dock ej införandet av citat, utan jag får 
nöja mig med maningen: Köp och läs bOken,. 
som va rmt rekommenderas! 

M.L. 

När och F järra.1t. K.l\I.A: s Julnummer, ut
givet på deras eget förlag, Stockholm. Pris 
1 : - kr. 

Då i somras underrättelsen om Folke Ho
vings hemgång nådde oss, tänk te många: 
Hur skall det kännas för K.M.A. då de sko
la ordna med sitt julnummer ? Nu sitter jag 
med " När och Fjärrans julnummer" i min 
hand, och på fjärde sidan möter mig bilden 
av Folke Hoving samt flera av hans vackra. 
teckningar. Så talar han ännu en gång till 
oss genom sina verk och genom Quelqu'unes. 
underbara minnesteckning. 

Ropet om " hjälp " når oss från Indien, 
Afrika och Ostturkestan, tillika med vittnes-o 
börd om hur ljuset b,-utit fram i mörkret. 
Alla artiklar äro försedda med underbara 
illustrationer. Hela tidskriften är ett konst-· 
verk. 

fl. B. 

REDOVISNINGAR 


för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under nov. 1938. 

Allmänna missionsmedel. 1772. L P., R!U\, " ficksparbössa" .. 16:
1769. S. A. A., Figeholm .. .. . .. . 25 - 1773. L. M. F. O. Länkar i Obbola 2:5: 
1770. S. A ., Skellefteå, " tackoffer" 10 - 177:5. B. O. K. L. ... . .. .. . ... . .. . 30:
1771. P. M. M., Sthlm .......... . 50 - 1776. ]. B. , Sthlm . .. . ......... . 20:

http:j�rra.1t


261 10 dec. 1938 SINIMS LAND 

1779. 
1780. 
1781. 
1783. 
1784. 
1785. 

1786. 
1787. 

1788. 
1789. 
1790. 
1791. 

1792. 
1793. 
1796. 
1797. 
1798. 

1799. 
1807. 

1808. 

1809. 

1810. 
1812. 
1817. 
1818. 

1819. 
1820. 
1821. 
1822. 

1823. 

1824. 
1825. 
1826. 

1827. 
1830. 

1831. 
1835. 

1836. 
1837. 
1838. 
1839. 

1840. 
1841. 

"Återbetalt" .. .......... . 

Brobacka Mfg .. . . . .. . .. . . . 

M. P., Kumla .. . ......... . 

C. A. D. B ............... . 
"Dalecarlian" . . ..... . . .. . 
Höstoffer av och genom Ki
nesernas Vänner, Jönköping 
Kinesernas Vänner, Värnamo 
Onämnd, Värnamo, resebi 
drag ................... . 
"En kinavän", Jönköping .. . 
Koll. i Missionshuset, Tenhult 
D:o i Betel, Norrahammar . 
D:o vid sydsvenska Distr. av 
KF.U.K:s kretsmöte i Kri
stianstad 29-30 okt....... . 

"T ackoffer" Nah. 1: 7 . ... . 
L. L., Vetianda .......... . 

"En spa rbössa" .......... . 

S. J., Eksjö .............. . 

D:o till Arvid Hjärtbergs un
derh. . .......... . ... .. .. . 
Koll. vid Kinamöte i Ystad 
B. K. , till Elna Lenelis un
derh. . .................. . 
E. ]., Boden, till Joh. Asp
bergs d:o .. ... ...... . .. . . . 
A. H., Obbola, i st. för blom
mor på Fal's bär . .... ... . . 
R., Tyringe . . ............ . 
k, d:o .................. . 
Malmbäcks Mfg .......... . 
Missionsgåva fr. sy fören. l 
Karlbo ...... ... .. . ..... . 
Onämnd, Vrigstad . ....... . 
K ]., Rönnäng .. . .... . ... . 
B. P ., Kusmark . .. . .... .. . 
Koll. vid Martin Berglings 
besök på KF.U.M., Kalmar, 
till hans uhderh........... . 
KF.U.M., Kristianstad, till 
d :os underh. . ............ . 
KF.U.M., Hästveda, till d:o 
"Telefonavgi fter" 
B. J., Maries tad, "födelse
dagsblommor" .......... . 
St. Å by Ost ra syfören. . . . . 
KF.U.M:s Uppsvenska 
Distr., till Morris Berg
lings underh .............. . 
M. B., Hjo ......... . ..... . 
Koll. i Skövde Missionskyrka 
30/10 ........ " ......... . 
"Guds tionde" av Onämnd .. 
Koll. i Herrljunga .... . .. . 
D:o i Vedum ............ .. 
Del av Senapskornets auk
l iOll'medel, Lidköping 2/11 
En vän .. .. . ............. . 
Se.napskornets sparb., Lid
köping, till G. Carlen o. T . 
Lindgrens underh. . ....... . 

10:
75:

530:
50 :
26:

800:
100:

20:
5: 

60:
20:08 

70:
25: 
50:
7:10 


40:

10:
30:

40:

100:

30:
10:
10:
25:

50:
10: . 
5:

15:

71:30 

35:
5:
6:

25:
130:

1000:
25 :60 

94:
30:
31:55 

45:

525:
50: 

40:

1842. Koll. i Gudhem .......... . 
1843. D:o i Falköping .... . .. . .. . 
1844 . . D:o i Moss_by .. . ........ . . 
1845.. 

1846. 
1847. 
1848. 
1851. 

1852. 

1853. 
1854. 
183,5. 
1856. 

1857. 

1858. 
1859. 
1861. 

1862. 
1865. 
1866. 
1867. 

1868. 
1869. 

1870. 

1871. 
1872. 
1873. 

1874. 
1880. 
1882. 
1883. 
1884. 
1885. 

1886. 
1887. 
1888. 

1889. 

1890. 

11'91. 
1892. 
1893. 
1894. 
1899. 
1900. 

1901. 
19:)2. 

Sparb. tömning o. koll. i 

Brånsta .. .- . ........ .. . . . 

Koll. i Vesta Missionshus .. 

V. o. C. E., Kumla ........ . 

L. O., Adelsö ............ . 

L. O., "Tack för fred" gm 
A. B., Skellefteå .... . ..... . 
M . O., "Tack för frid", gm 
d:o .................... . 

"Min Allhelgonagåva " gm d:o 
Erstorps Mfg. . . ..... . .... . 
E. G, H olmsund ...... . ... . 

Offer vid Kinamöte i 

Alingsås 2/11 ....... . .. . .. . 

Del av miss. koll. vid Kon
ferensen i 'Södertälje ..... . 
E. ]., Gbg, "Ett löfte" .... . 
K H., örebro ............ . 
A. ]., Mörön, till Selfrid o. 
Hanna Erikssons underh... . 
E. N., Luleå, till d: o ..... . 
Värna Mfg ............... . 
T. J ., Huskvarna ......... . 

E. H., Vetianda, gåva o. prov. 
H . S. ö ................... . 

E. o. ]. R., "Tackoffer" '" 
B. L., E kenäss jön, gåva o. 
prov. å H. S. Ö........... . 
Koll. i Missionshuset, Piteå, 
11/11 vid Hanna \Vangs be
sök ........ . ........... . 
A. N., Bjärnum ... . .. .. ... . 
Tofteryds Mig ........... . 
Sparbössemedel gm E . B., 
Flisby ................... . 
Koll. gm d:o ....... .. .... . 
K. K, Björköby ......... . 
"Spa rad slant" . . .... .. ... . 
G. L., Nkpg, 1 Kor. 15:57 .. 
S. K, Glimåkra .. .. ...... . 
Söndagsskolan i Tånnö, till 
Gerda Gustavssons underh. 
Stensö Sy fören. . ......... . 
S. . ....... . ............. . 

M. o. A . E ., Mörön, julhäls
ning ..................... . 
Koll. vid Hanna \tVangs be
sök i Piteå ............... . 
D :o vid missionsmöte å Mal
mö KF.U.M., vid Birgit o. 
Martin Berglings besök . .. . 
Korsvägens Mfg ..... .. .. . 
S. S ., Jkpg ..... . ........ . 

L. H ., Lund, "tionde" .... . 
\tV. B., Uppsala ...... . ... . 
H. L., Sthlm, "Gud hör bön" 
1 Tim. 3: 16 - Upp. 22: 
10- 14" .. . .............. . 
Björka ~1fg syfören. 
"Herrens del" gm L H., 

10:98 

19:
27 :27 

162:
31:60 

100:
50:

5: 

10:
25:
15: 
10;

100 :

60:
5: 

10:

'J:
5:

50:
100:

10:
100:

8:75 

37:
20:

100 :

131:39 

55 :
15: 

100:
15: 
10:

8:50 

356:
100:

5: 

26:

54:
15:
10:
10 :
30:

5000:

300:
25:



SINIMS LAND 	 10 dec. 1938262 

Skelleftehamn .. . .. ..... . 
1903. Koll. vid Hanna \i\langs be

sök i Skelleftehamn gm d: o 
1904. E. S., gm K. B., d:o .. .... . 
1905~ L., gin d:o ... ............. . 
1912.. Ingeborgs Vänner, Katrine

holm, sparb. medel ........ . 
19t3. L. ... . ........... .•. . . .... 
1914. Koll. j örebro ........ .. .. . 
191;). "En nya mj öl" gm A. B. 

SkelJeftet, .. .. ..... ... .. . 
1916. Nye :Mfg .......... . . .... . . 
1917. "En länk, tacko ffer" ...... . 
1918. Ryd s Sy fören ...... . . ... . . . 
Hl19. KF.nM :s UpPsIlenska Distr. 

till Morris Berglings und erh. 
1921. A. K, Stensjön .. ; ...... . . . 
1922. Koll. i Borås 12/11 ...... . . 
1923. A. N., "en sparb." .... ... . 
1924. Ynglingafören. Libanon ... . 
1\:)25. Askims Kyrkl. Ungdoms

krets till G. Goes underh.. . 
1926. A. G., Hässelby V :st~d ... . 
1927. Kin ak retsens, Gbg, offerdag, 

till C. G. No rd berg o. G. Goes 
underh. . ... .... ....... .. . 

1928. S. Z., Garphyttan ......... . 
1929. A. W., Sthlm ........... .. . 
1930. E. P .................. .. . 
1931. Koll. i Ronneby Missions 

hus . ... .. ..... ..... , .. . . 
1932. Tillägg till d:o .... .... ... . 
1933. Böneringen, Karlskrona ... . 
1934. L. M. F., d:o ............ . 
1936. A. ]., Spöia nd . . ......... . 
1937. L. H., K irun a ..... ... ... . 
1938. Norrköpings Kinalänkars 

sparb . medel m. m....... . .. . 
1939. ]. E. L., St randbaden ... . . . 
1940. F. J., Kinnemalma ....... . 
1941. Onämnd, till A rvid ' Hjärt 

bergs . underh. gm A. H ..... 
1942. "En länk" i. Eksjö, sparb. 

medel till d: o ............ . 
1943. ]. G., gm E. B., F li sby .. . . . 
1944. Vänner i Skulla rydtill Ju 

d it h Hultqvists m inne, gm 
d:o .. ........ . .. ........ . 

1945. Åkers Mfg .. ... ...... ... . . 
1946. E. o. lvI. E ., Vi ngäker, till I. 

Ackzells un derh .. ' .. ... : ... : . 
19'17. Olmstads Norra Syfö ren.· .. 
1948. D:o .Mfg : .............. .. 
1949. Tillägg tillkolJ. i Orebro 20/11 
19öO. E. o. R. H., Sigt una ...... . 
1951. Bergsbyns Mig . .... ..... . . 
1952. E. L., U mså ....... .... . .. . 
1953. V. P., Nkpg . . . .... : ..... . 
1954. M. P .. Sth lm ............. . 
1961. 	 Koll. Mi ss ionskyrkan, 

Växjö .' ................. . 

