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Allt är redo! 
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o min själ, låt upp dit{: öra: 

Herren kallar dig vid namn I 

Låt ej tidens iäH dig störa: 

Se, han öppnardili( sin famn! 

Kom i dag! Han bjuder dig 

Till en fröjdefest hos sig: 

Salig glädje, e~'ig ~ra 


Vill han huldrik dig beskära. 


Allf är redo. ' Kom aH njuta 

Rätterna vid nådens bord! 

Kom aH till hans bröst dig tufa, 

So~ har lovat isiH ' ~rd 
Nåd,förlåtelse o~h frid, ' 

Änd.ekraH hll heiig strid, 

Hjälp i alla livets öde~, 

Segervisshet sist i döden. 


Allf är redo. Låt ej tingen 
Uocl'er nådens korta dag 
Blytungt lägra" sig på vingen, 
'Göra själen matt och svag! 
Låt ej kärleken till den, 
som du utvalt dig till vän 
Herrens kärlek undantränga 
Och dig från hans hjärta stän'gal 


All! är redo. Nu oss bjuder 

Heireh till sin fröjdefest. 

Lat oss lyssna! Kanske ljuder 

Dödens bud till oss härnäst, 

Lär oss, milde Herre Gud, 

Akta på ditt 'hälsningsbud, 

AH, när n å'd i ris tid har ända, 

Vi till dig m å saligt lända! ' 


, . ' . . ' 

Ur »F ör Sabbatsstunder» r'a'v K. W. 5. , 71 
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HJÄLPAREN. 


Vi ha firat pingst: Andens högtid, 
Guds församlings födelsedag. Jesu 
bortgång måste ske, men hans egna 
fingo ej lämnas ensamma i en farlig 
och fientlig värld. "Jag skall icke läm

. na Eder faderlösa, jag skall komma till 
Eder-", så talade han före sin bor-tgång 
till sina bedrövade lärjungar. De be
hövde tröst, men åt ingen mindre över
lät han att trösta dem än åt den helige 
Ande, som är Gud, källan för den 
gudomliga kärlekens outtömliga flö
den. Så dyrbar är hans klena hjord för 
Frälsarehjärtat. 

Och Anden kom. Faderns löfte är 
uppfyllt. Herrens lärjungar äro ej läm
nade ensamma och skola ej bli läm
nade ensamma ända till den dag, då 
han själv kommer i sin härlighet för 
att hämta dem till sig. 

Anden kom så att det hörde!? och 
.kändes. Det var storm, som sk(j.kade 
människorna i deras innersta. Det kan 
ej ske annat, då evighetens värld trä
der i förbindelse med oss här i tiden. 
Det skall en dag ske med sådan kraft 
att det heter: "Och himmelen vek un
dan, såsom när en bokrulle rullas till 
hopa ; och alla berg och öar 'flyttades 
bort från sin plats." Upp. 6 : 14. Men 
då är domens dag inne, här var det 
frälsningens dag, · som ingick med 
makt. Så måste då ock lärjungarnas 
svaghet och klentro giva vika för den 
frimodiga tro som Anden giver. Och 
motståndarnas övermodiga fiendskap 
måste vika undan för lärjungarnas fri
modiga vittnesbörd. Anden kom med 
eld, en genomträngande domseld, som 

kändes som stygn ända in i hjärtat på 

människorna, men som lyste och värm


. de med en sällsam kraft hos skaran av 

troende. Så började Andens verk i värl 

den, och så har det fortgått allt sedan. 


Men skall detta sjte måste den helige 
Ande få bli:v.a vad j e'sus kallar honom: 
Hjälparen. Han måste få bli den outn
bär-lige för varenda en av oss, som be
känna Jesu namn. I sitt sista avskeds
tal till sina lärjungar återkommer Je
sus ständigt till talet om Hjälparen. 
Hjälparen måste få vara för beständigt 
hos oss, han måste få taga sin boning 
hos oss och vara den som uppfyller 
vårt innersta, han måste vidare få hela 
vår uppmärksamhet, så att han får lära 
oss allt och påminna oss allt som Jesus 
sagt, det enda rättesnöret. för .en kris
tens liv. Han måste !få rum att göra
Jes~s själv riktigt känd av oss, tyen
dast så kunna vi bli Jesu sanna vitt 
nen. Andens kraft måste bli den enda 
vi göra bruk av inför världen för att 
övervinna denna värld i oss själva och 
för att kunna lägga den som ett seger
byte för Jesu fötter. Skola vi få vara 
med och underlägga en fientlig ;värld 
under Jesu spira måste den helig~ An
de få vara den verkande kraften, hans 
vapen de enda som användas. Han ellr 
sam förmår nedbryta ondskans för
skansningar, han ensam kan övervinna 
fiendens list, han ensam kan lösa ur 
otrons bojor, han, och ingen annan kan 
giva liv, evigt liv. 

Så kommer Anden och upplåter dör
ren till alla andliga välsignelser, så 
skaffar han oss tillträde till den gudom
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liga sanningens alla rikedomar och 
först och sist avslöjar han för oss J e
su, vår Frälsares härlighet. Därmed för 
han oss fram till själva härligheten. Så
dan är den Hjälpare Jesus sänt oss. Så
dant är det verk han uttIör i Guds barn, 
och hjälpen lämnas ej med den kärlek:; 
löse tuktomästarens hårda piska. 
Tvärtom är det medelst de outsägliga 
suckarna i hjärtats innersta han manar 
gott för Guds heliga. 

Sådant var det verk, som började den 
första stora pingstdagen, och så skall 
det fortsätta under Andens ledning till 
den fullkomliga pingsthögtiden firas 
himmelen, då jubelåret blåses in. 

Erik Folke. 

·FOÅN~~ ~ 
~"T1Uf'lo<""r:.xPI:J)ITIQN 

Missionstidningen Sinims land. 

Under månaderna juni-~ptember 

utkommer Missionstidningen Sinims 

Land i å r liksom föregående å r med 

endast ett nummer i månaden. 

S. M. K:s Bibel" och Ung:: 
domsveckor sommaren 1939. 

Svenska Missionen i Kina anordnar 
v. G. så som förut meddelats tre Bihel 
och Ungdomsveckor under den kom
mande sommaren. Dagordning och 
plan för "veckorna" bli r såsom vid fö
regående års möten, och vi hälsa alla, 
särskilt ungdom, varmt välkcmna så
som deltagare. 

* 
Den första "veckan" hålles på Utlg

domshemmet Ah i Bohuslän den 4-10 

juli, och adressen Ull deltagarna ärun -
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der tiden som mötet pagar : Bibel- och 
U ngdomsveckan, Ungdomshemmet Ah, 
Resteröd. Resan dit sker per järnväg 
till Ljungskile och därifrån på buss . 
Såsom medverkande hoppas vi där få 
hava: Missionsföreståndare och fru 
Folk e, missionssekreterare Martin Lin
d~lh fröknarna L1:sa och Hildur Blom 
samt missiOnärerna NIorris och Carola 
Bergling, NI artin och Birgit Bergling, 
Elna L enelI, N[aja LundmarkJ Ella 
Nilsson , Margit Andersson och Eugen 
Al,,,. 

Vid denna vecka med ve rkar även 
pastor Petrus Hsi från Kina. 

Missionsföreståndare Erik Folke le
der bi belstudierna. Ämne : "Abrahams, 
Isaks och Jakobs Gud". Missionsföre
dragen före middagen hava till gemen
samt ämne: "Kampen för Guds rike i 
Kina". Missionsföreståndare Erik Fol
I~ e talar därvid om kampen . under för
följeIsetider, missionär Martin Berg
ting om kampen i tider av hungersnöd, 
missionär Morris Bergling om kampen 
under krigstider och missionssekretera
re ivlartin Linden om kampens resu ltat . 

De övriga medverkande tala vid mis
s ions- och uppbyggelsest\,1nder, som an
ordnas under "veckan". 

* 
Den andra "veckan" hålles på Mau

ritzberg den 25-31 juli. Resan dit fö- . 
retages med tåg till Norrköping, och 
därifrån ordnas samlingsdagen med 
bussar för resa till Mauri.tzberg. Post
adressen till deltagarna är: Bibel- och 
Ungdomsveckan, Mauritzberg, Östra 
Hus·by. 

Vid denna "vecka" leder doktor Karl 
Fries bibelstudierna. Ämnet blir: "En 
lärjunges fostran i ljuse t av Petri erfa
renhet.' Missionsföredragen fö re mid
dagen behandla ämnet : "Nöd och nåd i 
mi ss ionsarbetet" . iVIissionsföreståndare 
Erik Folk e talar ö"er det ta ämne från 
missions ledningens synpunkt , fröken 
Lisa Blom från en hemarl>etares svn
punkt, mi ssionär NJart1:n Ber[!:/ing f~ån 
en hemma'-arande missionärs synpunkt 
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och missionär Nils Styrelius från en 
missionärs på fältet synpunkt. Medver
kande i övrigt bliva: Fru i\lhmmi Folke. 
fröken Hildur Blom samt missionärerna 
Olga Styreli'/,is, Elna Lenell, Ella Nils
son, lWargit Andersson och Eugen A lm. 

* 
Den tredje "veckan" hålles i Piteå 

den 10-16 augusti , och post till delta
garna kan adresseras: Bibel- och Ung
domsveckan , Prästgården, Piteå. 

Anmälan om del tagande i "veckor
na" bör i god tid sändas till Svenska 
Missionens i Kina Expedition, Drott
ninggatan SS, Stockholm. Anmäl a n om 
deltagande i " veckan" i . Piteå mottages 
iiven av fru Dagmar Strömgren, Präst
gården, Piteå. Till denna "vecka" böra , 
anm~i1ningarna helst insändas före den 
25 juli. Må Missionens vänner ihåg
komma dessa möten i förbön, och må 
vi också få hjälp ifråga om att bekant
göra mötena, så att VI få deltagare. Pri-

Utsikt från Ungdomshemmet Ah. 

Bibelstudierna, som troligen komma 
:J.tt , behandla ämnet "Väntan efter Her
ren", ledas av missionssekreterare 111ar
tin Lindfm. iVIissionsföredragen före 
middagen hå ll as över ämnet: "Vår he
liga mi~sionskallelse". Mis~ionär Wil
helm Eergling talar därvid om mis
sionskallesens grundval, missionssekre
terare lWartin Linden om vårt svar på 
missionskallelsen, missionär Martin 
Bergling om missionskallelsens förv erk
ligande på missionsfältet och fröken Li
sa BIou10m missionskallelsens åtlypa n
de i . hemlandet . Övriga medverkande 
bliva missionärerna Birgit Bergling, 
Hanna Wang, Maja LUIl(l1nar/l, Ebba 
Viden, 
son, E
Blom~ 

Ella 
ugen 

Nilsson, 
Alm samt 

JI!/argit 
fröken 

Anders
Hildur 

* 

set är det~.amma SOm föregående år, 
20: - kr. för en hel ' ·vecka" . Sänglin
ne, kudde och minst två filtar torde 
medtagas. 

Nåd av Gud . 

Tali, She. den 14 mars 1939: 

Käre Förebedjare ! 

" Halleluja! Ja, det ar gott att lov
s junga vår Gud, ja, det är ljuvligt; 
lovsång höves oss." Ps. 147 : 1. 

. Aterigen kan jag ej annat än låta er 
få dei av våra erfarenheter, för att ni 
skola vara med i tacksägelsen. I går 
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bombarderades vår stad - och mIs
sionsstationen skonades! 

På mörgonen for jag tillsainmans 
med evangelisten \Vang till en utsta
tion, där vi ha goss- och flickskola i 
gång, eftersom det är för oroligt med 
alla varningar och' flygplansbesök i sta
den. Sedan vi rest omkring IS km. hör
de vi flygplan och nedslag, Det var i 
vår stad, det hörde vi! Och ett par 
andra nedslag på bilvägen inte så långt 
från landsvägen vi körde . Vi maste 
hoppa av kärran och söka tillflykt un
der cypresser vid några gravar på en 
åker. Även kärran körde dit. Flygpla
net flög nämligen lågt och kretsade 
runt om. Det var tJl' hemsk spänning! 
Senare hörde vi att en kvinna dödats 
och att ett annat nedslag hade förstört 
en stor lastbil för militären. Detta på 
bilvägen! Vi sågo rökpelaren efter ned
slaget. 

Efter besöket i skolan mötte vi . på 
hemvägen en man, som talade om att i 
staden hade statens seminarium och en 
gata blivit bombarderade. Herr Wang 
sade genast: Det är min gata~ Vi fort
satte resan , hr \iVang satt tyst en stund 
- att han bad behövde man ej tvivla på 
- och efter en stund hörde jag honom 
·sakta sjunga : "Han leder mig, var him
melsk tröst." Då jag hörde sången, för
stod jag, att han fått nåd av Gud att 
möta på rätta sättet vad som än skulle 
komma. Hemkomna fingo vi veta , att 
mannen sagt fel gata. Det var ej herr 
vVangs gata, som bombats, utan vår 
gata igen! 

. Även denna gång var det våra nära 
grannar, som träffats . Me'n den enda 
skadan på vårt område var , att ännu 
några fönsterrutor gått, samt att några 
fönsterkarmar också kom mit ur rätta 
läget. Alla de förut krossade hade en
dast blivit tillklistrade med papper, 
som nu fladdrade för vinden! Allt tra
sigt. Vilkell nåd att ingen skadats! 

Våra grannar, som bombats, hade 
fått sina hus i spillror. En familj var 
kristen --..:. och hade på morgonen gått 
ut ur staden, så ingen människa ska

dades av dem. "Bara" hela deras hem 
ödelagt, men i dessa tider lär man sig 
att jordiska ägodelar ej betyda så myc
ket i förhållande till liv! Bland spill
rorna stod kvar ett rum alldeles intill, 
och i det rummet bodde en 76-årig 
kvinna, också kristen. Hon var oska
dad! Ett stort under! En 8o-års kvinna 
i samma gård var dödad . Hur många 
som dödats i de övriga gårdarna vet 
jag ej, ty uppgifterna äro olika. Ett 
kolupplag, som är vår flickskolas gran
ne , blev bombat, och därifrån spred sig 
koldamm över ' vida områden, så allt 

. blev svart. Men trots all materiell ska
da, blev det ej så rnånga liv som spill
des. Och för hedningarna blev det ett 
nytt vittnesbörd om Qur vår Gud för
mår bevara sina barn! Bed att detta må 
bli många till hjälp till frälsande tro. 

De kristna kineserna bedja mig ofta 
hälsa hem till alla förebedjande vän
ner" och tacka för trogen bönevakt 
denna svåra tid . . 

Varma hälsn ingar I 

Ingeborg Ackzell. 

De faderlösas hjälpare. 

Kära Missionsvänner. 

Frid' 

J) ;:: t är nu länge sedan vi fingo ett Si· 
nims Land . Förra söndagen reste vi 
till ett möte och voro horta i fem dagar. 
Hemkomna funno vi brev från Ameri
ka och även från Sverige. Ett luftpost
lJrev med julklappsanvisning i hade 
gått långsamt men säkert. Det var av
sänt från Stockholm den 13 dec. och 
jag fi ck det den 3 april. Stor glädje! 

Vi vågade inte ha stormöte i staden 
nu utan had e det ute pre landet. Vi 
fingo döpa 18 kvinnor och 7 män. Då 
vi gingo till mötet kretsade flygplanen 
över våra huvuden, men under mötes
dagarna kom mo inga plan till den plats 
där \'i voro. 

För barnen har jag funnit plats utom 
staden. De flesta g;t tidigt till sina re
srektive skolor , endast de mindre ha 
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sin skola på · norra höjden, där ha VI 

grottor att bo i. Ett hundratal bo i en 
by IS Ii söderut. 

Sista tiden ha flygen varit verksam' 
ma, men hittills ha vi blivit skomde 
från någon vidare förstörelse. En stän
dig fruktan råder för dessa ting, som 
ingenting kan hindra utom Gud, som 
har kungamakten i sin hand. 

För oss, som varit isolerade, var det 
en stor fonnån att böndagsplakatet 
från London kom, innan posten blev av
stängd från utlandet i slutet av sept. 
Ut. Det var underbart att ha samma 
texter och samma böne- och tacksägel
seämnen som al I t Gucls folk över hela 
jorden. 

Rätt snart blev det oroligt i luften. 

Fröken Maria Pettersson med medhjälparinnor samt 
f. d. skyddslingar i Barnhemmi!t 

Nu är våren här med sol och värme, 
grönska och blommor: Tänk, om vi .få 
uppleva den dag då kriget är slut. För 
Gud är ingenting omöjligt. 

Tack kära vänner, I alla, som bistått 
oss under denna nödens tid. Ps. ro: I4. 

Eder 
A1aria Pettersson. 

Sinanhsien april 7 1939. 

Herren bevarade oss. 

Kära Missionsvänner , 

Innerligt tack för alla trogna förbö
ner , som håll it oss uppe. Prisa med oss 
Gud för all hans outsägbara godhet och 
nåd mot oss. Är I939 ingick med väl
dig kanonad. Huru underbart det var 
att veta, att Herren Je~us själv ~kulle 

leda oss varje stund under det nya 
året, och att hans kraft fullkomnas i 
vår svaghet. 

Vad man känner då planen kretsa myc
ket lågt frain och tillbaka kan nog ej 
beskri vas. Nerverna stå på helspänn 
och man undrar, om Herrens vagn har 
kommit för att taga hem ett längtande 
barn. Störst a v all t är det att vara be
nådad i Jesus Kristus. 

Mycket bådo vi att Herren skulle gi
va oss en lugn tid for våra bibelkurser, 
och Gud bönhörde underbart. Så lugnt 
hade det ej varit i Juicheng på mycket 
länge. Alla .lektioner fingo vi ha ostör
da. Visserligen hörde vi flyg och två 
söndagar var det hemskt, men Gud gav 
oss rika tillfällen att undervisa våra 
systrar. På församlingsmedlemskursen 
var det ett so-tal deltagare och ett 80
tal på sökarekursen. Många av de se
nare \'oro från staden och den närmaste 
omkretsen, så de voro ej med på alla 
lektionerlla. :Huru tack:;amma vi voro 
till Gud för att våra systrar voro Sil 

öppna och mottagI iga för underYisning
en. Det var inte bara yttre lugn utan 
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också inre samling. Den 6 mars börja
de kvinnoskolan. Tant Gerda Carlen 
har utvidgat den. Nu är det två präkti
ga sovrum till samt ett förrådsrum. 
Detta var absolut nödvändigt, ty vi ha 
24 unga, trevliga flickor samt en kvin
na, som är andra hustru till en man i 
.long-Ioh. H0r, vågar ej vara i sitt hem. 
Vår lilla kindergarten började den 23 
mars . Det finns inga skolor i stan, se
dan ett år tillbaka, så vi ha glädjen att 
samla ett 30-tal ivriga och glada småt
tingar. Ingen lokal ha vi för dem, men 
det går att använda stora inkörsporten , 
som länge varit. igenmurad . Barnen ha 
då gårdsplanen t ill lekplats och kunna 
raskt springa ner i grottan, som är 
strax intill. Männens bibelkurs började 
den 23 mars Det skulle ha varit en 10
dagars kurs för kristna och sökare sam
tidigt, men efter en vecka blev den av
bruten på grund av strider. 

Herren bevarade och beredde under
bart för Frances Bartiett på hennes re
sa från Pucheng hit till oss. Helt ovän
tat kom hon hit efter att ha gått mesta
dels till fots fr ån Gula floden, omkring 
45 Ii . Vilken glädje hennes ankomst be
redde oss, förstå ni, då vi ej sett en 
enda utländsk syster sedan 1937! Ake 
Haglund har ju varit på besök även i 
vår, så vi ha ju träffat en av våra kam
rater under isoleringen. ' . 

Gud var underbart god, som sände 
Frances Bartiett, så a tt vi fingo hjälp 
med det stora flyktingelägret vid' de 
nya striderna. Massvis av folk togo sin 
tillflykt till missionsstationen. Vi hade 
över 600 på missionens olika gårdar, 
fullpackat överallt. Det var ett väldigt 
arbete att få rum åt dem alla under nät
terna. På alla upptänkliga ställen låga 
flyktingar och många, många ute på 
gårdarna under bar himmel. Det gick 
vä l an då det var vackert, men två nät
ter regnade det . Matfrågan löstes ge
nom vällingutdelning från två kök. Mö
tesf rågan löstes lätt på kapellgården. 
Där kunde alla samlas i lokalen, men 
här hade vi möten på fem platser på 
en gång. Ett i kvinnoskolan , barn möte 
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för ett50~o-tal barn på tjänaregår
den. Lärarinnan fru Liu (flykting) och 
bibelkvinnan hade var sitt möte på bak
gården. Evangelisten Uang, son till dia
kon Uang, och bibelkvinnan lang tala
de på kvinnogå rden, som var fullpac
kad likasom rummen där. Dessutom var 
det alltid en skara soldater på stads
muren, söm lyssnade! Det var en sön
dag. Vi hade fullpackat med kvinnor på 
mötet, många av dem sutta på stråmat
tor ute på gården. Över oss surrade 
flygplanen flera gånger. Alla fingo sit
ta stilla och tysta. Det var kritiskt, 
men Herren bevarade oss. 

Gossarnas 2 mån. bibelskola började 
den 5 april. Det är 3 J elever. Flera ville 
komma, men det kunde ej beredas rum 
för dem, ty gosskolim är obrukbar: 
Långfredagens möte blev så gripande 
med sång både av gossar och flickor, 

Människorna äro så uppskrämda och 
leva i ständig fruktan. Mycket sjukdom, 
råder bland folket. I dag ha flyktingar
na gått hem så vi få fira en fridfull 
påskafton. Både i kapellet och här i 
gästrummet ha vi möten i dag, ty det 
är alldeles för riskfyllt att gå härifrån 
till kapellet. Det skulle fröjda eder alla, 
om ni såga alla de många, som komma 
på mötena. Staden påminner om en 
öken, men skaror samlas för att höra 
evangelium! Vårt arbete är icke få
fängt. 

Kära Vänner, lå t oss a lla med frimo
dighet arbeta medan vi vänta vår Jesu 
ankomst. Tant Gerda Carfe-n hälsar så 
hjärtligt till eder alla. Innerliga häls
ningar med Ps. 62 : 6-9. 

Eder 
Astrid Håkansso11. 

.luicheng 8 april 1939. 

Bönhöre'se . 

Utdrag ur brev från fru Ingrid Malm 
skrivet i Loyang s trax efter påsk. 

Vi ha nu fått fira påsk igen. Här ha 
vi haft det rätt lugnt ef ter de oroliga 
dagarna ' för ett par veckor sedan. L ång
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Interiör av kapellet i Loyang, Ho. 

fredagen var en stilla och ljuvlig dag 
med strålancle sol, endast störd av att 
vi måste gå ned j grottan två gånger. 
Efter det svåra luftangreppet, för en 
m~lnad sedan , är staden död på f. m. 
Redan vid 4-5-ticlen på morgonen går 
en bred ström av människor ut genom 
stadsportarna . I de djupa ra vinerna 
grävas nu grottor. På e. m. komma de 
tillbaka, och d~l kommer affärslivet i 
gång igen. Efter den morgonen då vi 
hade alarm kl. 6, fastän det icke var 
ljust, bruka vi kläda på oss strax efter 
kl. 5, sedan lägga vi oss ovanpå ett tag. 
Kvällarna bli ofta sena. Det man inte 
hunnit med för oron under dagens lopp 

. måste då göras. Men Gud har givit oss 
krafter hittills. . 

På sommaren tänka- vi med en viss 
bävan. Risken för förkylning i grottan 
är mycket större då, och det blir inte 
lätt för Bengt och Gunnar. Det är inte 
bara temperaturskillnaden, som hlir så 
mycket större utan också faran .ayatt 
varm och -upphettad av solen komma 
ned i en fuktig och kall grotta. Bengt är 
så ömtå lig och Gunnar är så liten' Jag 
har berättat detta, för att Ni alla rik
tigt skall be Gud bevara dem och oss 
eller också att vi få det lugnt j sommar. 

Vi ha haft dopklass här i två yeckor. 
Palmsöndagen skulle det bli dop . För 
att få lugn och stillhet beslöts att hEdla 
detta möte på kvällen, eljest brukar all
tid dophögtiden hållas tidigt på morgo
nen. Jag har varit med om flera sådana 
högtidsstunder både här och på andra 
platser. Det har varit en uppleyelse att 
se vflrt stora kapell till trängsel full
satt vid stormötena. Nu var det inte så 
många, då mycket folk nödgats fly ut 
till landet. Dopkandidaterna yoro ro: 
4 män och 6 kvinnor. Tio människor 
vunna för Gud, uttagna från synden 
och mörkret' Av dem voro fyra son
hustrur och en dotter från kristna hem, 
och den sjätte är den första i sin fa
milj och i sin by, som funnit den le
vande vägen. wIen hon har redan Hlllnit 
ett tjugotal för Gud. Jag sade till en av 
dopkandidaterna före mötet: "Nu skulle 
allt din svärmor varit med i kväll". 
"Ja" , sade hon, "hon har talat med mig 
och förmanat mig många gånger. men 
jag gjorde narr av henne och h;ll1ade 
henne, men nu skall jag skriva till hen
ne och tala om det." Och hennes goda 
vän instämde. Denna blev påverkad av 

. sin svärmors förmaning på dödsbädden 
och har sedan troget kommit till möte
na. Ja, lilla fru Chiao skulle ha fröj
dats. Hon har i många år varit ensam 
kristen i hemmet och har nog fått lida 
icke så liten försmädelse från sönernas 
sida. Vad hon har bedit och gråtit för 
dem' Där sutto de nu' Glada och för
väntansfulla. Sedan de hälsats välkom
na i församlingen avslutades högtiden 
med nattvardsgång. 
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Ni skall tro att jag var glad över att 
få vara med om en sådan stund denna 
tid. Bara ett par söndagar tidigare hade 

'vi mitt under gudstjänsttid det svåra 
bombardemanget, då anglikanernas ka
pell helt förstördes. Närmast föregåen
de söndag var mycket orolig med flera 
alarm. Det första kl. 6 på morgonen och 
det sista kL 5 på e. m. Vi skulle ha mö
tetpå e. m. för att få stillhet, men ble
vo ~lven den gången avbrutna. Och nu 
fingo vi vara med om en sådan hög
tidsstund. Våra hjärtan jublade av 
tacksamhet. 

över påsken var Erik i Ichuan på 
stormöte. Där döptes 35 personer. Fle
ra av dem höra under Loyang och skulle 
ha kommit hit, men de voro rädda för 
att komma och hade bett att få gå tiI I 
Ichuan i stället. 

Gerda Gustavsson har nu avslutat en 
tre veckors kurs i Mingkao. Det har 
varit ett 50-tal med. Guds Ande har 
verkat och själar ha blivit frälsta. Gläd
jande var det också att alla underhöllo 
sig själva. Det visar ju att de lärt sig 
att sätta värde fiå dessa kurser. Denna 
vecka börjar en liknande kurs i lyang. 

De hjärtligaste hälsningar från oss' 

Arbetet är icke fåfängt! 

Utdrag ur privatbrev från missionär 
Carl F. Blom, skrivet i Yuncheng den 
25 april. 

Sedan jag skrev senast hem, ha vi 
haft besök av Selfrid och Hanna Eriks
son och deras lille Lars, vilka voro hos 
oss över påsk. Det behövdes ett omby
te, men blev blott några dagar, ty se
dan skulle de hem till dopkursen. Vårt 
stormöte började också efter påsk och 
höll på till över påföljande söndag. Vi 
hade det mycket gott. Äldste Hai från 
Ishih var här som inbjuden talare, 
ävensom evangelisten Shao fråri Chieh
hsien. Efter ingående gI'arjskningar 
döptes 3 I pe rsoner vi d mötet och dess
utom en gumma, som syntes Jigga för 
döden, i sitt hem. Vi hade blott ett få

tal mötesbesökare från landet, emedan ' 
strider · börjat och ' hindrade de flesta. 
Emellertid hade vi mer än fullt hus 
från staden och goda möten hela tiden. 
Hur vi skola bära oss åt att få mera ut~ 
rym me, vet jag ej. Det skulle betyda 
nybyggnad eller tillbyggnad och rivan
de aven del hus, som nu stå alldeles 
intill kapellet. Man ville ha litet stil på 
det också, men under pågående krig vill 
man ej lägga ner pengar på sådant. An
nars är det en frestelse att genast till 
godose behoven. Vi fingo in rlcn stör
sta kollekt vi någonsin ffttt häl' , tror 

jag, över 420: - dollar, till församling
ens verksamhet. Allting är så dyrt, att 
det nog behöves. Vi ha ej många för
mögna m~inniskor med, ty de rika flyk 
tingarna ha för längesedan rest sin \';ig, 

. 	utan mest småfolk, så man ser vad S0111 
kan göras, när vilja finns. Vi lyckades 
sedan sända hem dem, som k0111mit fdLn 
landet, fastän vi endast kunde skjutsa 
del av vägen i två riktningar. Man ~Lr 
så tacksam, när det under' sådana kri 
tiska tider går att komma igenom utan 
olycka, men å andra sidan få vi också 
lära oss att ta risken. 

Efter vårt möte här gällde att kOm
ma till mötet i Ishih, och jag begärde 
pass för resan. Jag lyckades få pass för 
fem dagar och reste så i torsdags dit. 
På vägen besökte jag några platser, där 
de troende samlades ti II bön. Det var 
kärt att än en gång få träffa dem, och 
'de kände det högtidligt att få besök, om 

det än var kort. 


Det blev ett mycket brådskande möte 

i Ishih, ty de hade 76 dopkandidater, 

vilka alla skulle förhöras på två dagar 

mellan mötena. De hade ju varit sam

lade, nästan alla, till 14 dagars läsning 

och hade c1essu tom rekommendation 

från sina lokalförsamlingar, men det 

tog i alla fall tid. Till slut godkändes 

66 och döptes på söndag middag Vi 

höllo dagl igen fyra eller fem möten, och 

kapellet var som här överfl1l1t. De tala 

om att utvidga det också, och cletvore 

lättare än här, då inga hus stå nära. 

Men pengarna bli en annan fråga. De 




I 
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ha just byggt en gästrumslänga och 
planera att göra om stallbyggnetden till 
flera gästrum, och det blir ej så. dyrt. 
Deras insamling för församlings- och 
skolarbetet gick till 175: - dollar un
gefär. En stor del av förs;lmlingen kun
de ej samlas, emedan strider hindrade 
alla besökande från ett hålL 

måndags reste jag direkt tillbaka 
hit. Om vi kunna få pass, ämna .Ethel 
och jag i nästa vecka resa till stormöte 
i Chiehhsien. Det kan ju hinna att lug
na sig häromkring innan dess, så att det 
går lättare att få resetillstånd . Visser
ligen har pastor Wei lovat att vara där , 
om det blir möjligt för honom, men det 
skul le vara gott att få vara tillsammans 
med dem några dagar och ' talas vid om 
arbetet, samt dela de andliga håvorna. 

Vi ha j.ust !<Qmmit. hem från kist
läggningen av gamla fru Wang, den 
som döptes på sjukbädden. Hon dog i 
f. m. så fridfullt och hela familjen vill 
följa med i fotspåren av hennes tro . Vi 
hade en så ljuvlig stund kring henne, 
där hon låg pyntad och fin i sin cypress
kista. Inga hedniska ceremonier före
kommo, utan vi sjöngo, läste Guds ord 
och talade därom samt bådo till Gud 
och överlämnade henne och oss själva 
i hans händer. Det är en direkt frukt 
av flyktingearbetet och bidrager till att 
vi känna detta arbete med alla dess be
svärligheter vä l värt vad det kostar oss. 

Vi äro alla friska och i trygghet här 
och så vitt vi veta är allt väl även på 
de andra stationerna. 

Varma hälsningar till alla de våra 
samt a ll a vänner från oss båda' 

* 

Fru Ethel Blom skriver den 27 april. 
Jag håller på med min fonetiska klass 

både i kvinnoskolan och utanför. I sön
dags åtta dar sedan satt en ung kvinna 
bredvid mig i kapellet, och när jag er
bjöd henne att se i min sångbok, viskade 
hon: " Jag kan inte läsa." Jag fick fatt 
i henne efter gudstjänsten och frågade 
om hon inte ville komma ' och lära sig 

fonetiskan. "Jo", sade hön, "men jag 
syr åt andra." På tisdagen kom hon och 
ber~ittade att hon hade gjort sig fri för 
att lära sig läsa. I dag, då jag satt bred
vid för att hjälpa henne, pekade hon på 
två andra, som började för några dagar 
sedan. "Se, frun , den yngre är min yng
re brors hustru, och den äldre är min 
mans svägerska - jag tog dem båda 
me.d mig." Det. är r9ligt se huru hegä
ret att få lära sig läsa smittar - så min 
klass tar aldrig s lut. 

Om vi bara kunde få hit Biblar och 
sångböckel' skulle vi bli glada. A ll a vilja 
köpa, men vi kunna inga böcker få från 
kusten. När jag läste Erik Folkes arti
kel, "Ack om de kunde läsa", tänkte 
jag: 0, om jag kunde fotografera hela 
den s~ora skara, som har lärt sig läsa 
under dessa aderton månader. En som 
nu döptes sade, att hon blev omvänd 
under det hon läste Nya Testamentet. 
"Kan du läsa" - frågade någon. "Ja, 
fonetiskan" , svarade hon . "Fru Blom 
har lärt mig" . Jag får nog låta ett par 
kvinnor, som hjälpt mig, taga hand om 
klassen, när jag reser med till Ch ieh
hsien i nästa vecka, om vi få pass. Fle
ra, som l'edan kunna läsa ordentligt, 
komma med ändå för att få sitta i still
het och läsa, och de äro alltid vi lliga att 
hjälpa nybörjarna. Jag räcker inte till 
för ett 25-30 tal, då va r och en skall 
undervisas för sig. 

Gud vare med oss alla i dessa onda 
tider! 

Var hamna deras själar? 

Utdrag ur ett privatbrev från fröken 
Dagny iVordgren, skri vet i Ch iehhsien 
den 25/4. 

I dag fick jag ett nytt bevis på, att 
"vi människor spå, men Gud rå r" . Jag 
hade glatt mig åt att få cykla till en by 
30 Ii härifrån. Där ha vi några kristna. 
Men så kom rykten om krig, och vi 
måste inhibera färden. Det är med en 
viss bävan vi gå framtiden till mötes . 
0, så ofta själen suckar: när ska ll el än
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det få en ände' För oss missionärer är 
det ingen risk, vi ha ju respass tilt him
len, men huru går det för de tusen si
nom tusen som mejas ner på slagfälten? 
Hur går det för dessa millioner av civil
befolkningen, män och kvinnor, gamla 
och unga, som inom några sekunder dö
das a v bomber, granater, kanonkulor 
och projektiler, var hamna deras sjä
lar? Vid tanken på alla dessa blöda 
våra hjärtan. De umbäranden, försakel
ser, svårigheter och livsfaror, vilka vi 
som missionärer fått gå genom under 
denna tid, ha varit som en droppe i ha
vet i jämförelse med folkets lidanden. 

Huru ofta står jag icke med skam in
för Herrens ansikte, ty jag vet att de 
försummade tillfällena äro många. Jag 
har icke, som jag bort, visat på Jesu 
kärlek, hög och ren. 

Sjukvården kräver mycl{et av min 
tid, jag har dagligen mellan 10-20 pa
tienter, ja, däröver ibland. - - 

De innerligaste hälsningar från Est
rid och mig. 

Den härligaste syn jag sett. 

Käre missionsvänner ! 

"Han gjorde prästerlig tjänst inför 
Gud." Luk. I: 8. 

I marskväJIens sena timma ,känner 
jag ett stort behov att delgiva alla Her
rens trogna missionsvänner budskapet 
om den härligaste syn jag mött under 
min jordevandring. 

Jag är rädd för att synen som mött 
mig är så obetydlig, overklig och otill
gänglig, att den lätt kan falla i onåd 
hos dem, som har alltför stora preten
tioner inför "elen härligaste synen". 
Visserligen har jag mött detta stora 
ofattbara och outsägliga under krigets 
outplånliga oro, men synen är fullstän
digt oberörd av krigets ovedersägliga 
stygghet och fasa. 

Det är på en av vflra utstationer. Jag 
har nyss kommit inom församlingens 
område och ser den vanliga synen av 

grådaskiga huslängor, halvraserade 
jordmurar och en till ytterlighet driven 
fattigdom. Vädret var otäckt kallt, vin
den drar tjutande över den tröstlösa 
slätten. Jag går in i den oansenliga ka
pellbyggnaden för att värma mina stel
frusna händer över ett metallfat med 
glödande kol. Som jag står hä~ i sam- ' 
språk med en av församliJlgstjänarna 
skjuts den bräckliga dörren upp och en 
man, med ett oförlikneligt, saligt leen
de över blåfrusna kinder, kommer in i 
kapellet. Stilla, likt en helig eremit skri
der han fram. N u ser jag hans ansikte 
tydligare. Det är ett egendomligt blekt, 
fint och själfullt ansikte med underba
ra, men dock liksom tomma ögon. Trots 
att mannen, efter vad jag förstår, ser 
mig, förändrar han ej en min och gör 
ej en rörelse för att vinna min upp
märksamhet. 

Då församlingstjänaren ser min för
vånade blick vänder han sig förklaran
de ti 11 mig och säger: "Herr Li ~ir 
blind"! Här står den lille mannen en
sam, blind, hjälplös och förstenad mitt 
i ljusets värld, utan någon som helst 
möj lighet att iakttaga händelser och 
personer, hjälplösare än den hjälplösas
te varelse på jorden. En våg av med
ömkan väller upp ur mitt hjärta. "Stac
kars man". - Jag hinner inte forma 
något ord av uppmuntran, förrän man- · 
ne hälsar mig med I Joh. 5 kap. Orden 
äro liksom framtrol1ade ur hans mun, 
ord lägges till ord, sats till sats, vers 
till vers och det levandegörande Ordet 
väller fram som ur en sprudlande fon
tän. FÖTsamlingstjänaren gör ännu en 
förklarande åtbörd: "Detta är vår bi
belkunnigaste församlingsmedlem . Han 
kan si tt iVya testamente helt utantill 
och därtill vissa delar av det Gamla tes
tamentet." 

Orden slå ned som en blixt från en 
klar sky. Här står jag i medömkan 
över detta levande vittnesbörd om 
bl indhet, om oförmåga att se och för
nimma, och så glömmer jag det verkli
gaste av alla verkligheter, att denne 
man har blivit smord med andlig ögon
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salva och kan urskilja de finaste nyan
ser i Andens rike. Då han sedan på min 
begäran började läsa upp kärlekens ka
pitel l :sta Korintierbrevet, är det 
som jag förnimmer, att den .medömkan 
jag först kände helt och hållet faller till

. baka på mig själv. 
Här en man, en fysiskt sett blind 

man,- som tar Guds ord för vad det är 
nämligen Guds ord. Han lever i Ordet' 
äter Ordet, talar Ordet, ja, drömme; 

. om Ordet. Hela hans blinda liv har en
dast ett mål - Guds Ord. Jao' skäm
mes inför denne fattige, enkle l:ines, då 
jag jämför min egen bristfälliga kun
skap i Ordet. Jag blyges att erkänna in
för denne man, att jag med lätthet kan 
räkna de verser, för att icke tala om 
kapitel, i Guds Ord, som jag har lärt 
mig utantill. 

Här har jag funnit en av det fåtali
ga släktet, som ständigt gör prästerlig 
tjänst inför Gud, ' som lever av Or
det. Och dessutom finner jag, att detta 
Ordets ljus i mannens hjärta gör ho
nom oerhört oberoende av alla mänsk
liga belysningseffekter och alla mänsk
liga ljus. Det är så lätt för oss stacka
re att bliva offer för stämninaar mil
o. , b , 

Joer och människor. Tidningar på
trycka oss sina åsikter, böcker fördärva 
.oss, människor draga ned oss, yttre om
ständigheter giva en grå och kall stäm
ning åt vårt naturliga själsliv. Men ju 
mer vi leva i Guds Ord och ta del ~v 
Jesus, ju mer blir ljuset i våra hjärtan 
oberoende av denna världens belys
n l ngse ffekter. 

Detta är den härligaste syn jag sett: 
den fysiskt sett blinde, som ständiat o'ör 
prästerlig tjänst inför Gud med'" h~la 
Nya testamentet, d. v. s. Guds Ord i 
sitt .hjärtoa. Han,. den blinde, blev I~ig 
ett lJus pa mm Stig, ett vIttne, som vitt
nade om ljuset, liksom solstrålen vitt
nar om solen, på "det att du, som läser 
detta, och jag själv skola komma till 
tron på honom, som är det sanna 'jll~ 
set . 

Arne Benritz . 

"Rika och mångahanda möjligheter att 
verka." 

Shanhsien, Ho. elen 3/5 1939 

Kära Missionsvänner! 

Det är nu länge sedan vi genom S. L. 
läto höra av oss och vårt arbete. "När 
liden inte vill räcka till för arbetsupp
giften, flyga dagarna som vävarens spo
le ."" 

För oss al la som bo i fritt land 
om ock somliga av oss ganska nära dess 
gräns - gi ves det allt fort så rika och 
mångahanda möjligheter att verka Her
rens verk, att vi väl behövde vara dub
belt så många arbetare som vi äro för 
att rätt kunna ta vara på tillfällena. 
Kamraterna äro, så långt det är mig be
kant, alla friska, alla utom fru Linder. 
FlygaIarm ha vi väl alla dagligen och 
ibland flera gånger om dagen samt "be
sök" också. Men vi äro nu rätt väl in
ställda på det och räkna' både med Guds 
beskydd och möjligheten "att få hrvta 
upp och vara med Kristus." . 

Hos oss här i Shanhsiendistriktet ha 
al la stormötena utom ett kunnat hållas 
i lugn och ro. Tillslutningen har d-xk 
varit mindre än förra hösten, beroende 
kanske mest på att inkräktaren nu en 
tid gjort överraskande framstötar ö\'cr 
berget, i ett fa II ända fram ti II norra 
flodstranden och skjutit över flouen. 
Samtidigt ha städerna vid floden hom
barderats från luften upprepade gang
er. Staden mitt emot oss utsattes for 
ett fruktansvärt flyganfall mitt under 
stormötet. Församlingen böjde knä och 
anropade Gud om hjälp. Varken männi 
skorna eller byggnaderna led·:) den min
sta skada. Och dock var stöten så sta!'!(
a.tt äld;t~ Wang, som låg på en säng i 
ovre vanJllgen och mediterade över sin 
nästa predikan, kastades av sängen ett 
stycke ut på golvet. Vid samma tillfälle 
föll en bomb endast omkr. 20 meter 
från Missionens hus . Och för n;luot 
. . b 
over en vecka sedan slog en bomb ned 
omedelbart utanför porten. Men ingen
dera av dessa bomber kreverade. Hade 
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de g jort det e ller hade endera a v dem 
gjort det, skulle utan tvi vel missions
stationen ha blivit en enda ruinhög och 
åtskilliga kristnas liv ha gått till spillo. 
Vid senare mycket svåra bombal'de
mang av den lilla s taden blevo de krist
nas både l i v och egendom bevarade. I 
allt se vi Guds unuerba ra beskvdd. 
Måtte denna hans godhet leda ~åra 
kristna till att lägga s ig själva och sitt 
allt i hans hand och tryggt och villigt 
leva för honom allena. 

I Lingpao l>lev staden uombarde,-ad 
från luften och beskjuten fr ån motsatta 
flodstr anden just vid tiden för sto rmö
tet. Folket i s taden flydde tilll andsbyg
den, och lantborna vågade sig inte in 
till staden, med följd att stormötet inte 
kunde hå llas. ' I Shanhsien och vVen e . 

hsrang hade vi lugna dagar just under 
sto rmötena . Som vi hade särskilt bedit 
om detta, sågo vi det som Guds n~ldeful
la bönhörelse. På platserna, som ligga 
ett stycke frå n floden och järnvägen 
(Ts'ai-yuan och Chueh-chow, a/4 och 2 

sv. mil) räkna vi det nästan 'som en na
turlig sak, a tt stormötena kunna hållas 
i I ugn och ro. 

Evangeli sa tions\-eckan gav stor upp
muntran å t alla våra kristna, som gingo 
ut och vittnade om Guds nåd . Det bl ev 
också en starkt ökad tillslu tning av 
gudstjänstbesökare. E n sto r del av de 
l<ristna fingo söka sig plats i det fri a 
utanför, enär kapellet, som i vanliga för- 
hållanden inte vill räcka till, nu så myc
ket mindre kunde rymma all a. 

Det inre livet i församlingarn a ha r 
utan tvi\'el rönt inflytande av oron utan
för. Visserligen har Guds kraft och 
fostra nde nåd va ri t uppenbara, He-Hen 
ske pris, men ouppriktighet och oenighet 
ha också burit onda frukter. Dessa na
tionella lyten övervinnas ej lätt. Bris
tande uthållighet, en annan allmän 
svaghet, har visa t sig närmast i fr åga 
om bidl-aget till pt-edikantCl-nas l1nder
b å ll i ett par församlingar. I ett fall, 
Ts'ai-yuan, har man däremot tagit 
J<raftiga re tag , sedan det blev klart, att 
församlingen riskerade att förlora sin 

predikant. Detta hlev till en uppryck
ning i församlingen, och man slöt upp 
omkring sin f. ö. uppskattade herde 
som aldrig förr. Äldsten vVang ä r ock
så en av vå ra bästa mä n och har sär
skilda gåvor som herde för en lantför
samling. 

Under denna påfrestningens tid be
höver församlingarna goda ledare, män 
som stå helt under Guds Andes herra
välde och ledning och som fåt t någor
lunda god utbildning. A v dem som ut
examine,-ades 'från vår skola i Yun

cheng i en följd av år före 1927, under 
vilken tid de tämligen vä l motsvarade 
församlingarnas' behov, rycktes en stor 
del med -'--- i hela Kina ~ av deri na
tionalistiska stormvåg, som nämnda ' ~lr 
for över landet . Och när dessa män un
der åtskilliga ~lr blivit vana vid mycket 
högre löner och högre levnadsstandard 
än vad som erbjudes i missionens och 
försa mlingens tjänst, är det mycket 
sv år t för dem att komma tillbaka. De 
gamla trogna arbetarna, som stått kvar , 
ha genom döden eller prl annat sätt bli
vit allt färre. - Må bönen, att Gud sän
der arbetare 1 S111 myckna skörd, ej 
slappas! 

De kristnas insats i den stora uppgif
ten att rädda fäderneslandet ä r efter
sökt och uppskattad. Den kristna för
samlingen försöker ocks~l fylla sin a\
Gud givna uppgift genom si n kärleks
tiänst bl a nd . sårade soldater och flvk
tingar sam t andra krigets offer. Ä;'en 
våra församlingar sträva att i s in ringa 
mån dra sitt strå till stacken .. Men. för
kunnelsen av evangelium ä r dock dess 
största och nödvändigaste uppgift un
der denna tid . 

Med de hjärtligaste hälsningaT till 
Missionens alla vänner och förebediare 
från fröken Dahle och min hust ru s~mt 

Eder tillgivne 

C. 1. Bergquist. 

Anglavakt 

U r ett brev från .i'diss Hoover skri
vet i Chengcho\\' d. 23 mars meddelar 
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missionär Joh. Aspberg följande: 
" Förra veckan var förskräcklig. Den 
17, 19 och 23 läto tolv flygare bomber 
l egna över staden två gånger varje dag. 
Baptistmissionens byggnader träffades 
av flere bomber under de första två da
gal na. Jag befann mig i ett öppet 
skyddsrum ungefär I S meter från den 
plats där en av dessa bomber slog ned, 
men jag blev endast övers tänkt av jord 
och smuts. En annan bomb explodera
de ungefär 2S steg från den plats utan
för en av byggnaderna, där flere missio
närer befunno sig men ingen bleV ska-. 
dad. Varje dag sedan d. 17 ha bombplan 
flugit över distriktet. Även då staden 
icke bombats, ha vi hört explosionerna 
av bomber som fällts utefter floden, där 
japanerna misstänka att kineserna ha 
kanoner uppställda. 

Ett flyktingsläger med 1000 invåna
re bombades. Ett stort rum, där 240 

kvinnor och barn voro samlade, träffa
des, varvid 39 dödades och mer än 100 

sårades. Flere a v de svå rast sårade a v
ledo senare. Ä ve.n min skola träffades. 
Alla barnen voro i lektionsrummet sys
selsatta med studiearbete, men då bom
berna började falla, blevo flere av. dem 
räddi, och tre begåv'o sig till ett annat 
rum, men detta rum träffades aven 

bomb. Barnen kröpo tillsammans i ett 
hörn och bådo. Alla tre påstodo be
stämt att de sett en man i vi ta kläder 
som ställde sig bredvid dem och mana
de dem att inte vara rädda, han skulle 
skydda med sin mantel. De blevo 
oskadda med undantag för några små 
kontusioner och rispor. Vilken under
bar Guds nåd! I s~olan b~fl1nno sig 260 

barn i åldern 9-1 S å r, tio lärare och 
arbetare. " 

U r ett brev från Mr. D . A. Grant, 
daterat Kaifeng d. 27 mars: " Jag 
måste berätta, hur underbart Gud 
skyddade oss för en vecka sedan, då vi 
voro på väg från Kaifeng till Cheng
chow. Vi hade tillbragt natten i ett litet 
värdshus. Kl. 6.1 S på morgonen, då vi 
gjorde oss redo att anträda resan, kom
mo I I japanska bombplan och angrepo 
platsen. Atskillig skada anställdes och 
en del människor krossades under ram
lande väggar, men vi och våra bärare 
förblevo oskadda. Platsen angreps fyra 
gånger den dagen , men vi lyckades kom
ma i yäg efter första angreppet . Vi kän 
na oss utomordentligt tacksamma mot 
Gud för denna räddning. Varken min 
hustru eller våra två barn synas ha li 
dit skada till sina nerver. 

REDOVISNINGAR 

för medel inAutna till "Svenska l\t!issionen i Kina" under maj ]939. 
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803. 	 Koll. i Medle 21/4 .......... . 
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bergs underh. ..... . ... ...... lOO:
M. U ., Lista ...... . ... .. .... 10: 
Offer vid Kinamöte i Alings
ås 16/5 ........,' . .. ... ..... . 137:25 

Sth lms söndagsskolfören. . .. . 5: 
Alvsjö kyrkl. missionskrets .. . 8(): 
H. L., Lidingö I ..... ..... .. 10:
K. B. L., Enskede, "Herrens 

tionde" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15:
D :0. "Tack för Hans närvaro i 

prövningen" .............. . u: 
E. A., Duvbo, sparb. medel 71:70 
r. H., Skelleftehamn, "en 
blomma på farbror Bergströms 
grav" . .. .. .......... . . . ... 5: 
F. B., Sollefteå ............. 10 :50 

E. A., V. Frölunda, gm A. 

R. , Gbg .................... 10:
E. A., Partille .... . . . .. . .... 10 :
Böneringen, Karlskrona, till 

hjälp för .~issionärernas utre
sor i höst ... . . . ............. 55 : 
N. N., Storhögen, sparb. för 

Kina . . ...... . ..... .. .. . ... 10:
V. B., Ursviken, "en tacksam
hetens blomm a på Fars grav" 30:

"En blomma på Johns gl'av" 3: 
"Onämnd" ... .... . .. ... . . . 100 :
"G-r" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15:

Kr. 7,903 :01 

Särskilda ändamål. 

S. G. , Nässjö, till Maria Pet
terssons barnh. .. ..... ... . . . 50: 
K F l:. M:s i Gbg, missions
krets, till ungd. sekr. Yangs 
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arbete särskilt bland unga män 902. Birkagårdens bamträdgå rds
och 	 flyktingsasylen ........ . 100:- barn, till ett litet kines barn på 


787. 	 L V., Katrineholm, till L Ack barnh . i Sinan ....... ....... 13:-. 
zell, a tt anv. efter gott f. ..... 10 :- Kr. 1,648 :55 . 

793. 	 A . o. A. B., Duvbo, till I. Ack
zells verks. i Tali .......... . 10:- Fä; pensionering, 


794. 	 Koll. Söderomsjön, till bibel- 828. Sy fören. nr 2, S thlm ...... . 90 :~ 
delar i Kina ............... . 29,- 850. D :o ni-3, Sthlm ........... . 77:

. 	 Kr.819. 	 "Ett tack",till de nödI. ..... . 20:- 167:
822. 	 1<. F.U. :M.·pojkarna, . Luleå, 

till Joh. Aspberg, att an\'. efter Allmå'nna missionsmedel 7,903:07 
gottf. .............. . ..... . 10:75 Så'rskilda ändamål . 7,648:55 

823. 	 Smäba rn skla ss i Bjärnum, till För pensionering . . 767:
kinabarnen ........ , ...... . 10: S:a 	 under ma; mån. 7939 Kr. 9,778: 56 

824. 	 "Annas gåva", till nÖdl. kines
ba rn ......... . ....... . .. . . 1:50 
 illed 	varmt tack tilt varje givare!

831. 	 Sy fören. nr 1, Sthlm, till bi c 
belkv.underh. i Loyang ..... 115 :- "Jag är Herren , din Gud, - och som .sä

834. 	 E. N., till Dagny Nordgren, att ger till dig: Frukta icke, jag hjä lper dig." 

anv. efter gottf. ........... . 20:-


Jes. 	111: 13.848. S. R ., Malåträsk, . till de nödl. 10:
849.. K. S., Växjö, till evang. un

derh. 	 . ... . ...... . ... . . ' .... . 150:
Missionstidningen
854. 	 S. G., Junsele, till Thyra Lind

. gren, för verksamh. i Tali .. , 25:- Sinims Land.
855. 	 Kinavänner i Asaka, till barnh. 

i Sinan .. ............... ; ... . 30 :~ Organ för Sv,ms!w M iss ionClIi J( ina, 
861. 	 Ma lin. till Maria Pettersson i 

Sinan, gm H. L, Älgarås .... 20:- utkomm er 1939 i sin 44 årgång. Ansvarig 
862. 	 E. A ., Orebro,till r. Malm, utg ivare: Erik Fol ke. Redigerad under med

till hungr. i Loyang, gm O. verkan av Martin Linden m. fl. 
B......................... . 10:

Tidningen utkommer med 20 nummer om 876. 	 L P., Hasslerör, till barnh . i 
Sinan ...... . ........ . . . .. . 20:- å ret. Den innehåller uppbyggel seartiklar, 

877. 	 M. O., Stocksund, till el:o . . . 100:- brev från missionärerna, berättelser från 
878. 	 M. L., Linköping, till de nödl. 17: mission sfältet , meddelanden om hemarbetet 
879. 	 L. M. F., till d:o .......... . 500:

och 	missionsnotiser från olika fält.880. 	 L., Ostertälje, till d:o ....... . 50:
Tidningen kostar: helt år kr. 2:2.3, tre 

Changs i Pucheng, underh.... 5:- kvartal kr. 1:75, halvår kr. 1:25, ett kvartil! 
881. 	 A . A, Sthlm, till bibelkv. 

882. 	 Jkpg Kris tI. Yngl. fören., till kr. 0:90. 
Hugo Linder, att anv. efter Till 	utlandet kostar den kr. 2:75 pr. tir. gottf. . ......... .. ..... .. . . 258:30 


30:- Prenumeration kan verkstäBa s på posten885. 	 E. E., Joeström; till de nödl. . 
891. . L B. M., örebro, till Erik men ställer det sig fördelakt igare för )11 issi?

Malm, Loya ng, att anv. efter nen om den verkställes på vtlr Exp., Drott~ 
gottf. . ................... . 20:

ninggatan 55, Stockholm.
895. 	 Missionscirkeln , Malmö, till de 

R edakt io nell. nödl. ..................... . 21:
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ANSVARIG UTGIVARE: E. fOLKE. 

»DET ÄR HERREN.» 

Joh. 21: 15-17· 

, Det är en uppstånden Frälsare, som 
här talar. Lärjungarna hade upptäckt 
d'et g enom en händelse som omtalas i 
de föregående verserna. »Det är Her
re:1 !:') De hade svårt att tro, att Herren 
had~ uppstått, de kunde knappast tro 
det, och det bar emot att tala med 
varandra härom. De hade sett Herren 
dö, sett blodet rinna. De visste, att 
haT! blivit begravd. De kunde ej tro, 
att han skulle ' uppstå, och det var 
ej iätt för Herren att då , det skett 
överbevisa dem därom. Han måste 
visa sig flera gånger för dem och 
måste säga: »Tagen på mig och sen. 
En ande har ju icke kött och ben, 
~~som I sen ',mig hava~» »Haven I nå
got <Jtt äta» frågar han, och han åt. 

, 

. ::: ;\nteckningar från ett anföralide. 
h[, lld a v missionär Nils Styrelius vid 

S. :\1. K:5 årsmöte den T9/S T939. 

Han bevisade på detta sätt, att han var 
den kroppsligen uppståndne Frälsaren. 
Det är underbart att ha en sådan Fräl
sare. Det är underbart att veta, -att vi 
ha en uppstånden Frälsare, Gud själv, 
sam står såsom vår medlare. 
. Det var Herren! Han hade kommit 

till stranden och sett lärjungarnas ar
bete. »Barn, haven I något att äta», 
frågar han, och de svarade: »Nej». Han 
sade: »Kasten ut nätet», och de lydde. 
Det är det stora att lyda, då Jesus talar. 
Tänk om de ej lytt! De hade då gjort 
en stor förlust. Det var kanske mot
bjudande för dem, de tyckte, att det ej 
var någon ,utsikt för dem att få något, 
men- på Herrens ord kastade de ut nä
tet och fingo en stor hop med fiskar. 
Det var ett under! Då var det som J 0

hannes sade: »Det är Herren». Han 

såg det. Märka vi, att »det är Herren» 
genom vad vi se honom göra; lära vi 
känna honom genom hans gärriingar, 
veta vi, att »det är Herren », då vi tänka 

I 
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på det flydda, och säga Vl i så fall: 
»Det är Herren»? 

Herren var det, som begynte vår 
mission för 52 ·år sedan. Människorna 
ville ej tro, men det fanns e n som 
trodde, och så fick Gud på detta sätt 
begynna att välsigna detta verk. Om 
vi ej förgäta vad Gud har gjort utan 
begrunda .det; ;·.skall det stämma vårt 
hjärta till tack och lov. 

Jag läste en dag om Hudson Taylor, 
och detlär inspirerande och lyfter sjä
len, skänker tro och hopp. Kina In
landsmissionen har existerat i 80 år, 
helt beroende på Guds barmhärtighet. 
Det är rent ofattbart. De ha nu då man 
medräknar med dem associerade mis
sioner 1370 missionärer; det är värl
dens största missionssällskap. Tänk på 
resultatet, på underhållet av missionä
rerna, skolorna, de infödda medhjäl
parne. Det är Herren och inget män
niskoverk! 

Så har också vår lilla mission kun
nat existera i 52 år. Det är ej heller nå
got människoverk, icke Erik Folkes, 
det är Herrens. Aldrig ett upprop, 
ingen begäran om pengar, och ändå, 
inflyta år efter år dessa summor. Vi 
få ringa i böneklockan, men vi måste 
ha Johannes-ögon för att ej få bröd
bekymmer. Vi behöva att ha kärlek till 
Frälsaren för att kuna märka när han 
kommer. Ha vi ögon så att vi se Her
rens verk? - Då en bomb föll ned på 
Kina Inlandsmissionens hem i Shang
hai utan att explodera, vad var det? 
Det var Herren! Han räckte ut sin 
hand, sin makts hand. Det är under
bart ha en sådan Gud, och det ha vi, 
om vi ha blivit födda på nytt, och det 
kunnavi alla bliva, om vi vilja. 

* 

LAND 10 juli 1939 

Herren vände sig till Petrus, eme
dan han ville ha reda på Petrus hjärtas 
ställning. Det var liksom ett par tro
lovade, som skulle .skiljas. De ,vilja 
veta: hur det står tili med den älskade. 
- Herren ville ha en :försäkran. Var
för? Jo, han hade ett stort uppdrag åt 
Petrus. »Älskar du mig mer än dessa 
göra», frågar han. Han ville, att Petrus 
skulle stanna inJför frågan om han 
älskade Jesus mest av allt, och i sam
band därmed gav han honom världens 
största uppdrag: »Föd mina lamm. Var 
en herde för mina får. Vårda mina fån. 

Samma fråga ställer han till oss 
idag. Fåren stå ofta övergivna och en
samma. Jesus gav sitt liv för fåren, 
han sparade intet. 

När jag tänker på Kina är det som 
om jag såge en fårhjord, som fienden 
håller på att förgöra. Ingen kommer 
dem till hjälp. De hoppades på hjälp, 
men aHa stå och se på, och vi kunna 
räkna, att det är millioner som dödas. 
Jesus säger: »Jag h?-r ock ~ndra får, 
som icke höra till detta fårahus; också 
dem måste jag draga till mig, och de 
skola lyssna till min röst. Så skall det 
bliva en hjord och en herde.» Tänk på 
att han gav sitt liv för fåren! Skola vi 
då endast se på, när vi kunna lämna 
hjälp, kunna visa dem att de ha ett 
hem för evigheten? Må vi vakna upp 
över vår skuld! Vad skall jag göra? 
frågade sig förvisso änkan, då hon kla
gade sin nöd för profeten Elis~. Du 
skall låna tomma kärl, ta din olj~kruka 
och fylla kärlen och gå ut oCQsälja 
oljan och betala din skuld, blev svaret. 
- Skulle vi ej kunna vara de tomma 
kärlen, som Herren vill använda? Sko
la ej vi komma fram för att få våra 
kärl fyllda, så att de flöda över? 
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Älskar du mig mer -? Älska vi så 
att vi vilja gå i Herrens fotspår och 
uppsöka de borttappade? Må vi vara 
villiga låta Gud stjälpa ur det som 
finns hos oss, att han må kunna fylla 
oss så att det flödar över ända till Kina. 

Missionstidningen Sinims land. 

Under månderna juni-september 
utkommer iVIissionstidningen Sinims 
Land i fl r liksom föregående år med 
en dast ett nu-mmeri månaden. 

Familjenytt. 

Enligt mottaget meddelande firade 
våra missionärer Ake Haglund och 
Frances H . E. BartIett sitt bröllop i 
Shanghai den 30 j uni. 

Vi begagna tillfället att ge uttryck 
för våra varmaste lyckönskningar och 
anbefalla detta missionärspar åt mis
sionsvännernas kärleksfulla hågkomst i 
lilcksägelse och förbön , 

Läget i Kina. 

De meddelanden från Kina, som stått 
att läsa i de allmänna tidningarna under 
den senaste tiden, äro påminnelser Om 
v ikten av fortsatt förbön för Kina och 
Herrens sändebud i detta land . Medde
landena från våra missionärer äro också 
iignade a tt erinra om vikten av förbön. 
.'\rbetet fortgår och en del längre nöd
vändiga resor ha kunnat företagas . Er
farenheterna i arbetet ge anledning till 
uppmuntran och glädje, men man förstår 
också av breven, att svårighete rna äro 
stora. Må Mi ss ionens vänner ej förtröt
tas i förbönens oerhört betydelsefulla 
gä rning. 

Vi hänvisa övrigt till lJrevavde l
ningen. 

s. M. K:s Bibel:: och U ng:: 
domsveckor sommaren 1939. 

Svenska Miss ionen i Kina anordnar 
v, G. såsom förut meddelats tre Bibel
och Ungdomsveckor under den kom
mande sommaren. Dagordning och 
plan för "veckorna" blir såsom vid fö
regående å rs l11öten, och vi hälsa all a, 
särski lt ungdom, varmt · v;i.ll<omna så
som deltagare. 

Den första "veckan" har hå llits på 
Ungdomsherwme t Ah i Bohuslän den 4
10 juli, och den andra hålles på Mau
ritzberg den 25-3I juli . Resan dit fö
retages med tåg ti II Norrköping, och 
därifrån ordnas sam lingsdagen med 
bussar för resa till Mauritzberg. Post
adressen till deltagarna är: Bibe!- och 
Ungdomsveckan, Mauritzberg, Ostra 
Husby . 

Vid denna "vecka" leder doktor Karl 
Fries bibelstudierna. Ämnet blir: "En 
I~irjunges fostran i ljuset av Petri erfa
renhet." Missionsföredragen före mid
dagen behandla ämnet: "Nöd och nfld i 
missionsarbetet" . Mi ssionsföres tåndare 
Erik Folke tal a r över detta ämne från 
missionsledningens synpunkt, fröken 
Lisa Blom från en hema rbetares syn
punkt, missionär 111artin Bergling f~ål1 
en hemmavarande missionärs synpunkt 
och missionär Nils Styrehus från ell 
missionärs på fäl tet synpunkt. Medyer
kande i övrigt bliva: Fru j1,limmi Folke. 
fröken Hildur BI01n samt missionärerna 
Olgo Styrehus, Elna Lene/l. Ella Nils

"son, Margit Andersson och F-ugen A ln! . 

* 

Den tredje "\'eckan" h i1. lles i Pite,) 
den IO-I6 augusti, och post till delta
garna kan adresseras': Bihel~ och U ng
doms veckan, Prästgå rden. Piteil, 

Bibelstudierna. som troligen koml11? 
a tt behandla ii l11net "Viintan efter Her 
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rlCl1", ledas av tnissions~ekreterare il'[ar
til! Linden. Missionsföredragen före 
middagen h~t1las över ämnet: "Vår he
Jiga missionskalleJse". 'Missionär T,Vil
helm Bergling talar därvid om mis
sionskallelsens grundval, missionssekre
terare iVlartin J,inden om vårt svar på 
missionskallelsen, missionär il1artin 
Bergling om missionskallelsens förverk
ligande på missionsfältet och fröken Li
sa Blo111 om missionskallelsens. åtly.dan
de i hemlandet. Ovriga medverkande 
bliva mission~irerna Birgit Bergling, 
Hanna Wang, Maja Lundmark, Ebba 
V I:den, Ella N1:tsson, 1\11argit Anders
son, Eugen A lm samt fröken Hildur 
Blom. 

.\nmiilan om deltagande i "veckor 
na" bör i god tid sändas ti II Svenska 
:Missionens i Kina Expedition, Drott 
ninggatan 55, Stockholm. Anmälan om 
deltagande i "veckan" i Piteå mottag-es 
il\'en av fru Dagmar Strömgren, Prist·· 
g;'irden, Pitdl. Till denna "vecka" böra 
a nmälningarna helst ins;,ndas före den 
25 juli. jVIå 'Missionens vänner ihåg
komma dessa möten i förbön, och må 
\'i också f;"l hjiilp ifrftga om att bekant
göra mötena , Srl att vi få deltagare, Pri .. 
set är detsamma som föregående år, 
20:- kr. för en hel "vecka". Sänglin
ne, kudde och minst två filtar torde 
Illed tagas, 

"Du Sarons blomster sköna, 

Du lilja i gröu dal, 

Ad? värdes själen kröna 

Nled alla dygders tal' 

Av Sion mä hon fuktas 

NIed nådens dagg, att hon 

Förskönas och be/ruktas 

Sml't ros på Libanon'" 


I. Kolm odin. 

L A ND 10 juli J939 

Från arbetet i Yungtsi Sha, 

Yungtsi den 21 :tc april 193q· 

Kära Missionsvänner ! 

" Frid vare med Eder'" 

Så ljöd den uppståndnes hälsning, 
då han första gången mötte lärj ungarna 
efter sin död på Golgata kulle och se
dan den slutgiltiga segern bragts i lju
set på uppståndelsedagen. Ära vare 
Gud, att Jesus lever, att vi ha en full
komlig frälsare, som nu skänker oss 
den frid, som ei är beroende av livets 
medvind. Likt ~Ic uppskriimda lärjun
garna hålla vj ofta till "inom stängda 
dörrar". Vi bli Sil lätt skrämda och 
undra, hur det hela skall sluta. Men nu 
gäller det för dem , som "äga trons hem
Iighet i ett ren t sam vete" a tt gå sin ,räg 
rakt fram . 

I dag är det sista dagen av v~trt stor
möte. I går hade vi en \'~i1signelseri k 
stund "vid nådenes bord", då Herren 
fröjdade våra hjärtan med sin nåds ri
kedom . På morgonen hu.de vi dopför
rättning, då tre miin och tre kvinnor in
förlivades med församlingen. Var och 
en av dessa hade sin särskilda historia 
att förtälja, och för oss blev det stort 
att åter få påminnas om, huru Gud p;t 
underliga vägar drager människorna 
till sig. En hade sett spöken, vilket för
anledde honom att ta reda på vad him
melen och helvetet egentligen är, och 
detta förde honom tiJl tro på Gud. En 
annan hade som sista utväg, då hans 

.hustru var svårt sjuk, börjat bedja till 
Gud och blivit bönhörd. Alla tvivel un
danröjdes därigenom, och opiumbegäret 
blev han också kvitt. Den tredje och de 
övriga hade va r och en få tt ett person 
ligt möte med Gud, och den överväldi
gande tanken, att Jesus lever, hade fyllt 
dem med evighetshopp. Diakonavskilj 
ningen på f. m. och nattvardsgången på 
kvällen bJcvo också andaktsm5 ttade 
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stunder, då Jesu ljuva närhet förnams. 
På måndagen fortsatte vi samvaron med 
bibelstudier, och genom söndagsskol
sekreteraren Sun dukade Herren fram 
a v s ina märgstarka rätter. N u tacka ,;i 
Gud, ätt vi åte rigen Htt möta upp till 
stormöte. Inget av de två årligen åter
kommande stormötena kunde vi ha i 
fjol, och i år kunde endast de som bo 
nii ra staden komma med. U nderba rt 
öppnade Gud dock vägen för v~\ra pre
dikande bröder att komma till utstatio
nerna vid dessa's stol'möten och hi s til 
med Ordets predikan. På alla platserna 

det sellare, så ~ir det likv~il ej så. Och 
något av det, som fröjdat mitt hjärta , 
ville jag nu i korthet delgiva Eder, som 
troget varit med oss i tankar och böner. 
Det är inte några märkvärdiga saker, 
men för oss har det dock blivit till stor 
uppmuntran. 

Under namnet "Hais far" gick den 
gamle gubben, som med s in hustru och 
son i fjol tog sin tillflykt till missions
stationen. Några d.agar efter det öfolket 
hlivit våra nya herrar, kunde han åter
vända till sitt hem. Till gu dstjänsterna 
kom han ej så ofta , och vi trodde , att 

f 010: M. Linuen 

Missionå'r Haglund utanför kapellet i Yungtsi. 

hade mycket folk samlats, och mötena 
kunde pågå utan störningar. 

Ännu ha vi flyktingar på stationen. 
Nog skulle vi vara g lada, om de snart 
kuncle gå he m. Flera av dem ha nu varit 
hilr över e tt år. Och nog sku lle fl e ra av 
dem kunna gå, men de äro ännu så 
förskräckta, och vi kunna iu inte köra 
dem på dörren. Myndigheterna önska, 
att de skola gå hem, men området här
nere i södra delen av provinsen är ännu 
så osäkert. 

Om a rbetet bland flyktingarna ha nog 
mi ss ionsvännerna hört å tskilligt, ty det 
har bed rivits efter samma linje r över
allt. Har något resultat vunnits? Eller 
har det varit totalt förgäves? Fastän 
man ibl and kunde vara frestad att tro 

han ej haue några andliga behov. P ,l 
.våra upprepade förmaningar att kom
ma till mötena svarade han, att han var 
tvungen att se efter dörren. Tiden gick, 
och så en dag blev mannen sjuk. Kines
läkarna rådde dem att snart göra i ord
ning "den sista dräkten" , ty slutet var 
nä ra. Han skickade bud efter oss , och 
vi gingo till hans torftiga hem. På vår 
fr?lga, hur han hade uet stidlt med sin 
sjii!, svarade ha n, att han hade ingen an
nan att förtrösta på än Jesus. Vi båda 
för honom och hans hädanfärd, han had 
själv med, och det kändes på tonen. att 
det var en hjälpbehövande sjä l, som 
s träckte sina tomma. fattiga händer 
mot Frälsaren. In i det s ista låg han och 
bad, och över griinsen gick han frid
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fullt. Några dagar därefter fördes hans 
stoft ut ur staden och till hans sista vi
lorum. Innan kistan fördes ut, hade vi 
en liten gudstjänst i hans hem, då ingen
ting av hedniska ceremonier förekom. 
Ett 7o-So-tal personer i staden ha ned
tecknat sina namn som sökare, men vem 
kan veta om de skola stå fast vid sitt 
beslut? Här iir dock en själ, som bär
gats för evigt. "I-Iais far" dog lycklig. 
I Guds rike fick han medborgarskap på 
grund av fri nåd, trots det att han kom 
sent. 

Den snälle mannen Li ville jag också 
berätta något om. Men jag gör det med 
bävan, ty man får så ofta se, att dem 
man skriver om så hi.tt komma på fall. 
Men må vi sluta en ännu fastare böne
ring omkring både Li och alla våra tro
ende, att de må bli bevarade i trOn med 
ett gott samvete' Li had,: inte haft det 
lätt. Sönerna hade skilt sig ifrån ho
nom, ty de ville tro på Buddha och ej på 
Jesus, och på faderns ideiiga försök att 
övertyga dem, att Buddha ej kan frälsa, 
hade de blivit trötta. Så blev hans hust
ru sjuk och dog, och hon dog såsom en 
kristen. Ingen prövning kunde rubba 
hans fasta tro på Gud och på att allt 
skall samverka till det bästa för dem 
som älska honom. En dag tog han alla 
sina pengar och gav dem till försam
lingen. Dem hade han förvärvat genom 
sin småhandel, och därför blev det ett 
verkligt offer, som Gud säkerligen väl
signar honom för. "Hur kan han ge så 
mycket", sade kineserna. Men han gav 
det helhjärtat som ett ringa tack för 
Guds godhet emot honom. Och man skall 
väl ge Gud det bästa! I år blev han 
döpt, och det var ett trosfriskt vittnes
börd, som han vid församlingsrfldets 
samman träde a v lade. 

Han, som spr~ingde gravens portar, 
har under det gångna året gjort sitt in
träde i mångas liv. Förutfattade me
ningar har förbytts i brinnande tro . 
Många slöa och tröga ha bl ivit brinnan
de i Anden, och för många fattiga har 
Evangelium predikats. Vi ha nyligen 
firat påsk, och för många blev det för 

visso ej endast påskfirande i yttre me
ning och form, utan Påsk i anda och 
sanning. Den Uppståndne och Upphöjde 
har visat sig för dem. Ära vare Gud i 
höjden, som bjuder frid i överflödande 
mått åt alla dem, som åkalla hans namn' 

"Ty Kristus vägen banat 
till härlighet och ljus, 
högt över tidens dimmor 
hem till vår faders hus. 

0, jubla, häJsta hjärta, 
brist ut i lovsångsljuc\! 
Ty döden måste vika 
uppå vår Herres bud." 

Med hjärtliga hälsningar och ett 
varmt tack för kärleksfullt intresse' 
Tack, att Ni ihågkommer oss i fortsätt
ningen med Edra brinnande böner' lVIin 
kamrat Gösta Goes förenar sig med 
mig i denna hälsning. 