35: 

35:
3:25 
6:25 

54 :75 
20:

224 :99 

2J: 
50:

100:
50:

. 800:,-· 
43:77 
28 :80 
26:76 

100:

150: 
20:

440:
3: 

300 :
3::>:

26:08 
2: 

25:
20:
50: 
10:

70:
100: 

10: 

5: 

18:10 
5: 

5: 
10:

20J:
50 :
25:-· 
10:

8:09 
35:
50:
70:5() 

5:50 

46:94 

1965. H. c., Gbg ................ 3:~ 
1966. F. J. Karl skoga . .. .. ... . .. 10:
1967. Ryggestorps Syfören. . ..... 75:
1968. Kinagruppen i Gbgs KF. 

U . K, till Li sa Gusta fssons 
underh. . .. , .... ... . ... , .. 1300:

1969. O. ' R, Kristinehamn .. : .... 10:
197J. C. B ., Karlstad . . . ...... .. . 50.:~ 
1971. O. P. t d :o ... ........ ..... . 5: 
197:~. Koll. i Skoghall vid Kina-

mö te 17/11 ........... ;... 6:44 
1973. · D:o i Karlstad vid d:o lR/ll 29:35 
1974. T. H., tillägg till S.M .K: s 

o ffermöte i Gbg, 2D/11 . . ... ;j():
19n. Sy föreningarna för S .M.K., 

försiiljning i :Sthlm 25/11 .. 5809: 41 
1976. H. R, Sthlm . .... ... ...... l !n: 
1977. HammercJal s sy fören. .... .. 1.5:-
1978. E. o. lVL H., Eksjö, i st. för 

blommo r vid fru Hilma 
~ il ssons b.år, g m 1,,1. B..... . 5: 

1979. D . O., Vetianda ....... , .. . 7:75 
198D. K. \ 1,,1 ., Ystad .......... . . . . 7:'75 
1982 . . B. G., Sollefteå .......... . 7:75 
1983. E. A., P"rtille .... ... .. .. . . 10:-':' 
1984. KimstacIs Kyrkliga Syiö ren. 1.l)J:
198:5. 	 Morsätt o. Fonbyns sy-

fören. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25:
1986. Kol l. vid m öte i Linköping . 219:21 
1987. Skolbarnen i Värna, gm G. 

B., Värna, Linköping ..•.. 10: 
1988. Värna Mfg . ............. ..75:
199J ' Barnsyiö ren. i Kusmark, 

gm S. P. ............ ...... 100:~ 
1991. Koll. i Kusmark vid H. 

\;Vangs besök ... .. ....... . 25:70 
1994. J n, Norrfjärclen ... . .... . 5: 
1995. A . R, Bastuträsk ..... .... . lD:~ 

1996. Missionsinsam l. i Asträsk, 
gm P. P . ....... .......... 12:32 

1997. S. F., Jkpg ... ........ ..... 10:
1998. L R , Uppsala ..... .... .. . 6:25 
1999. Kastorps Mfg · . ...... . . .. .. .5D : 

Kronor 23.449 :58 

S. M. KS Pensionering. 
1878. Syfören. ' n:o 2, Sthlm ;j2:75 

Kronor 52:75 

Särskilda ändamål. 
1765. En vän i Väste rgötland, till 

cJe nöd I. .. ........... .... . . 20:
1766. E. N. o. v. E., Mossby, till 

Maria Petterssons barnh. .. 50 : 
1767. D:o till Maria Nylin, att anv. 

efte r gottf. . .... , ..... .. ,. 5::>:
1768. S. A. A., Figeholm, till Ma

r ia Pette rsson, eI:o ..... ... . . 
1774. A. J.. Köping, tili Kuo Lin

gens underh . : ............. . 75:15 
1777. Sätt ra , Adelsö, till barnh. i 

1962 . . H. A., Sthlm ............. . 5:- S inan . . . .. .......... . . .. . 50 : 
1963. G. W. L. , Sjötorp ... . .... . 25:~ 1778. D. P ., Tings ryd, till L Ack- • 
1964. M. L., Bo rnholm ·.... . .. . :' . . 15:75 zel l, att a nv. efter gottf. .. '. 10:
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1782. 	 H. P ., Kum l;l,; till bamh. i . 
Sinan .. ... ...... . ...... . 

1794 . "En länk", till ju lg lädje i Si 
nans barnh. . ....... . ..... . 

1795. E. o. H. E ., Lindesbe rg, till 
de nöd\. . .. . : .. . ......... . 

180~. A. o. A. B., Duvbo, tiil L 
Aekzells verks. i Tali .. . . . 

1801. Lilltomtavänner, till Mari.a 
Petterssons bamh . .... ... . 

1802. L. ]., ti ll G. Carlen att a nv. 
e ft er' gott f. ... ... .. ....... . 

1803. Sönd agsskolan i No rra Skär
stad, för en gosses underh . .. 
Kol\. på KF.U.K., Hbg. till 
de nöd\. .. ..... .. . ... . .... . 

1805. 	 Lilla Ann-Maria, till Lis" 

Gusta fsson, att anv. efter 

gottf. i skola rb . ... . ....... . 


1806. 	 Nägra flickor, till d:o 
1811. 	 Dagg ryningen i Strängnäs, 

julkIapp till Daggrynings
flickan vVeng Sumei i Pu 
cheng skola .. .. .......... . 

1813 	 M. M., Sthlm, t ill Hugo 
Linder, a tt anv. en!. öve rens
kominelse . . .. ... ...... : .. 

1814 . E . P., Mjöbult. till de nöd\. 
1815 Så ld stol från 1700-talet, till · 

Tacksamhet, . Barmhärtigbet 
o. Ja spis hos Mari a Petters 
son, Sinan .. . ............ . 

1816. 	 "Som tack till Herren" fö r 
Lä rare Sies unclerh. i Pu- " 
chow . . .... . . ....... ..... . 

1828. 	 G. L Umeå, till Thy ra L ind
gren, "tt anv. efter gottf. .. ' 

1829. L A. iVI., till tre evang un e 
derh. . .... .... ... ..... .. . 

1832. M. . B., Hjo, till Est ri d 
Sjöström a tt anv. efter gottf. 

1833. "En vä n" till G. Carlen, för 
fru Jangs underh. . ........ . 

1834. V. o. c: E ., Kumla, till Maria 
Petterssons ba rnh . ...... .. . . . 

1849 . .E. H., Sthlm , til! de hungr. . 
1850. Några vä nner till Ma ria Ny

lin, att anv. efter eget gottt': 
gm L. L. , Orebro .:... . ... 

1860. S. T., Nockeby, till bibelk v. 
underh. i Yungtsi .......... 

1863.. Granbergs syfören., t il! J. 
Ackzell. a tt anv. efter gott f. 

1864. Gäva vid jordfästning, tili'd:o 
1875. R L., S thlm, till Maria Pet

te rssons ba rnh. ......... . .. 
1876. L. M. F :si ns. "Offerdagen", 

;)0:

50:

15:

10:

;J:

10:

50:

6 :15 

1:
1:60 

10: 

GO:
15 : 

150:~ 

300:

2u :.,

3DD:

10: 

50 :

50:
5: 

60:

50:

20:
15: 

.500 :

1880. 

189-5. 

1896. 

1897. 

1898. 

1006. 

19J7. 

1908. 
1900. 

1910. 

l011. 

1920. 

1935. 

1955. 

1956. 

1957. 

1958. 
1959. 

1960. 
1981. 

1989. 

1992.. 

1993. 

"I\Iorlllilrs' minn e", 't lll ve rks. 
j Yu ngt si ...... . .... ... .. . 
\V. B., uppsala, till Medhjä l
parefonden . .. . . ..... ... ' .' 
L. H ., Lund, till G. Ca rle'n 
o. A. H åkansson, a t t anv. 
efter gottf. . .. ..... . . .... . . 
L. L, Sävsjö, till Maria Pet
tersso ns bamh.. .gm Kina-
kretsen . . ..... .. . . ..... . . 
A. J. L, Jkpg.· ti ll Ella 
D~hlc , att ~nv. eItet· eget· 
gottf. ............... .. . . 
"iVrar o. dotter", a tt fördelas 
lik" mellan ett kinesbarn o. 
en kinesgumma . ..... . .... . 
Almby Ost ra syfören., till de 
nöd !. · .................. . . 
G. L., Hidi ngeb ro, till d:o .. 
Anonym givJre i Karlskrona, 
till hjäl p å t kinesiska fl yk 
tinga r gm G. O . ......... .. 
C. R , till de nöd!. gm E. O ., 
.Lund . ..... ... .. .. . . . .. . 
S. A., Alem, tackoffer för 
bönhörel se, nöclhj ä lpsmedel 
till Arvid Hjärtberg ...... . 
O näm nd, till M;lria Petters 
son att anv. efter gqt tf. .... 
S. S., til! barnh. i Si nan, gm 
R L , Alga rås . . . ..... . ... . 
V. P., Nkpg, ti ll Els ie Be rg
quist för de nöd !. . . .. ... .. . 
"Ynglingafören. Li banon, till 
evang. underh. . ...... ... . . 
Kvinnos)'fÖren. i Ljungby, 
till r. Ackzel!s barn- o. 
kvinnoa rbete .. . ...... '... . 

. E. P., d :0, till d :.0 ...... . . . 
K. S ., Växjö, t ill ve rks. i Ho
ynng ... .. .. ............ . 
J. L., till cle nöd!. ....... . . . 
Ljusglimten, Duvbo, försä lj 
ning, ti ll barnh. i S in an . . . . 
Solgl imten i .n rännfo~stil l 
Tliyra Lindgren fö r lilla Ing'
cbao -Ja ng ...... .. . .. .. . ::. 
Söndagstioöringar .fr. Ida . o. 
Anna, till L Ackzel! för t rak 
ta ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A.D., Kristdala; til l d:o att 
anv. eftergottf. . ..... . .. ,. 

K ro- - r -;8, "'no- ""'82;';3:'-:~2~1 

. Allmå'nna missionsmedel 23,449:58 
S. ·M. K:s Pensionering 52: 75 
Särskilda ändamål 8.823: 27 

25:

20:

100:

50:

10:

10:

100: 
50: 

30:

20:

10: 

25:-: 

8: 

25:~ 

100:~ 

150:~ 
300 :~ 

2DO:
50:

854:96 

10: 

10 :40 

35:85 

till Kvinno o. Bibelskolan i S:'Q under nov. mån. 7938 Kr. 32,n5:54 

1877. 
Yuncheng 
"T. T. ·B. 

... .. .. . . ... . .. . 
G."til! Malte 

430D:
' M ed varmt tack ' till v(trje' givare! 

1879. 

R ingberg, att anv. efte r eget 
gottf . ... ............... . 
Syfören. n: r 1, Sthlm, för 

175:-. . :'J ag ärHer~e~ , din Gud - 'Iät d;n 
vi tt upp, så at t jag få r upp'fyll a den." 

mun. 

bibelkv. i Loyang" ' : .'. . . . . . . . 70:10 Ps. 81: 11. 
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Pren umerationsanmälan. 


Missionstidningen Sin-ims Land, bör
jar år I939 sin 44 å rg~tng.

Även detta nya å r vill vår tidning 
vara ett språkrör både beträffande det 
direkta missionsarbetet på vårt fält i 
Kina såväl som för hemarbetet. En 
stor förmån är det för vår mission att 
på detta sätt få vittna 0111 "Guds väl
diga gärningar". 

Vflr önskan och vå r bön är, att detta 
budskap finge gå ut till ännu större 
skaror än nu ä r fallet. Vad som nu, mitt 
i nöden, sker i Kina är något som alla 
missionsintresserade behövde veta för 
att få nytt mod. Arbete och offer för 
Kinamissionen är icke bortkastat i den
na tid. Nu stå r hjärtedörrarna öppna 
för evangelium. Nu vander det 'kinesis
ka folket i stort sina blickar mot kris
tendomen för att finna frid i en frid
lös värld. Hjälp oss att sprida känne
dom härom genom att skaffa prenume
ranter på vår tidning. 

Ar efter år komma vi med denna 
bön; tröttna ej på oss. Tag det som nå
got Gud vill att ni ska ll utföra, en del 
av hans verk, som han väntar, att hans 
egna skola göra. Herrens ärende bråd
skar. Må vi ej svika i den tjänst som 
blivit vår. A llt detta arbete är av sam
ma värde, Herren själv helgar det. 