Allas Eder varmt tillgivne 
Ake Haglund. 

I ovanstående hälsning och tack för
enar sig 

Gerda Carl/m. Frances H. E. Barllett. 
Astrid Håkanson. 

»Ett välsignat stormöte.» 

Utdrag ur brev från fröken Asti"id 
Håkansson, skrivet i Juicheng den I I/S. 

J ag vi II i dag berätta litet om vårt 
stormöte. Vi hade mycket bett Herren, 
att det skulle hli möjligt för oss att ha 
stormöte i frid, och att vår församlings 
pastor, Ake Haglund, samt söndags
skolsekreterare Suen skulle kunna kom
ma hit över. 

Måndagen den 24 april kommo ..de 
båda. På onsdagen, alltså. dagen tore 
stormötet, kom åter en stor skara flyk
tingar hit. Vi undrade, huru vi skull~ 
kunna taga emot mötesdeltagarna, cia 
så många flyktingar voro här, men P~l 
fönniddagen nästa dag kunde dessa ga 
hem igen, så att vi fingo tomt och kunde 
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taga emot våra kära kristna. På tors
dags e. m. inleddes stormötet . 

Herr Suen talade varje dag på två av 
.	dagens möten. Alla voro mycket glada 
och intreserade av att höra hans goda, 
liirorika predikningar. Dessutom talade 
han så enkelt, att alla kunde följa med. 
Morgon~ och aftonrnöten "hade vi både i 
kapellet och här i gästrummet. På lör
dags f. m. var det församlingsmöte, då 
tr<: diakoner och två diakonissor samt 
församlingsråd valdes. 

D e t är unde rbart, att ofhen i försam
l i Ilgen under ett så svårt å r som 1938 
ha varit dubbelt så stora som under 
1937. Många tackoffer ha framburi ts. 
En fru Chang kom i all tysthet och gav 
IS dollar till församlingen. Hon har 
jord , och hon -Ilar bett Gud hj ~ilpa sig 
med försäljningen av densamma. Ett 
tackoffer lovade hon då Gud, N 11 kom 
hon och frambar detta redan på förhand, 
Änllu har hon ej fått sälja jorden, men 
hOIl handlade i tro. Flera gånger förut 
har hon i tysthet givit offergåvor till 
för samlingen . Hon har fått lida mycket 

_ för ~in tro, men blivit beståndande, På 
söndagsmorgonen döptes hon tillsam
mans med tjugoen andra , män och 
kvinnor. Några av dessa tillhöra Yung
tsi fi)rsamling, men kunde ej gå -dit 
över för undervisning och dop på grund 
a\' oroligheterna. Lördagsmiddagen 
samlades vi till offermöte, Vi tingo gå 
fram till offerki stan och frambära våra 
gå vor. Tänk Er, kära Vänner, det blev 
58 dollar! Underbart! 

[ 'il lördagsaftonen invigdes diakoner 
na och diakonissorna, Vi'lra tre evange
lister , Vang, Iao och Den ble\'o alla 
diakoner. En f , d. bibelkvinna , fru lao, 
samt fru Liu valdes till diakonissor , 
Fru lao slutade som bibelkvinna på 
grund av sina då li ga ögon . Hennes far 
,'ar kinesläkare. Hon yar mycket duktig 
<ttt hjälpa sjuka, så hon har fullt upp med 
arhete , såsom magmassage, böldbehand
ling o. d. Fru Lius farfar var diakon i 
fö rsamlingen här. Hon har växt upp i 
ett gediget kri s tet hem och har fått en 
mycket god utbildning. Senast har hon 

varit anställd i stadens skola, likasom 
hennes man, herr Liu, numera har en 
ansvarsfull uppgift och dessutom 
frivilligt deltager med en lektion om da
gen vid gossarnas bibelskola, Denna har 
50 elever, och ännu flera hade velat 
komma, men det har ej gått att bereda 
plats. Egentligen är det endast plats för 
30 gossar. Fru Liu har hjälpt oss myc
]<et med undervisning och möten i flyk
tingsarbetet. Hon är en glad, frigjord, 
nitälskande kristen. Deras hem i staden 
är förstört , men det sörjer hon ej över, 
ty hon är en " brudesjäl" , 

Avsl utningsmötet på söndagsaftonen 
var gripande, Ett roo-tal nattvardsgäs 
ter samlades kring Herrens bord, Pas
torn och fyra diakoner tjänade vid natt 
vardsbordet , - Efter ett tidigt mor
gonmöte på måndagen gick var och en 
hem till sitt igen, till alla vardagsli 
vets svårigheter och prövningar . Men 
vi prisa Gud, som gav oss ett så rikt 
välsignat stormöte, Välbesökt var det 
ocks~l, många, många fingo sitta ute och 
Ivssna. 
. Tidigt på onsdagsmorgonen reste herr 
Suen, fröken Bartiett och missionär 
Haglund till Chiehhsien. 

Det är mycket sjukt bland folket. Två 
av skolflickorna ha förlorat sina fäder. 
Gamla fru Uang ligger svårt sjuk i 
nervfeber sedan en vecka tillbaka. Kan
ske Herren vill taga hem sitt barn. 
Dessutom ligger lärarinnan i kvinno
skolan sjuk. Men vi hoppas, att det ej 
är något allvarligt. 

Tant Gerda Carh~n hälsar så innerligt 
ti Il Er alla och tackar för förbö n, 

Kära Vänner , jag sänder Ede r alla de 
hjärtligaste h~i1sningar. 

»Flygningar nästan hela dagen,» 

Byn l1tanför Tali den I I maj 1939. 

Kära Vänner! "Lovsång höves oss." 
Vi ha just firat vårt stormöte, På för

hand var det uestämt, att endast dop
kandidater, ledare och lokalförsamlin
gens medlemmar skulle komma med, ty 
\ri hade ej utrymme för utstationsför 
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samlingarnas folk. )'Söder om floderna') 
kände dock behovet av att få fira högtid 
med oss, då de ej såsom utstationsför
samlingarna " norr 0111 floderna" kun
natsamlas till ut s tations-stormöte. 
Alltså kommo ganska många med från 
"södern", t. o. m. 2 kvinnor, som gått 
över tre mil' Stormötet firades i "vår 
by" , och det gick riktigt bra att få rum 
med mycket folk , tack vare det utmä rk
ta sättet att sitta på golvet (på utlagda 
mattor), och eftersom "kapellet" ej har 
hel vägg, varför man kan sitta och böra 
ute på gården. - - Det var goda mö-

L A N D W juli 19:>9 

staden, 2 mil från oss . - - 20 kvinnor 
och 8 män blevo döpta. Flera hade hop
pat s kunna komma · med , men de blevo 
hindrade, ej ' minst på grund av" krigs
förhållanden ", som gjorde det nödv;in
cligt för dem att stanna hemma. 

P;'t söndags f. m. före högmässan ha
de vi "gruppn'\öte", 3 för män och 3 för 
kvinnor, uppdelad e efter :1Ic1ern. Dess
utom särskilt möte fi)r barn, för stits. 
Ämnet, som vi samtalade över, var"Tc
sus för mig" - "Jag för Jesus". Öet 
hlev mycket g ivancle an lyssna till de 
många \' ittncsbö rclen Olll vad Jesus be

~ibelkvilmor i Ta Ii, Foto: l. A,hell, 

ten och stor fröjel. Men på söndagen ha" 
de vi flygvarninga r nä stan hela dagen, 
t. o. m. under nattvardsmötet kl. 9 på 
kvällen satt jag i spänning, ty vi hade 
fått order, att genast släcka lampor och 
sitta i mörkret om flygpl a n hördes! 
Lyckligtvis kommo de ej, men vi hade 
hört dem flera gånger under dagen, ja, 
under själva högmässan kretsade de 
över vår stad och vår by' Predikan av
bröts, alla sutto kvar på sina platser 
under bön, tills det var lugnt igen, då 
mötet kunde fortsätta . På e. m. måste 
vi gå in till staden , där dop- och natt
vardsmötet hölls, men även då hind
rades vi av flygvarningar. Vi voro dock 
mycket tacksamma att vi sluppo nedslag 
i staden. Vi hörde nedslag från grann

tyder for den ene och den andre a \. dem. 
Vad han ~lr för dem, och vad de \' i1ia 
göra för att leva helt för honom . :Mi'tnga . 
gånger under stormötet nämndes Jesus 
som vår tillflykt " undfly-nöds-plats " , 
som man skulle säga enligt den kine
siska översättningen. Och nog v;:),r det 
underbart höra 0111 Guds beskydd över 
s ina barn. Encle sonen till en a\' " ;ha 
arbetare kastade sig ned vid en sand
hög, då flygplan surrade över honom . 
Han blev beskjuten av planets kulspru
ta , så att hans byxben fick hå l av kulan, 
som gick igenom byxan , -- men benet 
fick ej en skrapa' I sanning ett under. 
Andra hade varit intill hus, som förstör
des vid bombardemang, men hade r~id
dats både frftn skada och från fruktan! 
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I måndags var det församlingsrådets 
sammanträde hela dagen, då flera vik
tiga frågor behandlades. - - Som ni 
väl vet, är "mitt rum" här i byn ett 
hörn av ett stort rum, där golvet var 
fullt med sovplatser under stormötet. 
Men trots all t prat och su rr kunde jag 
i lugn få samteila med många under 
stormötesdagarna, då de, en efter en, 
sutto hos mig i det lilla privata hörnet 
och vi samtalade eller bådo tillsammans . 
Det gick bättre än jag väntat att få des
sa små privatstuncler, trots bristen på 
eget rum. Och så hjälpte nojset utanför 
flaggan till att vi innanför fingo sam
tala ostörda' Många bönhöreiser och in
gripanden av Gud fick jag höra om, lik
SOm det också var tillfälle a tt tala var
nande till dem, som det behövde. 

En vecka före stonnötet res te Thyra 
Lindgren fr ån Tali, då det var hopp om 
ressällskap. Det var svår resa för henne 
på tåget till Siat!, da tåget 3 gånger 
stannade för a tt de resande skulle ut och 
gömma sig för flygplan, som passerade! 
Och 1/ 2 timme efter ankoms'ten till mis
sionsstationen i Sian kommo åter flyg
plan och bombarderade där. Men sta
tionen skonades. Hjärtliga hälsningar 
till e r alla! Kom ihåg oss i förbön allt
fort! Glöm ej våra nydöpta! 

Er tillgivna 

J. Ackzell. 

Från ar.betet Chiehhsien och Yun. 
cheng. 

Utdrag ur privatbrev från mission;ir 
Cart F. J3101n, skri vet i Yuncheng 
I3- 1 515· 

Vi ha en hisklig sandstorm just nu, 
sorgligt nog. Våren har varit så torr att 
iorden är som fnöske, och så som den 
;'ötes upp av all trafik, blir den till fi
naste damm, och när s tormen kommer 
flyger den vilt och tränger in i alla 
skrymslen. Ingenting har kunnat sås i 
vår av brist på regn , så att det blir in

gen bomullsskörd. An så I~ingc är det 
ej stor fara för vetet, fastän det blir 
kort i strået och ej så bra matat, som 
man skulle önska. Höstsäden behöver ej 
sås på sex veckor till , så det är god tid 
att få all t regn, som hehövs för den. 

Selfrid Eriksson har nyss cyklat här
ifrån tillbaka till Ishih, d. v. s. han fick 
nog gå mestadels, ty stormen låg emot. 
Allt var gott hos dem, men det ii r en 
del saker i arbetet, som han behöver ta
la om. Cyklarne äro bra, när det är vil
der och väglag för dem. 

I förrgår kommo Ethe! och jag helll 
från Chiehhsien, där vi Vdrit över deras 
vårmöte. Det hela var mycket gott, men 
det var ej mycket folk, ty lantfolket vi\
gade sig ej in till staden. Det var ej två
hundra personer, när vi "oro som mest. 
Likväl blev det 34 dop, en del av dem 
hade stått över sedan i fjol; andra ha
de kommit till uncler nödtiden, men dc 
flesta hade god grundval i den erhållna 
underv isningen och gott vi ttneshörcl 
som verkliga kristna. Pastor VVei var 
med och hjälpte till med predikan eli 

eller två gånger om dagen. Det var 
ibland så hett och sedan kallt på nätter
na att fl era förkylde sig, och hall blalld 
dem. Det var en glädje att samarbeta 
med honom. Måtte Gud få bevara ho
nom i ödmjukheten och göra honom till 
den hjälp i församlingsarbete, som han 
har förutsättningar att bliva' 

Vid framkomsten till Chiehhsien 
möttes vi av Ake Haglund och hans 
fästmö, fröken Bartiett, som clagen för
ut kommit från Jui cheng. Hon stannade 
där till vår hemresa , så att "i förde hen
ne med oss på vår vagn. 

Vi hade brev från Hugo Linder för 
några dagar sedan. Det hade mot van
ligheten blivit möjligt för dem att kö
pa kött, så att det går att få elen nöd
vändiga dieten för iVIarie Linder, och 
följ akt I igen hoppas de kunna stanna på 
sin post över sommaren. Thyra Lind
gren har rest för att få siiIIskap ned till 
kusten med ett hemresande missionärs
par, men kom för sent till mötesplatsen. 
Nu vet jag ej hu r hon söker komma 
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fram. Det skall bli intressant att se å t 

vilket håll hon viinder sig och hur det 

går. 

Den 14:de. Söndag. 
Som vanligt var kapellet vid guds

tjänsten överfullt i f. m. och sekreterare 
Yang Li-wu höll en mycket göd predi
kan över de två konungarna r-,tIanasse 
och Amon: Två syndare, en som bättra
de sig och en som förhärdade sig, samt 
deras olika slut. Han ;ir ej stark och har 
nu arbetat utan vila i nära två år och 
skulle behöva en ordentlig ' fritid, men 
det är inte lätt att undvara honom, och 
ingenstans finns det att resa, där han 
kan få vila och vederkvickelse. 

Stormen har lagt sig i dag, men läm
nat ett tjockt lager av damm dter sig. 
Jag hade nästan vftgat hoppas , den skul
le bringa regn, men ;in har intet synts 
till. Vi ha sått och planterat en del grön
saker, men det är knappt lönt att söka 
hålla dem vid liv genom brunnsbevatt 
ning . En duktig rotblöta skull e ge dem 
en start, och sedan kunde det kanske gå. 

Pi\. vägen hem från Chiehhsien, då vi 
foro utmed sa ltsjön, den kortaste och 
minst trafikerade vägen, foro vi förbi 
ett urgammalt tempel , kallat vilda rä 
vens källa , emedan en färskvattenskälla 
springer fram ur sluttningen där. Under 
a ll a år har den platsen varit en utflykts
plats för oss på vårarne och även under 
sommaren, då vi bott häri staden. Nu 
var allt rasera t, inte en pinne kvar eller 
ett hel t taktegel eller något a v anlägg
ningarna ; blott några stycken av mur
rester här och där. I dammen låg en död 
fisk' Nästan alla träd voro nerhuggna, 
men vi funna ett. där vi satte oss ned i 
skuggan bland förödelsen och drucko 
vårt kaffe . Det påminde om Jeremia 
bland Jerusalems ruiner: Vi ta ju inga 
fotografier, men det skulle bl i vi t ett bra 
exempel på förödelsens styggelse. 
Ja, jag menade verkligen "kaffe", ty vi 
ha lyckats få sådant igen. fastiin det får 
lo\' an vara högtidsval·a . 

Måndag. 
I dag ligger Ethel , troligen en för

kylning eller kanske influensa, som va-
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rit svår i å r . Allt detta damm för med 
sig alla möjliga smittoämnen. Hon hade 
en mycket svår natt, men nu har medi 
cinen' \'erkat, så 'att hon är lugnare, och 
jag hoppas det ej skall bli långsamt el
ler allvarligt. I natt var jag nästan rädd 
för kolera. 

Nu måste jag gå till sammanträde för 
Asylkommitten för att tala om somma
rens anordningar, särskilt de ekono
miska. Vi ha nu ingenting annat än de 
hjälpmedel, vi fått hemifrån, så att det 
gäller att vara försiktig, på samma gång 
som vi ej kunna klippa av för tvärt för 
dem, som ej kunna vistas i sina hem . 
Vi ha tre mulor och en åsna, vilka täm
ligen ständigt äro i arbete, antingen 
med att dra kvarnen eller forsla i n 
spannmål och materialier eller att skjut 
sa olika missionärer. Det skulle .vara 
hart när omöjligt att reda sig utan dem, 
men de kosta pengar att underhfdla' 

På kvällen' 
Ethel är bättre i kväll och jag hoppas 

uppe i morgon. 
De varmaste hälsningar till alla \·ätt

nerna. 

»Gud är god!» 

Utdrag ur privatbrev från fri.ikcn 
Lisa Gustafsson, skrivet i Ishih 18-2 1 

maj. 

Det är Kristi himmelfärdsdag, och 
tanken har farit iväg till Betesdakyrkan 
och Er alla kära samlade där till hög
tid . Jag har hela dagen sjungit i mitt 
hjärta: "Till hä rlighetens land igen". 

Vi s luta skolan härden 2S maj, och 
det skall bli skönt få fener och tomt 
skolan. Jag har hopp om att få släppa 
hem alla eleverna denna somma r. Vi be
höva att få koppla av litet var, ty det att 
ha fullt av flickor att ha ansvar för ta 
ger kraft. D enna termin har också varit 
prövande ' på grund av mycket sjukdom 
bland eleverna, det har tagit dubbelt 
med kraft och omsorg. 

I dag är det den 20 maj. Hanna och 
Selfrid Eriksson kommo till mig .i förr

i 
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glir, och vi hade en stund samman i bön 
för Eder därhemma. Må Herren utgjuta 
sin Ande över alla dagarnas möten till 
viii signelse för alla, alla. I dag äro Ni 
ute på Duvbo, och jag undrar just om 
Ni ha lika strålande sol sken som vi här. 
Innerligt önskar jag att Ni ej må ha 
35 ' varmt, ty det är litet väl mycket. 

Jag har ett brev framför mig av den 
.20 maj 1938. Detta brev fick jag den 
l :sta maj i ;11:. Men bättre sent än ald
rig! Jag är ledsen över att det blivit så 
:s parsamt med hä lsningar frä n mig. men 
·det har varit så mycket , som tagit kra f
terna i anspråk, och jag lever hela da
garna bes tändigt för kine1'erna. När så 
l,vällen kommer, och jag kommer in till 
mig, orkar jag inte skriva. 

1 år firade jag Valborgsmässoafton 
·och 1:sta maj i Yuncheng. Jag måste 
resa in med en sjuk skolflicka, som skul
le opereras. och dessutom skulle Carl 
Blom hjälpa mina tänder. Det gjorde han 
.också, men samtidigt rådde han mig sö
J<a komma ti II tandläkare. Och det inne
bär Pekingresa. När nu 8kolan är slut 
reser jag omedelbart in till Yuncheng 
och sedan vidare , när pass och annat 
h u nni t ordnas. DagnyNordgren reser 
troligtvis ocks,\ med för samma ända
mft! och för att få litet ombyte. Min lä
rare i flickskolan följer med som eskort 
och hjälp under vägen. Dagny tänker 
stanna vid kusten över sommaren, men 
jag hoppas kunna resa tillbaka in i lan

·.det så fort tänder och ögon fått den 
hj~i1p de så väl behöva. Jag är rädd att 
bli avskuren och ej h inna hem till sko
lan åter börjar i aug. Det ~ir inte med 
gbdje jag tänker pil denna resa, ty ti

·cl crna äro s;ldana, att man ej gärna ger 
sig ut, 0111 man ej iir tvungen. 

Det är roligt att resa hort även av 
·den anledningen, att det iir roligt kom
ma hem och se alla de glada, välkom
nande ansiktena igen. Gud vare tack 
för mina bra flickor. Vet ni, jag lever 
sii med kineserna, att jag alldeles glöm
mer , att de äro kineser och jag svensk, 
:tills det kommer något som dock klart 
"isar, att det iir stor skillnad i tiinke-
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sätt och handlingssätt. Dock, ~i1ska dem 
kan jag ej annat ~in göra. Ja, Ni förstå 
säkert min tacksamhet· emot Gud över 
att ha hälsa och krafter och få vara här 
ute. Gud är god' 

Det är sommar, när detta når Sveri
ge, och då komma ' ·veckorna". Må Gud 

E. Ilerg. 

Fattig kines{licka plockar ax på en åker. 

välsigna varje "vecka" och dess delta
gare. Jag tänker med sådan glädje och 
tacksamhet tillbaka på mina båda "vec
kor" sommaren 1935. 

Det ii r nu söndagskväll , och det har 
varit en mycket het dag. Barnen samlas 
nu piL min gård för att sjunga, tills det 
blir alldeles mörkt och stjärnorna tind
ra över våra huvuden. Det iir sista sön
dagskvällen i skolan före uppbrottet, och 
sedan. gå de tillbaka till alla hemmets 
och bygatans frestel se r. Må Herren be
vara dem från fall. 

Innerliga hälsningar' 
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Pianer för framryckning.* 

Långt in i västra Kina , prl platser 
elit man ej gärna kan tänka sig att Ja
panska soldate r någon sin kunna nrl, kan 
man bli överraskad av att stö ta på be
vis för att man redan nu tydligt förbe
reder det återuppbyggnadsarbete. som 
man hoppas få l1tföra:~- då den nuvaran
de nödtiden är förbi, Man bygger t, ex. 
"ägar ej hlott med tanke på de nuva
rande militära hehoven , utan också för 
at t bel cda möjlighetcl' att i hedstic! 
transportera silke och andra artikl~r, 
vilka skola exporteras från Kina tdl 
andra länder. Under det att larm signa
ler varna för bombplan, vi lka äro på 
v;ig mot respektive orter. finnas förut
seende personer, som ej låta sin tanke
kraft förl amas av fruktan utan sti ll a 
arbeta för att pl a nera och förbereda en 
välsignelsebringande gärning under 
fredliga förhållanden, De arbeta för att 
främja civilisationen. De tro icke att 
ba~bariet skall kunna behå lla den slut
li ga segern. 

Ledare för Ki na InJandsm iss ionen 
voro vid nvårstidcn saml ade i Shang
hai i ett IiI~nallde ~irende. Förutom f le
ra ledare i Kina voro föreståndarna i 
England och Ameri ka närvarande vid 
detta möte, d;l man i tro p;\ Guds löften 
och på hans segerkraft rådgjorde om 
uppgifterna, givna av Missionens Her
re. En en ighetens ande var rådande, och 
man hade en förnimmelse av, a tt Gud 
tydligt visade vad som var hans vilja 
och plan för det framtida arbetet. Där
för kunde man, trots den politiska osä
ke rheten och osannolikheten av snar 
fred, med frimodighet planl~igga fram
ryckning. Över stridslarmet hördes ro
pet från de människor, som höllo på a tt 
gå under utan Gud och utan hopp, och 

* I "Ch ina's Millions" för sistlidna mars 
månad va r införd en artikel av biskop F. 
H oughton, i vilken han berättar om öv~ r\ä_gg
ningar, vilka VId nyårs tIden hållIts pa Kin a 
Inlandsmissionen i Shanghai. Enär denna 
artikel innehåller m ycket. som är av intres
se för oss och vårt a rbete , införes elen nu i 
sammandrag och fri översättning. 
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man förnam. att l hilllJ arymcle rna 
utkämpades en st l·icl. mera fruktansvärd 
ä n kriget i Kina, en strid inför vilken 
Her/-ens st ridsmä n ej få stå likgiltiga. 

Huru skola dfl mision:lrerna fylla "i 
na uppgifter, och vilka ~iro deras ;11'

betsuppgifter? - Egentliga evangelisa
tionsuppgifter torde i ~ tort sett mer 
och mer anförtros i'tt den kinesiska 
kristna kyrkan , och mi ssionären mi'ts te 
i regel mera än förr i allt sitt arbete s tå 
i förbi nde lse meu d e llll a I: y rJ,a, ~l"en 0 111 

han ibland måste sakta farten för at t 
få församlingen med sig, Han bör skaf
fa ' en karta över sitt arbetsområde och 
vid möten och konferenser pCl allvar ta 
ga upp frå gor om arbetsområdets sys 
temat iska evangelise ring. 

Målet för arbetet iiI' dock ej blott at t 
sprida utsädet utan iiven att inbä rga 
skörden. Det har dän'id "isat sig, att 
det ofta är liittare arbeta m;tlmedvetet 
om man koncentrera r sig och ej breder 
ut sig allt för m~ckct. Bildande~ av 
g rupper med uppgift att evangelisera 
ett visst område och tiiltverksamhet un
der en längre tid på samma plats äro 
exempel på koncent rer <,_t arbete med go
da resultat. På så sät t kunna ock";l 
landsbygdens beho\' ti Ilgodoses, stl 
a tt ej endast dc större ,:amhii llena bli 
berörda, och man kan numera också I)e
gagna sig av tidningar och radiout
sändningar för att med evangelium n;l 
skaror, som man eljest aldrig kUllnat 
få inom hörhåll. 

Vikten av att nå de unga i Ki na med 
evangelium måste s;irski lt betonas. 
Gam la kinesiska kristna höras ofta lle
klaga sin oförm;lga då det g;iller "i llIl a 
och behålla ungdomen i församlingarna. 
Ett särskil t arbete hä rfö r har visat s ig 
vara behövligt, och alla borde kärma 
vikten av att genom söndagsskolor, 
ungdomsföreningar, feriekurse r, ung
uomsmöten och arbete bland skolung
dom vinna de unga för Gud . I varj e 
provins sku lle det vara åtminstone en 
arbetare , kallad a'" Gud till uppgiften 
att arbeta bland de unga, vilkens kallel 
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se blivit prövad under språkstudier och 
·en "vanlig" missionärs gärning. Den 
ne ungdomssekreterare skulle ha såsom 
uppg ift a tt anordna särskilda l11 ö ten, 
tr;ina medarbetare och att sama rbe ta 
Illed övriga missi onärer för att göra 
·ungdomsarbetet stt fruktbri ngande som 
möjligt. 

Bibelkurser och Bibelinstitut mås te 
ta ett framtr~ida ncle rum pft Kina In
iandsmissionens program, och behovet 
av m ärl och kvinnol-, som kunna äg na s ig 
i'tt detta arbete ii r stort. Al la mi ss ionäre r, 
som ha s itt arbete i förb inde lse med för
samlinga rna, få också tillfällen a tt med
verka vid undervisningen .i kortare bihel
ku rser fö r försami ingsmedlemmar och 
ledare. Då Gud utväljer någon at t bliva 
leda re i försam lingen , behöva vi göra 
\";td på oss ankommer för att l11öjliggöra 
hans e ll e r hennes utbildning. Må Gud 
också ge Missio nen s:h·;il som fö rsam
lingarna nåd till at t känna igen dem Gud 
kallat a tt bli\'a ledare och i rätt t id e r 
ki 11 na dem s;lsom sådana I 

Aven skol l>ildn ing i allm;inhet torde 
1lli\'a en ll1issionsuppgift, åt11 1instone i eil 
del distrikt, där Killa Inl:tndsmi ssionen 
ll1aste hjälpa de kri stna församlingarna 
att uppr;.itta högre skolor och att ut
veckla redan befintliga folk- och små
sko lo r . Det iir ~ignat att v~ic ka fö rv åning 
hllru stor del av Kinas nm-a ra nde krist 
na ledare som haft förll1 flrlen att si'tsom 
harn gå i kristna skolor , och ehu ru det 
iir de kr ist na fö rsamlillgarna, som i 
första ha nd sko la binna ansva ret för den 
kristna sko l ve rksam heten. mås te Mi ssio
nen vara redo at t stödja och hj ä lpa dem, 
d;\ de v isat praktiska prov pft si n ene rgi 
och sitt intresse för de tt a arbete. 

Intresset för medicinskt arbete inom 
. Kina Inlandsmissionen tog s ig 1>1. a. ut

tryck i beslutet att tillsiitta en medi
cinsk rådgivare, som skall ha till upp
gi ft a tt samo rdna det med ic inska a rbe
tet, systemat iskt hesöka Kina Inlands
mi ss ionens sjukhus och i sam råd med 
Jvlissionens ledning söka stiirka denna 
arbetsgren. 

* 
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Av det föregående framgår tydl igt ?-tt 
man behöver nya mi ssionä re r för att den 
planerade framryckningen skall kunna 
förverkligas.Under sjä lv rannsakan stan
nade man också inför frågan, hur,upana 
dessa nya mission ä re r borde vara.,föl- , 
jancle frågor borde man bl. a. stanna in
för för att få klarhet, huruvida missIo
närskandidaten, vare s ig det nr ma n elle r 
kvinna , verkli gen är kallad av.Gud till 
tjänsten på mi ss io nsfäl tet i Kina. 

Har han e ll e r hon en levande och en 

allt mer och mer fördjupad erfarenhet 

av gemenskap med Gud i Kristus, och 

leve r han eller hon et t li v, som bär vittne 

därom? 


Fi nnes det hos houom eller henne 

omisskiinneliga bevis för en ivrig kär

lek till mii nni skosjä la r, som tar sig ut 

tryck i försök at t särskilt genom pers'ön

l ig t arbete leda dem till Kristus? 


Finnes de t hos honom eller henne, då 

int räde i Kina Inlandsmissione.n nu sö

kes, ell fö rvissning om att Gud ka llat 

till en giirn ing och ett liv i direkt för

litande på att Gud skall fylla .lekamliga 

såv;il som a ndl iga behov? 


Finnes det , 0 111 ock blott i o ut veckla t 

stadium , någon hestämd andlig .gåva, 

som han eller hon ka n göra fruktbärande 

i Kina och bland de kristna där? . 


Kiinner han e ller hon sin Bibel, bo
ken som ska ll bli g runden för all hans 
ell e r hen nes undervisning, och ha r han 
e ller hon fö nn i'tga a tt ge bibelkännedom 
å t andra? 

Har han eJl er hon en intellektuell dug
li ghet (här iir ej fråga om n;tgo t sä rskilt 
måt t av förvärvacle kunskaper) och va
kenhet, som kan rekommende ra honol'D 
e ll er henne fö r ett fo lk, som hå ller lär
clom i ära, och gö ra det möjligt för ho
nom eller henne att lära deras språk? 
Har han el ler hon tillgodog:jort Slg €r e 
möjligheter · till utbildning som givits 
dem? 

Är han ell e r hon 'fram;ttsträ,'ande i 
sitt arbete för Guds r ike och dock redo 
a tt ödmjukt öve rl ämna åt andra att filla ' 
omdömen och leda. så att han: eHer hon: 
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kan samaroeta med andra, ja , akta andra hela Missionen kan få den himmelska 
. högre än sig själv? syn och andekraft, som behövs för att 

utföra uppgiften. "Genom Eder förbön " 
* kunna dörrarna för Ordets predikan hål 

Förödmjukade under känslan av miss- las öppna och hinder kunna röjas undan . 
'lyckanden 	och oförmåga men ock fyllda - Vi ä ro all a kallade att bereda väg 
av nytt hopp med tanke på målet för ar för Herren, och han sjä lv måste gå med 
betet · överlämnade man sig vid detta och utföra si tt verk om verket skall ha 
möte på nytt åt Gud för uppgiften. Skola framgång. Vi Hl, för att använda en an 
de uppgjorda planerna bli förverkligade? nan bild, gräva gropar i den torra dalen, 
Svaret på denna fråga beror till en del men den törst, som tusenden runt Olll 

på dem, som fått såsom sin uppgift att kring oss lida av, kan e j st illas förr än 
i hemländerna. bed ja dch arbeta för Mis genom J esu Kristi Andes hjä lp levande 
sionen.. "Genom Eder förbön " kunna vattenströmmar fylla dalen och gropar
svaga församlingar bli stärkta, kines iska na, som vi få tt vara med om att gräva 
ledare kunna bekl ädas med kraft, och (2 Kon. 3: 16, 17) . 

REDOVISNINGAR 
för medel influtna till '~Svenska Missionen i Kina" under j uni 1939. 

Allmänna missionsmedel. 940. A. P ., Skattungbyn ......... 10 :- 
909. r. P., Skillingaryd........... 15:- 941. Koll. i d:o ..... ... ... .... .... 27:'50 

HI0. . E. J?, Sthlm ..... .. ......... 8:25. 942. Skattungbyns Miss ionssyf., re
912: K. S ., Vinslöv, "Ät Herren" . . 35:- seb. . .... . ....... .... .... .. . 2 :5D 

\:l13. K. G., Sthlm . .. . ..... ... ... 20:- 943. Koll. iStackmora, Orsa .... . . 18 : 
914. · 	"En länk" ..... . .......... .. 10:- 944. K. E. W. , d:o . ..... .. ..... .. . 10: 
915. 	 K. G. A., Jkpg, för " H aglund- 945. A. W ., Korsnäs .. ... ..... . . 25: -

BartIett" underh. ... . .. .. ..... 30:- 946. E., d:o .. . . . ...... . ........ . 1: 
01.6. M. S., Jkpg, "tackoffer till 947. Onämnd, Vrigstad ... ..... . . 10: 

Herren" ................... 100:- 948. Ostra Distr. av Sveriges K. F. 
919. 	 Kinavänner .1 Trelleborg, gm U. M., t ill Malte Ringbergs un-

F. C. .................... ... 50:- derh . .. ....... ............ .. 250:
920. 	 C. R., Töreboda ...... ...... 25:- 949. Måndags syfören., Nkpg . . .. . 35: 
921. J . G., Vadstena. .... ... .. . ... 10:- 950. A. H., Grycksbo, 5/6 1936 . . 10 :
H22. O. B., "till minne av älskad 951. B. G., Sollefteå .... ..... ... . . 25:

maka" gm A. B., Skellefteå .. 10:- 952. Missionsvänne r i Yngsjö o. 
923. 	 Okänd, "med tack till Gud för Ähuskärr gm N. E. E. .. . .. . . 50 :- . 

åte rvunnen hälsa" ........... 30:- 957. E. L., Huskvarna . ...... ..... 30: 
H24. D:o, "en liten slant då och då" 11:- 958. "Sjuk mi ssionsvän" gm V. P., 
925. 	 "Mauritzbergsgruppen", till Nkpg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1U:

Dagny Nordgrens underh. .. 67 :- 959. O.H.K.U.F.: Ulriksd~1s Ung
926. 	 H. A., Appelviken ... ...... . 20: - domsf. Judith Hultqvi sts minne 

!l27. 	 1 Mos. 32:10, till Thyra Lind- till Ebba Videns underh . 25:-, 

~rens .un~,erh. ... .... ..... ... 70:- till C. Bloms underll. Ulriks
928. En lank ...... ... ......... 5:- dals d:o 25 :-, Hobby d:o 
H29. Olmstads MissionsförsamI. ... ÖO: - 100 :-, VetIanda d: u 150 :- , 
930. 	 B. P ., Undersåker, "Genom sin Mamrelunds d:o 50:-, Oster

makts ord bär han allt" ...... 7:- korsberga d:o 100: -, till M. 
931.. E .. J. Boden, till J oh. Asp- Lindens d:o: d :o 50:- ... . .. 50:1:

bergs underh. .. ... .... .. .... 100:- 961. En spa rbössa ...... .. .... .. . il) :65 

!-l32. Ode.shög Kyrkl. syfö ren.... .. lij[J:- 962. E. B., Håneå ........... .. .. :2 :7f, 

935. 	 B. o, K. L., Sthlm ...... ... . 30:- 963. "En liten gåva för sådden i 
936. 	 Malmölänkarmi, till Ester . Kina" A. E., Hbg ...... .. .. . :W:

. Bergs minne, 30/5 .. .... .... .. 22:50 · 964. E. S. H ..................... lOD: ·.. 
!-l37. Koll. i Jumskils kyrka .. .... . 25: - \)65. Ki nak retsens spa rb ., gm G. G., 
H38. C. R., Gävle................ 20:- Uppsala...... .. ........... 2{):-'-
939. 	 Koll. vid L. M. F. möte i San- 966. E. U., gm d:o . ... .... .. .... . 5: 

darne, Söderhamn ... . .. .... 50:- 967. O. H., Ursviken, "en blomma 
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p~ farbror Bergströms bår" .. 
968. H. o. 1. ]., Gbg .. . ......... . 

969. Alsens syfÖren. . ........... . 
970.. "Kinalänken", I;,und, "I Her

10:
25:
40 :

35:- · 

10:
25:

100:- . 

15:

25:

5: 
10: 
30:
25:
50:
50:
75:
5: 

10: 

10:
5: 

100 :

50:
50:
70:
50:
12:

50:
50:

650:

280 :~ 
10:
10: 
10:

30:25 

10:
180:
15:

30:

5: 

10:
5: 

150:
2:50 

50:
50:
50:

971. 
972. 
973. 
974. 
975. 

976. 

981. 
982. 
!JS3. 
984. 
!J85. 
\187. 
!J88. 
989. 

!J90. 

993. 
994. 

g9~. 

999. 
1000. 
1001. 
1002. 
1003. 

.1004. 
1006. 

1007. 

1008. 
1009. 
1010. 
1015. 

1016. 

1017. 
1018. 
1019. 

1020. 

1021. 

1023. 
1024. 
1025. 
1027. 

1028. 
1029. 

ren Jesu namn ............ . 
:" B., I?~;bo, "Herrens" . . ... . 
En van 5 Mos. 4:7 ... .. ... . 

E . o. ]. Rn, "ta,ckoffer" ... .. . 
M. T., Vrigstac! . . .......... . 
Habelsbolets MissionsförsamI., 
Algarås .................. . 
A. o. M. L., Sthlm, i st. för 
blommor vid Trafikinspektor 
Carl Hanssons bår ..... . .... . 
A. o. S. G., Medalby ........ . 
]. ]., Lugnäs .............. . 
"th, till E. Lenells underh. .. 
"Missionsvän i Oja", gm F. T. 
"Apotekarfamiljen iDelsbo" 
Återbet. omkostn. . ......... . 
L. H., "tionde" .... .. ........ . 