Kanske, att det i er närhet går nå
gon som längtar efter att få höra just 
-om miss.ionsarbetet i Kina i dag. Tala 
om vår tidning och vad den har att tala 
,om, och vinn kanske en ny prenume
rant. 

Vi tacka av varmt hj ärta alla våra 
vänner, som så troget hjälpt oss under 
år, som gått, med att samla prenume

ranter. Gud välsigne er kärleksgärning. 
:Men även i å r behöva vi er, ja, ännu 
mera. På grund av konflikten vid tryc
kerierna i å r bli tryckningskostnaderna 
högre, men vi vilja icke höja pren. -p riset 
detta nya år. Det blir en förlust för oss, 
men kunna vi få ett större antal. prenu
meranter, kan dock denna nedbringas. 
Varmt tack för att ni vill hj~i1pa oss 
häri. 

M-issionstidningen Sin'ims Land ut
kommer även under I939 med 20 num
mer. Prenumerationspriset ä r : helt å r 
kr. 2 :25, tre kvartal kr. I 15, halVår kr. 
I :25 , ett kvartal kr. 0:90. Till utlandet 
kostar tidningen kr. 2:75 per år. 

Prenumeration kan ske både på 
postkontoren och på Svenska Missio
nens i Kina exp. , Drottninggatan 55 , 
Stockholm. Vid prenumeration på post
kontoren måste hela namnet: "JlvJissions
tidningen Sinims Land" angivas. En
ligt nuvarande bestämmelse för postbe
fordringsavgifter blir det emellertid 
lördelaktigau tör Missionen om prenu
meration verkställes å vår exp., varför 
vi ~iro mycket tacksamma om så sker. 
Tidningen sändes i så fall som utgivare
korsband till de o lika prenumeranterna. 

När 5 ex. eller därutöver rekvireras 
från expo erhålles vart 6 :te ex. gratis. 

Prenumerantsamiare, som verkställa 
prenumeration fl postkontor, erhålla , om 
postens kvitton insändas till exp., kr. 
2 :25 för vart 6 :te ex., men få då inga 
friexemplar. 

Provexemplar 
expedi tionen. 

erhållas gratis från 

R edaktionen. 

INNEHÅLL: 
Bereden - redo. - Från Red. o' Exp. - Brev från Exp. - Från missionärerna. - Insänd 

litterat. - Redovisning. - Pren.. anmälan. 

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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Anglarnes glädje. 

Efter en tav la av M. Sttile r. 
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EN STOR GLÄDJE. 


Luk. 2: 10, II. 

Julen är en glädjens högtid. 
Änglabudskapet till herdarna båda

de en stor glädje, och glädjens ton an
slogs alltså redan den natt, då Herren 

Jesus blivit ~ödd. Denna ton har se
dan alltjämt ljudit i samband n:ed )u
len. Glädje hör samman med ]ulhog
tiden, eller det borde åtminstone vara 
så. Julen är en glädjens högtid. Är den 
det även i vår erfarenhet? 

Julen är också minnenas högtid och 
en högtid, då man kanske mera än 
annars känner saknad. Kanske min
nena och saknaden hota att röva bort 
glädjen och i stället fylla oss med ve
mod. Vi minnas våra kära, som ej äro 
ibland oss, och vi sakna dem. Tänk 
huru roligt det var, då vi fingo vara 
hos dem eller med dem fingo fira jul! 
Eller också kanske man minns julhög
tider, då man firat jul under lyckligare 
förhållanden. Tänk om man nu hade 
det som då! - Och de, som sakna det 
jordiska goda och måste fira jul under 
umbäranden, de känna den sakn?den 
alldeles särskilt under julen. De ha 
kanske med i;ingslan fr:ågat sig: Blir 
det jul för oss (år? Blir det någon jul
glädje för oss? Den frägan har .;:;äkert 
också oroat mången, som ligger sjuk 
och saknar hälsan? dyrbara gåva. Kan 
då julen för oss , aHa bli en glädjens 
högtid? Och huru skall detta i så fall 

kunna ske? 
Texten talar om "en s t o r g l ä d

j e, s o m s k a Il ved e r f a r a s a Il t 
f o l k e e'. Julens glädje är stor nog 
för att räcka tiil för alla. Det är det 

underbara med denna glädje, och det 
ger oss frimodighet att tillönska var

andra en fröjdefull jul. Julglädjens or
sak är att "en Frälsare blivit född åt 
eder". Så säga änglarna, och det gäl
ler oss alla. En Frälsare har blivit 
född åt oss en och var. Därför ha vi. 
alla, om vi mottaga denne Frälsare 
såsom vår, anledning och orsak nog
att höjdas. Förhållandena omkring 
oss kunna vara prövande och svåra. 

V årt eget hjärta kan oroa oss. Men är 
Jesus Kristus vår personlige Frälsare,. 
då hava vi orsak att fröjdas över Ho
nom med en outsäglig och härlig gläd
je. Tro vi på Honom så att vi fröjda 
oss över Honom? Se I Petr. I: 8. 
. Glädjen över Frälsaren är outsägligt 

stor och härlig, ty vårt djupaste be
hov är att få någon, som kan frälsa oss 
från vår synd. Äro vi ej frälsta från 
synderna, kunna vi aldrig få del av den 
stora förblivande glädjen, men då Je
sus Kristus frälsar oss från synden, 
blir denna glädje vår. Därför var med
delandet om Hans ankomst ett bebå
dande av glädje. - Vi bruka ju önska 
varandra: God Jul. God blir högtiden, 
om ingenting står mellan Gud och oss, 
om synden, som skiljer oss från Gud, 
plånas ut. Detta vill Fräisaren, som 
föddes åt os~, åstadkomma. Blive då 
julen 1938 för oss alla en i denna me
ning god, fröjdefull och välsignelserik 
högtid! "Se, jag bådar eder en stor 
glädje", så ljuder även till oss budska
pet 'från höjden. 

M. L. 
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Ett vittnesbörd. 

" I ä ren mina vittnen, säger Herren." 

.Tes. 43: 10 . 

H er rens nåd och trofasthet har varit 
outsägligt s tor emo t S . M. K. under det 
flr SO m gått. Och det är om Hans gä r
ningar so m det är stort a tt få vittna. 

r det för sta numret för i å r a v den
na tidning l11ötas vi av orde n : "Jag har 
S~l mycke t a tt tacka för". Och j ngen dag 
har väl gåt t under å r 1938, som vi ej 
ve la t säga så , - ä"en 0111 den nöd som 
öve rgåt t Kina, och SO I11 vå ra missionä
rer därute fått dela, lega t tung på våra 
hjärtan. :Men genom att Gud g ivit dem 
ett förunderligt stort mod ha de trös
ta t oss och hjälpt up p vår fr imod ighet. 

Och nu är jag \'is s om, a tt kunde vi 
a lla träffas i jul , dra mi ss ionä re r på 
fältet oc ll vi härhemma, skull e \'i ge
mensamt infö r Gud frambära tacksä
ge lse först och främst. 

r Kina ha under sket t . Guds o rd har 
IJlivit predikat och el110ttaget av s tora 
ska ror , som förr kanske aldrig kommit 
inom hö rhål l. Mitt under krig , unde r 
hemlöshet , hunger och annan nöd, har 
den kristna för samlingen ökats med ett 
sto rt antal. O ch i arbete t hä rhemma, 
vElra vänners uthållighet och kär lek, de
ras offersinne och förböner, ueras vil
li ghet a tt gå med in under lida ndet, al lt 
detta är sfldant som föder tacksägelse 
och lovsång. 

På ett underbart sä tt har G ud fö r
set t med medel för Mi ss ionen även det
ta å r. Vid en blick tillbaka i vå r kassa
bok komma minnena så levande fram . 
Det ä r som om de ropade: :Minns du 
hur det var den eller den g ången. Vi 
sågo ingen möjlig uh·äg, men Gud hade 
utvägar. I-Ian hade r eda pil både beho
ven och vilka som skulle få den nåden 
a tt bli va ha ns skaffare. 

Och vilken g lädje vi H tt genom a ll a 
de kära besöken på vår exped ition. 
Men det ~i r ej ba ra g lädj e de ti Ilfört oss, 
u.tan de ha va ri t till stor hj ä lp på o lika 
sa tt. Ni äro Guds budbära re till oss, 
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ä lskade \'ä llner , baue ( 1;'1 N i kOll1m a per
son ligen Gc h genom Ed ra brev. Vår 
korrespondens ~ir s to r , och den gör a tt 
vi få kän na en inne rli g gemenskap med 
Er a ll a, ä \'en med dem som vi aldrig 
möta ansik te mot ans ikte . Det går att 
lä ra känna va randra ga nska väl genom 
l)fe\', men det är ä ndå något hel t annat 
att träffas . Och \' i, so m ha den förmå
nen att fi't resa ute i landet. vi förstå 
mer och mer \'i Iken rJkedom detta är. 
Det ä r s tort att p?l Inö t e n få ta la 0 111 

Guds ri ks sak, men a , (. få vara i o lika 
hem oc h med vii nne rna dela nöd och 
nild, det är unde rbart. All den kärlek. 
som vi mötas a \', ii I' Guds gåva till oss , 
vi f å taga emo t den för H ans skull, 
taga emot elen i tacksam ödmjukhet. 

Gud ha r g iv it oss rik välsignelse 
detta år. Vi ha få tt se huru fl e~ och 
fl e r vilja va ra med i arbetet även för 
Kina s fr ä lsning. Det ä r e tt uppvakna n
de då det gä ll e r llli ss ionsuppg iften. De t
ta uppvakna nde ha r föregåtts a v pe r
sonlig ö\' erlåtelse f,t Gud. 

O ;:h till s is t kan a ll t sa mma nfa ttas i: 
'·}\.tt Gud ve rkar - - - både vilja 
och gärning, för si t t välbehags skull ". 

Att få vara med i missionsarbetet ä r 
en nåd och en s tor gläd je. F örtrösta n 
rå Gud ä r det som g ivel: den uppehrtl
lande kraften. Och i den mån vi kunna 
sätta all vå r förtrös ta n till Gud äro vi 
sal iga . H an överg iver aldrig de sina. 

Detta ä r ett I i te t vi ttnesbörd om vad 
Gud g jort för och med oss uncler 193 8. 

L1'sa Blom. 

'nm:N~ 
~l{f:n.Z]1\.TIc..J.NOCMEXPEDITlt iN· 

E n GOD J U L , rik på glädje och frid , 
samt ett GOTT NYTT A R, fullt av 
godhet och. nåd, tillönskas alla 1'n-issions
vänner av 

R e d. o c h E x p. 
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Förlovning. 

Förlovn ing iiI' tillk~iIlnagi\cll mellan 
inissionär Åke Haglund och fröken 
Frances H.' Bart/ett. som utsänts såsom 
m issionär inom Kina Inlalldsmissionen. 
Fröken Bartiett lJeviljades \'id KOll1l1lit
tens majsammantr;id~ inträcle i S \' en
ska Missionen i Kina, och vi uttala nu 
ti ll henIle en vann vä lkoms th ;i lsnillg på 
samma gång som yi tillönska bikla dc 
llyförlonlde rik v;ilsignelse och I\"(·ka. 

Meddelanden från fi:l.ltet. 

De senaste UlldelT~ittclserna fr fln bit
tet. som kommit oss tillhanda. ha stått 
att I ~isa i ett bIT\' friin mission;i)' C. F. 
BLom , ur \'i Jket et t utdrag införes i 
d~tta nummer a\' dr tidnillg. Vi hiin
visa därför nu till cletta utdrag och vilj a 
blott till ~igga en bcg~irall 0111 fnrtsatt 
förbön för mi ssioniirerna. ueras arbete 
och fo lket, bland \'ilke t de arbeta. Låt
om oss tacka för underbar hjälp hitin
tills och bedja C I1l nåd , visdom och kraf t 
för j,ommande daga r . 

U tresande missionärer. 
Ofta ha våra tankar gJ tt ti II de vå ra 

på fäl te t, och vi ha önskat att bli iståno 
sända dem förstiirkning. Huru snart 
de t blir oss möjligt att nå fältet med 
förstärkning är ännu omöjligt att för
ut se, men \' i kunna nu meddela, att ut
resa ti Il Shanghai planeras för '/1"1.issio
llärsparet Aspberg och deras barn samt 
för fröken Runa. Hägg. De beräkna av
resa från Bremen den 24 jal1. I939, och 
tanken är, att de sko la dröja i Shilngha i 
ttils det kan anses tillrå.d ligt att de fort
sätta till fältet. De äro då Sfl n~ira vårt 
arbetsfält att de lättare än här hemma 
kunna bedöma möjligheterna för inresa 
och begagna sig av dem, och viin teti den 
kan utan tvivel bliva väl anviilld t. ex. 
genom översä ttn ingsa rbete. 

Må de få vara innes lutna i missions
vännernas förböner med tacksäge lse I 

Trettondedag jul. 

Även år 1939 a nordnar v. G. 
Svenska Missionen K in a Tretton-
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dagen N. 11 f. 1'11. missioJlsliögtid 
i Hetesdakyrkan. F loraga tan 8, 
S tockholm. Dok tor Karl Fries, mis
sionär Joh. Aspberg, som s tår i be
grepp att utresa till Kina. och missio
n ~i r August Berg kOl11ma a tt tala . Spar
IJössor och andra missionsgåvor för 
S. M. K. ll1ottag<ts med tacksamhet. 
Missious'viil1Her hälsas varIlIt vä!konma ' 

Bönemötena för S.M.K. 
Tisdag.l'bunemötello för S. M. K. 

börja \'. C . äte r i Hetesdakyrkans Kuw
r1lm, Floragata!1 0. tisdageu deu lO 

Jan. Id. 7 e. m. [' å S. M. J(:s ex:p. } 
Drottninggatan SS, hftllas bönemöten 
varje fredag kl. 2 e. m. f r. o. 111. freda
gen den 13. jan. Vätlwtnuo l 

Svenska Kvinnors Missionsförenings 
Årsmöte. 

hålles i Uppsala e1el1 7-10 jan. 1939. 
Program och deltagarekort ,\ 2 kr. e ll e r 
dagkort ,"t I kr. e rh id las genom sekrete
raren fröken Ingrid Orton, .Kungsgatan 
28, Uppsa la. som ;iven mottager anmäl
ningar till mötet. 

Avskedsmote. 

AvskeJslllöte för dc utrcsande mis
sionärerna anord nas på K. F. U. M., 
Birgel' ]arlsg. 35, Stockholm den 20 

jan. Närmare meddelallllc hiirom infö
res i nästkommande nummer av vår 
tidning. 

Julhälsning från Kina. 

Missionär C. ]. Bergquist har bett 
oss sända en hjärtlig julhälsning ti ll 
'Missionens vänner med 1 Kor. I S: 58. 
I denna hälsning vilja siiker t alla våra 
missionärer inst;imma. 

"Vår Gud är oss en väldig borg!" 
U tdrag lir e tt [Jrivathrev från mis

sionär C. J. Bergquist , skrive t i Shan
hsien elen ..j. nov. 

Varm t tack för i Ilnerl ig förbön. Den 
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;i r i n te förgäves I Miltte vån nerna håJ Ja 
ut i förbönen. Herren skall \'inna se 
ger även under denna oro liga tid. Och 
glädjen i Gud kan ingen yttre nöd taga 
hart från den som tar sin tiJl f lykt till 
honom. 

Ella Dahle och jag ba varit till l'ing
lu på stormöte. Det var en myc ket stor 
uppmuntran att se ll1;tnnen dominera, 
vad antalet beträffar. På gruncl <l\' vad 
de kristna där genOll1g~ltt och den n;ir" 
\'arande oron n-;ed soldatinkvarteringar 
j hemmen kuncle e j a Il a komma. "Men 
det va r än c! i'l fullt hu s i det lilla kapel 
let. Det var för det mes ta v ;illll åen dc 
bönder . :Men de egent liga ledarna i för
samlingen äro sönerna, präktiga ll1;in i 
25-40 årsåldel'11 . Två av dessa invig
des till diakoner. Det iiI' nu fe l11 kretsar 
där lTl ed var sin ansvarige ledare, som 
predikar på söndagarna och är a nna rs 
n:rksam. Och nya kre tsar håll a på att 
utvecklas . Pei , evangelisten. ;ir vald till 
iildste. 0111 presby te riet kan samman

träda , som vi tänkt i t\llienchih den 17 

-'2 [ denna tnflIlad, och hekrii f ta hans 

yal. skall han invigas vie! vart s tormöte 

i Shanhsien elen 24- 27 ds. 


En levande förnimmelse av Guds 
l1iirhet hade vi under mötet i PingJu, 
men fi enden gjorde flera försök att oroa 
och förstöra Guds verk. Dock. Herren 
grep in S(1)1 svar jJå bön och vann en 
hiirlig sege r . Offret som upptogs g id.: 
till nära dubbelt så mycket som vid stor
mötet i fjol höst, då det a ns;lgs vara 
stort oc h var större än någon si n förut. 
;iven om de tta inte säger så m)'ckL'l vad 
d l~SS aktuella sto rlek betr~iffar. Vitt
lIesbörclsmötet va r en upplevelse. Det 
varade i tre timmar, och jag tror alla 
de närvClrande troend e vittnade 0111 

Herrens nEl d mot dem. Till och med 
!lon, som fått äldste sonen skju ten och 
maken nedhuggen och därmed förlorat 
dem som skulle försörja familjen, pri 
sade Herren för undfå ngen nåd. Det 
var något av Herrens härlighet, som 
lyste genom de tårad e ögonen. Hon står 
nu utan försörjare för sig och sina tre 
minderåriga barn, Cl \' vilka den iildsta 
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är en flicka, 16 {ir , och de andralllycket 
mind re . De fl es ta \'ittnesl)örden förtälj 
de 0 111 r ~icldning ur ell er undan fiendens 
händer. Ihland radcle stor munterhet 
blanc! ;lhöra rna. ibl a nd greps man till 
t{lrar. I)e unga ledde takten unde r mö
tet med upPl11untrande tillrop. 

Det g ick mycket bra a tt komma over 
fl odell hi'ldc till och fr :"lll P inglu, tac k 

Foto: M. Lind~n . 

l nleriö'r a v kapellet i Shanhsien. 
På altaret julens å·nglabudskap. 

vare militärell'; ut01l1ordentliga v ~ilvil 
Ja. rl'ied cle erfarenheter av Herrens 
nådefl1lla hj;ilp i nöden , som försam
lingen i l'inglu haft. och genom elen 
uppmu1ltran som den fick under detta 
stormöte, tror jag de kristna där skola 
förbli HerrelI trogna intill döden. 

Jag si tter i väntrummet på Shaw 
hsi ens jiil'lw;igsstation och skriver. Elsie 
och barnen med barnk\-innan och kö].;s 
hjälpen si tta ute p,'l pCl'mngen. Vi äro 
på väg - sit långt - till vVenhsia ng 
stormöte. "Men tågtrafi ken är helt na
turligt lite oregelbunden nu , sEt att vi 
ha \' ;i ntat redan' i fyra timmar. Som det 
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tar 15-20 minute r och kostar 20 cent 
i ri cksha hem och lika mycket tillbaka, 
och tåget kan komma nitr som hel s t, 
la, nu kom ett koltåg och \' i ;intra det . 
Vi s itte r på bagage t uppe på kollasten i 
en öppen vagn och hoppas, a tt tåget 
skall gå, ty k l. iir två - kl. 112 9 kom
1110 yi hit t ill statiollen - och det bli r 
nog fl e ra Jiing re uppehå l I, i nna n vi 
hinna \Venhs iang, och dage n ha r inte 
m fll1ga timmar In·ar. - Vårt t;ig rull a r 
mot väster. Sotet ryker om oss. Vid 7
tiden väntas . \·i · \'a ra fr a mme i . vVen
hsiang. 

D etta är v fH andra sto rmötes resa 
med hela familjen. Den först a gällde 
utstationen Ts' a i-yuan , dit vi hade c:a 
8 km. att vandra från hå llplatsen. I 
Ts'ai-yuan tillbringade vi den hetas te 
tiden , som i å r inföll under a ug usti 
månad. Det \'ar dä rför med s tor g lädj e 
S0111 vi å tersågo de kä ra kända vänner
na, Herren var oss förnimbart n~ira un
der stormötet. .\tto kvinnor blevo 
döpta. . 

Fr~ln Ts'ai-yuan reste jag till Loyang 
och familjen hem. Erik Ma lm \'a r ga n
ska svag efte r sin svåra sjukdom och 
m~lste hå lla sig hemma . Familjen hade 
få tt en mycket skön tillfl yktsort i ett av 
Augustanamissionens hus. fritt och 
vackert som clet ligger i ös tra första
den. Dit finna medarbeta re och a ndra 
s ig väg lä tt. 

Den 7/r r. Vi ha i dag lyckligt ;'tler
kommit fr ån et t rik t \'äls ignat s tor
möte i vVenh s iang. Det yar en s tor 
glädjedag för den lilla församlingen i 
går, söndag, d å 18 personer mot togo 
det he liga dopet och upptogos i försam
lingen . De trogna och G ud hä ngivna 
arbetarna där, herr och fru Li, jublade 
av gl ädje och prisade Gud. De äro 
bönemii nni skor l>åda två. Två a vfä l
lingar. S0111 båeh genomgått vå ra sko
lor i Yllncheng för många ;11' sedan , 
a\"lade ö~pe ll llekänne lse och bad om 
förbön. Alla. troende och utoll1 stfte nde, 
S0 111 fy llde loka ie lI och tr~il1gcles vid 
dörrarna, lJl e \'o synbar ligen ujupt 
gripna, och må nga höjde sedan kn ~i och 

bekände synd och ropade till Gud och 
bådo om förlåtels e . 

Den 9/ II. Det synes omöjligt att HI 
s itta vid maskinen länge nog för a tt HI 
brevet färdigt. Medarbetare komma 
för att rådgöra om a rbetet på utstatio
ne rna , och hä r för söka vi lägga in för
råd av o lika slag för 6-7 månader 
oc h ordna för att ta emot ett mindre 
antal kri s tna ' och meclarl )e tare, till sam
mans kanske 40-50. 

Vj kä nna oss fu II t trygga i Herrens 
hane!. 

" Molnet lyfter väl i Herrens tid." 

Missionär Carl .1JJ01'I't skri\'er fr ~1I1 
Y uncheng den 15-17 nov . 

Varmt tack för brevet av elen 16/9, 
som kom oss ti IIha nda den 3/ r r . dagen 
innan \.j sände vå rt senaste brev hem. 
Vi ha nu väntat på brev hemifrån innan 
vi sökte sä nda igen, men ingenting ha r 
hö rt s av nu på nära fjorton dar, så nu 
ä r det bäst börja skriva, utan att vän
ta prl något, och sända brevet när det 
blir tillfälle. V å r t illmötesgående vä n 
vid fl yge t ha r ej v isa t sig. troligen 
emedan h a ll är fö r mycket upptagen 
med sitt arbete. I dag har det varit 
synne rligen stark verksamhet så a tt vi 
undra hur de våra ha det på anura 
hå ll. 

Vi s jälva och kamra terna här ha det 
gott och lida ingen brist. Det ä r ont om 
brän s le , så a tt vi ha e j börjat elda, men 
mitt prl dage n och j solen är det det a llra 
skönaste väder. P å nätterna fryser det 
någo t. Det är sy nd om alla som Hitt hus 
och bohag förstörda samt sakna varma 
kläder och täcken. 