E. H., "en blomma pä Josefs 
grav 12/6" ............. . .... . 
Skolbarnen i Overbyns skola o. 
deras lärarinna gm E. G.... . 
M . H........ . ............. . 

S . J., Orebro, "en liten tack
samhetsgärd" ............. . 
Senapskornet, Lidköping, till 
Gerda Carlens underh ....... . 
L. S.... ..................... . 
Klockarbergets Mfg ........ . 
R.-L. B., Sk-hamn . .. ... .. . 
A . L., östersund ............ . 
Askims kyrk1. ungd. krets till 
Gi.ista Goes underh . ......... . 
Skellefteå Mfg . .. ......... . 
Testamentsmedel efter avJ. 
Kristina Johansson, Ekenässjön 
"Onämnd, ett tack för något 
återvunnen hälsa" . .. ....... . 
"En länk, tackoffer till Gud" 
"Onämnd" . . .............. . 
K. B., Duvbo ............. . . 
Flicksyfören., Söderomsjön till 
Runa Häggs underh. . ...... . 
I. T. B., offerkuvert gm A. ]., 
Alingsäs ....... .... ...... . 
Borås-Sjömarkens Kinakrets 
K K, Björköby ....... .. .. . 
"Av Herren - till Herren", 
Skelleftehamn ....... . .... . 
A . N., Ursviken, till "farbror 
Bergströms minne" ......... . 
"En vän", till Judith Hu1tqvists 
gravvård i Hongkong ...... . 
E. S................ .. .. . ... . 
Etelhems sy fören....... ... .. . 
Onämnd i Svenskbyn .... . ... . 
De ungas sy fören. o. Junior
pojkarna, Åstorp ......... . . . 
Nordvästra syfören., Olmstad 
A. S., Björköby ........... . 


1033. 

1034. 
1035. 
1036. 

1037. 
1038. 
1039. 

908. 

!H1. 

917. 

918. 
933. 

934. 

953. 

954. 

955. 

956. 

960. 

977. 


978 


979. 

98l 

991. 

992. 

996. 

997. 
998. 

10)5. 

1011. 

1012. 

1013. 

1014. 

KF.U.K, Kristianstad, till Ida 

Söderbergs underh. . ....... . 340:
A. B., Vedevåg ........ . ... . 10:
E. B., 'Sthlm ........ .... ... . 50:
A . M., Visby, till Gerda Carl ens 

underh. . ...... .. .......... , 25:
Luleåkretsen . . . . . . . . . . . . . .. 31 :45 

Koll. i Boda 24/6 ............ 12:
C. ]., Stensjön . _ . . 1~ :.........._ . _~~0~"" 

Kronor 5.230 :35 

Särskilda ändamål. 
Erstorps Ungdomsfören., till 

evang. underh. ............... 100:
M. L., till Gerda Gustavssons 

kvinnoarb. . ...... ~ . . . . . . . . . 12: 
Sy fören., i Ljungby, till. L Ack
zell fö'r barn- o. kvinnoa rb... 100:
D:o sparb., till d:o .......... 26 :2[: 

D. P., Tingsryd, till d:o att 

anv. efter gottf. .............. 10:-

Skintebo söndagsskola, till 

barnh. i Sinan........... . ... 8:20 

A. o. A. B., Duvbo, till 1. Ack
zell för verks. i Tali ........ 10:
Till Lisa Gustafsson o. Selfrid 
Eriksson, att anv. för kvinno
arb. i Ishih . .. .............. 16: 
Yngl. fören. Libanons Mis
sionskrets, Gbg, till eva ng. un
derh. . ..... .. .............. 300 :- 
Barnen i Olc!en 'i .skola, till nöd!. 
barn i 'Kin~ ... . . . ........... 5: 
F. o. E. M., till Hugo Linder 

att anv. efter gottf. ........... 50:
"X", till kinas svältande barn 

gm H. T ., Malmö .. .... .... 1:): 
'HEn vän", till Gerd 't Carlen 

för Jang ...... ... ........... 60:
Redbergslids syfören., till 

evang. o. lärare i Mienchih ... 200:

A. o. S. G., Medalby, till de 

nöd\. ................. . .... 15:
Från lärarinnor o. barn i Visby 

småskola till hungr. barn .... 18 :-

A. R., till Lisa Gustafssons 
skyddsling .. ............... lf): 
"En vän", till Gerda Car lens 
bibelkv. fru Ja~gs underh. ... 25:
Till d :0, för lindrande av nöc!en ~5:
]. S., Huskvarna, "tackoffer" 
till lidande kineser.......... 10:
Missionsvänner i Al garäs, till 
Maria Petterssons barnh. gm 
H. L .. . .................... 1U: 
E. o. G. ]., Nkpg, till Gerda 
Carlen för eva ng. \Vangs un
rlerh ....... ... ............ 10[): 
M. L. , till G. Gu s tavssons kvin
noarb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2;1:
L. S., Obbola, till Dagny Nord
gren, att anv. efter gottf. .... 10:
Smäskolbarn i Si.ideromsjön, 
till bibeldelar bland flyktingar 2 :7:3 
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1022. r. A. M., till treevang. un derh. 300:
1026. " Morm ors m inne". till ve rks. i 

Puchow . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 35:
1030. G. A., Nykva rn, till r. Ackzell, 

1031. 
att anv. ef ter gottf. ... ... . . .. 
E. J, Veti anda, till G. Carlen, 
a tt anv. för eva ng . i Juichel1g 

15:

50;
lU32. Missions försä ljning i H agab y 

skola till barnh. i Sinan. .. ... 50: 
K ronor 1.597 :15 

Medel givna med särskild föreskrift. 

986. 	 Testa mentsmedel ef te r fru 
Th ilda Sandberg, Ystad, 
" varav å rliga rä ntan sk;J II an 
vändas till b idrag av under
hiH I ti ll en mi ssionär" .. .. 13.203:30 

Kro~li3]ö 

Allmänna missionsmedel 5, 230: 35 
Särskilda ändamål 7,597: 75 
Medel givna med särskild 

föreshift 	 73,203: 30 
S :a under juni mån. 7939 Kr 20,030:80 

}!ed ,/annt lack till var je giva1'e ' 

"Herren är god, et t värn i nödens tid, och 
h;1I1 Iflte r s i~ vå rda om dem som förtrös ta 
1';1 honom." )Ja hul11 1 :7. 

Redovisning för influtna gåvor t ill Missions : 
hemmet i Duvbo. tpr:I-Juni 1939. 

! kou lanter : 
J A. \V. P., M.önsterås, 10 :-. ; A. B. , 

S tockholm, 20:- ; H emmets bössa . 41.:35 ; 
S. G. , Nässjii, :2.5:- : Okänd vän, Skö vde, 
ö[l:-; K. S., Vä xj ö, 10: ; E. A., Vetianda, 
till kaffebo rdet , ~;):- ; H. B., Hov a, 10:- ; 
Ka ffep eng ar vid ' å rslll ii tet, 108 :3ll; F. E. , '0

derha mn, 50 :-; H. 1<. , Lund, 10:-. 
fl/ natura.: 

Vän ner i Björkeryd, gm K L., påskägg: 
S. O., O rsjö, en s li pmaskin ; Apoteket Del

finen, Götebo rg, medicin; J C., Ba nke ryd, 
kaffe ; H. L., S tockholm , kaffe och te; . E n 
vä n i Du vbo: div. mö bl er, kudda r, dukar, 
täcke, glas, po rsl in , tavlo r m. m .; f rån A. S'. 
hem, gm E. o. J R, S tock holm, div. k ni va r, 
gaff la r, skedar' och and ra husger~ dsartiklar 
av nysilve r. 

/vred 	 varml tael! I iI! Z'rn'je givare' 

"Eder Fadcr vet ju, vad I behöven." Mat t. 
6 :8. 

.1/tgust och / Iug/tsta Eerg. 

Missionstidningen 

Sinims Land. 

Organ för . "uens!w M!ss ionw i Kino; 

utk ommer 1939 i s in 44 ~rgång. A nsva rig 
utgiva re: Erik Follie. nedigerad under med
ve rkan av N!arliu. Linden m. fl. 

Tidningen utkomm er med 20 nummer om 
åre t. . D en inneh~ ll e r uppbyggelsea rtikl ar, 
brev . frå n mi ssionärerna, berättelser fr}\n 
miss ionsfä lte t, meddela nden om hemarhetet 
och m iss ionsnoti se r frå n oli ka fä lt . 

Tidningen kosta r : · helt är kr. 2:25, · t re 
kva rtal kr. 1 :75, ha lvå r kr. 1:25, ett kv a rta l 
kr. O:9D. 

Till utl an det kosta r den kr. :2:7:') pr. år. 

Prcnumeration kan verks täll 'ls på pos ten 
men s tä ll e r det sig fördelaktigare för m iss io 
nen om den ve rkställes på vå r Exp., Drot t

ninggatan 55, Stockhol m. 

INN EHÅL L: 
»Det är Herren.» - Från Red. o. Exp. - S. M. K:sBibel, och Ungdoms veckor 1939·. 

Från mlssionärerna . - PlJner för framryckning. - Redovisningar. - Missionsti d ninge n 
Sinims Land. 

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


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


Stockholm 1939. Boktr. A .• B: P. A. Palmers [ftr. 
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ÅH 1939 

"Den som har berett oss - just det

ta, det är Gud." 
När jag ser tillbaka på "veckan" på 

Ah, komma dessa ord till mig, och jag 
är övertygad om att alla som voro med 
oss där instämma i de orden. 

Nog kände vi, ända från det första 
välkomnande breve t där nerifrfll1, att 
vi gingo i av Gud beredda gärningar, 
och dock; det var ändå med litet bävan 
vi reste, men denna bävan försvann 
strax, dfl vi kommo till Ah och fingo 
se hur allt var tillrä ttalagt för oss. Så 
gingo vi med stor frimodighet in i upp
gifterna. 

En ska ra ungclom fanns redan på 
hemmet vid vår ankomst - och den 
mer iin fördubblades då " de våra" 
kommo. 

På kvällen samlades vi i den stora, 
trevliga saml i ngssalen och av fulla 
hjärtan sjöngo vi psa lmen "Hela värl
den fröjdes H erren" . 

Missionsförestandare Eril~ Folke, 
allas vår " farbror Erik", hälsade alla 
välkomna och talade um vad vi kände 
inför denna "vecka" och hur Gud själv 
banat vägen för oss hit. Han talade ock
så om hur det sä rskilt gripit honom att 
vi fillgu komma till Västkusten därför, 
att den första missionsgåva han fick 
från Sverige just var hä rifri'tn. Det var 
då han i början av sin v istelse i Kina 
stod inför det faktum 2.tt det i hans 
portmonnä endast fanns ett par dollar. 
Då kom en gåva från "en okänd vän på 
Västkusten" en gclva av ~ 3: IS: o. Vem 
denne viin var har aldrig blivit k~int. 

Som ett inledningsord för "veckan" 
läste farbror Erik .Ylal. 3 :16, 17 och 
yttrade i sammandrag: Så säger Her
ren! Det var några som talade med va r
andra och Herren gav akt ptl det, och 
han lät skriva upp det i en minnesbok 
inför han s ans ikte till åminnelse. Vi få 
här ha den förmi'll1en att ha gemenskap 
med varandra och få tala med yarandra, 
men det iir en som följer oss och ger 
akt på vad vi säga, vad vi tala om. Han 

~i r ständigt niira, och hans ögon äro 
stäncligt öppna för att lyssna. Herren 
gläcls över att hans barn ha gemenskap 
med varandra, och att de tala så att hans 
hjärta blir tillfredsställt. Icke ett ord 
som talas faller till jorden, utan att 
Herrens öra ger akt på det. Hans barns 
ord äro så dyrbara och betyda sit myc
ket för honom. 

De som tala så skall Herren ha som 
sin egendom, de skola Hl en äreställning 
inför Herren . De skola vara min egen
dom, säger Herren. Vi förstå att det 
~ir på den stora dagen som han skall 
kalla fr am de sina, de som han Hitt vara 
i samtal med, och dem skall han sii tta 
på ;irest~LJlen, hans utvalda egendom. 
"Jag skall skona dem, SOI11 en Fader 
skonar sin Son", säger Herren, och han 
pekar på (le allvarliga tider SOI11 .c tunda 
och som skicka sina förebud och som 
icke äro långt borta. 

Det synes mig, att det är ett välsig
nat tillhlle för oss a tt h;ir få vara l 

~tiJlhet och ro med varanclra, vi fft till
fälle till tankeutbyte. Det är en unde rbar 
nad detta. Det har betydelse och s[ldana 
följder att VI l alla ev igheter skola 
tacka Herren för denna " vecka". liren 
vi ftt tiinka pfl, att Herren hör oss. 
Kanske går någon hä r sörjande; han 
hör clet. Vi glädjas; han för stå r det. 
Det är en Gud som lever ibland sina 
barn och vet att göra livet rikt och 
fruktba rt. 

Efter en sång följde den se(h-anliga 
presentationen, och så avslutades den 
första clagen i "veckan" mecl gemensam 
bön. 

lvIorgonl)önerna leddes a v mi s" iOllS
sekreterare 111artin L ind/m. Det gemen
samma ämnet var: Huru vår h iärte
st;iJlning till Gud bör \·a ra . De 'olika 
dagarna talades om att vara hjärtal1 be
höva vara rena, vederkvickta, brinnan 
de oc h vidgade. Orden i Jak. 4:Ö .. Gö
ren edra hjiirtan rena, 1 l11iinniskor med 
delad h?lg" skulle Illan kunna säga va r 
nflgot fö r oss. I början a v \-ersen ~t;l r: 
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"Nalkens Gud". Det ordet talar till oss 
om hur det går till att få rena hjärtan. 
Vi få nalkas Gud och vi äga frimodig
het i tillträde till nådens tron. Där finna 
vi rening för våra hjärtan. Jesu Kristi 
Guds Sons blod renar från all synd. 

I Apg. 14:17 läsa vi: "- - veder
kvickt Edra hjärtan med ma t och gläd
je". Gud vederkvicker ej blott våra 
kroppar utan även hjiirtan med mat 
och glädje. Vi få ej glömma att tacka 
Gud för det. Men Vl få ej glömma dem 

I 2 Kor. 6:13 läsa vi: "Vidgen också 
I edra hjärtan" . Ha de blivit rena, ve
derkvickta ,och brinnande, vidgen dem 
ock. Gud vill att vi skola omfatta hela 
världen med hiärtat. "Gån ut i hela 
världenl" Behö~ra vi ej bedja Gud om 
den nåden att få våra hjärtan vidgade. 
Bed att han ger oss sådana hjärtan han 
vill att vi skola ha , och som han vill 
skapa i oss. 

Bi belstudierna leddes av mission s
föreståndare Erik Folke, och ämnet vi 

Matsalen. 

som ha det ordnat på annat S~ltt. T~ink 
på Kina. Bed Gud för de våra därute. 
Det är sommar och varmt, och de behö
va att Gud gör under meel dem för att 
vederkvicka deras hjärtan. I Hebr. I3:9 
står: " Det är gott att bl iva styrkt". Det 
~ir väl det samma som vederkvickt och 
sammanhanget visar att de t är den fria 
nåden i Jesus Kristus, hans lidande och 
död, som skall stärka v;lra hjärtan. 

"Vara icke v{Lra hjärtan brinnande i 
oss." Lule 24:32. Herren Jesus hade 
för I ~i rjungarna förklarat vael han gjort, 
och dit blevo deras hiärtan brinnande. 
Är det icke något av s'kaparorclets kraft 
som v i här se. Han sade, och det vart, 
och hans ord har samma kraft den dag 
som i dag är. När Jesu s tal a r om vad 
han måst lida för oss, bliva våra hjär
tan brinnande. 

samlades 0111 var: "'Abrahams, Isaks 
och Jakol)s Gud". 

"Det underl)ara namnet har stått så 
för mig, att jag icke kunnat komma h <7ln 
det. Må vi här ffi elen underbara svnen, 
se Abraham , Isak och Takob, men fram
förallt se deras Gud. ' Jag önskar jag 
kunde samla allt de t rika som finns i 
det, men det gAl' ej för m;inskliga tan
kar, för det I)är rakt upp i härligheten 
på en gJ'tng, och det fö rhinder himlen 
och jorden och l-Te n en med människor 
av samma kött oe l! hl od som vi." Med 
dessa ord inledeles l) ibelstudiel'l1a vilka 
b~ir följa i kort sam mandrag. 

Det ,'ar e tt namn S0 111 Herren ville 
ha föl' sig sji\lv och elet var: i\brahams, 
Isaks och Jakobs Gud. Ar det ej SOI11 

den himmel ska hiirlig heten komme till 
jorden. Han vet vad han menar l11ecl sig 



172 SINIMS LAND 10 aug. 1939 

själv i förhållande till oss. Han vill 
J~omma oss nära och fylla vårt liv med 
något som håller att leva och dö på. 
Jesus säger: De skola komma från alla 
håll och sitta till bords med Abraham, 
Isak och Jakob. Det skall bli en förun
derlig dag. Vi få då höra och se hur de 
vandrade i tron och hur Gud förde 
dem fram. Och när vi få mötas vid de 
dukade borden då skola vi förstå vilken 
rikedom det ligger i att Abrahams, 
Isaks och Jakobs Gud är vår Gud och 
allt vad han gjorde med dem mäktar 
han göra med oss. 

12Mos. 3 :- läsa vi om Mose då han 
var fårvaktare och var undantagen från 
Egypten, nu var han ej prins längre. Det 
var vägen som förde honom till den un
derbara härligheten. Han får lov att 
komma bortom öknen till Guds berg 
()ch där händer det något. Tänk, att det 
går också för oss i denna oroliga värld 
att få komma till samma ställe och gö
ra samma erfarenhet som ?vIose. I v. 
2-3 läsa vi om den hrinnande busken. 
Det var ej jordisk eld, det var Herren 
själv som var i busken och han ropade: 
Mose r Mose! N u hl ev det IDara de två, 
.Mose och Herren som möttes, och det 
var Gud själv som talade om för Mose 
vilken helig plats han stod på. I v. 6 
var det som Gud gav sig sitt namn. Han 
mötte Mose med namnet: Abrahams, 
1saks och Jakobs Gud, för att Mose 
skulle först~l vem han mötte. Det var ej 
underligt att Mose skylde sitt ansikte. 
Du och jag kunna få komma så nära 
Gud och vara ensamma med honom, vi 
två och ingen annan, och få höra : Jag 
är Abrahams, 1saks och Jakobs Gud, 
nu är det med mig du får tala och jag 
med dig. 

Givakt på vad Herroo. säger i den 
7 v. Varje ord är fullt av värme och 
kärlek. "Jag har nogsamt sett mitt folks 
betryck". Tar Gud det så med sina barn. 
T änk om vi finge höra dessa ord då vi 
lida och klaga att ingen finns som kan 
hjälpa oss. Så hör då den himmelska 
rö~en. Det är ej tomma ord, det är 
hjärtats djupa, varma kärlek som talar. 

Sådan är han som säger i v. 8, 9, 10. 
"Därför har jag stigit ned - eftersom 
Israels barns rop har kommit till mig 
- därför må du gå åstad". Så talar 
Gud, och det skall översättas på alla 
tungomål. Det är den fasta grunden oss 
given, det är icke jag och min tro utan 
det är Abrahams, Isaks och Jakobs 
Gud. Han står kvar och skall så göra 
intill änden. Då slås dörren upp och 
han är vår värd och han tar med sig 
alla sina barn. Han vill nu ta oss bort 
från oss själva och föra oss till den 
brinnande busken och visa sin härlig
het. 

HUf blev det då med Abraham, Isak 
och Takob när de hade en sådan Gud 
att t~o på? I Hebr. II kap. få vi läsa 
om det. I v . 8, 9, där äro de på Guds 
löftes väg och de hade framkommit till 
löftesjandet. Hur hade de det där? Som 
om de bodde i ett främmande land, i 
täl t. Och där talade de nog med var
andra om hur det förhöll sig med för
bundet och löftet. Men de väntade på 
"staden med de fasta grundvalarna", 
v. 10, det var vad de höllo på med. De 
sågo ända fram till det som står i Uppb. 
21 :2, det himmelska Jerusalem. Då 
gjorde det inget att det var skröpligt 
och svårt omkring dem, deras själ var 
upptagen, och jag är övertygad om att 
de visste sammanhanget. I v. 13 fiNna 
vi att de hade icke fått det utlovade, de 
hade endast sett det i f j ärran. Det hör 
till Guds utkorade främlingars egen
dom. De få icke endast tänka det i fj bir
ran, de få se det, och hälsa det. Gud 
har möjlighet att öppna vår blick så att 
vi tydligt se det som ligger fjärran i 
helig fulländning. I v. 14 läsa vi att 
det syntes på dem att de voro sökare, 
deras blick var vänd mot ett annat land. 
N u stod deras håg till det himmelska. 
Därför blygdes icke Gud står det i v. 16. 
Han hade fått göra något för dem, han 
hade blivit ett stöd. 

Gud vill vara ensam om sina barn, 
en~am Gud, och det är verkligen väl
signat att få ha det så och det kunna vi 
få. Det är underbart hur Gud kunde få 
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sina patriarkers ögon så klara att de 
sågo ända fram till målet. 

Vi få nu fortsätta att läsa om hur 
Gud bar sig åt med de sina för att föra 
dem dit han ville och fick bli ensam 
deras Gud. Så vill Jesus ha det med de 
sina, han vill få vara allt för oss, och vi 
lämna allt åt honom och slippa ha några 
omsorger. Vi få lämna allt åt honom, 
vårt förstånd, vår skicklighet och makt, 
och det som sedan blir gjort göres ge
nom Andens kraft. 

I I Mos. 12; I-4 äl' det första gån
gen vi läsa om Herren och Abraham. 
När Herren icke ville släppa männi
skorna på jorden, ville han ha en att 
börja med och fann Abraham. Han trod
de Gud! Det är en tro så djup och klar 
a tt man tror sig försatt i N ya förbun
ddet. Den lyser så klart, och därför kan 
aposteln Paulus taga fram Abraham 
som exempel på den verkliga trons väg. 
Och Abraham får den ärestälIningen att 
kallas trons fader och Guds vän. Det 
~'t r förunderligt att Gud vill träda i den 
märkliga gemenskapen där han får det, 
att det kan bl i vänskapsförhållande mel
lan honom och hans barn. 

Abraham trodde Gud, och Gud 
räknade honom det till rättfärdighet, 
och han blev så dyrbar för Guds hjärta. 
Vi komma ihåg löftet om sonen. Fres
taren kommer och visar på omöjlig
heterna. Abraham säger; det är sant 
- men Gud. Han räknade med Gud och 
blev stärkt i tron. Och intet blev oupp
fyllt som Gud lovat. Det kan bli så för 
oss, allt sviktar och vi ha bara ett ord 
kvar: Gud. Tro Gud! Icke om något, 
utan tro Gud. Så gjorde Abraham. 

Så började de med varandra, Abra
ham och Gud, och Gud kom till Abra
ham och sade: Gå ut ur ditt land. Och 
Abraham gick! Det talades ej vidare 
om det. Gud var det som talade, och 
Abraham hörde och lydde. Vi skall ge 
akt på cletta i Guds väg med Abraham 
att han var genast färdig ta konsekven
serna av trons lydnad. Gud sade: över
giv, och han öyergav. Gud lärde honom 
förstå att det var att iivergiva för att 
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kunna hängiva, och han gjorde det. Han 
gick och kom fram till Kanaans land. 
Han fick ej veta vart han skulle gå, en
dast ett steg i sänder, inga klara fram
tidsplaner. Så skola vi ha det, det är en 
underbar väg, att bara få ta ett steg 
isänder med Gud. Abraham kom fram, 
men då fann han landet upptaget. Här 
möttes han nu av allehanda prövningar 
och han var blott en människa, och det 
blev en mörk tid för Abraham. I 14 kp. 
l~isa vi om Abrahams möte med Melki
Sedek och genom honom fick han den 
gamla välsignelsen. Hebreerbrevets för
fattare stannar ofta inför det stora i att 
vi ha vår Melki-Sedek, som har samma 
välsignelse för si tt folk på vår lydnads 
väg, och som vi en gå;}g skola möta. 

Gud visste hur det var för Abraham, 
därför kom han åter till honom. Det 
såg inte ut som det skulle bli som Abra
ham väntade. Därför säger han till Gud: 
Vad vill du då giva mig. Jag går barn
lös. Då gav Herren honom det under
bara löftet, och ingick med Abraham 
det "stora förbundet", IS kp. Märk att 
i detta var det Gud ensam som stod för 
förbundet. 

Så fick Abraham börja om igen och 
Gud började åter föra honom på den 
underbara vägen och jag önskar jag 
kunde gå igenom den ända fram till 
Moria berg, dit ledde den. Abraham 
lydde, han följde Herrens ledning och 
han gick dit Herren ledde. Men det blev 
åter prövningar för Abraham, vi läsa 
om det i IS kp. De kunde ej vänta på 
Gud, men det blev bara lidande och 
sorg. Så är det när vi gå Gud i förväg, 
ej ha tid att vänta. Det dröjde 13 år in
nan Gud kom till Abraham igen och ta
lade med honom. Då fick han och Sara 
sina nya namn och åter fingo de löftet . 
De voro båda gamla och skulle det bli 
en löftesson måste det bli från Gud, ty 
allt mänskligt var då uteslutet. Gud 
kom till Abraham än en gång, det står i 
18 kp . Abraham satt och tänkte, han 
hade nog mycket att tänka på. När han 
såg upp stod där tre män . Han såg vem 
det var. Tänk, att Abraham fick ta emot 
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Herren själv i sitt hem och höra Her
I·en säga dessa underliga ord. "Kan jag 
väl dölja för Abraham vad jag tänker 
göra." Så ·var det då endast Gud och 
Abraham, och Gud talade med honom 
om sonen som skulle födas och han fick 
löftet att i honom skola alla folk på jor
den bliva välsignade. Detta stavade 
Abraham på vad han än gjorde. Och det 
var som Jesus sade: Abraham fröjdades 
över att få se min dag. :Men så fick 
Abraham gå en underlig väg för att få 
vara med om det. Han fick en känsla av 
hur det kändes i Glids och Jesu hjärta 
när det stora frälsningsoffret skulle ske . 
Ater ·kom Gud och sade: "Abraham!" 
" Här är jag". Och så komma orden till 
Abraham i 22 :2. Offra honom, din ende 
son. Abraham betänkte sig icke och han 
rådgjorde sig icke med nflgo n, han be
gav sig i väg och vandrade i tre dagar. 
Vi kunna ej försöka att tolka vad Abra
ham och Gud hade mellan sig då. Och 
Isak, ha n gav sig i sin Faders hand 
utan gensägelse. Herren säger, at t det 
skulle ske så en gång när Gud sände s in 
egen Son, J esus Kristus, han hade ej 
heller något att säga till om utan läm
nade allt i sin Faders hand. Och så 
skedde det på NIoria berg. Det är un
derbart att Abraham lydde, det lyser 
himmelskt ljus över det stora verket 
som skulle ske, och han fick vara med 
om offret men ock om välsignelsen. Vi 
ha nu sett hur Gud betedde sig med en 
människa som trodde på honom , och det 
är så stort att se, att Abraham var en 
människa som vi. Abrahams liv växlade 
mycket, men Abrahams Gud viixlade 
icke. 

Nu skola vi tala om Isak och Jakob. 
Om Isak står inte så mycket, om Jakob 
mera, och vi känna nog igen Jakob i 
våra liv, han stål- oss så nära. Isak föd
des nä r allt mänskligt hopp var ute: i frå
ga om löftet. .Men då han kom fanns Is
mael, och han va r en s tor prövll ing för 
Isak. Isak var tyst, det är möjligt att 
vandringen till lvIo ria berg gjort e tt så 
starkt intryck på honom, kastade en 
skugga över hela hans liv. Gud kal!as för 
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Isaks fruktan. Vi se det i r Mos. 3r :53. 
Det sänkte s ig över honom så att det för
lamade hans sä tt, och han blev inåtvänd, 
och han ville gå ensam, och kunde e j 
framträda som Rebecka. Så var det hem
förhållandena. Esau och Jakob som 
vara så olika. :Motsatserna drogas 
till varandra, till Isak drogs Esau 
och till den kraftiga Rebecka den 
stille Jakob. Men vi lägga märke 
ti II att Isak slöt sig ti Il Esau på 
grund a v det sto ra löftet för ba men. 
Aren gick, och h a ll glömde löftet, men 
Rebecka var klar över det. Hon visste 
att det var Jakob löftet gällde. Vi veta 
hur det gick. Jakob fick välsignelsen, 
men H erren höll tillbaka så han fick 
ej hela . Isak går ensam , och det är ej 
många gånger han mötte Gud. Nog få vi 
göra hans erfarenheter i vårt liv , men 
det få vi hålla fast vid, att Gud förklarar 
för den som ger sig som Isak gjorde, 
a tt han är Isaks Gud och han är den
samma och hans rädsslut fullbordas. 
Gud är Isaks Gud, och vi skola få se 
att Isaks Gud förmår att föra Isak fram . 
I 26 :28 se vi at t Isak dock fått vara ett 
vittne om Gud i sin omgivning, och vi 
märka huru Isak sedan umgicks med 
sina vänner sft han kunde vara en före
syn. 

Nu någ ra ord om Jakob. Jakob satte 
Guds löfte högt men han vågade ej för
tro åt Gud att förverkliga dem utan ha n 
måste hjälpa till. Han fick känna bördan 
av sin synd. Så kom flykten till lvleso
potamien, men när Jakob flydde mötte 
Gud honom. 28 :r3, 14. Herren stod 
framför honom . Uhde rbart stort' Han 
fick vä lsignelsen av sin Far, men h~lr 
kommer Herren och bekräftar den. Ja
kob säger: Om Gud är med, då skall 
Herren vara min Gud. Känna vi igen 
oss, vi äro ej främmande för Jakob. Nog 
äro våra liv full a av om. S~l var det ei 
med Ab raham . Han trodde Gud' Ate~ 
och åter komme r J ako b i svårigheter, 
men han ku nde ej lära sig att endast 
räkna med Gud, han måste själv vara 
med. ·Men så mötte Gud honom vid Jab
bok och det b le ,· en kamp sft hård a tt 
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Gud må ste slå honom på höften . Då 
gav han ovika. Ack, att vi ej vore Jakob 
i våra liv och i kampen för Guds rike 
i världen . Löftet vill vi ha, Gud vill vi 
ha , men själva vilja vi vara med. Men 
då kampen ä r slut och allt ;ir gott, då 
vandrar Jakob till Sikhem, ej till Betel, 
som han lovat Gud. Gud kom igen till 
Jakob, och han stannade för Gud, han 
for till Betel och han renade sitt hus från 
allt orent. Det hlev gott mellan Gud 
och Jakob, men skolan var ej slut. Mån
ga ;lr skulle Jakob få leva, prövningar 
och sorger mötte honom genom sönerna, 
och den gamle Jakob mognade mer och 
mer. Under denna tid gav Gud åt Jakob 
en ny syn, en ny erfarenhet. Och då det 
var som mörkast för honom får han bud 
från Egyp ten, där hade Gud gjort i ord
ning en här lighet utan like. Jakob var 
beredd a tt emottaga den nya välsignel
sen och h an fick se den förverkligad. 
Han fick se Guds v~igar med si tt folk 
Då klarnade det för Jakob hur Gud 
kunde utföra sitt verk på jorden. 
Abrahams, I saks och Jakobs Guds väg 
med de sina går fram emot mi'tlet. 

:tvIissionsföredragen hade till gemen
samt ii mne: Kampen för Guds rike i 
Kina. Missionsföreståndare Erik: Folke 
talade på onsdagen om denna kamp un
der förföljelsetider. " Ni första, att vi 
h;ir komma att rÖra vid något som är 
mycket dyrbart i Guds ögon" så lydde 
inledningen, och sedan fingo vi följa 
med och i tankarna se något av Kinas 
martyrkyrkans lidande och seger. För
följelse har det varit för dem S0111 velat 
följa Kristus men under förföljelsetider 
har dock underbara segrar vunnits och 
skaran, som hellre lida för Kristi namn 
än gå utan honom , har vuxit. Det står 
för mig, sade farbror Erik, som ett 
stort unde r att evangel ium kan sI å rot 
i hednaia nd, och att någon själ kan fräl
sas. Det är ett stort under att någon själ 
k a ll lösas ur hedendomelIs bojol', och vi 
första vilket uppror det blir i den ondes 
läger när det är någon spm vågar röra 
vid något som han anser som sitt. Det 
blir förföljelse. Så ställdes de fram för 

oss , den ene efter den andre . De blevo 
fängslade, men inför sina anklagare vitt
nade de om s in Frälsare. Här var man
nen på 50 år som tog stryk av s in far 
för a tt han gick till gudstjänsterna. Det 
var läraren som blev berövad sin ställ
ning därför att han blev kristen. Den, 
som blev bortvisad från hemmet d;irfö r 
a tt han höll fas t vi el den " nya lä ran", 
kom strålande till missionsstationen och 
sade: nu ~ir jag fri att höra Gud till. Det 
är förunderligt att vi endast ha order 

Fot>: H. lllom. 

Missionsfö"rest. E. Folke och pastor P. Hsi . 

att gå och predika evangelium. Herren 
svarar för växten. Där det ej finns något 
ljus där tänder Gud ljus. Tro ni att det 
är missionären som är så duktig? När 
han kommer till en plats undra de: vad 
vill du här. Han talar om något som lå 
ter så konstigt: Jesus, evangelium , synd. 
Han kan inte göra så bra reda för sig, 
språket lägger hinder i vägen. Det är 
som Jesus säger. Såningsmannen 
sår sin säd. Han vet eJ hur det 
går till, men det växer. Sit är 
det med evangelium. Men så kom
mer stormen och så sdi vi inför 
detta obegripliga, hur skall det gå med 
den späda säclen i stormen, ska ll den 
ryckas upp mecl roten eller skall den 
stå kvar. När vi 1900 möt te den all
varliga stormen och vi hade dödsdo
men över oss minns jag hur jag tiinkte: 
Gud, hut" skall det gå Ined de späda 
lemma rna ? Jag tänkte , de ä ro ej gamla 
kristna, ej beprövade , må nga kunde ej 
läsa sin bibel ens. Nu bli de kastade i 
i förföljelsestormen, hur skall det g~l. 



176 SINIMS LAND 10 aug. 1939 

Då kom en kines, som kommit undan 
på förunderliga vägar, och jag frågade: 
Hur är det med de kristna? Då fick jag 
höra: De äro bevarade alla . Hur är det 

med missionärerna: Det vet jag ej. Hur 
är det med barnen : De äro alla oska
dade. Då tänkte jag: Handlar Herren 
så, då gå vi igenom. Stormen ven över 
jorden, den gick över, och Guds rike 
fanns kvar i Kina. På stora omräden 
funnos inga missionärer kvar, men de 
kristna fortsatte verksamheten. Det var 
ej lätt för Guds rike i Kina, men det 
yar underbart stort att få vara med. Det 
var martyrlidande, men då vi se till
baka kunna vi endast skriva över allt: 
Nåd över nåd . Jag tänker på den stora 
skara av missionäre r som på en gång 
fingo giva sina liv i Taiyuen , och efter 
dem kommo de kristna kineserna fram, 
och de lade sig ned där deras lärare 
förut givit sina liv . Men det var något 
annat som skedde. Det var heloffer på 
Jesu Kristi altare, de införlivades i 
martyrernas skara som gemensamt tå
gade in däruppe. De hava övervunnit. 
Värre är det för oss som ännu stå kvar 
i striden. Må vi vara värdiga ha del i 
den heta kampen för Guds rike i värl
den och få dela segerlönen och få vara 
med i Guds rike. 

På torsdagen talade Mission~ir Mar
tin Bergling om: Kampen i hungers
nödstider. 

Är kampen het under förföljelsen är 
den inte mindre het under hungersnöd. 
Inte kunna vi här hemma ens ana hur 
det kan vara under en hungersnöd i 
Kina. Nu målades den för oss med le
vande färger och vi tacka Gud för hans 
sändebud som stå därute och giva den 
hjäl p de kunna i jordiskt hänseende 
men som under allt peka på vägen till 
ett bättre land. Vi sågo skarorna som 
flydde från provins till provins utan 
något att leva av, utan hopp, utan Gud. 
Men vi fingo också. höl'a hur det bland 
dem som flydde voro kristna, och hur 
de fingo nåd att genom sitt uppträdan
de visa att de ägde något som höll mitt 

nöden, och så fingo de bli till väl

signelse för andra. Det är också under 
hungersnödstider som Gud åter visar 
sin kraft att göra under. Han ' förmår 
att låta det lilla förråd som skulle räcka 
högst 6 veckor räcka 4 mån . Han hör 
sina barns bön och han bönhöt dem. 

Fredagens föredrag höll s av missio
när Morris Berghng och handlade om: 
Kampen under krigstider. 

Ater ställdes Kinas lidande folk fram
för oss och dennå gång blev det hemskt 
realistiskt. Krig iir fasa, men krig i 
hednaiand är så fasan sfullt att det icke 
kan uttalas i ord. Men mitt i detta fa
sansfulla går Gud fram och gör det på 
ett sätt så människorna måste se det och 
häpna. Den kristna kärleken är upp
finningsrik och överallt träder den 
fl am för att hjälpa. Vid fronten stå de 
kristna för att liimna hj ~ilp till de s;'tra
de. Vid tågen stå de för att ge den 
hjälp de kunna åt de sårade som trans
porteras till sjukhus. Kunna de ej annat 
så serve ra de te och varmt vatten åt 
dem. Barnhem upprättas för de arma, 
övergivna barnen. Det är Jesu Kristi 
kärlek som gripit dem, och det iir den 
som skall hjälpa Kinas folk genom den 
nu rådande· gränslösa nöden. Men de 
behöva hjälp, de behöva många som 
hjälpa dem. 