Vi fingo besök a \" S elfriJ och H a nna 
Eriksson för e lva dagar sedan. De cyk
lade hit och ti .llbaka på dagen . En vecka 
senare var Selfrid ånyo h~ir och hade 
då med s ig fru Ti , Manao, som hä mta
de en fli cka, släkting, från skolan hä r. 
De hade det fOl'tfal'ande gott både i sta
den och i a rbetet på landsbygden. Lisa 
Gustafsson har 45 fl ickor , många från 
staden, va rigenom ingång be rett s i icke 
kri stna hem , Frå n Estrid S jös tröm och 
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Dagny N o rdgren fingo \"i ny li gen Grev. 
Dc voro friska och fri modiga sam t sak
nade ingent ing, Fri'll1 inga andra ha vi 
hört på s istone och äro nu' mera in
s tängda än vi var it sedan i somras. :iVloJ
net lyfter väl i Herrens tid. 

Det har varit en g lädj e att m medde
lande både fr[L11 Hungtullg och fr å n 
Kiehsiu nyligen och "eta att a ll a diir 
bevarats under alla farligheter och att 
arbetet fo rtgår. På den senare platsen 
skr iver missionär NIello\\' att de haft 
hittills otänkbara tillf;i ll eJl till evange
liskt a rbete, likasom I' i kunna säga om 
oss här. 

F lyktingarna norrifrån ha nu börja t 
få reseti ll stånd oc h fara i stö rre och 
mindre grupper till s in hemtrakt. Det 
är en g lädj e a tt fil siinda med dopat
test för icke få, sA att de kunna tagas 
emot i försam I ingsgem ellskap \"a r de 
än komma. Det är [JU (il'er fyrtio , SOI11 

vänta på tillst i'l11cl de Il;inn<l ste dagarne , 
så at t det bör göra cn skillnad hos oss 
här. Ej Hl från staden fly tta ocks;t ut , 
men andra kOlllma fr ån la ndsbygcien , 
vi lka behöva fft Mlllin stone ti llfä llig 
bostad här , till s deras bostäde r hunnit 
ordnas. Vi ;i ro forfarandc femhundra . 

Den 17/r r. - I g;lr fingo vi brev 
från Åke Haglund och Gösta Goes . De 
voro krya och hade de t gott efter omstän
digheterna . iVredarbetarna ha kunnat 
resa till de niirmaste ut statiollerna, S;t 
att de kr istna fåt t någon hj ii lp och upp
muntran. Från söder om l>erget äro vi 
fortfarande utan underr:ittelser , men 
frukta att Gerda Carlen och Astrid 
Håkansson äro mitt l st riden igen . 
Herren förbarme sig öve r a lla SO!l1 f;l 
lida och bevare de d lra frilJl a llt ont l 

Jag skull e önska att ni hade e tt Sfl
dant väder som Vt ha hiir nu. Termo
metern går under eller till fry,punkten·. 
under natten, men pit dagen stiger den 
till omkring ro grader I'ar lllt i skuggan 
och just nu , nära kl. .5 e. m., s itter jag 
ute i solen och skril'er detta brev l De t 
värsta är dammet nu sedan det slutat 
regna och snön ej börja t fa Ila , Det ä r 
så mycket t rafi k på ga torna, I'ilka ju ej 

;iro alh belagda utall I)ara leran, och 
l1;ir rdtgra stycken sto ra las tbil a r kom
ma i rad efte r yarandra stå r da mmet så 
tjockt som askan n ~ir Pompeji och Her
culanu m hegrovos. 

I dag ha vi fa tt hem ett lass spanll
mål, ungefä r en ton, som delas mellan 
de tre utlälldska hu shållen och ett par 
kinesiska. Det ii I' nu så kallt att man ej 
riskerar att få siiden fördärvad. Det ä r 
ganska fri trafik i s taden och den om
gi vande bygden, s~ att det ä r liittare att 
f~l förnödenlleter. Genom o li ka manipu
latione r med sedlar ha dock priserlla i 
allm;inhet höjts till två gånger "ad de 
voro fö r ett år sedan . Vi f:t hoppas att 
detta skall gå tillbaka, å tmins tolle till 
en del. när allting hunnit s tabili seras, 
om I'j få fred och ro någon gång igen. 

Ällnu ha vi inga ut sikte r att Ul post
konto r inrättade i södra cl ele n a l' pro
vinsen. Det är ju mycket v~inligt av 
dem som til1l11ötesgii oss med at t be
fordra nagra brev (El och då, men nog 
skull e det vara rol igt att få all.a som 
hittills utehlivit, samt seda n slippa van
ta S;l I;inge. 

Uppmuntrande vittnesbörd. 

Det blir mer och mer uppenIJart , att 
nöden och lidandet i Kina blir till väl
signelse för många. 

"China's i\;[illions" , orga n fö r Kina 
Inlandsmissi onen , innehåller i november
numret flera uppmuntrallde I'ittneshörd 
därom, som vi här å terg iva. De kunna 
hliva en hjälp fö r missionens l'iinne1' 
till uthållighet i arhetet, och de ii ro ett 
ojävigt bevis på att Herrens ord aldrig 
återkommer fåfängt. 

En missionär från provinsen Hunan 
skriver: "Vid e tt besök aven kri sten 
officer f r ågade jag denne, om det ga vs 
möjlighet att börja kristlig verksamhet 
bland soldaterna. Han lovade att tala 
med befälhavaren om saken. Följande 
söndag infann sig g ene ralen ti .lli ka med 
några stahsoff icerare vid \'A rt möte, 
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Genera len inl>jöc1 mig a tt samma efter 
mid dag ko mma till högb'arte ret och 
h;'t1l a ett möte . M ed gl iidje antog j ag in
bjudni ngen . Över _~o offic e rare vo ro 
nä rv a rande \' id möte t. De lyssn a de 
L1ppm~irk samt , d it jag ta lade. Ämnet 
var: Vad I:i f Bibeln ? Efte r mötet kom
ma fle ra fram och fr ;\gade: K an jag få 
en IJibe J? Vi s;illde So exempla r till ge
nera len fö r ha ns o ffi ce rare. Ä ve n bo rg
mäs taren fi ck e tt e xem p la r. Nu kO l11l11 a 
de med si na b il Jlar ;iven till afto nJl1ö te 
na . E n a v offi cera rn a l1ar ock så alltid 
sin fru med . Vi iiro så tac ksam m a till 
H e rre;l fö r denna öppna dörr bl a nd 
o ffi ce rare och man ska p. 

Den niirv a rande kri sen inve rkar för
lamande pi\ för sami inga rnas lll Öj lig-he t 
att IJ iira s ina ekon0 mi ska bö rll o r. Det 
mörka m o ln, som vil a r öve r Ki na . har 
dock sin s il vcrka nt. Ä\'en nitr svi'lri g he
terna ä ro sto ra , iir de t mycket som upp
muntra r. V i ha ri ka ti II fii Il en att ve rka 
bland fl ykti nga rna, och m?lng a bl and 
dessa iiro villiga att lys sna till t'\'a nge
lium. Mi'mga komma t ill vAra möten, 
och v i spr ida miln ga bil Jlar. A ld rig fö rr 
ha vi sidt si\. m ;'lllga bi b lar som nu ~mc1er 
kri get. De som sakn a medel a tt köpa. Hl 
gra ti s . Lida ndes tiden ha r berett viig fö r 
e vange iii IJltd skap till miLn gas hj iirta n ." 

At t mi ss ionen ä ven ha r en uppgift a tt 
fyll a ibla nd japa nern a, dä rom vi t tnar 
fö lj a nde be r ~ittel se fr i'ln B unan: 

D c ja pa nska officera rne hade lå ti t 
uppsä tta an s la g pil mi ssi onssta ti o ne ns 
dör rar, a tt inga japa ner hade tillträde 
--'- detta som skyddsåtg ärd -. I cke 
desto mindre hade e n japa nsk so ldat in
funnit si g till aftong uc1stj ä nsten. E fte r 
mö tet fr ~lgad e mi ssi onären den kinesi s
ka pas torn, om han borde medde la sol
daten, att Jet var förbjudet att v is tas 
pi'l mi ss io nss ta ti o nen s område. Gör inte 
det , sva rade pa s torn. H a n 1<0mmer ofta 
in och sitte r i värt gäs trum uta n a tt 
fö rorsaka oss något o mak. H an kan 
ock så somliga s;lIlgme lodie r. lvlis s io nä
ren nä rmade si g n u solda ten och fö r

sök te inleda "allltal med hono m. lvlen 
det qr ej Iiitt. ty mi ssion iiren kunde ej 
j;-Ipanes i5ka O d 1 so ldaten \'a rken ki ne
s iska ell e r engel ska. ~Ied sta ppl a nde 
tung a fi ck dDC k sold a ten fram : V i ha 
ock J es us Kri s tu s i J a pan , och ha n 
skre\' seda n o rde t : I;irjunge . ll1 C' cl kine
s isk skri ft . 

,\tt mitt llnde r de st o ra fö rlu ster . som 
lidit s. ll1 ;l11ga bl a nd k inese rna gj ort så 
mycket s tÖtTC v ins t. c1 ;iro lll \'ittll a r e tt 
IJrev fr fLl1 Ha ngchO\v :'I g;!r a f ton 
hesökte ja g e tt möte sa 111 t någ ra med
lemma r av S idakiai för samling i ut
ka nten a\' H angcho \\·. Vi hade ('t t rikt 
\' iil s ig n<lt IJö nemöte . som lyfte oss upp 
illlll a till himme le ll s po rt. E n sak är vis s : 
D enna hem ska o mstö rtning. som drab
ha t m å nga a\' detta folk. har Hitt va ra 
med el till at t infö ra dem i inne rlig pe r
sonlig gemenska p med leva nde Gud . De 
ak ta fö rlu s ten a \- si na jordiska ägodel a r 
r inga för den s tora vinst, de gj o rt ge
nom att fi't iiga den kos tliga pä rl a n . Jag 
har träffat m~lI1ga, som i likhet med 
kvinn an rö rt vid Jes u k l ~idafå ll och få tt 
hö ra orde t : V a r v id go tt mod. D in tro 
har fr ä ls t di g . D et r i'lder intet tv ivel , 
att detta ske tt. ty den f r ie! och g lädj e, 
som u tstr il lar frå n deras a ns iken, utgö r 
e tt O(; l11o t s~lg li g t \' ittncs börd dä rom . 

Bearb . a\' 

E ri/? Fal/cC . 

I prövnin.g~ns . timtpa. 

D ;\ \' i tänka p;\. de svåra lida nden. 
som öve rgi'l Kina ju s t n u. fr ågar man s ig 
ofta : H u ru bes t;\. de kri s tna chirutc 
det ta svå r<l prO\' ? - ~1i ss ionä fern a ha 
i · s ina brev gi vit medde la nden, v ilka 
\'a rit Ul>j)JllUlltra lld e sva r på denna fr å
g a , m e n s~ike rJjge ll mottaga vi a lla med 
glädje och tack sa mhet all a till bud s stå
ende undenii t te l se r , som be röra detta 
iimne. Här fö lj e r d;irfö r någ ra vittnes7 
bö rd hiiro m, 
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Ungdomen i Kina har iblalld I)erett 
sina lärare och vänner missräkning. 
Särskilt var detta fallet åren omkring 
1927, <1ft icixen ele\"erna i missionssko
lor grepos av missriktad nationalistisk 
iver och upptriidde hottulit 1110t sina 
lärare och välgörare. emedan dessa 
voro utlänningar. Det berättas t. ex. 
om en missionär från Canada, att han 
ble\- bortdriven genom stenl.;:astning av 
eleverna i missionsskolan, dilr lnn va
ri t lärare, och a tt han vände åter till 
hemlandet full a v missmod med tanke 
på resultatet av sitt arbete i Kina. Var 
det dit förg;i ves, som han arbeta t där
ute? - En hans vän fick höra svaret 
på denna fråga. och det gavs av tre 
unga kristna läkare, vilka nu utföra elt 
välsignelsebringande arbete för att 
lindra nöden. De berättade, att de varit 
med om a tt d ri va bort missionären 
men ock att intryckell fdm hOfljl11 för
vandlat deras Ii,·, i det att deso;1. in'Tyck 
väckt längtan efter Krisus och krt 
fram dem till Honol11. Intryck;:!l hade 
varit ett säde, SOI11 nu i bister nödtid 
bragtes till 1110gnad. Säkerligen har nå
got liknande skett i många andra fall, 
och det sker alltj~jmt. Utsäde, som ut
såtts under flydda år, bringas nu till 
mognad, och skörden är rik lön för mö·· 
da och uppoffring. 