Missionssekreteraren iv!artin Lind/m 
talade på lördagen om: Kampens resul
tat . 

Det är ett stort ämne och jag kan 
endast ge några 'små intryck från vårt 
fält, sade talaren. Hela resultate t få vi 
icke se förrän på den stora dagen då 
de komma från Öst och Väst. A rbetet 
på vårt fält har pågått i 50 år och jag 
tänker på hur det var då - och nu . Det 
är något av resultat som kommer fr a m 
genom jämförelsen. Här visades bilder, 
levande bilder kan man säga från tala
rens resa i Kina för ett par år sedan. 
När de komma till en flodövergång då 
skall bagaget undersökas av soldateL 
När officerarna få se att det är en mis
sionär blir undersökningen lätt, de tro 
på dem. Inte var det så för 50 år sedan. 
När han kom till Yuncheng med tåget i 
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och kl. var över I2 på natten och frå
gade om det var möjligt att få komma 
in genom stadsporten fick han svaret: 
Ni skall till missionsstationen först år 
jag, var så god. Det var inte så för So 
å r sedan. När farbror Erik kom till 
Yuncheng första gången, fick vakten 
200 slag dä rför att han släppt in en ut
länning i staden! I S inan, dä r Maria 
Pettersson har sitt barnhem, sta nnade 
inte snälltågen. Det var ju inte så ofta 
hon behövde resa, men det var svå rt att 
inte alla tågen stanna de. Detta fick 
la ndshövdingen veta, och han befallde 
att alla tågen skulle stanna i Sinan. 
Hade det skett för So år sedan? Det är 
ett resulta t. När han kom till vår mis
sionsstation i Tali möttes han på yttre 
gå rden av en grupp gossar som sjöngo. 
På inre gården stod en skara flickor 
och kvinnor, och de sjöngo en sång, som 
de ändrat så här: Han leder d ig. Är 
inte det resultat? I Hancheng var jag 
med på ett stormöte, sade talaren, och 
där var 240 nattvardsgäster I 

Si'! räknades det HPP, resultat efter 
resultat. Arbetet har icke varit fåfä ngt. 

Onsdagens e. m. talade pastor Pet
rus Hsi till oss. 

Hans text var Joh. I :I2, I3 

och hans predikan, ett fu l!tonigt 
evangelium, följer i kort sam
mandrag. I vår text ta las om under
bara ting hur vi som äro syndare kunna 
bli Guds barn. Det är evangelium! 

Guds kä rlek ti II oss är under
bar, och han har visa t oss denna 
käl lek genom att bliva oss en 
Frälsare genom Jesus Kristus, som 
fÖl" vår synd dött på korset, och för 
Jesu skull kunna vi bliva Guds barn . 
Det ä r något som vi icke kunna komma 
till av oss själva men om vi taga emot 
Jesus Kristus i våra hjärtan, om hans 
liv ä r vå rt liv, då bli vi Guds barn. 
Om vi böja oss för Herren Jesus och 
lyda Gud och låta honom göra sitt 
verk i våra hjärtan dröjer det ej länge 
innan han u tför detta verk och det är 
det viktigaste för var människa att få 
detta liv. Alla ha· vi sett tavlan med 

Jesus utanför dörren. Han står där och 
längtar att få komma in . H a n klappar 
på vår dörr och vill bo i våra hjärtan, 
han vill vara vår H erre och Konung. 
Han är den som dött och uppstå tt, han 
är Ärans Konung och han har all makt 
i himmel och på jord. Vi böra ta emot 
honom och låta honom vara vår H erre 
och konung. A tt bliva Guds ba rn är 
ej så svårt S0111 v i tro . Det är en enkel 
väg dit, att se på och ta emot honom 
som Herre och Frälsare. Han är syn
c1al'es Fr~il sare. Om vi lämna oss å t 
Herren är allt hans vårt. J esus har sagt: 
Edra hjärtan vare icke oroliga. Jag 
gå r före att bereda eder rum. All Guds 
rikedom är beredd för Guds barn . Det 
är ett underbart evangelium. 

P å torsdagens e. m. talade först fru 
Carola Bergh ng och började med att 
säga: När jag denna gång kom hem 
från Kina förvånades jag över alla de 
trötta och t~irda ansikten jag mötte. 
Jag hade väntat få se glada miner . N ä r 
man kommer från armod och nöd för
vånas man över att man kan vara så 
ledsen här hemma, men vi veta att lyc
kan kommer ej av något yttre utan 
måste födas i hj ä rtat och ' bestå av kär
lek ti II Gud. 

Därefer talade fru Bergling om hur 
det blir därute i Kina då denna kärlek 
kommer in i hjärtana. Kärleken är upp
finnigs rik och det är unde,bart att se 
hur de som litet eller intet ha ändå 
finna på möjliigheter att hjälpa dem 
som ha mindre än de. Samtidigt finna 
de också tillfällen att · med ord och 
handling vittna om sin Herre och jvIäs
tare. 

Fröken NIaja Lund'mark talade dä r
efter och hon började med att säga, att 
hon kände det ansvarsfullt att vara re
presentant för Kinas lidande folk och 
vara S.M .K:s missionär och må la bil
der så levande att det skulle gå lätt att 
följa med och jag tycker, sade hon, att 
när jag försöker , så misslyckas jag. 
Men Gud misslyckas aldrig och få r han 
tala till oss skall han själv svara för 
att det blir något. Sedan fingo vi åter 
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följa med dit ut och se hur Gud går 
fra·m. Underliga äro vägarna men fram 
till honom leda de. Allt får tjäna hans 
syften , allt tar han i sin hand. M ed un
derbara gärninga r bönhör han dem, och 
de kristna därute de ha fått lära sig 
att i all t Ii ta på Herren Gud och räkna 
med honom. 

Fredags e. 111. fingo vi lyssna till frö
ken Elna Lene!!. Hennes text var Joh. 
4:7-31, 32 och hon stannade först för 
ordeIl: "Giv mig att dricka." Herren 
ko m till Sykars brunn, utblottad på 
allt, en människa SOI11 vi. Tänk att Jesus 
utblottade sig så , Guds Son. Så 'kom
mer kvinnan och Jesus säger till henne: 
Gi v mig att dricka. De t var en l111der
bar kärlek som tog sig uttryck på detta 
sätt. När lärjungarna kommo med mat 
behövde han intet , han hade fått vad 
som hans hj ärta längtade efter. N är han 
fick uppenbara sig som Frälsare, då 
fick han mat. På samma sätt går H er
ren fram därute i Kina. Samma kärlek 
har han än i dag till syndare. 

Fröken Ella Nilsson, en av de tre 
unga som hoppas att i vinter få resa 
till Kina för första gången, tal ade där
efter om sin kallelse . Hur ofta man än 
får höra en ung män niska tala om hur 
Gud kallat dem till helig tjänst och 
vilka vägar han fört dem fram till vil
lighet, är det a lltid som nytt. Det gri
per hjärtat och man tackar Gud för 
hans oändliga tålamod med motsträ
viga människobarn. Det är en lidandes
väg innan en ung människa rik tigt blir 
villig att ge tipp sig själv och ge sitt 
li v å t Gud och det sker inte på en gång. 
:Men det är underbart att höra om den 
s tora glädjen och tryggheten då offret 
är gjort. Det var en gripande skildring 
av Guds oändliga kär lek och trofast
het. 

På lördags e. m. talade pastor Petrus 
Hsi . H ans tex t var Lukas 15:11-24, 
0111 den förlorade Sonen. H ä r Hl vi 
höra hur Gud älskar. Vi känna till 
berättelsen hur denna son ej lydde sin 
far och trots det ä lskade fadern honom. 
Vad kom det åt denne son att han ville 
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lämna hemmet och far. Jag tänker att 
det var för att han inte va r ett hjärta 
och en själ med fadern , han ville inte det 
f<,dern ville och därför ville han ej s tan
na i hemmet. 

Det är underbart att läsa om hur 
Fadern kände igen sin son då ha n kom 
tillbaka och det till trots att han nog 
var mycke t förändrad, men han kände 
igen honom och tog emot honom . Det 
finns många som icke våga gå tillbaka , 
de äro rädda, tänk om Gud ej sku lle 
v ilja ta emot dem igen. Men JeStlS Kris
tus är vå r store Överstepräst, vi kunna 
fatta mod och komma till honom. So
nen sade: låt mig bli som en av dina 
drängar. Fast vi ;iro söner böra vi 
vara tjänare och Jesus har själv stigit 
ned till vår jord i lydnad. Det är ett 
bevis på en omvänd människa att hon 
lyder Gud och tjänar honom. 

Onsdagskvällen ta lade först missi o
när Nath. Engbäck och han utgick fr ån 
Jesu ord i :iVIatt. 9:9: "Följ mig", och 
i sitt anförande yttrade han bl. a. 
Det vore vågsamt att bli missio
när om vi ej hade Herrens ord: 
Följ mig. D et är därför att han kallat 
oss som vi våga. Tryggheten ligger i 
att vi få va ra hans efterföljare om det 
så kommer lidande och nöd i vår väg. 
Hans väg är den rätta. 

Fröken H anrlAl TVang talade därefter 
om en del minnen utifrån missionsfäl 
tet. Hon talade om s in längtan dit ut 
och hoppet att i vin ter få resa, om Gud 
inte stänger vägen. Men hon bad också 
::lm förbön för s ig och för det arma 
lidande folket. 

På torsdagskvä llen voro vi alla in
bjudna av rektor Hellerstedt till Väst
kustens Ungdomsskola i Lj ungski le. 
Det var med stor glädje vi där fingo 
lyssna till be rättelsen om denna skolas 
grundande. Det var rektor B.-111. 
Hellerstedt som lämnade denna hi s
torik. Därefter ta lade miss ion il r kJor
ris . Berghng och pastor P. Hs,:, 
Flera sånge r fingo vi lyssna till och 
efter samvaron i samlingssalen väntade 
oss ett rikt kaffebord. Denna utflykt 
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utgör ett av de glada minnena från 
"veckan". 

På fredagskviillen var Get de två and
ra ungdomarna som hoppas få resa ut i 
år, som ta lade till oss. 

Fröken Margit Andersson lät oss få 
se den väg SOm Herren fört henne till 
denna dag. Rik hade den varit på lidan
de och kamp men också på glädje och 
tacksamhet över Guds o~indl iga godhet 
och trofasthet emot henne. 

Herr Eugen Alm talade inte om sin 
kallelse, men han talade om de fres
telser som mött efter det han svarat ja 
på Herrens kallelse. Men genom allt 
hade Herren hjälpt och löst och nu står 
han glad och frimodig till sin H enes 
och ?vlästares tjänst. 

Lördagskvällen: Offerstunden, hur 
talar den inte till oss all a. När vi sam
lades den kvällen var där framställ t ett 
bord prytt med ljus och rosor. På den 
"ita duken på framsidan av bordet var 
ett kors av gröna blad och en röd ros 
i mitten . På tal a rstolen bakom bordet 
hängde en länk av röda rosor. Allt 
talade kärlekens språk. Nu var det far 
bror En:k som talade och nu, som för 
JO år sedan, hade han till tex t valt or
.(len i Sack. 6:9-J5. Dessa förunder
liga ord om hur Gud förvandlar sina 
barns offergi'tvor, först till krona å t 
översteprästen så till kronor åt si
na barn , de som offrat fÖl' att hans 
tempel skulle bli färdigt. H erren vill 
påminna om sitt tempelbygge i denna 
tid och där vi a lla skola vara med. 
Det gäller att bygga starkt och fort och 
öyer hela vår värld. O ch vi veta vad 
lIan gjort för att vinna sitt folk och 
för <J tt de skola hjälpa till. Det är en 
missionstext detta . Den kastar ett un
·derbart ljus över missionsoffren. S~l 
, "iLl signe då Gud de offer som här 
frambäras så att det blir till le
'"ande stenar i Guds tempelbygg
nau och att Guds folk blir krönt med de 
l.:ronor Herren skall ge åt de sina. 

Fröken L 1:Sa. Blom talade därefter. 
Det ii r nästan som man kunde se något 
-<I," himmelens härl ighet den här stun- , 

den, började hon, och jag tycker det är 
nästan svårt komma och tala efteråt. 
Det är som vi fått se resulatet däruppe 
medan vi ännu gå kvar i kampen. Kam
pen gäller millioner människor i nöd 
i våra dagar och det kan bli oerhört 
sYårt att behålla modet. Därför har det 
varit så unclerbart att få höra att Abra
hams, Isaks och Jakobs Gud är vår Gucl, 
och han förstår allt och kommer ihflg 
allt. Nu fingo vi höra någo t om hur 
Gud i trofasthet handlat med S.M.K. 
under !'tr SOI11 gått. Kamp och nöd blil" 
det ofta men i den rätta tiden kommer 
alltid Gud med hjälpen. Så kom åter 
maningen: Det är inte det synliga off
ret som är det vikigaste. Gud vill att 
vi skola lägga oss själva på offeraltaret 
och att han får bruka oss som han vill. 

Den förunderliga vandringen fram 
till offerbordet bör jade och det ä r 
omöj Iigt att en sådan vand ri ng kan hl i 
utan tietydelse för en enda som får 
vara med. Det synliga resulta tet kUI1na 
vi räkna i 1.300 : - kr., det osynliga 
få vi se en gång. 

Till vår stora glädje predikade dom- · 
prosten O. Nystedt i söndagens hög
mässa. Texten var Matt. r6 :r3-2o. 
Och av predikan följer här ett mycket 
kort sammandrag. 

Det ord vi nyss hört: Du är Petrus 
och på denna klippa skall jag bygga min 
försam ling betyder ej att han skulle 
vara kyrkans grund. Den skulle heta 
Kristi kyrka, men Petrus fick göra 
ett grundläggande a rbete. Jesus säger 
till honom att han ej funderat ut he
kännelsen själv utan det var Gud S0111 

uppenbarat det för honom, och nu me
nar Jesus att Petrus sk ull e få grunda 
och leda den första församlingen . :Men 
detta gällde ej bara Petrus. J esus frå
gade liirjungarna och Petrus svarade 
i deras ställe. Det var ej deras duglig
het som gjorde att de kunde bekänna: 
Du ä r Kristus, det var en Guds gåva. 
Men varför skulle just Petrus och lär
jungarna få denna gåva och ej de andra 
som ofta följde Herren Jesus. Det var 
därför att lärjungarna ensamma kunde 
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ta emot gåvan. De hade släppt till sig 
och därför kunde Fadern ge dem Kristus 
bekännelsen. Nathan Söderblom säger: 
"1 Guds rike kan man inget se så länge 
man står som åskådare." Endast de 
som vilja tjäna kunna se Guds vilja. 
Människorna omkring Jesus såga ho
nom och hans gärningar, men de 
visste icke vem han var. Hans föl
jeslagare visste det, men ej från 
början. Då var han för dem en 
stor och märklig lärare men ju mer de 
lärde känna honom ju klarare blev det 
för dem: Han är Kristus. Det var ingen 
teori, det var hj~irtats bekännelse och 
överlåtelse. . Så är det . Den kan man 
inte läsa sig till, den lever man sig till 
och mottager som en gåva. Den be
kännelse en människa för på sina läp
par då hon tagit emot frälsningens gå
va den är det kraft i. Den kan vara 
olika och ändå äkta. Om hjärtats be
kännelse finns då är allt annat litet 
värt. En del våga ej bekänna något 
men hjärtat står till honom och det är 
en bekännelse som Kristus kännes vid. 
Det är en olycka för Kristi församling 
att många mena: att så som jag formu
lerar min bekännelse skall du också 
göra det och tar din bekännelse sig ut
tryck på annat sätt, då är den ej ren
lärig. Detta har fördärvat mycket i 
Guds rike. Hur kortsynta vi äro. Her
ren får sörja över att de som vilja 
vara hans lärj ungar ha så svårt att tro 

. på varandras ärlighet därför att be
kännelsen låter 01 ika. 

På denna klippa skall jag bygga min 
församling . Hur kunde Jesus säga så 
om Petrus, han som var så ostadig, 
men ändå sade han dessa ord. Och de 
bJevo sanna. Det var en klippa! Var 
fanns klippans grund någonstans? Klip
pans grund är Guds ord' Guds ord är 
liv och kraft och detåterv~inder aldrig 
fåfängt. Och där Guds ord är, där är 
Guds Ande. 

Söndagens e. m. talade missionär 
Atorris Bergling något om utbildningen 
av de infödda medarbetarna. Vi fingo 
också höra om hur Gud uttagit många 
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unga av kinas kristna för sin tjänst 
bland de egna. Sedan predikade pastor 
P. H si med ledning av Rom. 12: I, 2. 

På grund av bristande utrymme kun
na vi icke referera något a v denna pre
dikan , 

Söndagens f. m. var pastor Hsi med 
missionär Martin Bergling, sin \'anli
ga tolk, på Västkustens Ungdomsskola, 
och predikade. 

Avskedsmötet stöd nu för dörren. 
"Veckan" var slut och vi alla skulle gå . 
ut och visa att vi varit samman med 
Jesus. 

Missionsföreståndare E. Fol/le tacka
de av fullt hjärta för allt vad vi fått un
der "veckan". För den underbara ge
menskapen vi fått känna, den är en stor 
Guds gåva. Som minnesord fingo vi 
den 100 ps. och särskilt den 3 v. "Vil
ligt kommer ditt folk när du samlar 
din här; i helig skrud kommer din unga 
skara inför dig, såsom daggen kommer 
ur morgonrodnadens sköte." 

"Den unga skaran" kom, det var 
många av deltagarna som ville tala om 
något av vad de fått under "veckan" 
och tacka för det. Som avslutning och. 
sammanfattning av allt fingo \'i av 
Martin Linden orden i Rom. 8 :32. 
"Han som icke har skonat sin egen Son, 
utan utgivit honom för oss alla, huru 
skulle han kunna annat än också skiinka 
oss all t med honom." 

* 
"Veckan" på Ah· ligger hakom oss . 

En ljuvlig plats var det, stillhet och ro,. 
en underbar natur, en vik av havet. 
Vad får denna "vecka" bli för oss, ett 
minne blott? Eller har Abrahams 1saks. 
och Jakobs Gud fått bliva vår Gt;d, och 
har han fått skänka oss allt i Jesus 
Kristus. 

H. B. 

»Tacken Herren, ty han är god, 

ty hans nåd varar evinnerligen." 



10 aug. 1939 SINIMS 

Missionstidningen Sinims land. 

Under månaderna juni- september 
-utkommer Missionstidningen Sinims 
Land i år liksom föregående år med 
endast ett nU111,111er i månaden. 

Våra «Veckor». 

Gud har i sin stora kärlek rikt väl
signat "veckorna" på Ah och Mauritz
berg. Då denna tidning nå våra läsare 
pågår i Pi teå vår tredje "vecka" denna 
sommar. Tänk på oss i förbön! 

Familjenytt. 

Som synes på annan plats i tidningen 
ha våra syskon Hanna och Selfrid 
Eriksson fått lämna sin gosse. Lille 
Lars fick hembud den 20 juni. Den 
Gode Herden tog sitt lilla lamm hem 
till sig. Gud hugsvale föräldrarua i de
ras sorg och saknad. 

Från fältet. 

Redjen lör 'missionärerna att Gud 
hj~-i.lper dem under hettiden. De flesta 
.a\. syskonen i Shensi ha kunnat resa 
ti Il det s. k. Blomsterberget i Shensi, 
<lär de kunna få litet vila och svalka, 
Vi hoppas att Gerda Gustavsson också 
.är där. Hon skulle försöka att resa dit 
från Loyang, En!. meddelande till hem
met hade Arne Bendtz rest till Shang
hai för att söka proviantera, Elsie Berg
quist med barnen och Ella Dahle äro 
på en plats i Honan söder ut från Shan
hsien. Augustanamissionen har där ett 
siukhus och där föddes makarna Berg
{Iuists I illa dotter. Nu hjälper Ella 
Dahle til,( ,även på sjukhuset. Carl-Jo
han Bergquist har skrivit om huru tack
samma de äro över att få vara på den
na lugna plats just nu. Själv hoppades 
haY.! att kunna resa di t och stanna en 
liten kort tid. Huruvida Erik och Ingrid 
Malm med sina små barn kunnat kom-
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ma undan något, eller om de äro i Lo
yang hela sommaren, ha vi ej hört. 
Kanske de rest till Maria Pettersson 
i Sinan. De flesta av de våra i Shansi 
äro nog kvar på stationerna. Selfrid och 
Hanna Eriksson äro ute vid kusten i 
Chefoo och Dagny Nordgren i Peitaiho. 
Lisa Gustafsson, som varit i Peking, 
återvände till fältet den 20 juni. Åke 
och Frances Haglund hoppas vi nu äro 
uppe i Shansi dit de ämnade återvända 
kort efter bröllopet. Runa Hägg skulle 
följa med dem upp. Familjen Asp
berg är fortfarande kvar i Shanghai, så 
långt vi veta . 

En liten solstråle. 

Lille Lars kom till världen den 14 
april 1938 omedveten om allt mörker, 
om människovärIdens ondska. Mor och 
Far voro stormförtjusta över den lilla 
solstrålen och de kunde icke nog be
undra hans sprattlande små mjuka lem
mar, det lena lingula håret, de vackra 
gd'tblå ögonen, de små groparna i kin
derna. Den långa kraftiga pappan ytt
rade första gången han skulle vidröra 
den lille: "Huru skall man våga röra 
vid ett sådant här litet kryp .utan att 
det går sönder!" 

"Krypet" ti Il tog i ålder och visdom 
och ä vens~l förä Idraglädjen över alla 
de framsteg deras älskling gjorde på 
utvecklingens sällsamma vägar, och pap
pan insåg snart nog att hans gosse icke 
var gjord av glas utan av levande ma
teria, som tålde att hissas högt, till py
sens obeskri v l iga glädje. Al la tanter och 
farbröder bland missionär~rna , alla ki
neserna, både kristna och hedningar, 
som sågo den lille, intogs av hans soli
ga, fridfulla v~isen. Han var en liten 
hjärtetjuv och, en äkta liten solstråle, 
där han drog fram. 

Men, :o.ck, solstrålar få icke heller gå 
fria frltn ondskans tyranni i världen! 
En dag väckes den lilla familjen av 
flygaIarm. I all hast sveper mo
dern omkring sig en kappa och vi
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rar en filt omkring den lille, medan 
fadern rusar ut för att se till a tt de 
många flyktingarna på s tationen kom
ma ned i skyddsgrottan fort och bra. 

Lille Lars fick en förkylning i den 
råa, kalla grottan och den förvärrades 
när den lilla familjen fick lov att flytta 
ti II en bergsgrotta i närheten av staden. 
När ingenting fattades honom var 
han det mes t ljuvliga, snälla barn 
man kunde tänka sig, när sjuk
domen härjade i hans lilla kropp 
var han så tålig och stilla. Det 
sol iga a ns iktet med de söta skra ttgro
parna lys te upp mer än ett dystert , svår
modigt ansikte. 

Li Ile Lars var över tretton mimade r 
gammal, när han fick företaga sin 
första och långa järnvägsresa. Föräld
rarna såväl som den lille behövde kom
ma till kusten, till s\'alare sommarort. 
I Peking skulle familjen stanna en 
vecka, var det planerat, innan de 
skulle resa till en plats alldeles vid 
havet. Veckan i Peking blev en lång, 
lång vecka. Lasse insjuknade i dysen
teri, en svftrartad sådan. Han fördes 
till sj ukhu se t d~ir han fick den bästa 
tänkbara vården. An en gång svävade 
han mellan liv och död. Plågol'l1a voro 
svå ra , och när allt hopp om tillfri sk
nande var ute, bådo föräldrarna Jesus 
att fort ta hem deras barn. Döden tog 
si tt byte , men Guds ängJa r förd e en 
dyrbar liten solst rtdes fria ande till Bar
navännens öppna famn . Icke var det lätt 
fö r Lars Far och lv10r att skiljas från 
si tt ~i lskade barn, men under tårar kun
de de ändock tacka för lånet , och med 
av gråt vibrerande röster kunde de 
sjunga: "Tryggare kan ingell vara än 
Guds lilla barnaskara. - - -- Vad 
Han tar och vad han g iver, samme Fa
der han förbli\'er, och han s mål ä r IJlott 
det ena: Barnets sanna väl al!ena." 

l en liten vit kista lades so lstri'lIens 
stofthydda och Mors och Fars brleks
fulla hä nder strödde rosor, små röda 
knoppar och vita stj~irnliknande blom
mor över sin älskling, och med sakna
dens tflrfyllda ögon Yi ska eleras !äril" r : 

LAND 10 aug. 1939 

"Farviii vårt solskensbarn, vilr hjärte
skatt. Vi önska dig icke tillbaka till 
denna syndfulla, ovaraktiga värld, du 
har det lyckligt och skönt hos · Tesus. 
men lilla älskling, det har bli~'it så 
tomt för Far och Mor." 

Dagen lider mot sitt slut. Solen da
lar Sil sakta ned i väster och tar med 
sig alla, alla sina strålar. Tankarna för
flyttar mig till en liten ny grav pit tys-

Lille LirS Eriksson med sina föräldrar . 

ka gravgi'trden i Peking. GraYl,ull en 
är överså,llad av bloll1n~or. Där \'ilar 
elen lilla solstrålens jordiska stofthyd
da, men icke hans s jäl. elen ~ir förenad 
med I j usets ursp rl\~g~kiilla-Tesus . 
Lyckliga, lyck liga solstr;t1e' . 

Tant Nen. 

Bedjen för missionärerna! 

Skriven till missionärerna! 
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REDOVISNINGAR 

för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under juli 1939. 


Allmänna missionsmedel. 	 S kelleftehamn ...... .. ... . 10:
1095. Ö. H. K U . F., Nye KristI. 

104l. Missionsinkoms t fr. F-s ... . 100,:- Ungdf. 200 :- , Skede-Ekekulls 
1042 Offerkuvert fr. Köping ... . 50:- UngcIf. till Bloms underh. 
1043. F. VV., Sa nda ............. . 20 :- 20:-, Boda-Stensjöns Ungdf. 
1044. K. S., Vinslöv, "At Herren" 20 :- koll. vid kretsmöte, till M. 
1045. Vallstena syfö ren. . ....... . 80:- Lindens unde rh. 29:-, Nag
1046. Koll. 29/6 vid Seminilri st - o . larps KristI. Ungd r. till d: o 

Läraremötet i Lindesbe rg .. 238: 69 25:- .................... . 274 : 
1047. E. G ., Grangärde, tillägg till 1096. Koll. å pension <l t S<lxhyttan , 

kolL, ................... . 1:31 Nyhammar . ..... .... . . . . . 14 :
1048. H. M., Bettna .. ...... . .... . 10:- 1097. A. G. , Öste rsund, " mi ssions

o fier " .. ... ..... .... ... . . 10: 1049. 	 Sy fören. Malmö ....... .. .. . 208:

,)0: 1098. ö s tra Di s tr. av Sve riges K. F. 1053. A. O., Norclerön . ...... . .. . 


1054. S. G. , N äs s jö ......... . ... . 
 :50:- U. M., till lVIalte Ringbergs 
und e rh. . . ....... ..... ... . . 2;")0: 10ö5 . Onämnd, gm A. B., Skellefteå 500:

1056. F. J, K <l rlskoga ... . ....... . 10:- 1100. S. J. Eks jö, Ps 103 . ..... . . 40:
1057. A . . S., Ulrika ... . ..... .. .. . 26: - 1101. "Från hemgångna kin a länken 
1058. Onämnc1, Hofva ....... .. .. . 25:- Frida Sjöberg, B jö rköby" ... 500: 
1060. H. H., Virserum, " Herrens 1102. 	 L lvf. , Nkpg, "till " J ud i til 

tionde" . ................. . 40:-
 Hultq vls ts minne .... ... .. . 50: 
1061. Holstads Tvlission sarbetskre ts 50:- 1103. " Mallritzbergsgruppen ", till 
106:2. L. O. , Ade lsö 50:-, i st för Dagny N o rdgrens unde rh.. .. 35 : 

blommor till fru Signe Tranet 1104. 	 Visby Fem öres fören., till 
f ö delsedag 5:- . . .......... . ;);3:- evan ge lisa tionsa rb. i Kina " 24: ;jO 


HJ63. B. o . K. L., S thlm .... .... . . 30: - 1107. "Tack tör A h" ........... . ;j: 
1U(j4. P s. 125:1 .~ .............. . 10: 1108. 	 L. L .. . ...... .. . . .. ..... . 20:
1065. 	 Sparbössetömning vid Länka t H09. 	 "En mi ssio nsblomma på fa r

tonen i Klippan 26/6, t ill bror Ii riks föde lsed ag" . . .. . 10: 
Hanna E riksso ns uncl erh... . 112:

1069. fL L., Skövde ... . . .. ... . .. . 20:  1110. Onämnd, g m A. S. Jkpg .. . 10:

1070. R. o. L. B., S kell e ftehamn . . . 1:3: 1111. K oll. i Mö rtery tI . ..... ... . . 10:
lU71. TvI. S. , Mora . . ......... ... . 27 : 1112. Till Judith Hultqvis ts minne, 

1072. H. o. r. J, Gbg .... . ...... . 2:5:- för Eb ba Vide ns unde rh., g m 
A. H ............ . ....... . . 8G:1073. I ~. J., Boden, till J oh. Asp bergs 

und e rh. . ... ............. .. . 100:- 1118. S. ]., örebro .. .. . ...... . .. . 500 :
1074. D ju rserydslägrets m is ions- 1119. L. S ., R ögle .......... . ... . S: 

gruva .. .. .............. 40:- 1120. A. B., j\lvs jö .... .... .... .. lO :- 
1075. F. P., Rjö rl<iinge ............ 10:- 1121 . . Missionsafton i H o lsb ybrunn 221:70 

1076. Be rgviks syfören. . . . . . . . .. 136 :82 1122. Naglarps mfg .. ...... . .... . 10:1 :
1.077. Sunn~nå syfören. . . . . ....... 98:- 1123. E. A. o. E. J, Holsbybrunn , 

1078 Kollektmedel . . . . . . . . . . . . . 65 :18 ta cko f fer . ..... ... .... ... . 20:): 
1081. HE n länk" ....... . ...... . .. . ö:  1128. 	 Koll. v id and,lktss tunden vid 
1082. 	 Vid Offerstunden prl Ah, 'ö!7 1300:-  G. H: s besök i j\tEörö n 1617,
1084. 	 K oll . ii Väs tkustens Ungc1oms ti ll Hanna o. Self rid E riks

sko la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 ::)3 sons unde rh., gm E. E., Ers 
1085. E. T., Kåge, till Thyra Linc1 - ;j:J: 

grens unc1erh. ........ ... ... 30;.  1129. 	 H N. , Holfj ärclen, t ill c!: 0 , 1086. 	 L. M. F. , för 11'18ria :wyl ins gm (1: 0 . ....... .. ......... . :): 

~> Fric1.a"Prytz unde rh..... . . 9ClO:

1087. Ps 103 ... ... ... ... .. .. .. . :30:-  1130. 	 J L, lV[örön, till d: o, g m d:o ii: 
1131. G. G ., Län na s tation ....... . (D : 

1090. N. L .. .... ...... . ......... . 10:- 1134. A. R, Skelle f~~ä ... ,; ...... . 4D:
10[.)1. "Onämnd", gm E. O., Alv

1.089. 	 A. K., S tens jön .... .. ..... . lOD:

113G. L. H., Lund, tionde . .. .. . 6 :.'511 
ängen ......... . .......... 10:  1140. "En fi ckspa rbössa" ... ... .. . J :80 


1092 ]. N., Kläckeberga .. ....... 10:  1141. 	 Kinaiänkarna, Edsby n, spar
bössa, till Runa Häggs un1093. 	 S. Tvl., i st. för blommor till 
derh. . ... ... ........... . . 27 :C. G. H: s grav .. ........ .. 5: 

1094. "So m tack för ett I ~ n a v Gud ", 11'12. Onämnd, Vrigst <l d ... . ..... . 1ll: 
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1143. 	 Från Offerstunden på Mau
ritzberg den 29/7 1939 .... . . 2.058:

1144. K K , Björköby............ 15:
1145. S. A., Uppsala ... ....... ... 25:
1146. R. K, Mauritz berg ........ 2:75 
1147. Tackoffer den 26/7 1939. "Se 

jag är med eder alla daga r", 
gm. A. B., ,Skellefteå ..... .. 30:

1148. E. Ö., "Tionde till Kina", 
gm d:o .......... ... ....... 10:

1149. "2 Kor. 4., För utresande mis
s ionärer till fältet i Kina." .. 1.400:

1153. M. S., Mora ............ ... 27 : 

Kronor 10.841 :18 

Särskilda ändamål. 

1040. 	 "Till nödl. barn i Kina med 
hjo ta ck fr. X", gm H. T., 

Malmö ........ . ... . .... 15:
1050. 	 Syfören., Malmö, till eva ng. 

Shaos fru, Chiehhsien ...... 25:
10,31. D:o till föräldralösa barn ... 67:
1052. A ., Lilltomta, till Maria Pet

tersson s barnh. ............. 5: 
10ö9. "En liten ljusglimt", till d:o 

25 :-, 	till Lisa Gustafsson att 
anv. i verks. 25:- ......... 50:

1066. 	 M. N., Glömminge, till Maria 
Petterssons ba rnh. .......... 29:

1067. 	 Barnen vid Rundbygdens små
skola 	, till , Hanna Wang att 
anv. efter överensk. .. .... .. 5: 

1068. 	 Solglimten i Brännfors, 
KrångJors, till Thyra Lind
gren' för Ingchao Jang .... .. 2G:

1079. 	 Till I. Ackzell, a tt anv. efter 
gottf., 	gm Th. S., Bergvik.. 10:

1080. 	 Malmölänkarnas möte i HölJ
. viken 4/7 till hungr. ba rn ... 20:

1083. . Vid offerstundeFl på Ah, till 
Lisa Gustafssons arbete ..... '50:

1088. 	 "W. ,W., Brea, för Feng 
Chuen Vang (G $ 20:-) ... 82:80 

1099. 	 A: R., till Maria Petterssons 
bibelkv. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 125 :

1105. ' S.; 'till de nödl. gm M. S., 
Visby .................... 10:

1106. 	 E, A., Borås, för hungr. barn 20: 

1113. 	 S. ]., örebro, till Malle Ring
berg, att a nv. efter g ot tf. ... 100:

1114. D:o till Erik Malm, för d:o 100 :
1115. D:o till Maria Pettersson, för 

d:o ..................... . 100:
1116. A. A., Järle, till I. Malm, för 

d :o ................ '..... . 15:
1117. "Sinans Barnhems-Vänner", 

Älgaräs, till ba rnh. i Sinan .. 10:
1124. 	 O. L., Skellefteå, till E. Sjö

ström att an\'. efter gottf., gm 
A. B................. . . ... . 20:

1125. Daggryningen, d :0, till d :0, 
gm d:o .................. .. 50:

1126. S. A., d:o, till bibeldel a r i 
Kina, gm d :o ............ . . 5: 

1127. R .0. L. K, Klintemåla, till 
Maria Petterssons barnh.... 40:

1132. A. O. A. B., Duvbo, till I. 
Ackzells verks. i Tali ..... . 10 :

1133. "Födelsedagsgåva" till Maria 
Nylin, att anv. efter gott f. .. 100:

1136. Gäster på Restenäs, till Maria 
Petterssons barnh. . ....... . 70:25 

1137. E. N., Gbg, till d:o ....... . . 10:
1138. Vänner i Ah, till <1:0 •.••.• 19:75 
1139. M. L., till G. Gustavssons , kvinnoarb . . ..... .. ... . .. . 12:
1150. A. och A. B-g, Duvbo, till 

Ingeborg Ackzell för verks. 
i Kina ..... ...... .. .. .. . .. . 10:

1151. E. B., Kopparberg, till , Ma ria 
Nylin,.att ;m\'. efter gott!.... 10:

1152.' O, A., Osteräng, gm C. ]. K, 
Ant-:n, . till de nödlidande i 
Kina .................... . 25:---'

Kronor 1.236:80 

Allmänna missionsmedel 70,841: 18 

Särskilda ittidamål 7,236: 80 

S:aunder ' juli mån. 7939 Kr. 72,077: 98 

Med varmt, tack till varje givar!'! 

"Låtom oss icke förtröttas att göra vad 
gott är; ty om vi icke uppgivas, så skola vi, 
när tiden är inne, få inberga vår skörd." 

Gal. 6:9. 

I N N E H A L :L.: 
Äh 1939. - Från Red. o. Exp. - Missionstidningen Sinims Land. - Våra veckor. -

Familjenytt, - Från fältet. - En liten solstråle. - Redovisningar. -

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

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


Stockholm 1939. Boktr. A.'B. P. A. p.lmers Eftr. 
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Tonen från himlen, var klang den, säg, Mitt i sin gärning, ej sant, han stod 

skärare bland oss och klarare? liksom vid Herrens altare? 

Sångernas sång, var bröt den sig väg, Helgonens tro och tålamod 

svara mig, underbarare? levdes till strängad psaltare. 

Kärlekens Höga Visa, var blev Stillhetens märke, detta var hans. 

så den till helig historia? Tyst i tillbedjan dröjde han, 
Skrevs ett mer levande Kristusbrev? såg mot den snövit~ tronens glans -

SOLI DEO GLORIA! Bidande, knä där böjde han. 

Nu är han framme. Se, livets ängd 
blommande ligger inför honom. 
Porten av pärlor, än aldrig stängd, 
liksom en drömmande gör honom. 
Men han förgäter det, ett och allt, 
vad än av skönhet där gjuter sig, 
ser blott en strålande, hög gestalt 
STILLA I Himmelen sluter sig. 

Uppsala 18. 8. 1939. Ida Granquist. 
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»Herren gav och Herren tog. Lovat vare 
Herrens namnl« 


Dessa ord ur Jobs bok (I: 21) åter
kommo i flera av de budskap som fram
fördes under den oförglömI iga högtids
stunden i Oscars kyrka vid vår älskade 
missionsföreståndares begravning. De 
synas mig bättre än något annat ut
trvcka känslorna hos vår missions kom
mitteer, understödjare och missionärer 
inför den o.erhört. stora förlust, som 
drabbat oss genom hans bortgång. 

H erren gav. Redan i den fysiska och 
intellektuella utrustning, varmed han 
trädde ut i livet, låg en gåva av stort 
värde. Det är icke utan skäl som man 
talar om "begåvning". Den som förun
nats Erik Folke var av högre ordning 
än den som kommer flertalet männi
skor till elel. Jag minnes väl det starka 
intryck jag fick av honom, elen reslige 
dalkarlen med den ljusa blicken, det 
bl ida leendet och det trofasta handsIa
get, då jag i min egenskap av sekrete
rare i Studentmissionsföreningen i Upp
sala år r 885 mottog hans anmälan om 
inträde i föreningen och tillsåg att han 
tecknade sitt namn i matrikeln, där jag 
återsåg det vid föreningens jubileum 
I934· 

Det finns olika sätt, varpå en begåv
ning kan brukas. At Erik Folke hade 
givits den nåden att redan i unga år 
lämna sitt hjärta åt Gud och bliva del
aktig av den frälsande nåden i Jesus 
Kristus. Så hade han bevarats från de 
förvillelser, som i så många ungas liv 
kasta in splittrande och försvagande 
element. Och han hade vidare av Gud 
fått en kallelse som förlänade enhet och 
klarhet åt hans livsriktning. Den för
medlades av den norske santaImissio
nären L. O. Skrefsrud, som på hösten 
r883 besökte Uppsala och talade i Tre
faldighetskyrkan på ett sätt som ärke
biskop Söderblom skildrat i följande 
ord: "Skrefsrud talade om hedendom 

och kristendom. Han höll på i nära två 
timmar. Ljusen började brinna svagt 
av brist på syre, och luften blev kvä
vande. Men vi sade varandra efteråt, 
att vi gärna skulle ha suttit kvar två 
timmar ti II. Det var en väldig predi
kant. Missionen fick nytt liv i många 
unga själar." . . 

Kallelsen var given och mottagen, 
men det gällde att få anvisning på det 
fält, där den skulle omsättas i handling. 
Erik Folke var då elev vid Fjel!stedt
ska skolan, vars rektor Joh. Kerfstedt 
var en varm missionsvän . Till honom 
gick Folke för att få råd och vägled
ning. Han hänvisade honom till kyrko
herde Ch. Strömberg i .Mönsterås , som 
sFilv varit missionär. Fastän man kun
nat vänta att hans eget missionsfält i 
Västafrika skulle vara det som han 
främst anbefallt, visade det sig, att han 
med stor bestämdhet upprepade gånger 
pekade på Kina. Detta land tilltalade 
emellertid alls icke Folke. Han menade 
att kineserna voro så hårda och högmo
diga. "Det var" skreven gång Folke 
"r886 som jag förnam, att det var 
Guds vilja att jag skulle gå till Kina. 
Guds kallelse var tydlig. Men när jag 
var villig att gå, var det ingen som 
ville sända mig." Genom rektor Kerf
stedt blev han i tillfälle att komma till 
London och träda i beröring med per
soner som hade mycket med Kina att 
göra. Dock fick han icke omedelbart se 
vägen öppen. Han säger själv om Eng
landsvistelsen : "Där tog Gud ifrån mig 
alla mina stöd, på det att han ensam 
skulle få vara mitt stöd". Han fick lära 
sig att vandra i tro och icke i åskåd
ning. 

Då Guds stund var inne, kom dock 
hjälpen som en så mycket mer oväntad 
gåva från Herren . Därom skrev han 
själv en gång: "På tisdagen var ett 
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foto: GrapeErik Folke. 
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salongsmöte utlyst att hållas hos fru 
Boardman, änka efter den även i Sve
rige kände gudsmannen pastor Board
man, en man stark i tro och bön . Jag 
hlev ombedd att hjälpa en krympling att 
komma till mötet. Som jag satt där, . 
upptagen av mina tankar, väcktes min · 
uppmärksamhet av att en av de närva
rande uppl äs te ett brev av ungefär föl
jande lydelse; ' I dag på morgonen kom 
Herrens maning till mig att lämna hal
va min årsinkomst till en ung man, som 
känner Herrens kallelse att gå ut :,;om 
missionär till Kina, och jag kände kal
lelsen så starkt, att jag måste skriva 
detta, innan jag ens hunnit kläda mig.' 
'Lycklige unge man, som Herren så vår
<Iar sig om' tänkte jag. I nästa ögon
hlickstod hon, som läst upp brevet, med 
glädjestrålande ansikte framför mig och 
sade: 'Var inte det ett glädjebudskap?' 
'Jo,' sade jag 'för den som det gäller.' 
'Det är just dig det gäller. N u får du 
gÖL·a dig i ordning och resa till Kina' 
sade hon. Respengar och utrustning kom 
således från okänd givare i h·ilmmande 
land, utan något åtgörande fr im min 
sida, genom ett direkt ingripande från 
Herren. Detta skedde i oktober 1886. 
V;il v illiga händer ordnade nu allt för 
utresan. Biljett best;illdes till Shanghai. 
Jag skulle få resa i säll skap med sex 
unga män, tillhörande Kina Inland 
Missionen, med båt som skulle aygå 
från London d. 27 januari r887 ." 

Utrymmet tillåter icke att följa vän
nen Folke så i detalj hela viigen, men 
på just denna avgörande punkt har det 
synts värdeful lt att visa, huru Gud gav, 
gav å t honom och genom honom ~L t vår 
mission. 

Nästa gåva var den som gällde mis
s·ionsfältet. Rätt allmänt torde man kän
na till, hurusom han vid landstigningen 
i Shanghai d. 14 mars 1887 - den dag 
som vi ju pläga å rligen högtidlighå lla 
- togs 0111 hand aven mi ssionär som 
hade för vana att, då han var i Shang
hai viel tiden för en Europaångates an
komst, vakta efter tillfäll e att hjälpa 
IlfLgon nykomling till riitta, liksom han 
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själv en gång blivit omhändertagen. På 
hans rekommendation fann Folke en 
tillflyktsort i Kina In land Missionens 
hem i Shanghai och snart hog plats i 
samma missions språkskola i Gan-king. 
- en ny gåva av Gud. 

Då kursen i språkskolan var slut, 
uppstod frågan om, till vilket fä lt han 
sku Ile begi va sig. Det hade jII legat nära 
till hands att han låtit inlemma sig i 
Kina Inland Missionens redan då an
senliga nät av stationer och blivit en 
dess missionär, men Erik Folke var och 
ville vara svensk, och han ville att den 
mission som han stod i begrepp att be
gynna skulle vara svensk. Han hade av 
Gud utbett sig att få se andra svenskar 
komma och ställa sig vid hans sida. 
Kina Inland Missionens ledare visade 
förståelse för dessa synpunkter och gav 
honom anv isning på ett område, där det 
icke fanns någon annan mission, men 
där de klimatiska förhållandena även-o 
som folkkaraktären passade bättre för 
svenskar än någon annan del a v Ki na . 
Det yar sydvästra delen av provinsen 
Shansi och därtill gränsande delar av 
provinserna Shensi och Honan . - ännu 
en gåva av Gud. 

Men nu uppstod en syårighet: den 
från Sverige medförda kassan var för -o 
brukad så när som på en dollar. Då kom 
ett belopp på tre pund och femton shil
lings från alldeles obek<!nta vänner i 

. Göteborgs skärgård. Erik Folke begag
nade det sista tillfälle, då han talade 
offentligt - det var vid Bibel- och 
Ungdomsveckan i 'Ah i närheten av Gö
teborg - för att till de för honom allt
jämt okända givarna - så vitt de ännu 
ä ro i livet - framföra sitt tack för den
na gåva som, då den korn , var en gåva 
direkt från Gud.. Ich l[mgt därefter kom 
ett belopp på femton pund från Stock
holm. Det härstammade från den i maj 
1887 bildade kommitten för svensk mis
sion i Kina. Här s tå vi så lunda inför 
den Guds gåva till Folke som bestod j 
den ännu existerande " Kommitten för 
Svenska Mi ss ionen i Kina" och på sam
ma gång en gåva av Gud till Kommit
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ten. Här ha vi alltså dubbel anledning 
att säga: "Her ren gav". 

Den nästa gåvan var icke mindre be
tydelsefull. Den gällde ingång bland 
folket på det nya fältet . Därom skrev 
Folke i ett brev till mig daterat S i-mi
tsun nära Ping-yang-fu. d. 16 decem
ber 1887: "Ungefär en mil utanför 
Ping-yang ligger en sträcka av folkrika 
byar, där några Hl anammat evange
lium. Förfölje lse r ha rasat här som of
tas t. Dessa bröder äro m yc ket litet un
dervisade i sanningen, OCil det var med 
stor glädje de mottogo mig att bo en 
vecka bland dem. De bemöta mig sär
deles kärleksfull t , och någon förföljelse 
från världens sida har ännu ej hörts av. 
Jag är här inackorderad hos diakonen 
och lever därför i alla avseenden som 
en kines. Herren välsignar mig också 
däri så att jag ej lidit någon som helst 
skada därav. Det är glädjande att höra 
huru ivrigt de bedja för mig, att jag 
måtte kunna äta deras mat och tala och 
läsa deras språk. Högst rörande var det 
att höra deras förvissning om att, om 
jag blott ätit deras mat 'nog lång tid, 
skulle jag med säkerhet fullt känna till 
språket och ännu mer: mitt hår skulle 
förändras till svart och min hud, näsa 
och ögon antaga kinesisk form och ut
seende. Jag går varje dag ut till byarna. 
De mottaga mig så vänligt och lyssna 
så ivrigt till Ordet. Ju mer jag lär kän
na detta folk, dess mer drages mitt hjär
ta av kärlek till dem, och jag kan icke 
nog tacka Herren för förmånen att få 
leva och arbeta bland dem såsom en av 
dem." 

Här stå vi inför ännu en ovärderlig 
gåva av Gud till Folke och genom ho
nom till vår mission. En sådan begyn
nelse betyder oändligt mycket för den 
fortsatta utvecklingen. 

Erik Folkes hopp om att få svenska 
medarbetare gick snart i uppfyllelse. 
Den första blev hans maka, Anna 
Gran, som reste ut redan r888. Där
näst kom Henrik Tjäder och Fredrika 
Hallin r889, Anna Janzon, Axel Hahne 
och August Berg r 890 och sedan hela 

raden a v de r ro som stått elle r stå på 
fältet eller nu vistas i hemlandet. De 
äro en Guds gåva till Erik Folke och 
genom honom till vår mission. I SLlrl

ning: Gud gav. 
Här nämndes något om de pennillg

medel, som i rätta ögonblicket gåvos åt 
Folke, stundom från helt obekanta käl
lor, alltid utan miinsklig påtryckning, 
ytterst gåvor av Gud. Och Guds käll a 
har haft vatten ti Il fyllest alla dessa år 
för alla dessa behov. I sanning: Gud 
gav. Oell dc gåvO L 50 111 influtit från 
mission svännerna , ha icke blott varit av 
ekonomisk art . De ha också bestått i 
birIekens bevisning mot missionärerna 
och missionens ledning både den på fäl 
tet och den i hemlandet, gåvor för vilka 
vi aldrig kunna nog tacka och som bi
dragit att stärka det band av innerlig 
k;trlek och gemenskap, som vi få an
teckna såsom ännu en av de gåvo;' ~;Olll 

Gud skänkt åt Erik Folke och genom 
honom åt vår mission. Om allt detta 
och 

,; 
mycket mera 

. 
få vi säga: "Herren 

gav. 

Men nu nödgas vi också säga: "Her
ren tog". Vid upprepade tillfällen un
der de senare åren ha vi måst konsta
tera att vår käre missionsföreståndare 
icke längre ägde samma mått a v krafter 
som förut. Han höll dock troget ut i 
uppfyllelsen av alla de uppgifter, som 
han på något vis orkade med. Främst 
bl and dessa stodo missionärsavskiljning
arna. De unga missioniirskanc1idaterna 
i närmaste hand, men även alla vi andra 
som hade förmånen att deltaga i dessa 
högtidsstunder, bevara från dem heliga 
minnen och då ej minst intrycket av den 
faderlige vännen som i sina maningsord 
inlade hela rikedomen av sin kärlek och 
sin mognade andliga erfarenhet. l\,Ien 
även vid en mängd andra tillfällen: 
årsmöten, minnesstunder, kommitte·· 
sammanträden och ej minst Bibel- och 
Ungdomsveckor på skilda orter gjorde 
han en insats av förblivande och ojäm
förligt värde. Senast medverkade han 
vid Lärarinnornas Missionsförenings 
konferens i Göteborg i början av juli 
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månad l ar samt strax därefter vid 
Bibel- och Ungclomsveckan i Äh. Från 
många håll ha ingått uttalanden av den 
högsta uppskattning av hans vittnes
börd vid dessa tillfällen . Somliga me
nade att de a ldrig hört honom tala med 
större kraft och innerlighet. Det ville 
synas som om han därvid dragit allt 
för stora växlar på sitt kraftkapital. 
Efter hemkomsten lyckades han icke 
återvinna krafter för nya uppgifter. 
Han hade haft för avsikt att medverka 
vid Bibel- och Ungdomsveckan i Mau
ritzberg, men, sås::Jm August Berg be
rättade vid begravningen, kände han 
sig lättad, då denne på halis fråga , om 
han gjorde orätt i att icke deltaga i 
veckan, sagt honom att han bestämt icke 
borde tänka därpå, och så fick cle-nne 
hans gamle medkämpe från honom så
som ett sista ord ett som tolkade hela 
hans inställning till Gud och männi
skorna: Tack! 

Krafterna avtogo hastigt, och biott 
några veckor efter Ah kom den dag då 
den trötte pilgrimen fick lägga ned sin 
vandringsstav. Stilla som han levat , i 
frid och ljus gick han över gränsen till 
det eviga livet. Något av dess strid
glans återspeglades -i h8.11S blick just i 
dödsstunden och bevaras i tacksamt 
minne av de närmaste, som omgåvo 
honom. 

Herren tog, han tog icke blott Erik 
Folkes person, utan även det myckna 
av andligt krafttillskott och inflytande 
i många riktningar, av kunskaper och 
erfarenhet, som han representerade. 

Kunna vi väl inför dessa förluster 
instämma i det tredje ledet i vår ut
gångstext: "Lovat vare Herrens 
namn!"? Det är nog inte så lätt, om 
däri skall ligga en obetingad glädje 
över vad som skett, ty det är naturligt 
och berättigat både att känna personlig 
saknad och att inför framtiden förnimma 
en viss oro. Vad den person liga sakna
den beträffar måste jag säga att jag 
"känner den djupt. Under dessa SS år 
av vänskap och samarbete har aldrig 
skuggan av ett moln kommit mellan ho-
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nom och mig. Jag har lärt mig mer och 
mer älska och värdera min vän. 

Då vi tänka på framt iden och de pro
blem och uppgifter som måste lösas, 
och lösas utan den tillgång som sk ull e 
ha bestå tt i den bortgångnes insikt, er
farenhet och andekraft, så måste v i 
säga oss att den ter sig dunkel, ja, sär
skilt då vi tänka på de komplikationer 
som kriget i Kina medföra, rent av hot
full men i orden "Lovat vare Herrens 
namnl" ligger och bör ligga framför allt 
en trosvi ss tillförsikt till den Herre och 
Frälsare, om vilken det heter att han är 
densamme igår och idag och i evighet. 
Om för! usten a v vårt jordiska stöd för
mår oss att med så mycket stö rre tro 
kasta oss på hans omvårdnad, om vi 
drivas närmare korset och gå framåt 
med större frimodighet, då kan sjä lva 
förlusten bli en välsignelse och då 8Kola 
vi kunna fulltonigt in stämma i orden: 
"Lovat vare Herrens namn!". 

Karl Fries 

Erik Folke - »den l Herren 
, älskade.» 

Jag vet mig st[t på nytestamentlig 
grund, då jag om vår nyss hemgångne 
broder använder denna benämning. Det 
är att märka, att aposteln Paulus i sina 
brev till de olika församlingarna sällan 
nämn~r något om de avsomnade, men 
desto mer om de iinnu levande. Han 
hade den stora egenskapen att medan 
dessa ännu voro kvar i I ivet uppskatta 
och värdesätta deras goda egenskaper. 
Vi, återigen. falla så lätt för den fres
telsen att handla i motsatt riktning, 
upptäcka felen medan "åra vänner leva 
och lovprisa dem då de äro borta. 

Erik Folke var älskad i li vet och han 
är saknad i döden. Det är så obeskriv
ligt tomt efter honom i arbetet, inom 
vänkretsen, ja, helt v isst överal lt i 
Guds församling. Vad var orsaken här
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till? Han hade "ett gott anseende" 
bland Guds folie Rom. 16: 7. Detta var 
av obeskrivligt stor betydelse för en 
person som, liksom han, skulle föra 
miss ionens talan inför den stora all
mänheten. Han "arbetade mycket 1: 
Herren." Rom. 16: 12. Han sparade 
icke sig själv. Gud gav honom en lång 
arbetsdag. I många avesenden var han 
ett svagt lerkärl, men just på grund av 
detta fick Gud mera ära. . 

Han var "vis i fl'åga om det goda, 
men menlös i fråga om det onda." Rom. 
16: 19. Det kändes all tid så gott att 
lyssna t ill hans råd och tryggt att följa 
dem. Här hemma på Duvbo kännes det 
så tomt efter honom, på telefonpåring
ningar svarar ej längre hans stämma, 
vid våra sammanträden står hans plats 
tom. Vi känna oss så fattiga utan ho
nom. Han var vår missions grundläg
gare och ledare . Vi lysa frid över hans 
ljusa minne. Skördar skola spira upp 
efter hans livsgärnings utsäde. 

August Berg. 

Erik Folke - en missionärs:: 
barnens vän och föresprcV 
kare. 

Ä ven vi missionärsbarn önskade få 
binda en tacksamhetens krans till min
net av var avhåIlne och beundrade Far 
på Barnens hem på Duvbo. 

Vår hemgångne vän och far va r en 
ledare som få . Han trängde djupt in i 
människohjärtats hemligheter men fick 
även mer än de flesta blicka in i dju
pet av Guds fadershjärta. Med sin pro
fetblick och sitt konungsligt suveräna 
hjärta blev han en Guds ambassadör. 
Han grundade ju och ledde S. M. K:s 
.angelägenheter, deltog i konferenser 
och ledde i I3 år Svenska Missionsrå
·dets förhandlingar, gav råd till andra 
missionsledare och missionssällskap, 
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forskade i Kinas gamla annaler och 
översatte till kinesiska viktiga prote
stanti ska dokument. 

Ej blott de i yt tre måtto stora upp
gifterna lade ' beslag på Erik Folke, 
Hans vida genomträngande blick och 
initiativkraft nådde även till oss mis
sion~irsbarn, till våra problem och be
hov. 

Vå ra förä ldrar ha ju ofta mött var
ann på missionsfältet och där knutit 
bandet för Ii vet. Många avoss äro där
för i dubbel bemärkelse missionens 
barn. Erik Folkes väg ledde våra för
äldrar samman. 

Gud lade missionärsbarnens bekym
mer på sin rikt utrustade kämpes skuld
ror. Erik Folke ivrade verksamt för till
komsten av Barnens hem på Duvbo. 
Under sex händelserika år, 1912

1918, åtog han sig att - förutom sina 
stora uppdrag i missionens tjänst 
vara en far för oss "föräldralösa". 
Han förstod vår stumma för;tvi vlan, 
när våra förä ldrar drogo bort till kall et 
i Kina, han kände vår saknad och del
tog i vår glädje, när å terseendets tiin
me var inne. Han uppmuntrade oss i 
motgången och gav oss de bästa råd för 
li vet. 

Jag skall ej glömma, när vi som gym
nasister började fatta litet av de inre 
dolda djupen i vår fars storhet. Innan 
världskriget bröt ut sommaren 19I4, 
kunde vi långa tider i förväg få höra 
hans profetiska stämma tala om vad 
som skulle hända. Och .när Sarajevo
skottet genljöd över världen, var han 
färdig med analysen över världsläget. 
Då tidningarna den 2 augusti 1914 nåd
de oss, sände han oss äldre missionärs
barn ti II olika uppgi f ter. Vi bodde ute i 
det yttersta havsbandet. Två skulle 
cykla till byn för att kunskapa, två till 
telefonstationen o. s. v. Det drog om 
halva natten, innan man kom fram på 
linjen . Himlen korsades av strålkastar
ljus från Älandshav. Den natten packa
de vi in alla barnens tillhörigheter och 
kl. 6 följande morgon voro ' vi på väg 
till Stockholm. Allt gick lugnt och sak· 
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ligt till väga. Vår far och vår uppburna 
mor stodo bakom. Och där - under allt 
- stod Gud. 

Eller vem av oss skall glömma den 
beundran, som fyllde oss, när vi kommo 
in i fars arbetsrum. Han älskade "Ki
nas klassiska tänkare". Han var en 
tänkare själv. Att se det imponerande 
stora kinesisk-franska lexikonet eller 
de gulnade bladen av urgamla kinesiska 
filosofer, av Laotse och Chuangtse! I 
denna miljö kunde ingen misstaga sig 
på, att här satt en dalakarl, som ville 
tränga djupt in i den tankevärld, dit 
hans kallelse fört honom. 

Men ej blott i Sverige var Erik Fol
ke missionärsbarnens förespråkare. 
Hans varma hjärta gladde sig, när på 
Kikung i Kina ej endast S. :M. K. utan 
alla svenska missioner i Kina fingo sin 
realskola för svenska barn. Ja, han 
offrade något av sin dyrbaraste tid 
därute på sin inspektionsresa för att i 
denna internatskola vara far i skolhem
met. 

Många, många äro de - nu vuxna 
missionärsbarn som i sitt hjärta 
tacka Gud för vad Erik Folke betytt 
för dem. 

Rikast gav vår Far genom sin insikt 
Ordet, som han delade med oss. 

Deo soli gloria' 

Alorrt"s Berghng. 

Erik Folke - missionsexpedi::: 
tionens ledare. 

I det nummer av vår tidning, där in
nehållet huvudsakligast utgöres av tan
kar och hågkomster med anledning av 
missionsföreståndare Erik Folkes hem
förlovning, är det en glädje att få skri 
va något även från missionsexpeditio
nens synpunkt. Vi älskade honom; vi 
älska att dröja inför hans minne, och 
denna kärlek gör, att man ej känner sig 
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tillfreds utan att skriva något om ho

nom såsom missionsexpeditionens leda

re. Vi känna såsom om man ej kunde 

tala eller skriva för mycket om vad 


. Gud gav genom vår missionsförestån

dare ; att man ej nog kan betona huru 

rik anledning vi ha till tacksamhet. 

Utrymmet tillåter ej nu införandet 
aven lång artikel, och jag tror också att 
det ~ir bäst att här blott nämna ett ex
empel på huru han genom Guds nåd 
kunde få vara till välsignelse. Jag er
inrar därför blott om huru samtalen 
med honom blevo flöden, genom vilka 
välsignelser strömmade ti 11 oss. 

Då vi voro tillsammans på möten ha
de jag mycket ofta förmånen att få 
vandra med honom under förtroi iga 
samtal, och även på vår expedition har 
jag helt naturligt haft många tillLillen 
till samtal. Särskilt minnes jag med 
stor tacksamhet sådana före mitt besök 
i Kina 1936-1937 och ett samtal i 
början av juni i år. - Jag kunde ibland 
riktigt hungra efter att få sitta på tu 
man hand meel min käre Farbror Erik, 
och den hungern ger sig alltfort till 
känna. Det var som om det g;ltt mycket 
lättare att leva efter ett sådant samtal, 
mycket lättare att tänka på svårigheter 
och problem av olika slag. Det var en 
sådan vila och trygghet att känna sig 
vara förstådd av Farbror Erik och ense 
med honom. 

Ja, ett enda förtroligt samtal med 
missionsföreståndare Erik Folke var av 
allra största värde. Må det vara ett ex
empel på vad det betydde att få samar
beta med honom. N u känns det så an
svarsfu II t att stå kvar i det arbete som 
var hans livsverk. Han var grundläg
garen och ledaren. At oss gavs förmå
nen att få vara hans medarbetare. Det 
var och är en ovärderlig förmån, en 
förmån som för med sig ansvar. Må 
Gud ge oss nåd till att tänka på vår le
dare och efterfölja hans tro! 

Martin Linden. 
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En stor högtid. 

En högtidsdag var fredagen den 25 

augusti, den dag då missionsförest ån
dare Erik Folkes stoft vigdes till vila. 

Under stilla orgelmusik fyllde hög
tidsklädda skaror Oscars kyrka, där 
jordfästningen ägde rum. 

Snart var kyrkan fullsatt. Dil började 
klockorna sin klangfulla sorgmusik. Un
der det Chopins sorgmarsch spelades 
på orgeln skred prossesionen av de när
mast sörjande, kommi w~ledamöter, 
hemmavarande missionärer och hemar
betare upp mot koret, där kistan stod 
förut. Omgiven av blommor, flankerad 
av höga ljusstakar, vars ljuslågor pe
kade uppåt, stod den enkla kistan där 
prydd med ett kors a v röda rosor och 
vita liljor, kärlekens och hoppets sym
boler, de båda som sh helt fyllt honom 
vars stoft nu vilade där. Från orgelläk
taren ljuder, sjungna av fru Ester Berg
gren, de underbara psalmverserna: 
"Som rågelen vid ljusan dag Sig glä
der, Så glad i ljusets rike jag Inträder. 
Vid änglasången Och harpoklangen Jag 
skådar evighetens dag uppgången. Och 
högre, klarare än gull, Än solen Min 
själ skall skina ärofull För stolen. Den 
gode Guden Iklä r mig skruden, Som själv 
han lovat åt den kära bruden. En evig, 
oförgänglig fröjd Det bliver, Som fri
dens Gud i himlens höjd Mig giver: Där 
Jesu vänner Med palm i händer Lov
sjunga Lammet, som de sina känner." 
Gemensamt sjöngs ps. 102 :1-3. "Vad 
ljus över griften _". Härefter fram
trädde kyrkoherde Valdu s Bengtson 
till kistan och höll ett griftetal fyllt av 
ljusaste hopp. 

"I Guds Faderns, Sonens och Den 
Helige Andens namn! 'Jag anser mitt 
liv icke vara av något värde för mig 
själv, om jag blott får väl fullborda mitt 
lopp och vad som hör till det ämbete 
jag har mottagit av Herren Jesus: att 
vittna om Guds nåds evangelium.' Så 
talar Paulus i Ap. 20:24. Han skall just 
anträda den vågsamma färden till Jeru-
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salem. Väl vet han att den resan kan, 
ja, att den säkert kommer att kosta ho
nom livet. Men det fanns ingen tvekan, 
ingen bävan. Vännernas böner att han 
skall skona sig själv, avvisar han med 
de ord vi nyss hörde. Icke för honom 
själv hade livet något värde. Men han 
hade låtit Herren Kristus taga hand 
om sitt liv. Och Kristus hade fyllt det 
med ett innehåll, som för Paulus strå
lade med en härlighet, så rik, att det 
för honom betydde inget mindre än 
självlivets. än jaglivets värdeminskning 
ända till nollpunkten: 'Livet har icke 
n[tgot värde för mig själv'. Kallet han 
få tt: 'Att vi ttna om Guds nåds evan
gelium' var för honom livets enda stora 
värde. Han var löparen i sin Herres sto
ra ärenden. In i clöden till Mästarens 
förfog'ande, det var hans livslösen. Och 
därför när det nu ingick i kallet att 
våga livet , så hörde själva detta våg
spel med till livets oförgängliga värde. 
Det var ej ta l 0111 annat än att resa . Vad 
betydde döden I Levnadens längd betyd
de för honom intet. Men a tt uppdraget, 
SOI11 han mottagit, måtte bliva väl ut
rättat in i det sista, det betvdde för 
honom allt. Och just detta, att' han fått 
sig ämbetet anförtrott av Herren, att 
han fått denna nåd, han, den ' främste 
bland syndare', är något så stort, är en 
ständigt flödande glädjekälla. ' Lj us är 
hans livssyn mitt under all t levnadens 
ve. Nog kan han tala om sina kropps
liga lidanden och svårigheter men utan 
beklämning. Han står ej i egen kraft 
men .i Jesu kraft, och hans frimodighet 
dör icke ens i skuggan av döden. 

'Blott jag får väl fullborda mitt lopp 
och det ämbete jag fått av Herren Je
sus att vara en förkunnare av Guds 
nåds evangelium', det, alla här samlade, 
det var livets värde, det var livets lö
sen, även för den Herrens trogne tjä
nare, vår älskade, vördade broder, vid 
vars bår vi äro samlade. Även för ho
nom betecknade missionärskallelsen li
vets stora rikedom allt under den befri
ande omvärderingen: 'icke för honom 
själv, utan för hans Herre och Mäs
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tare'. Som Herrens lycklige livegne 
började han löpandet i evangeIii tjänst, 
så fortsatte han löpandet , och han blev 
'en Guds underman och han fick se spå
ren av Guds under, och så har han full
bordat loppet. 

När vi kasta en blick tillbaka på Erik 
Folkes liv, ligger det så förunderligt 
genomlyst aven glädje, som spred ett 
stilla, ljuvligt ljusskimmer över hans 
väsen. Ä ven i tunga tider kunde han 
jubla: 'I allt detta vinna vi en härlig 
.seger genom honom som har älskat oss'. 
Så blev, det få vi säga med tack, ej till 
honom, det ville han ej, men till Her
ren, hans liv den stora gåvan av ett 
Kristusbrev till alla missionsvänner 
·och arbetare härhemma och därute på 
.alla våra skilda missionsfält. Ett Kris
tusbrev blev han. Tidsläget· är sådant 
att misströstan lätt vill gripa oss. Hur 
skall det gå med missionen? När man 
med allvar ser på vad som just i dessa 
-dagar kan ske, kan man fråga: vart dri
ver mänskl igheten hän? Arma mänsk
lighet! När i sådana tider tron måste 
kämpa en hård kamp för att kunna 
sjunga: 'Det segra skall ditt korsbaner, 
trots alla mörkrets makter', då, kära vän
ner, vill detta välsignade Kristusbrev 
göra för oss den sanningen levande så
som den Jevde i honom: 'Det går igenom 
båd' sorg och nöd. Det går igenom båd' 
eld och vatten. Det går igenom bild' liv 
och död' . 'Den som är i eder är större 
än den som är i världen.' Det ser inte 
s å ut, men det är så. 'Saliga äro de som 
ej se men dock tro.' Sådan är missio
nens väg. Sådan har den varit från bör
jan. Paulus, han kunde med döden för 
·ögonen jubla: 'I Jesu namn skola alla 
l<;nän böja sig.' Luther har ett djärvt 
ord, som rätt fattat bär till oss en mäk
tig sanning. Han säger, att den ene 
kristne bör vara för den andre en Kris
tus. Han syftar på · den hjälp att hålla 
ut i tro, som den ene brodern är kallad 
att giva den andre genom att i sitt liv 
låta något av Jesu härlighet stråla fram. 
Låt oss a v full t hjärta tacka Gud för 
vad han givit oss och sin församling 

och vårt folk av sådan tjänst genom den
ne vår vän' 

Missionsveteranerna kallas en efter 
annan att utbyta kamprustningen mot 
segerkronan . Det blir så tomt efter 
dem. Gud vare tack också för gåvan att 
kunna känna ett tomrum. Det betyder 
att lånet, som Herren tog tillbaka, var 
ett rikt lån. Men märka vi ej, att på oss 
alla som ännu ej fullbordat loppet vilar 
i dag vår store konungs blick. Han 
kommer och säger med blicken in i våra 
ögon : Hur ha r du det, var är ditt livs
värde ? Han har en order att giva och 
den lyder: Gå u t - och jag är med eder 
alla dagar. I den blicken läsa vi hans 
nådefulla vilja att förnya för oss gåvan 
att få se vårt liv allt mera befriat från 
belastningen av livsvärdena i självets 
tjänst och allt mer berikat av kallelsen 
att få fullborda livsloppet såsom hans 
egna . Hjälpe han oss då ock till att i 
sanning svara honom: 'Tag mig, led 
mig, som du vill, blott alltid till din 
ära.' 

För några å r sedan voro flera· a voss 
samlade vid Svenska Missionens i Kina 
årsmöte. En a v Styrelsens ledamöter 
hade kallats över gränsen. Då sade Erik 
Folke några ord, som jag omedelbart 
antecknade; må det få bliva en hans 
hälsning till oss i dag. 'En gång skall 
budet komma även till oss. Men det 
kommer hemifrån. Och det gäller hem
resa .' Nu har budet kommit till Erik 
Fo!ke. Den strålglans, som bröt fram 
ur hans ögon omedelbart innan för 
gängelsen lade dem samman, sade oss: 

Det var hembud och det blev hem
resa! 

Amen. 

Till gravens vila viges stoftet av mis
sionsdirektor Erik Folke." 

* 
Till slut läste kyrkoherde Bengtson 

följande versar: 

"När min tunga ej kan tala, 
Icke mera bedja kan 
Kom då Du och mig hl1gsvala 
Tala Du , min Frälserman 
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Tala för mig, när jag dör, 

Ja Din himmel öppen gör 

För min själ, den änglar bära, 

Hem att dig för evigt ära . 


Hem till Iifsens sälla boning, 

Hem till de utvaldas tal, 

Hem för Frälsarens försoning 

Hem i Kungars Konungs sal, 

Hem i himmelen att bo, 

Hem till evig, evig ro, 

Hem till alla mina fäder, 

Hem där Gud de sina gläder." 


Efter psalm 144:1-4: "1 himmelen, 
1 himmelen, Där Herren Gud själv bor", 
utfördes begravningsmässan av kommi
nister ]. HoH och pastor T. Norrby. 
Till slut sjöngs psalm 586A, 5. "Ej 
mer med blicken skum och svag Jag 
leta skall Guds anletsdrag -". 

Härefter följde rnånga tal och krans
nedläggningar. Doktor N. Beskow tala
,de för de närmast anhöriga; doktor Karl 
Fries för Kommitten för S. M. K.; frö
ken Lisa Blom för Kvinnokommitten 
inom Svenska missionen i Kina; mis
sionär August Berg för missionärerna 
på fältet och i hemlandet; missionssek
reterare Martin Linden för hemarbetar
na på missionsexpeditionen; fröken An
na Björk för Kinaiänkarna i Stockholm; 
missionsdirektor Nils Dahlberg för 
Svenska Missionsrådet och Evangeliska 
Fosterlandsstiftelsen ; missionsdirektor 
A. Bäfverfeldt för Svenska Kyrkans 
Missionsstyrelse; direktör J. Lindblom 
för Svenska Mongolmissionen ; rektor 
J. Mosesson för Svenska Missionsför
pundet; överingenjör P. Werner för 
Sällskapet för Evangeiii utbredande i 
Ryssland; fru Hanna Lindmark ; fröken 
Elsa Ringborg för K. M. A. och Dag
gryningen samt pastor Erik Marx för 
Evangeliska Brödraförsamlingen. 

Fru Ester Berggren sjöng: "Den store 
vide flock", och under tonerna av Hän
-dels Largo bars kistan ut ur kyrkan. 
~ Gravsättningen ägde rum å Spånga 
.kyrkogård, dit en stor skara vänner 
medföljde. Sakta, liksom dröjande, sänk

tes kistan och under det att de närva
rande sände en sista bl ick ned i graven 
sjöng en liten skara Kinalänkar: "Låt 
mig gå, låt mig gå, att min Jesus se jag 
må" , samt "Din jaspismur" . 

"Så vi la i välsignelse, Du gode, 
trogne tjänare: Gå i din Herres glädje 
in Och lönen för din möda finn." 

"Du förde fram Guds rena ord Och 
födde troget Kristi hjord. Med lära och 
med leverne Du himlens väg oss visa
de." Sv. ps. 585 :1, 3. 

H. B. 

Erik Folke 

grundläggaren av Svenska Missio
nen i Kina och dess ledare intill sin 

. sista dag har av sin Herre och Mäs
tare kallats till högre tjänst freda
gen den 18 aug. 1939. 

Svenska Missionens i Kina kom
mitteer, understödjare, missionärer 
och hemarbetare förena sig i öd
mjukt tack till Gud för vad han gi
vit genom Erik Folke. 

Missionstidningen Sinims Land. 

Med anledning av missionsföre
ståndare Erik Folkeshemförlovning in
träder missionssekreterare NIartin Lin
den enligt Arbetsutskottets beslut från 
och med detta nummer av vår tidning 
såsom ansvarig utgivare. 

Ulnder september månad utkommer i 
likhet med föregående år endast ett 
nummer av tidningen. 

Må Missionens Vänner i förbön kom
ma ihåg även denna gren av vårt arbe
te, bedjande att vår tidning genom 
Guds nåd må kunna bli till den hjälp 
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och välsignelse för mis sionsarbe tet, 
som den ~ir avsedd att vara. 

Familjenytt. 