Ibland har väl också missionärerna 
varit frestade till missmod emedan det 
varit 'sft svårt att få åhörarna att fatta 
o::h försti't vad man velat meddela om 
de eviga tingen. De SOI11 lyssnat til! pre
dikan eller annall undervisning ha före
fallit att vara så obegåvade och nemot
tagliga : Huru har det då gått för d~5sa 
"obegåvade" l prövningens tinuna? 
Resultatet har i många fall väckt förv;'I
ning. Även de som man väntat minst 
utav ha ibland blivit överraskande be
vis för att Gud förmår göra något al 
det som intet är. Det var, Sil berättas 
det, en flicka i en missionsskola. Hon 
var obegåvad. Hon kom från ett fattigt 
hem. Föräldrarna bekände sig vara 
kristna, men föreföllo att vara mycket 
otillfredsställande S;150111 sådana. Då 

striderna närmade sig hennes he111bygd 
måste hon fly, och det såg viel ett till
fälle ut som 0111 hon ej hade någ'on ut
väg till räddning utan skulle bli tvun
gen att taga sitt liv för att undslippa 
det som var värre än döelen. Då klädde 
hon emellertid i stii.llet ut sig, så att 
hon syntes vara en fattig pojke och fick 
\ara någon sorts uppassare ;'tt en läka
re, en kines vars medicinska kunskaper 
voro ganska obetydl iga. Dessa bilda 
utförde ett gott arhete bland s;hade 
soldater, och sedan fick flickan i upp
drag att förestå ett fJ)ddingläger för 
kvinnor och barn. En missionär, som 
besökte lägret , var med på en afton
bön, som elen olJegå \'ade fl ickan ledde. 
Han fick då höra dessa flyktingar bed
ja för Japans kvinnor och barn, att de 
skulle bevaras frtln de lidanden, S0111 de 
själva tingo utstå, och flickan avsluta
de med att uedja Gud fylla deras I1j ~ir
tan med kiirlek och befria dem från hat. 
- Flickan, som ingen "ttgat hysa för
hoppningar om. hade i denna nöd vuxit 
till en gedigen och inflytelserik ledare. 

De som äga förutsii ttni ngar och bild
ning nog att bliva ledare i den kristna 
församlingen synas också i alll11 ~inhet 
ha bestått provet under hemsökelsen . 
0111 landets ft';imste ledare har det 
sagts, att han ej kunde härda ut, om han 
ej använde den första timmen av sitt 
dagsarbete till stillhet inför Gud. Le
darna i den kristna församlingen, ja, de 
kristna i allmänhet, känna siikert sam
ma behov. Det har visat sig att de 
kristna kunna härda ut där icke kristna 
bli nedbrutna. Dc kristna iiga en kraft
källa , som de andra sakna. och dc be
gagna sig a v den. Ordet i Dan. r l : 32: 
"De av folket, som känna sin Gud sko
la stå fasta och hålla ut" går i uI;pfyl
lelse. MissionsarbetC't har ej varit för
gäves och är ej förgä\"es. Ryttaren på 
den \"ita hästen drager även i ,'åra da
gar ut såsom segrare och för att segra 
(Uppb. 6: 2). 

M. L. 
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Kinas Kristliga Studentrörelse 
under kriget. 

(Efter "Chinese Recorder") 

Pastor S. Lautenschlager meddelar 

oktober 1938: 


Den korsfäste Kristus träder de 
unga till mötes på ett sä rsk ilt sätt un
der de förhållanden som nu råda i 
Kina. Kanske iir det lidandet som en 
var har att utstå, kanske är det all den 
orättfärdighet som utövas - nog av , 
överallt mötes evangeliulll aven mot 
taglighet såsom aldrig förr. Inom de 
ockuperade omri'tdena är det svårare 
att utföra evangel isatiol1sarbete bl and 
den studerande ungdomen d~irfö r att 
japanerna icke tillåta några kristna 
undervisningsanstalter, med mindre 
eleverna betyga sin vördnad för kej
saren av Japan. Aven i undervi sn ingen 
tillåtes icke en neutral ståndpunkt, än 
mindre , g i vetvi s, en som gör rii ttvi sa 
åt Kinas hi storia och intressen. 

I följd av dessa förh å llanden ha en 
mängd kri stna undervi sningsanstalter 
nedl agts och de studerande ha begi \'i t 
sig till det inre av landet . 

Det är bland dessa tiotusental av 
flyktande studenter som dörrarna stå 
vidöppna för evangelium. Det öde, som 
övergått deras fosterland har tvingat 
de unga att tänka igenom de problem 
som sammanhänga icke blott med de
ras lands framtid, utan med sFlIva li 
vets mening . Många av dem ha förlorat 
sina förä ldrar, e ller sina hem. och de 
fle sta ä ro berövade de inkomstkällor, 
som förut t illförsäkrat dem deras livs
uppehä lle. Drt ä r det S0111 Kri sti kors 
får en ny betydelse för dem. U nd er en 
tre mfllladers evangelisationsresa i söd
ra och mellersta Kina har pastor 
Lautenschlager överallt funnit detta be
kräftat. Hundratal s studenter h::! böjt 
sig vid Kristi kors och bekänt sig vil
ja, om de reda n voro kristna, bl iva bä tt 
re kristna (800), om de ännu icke voro 
kristna , under bön forska i bibeln för 
att liira känna Kristus och följa honom 

(700) eller anmäla s ig ti Il dopunde rvi s
ning (300). Med y tterligare 300 fick 
pastor Lautenschlager ha ensk ilda sam
tal i frågor som rörde e\'angelium. Hos 
nästan alla fann han stor redobogenhet 
att bära korset i Kri st i efterföljd och .! 
kampen fö r sanning och rättfärdighet. 

KF. 

Evangeliska alliansen. 

Inbjudan till Allmän böne,/eclw. (Anord
nad av Evangelisk~ Alliansen sed~ n år 1846.) 

Från srJ"dagen d e lt I t. O. lit. lörd(lgen den 
7 ja rwa.ri 1939· 

Till alla dem som av uppriktigt hjärta 
älska vår Herre Jesus Kristus och 

söka hans rike. 

Vid ingången till det nya a ret inbjuda vi 
åter Eder inom alla folkslag, riken och språk 
a tt komma tillsa mmans till bön och tacksä 
gelse. "L?!tom oss därför med frimodighet 
gå fram till nå dens tron , för ~tt vi må undfå 
barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt 
tid." 

Att nödcn i vå r tid är oerhört svår synes 
uppenbart. Folk reser s ig mot folk. Nya 
hedniska gudar dyrkas i län der , som under 
å rhundraden var-it till namnet kristn ,1. D e 
mes t hänsynslösa och välo rganise rade an
grepp, som någonsin förekommit, rikt~s fö r 
närvarande mot den kristna tron. 

För tidens mi ss förhållanden måste den 
kristna församlingen taga på sig sin andel av 
ansva ret. 

Om Krist i försa lnling i varje land sökt att 
mera helt lära känna Kristi si nnelag, om den 
med odel~t hjärta förverklig a t han s avsikt 
att fräl sa hela världen, om den fr~gat m indre 
efter s ina parti intressen och mera efter s in 
enhet i det väsent liga om den· i kärlek och 
frimodighet vittnat om kri s ten tro och rätt 
färdighet, kunna vi då tro, att världen skul
le r~kat i det fruktan svärda till s t~nd, i vi l
ket den nu befinner sig? Därför manas vi att 
göra bättring och hos Gud söka förl~telse 
för våra synd er- och a tt genom hans nåd 
söka förnyelse av livet i vå ra församlingar, 
så att de på ett värdigt sätt må kunna föra 
vår Herre Jes u Kri st i evangelium till hela 
vä rlden . Ty i evangeliet om den fräl sa nde 
nåden ligger människans enda hopp. 

Vi bedja inte endas t för oss själva . Vi 
bö ra bedja för- folken, för dem som lida för
följel se för s in tro, för de folk som sitta i 
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mörker och för alla dem. som. vilseledda O CII 

förlorade. icke veta v~rt de ,kola vänJa sig 
för att få ledning. 

Och tacksägelse bör ej heller fattas i vår 
bön. Vi skola tacka för GuJs oändliga tåla
mod. för hans välgärningar mot oss såsom 
-enskilda, familjer, kyrkosamfund och folk
slag. Låtom oss gläJjas över a tt i många län
-der skaror vända om till honom. sem är värl
·dens ljus. 

Det är Han som sitter flå tronen, SOIll sä 
ger: "Se, jag gör allting nytt." Låtol11 o ss 
med helhjärtat överl;'ttande åt 11On0l11 och åt 
hans frälsningsavsikter med världen beoja. 
att vi må Ht nåd " tt vänta hans återkomst i 
-enlighet med hans löfte och att snart HI bill''' 
·den starka rösten fr;;n tronen , som säger: 
"Se, nu s tår Guds tabernakel bland männi
-skorna. " 

SöndaKl'I1 den I jal/uari. 

Följande texter föreslås för preoikningar 
·och föredrag: 

"Att de alla må Vrtra ett." Joh. 17: 21. 
"Håll fast tillhopa." j Kor. I: lO. 
"Men när den helige Ande kommer ö\'Cr 

·eder, skolen I undfå kraft." A[lg. .I: 8. 
"Gän ut i hela världen och prediken 

-evangelium." Mark 16: IS. 
"Väldet över världen har blivit vår Her

res." Uppb. II: IS. 
(Där så befinnes läm[lligt tOI-de nyår;;da

gens möte förläggas till söndagen den 8 
januari.) 

Måndagen den 2 ja.nllari. 

Tacksägelse, bekiil/I/clse och bUll. 

Låtom oss ta.cka Glid 
för den frälsande nåden i vår Herre Jesus 

Xristus; 
för Guds uppehållande nåd sänkilt i tider 

'<lV nöd; 
för alla tillfällen till kristligt tjänande. 

Låta/II oss b~källna 
att vi allt för ofta hava underlåtit att vitt

'na om Kristus; 
att vi försummat att på ett djll[lare sätt 

'intränga i Guds ord; 
att vi hava varit tröga i bönen. 

.Låtom oss bedja 
att de som åkalla Herrens namn må vända 

osig bort från orättfärdighet; 
att Guds folk må sätta sin förtröstan till 

'honom och bevara sin frimodighet i de:;sa 
cSvåra tider; 

att vi må allvarligt kämpa för den tro, 
som en gång för alla h;Jr blivit meddelad åt 
de heliga. 

Bibeltexter: P,. 96, 121; Dan. 9: 3-10, 
20-22; Luk. I: 68-79. 

TisdagelI den 3 ,ianuari. 

GII:!S fursallllil/ g ·i 'i 'ärlden . 

Låtom oss tacka Glid 
för den i hela världen rådande gemenska

pen inom Kristi församling; 
för de nådemedel. SOm vi genom försam

lingen kommit i åtnjutancle av; 
för att längtan efte r enhet bland de krist

na över allt vuxit ,;if' starkare. 

Låloll/. oss beler/nI/fl 

"tt det inför en värld l förvirring och 
,önderslitenhet ännu finns alltför få synliga 
hevis p?, samarbete och gemenskar mellan 
de olika kristna samfunden; 

att den ;tndlig;, kraften l församlingen 
flerstädes icke varit tillräcklig att stävja ut
bredandet av gudsförnekelse och hedendom; 

att Kristi församling dagtingar med 
viirldsväsenoct. 

L<1tol1/. oss berlia 

att Kristi kärlek ma tving" hans försam
ling <ltt uppsöka och rädua det fiirloraoe; 

att de troenoe må bli dragna närmare \'''1'

andr<l i kristlig gemensk"p; 
Jtt de kristna allestädes må få nåd att 

övervinna nationella motsättningar och ras
fördomar; 

för dem som äro förtryckta och förföljd a 
för sina kristna grundsatsers ~kull. 