Enligt mottaget meddelande tog den 
store Barnavännen missionärsparet 
Erik och Ingrid Mahns minste gosse 
Gun/lar hem till sig den 20 s ist lidne 
juli. Vi deltaga varmt med missionärs
paret Malm i deras stora saknad och 
anbefalla dem å t missionsv.än nernas 
hflgkom st i förbön. 

Minneshögtid. 

Svenska lVIi ss ionen i Kina anordnar 
minneshögtid efter framlidne missions
föreståndare Erik Folke i Betesdakyr
Jean, FJoragatan 8, StocldlOlm tisdagen 
den [2 septel-nber kl. l e. 1'n . Servering 
av te till vanli g t pris. Alla var'mt v äl
Iw1'l'tlw. 

S. M. K:s bönemöte i Stockholm. 

Bönemötena för Svenska Missionen 
Kina i Betesdakyrkan hållas fr . o. m. 
tisdagen den [ 9 se pt. varje tisdag kl. 
l e. 11/ . 

Bönemötena på S. :M. K:s expedition 
börja fredagen den [5 sept . och hållas 
sedan v. G. va.rje fredag kl. 2 e. m. 
Varmt villkomnai 

Ett tack. 

S,'cnska Missionen i Kina har f rån 
organisa tioner och enskilda fått mot
taga så många och olika uttryck för kär
leksfullt deltagande med anledn ing av 
den s tora förlust, som drabbat Missio 
nen genom mi ss ionsföreståndare Erik 
FoJkes hemförlovning. För allt detta 
bedja vi att härmed få uttala ett varmt 
taele. I samband härmed bedja vi om 
kärleksfullt stöd ä ven i fortsättningen. 
Herren har tagit hem si n tiänare, men 
verket skal l fort sä tta . Bedjen för oss! 

REDOVISNINGAR 

för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under aug. 1939. 

Allmänna missionsmedel. 
1154. "Herrens del " , .. ... .... .. . 
1155. O. H. K. U-d. , UJriksdals 

Ungd. fören., till J Hultqvists 
minne till E. Videns lInderh. 
25:- , Slätt1\ kra d:o till 
Bloms d:o 40:-, Mörteryds 
d:o missionsbidr. 200:-, 
F iffleklllls d:o 75:- ... .. . . . 

1156. S . W., Nkpg .............. . 
1157. Onämnd, Eksjö, till Arvid 

Hjärtbergs underh. gm A. H. 
1159. "Böndagsoffe r", A-a o. O-r, 

Skellefteå .............. . . 
1160. B. H ., till missionen ...... . 

. 1161. H. S ., Mariestad ........ .. . 
1162. G. W., Rögle ............. . 
1163. E. ]., Boden, till Joh. Asp

bergs underh . . ............ . 
1166. Från Länkrnötet, Klippan i 

J uli , i st. för blommor v id 
lille Lars bh. "Uppå t N:r 
333" .. ........... .... .. . . 

1167. M. S ., Sthlm .............. . 
1170. A. O ., Norderön ......... . . 
1171. Onämnd, gm E. S., Rödjenäs 
1172. H. o. L ]., Gbg .... .. .... .. 

1174. 
15:- 1175. 

1176. 

1177. 

1178. 

1179. 

1180. 


340:- 1181. 

15:- 1182. 


1183. 

15:- 1185. 


1186. 

50:
5:  1187. 
5: 1188. 

10 :
1189. 

50 :
1190. 

20:- 1191. 
10 :

100:- 1192. 
25:- 1193. 
25:- 1194. 

"Onämnd, Mal. 3 :8" . . ... .. . 
Ström sborgs Vilohems spa r

sparbössa . . . ........... . . . 
Koll. vid möte i Ersnäs . .. . . 
B. A. G. , Ersnäs ..... . .... . 
D . B., Sthlm .. . ...... .. . .. . 
"Som Gud vill" . ..... .... . . 
N. E....... ... .. ........ . 

M.. o. H . ... . . .... . .. .. . .. . 

A. A., Gi sselås ............ . 

B. o. K. L., Sthlm .. .. ..... . 
]. G., Hbg ... . .. ...... .. .. . 
Del av beh. vid missionsmöte 
~ Hanna JVangs vilohem 30/7 
En lank ..... .. .. ....... . 

Missionsgåva fr. St. Bölöby i 
Mörlunda . .. .......... .. . 
Koll. i Missionshuset, MoJ
kom .... ........ . .. ..... . 
"En kä rlekens o. tacksamhe
tens droppe i de stora beho
ven" . . . .... . ............ . 


P . k, N . Edsbyn, till Runa 
Häggs underh. . ........... . 
K E ., G:la Uppsa la ....... . 
B. L., Stocksund .......... . 

B . G., Sollefteå ... ... . .... . 

10:

37: 
22:50 
25:75 
50:
50: 
10:
50:
5: 

30 :
50:

10 :
20:

42:59 

13:75 

100:

50:
25:

100 :
20:
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1195. 
1196. 

1197. 
1198. 
1199. 
1203. 
1204. 
1205. 
1206. 
1207. 
1208. 
1211. 
1212. 
1213. 

1214. 

1215. 

1216. 

1217. 
1218. 

1219. 
1220. 

1221. 

1222. 

1223. 

1224. 
1225. 

1226. 

1227. 

1228. 

1229. 
1230. 

1231. 

r. K, Katrineholm ...... .. . 
O. H. K U-d., Rösa Mfg 
10:-, Vetianda Ungdomsf. 
sparb. medel 152 :67, Bäckseda 
d:o d:o 28:-, M. P., Vetlan
da, "en blomma på Kristina 
Johanssons grav" 10:-, O. H . 
K U. 125:-, till C. Bloms 
underh. : Vetianda Ungdomsf. 
150:-, Lemnhults d:o 25 :-, 
Bäckseda d:o 50:-, Eckereda 
d:o 15:-, Björköby d:o 
45:-, till M. Lindens un
derh.: d :o d:o 45 :-, till Eb
ba Videns underh. : el:o d:o 
45:- ................... . 
"Benedetto" ............. . 
B. K., Sthlm .............. . 

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

"Kollekt" .... ......... .. . 

F. B., Sollefteå .... ........ . 

E. o. E. A., Alingsås . ..... . 
F. S ., Gbg ............... .. 
'liV., Ostersund ............ . 
Offergåvor i Piteå 12/8 .... . 
Koll. i kyrkan, Piteå 13/8 .. . 
H. L., Piteå .............. .. 
Koll. vid mötet i Skellefteå 
16/8, gm A. B. . .......... .. 
"Till min systers minne", gm 
d:o ...... .... . . ......... . 

Overskott vid samkvämet i 

Skelleftehamn 17/8 . ....... . 

M. H., Alvsjö, "i st. för 
blommor vid Farbror Eriks 
bår" ....... , ............ . 
K. B., Duvbo ............. . 

L. L., Sthlm, "i st. för blom
mor vid Farbrors Eriks bår" 
K K, Björköby ......... .. 
Drefseryds Arb. fören., 
Brötjema rk .... ....... ... . 
B. B. o. K. N., Hoverberg, 
"en liten gåva i st. för blom
mor vid E rik Folkes bår" .. 
"I st. för blommor vid E rik 
Folkes grav" ............ . 
M. C., Sthlm, "i st. för blom
mor vid Farbror Eriks bår" 
]. H., Appelviken, d:o ..... 
M. ]., Djursholm, "en liten 
blomma till Erik Folke med 
tack" .. . ................. . 
B. o. L. ]., "ett ringa tack till 
vår älskade Farbror Erik" .. 
E. R., o. N. B., "i st. för 
blommor vid Erik Folkes bår" 
E. o. R. H., Sigtuna, "en 
blomma vid Erik Folkes bår" 
H. A ., Appelviken, d :o ..... 
H . o. H . T., Malmö, "till min
ne av vår älskade, djupt sak
nade Erik Folke" ........ . 
C. T., d:o, "i st. för blommor 

25:

700:67 
10:

100 :
350: 
10:
10:
50:
50:
10:

1827:70 

l51:55 


1000:

265:

50:

59:

5: 
10 :

5: 
20:

70:~ 

10:

100:

5: 
10: 

10:

10:

50:

10:
12:

10 :

1232. 

1233. 

1235. 
1236. 
1237. 
1238. 
1239. 
1240. 
1241. 
1242. 

1243. 
1244. 
1245. 

1246. 

1247. 
1248. 
1249. 
1250. 
1251. 

1252. 

1253. 
1254. 
1255. 

1256. 

1257. 

1258. 

1259. 

1260. 
1261. 
1262. 
1263. 
1264. 
1265. 
1266. 
1267. 
1268. 
1269. 
1270. 

1271. 
1272. 

1273. 

1274. 

1275. 
1276. 
1277. 
1278. 

till käre Farbror Eriks minne" 
r. W., Sthlm, "en blomma vid 
Farbror Eriks bår" ....... . 
S. T., Nockeby, "en blomma 
vid Erik Folkes bår" .. ... . . 
O. M., Sthlm, d:o ........ .. 
M. o. G. ]., E. B., d :o .... .. 
M. D ., Sthlm, d :o . ....... . 
Fam. H., Djursholm, d:o .. 
A. o. K E. B., Gbg, el:o ... . 
R. N., Uppsala, d:o ....... . 
K. N., Gbg, d:o .. ...... .. . 
A. H., M. o. O. H., Karls
krona, d:o ............... .. 
c., Sthlm, d :o ............ . 
E. o. R. S.• Sthlm, d:o ..... . 
A. o. L. 'liV., d :0, "i st. för 
blommor vid Erik Folkes bår" 
Kinesernas vänner, Värnamo, 
d:o ..................... . 

D :os spa".bössa ............ . 

D:o .................... .. 

E. G. A .• PartiiIe ...... ... . . 
"En broder i tron på Herren " 
E . E. o. E. H., Edsbyn, "i st. 
för blommor vid Erik Folkes 
bår" ......... ... ......... . 
A. J. Eksj~. "d:o på Farbror 
Enks grav ............... . 
Systrarna H., Stensjön. d:o 
M' P., Sthlm, d:o .... . .... . 
S. S., d:o, d:o vid Erik Fol
kes bår .. .. .............. . 
S. S., "ett tackoffer till Gud 
för Erik Folke" .......... . 
S. o. G. W., "i st. för blom
mor till Erik Folkes minne" 
G. E ., Sthlm, "d:o vid Far
bror Eriks bår" . .. . .. .... . 
T. S., "en blomma vid Erik 
Folkes bår" .............. . 
G. B., Umeå, d:o .......... . 

T. o. F. B., Alvsjö, d:o .. . . . 
]. D., Burd, d:o ..... . .... . 
B. F ., Sthlm, d:o .. ...... .. 
H. U ., d:o, d:o ...... ..... . 
D. o. C. A., d:o, d:o ....... . 

E. D., Uppsala, d:o ........ . 

A. A., Sthlm, d:o ....... .. . 

A. o. G. H., Alvsjö, d:o .... . 
R. o. F. W ., Sthlm, d :o ... . 
Ynglinga Fören. "Libanon", 
Gbg, d:o .... ... .......... . 
]. K. Y. F., Dan. 12 :3", d:o 
C. G. V., Jkpg, "en liten 
blomma till Farbror Erik" 
E. H., "i st. för blommor vid 
Erik Folkes bår" ... ...... . 
Kyrkliga Missionskretsen, 
Norrtälje, d: o . ...... ...... . 
H. c., Burträsk, d:o ..... . . . 
G. H., Sthlm. d:o ... .... . . 
R. L., d:o, d:o ............ . 

E. o. N. B., Djursholm, d:o 

5: 

5: 

10:
10:
10:
10:
25:
10:
10:
50:

15:
15:
5: 

50:

30:
22: 

200:
10:
25: 

20:

5: 
25:
10:

10:

25:

10:

10:

10:
5: 

10:
5: 

10:
10 :
20:

100: 
5: 
5: 

10:

25:
15:

5: 

5: 

15 :
5: 

10:
10:
20:
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1279. Fam. V. V., Malmö, d:o ... 
1280. Kinavänner Uppsala, till 

Erik Folkes minne ........ . 
1281. H. o. R. A., Hovsta, "en 

blomma vid våre käre broder 
Erik Folkes bår" ......... . 

1282. E. o. ]. R., "i tacksamt, vän
skapsfullt minne av Erik 
Folke" .................. . 

1283. S. o. M. S., Östersund, "en 
blomma vid Farbror Eriks 
bår" .................... . 

1284. Systr. L., Vetianda, d:o ... . 
1286. D:o B., d :0, d:o ........... . 
1286. E. A, o. E. ]., d :0, d:o .... . 
1287. E. B., d:o, d:o ........... .. 
1288. S. K, d:o, d:o ........... .. 
1289. B., d:o, d:o ............... . 
1290. Kinamissionens vänner, d :0, 

d:o .................... .. 
1291. E. ]., d :0, d:o ............. . 
1292. A. o. G. B., Orebro, d:o ... . 
1293. K. M. A., o. Daggryningen, 

"i st. för blommor vid Erik 
Folkes "bår, Upp. 3:5" ..... . 

1294. Daggryningen i K ·M. A., till 
Birgit Berglings underh..... 

1295. K M. A o. K. F. U. K., till 
Astrid Löfgrens d:o ....... . 

1296. A. L., "en tacksamhetens 
blomma" ................ . 

1297. K. o. B. F., "en blomma vid 
Erik Folkes bår. lVIatt. 25:21." 

1298. S. M., "ett tack" ........... . 
1299. S-r', Sthlm ................ . 
1300. E. o. O. B., Sthlm, "i st. för 

blommor vid Erik Folkes 
bår" .................... . 

1301. S. S., Sthlm d:o ........... . 
1302. Ev. Brödraförsaml., d:o ... . 
1303. E. o. G. H., "en tacksamhe

tens blomma på Erik Folkes 
grav" ................... . 


1304. L. L., "i st. för blommor vid 
Farbror Eriks bår" ....... . 

1305. H. A, o. E. B., Sthlm, "till 
Erik Folkes minne" ....... . 

1306. E. W., Gnesta, d:o ....... . 
1307. L T., "till den käre Erik Fol

kes minne" .............. . 
1308. Länkarna på Ersta, "en blom

ma vid Farbror Eriks bår" 
130\). Fam. B., Sthlm, "i st. för 

blommor vid Erik Folkes 
bår" .............. , ..... . 

1310. O. B., d:o ................ . 
1311. A. P. E., Sthlm, d:o ...... . 
1312. A. c., d:o ................ . 
1313. H. L., Lidingö. d:o ....... . 
1314. C. E., Sthlm, d:o ......... . 
1315. E. F. o. M. M., Stocksund, 

d:o ..................... . 
1316. S. o. K R., Gbg, d:o ..... . 
1317. V. o. C. E-n, Kumla, d:o .. . 

25:-

90:

10:

100:

10:
10:
10:
30:
ö: 
5: 

10:

25:
5: 

10:

60:

900:-.. 

900:

10:

20:
100:
50:

25:
10:
25:

25:

15:

20:
10:

50:

30:

25:
5: 

10:
5: 

15:
15:

10:
50:
50:

1318. 
1319. 
1320. 

1321. 
1322. 
1323. 
1324. 
1325. 

1326. 
1327. 
1328. 

1329. 

1330. 

1331. 

1332. 

1333. 
1334. 

1335. 

1336. 

1337. 

1338. 

1339. 

1340. 

1341. 

L. A. A., Bodakyrkby, d:o .. 
B. o. K. L., Sthlm, d:o ..... 
K. W., Jkpg 3 :-, K. A. M., 
Sthlm 1:-, E. L, Sthlm 1:50, 
Ch. A., Mullsjö 5 :-, K. B. 
Vo/., Uppsala 6 :-, W., Sthlm 
5:-, G. ]., Sthlm, 5:-, H. 
R, Solberga 1:-, A. H., 
Holsbybrunn 10:-, H. L., 
Rådmansö 5:-, G. S., Färna
bruk 5:-, A. K., Jkpg 5:-, 
K. S., Jkpg 50:-, S. S., 
Sthlm 1:-, E. O., Höganäs 
3:-, M. R., Limhamn 1:-, 
E. L., Jkpg 2:-, A. W., Bo
rås 2:- ]. J-n 1:-, I. S., 
Sthlm 11 :-, M. B., Sthlm 
10 :-, A. S., Ullevi 5 :-, E. 
E., Alingsås 5:-, Onämnd 
2:-, till d:o ............. . 
N. G., Traneberg, d:o ..... . 
B. o. ]. R., Sthlm, d:o .... . 
M. ·M., Sthlm, d:o ........ . 

Sy fören. i Br'äntorp ....... . 

F. P., Björklinge, "i st. för 
blommor vid Erik Folkes 
bår" .................... . 
Kinavänner i Köping, .d:o .. . 
G. o. A. L., Sthlm, d:o .... . 
Kinavänner Kristianstad, 
d:o .................... .. 
]. A. V. P., o. S. W., Möns
terås, d:o ............... .. 
InsamJ. vid tacksägelsestun
den på Holsby 19/8, av 
S. M. K. vännerna E. A., 
H. A, M. B., lVI. o. N. c., G. 
o. E. F., E. L., N. o. O. S., 
S., N. S., L. o. A. W., till 
d:o .................... .. 
"En länk, till vördade o. äls
kade Farbror Eriks minne". 
Norrköpingslänkarna, "i st. 
för blommor till Farbror 
Erik. Ps. 84: 6-8." ....... . 
r. G., 1. o. O. G., Billdal, d:o 
P. E. W., Djursholm, "en 
blomma vid Erik Folkes bår" 
K D., Växjö, "till Erik Fol
kes minne" ............... . 

A L., Hbg, "en missions
blomma till den käre hem
gångne Erik Folkes minne" 
H. o. E. D., Sthlm, "en blom
ma på Farbror Eriks bår" 
R. o. Y. M., Norrtälje, "i st. 
för blommor på Farbror 
Eriks grav" ............. . 
L. u., "i tacksam kärlek i st. 
för blommor vid Erik Folkes 
bår." Ps. 17: 15 ........... . 
L. E., o. ]. N., Glemminge
bro, en blomma vid d :os bår 
A. o. K. L., Ekenässjön, d:o, 

5: 
10:

144:50 

25:
10:
5: 

11:35 

10:
80:
10:

16:

10:

96:

50:

50:
12:

10:

100:

10:

5: 

10:

25:

5: 
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1342. 
1343. 

1344. 

1345. 

1346. 

1347. 

1348. 

1349. 
1350. 

1351. 

1352. 

1353. 
1354. 
1355. 
1356. 

1357. 
1358. 
13i58. 
13öO. 

1361. 
1362. 

1363. 

1364. 
1360. 
1366. 

1367. 

1368. 

1370. 
1371. 

1372. 

1373. 

1374. 

1375. 

d:os grav ....... . . . ...... . 

A. o. K. L. ................ . 

M. R., Södertälje, "till minne 
av Erik Folke" ......... . .. . 
A . o. A. K., Stensjön, "en 
tacksamhetens blomma vid 
d :os bär" ................. . 
S. o. S. ]., Orebro, " T ack
samhets- o. minnesgärd vid 
d:o" .. . ...... . ....... .. . . 
A. o. G. H. , Luleå, " i tack
samt minne av Erik Folke" 
G. o. E. ]., Nkpg, "en blom
ma vid d :os bär" .... . . ... . 
Länkbössan gm G. P . ]., 
Nkpg ............. . ..... . 
En ficksparbössa, gm d:o '" 
A. S., Sthlm, "i st. för blom
mOr vid Erik Folkes bär" . .. 
Ev. Fosterlands Stiftelsen, 
Sthlm, d:o ............. . .. . 
E. v. F., ]kpg, A. v. F., Lin
köping, L v. F., Sthlm, A . 
v. F., Sthlm, E. v. F., St Es
singe, d:o .... .. . . . . ... . . .. . 
L B. , OJebyn, d :o ... . ... . . 
S. S., Sthlm, d:o ......... .. 

L. L., d :o, d:o ............ . 

V. H., E. L. W., Lidköping, 
d:o .................... .. 
Nitton Sättravänner, d:o . . . . 
G. B., Sthlm, d:o ......... . 

V. o. H. H., d :0, el:o .. . . . ... . 
M . L., Värna, "en liten min
nesblomma som tack" .. .. . . 
C. N., Kristianstad, d:o . .. . 
H . S., Sthlm, "till Eriks livs
verk" ............. ... ... . 
A. F., Skövde, D . S., d :o G. 
F ., Sthlm, "till Erik F olkes 
minne" ...... . ........... . 

K. ]. E., Stocksund, d:o . .. . 
A. S., d:o, d:o ........... .. 

A. o. ]. H., Sthlm, "en blom
ma vid Farbror Eriks bår" 
I. o. G. T., "en blomma vid 
Erik Folkes bår" ...... . .. . 
S. R., O. H., A. S., "en tack
samhetens minnesblomma till 
vördade Erik Folke" ...... . 
"Herrens" ............... . 
Vårdhemmet, Björkliden, 
Kortebo, "en blomma på. Erik 
Folkes grav. Ps. 126: 5-6" . 
F. D., Sthlm, "en tacksam 
blomstergärd till älskade Erik 
Folke" ................ . . . 
O. c., A. B., E. B., Mullsjö, 
"till Erik Folkes minne med 
vördnad o. tacksamhet" .. ... 
A . o. A. W., Skillingaryd, 
"en blomma på Farbror Fol
kes grav" ........... . ... . 
M. B., Umeå, "en blomma på 

10:
20:

2: 

50:

100 :

25 :

25:

50:
8:60 

10:

25:

30:
50:
5: 
5: 

10:
41:40 

10:
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25:
25:
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10:
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30:
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15:
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1389. 
l390. 
1391. 

1392. 
1393. 
1394. 

1395. 

1396. 

1397. 

1398. 

1399. 
1400. 

1401. 
1402. 

1403. 

1404. 
1405. 

1406. 

Erik Folkes grav" ......... . 
Skellefteås Kinakrets, "en 
tacksamhetens blomma vid 
Farbror Eriks bär" ........ . 
Onämnd ................. . 
Onämnd, "till Erik Folkes 
minne" ................. . 

O. o. O. v. M., Sthlm, "i st. 
för blommor vid Erik Folkes 
bå r" ........... , ....... , . 
M. o. ] . v. M., d:o, d :o . . . . . 
C. S. , Orebro, d :o . . . . ... . . 
M. o. H. S., Sthlm, d:o . . . . 
E. L. , Gargnäs, "en liten 
bl omma vid Farbror Eriks 
bår" . .. ................. . 
"En länk, till Farbror Eriks 
minne" ................. . 

I. O., Uppsala. "Med tack till 
Gud för Erik Folkes livsgär
ning o. personlighet" ..... . 
En blomma vid C. Olssons 
bår, Vä rn amo ............. . 
H . o. B. H. , Smedslätten, "en 
blomma på Farbror Eriks 
grav " .. . ..... .. .. .. . . .. . . 

K V. F ., Sthlm, d:o ..... . . . 
"Till Erik F olkes minne" .. 
S. W .," Lidingö, "i st. för 
blommor vid Erik Folkes bår" 
H. H ., Södertälje, d:o ..... . 
K. o. E. R, ]kpg, d:o ..... . 
D :0, " i st. för blommor vid 
vår vän Anna \Vilkens bär" .. 
Kinavänn e r i Herrljunga, "i 
st. för blommor vid Erik Fol
kes bå r" ................ . 
Bureå. Kinakrets, "tackof
fer", en blomma vid Farbror 
Eriks bår" .. .... . ......... . 
K. S ., Vinslöv, " till Farbror 
Erik Folkes minne" ....... . 
M. O., Stocksund, "en min
nesblomma åt den käre vän
nen Erik Folke" ........... . 
M. S., Mora .............. . 
Skärstads Södra Yngl. o. 
] ungf rufören. . .......... . 
Olmstads Vestra syfören... . 
A. O ., Norderön" till 1. Ack
zells underh . . ............ . 
H . S ., "en blomma vid Erik 
Folkes bå r" ........... . .. . 
E . E ., Mörön, d :o ...... .. . . 
Onämnd, till S. o. H . Eriks
sons underh. gm E. E., Mör-
ön ...................... . 
A . o. A. B., Duvbo, 10:-, E. 
A ., 10 :-, L B., 2 :-, A. o. 
R]., 5:-, W. o. M. B., 
10 :-, M. o. C. B., 10 :-, M. 
H., 5:-, R o. r. B., 5:-, D. 
B., 5:-, E. B., 5:-, H. W ., 
3 :-, "i st. för blommor vid 
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Erik Folkes bår" .......... . 70:
1407. 	 H. R., Råsunda, "en liten 

blomma på Erik Folkes grav" 10:
1408. 	 Länkarna, Linköping, "i st. 

för blommor på Farbror Eriks 
grav" ............... . ... . 5: 

1409. H. ]. D., Sthlm, "d:o på 
Erik Folkes grav" ........ . 25:

1410. A. K., Stensjön ........... . 50:
1411. D. P., Tingsryd, "en blomma 

på Erik Folkes grav" 10:
1412. J. o. E. S., Sthlm, "i st. för 

blommor vid Erik Folkes 
bår" .................... . 20:

1413. L. o. O. F., Vittsjö, "ett tack 
för vad Gud givet oss genom 
Erik Folke" ............... 50:

1414. H. P., Umeå, "till Erik Fol
kes minne" ......... . .... . 10:

1415. " Men Gud ... ", till Elna Le
nells underh. . ............. . 10:

1416. M. R., Agunnaryd ......... . 40:
1417. E. E., Sävsjö ............. . 10:
1418. 'En missionsintresserad", gm 

Kinakretsen, Gbg ......... . 50:
1419. Kinakretsen; Skelleftehamn, 

"en liten blomma vid Farbror 
Eriks bår" ................ . 33:50 

1420. "En födelsedagsblomma", 
Skelleftehamn ........... . 5: 

1421. E. O., H. W., 'i st. för blom
mor vid Erik Folkes bår." .. 5: 

1422. L. L., Brattsbacka .... .. . . .. 25: 
Kronor 13.622 :86 

Särskilda ändamål. 

1158. 	 A. H., Skövde, på missions
dagen, till G. Carh~n, för li
dande kineser .............. 10:

1164. E. L., Sjötorp, till de sjuka 
o. nödl. i Kina ............ 100:

1165. G. R, Sollefteå, till Joh. 
Aspberg, att anv. efter 
gottf. .................... 25:

1168. 	 E. o. M. S., Misterhult, till 
Maria Petterssons barnh. . .. 60:

1169. D. d'A., Sthlm, till M. Lin
der, Pucheng, att anv. för ki

nesflickan Wang Su-meis 
skolgång, läsåret 1939-40 .. 40:

1173. M. M., till Hugo Linder, att 
anv. efter överensk........ . 50:

1184. E . P., Lindesberg, till Maria 
Nylin, att anv. efter gottf. .. 10:

1200. M. P., Kumla, till barnh . i Si
nan ..................... . 50:

1201. N. W ., Sthlm, till d:o ..... . 5: 
1202. R. c., till Hugo Linder, att 

anv. efter överensk......... . 50:
1209. Onämnd, till de nödl. ...... . 10:
1210. M. L., till Gerda Gustafsson, 

att anv. i kvinnoarb. . ..... . 12:
1234. Barnh. i Sinan, en liten blom

ma till Erik Folke på sjuk
bädden. "Se på mina händer 
har jag tecknat dig. Du är 
min" ... . ... . ............ . 50:

1369. S . T., Nockeby, till bihe\kv. 
i Yungtsi underh.......... . 50:

1386. Vänner i Algarås, till Maria 
Petterssons barnh. . ....... . 13:

1423. 1<. B., Umeå, till "Höst
blomstrets" underh. i Pucheng 75:

1424. 	 "Nya länkar", till Hanna 
Wang för kvinnoarbetet 
Pucheng ................. . 100:

1425. Ch. v. A., Kimstad, till Ma
ria Petterssons barnh. "i st. 
för blommor vid Erik Fol
kes bår" .. . . .... . ... . ... . 10:

1426. A. J.. sparb. 30:-, Joh. Upp. 
5 :5, 	 till "Tacksamhet" o. 
"Barmhärtighet", hos Maria 
Pettersson 35: - ........... 65:

Kr-on- o- r- -=7""85=--: 

Allmänna missionsmedel 13,622:86 

Särskilda ändamål 785:

S:a under aug. mån. 1939 Kr. 14,407: 86 

NI ed varmt tack till vm'je givare! 

"DH skall förn imma att jag är Herren, och 
att de som förbida mig iclle komma på 
skam." Jes. 49: 23. 

INNEHÅL L: 
Erik Folke in memoriam. »Herren gav och Herren tog. - Erik Folke - »den i Herren 
älskade.» - Erik Folke - en missionärsbarnens vän och förespråkare. - Erik Folke - mis, 

sionsexpeditionens ledare. - En stor högtid. - Från Red. o . Exp. - Redovisningar. 

E.xpedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 


Telefon: 10 H 59. 105473. Postgirokonto n:r 502 15. 
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ANSVAR IG UTG IVARE: M. LINDEN . 

»Gud vare tack, som giver oss segern.»::: 

"Jesus sade: Jag;1r upps tåndelsen 
och I i vet. Den som tror på mig, han 
~kall leva, 0 111 han än dör. Och yar och 
\.' n som leve r och tror på mig, han skal l 
<tlclrig någonsi n dö. " Joh. l I: 25, 26. 

" Salliga iiro dc människor som i dig 
hav-a sin starkhet. de vilkas håg stå r till 
dina y~lgar. Kär dc \"<lIlura genom T fIre
da len göra de elen rik pil kä llo r, och 
höstregnet hö ljer den med villsigne lse r. 
De g;l från kra ft ti Il k ra f t; så t riida de 
fram inför Gud på Sion.·· Ps. ~4:6-K. 

"Det ii r min triingtan och mitt hopp 
att jag i intet skall komma på skam. 
utan att Kristllo., nu s:\50m allti d , skall 
a v mig med all fr imodighet bliva fiir
hiirligad i min kropp, det m;\ ~ke genom 
liv el ler genom dön. Och att leva, det 
iiI' fö r mig Kristus. och att dö, net iir 
för mig en Yinning." Fil. 1 :20, 21. 

Jesus sade ti lJ si na Ei rjungar: "Detta 
11ar jag talat till Eder , för att min gläd

* Bibelord , vilb läs tes ;IV kyrkoherde 
];t:ngtson efter mi s,:iunsföres tå ndare E. Fol
],,~,; jordfästning. 

je skall bo i ede r , och för att eder g lädje 
skall bl iva fullkomlig." Joh. IS : 11. 

" Den nåd som ha r blivit mig givel1 
av Gud: att jag skall förrätta Kris t i 
Jesu tjänst bland hedningarna och vara 
en priisterl ig förvaltare a v Guds evan
gelium, Sfl att hedningarna bliva ett ho
nom \'iilbehagligt offer, heJ'gat i den he
lige Ande." Rom. IS :T5, r6, 

"Detta förgiingliga måste ikl äda sig 
oförgänglighet, och detta dödliga ikläda 
sig odiid lighet. Men när detta förgäng 
liga har ikl ätt sig oförgänglighet, och 
det ta dödliga har iklätt sig odödlighet. 
då ska ll det ord fullbordas, som står 
skrivet: 'Döden är uppslukad och seger 
nmnen.' Du död, var är din seger? D lI 
död, var iir din udd ? Dödens udd är 
synden, och syndens makt kommer av 
lagen. Men Gud vare tack, som give r 
oss sege rn genom vår Herre Jesus Kri s
tus! Al ltså, mina älskade bröder, varen 
fasta, orubbliga, alltid överflödande 
Herrens verk, eftersom I veten att edert 
arbete icke är fåfängt i Herren." 

. l Kor. r 5 :53-58. 

i 
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Tacksägelsestund i Skellefteå. 


Samma dag som missionsdirektor 
Erik Folkes stoft vigdes till den sista 
vilan, samlades en skara missionsvän 
ner i Skellefteå till en tacks;igelsestund 
inför hans minne och livsgärning. 

Det blev en högtidsstund, d ~t "i på 
nytt blevoerinrade om vad denne Glids 
man varit för många personligen hiir i 
vårt ·hemland och i de hi stna försam
lingarna i Kina. 

E. Folkes jordfästning i Osc,mkyrkan, Stockholm. 

Stunden. SOI11 inl eddes med sången 
687 i Sions Toner och Gudsordet ur 
den 84:de Psalmen samt bön , lyf
te "åra tankar och sinnen upp 
från jorclegruse t till den härlig'het 

dit Erik Folke nu hiimtaot s. Far
bror Erik fick P ;'l ett kraftigt sätt 
tala till oss håde genom s itt liv och sin 
död. IVUnga heli ga minnen från hans 
bibelstudier OL'l1 uppbygge\sestunder 
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samt andra Guds m~ins tankar om vad 
Farbror Erik betytt för all svensk mis
.sion väckte stor tacksamhet ibland oss. 

Sv. Missionen i Kina - denna heli
ga arvslott som lämnats åt oss, blev 
stor, och ansvarsfullt blir det att rätt 
kunna förvalta det underbara arvet, vil
ket ju bör bliva för oss den angeläg
naste omsorgen dag för dag. Orden ur 
Jes. 60:22 och I Kor. 15:58 gav oss i 
\'år stora modlöshet åter frimodighet. 

Vad den kinesiska församlingen ägde 
i Farbror Erik, tolkades av vår nyss 
hemkomna missionär Tyra Lindgren, 
S0111 på ett gripande sätt erinrade om 
den kärlek och aktning, som kineserna 
lägga i dagen för minnet av den öd
mjuke och store Gudsmannen. Hon ta
lade även om vad Farbror Erik betytt 
för hennes eget personliga liv och för 
alla våra missionärer på fältet. 

Vår Frälsare Jesus var oss m~irkbart 
n~ira under den stilla stunden, d~l vi på 
knä inför honom gemensamt och fullta
ligt uppstämde vårt tack för allt vad 
vår älskade Farbror Erik fått förmedla 
från vår Gud till hemland och hedna
\'ärld, en gärning som först i evigheten 
uppenbaras till sin rätta halt och om
fång. Vi fingo utbedja ny nåd och kraft 
för hans kära efterlevande maka och 
barn, för alla inom vår kommitte och 
expedition, för vilka Erik Folke varit 
oumbärlig, mänskligt talat. 

Vi erforo något av den helige kraf
tens Ande, som i så rikt mått varit över 
f'arbror Erik, och vi utbådo oss likt 
Elisa den nåden att en flik av hans man
tel måtte fal la över den man, som Gud 
utkorat till Farbror Eriks eftertr~idarc, 
])et var en skara från när och fjärran, 
som samlats på "Solsidan" den aftonen, 
och då många av deltagarna uttryckt 
sin önskan att flera av Missionens vän
ner och förebedjare skulle genom vår 
missionstidning få dela vår minnes
stund, har det gjorts ett svagt försök 
att delge något av vad vi i den stunden 
och allt framgent komma att erfara in
för Erik Folkes minne. AftonE'n avslu
tades med sången 80 i Sions Toner och 
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dessförinnall uppl~istes verser, som Ida 
Grankvist ägnat åt hans minne samt 
\'ad f. d, missionsdirektor G. Dahlquist 
så hjärtevärmande sagt Olll den "goda 
kristna människan Erik Folke". 

"Och vi samlas till högtid och skiljas 
ej mer 

då den eviga morgon har grytt 
och vår vandring i tro ibland skuggorna 

här 
blir i åskådning evigt förbytt." 

A. fl-

Minneshögtiden i Stockholm. 

Tisdagen den 12 sept. samlades en 
stor skara missiOllsvänncr i Betesc1a
kyrkan kring minnet a\' missionsföre
ståndare Erik Folke. 

Högtidsstunden inleddes med sjung
ande av sången: " I djupet av mitt hjär
ta en s tad jag högt ;ltrår" Doktor KaTt 
Fries framträdde sedan och inledde 
mötet med bl. a. följande ord: Den 
man, kring \' ilkens millne vi ;iro sam
lade, har gått den viig 0111 vilken vi nu 
sjungit. Nu står han segerkr()nt inför 
Lammet, som vunnit seger för honoll1. 
Jag vill hälsa er alla. som samlats 
kring Erik Folkes minne. \'i.i.lkomna. 

Pastor J. Arwen läste lir } ..Iebr. I I: L 

2, I3, J6. En trosbimpe har 1~1l1lnat oss. 
Vi här i Betesda lärde att iiJska honom, 
och jag är tacksam för de gånger, jag 
fått tillfälle att lyssna till hans förkun
nelse. Jag v,"[gar' säga, att \'i betrakta 
det som en fÖl'm;lI1 att dellna stund fick 
hållas här, och 'jag heder att å Betesda
församlingens vii.gnar El hiiisa er väl
komna ii.ven till de bönestunder på tis
clagarna, S0111 nu taga s in hörjan. 

Komminister Theodor Sandberg, som 
under 40 år stått som Erik Folkes med
arbetare i . Kina, talade diircfter. Hans 
text var ur 5 ·Mos. 33: 3 g. Ö. "De he
liga i folken iiro all<1. i din hand. (k~ !ig
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ga vid din fot och upphämta av dina 
ord .. ' Dil budet kom till oss 0111 Erik 
Folkes henlgång och sedan kallelsen til! 
denna sammankomst nådde mig, fram
trädde dessa ord med så stark belys
ning. Jag tyckte mig i dem se en kort 
sammanfattning av det liv som nu var 
slut. Så började talaren och fortsatte: 
:Men det iir ocksfl en sammanfattning 
av "ad det nu iir, ej bara varit men allt
jiil11t iir i Guds hi;nmel, inför hans fot 
under upphämtande av hans ord. Ja, i 
Guds elen allsm;iktiges hand har Erik 
Folke mtt vara innesluten. Hela sitt 
lilnga I i v har han fått leva och verka 
för s in Herre och NEistare. Han har 
fått "ara till större välsignelse iin de 
flesta andra, välsignelse för oss här 
hemma och för dem därute. Vad har 
hemligheten till detta Yarit om ej att 
han "ar i Guds hand. Därför har Gud 
kunnat bruka honom som sin tjänare 
och ge framgflng åt si tt eget verk. Bö
nCII "ar hans liv . Det var vägen på 
"ilken han nådde till nådens tron och 
grep 0111 välsignel sen för ,re rket hemma 
och ute. Mfl vi aldrig glömma eller för
Stimma denna förm ån. . Herren hjälpe 
oss att alltjämt förbliva i hans hand 
och sjulIka ned vid hans fot i helig för
bön för verket och upphämta och' leva 
a\' Herrens ord. 