Bibeltexter: Ps. 133; Efes.4: 13: 
U [lpb. 7: 9-17. 

Onsdagen dell 4 jaHI/lIri. 

/'"oil?en och deras hdrs/wrc' . 

Låtom oss taclw Gud 
för de många i alla länder, som åstunda 

och arbeta för freJ; 
för alla makth a vande, som äro föredömen 

i fråga om rättvisa och oförvitlighet; 
för all·t självutgivande arbete för det all

männa bästa. 

Låta11/. oss befdinna 
att vi i ordnandet av våra allmänna an

gelägenhete,- äro så iöga ledda av Kristi 
Ande; 

att självi s khet, högJnocl och girighet hava 
i hög grad påverkat mellanfolkliga förhål
landen. . 

L&.lo/ll oss IJedja 
att folken måtte lära sig att i alla sina 

mellanhavanden tillämpa kristna grundsat
ser; 

att hat och misstroencle bland folken måtte 
vika för vänskap och förtroende; 

att folkens ledare måtte styra med rätt
färdighet och sanning; 
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att fo lken 1l1~tte bliva försk01'ilt!e [r;',n 
kri g. 

8i bel tex ter: P s . 2; J es . 64; l~om. 13· 

Torsdagen den 5 j(1I",,,.ri. 

H elll.li-,· och ·llppfostrnll. 

l.litom oss tacka Gud 
fö r hem och viin"kap och fö r de r~1S goda 

in ilytande p fl v~ rt I iv; 
fiir a ll uppfostriln SOm le der till e tt gott 

medborga rsk ~ p .: 
fö r all \'erk ~a mhct som ~iiker att föra dc 

unga till Kristus. 

!-,1[01ll uss b,,!tÖ7Iu.Q. 

:lt t husandakt så fö ga förekomm er: 
;,tt de t i m~mga sko lor finns s~ litet av 

elen sa nna religionens anele. 

l_eli 011/ oss b"d ja. 
att föräldrar 111[' tjäna Guel i s iln ni ng och 

för a s ina barn till ho nom; 
att den uppväxilnele generationen må lära 

,ig att Herrens fruk ta n är vishetens begyn
nelse.: 

at! de so m s tå i ;msv<trss tällning för så
väl dcn läg re som elen högre unde rvi s ni ngen 
må gÖl-il Kris tus till medelpunkten i s in 
fo s tra regä rning. 

Bibeltexter: 5 M os. 6: )-1 .1: i\Iark 10: 
1.1-31; i\{att. 18 : 1-14. 

Fralagen dl'u .6 jal/ I/ (( ri. 

H edl1(( ·missioll <'l! . 

I.rJlo'lll. oss tacka Gud 
att han h:tr b lo ttat s in arm inför ,Il!;, hed

ningars ögon; 
att skaror , s tö rre än någons in förut, 

strömma in i Guds rike: 
a tt trots svårigheter m issionsa rbetet gå r 

fr a måt i a lla lä nder. 

Lålom oss bekiiwLa 
att så m~ng a .kri stna ännu..icke vaknat upp 

över sina fö rpliktelser mot den icke kri s tna 
världen ; 

at t splittringen inom försa mlingen iö rsva
Ra r dess sty rb ut~t; 

att församl ingen icke gått in genom de 
dörrar, som Gud öppnat i mllnga iiinder. 

Li/ lom oss bedja 
att ett ljus från höjden må tte skina över 

dem som s itta i mörke r och dödsskugga; 
a tt dörrar måtte öppnas till de länder som 

iö rneka evangeli um; 
att Guds folk måtte bli va v illi g t att tjäna 

och offra iör hans rike i denna tid. 
Bibeltexter: P s . 72: Jes . 60: 1-12; Matt. 

28 : 18-20 ; I Tess. 1. 

Lurdageu d('1I 7 ja IIIUtl' i. 

[ 111'(' missiollrn yc/(. jlldrmi.ssioll. 

tåla III oss tacka Glid 
för de kr is tna s trogna vittnesbiird om 

J( ri s ti fräl sande kraft; 
för de många verksa mhe tsg renar gen om . 

vilka ev,IJlgeliu m förkunnas för männi skor
na ; 

fö r de ju<!"r som i Kristu,; finnil s in Mes
si;t s. 

Låto'lll oss b"kiilllla 
a tt förs,lInling ,lrna icke hava i tillräcklig

grad gA tt ut för a tt siik" och rädd a det för
lorade: 

att . den kri s tn a bekännelsen allt för litet 
har blivit oms~ tt i gärning ; 

att (len kristna lörsaml ingen icke tiJlräck-· 
l igt känner judarnas sorger och fö rföljel se r 
sfl,om en börda på s itt hjärta. 

LätOIII oss bedj(( 
att den kristna iörsamlingen i v,'<f t eget · 

land må Illcra helt ägna sig å t cvangelisa
ti o nsarbetet bland s ina land smän ; 

att skarorna i de s to r a stä derna, v ilka äro
sfts om får utan herde, 111 å bliva fiirda till 
I\: ristus ; 

för judarna i de ras s tora nöd; 
att de kristnas 111edkä nsla fö r judarna må 

hos dessa leda till en ny förståelse dV eva n
geliet ocll till att deras hjärtan öppna s för 
dets;,mma. 

Bibeltexter: J oe l 2 : 23-32; ROIll. la: l: 

-13; l Kor. J5: J-JI. 

Då Evangeliska Allidnsens s vens ka avdel -· 
ningen ;tler har glädjen a tt ti ll a ll a dem ; 
Sveriges land, som av uppriktigt hjärta ä lska, 
vår Herre JesLls Kristus, öve rbri nga inbju
dan till firande av böneveck a i begyn nel sen 
av det nya å ret, v ilj a v i sa mtidigt sÄ nd a vår 
broderliga hä lsni ng. M å tte vi under böne
veckans m ö ten och sam mankomster fä er
f ara sdnningen av Herrens löfte att "va r två 
eller tre äro för sam lade i mitt namn, dÄr ä r 
.i dg mitt ibl a nd dem" - mitt ib la nd oss för 
att rikligen välsigna. 

Enträget mana v i till förbön för judafo l
ket i dess outsägligt svåra nöd, "vår PdS
s ionstid " ,åsoll1 en jude ny ligen lär ha ytt 
rat. A lldeles särs kilt må v i tä nka på de jude
kristn<l. vilka sakna det s töd, som den ju
diska kommunen, trots al lt, änd;'\ är fö r dess 
m erl lemmar. A lliansens svenska avdelni ng 
har bes lutat rikta en vädjan till Sveriges 
kri s tn a att unde r böneveckan gö ra en in
samling till lindr ill1det av nöden bland des
sa vå ra li dande bröder. Med len kunna in
sän das ;'\ Eva ngeliska Alliansens svenska av
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<leinings postgi rokonto nummer 143924 un
<ler adr'ess: i(vrkohercle P. E. Fröberg. 
D rott ningholm .. 

]vIed fridshälsning 

O. Bemadotll!, 

Eskil AlidrCE. Karl Fries. 

Th. Arvidson. J. Hllrtig . 

ValdIIs Bengtsol/. Jakob LIII/dahl . 

J. Byströl/L J\.. A. M oden. 

lVils n"hlberg . .1. JVyrJJI. 

p, E. Fröberg. 

Sekr. 

När seglen revas. 

A" Carl Hol/uer. 

l\tIatt och svagt lyste januarisolen iu 
genom de små, tjocka blyinfattade föns- . 
terrutorna till det rum i St. Bonifacius 
lasarett i den urgamla staden Tunis vid 
Medelhavet, diir "Rangoon-Anders" på 
en ej alltför mjuk bädd låg och in,,;in
tade sin sista order - ordern att segla 
(iver "dödsfloden" , 

Det var ett i många avseenden ovan
ligt liv, rikt på ovanliga händelser och 
äventyr, som här höll på att avslutas. 
Tidigt fader- och moderlös, hade ;\n
ders, i vad man kallar för barnaaren, 
varit tvungen att säga farväl till sitt 
hem i den bohuslänska skärgården 
för att ensam ute i världen söka slå 
sig fram det bästa han kunde. Att 
detta ej gick så bra för honom som 
för många andra, tillkommer ej mig 
Qch dig att döma om. Han, den Allve
tande, som inte ser saker och ting på 

* Författaren , som är en varm vän till 
vår mission, har sänt denna artikel till oss, 
och vi införa den med tacksamhet särskilt 
med tanke på att sjömännen och sjömans
missionen vid jul äro föremål för mångas 
kärleksfulla hågkomst. 

samma sätt S0111 vi människor se dem, 
kommer en gång att avgöra elen saken. 

Anders var inte ung längre. Sextio 
år hade han fyllt, och under fyrtiofem 
a v dessa hade han seglat med alla stör
r e nationers fartyg. Ett fritt tygellöst 
liv hade han levat. Det fanns en tid då 
han ansågs för den gladaste bland de 
glada, då hans namn var känt i före
ning med allt vad uppt ilg och skämt 
he tte. Ingenting av sin förtjänst spara
de han. Penningar, påstod han, var ba
ra en tillbllig "ballast", som det var 
en plikt för varje iirlig "saltvattens
gast" att kasta överbord så fort han 
kom i lancl. Och denna princip följde 
han sjiilv troget. 

:Men han hade också goda egenska
per. Han var öppenhjärtig och ärlig 
samt en trofast v~in och kamrat, vilket 
gjorde att han var avhållen av alla han 
kom i beröring med. Fruktan eller 
rädsla kände han ei elis till namnet. 
Han var lika lugn ~är han rusade in 
bland en hop bråkmakare och med sina 
\'~lIdiga, fruktade knytnävar befriade 
någon a\' sina kamrater, som kommit i 
gräl, som då han kämpade mot orkaner 
nere vid Kap Horn eller Goda Hopps
udden. 

N u låg han blek och feberhet i vän
tan på att företaga resan till en desti
nationsort , varifrån ingen återvänder. 
Vid hans sida satt en ung svensk siö
man, som under flera ;lr varit tillsa~1-
mans med honom ute i Ost Indien och 
Australien, där de hade många ~iventyr 
tillsammans, 

En lång stund låg Anders tyst, lik
som ville han samla sina tankar. Det 
tycktes "ara något han så gärna ville 
säga, men hade svårt att finna ordet 
för. 

"Kom niirmare huvet på mej, Kalle , 
så du hör va ja säjer. Det är så svårt 
att få ljud i mistluren i dag," började 
han försiktigt. 
.. "All right Anders. här är jag. Vad 
ar det du vill", frågade Kalle, under 
det han flyttade sig närmare sin vän. 

"Jo, först, \'ar har du kryssat sista 
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tiden' Vart är dll destinerad? Och hur 
visste du att jag var här?" 

" Många och sV;lra friIgor på en 
giing, Anders. Jag kom upp ti Il Eng
land för ett ~lr sedan från Tava, Det 
dröjde ej bnge förrän jag tröttnat pfl 
I)ritterna och satte kurs mot Sverige. 
Efter ett kort besök elär for jag till 
Dristol igen, och fick där hyra på en 
;ingare destinerad till Grekland. Väl 
lramkommen elit blev jag intresserad i 
fornforskning och gamla ruiner. Först 
sök te jag tyc1<t inskriften på "runlejo
net" här i Pyraeus, som påstås vara 
inhuggen av nordiska vikingar. När 
detta ej lyckades, fick jag en brinnande 
lust efter att se Athen, med sina ruiner 
och konstverk. Jag fick använda all 
den s,'enska jag kunde, samt de vack
raste orden i det sköna och litrorika 
" sjömanslatinet", innan jag kunde för
m;l kaptenen att giva mig tre dagars 
permission för att res<t dit. Väl ditkom
men glömde jag alldeles bort tiden och 
stannade en vecka i st;iJlet för tre da
gar, och när jag kom tillbaka var far
tyget allaredan gi'll1get och på väg till 
j\lexanclria. I gih kOI11 jag hit med en 
italiensk passagerarebilt, just i tid för 
8tt se dig föras hit, och nu är jag här." 

"Den sjöförklaringen var ej så illa", 
p;lstod Anders , under det han försökte 
sm:Ue. 

"Vet du Kalle, jag trOr jag seglar i 
dödens farvatten, och jag önskar jag 
,'o re säker prl min destinationsort. Som 
dll vet, så har jag inte alltid styrt efter 
kompassen. Mi'l11ga babords och styr
bords girningar har jag gjort. Och 
mflnga, mi'tnga gånger har jag ,'arit ur 
kursen och tÖrnat mot blindskiiren i li
"et. Det blir svårt att avge sjöförkla
ring samt visa mitt li,'s loggbok för den 
himmelske befälhavaren. Mina föräld
rar talade ofta om Jesus samt lärde mig 
att bedja. Iden det iiI' nu så länge sedan 
jag slutade med detta, att det lönar sig 
nog inte att försöka igen. Det enda jag 
kommer ihåg är den lilla barnabönen : 
'Gud som haver barnen kär' , men inte 
passar det en sådan gammal skamfilad 

g-8le8 S som mig att I)edja den barna
bönen." 

Med ell ängsligt frågande blick såg 
hall prl sin viin, liksom väntande på att 
Fl ett tillfredsställande svar. 

Kalles ögon stodo ' fulla av tårar. 
Han kom OCkS;1 ih åg när han kunde 
bedj8. II/len hur var det nu? I-Ian kän
de, ' att också han var en syndare, vars 
livslallipa när som helst kunde släckas 
ut av livets och dödens lIerre , 

"Jo, elå l\nders. D en bönen passar 
riktigt bra för sådana haverister som 
du och jag. Det iiI' sant att det är en 
barnabön, men Jesus själv säger, att vi 
måste I)liva stlsom barn, om vi skola in
komma i himmelen. " 

"Det där kunde inte prästen ha sagt 
vackrare. Och jag känner mig så elän
digt segelsliten, jag menar så hjälplös 
som ett barn, så låt oss tillsammans 
bed ia den bönen." 

1(811e föll pfl knä vid bädden, och un
der det Anders vi lade si tt feberheta 
huvud mot vännens arm började de 
att bedja: "Gud som haver barnen kär, 
se till mig som liten är", o, s . v. samt 
"Fader vår", vilka höner Kalle ännu 
ej glömt. 

Glädjetårar lyste ur ögonen pil An
ders när han efter bönen sade: "Jag 
tyckte, att jag hade en så förskräcklig 
slagsida, men nu känns det som 0111 jag 
vore pit ' r ä tt köl' igen." 

Den feberhete, trötte sjömannen 
sjönk ihop i bädden. fliledvetslös, men 
med himmelsk frid lägrad över de vä
derbitna anletsdragen, låg han där, 
sakta men styrande in i dödens hamn. 

En sjuksköterska med ett krusifix i 
handen kom nu in och frågade, Olll den 
döende var katolik och om han ville 
ha n;lgon präst att hjälpa sig. 

"Nej", svarade Kalle, "han är pro
testant samt genom tron på Jesus redan 
på viig till himmelen, så jag tror ej han 
är i behov av någon präst nu." 

Med ett föraktfullt leende lämnade 
hon de båda "otrogna" sjömännen samt 
lät dem sedan vara i fred. 

Efter en stund slog den sjuke flter 
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upp ögonen. yIedvetandet återvände för 
några minuter. 

"Strlr min sjömanskista kvar i hör
net därborta?" frågade han. Efter ett 
jakande svar , fortsatte han: " Tag nyc
keln ur innanfickan på rocken där och 
öppna kistan. Där på botten, i ena hör 
net, finner du en liten paket, tag hit 
den, men fort, jag känner dödens storm 
över mig och jag måste' reva segel'." 

K alle skyndade sig' att fullgöra upp
draget och var snart vid bädden igen. 

" I paketen där är min konfirmations
bibel. Kyrkoherden skrev ett tänke
sp råk på pärmens insida, det skall du 
läsa för mig." 

nHär du nagon 1>ibel, Kalle?:' 
"Nej, jag har förlorat den." 
"Då vill jag att du tar min och behål

ler som ett minne av mig. Men skynda 
dig nu och läs det där tänkespråket' " 
Och Kalle läste: "Så ~i1skade Gud värl
den, att han utgav sin en födde son, på 
det att var och en som tror på honom 
skall icke förgås, utan hava evigt li v." 

"Läs en gång till", bad den sjuke. 
O ::h Kalle började igen : "Så älskade 
Gud" o. s. v. Med stor ansträngning 
upprepade Anders: "Var och en som 
tror - ev igt liv - icke förgås. Ja, Je 
sus, jag tror , tag mig som jag är." 

Strax efter det de sista orden fram
viskats, flyttade anden upp till honom, 
som gav det löfte, den gamla sjöman
nen i tron dog pa. 

En lång stund satt K a lle med den 
döde vännens hand i sin. Vad han 
tänkte på vet ingen, utom Gud och han 
sj ä Iv. Sedan sökte han reda på sköter
skan och talade om a tt hans vän var 
död och a tt hon kunde rapportera det
samma. 

Dagen d ~lrefter nedmyllades Anders 
stofthydda på en av gravgårdarna i ut
kanten av Tunis. Ingen minnesvård ut
visar var den trofaste vännen och kam
raten vilar. Kalle planterade endast ett 
"skott" av ett lövträd P~l graven innan 
han lämnade platsen. M ånne det växte 
upp och står kvar ännu? 
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Insänd litteratur. 

På Svensiw AlliallsmissioHens Förlag, Jön
k öping, har ockstl en serie broschyrer utkom
mit , vilka behandla äm nen i sa mband med 
Herrens återkomst. N. H. S0e sk river om 
"Aterkomstens evangelium", K. Jense n om 
"Bibelns ljus över Jesu återkomst", J. Engel 
om "Vår syn på livet och Jesu åte rk omst". 
E. S ivertsen om "D et personliga trosli vet och 
Jesu återkomst", H. I'ug lsa ng-Da mgaard om 
"V;irldsituationcn oc h Je 'u återkolll~t" samt · 
Axel i'vIalmström om "Våra missionsuppgif
ter och Jesu ~\terkom st". I en av dessa bro
schvrer heter det: Fö rkunnelsen i allmänhet 
s träcker sig inte längre än till döden. - - 
Men utan tvivel får li vet ett långt rika re 
inneh å ll, när man ser fram mot det härlig
hetsrikc, som skall komma, och icke s tanna r 
med sin blick vid graven." I detta citat kan 
vii i avs ikten med denna serie skönjas. Må 
den då få bidraga till att lyfta vår blick mot 
Kri st i härlighetsrike' 

M. L. 

LOFTENAS LAND. 

Av Sigurd Ohlsson. Svenska Alliansmissio
nens Förlag, Jönköping. 126 s idor. Pris häf 
tad kr. 2: 50; klotb. 3: 2fi 

En intressant och välskriven skildring av 
en resa i Palestina. Författarens kärlek till 
och förtrogenhe t med de bibliska berät telser 
na lyser fram i ski ldri ngen, men man får 
också intryck av och påminnelser om nutids
läget där, t. ex. då en 14-årig arabpoj ke pla
nerar att efter avlagd studentexamen resa 
till TYSkland för militär utbildning och gång 
på gång upprepar: "Vi måste döda judarna." 
Boken bjuder på mycket av intresse och re
kommenderas. 

iv!. L, 

FOR V AJE DAG 1939. 

Betraktelser över Brödraförsamlingens Da
gens L ösen. Halls Förlag, J önköping. PrIs. 
2 : -	 kr. 

Den lilla andaktsboken "Dagens Lösen" är 
känd över hel a vär lden. Den utkommer på, 
17 oli ka sp råk och ha r en svensk uppl aga på 
inemot 50.000 ex. Väggalmanackan "För 
Var je Dag", som innehåller korta betraktel
ser över ett av de två bibelorden i "Dagens 
Lösen", är ej ännu lika känd, men torde 
förtjäna att bli det . Betraktelserna äro nya 
för va rje år, och ungefär en tredjedel av dem 
än sk rivna av svenska författare ,ti ll hörande 
olika samfund. Blive dessa betraktelser under 
komm~nde är t ill väls ignelse för mänga och. 
må väggalmanackan få en stO r spridning! 
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Prenumerationsanmälan. 


Missionstidningell Sillims Land. bör 
jar ;lr 1939 sin 44 å rgång.

Även detta nya ;lr vill vrl r tidning 
vara ett språkrör både beträffande det 
direkta missionsarbetet pfl vår t fält i 
Kina såväl som för hemarbetet. En 
stor förmån är det för \·rlr mission att 
på detta sätt få vittna om"Guds väl
diga gärningar". 

Vitr önskan uch v [t t' Lön är, a tt detta 
budskap finge g;l ut till ännu stör re 
skaror än nu är fallet. Vad som nu, mitt 
i nöden, sker i Kina är något som alla 
missionsintresserade behövde veta för 
att Hl nytt mod . A rbete och offer för 
Kinamissionen iiI' icke bortkastaticlen
na tid. Nu står hjärtedörrarna öppna 
för evangelium. Nu vänder det kinesis
ka folket i stort sina blickar mot kris
tendomen för att finna frid i en frid
lös v~ir ld. Hjälp oss att sprida känne
dom härom genom att skaffa prenume
ranter på vår tidn ing. 

Ar efter år komma vi med denna 
bön; tröttna ej på oss. Tag det som nå
got Gud vi Il att ni skall utföra, en del 
av hans verk, som han väntar, att hans 
egna skola göra. Herrens ärende bråd
skar. Må vi ej svika i den tjänst som 
blivit d r. Allt detta a rbete är av sam
ma värde, Herren själv helga r det. 

Kanske, att det i er närhet går nå
gon som längtar efter att få höra just 
om missionsarbetet i Kina i dag. Tala 
om vilr tidning och vad den har att tala 
om, och vinn kanske en ny prenume 
rant. 

Vi tacka av \'a rmt hjärta alla vå ra 
vänner, som så troget hjälpt oss under 
ål:', som gått, med att sam la prenume

ranter. Gud välsigne er kiirleksgärning. 
i'vIen även i år behöva vi er , ja, ännu 
mera. P tl grund av konflikten vid tryc
kerierna i å r bli tryckningskostnaderna 
högre , men vi vilja icke höja pren .-priset 
detta nva ;ir. Det blir en förlust för oss , 
men k~nlla vi få ett större anta l prenu 
meranter , kan dock denna nedbringas. 
Varmt tack för att ni vill hjälpa oss 
häri. 

j11 issionst'idningell Sinims Land u t
kommer ~{ven uncler 1939 med 20 num
mer. Prenume rationspriset är: helt år 
kr. 2 :25, tre kvartal kr. l :75, halvår kr. 
l :25 , ett kvarta l kr. 0:90. Ti ll utlandet 
kostar tidningen kr. 2:J5 per ~lr. 

Prenumeration kan ske både på 
I)Ostkontoren och pil Svenska jVIissio
nens i Kina exp., Drottninggatan 55, 
Stockholm. Vid pren umerat ion på post
kontoren måste hela namnet: "Jl1issions-' 
tidningen Sinims Land" a ngivas. En
li gt nuvarande bestämmelse för postbe
fordringsavgifter blir det emellertid 
fördelaktigare (ör Missionen om prenu
meration verkställes ä vär exp. , varför 
vi ~i ro 'mycket tacksamma om så sker. 
Tidningen sändes i Sil fall som utgivare
korsband till de olika prenullleranterna. 

När 5 ex. e ller därutöver rekvireras 
från expo erhå lles vart 6 :te ex. gratis. 

Prenumerantsamiare, som verkställa 
prenumeration fl postkontor. erhålla, om 
postens kvitton insändas til l exp., kr. 
2 :25 för vart 6 :te ex., men få då inga 
friexemplar. 

Provexemplar e
expecli tionen . 
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