Missionär August Berg talade om en 
del personliga minnen , dels utifrån fäl
tet och dels här hemifrån. Han ville 
som Ö\'erskrift sätta ordet: Efterklang 
och S0111 inledningsord Ps. 126: 5-6. 
"De som så med tårar skol a skörda med 
jubel - de komma åter - och bära 
s ina kärvar. " 

Under tfirar fick Erik Folke börja 
sitt arbete som ensam missionär. Men 
han fick ocks;'t skörda, och han fick se 
hur verket gick framåt. Nu har han fått 
se skördarna och med jubel fått bära 
fram sina kiirvar. Nu har han hunnit 
målet. 

Vid det samkvill11 som sedan följde 
talade först komminister Joh. H off, 
och han sade bl. a.: Jag vet ingen som 
Sil tydligt och innerligt kunde tala Guds 
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ord SO I11 farbror Erik. Han kunde 
tala 0111 Joh. 3: 16, om Jesu offer p il 

korset oss tillgodo, 9ch det ~lr korsets 
evangelium vi behöva. Vi behöva höra 
att Jesus Kristus är död för vål' synd 
och uppstånden för V;lf rättfärdighets 
skull, och det kunde farbror Erik tala 
om så underbart att det blev såsom nå
got nytt. 

Rec1aktör Jakob Lundahl tal adc 0111 

att för honom hade Erik Folke synts 
stor emedan han var en så verkligt 
sann männi ska på samma gång S0111 hall 

var en Andens man. " En helgjuten 
andlig människa val' Erik Folke . och 
det är det högsta jag kan säga om ho
nom . " 

Komminister Thorste·Jt Folke talad e 
om ett av de sista samtal han haft med 
sin Far och som rörde sig om bestående 
värden. Kontentan av det hela. sade 
han, blev, att det enda som blev bestå
ende det val' det som var av Gud. 

:Missionär Martin Bergling talade 
särskilt om vad farbror Erik varit för 
de m'issionärsbarn, för vilka han stod i 
Fars ställe. Och han sade, att aldrig 
hade deras riktige Far kunnat ha större 
kärlek och omtanke om dem än vad far 
bror Erik baft, 

.Missionär Nits Styrehus talade 0111 

ett minne från Erik Folkes sista besök 
i Kina, då de voro samlade på Kikung 
en sommar. Vid ett bönemöte talade 
han då över ordet: " Det ~ir ett fast o rd 
och i allo väl v~irt att mottagas -" 
I Tim . l: IS. "Jag kommer inte ihåg 
vad han sade, men det stärkte vår tro." 

Missionsföreståndare Martin Linden 
lämnade som minnesord Hebr. 13: 7: 
"Tänken på edra lärare - sen huru dc 
sI utade sin levnad, och efterföljen de
ras tro." Jag ber, sade han, låt oss 
bedja för varandra, att vi må kunna 
vandra i farbror Eriks fotspår såsom 
han vandrade i Jesu Kristi fotspår! Vi 
ha fått en hälsning från Svenska Mis
sionsförbundet som lydde så: "Herren 
tar hem sina tjänare men fortsätter sitt 
verk." Låt oss minnas att verket skall 
fortsätta' Låt oss bedja om nåd att 



10 okt. 1939 SINIMS 

efterfölja dr grundläggares och leda
res tro. 

Minneshögtiden avslutades med a ,,
sjungandet av sången 478 Sv. ?I'f is
sionsförbundets sångbok. 

H. B. 

Brev från Petrus Hsi. 

Kära :G'ru Folke. 

:\fäL' j<1.g ;lte rkolll fdn e n predikoresa 
mottog jag den so rgliga nyheten om 
att m issions för es tå ndareJ."'olke tagits 
ifrån Eder. Jag känne r mig mycket 
sorgsell med tanke på Er och Er familj, 
lI1en med tanke på min k~irc gamle Pas
tor känner jag glädje, ty jag vet at t han 
nu åtnjuter \";lIförtj~illt \"ila och lön för 
sitt arbete. 

Jag vet att det \·rtr ett resultat ay- Er 
ll1ans självutgi\'ande arbete för Kina, 
att den missio n SOIll jag tillhör (Au
gustanas)'noc1en) hörj ade att ocksft ar
beta i mitt hemland. Om Er man ej 
först öppnat ";igen, ;ir det troligt, ' att 
jag aldrig ±<"\tt höra evangelium och 
alltså ej Htt tiJlf;ille till frälsning. Där
för ;ir mitt hjii l"ta nu yemodigt efter
som han gått bort från oss . 

Från den s tulld elit jag mottog under
riittel sen Olll han s he11lförlovlling har 
jag ftter och flter k01l1mit att hinka p[t 
den tro och lydnad han visade inför 
Guds befallning att föra det vidsigna - . 
de evangeliet till Kina. Drt intet mis
~ionssiillskap var villigt att sända ho
nom gick han ju ensam i fö rtröstan på 
Guds löfte. Jag knn ej lft ta hli att hin
ka på alla de. s tora s\'Ptrigheter, S0111 
han ö,'erval1n, då han för So ttr sedan 
utsådde evangelii utsiide på det då ohe
arbetade fältet. Pft den tiden " ;:\1" det 
ju tusentals kinesiska mil till niirmaste 
e,'angelii budb;irare . 

Hans vhg såsom ballbrytare yar en 
kOLosets o c h lida ndets v;ig. Hans f y
:;iska sh'iil som andliga lidanden 111i'tste 
ha varit intensin under det att ha n sii 
hj ~i1 temodigt öppnade vägen för och 
lade grunden till de kristna församlin-
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gar, som nu finnas d ii rutc. Hågkomsten 
av ha ns ti'trar och aLbete då pressar 
fram tfirar ur mina ögon. Nyheten 0111 

hans hemförlovning kommer att föror
saka sorg i många troendes hjärtan i 
Ki na. Jag skri ver detta S ~l som en re
presentant för Kristi kyrka i Kina, och 
jag beder att Guds hugsvalelse i rikas
te m;ltt skall skänkas Er i Er sorg. 
Detta gäller Debil hela Er familj, som 
drabhats av denna förlust, och iVIissio
Ilen i Sverige med dess arbetare och 
vanneL 

Dil vi se det tillsti'tnd i vilket \";irl
rlen 1111 befinner s ig, dess oro och olyc
ka, då kunna vi ej annat ;in med en 
djup 1:ingtan ?lstl1nda .ksu Kri:iti snara 
i'tterkomst. Denna jord iir sa nnerligen 
ej ,,;ht hem. Vftrt hopp ii r att sna rt fa 
gå till \' ;ht yerkliga hel11. Vår k~i.re, 

gamle Pastor Folke jr d;lr hcmma och 
inv;inta r oss. ?:få ITerrC'n leda oss alla 
så a tt , -i i trygghet 11;"1 lll ;'t1et. (];j l" \" i 
skola hli ;tterförenade för alltid I ,'\l11en. 

Den 28 al1gusti I939. 
Petrus Hsi. 

(Qvers. a v .\f. L) 

Hemkommen missionär. 

Redan den S augusti anhimle v,\r 
mission~ir , fröken Thyra f.indgre-n till 
hemlandet, ehuru detta på grund av 
förbiseende CJ tidigare meddelats 
vår tidni ng. Vi bc om II rsäkt för det 
långa dröjsmålet och uttala hiirm ed ett 
varmt välkommen till fröken Lindgren. 
nU tiden i hemlandet bli rikt välsig
nad l 

Bre,- till fröken Lindgren kunna "d
resse l"as till S. :M. K:s expedition. 

Familjenytt. 
Missioni.irsparet Hanua och Se.lfrid 

Eriksso'n fingo elen 31 augusti en dot
ter, Karin Sigbrit. Shii! 1;10r som dot
tel" befunno s ig "iil då brevet skrevs 

l 
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dCl! 2 scpt. - Vi gratulera och tillön
ska familjen Eriksson Guds rika nåd 
och yälsignelse. 

Missionärernas utresor. 
. De i våras uppgjorda planerna för 

utresor linder hösten ha visat sig omöj
I iga att genomföra emedan båtbolaget 
annullerat de gjorda biljettbeställning
arna . I stället har Kommittens för 
S. M. K . arbetsutskott nu beslutat 
gara ett försök a tt ordna utresor för 
sex lnission~irer öve,- Amerika. D essa 
sex äro missioJl~irsparet Olga och Nils 
S tyrelius salnt fröknarna Elna Lenell, 
Hanna Wang, Ebba Viden och Maja 
Lund111ark . l'vlissionärsparet Styrelius 
beräkna att göra några veckors uppe
hå ll i Amerika . Avresan från Stock
holm blir, om det går att förverkliga 
nuvarande planer, den 20 november , 
men närmare meddelanden härom in
föras i ett kommande nummer av vår 
tidning. 

På grund av nuvarande förhållanden 
kunna de utresande i regel ej medtaga 
paket till missionärerna på fältet. 

För de tre nya missionärerna plane
ras ej utresa i höst . Troligen komma 
de att under vintern studera kinesiska 
språket på vårt missionshem i Duvbo 
st~i1let för på språkskolorna i Kina. 

Från Kommittens sammanträde 
den I2/9. 

Kommitten för Svenska Missionen i 
Kina hade sitt höstsammanträde den 
12 sistlidne september. Den stod då in
för den ansvarsdigra uppgiften att ut
se en ny missiollsföreståndare och gick 
till denna uppgift under en stark känsla 
av ansvar inför Gud och under mycken 
bön. Efter omsorgsfull t övervägande 
beslöt Kommitten genom enhälligt val 
att kalla missionssekreterare Martin 
Linden till befattningen såsom mis
:5iollsföreståndare. Detta val skall en
ligt S. M. K:s stadgar underställas 
missionsledningens på fältet prövning, 
och Linden a nmodades att i avvaktan 
på resultatet a\' denna prövning t. Y. 

tjäna såsom t. f. ll1i ss iollsföreståndare. 
Då härigenom befattningen som mi s

sionssekreterare blivit ledig, har Kom
mitten till dess innehavare tills vidare 
utsett missionär kJartin Bergling. Detta 
" tills vidare" anger Kommittens upp
fattning att hans arbetskraft icke bör 
för all framtid undandragas fältet , 
men den har i nu föreliggande omstän
digheter trott sig se en Guds ledning i 
den riktning beslute t anger. 

1U dessa tjänstem~in omfattas med 
k,irlck och förtroende och må de stöd
jas i sin tjänst genom trogen förbön I 

KinaIänkarna i Stockholm. 

samlas torsdagen den 1 2 oktober kl. 7 
e. m. på SvensIw Missionen.s i Kina ex
pedition, Drottninggatan 55 , Stock
holm. Alla varmt välkomna' 

Bönemöten för S. M. K 
hållas i Stockholm varje tisdag kl. 7 
e. m. i Betesdakyrkan , Floragatan 8, 
och varje fl'edag kl. 2 e. m . på S. M. K:s 
expedition, Drottninggatan 55 . Varmt 
välkomna I 

Försäljning för S. M. K: 
Den sedvanliga försäljllingen för 

Svenska Missionen i Kina. som varje 
år anordnas av syföreningarna i Stock
holm för S. M. K., hålles i år onsdagen 
deli 29 november på K. F. U. K. , 
Brunnsgatan 3. Vi anbefalla härmed 
denna försäljning åt missionsvännernas 
hågkomst. "Kinaiänkarna," hoppas att 
även i år få ha ett eget bord vid försälj
ningen och gåvor härför såväl som för 
övriga borel emottagas med tacksamhet. 
Må försäljningen också få vara ihåg
kommen i förbön I 

Senaste nytt från Kina. 
De senast anlända breven från Vrtra 

missionärer i Kina äro skrivna i slutet 
av augusti och början av september. 
Förhållandena prl S. M. K:s fält synas 
ej hava undergått någon större föränd 
ring. Postförbindelserna i Kina synas 
ha blivit något bättre, och man be r oss 
föreslå, att buv till 111:issionärerna i 
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ShOHSi förutom elen yanliga ad ressen 
Ht påskri Hen: Via _'l'iber/a and Peking 
North China. .Möjligen grt breven till 
missionärerna i Shensi och H onan ocl-::
stl fram fortare med denna p;tskrift , 
men detta torde iinfltl S;l liillge vara me
ra osäkert. . 

Missionärsparct Frances och Ake 
Haglund hade ?tterkol11 l11it till fältet, 
och Johannes Aspberg ~amt Arne 
JJendtz voro prt väg. Vi ha ej ännu hört 
att ue lyckats n;'t fram till fältet men 
h o ppas att så nu iir fall e t. 

Må förbönen för Kina och de yftra 
diir ej tystna under denIla alh'arstid 
diirute och härhemma! 

»Hans Stjärna i Östern.» 

~. M , K:s ill ustrerade missionska
Jender "Hans Stjärna i Östern". som 
i år för sista g'ilngen redigerats av mi5
sionsförestånda re J:'rik Folke, före
ligger nu fä rdig att expedieras ocll rek
visi tioner mottagas tacksamt på S\". 
Missionens i Kina exp. , Drottninggatan 
55, Stockholm. Priset iir i likhet med 
föregående år !täft. kr. I: 50; kart. kr. 
2: - och klotband kr . 3: - per ex . D rt 
minst 5 ex. rekvireras lämnas 25 % 
r.abatt, men köparen beta lar .frakten. Vi 
motse med tacksamhet rekYisi tioner. 

Länksammandragning i Jönköping. 
Jönköpings och Huskvarnas Kina

länkar inbjuda till liinksammandrag
ning på Jönköpings Kristliga Yng
lingaförenings lokaler, Östra Storgatan 
38, Jönköping. söndagen il.:1/, 32 okto
ber 1939. Möten hål la s kl. J 1,30, 12,~0. 
11'\ och I9,30, varjämte gemensam mid
dag anordnas på .Milster Gudmimds 
källare kl. IS till ett pris a,,- kr. 1:50. 
Vid mötena I11cc!l-erka f röknarna Lisa 
BIolII och Ehn Lindqvist samt sekr. 
Carl Gust. Voss och herr ,Vils Selan
der m, fl. Deltagare från anclra or ter 
än Jönköping hiiisas varmt välkOl1lna 
och li kaså deltagare frim denna stad. 
Anmälan om deltagande göres til! herr 
Edvin Haglund, 1lyntgatan I 2, ]önkö
pi ng , senast torsdagen (len 19 oktober. 

Dagny BergIing 70 år. 

Dagny Bergling. 

S\"Cnska j\:[iss iollens i Kina missio
niiI' fru Dagny Hergling, f. Aas, fyller 
den 17 oktober I939 70 år. Hon anlän
de för första gången till Kina den 4 
mars I893, då såsom missionär inom 
Den Norske Kinamisjon. Är I895 in
gick hon iiktenskap med missionär Ro
hert Bergling, och Svenska Missionen 
i Ki na ha r sedan dess haft förmånen 
at t få äga heune såsom medlem och med
arbetare, en förmån för vilken vi ha rik 
anledning till tacksamhet. 

Må Missionens vänner med oss på 
högtidsdagen tacka för vad Gud givit 
genom fru Bergling sam t för henne ut
bedja lycka och yälsignelse från Gud! 

M.L. 

U nderbart bevarade. 

K;ira Missionsvänner' 

Först ville jag säga ett varmt tack till 
Eder alla, som bära verket och Herrens 
tjiinare härute i trofast förbön fram in
för Gud. A tt vi ha en al lsmäktig Gud, 
som bör bön och svarar, det fi't vi ofta 
erfara. 

Våra missionsstationer ha denna vår, 
trots hotande faror, bevarats på ett un
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derbart sätt. Flygmaskiner ha gfmg 
efter annan dragit fram över vår stad, 
och två gånger har den utsatts för bom
bardemang, men ej så mycket som en 
fönsterruta inom vårt område har ska
kats sönder. Den sista tiden ha vi haft 
det synnerligen lugnt. Alla tre stormö
tena i respektive Hancheng, Hoyang 
och Ch'enghsien ha fått hållas under 
lugna yttre förhållanden. Är det icke 
ett stort tackämne? Visst vilja Ni även 
förena Eder med oss i tack till Gud 
för de 96 pe!'soner, vilka unde!' de nyss 
nämnda mötena förenats med försam
lingen, vi ville hoppas och tro, att de 
även förenats med sin FrilIsare för att 
för evigt vara hans. Största antalet var 
i Hancheng, 72 personer hlevo döpta 
där. Medriiknat 3 officerare. \·ilka tidi
gare döpts, har den kristna skaran i 
v{lrt distrikt ökats med 99 personer den
na vårtermin. Bedjen för dem att de 
må bli bevarade och få kraft att förh ii r
liga Herren i sin hedniska omgi vning. 

Ett tredje tacksägels.:iimne är den 
hunger efter det tryckta bibelordet, som 
förnimmes. Så väl nya församlingsmed
lemmar som utomstående - därav en 
hel del militärer - önska bihlar. Ty
värr ha vi under en rätt lång tid nöd
gats giva nekande svar till dem, som 
velat köpa, emedan bihlar ej kunnat 
uppbringas. På senare tiden har dock 
ett litet lager kunnat anskaffas och fle
ra exemplar väntas k0I11111a. 

P,'l tal om bibelordet så ha vi i Y ~lr i 
Hancheng haft kurs för kvinnor och 
unga fl iekor. Det har vari t en källa till 
glädje att tillsammans med dem sitta 
ned och ösa 11 r Guds ords rika källa. 
Sanningarna däri hli så mycket större 
och härligare, när man får dela dem 
med andra . Men anwaret bl i r också 
större. Jag tänker då på vad Paulus 
säger om att vid predikan för andra ej 
själv komma till korta vid provet. 
Några deltagare i kursen stannade även 
kvar över dopklassen. Ett par a\' dem 
blevo döpta. 

Det ä r nåd men od;så ansvar a tt få 
följa en själ till korsets fot' Det är sär

skilt en ung kvinna , som Herrcn lagt 
på mitt hjärta. Hon förstod mer än de 
flesta, kunde svara på frågor bättre än 
de flesta; men hon tycktes även ha lät
tare att falla för frestarens snaror än 
många andra. Men Gud, som begynt det 
goda verket i hennes själ skall förvjs~o 
fullborda det. Vem vill taga henne som 
ett bönebarn och bedja henne igenom, 
att ä ven hon en gång mil stfl I yckl igt 
biirgad därhemma? 

Med hjärtligaste hiil;;ningar fdln 

Eder i Herren tillgivna 

Astrid Lö!gren. 

Hoyang den 2-+ maj I939. 

Fortbildningskursen för mis:: 
sionärer vid Holsbybrunn. 

Det var förvisso en . god tanke. "om 
S venska 1l[issionsr;tdet sa tte i \' e rk
sbllighet, då det bcslöt att, om möjlig t 
vart tredjc [Il', anordna en fortbild
ningskurs för l11issioniircr. DCil första 
av det slaget höll s 1921 i HoIsby
brunn, och i år avhöljs den sjunde, fort
farande pil samma plats. Lil1lpligare 
mötesplats än denna kan lilan s\,;trl igen 
tiinka sig. 

Kursens ledarc \'ar professor /..:. B. 
Westman, ordförande i Sv. Miss ions
rådet . Kursen hade ntt en rekordartad 
tillslutning med 215 ann1:ilda cleltagare. 
varav 140 missioniirer. Den tog sin 
början den 19 :de augusti och fortgick 
ti II den 27 .:de i samma må nad. 

J sitt inledningsföredrag talade o rd
föranden ingående och allvarligt utga ' 
ende från orden i I Tim. I: 12-17, 
om det att Gud ansett oss yiirdiga att 
vara hans budbärare. ~öclel1 i världen 
iiI' stor och skr~imma!l(le. Vad SOI11 .kan 
avhjälpa densamma ii r i nm:11;\llet i V ;'I rt 
budskap. det att Jesus Kristus har 
kommit i viirldcll för att fridsa syndare. 
Talaren poiingterade vidare betydelsen 
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av ömsesidigt förtroende Qch ville sär
skilt trycka på att dessa de olika mis
sionssällskapens gemensamma fort
bildningskurser äro grundade på ömse
sidigt förtroende. Vi äro alla i samma 
tjänst och därför behöva vi alla vara 
ett. Sedan redaktör Takob Lundahl lett 
i bön skreds till vål av funktionärer, 
"arvid till ordf. utsilgS professor 
\Vestman, till vice ordförande pastor 
Toh. Ekhiick, till sekr. missionär D. R. 
\Vahlqvist, samt till kassör och pater 
missionär G. Palmberg. 

En siirskild stämning vilade över mö
tet med anledning av att buclskapet om 
missionsföreståndare Erik Folkes 
frånhiiie just anlänt. Sedan ordföran
den ägnat några ord åt den avlidnes 
minne UPL)c1rogs flt missionär August 
Uerg att tala något om den man, som 
linder snart femtio är St~ltt honom så 
nära i arhetet oeh S0111 i sin livsgiirning 
bevisat sig vara en allt svenskt mi s
sionsfolks tillhörighet. 

Ta laren utgick frfll1 2 Kon. 2 kapi tel , 
där det talas 0111 profeten Elias hädan
Lird. Folke hade för oss varit "vagnar 
och hiistar". I hans sällskap satt man 
trygg, och med honom som ledare for 
man ej gärna vilse. Han var förgrunds
mannen i svensk rhission och kunde se 
tillbaka pft ett S2-årigt arbete. Nu var 
han trött och behövde vila. Saknad och 
sörjd av allt svenskt l11issionsfolk har 
han fått ingå i den eviga sabbatsron. 
Hans g iirningar följa honom efter. 

Den all varsl11ii ttade stunden avslöts 
med a tt sj unga Allhelgonasången: "Den 
stora vita här i skyn." 

På söndagsförmiddagen samlades en 
talrik menighet i den s. k. "domkyr
kan" under strålande so l och helgdags
stiimning.. Missionsföreståndare Axel 
Andersson talad.e över högmässotexten 
och påpekade d.ärvid att det fariseiska 
partiet väl iir upplöst, men att dess vä
sen finn es alltjämt och uppenbarar sig 
i egoism och iiresjuka. -I Jet blev närgå
ende även för missionärer då talaren 
påpekade hurusom iiven hos dem själ
viska be räkningar och hitrskarsinne 

kan ligga pil lur. Jesus har för aila t i
der fällt sin dom över sådant. Vid ei
termiddagens möte höll missionssekre
terare K. A. Moden, Stockholm, mi,o
sionsföredrag med anknytning till P;;. 
96 och mrssionär A7tgust Berg talade 
därefter över Apg. 26: 22, 23. Siste ta
laren var då mongolmissionären Jod 
Eriksson, som talade över Hebr. 12: I 

-3· 
NHlI1c1agens möten i [[l eddes med mor 

gonbön a\- missi oniir D. R. JiVahlqvisi 
frän Kina, och pit förmiddagen höll 
pastor Fritz Peterson si tt första bi IJel
studium vic! kursen. Han utgick frru) 
[Jrofetell Sakarjas ::;yne r och framhöll 
bland annat att varje profetens syn ii r 
liksom e tt svar p;'t nöd och fr ;lgor. 'V';\r 

tid iiI' fattig på syner emec!an det ~i r S;l 

litet nöd i sjiilarna. Profeten k0111 fr1in 
"myrtenlunden" , diir han varit a\'sicle~ 
lIled Gud. Ingen har fulllllakt eller r;itt 
att tala med "folket", om han icke för
LIt har talat med Gud. Profeten kiinc1c 
sig icke ensam i sin bönen·ä. ty hall 
kände att hela himmelen s intresse \'ar 
med honOlll . 

"Kristendomen och det nuvarande 
viirldsliiget" var ämnet för ett utomor
dentligt innehållsrikt föredrag, som 
lektor VV . KarlgTcn fr ån Stockholm p;t 
en, tyvärr, alltför kort tiel, gay delta
garna del ay. Han skildrade der' geo
grafiska, hi storiska och religiösa bget 
i vflr värld just nu och kristendomen s 
ställning till dessa olika förhi't1lanc1en . 

Professor K. B. vVcstman gav i en 
synnerligen intressant föreliisning CIl 

skildring av de tre stora konferenser 
som hållits i Edinburg, Jerusalem och 
Tambaram. Trettio fIl' a\- v;irld sl11 is
sionens historia iiro förknippade med 
dessa namn. V~irldsl11issiollskonferel1-
sen i E dinburg var den s tr;l.lande be
gynnel scn ti II samarbete i Guds 111 i:,
sion. En fortsättningskolllmitte bilda
des, och en period a\- enas tfIende ex
pansion i missionsv ii rldcll följde pit 
konferensen. Sedan kom "ii rIdskriget. 
Fortsiittningskol111l1itten sprängdes ge
110111 tyskarll:1.S utträde. J\'lcd 19'21 
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kom den till li\' igen genom bildandet 
av Internationella Missionsrådet. 

Jerusalem 1928. Världskriget låg 
bakom. De vitas prestige hade lidit 
avhr~ick inför de fä rgade folken. Mis
sionskyrkornas sjiilvständighet blev nu 
ell av huvudfr~lgorna. Ett annat ämne 
var den tilltagande sekl\lari smen. Vid 
konferensen kom ti il synes en uppskatt
ning av hedna religionerna, som influe
rats av libera l teologi. Det s. k. sociala 
evangeliet hade betydande rUI11. Jeru 
sa lem betydde e tt s tort s teg framåt , 
men där gjordes ock I11[lI1ga fel. 

Tambaram 1938. Tio oerhört stor
miga och upprörda ilr lågo bakorv. Det 
var märkvärdigt att konferensen ~<unde 
k0111ma ti Il s tänd, s[t 01'01 igt som det po
litiska läget var, och \'idare, att nära 
hälften a \' delega tema voro fätgade.

IDen starka gemenskapen mellan de de
legerade var en upplevelse . N u trängde 
behovet av erövrande evangelisation 
fram som en huvudfråga . De unga 
kyrkorna ville se mera sa marbete mel
lan de sändande kyrkorna, mera enhet. 
Uttalandena kri ng' den kri stna tron 
voro klarare iin i Jerusalem. Kristen
domens universa litet hävdades inför na
tionali s men. Tambaram kom med en 
viidjan om trons fördjupning, bå& med 
hänsyn till värme och tankens kjarhet. 
I allt detta behöva vi Guds nåd. ' Han 
kan giva svaga människor vad de be
höva för a tt fullfölja verket . 

Biskop Johannes Sandegrens före
drag om "Indien a v i dag" va!1 syn
nerligen medryckande. Utgående frfll1 
det politi ska läget sade talarep, att 
·detsamma \'ar hotfull t men ej hOIlpiöst. 
Vid den nationella kongressen som i år 
höll s i Tripolis, accepterades G~ndihs 
modererande politik i motsa ts till ord
förandens, S ubhas Chander Bose's 
mera radikal a. Kristus står högt ibland 
l1induer och muhal\1medaner tills Kristi 
absoluthetskra\' urgeras. Den k:ristna 
ky rkan ses mera med o\.> Iida hlicldr, om 
den ej visar sig vara indi sk utan en 
fr ilmmandc \,;lsterl älldsk produkt! De n 
kristna missionen h ån västerlandet 
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ses med -stor mi sstänksamhet, S;t långt 
den faller under felet att vara "frilm
mande" och en tjänare ~lt västeriä ndsk 
"i mperial ism". I olika delar av landet 
föras stora skaror till den kri s tna kyr
kan. Evangelisation har fått s tark be
toning till gagn för arbetet. Det vikti
gaste och det hoppfullaste i arbetet ~ir, 

att det nu finnes en inhemsk kyrka, 
som hjälper missionen i uppgiften att 
kristna folken. Gud är ej blott indivi
dernas uta n ock hel a folks Gud. Han 
il l' H e rre ÖVCI' allt li\'. 

Läka remissionens stora betydel se 
framhölls av doktorerna Ysander fr ån 
Indi en och Pa!-rl/(cr från Afrika. Det 
framhölls huru mycket som gjorts och 
kan göras, ä ven a v sådana, som icke 
fått någon större utbildning innan de 
kommo till missionsfältet. Den kärlek 
och omsorg de visade fick mången gång 
vara e tt medel att öppna dörrar för 
Guds cvangel i um. S j uksköterskans ar
bete tolkades mycket levande. H ennes 
gärning är ofta grundläggande för den 
uppgift som åligger en missionsläkare. 
Kanske är hon oförmögen att hålla vad 
vi kalla predikningar, men hennes upp
trädande som kristen strålar ofta fram 
något av Jesus själv och får vara ett 
medel till att föra själar till Gud. Ett 
missionssjukhus' vardagsgärning bör 
vara en predikan i handling. 

Professorskan l . rYestmal'l. gav en 
afton en gripande skildring av den s. k. 
"Kinahjälpens" verksamhet. Det var 
icke småsummor som insamlats och 
huru många ton av förbanclsartiklar 
och liikemedel som utsiints, fraktfritt 
tack vare rederiernas stora tillmötesgå
ende, det kan jag ej siiga. En kollekt 
på 440 kronor insamlades av de närva
rande, en icke obetydlig summa då ma n 
besinnar antalet av lyssnare och de 
ofta förekommande anspråken på offer
villighet, som under daga rna ställdes 
på alla som niirvoro. 

Pastor Pernows skildring av den 
stora nöd som råder bland Guds egen
domsfolk samt pastor Hedenkvists 
skildring av verksa mheten j vVien blancl 
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iudarna och den stora iver yarJlled des
~a lyssna till budskapet om Messias 
framkallade såviil kvalfulla känslor 
SOI11 stor tacksamhet över att Gud icke 
,ö\'e rgivit detta sitt nu sft oerhört prö
yade fol k. De gripande skildringarna 
utlöste hos åhörarna spontant behovet 
av att få hjälpa till genom ett missions
,offer , vilket uppgick till en summa a\' 
omkr. 535 kronor. 

Missionslärare vI/. Bredberg, Li
,dingö, gav i en synnerligen intressant 
för eläsning en :skildl'ing av de svenska 
missionssäJIskapens uppkomst och ut
H 'ckling, Vi fingo en rätt så ingående 
skildring av Svenska Kyrkans första 
missionsgärning, likas~t ay Evangeliska 
Fosterlandsstiftelsens, Svenska Mis
sionsförbundets, Ri hel trogna Vänners, 
Helgelseförbundets, Svenska Missio
'nens i Kina, Svellska Baptistmissio
nens, Mongolmissionens, Lärarinnor
nas Missionsförenings, IsracImissio
nens, Kvinnliga Mis~ionsarbetares, 
'örebro :Missionsförenings och andra 
:sällskaps verksamhet. Utomordentligt 
mycket har genom dessa olika svenska 
mi ss ionssällskaps verksamhet utförts, 
Är höjdpunkten nådd? En andlig för
nyelse skall medföras aven andlig väc
l:else, 

En utomordentligt klargörande och 
-intressant framställning av Muhamme
danmissionen i vår tid gavs av missio
när Gustav Ahlbert, Arbetet är ej få
fängt, Många av Islams bekännare vilja 
se Jesus, men han måste bli påtaglig 
för dem genom kristuslika ]iirljnngars 
liv, "Jesuister" (ej jesuiter) kalla sig dc 
,0111 \-ända muhamll1edanerna i Turkiet. 

Deltagarna fingo lyssna till iinJlu 
mycket mera såsom bibelstudier ledda 
.av pastor J011, Ragner, föredrag om 
mission i Somaliland, giyande predik
ningar och l11orgon- och aftonböner, 
men u trYllllllet ll1edgi ver icke att skil
-dra allt. En a\' de sista dagarna före
togs en utflykt till Fröderyds präst
gitrd, där Lina- SandelI hade sitt barn
.domshem och diir Jet minnesrika trä
det , en ask, alltfort le\-e r. Det var det 
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träd i vilket hon S0111 flicka satt och 
diktade den odödliga sangen: "Tryg
gare kan ingen vara, än Guds lilla bar
naskara," I kyrkan höll församlingens 
kyrkoherde ett föredrag om L. S" hen
nes sånger sjöngos, och kring hennes 
grav samlades sedermera den stora 
skaran för att lyssna till rlftgra minnes
ord a v professor \IVestman, 

Innan kursen avslutades inLjöds an
staltens hela personal ti Il ett festligt 
samkväm, där de hjärtligt avtackades, 
Vid avs!utningsmötet yttrade sig flera 
av deltagarna och till direktör och fru 
Albert Hansson, som ännu en gång på 
ett så förtjänstfullt och uppoffrande 
sätt ställt sig och sitt till konferensens 
förfogande, frambars ett alldeles sär
skilt varmt tack, Direktör Hanssons 
"välkomna åter", mottogs med tack
samhet och glädje, Och så var ännu en 
fortbildningskurs tillända, Må den ha 
fått utföra det vartill den varit ämnad, 
mera hängivenhet, mera inbördes kär
lek, mera kunskap, mera framgångs
rikt arbete' Gud allena äran' 

August Berg, 

Mauritzberg 1939. 
Med stor glädje sågo vi fram emot 

denna "vecka", men så kom en stor 
prövning i vår väg, Missionsförestån
dare Erik Folke kunde på grund av 
klenhet icke komma med till Mauritz
berg i år. Vi tyckte att Gnd handlade 
underligt med oss, men vi kände snart 
att det var något han vi Ile lära oss, Vi 
skulle i allt endast räkna med honom, 

Välkomstmötet hölls som vanligt på 
tisdagskvällen , och nu var det doktor 
Karl Fries som hälsade oss välkomna, 
Inledningsordet var 2 Kor. 12: Q-lO, 

"När jag är svag, då ~ir jag stark", 
Det Etter som en paradox, sade talaren 
bl. a_, men vi förstå vad som ligger i 
orden, Genom förlitande på eg'en kraft 
förhindra vi tillförseln av kraft från 
ovan, som vi behöva, men som kr-äv.er 
fri tillgång till våra"hjärtan, 

Fröken Lisa Blom började sitt anfö

http:kr-�v.er
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randc med: "Det ilr en riktig högtid i 
dag. För 30:e gången få vi öppna en 
" vecka" som derina.. Farbror Erik 
hade glatt sig åt att få tala härom i 
kväll, men det gick inte som vi tänkte . 
Som ett hälsningsord fingo vi 2 Krön. 
16: 19. "Herrens ögon överfara hela 
jorden iör att han med sin kraft skall 
bistå dem SOI11 med sina 'hjärtan hiingi
va sig å t honom". Då veta vi att hans 
ögon ä ro filsta på oss en och var, och 
att han skall dela ut av si n kraft. 
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som ara h ~lr mil stå i den sti.illningeJl 
ti lJ Jesu s, att då han se r p;\ oss, ha II 
kan silga: de äro mina. Vi ha samlats
här för att få kraft för dagar och upp
gifter, mfl Gud fylla oss med denna. 
kraft. 

Fredagens morgon bön leddes a \. 
herr l:>ugen All'l/.. Texten "ar Sef. I: ;. 

"Varen stilla illfi> r Hcrren, HerrclI. Ty 
l krrens dag ii r !lii ra". Vi behöva ei 
"ara stilla inf i> l' n;'t gon \l1 ;in ni,ka , sade 
taiarcIl, utan iniilr him111elens och ,i dr

foto: F"ge n Alm. 

Deltagare i Bibel, och Ungdomsveckan på Mäuritzberg 1939. 

Efter presentatia,nen av slutades da
gen med att vi gemensamt bådo lIer
rens bön. 

Enligt missionsföreståndare FoJkes 
önskan lades de i vill' "Bönel ista" upp
tagna bibelorden till grund för morgon
bönerna under'\'eckan". 

Onsdagens morgonbön leddes av 
fröken Lisa Blom och texten var 'Matt. 
7: 7: "Bedjen, och eder skoll varda gi
vet", Det iir viiI så att vi alla kommit 
med längtan at t få vårt andJiga liv för
djupat. Det är frågor vi ej fi'ttt svar på, 
problem vi brottas med, för all t gäll e r 
ordet: "Bedjen I " 

På torsdagen ledde missionär N ils 
Styrelius morgonbönen, och texten var 
Joh, I7: 9-IO, "Jag beder för dem 
och jag är förhärligad i dem," Inner
ligt önskar jag. sade talaren, att vi alla 

dens skapare, ' intör honol11. som iil;;ka
de så att hall ga\' s ill Son för att friiIsa . 
oss, Inför honom skola vi " ara stilla. 

Han s;lQ'er också varför : "Tv Herre l1~ 


. dag iir ;~ära" , Gud "iiI ej a tt 'den dagen 

skall komma oförberett. r-'i[l vi bli \ 'a 


stilla så att han kall fi't förbereda oss, 

prl lönlagen ledde lllissioniir Jl1artill 

1Jergling morgonbönen, och texten ya l' 
Joh, I I: 40. "Sade jag dig icke, 2,tt 0111 

du trodde, skulle du Hl se Guds hiirlig
heL" Vi ble\'o p;llllinda 0111 att de t såg 
underligt ut alt Jesus inte skYllclaJe till 
Lasarus, Varför dröjde hall ? Sil fråga 
vi, då vi tycka att Glld dröjer och inte 
skyndar till v~\r hjiil]>, (\ i't \i behö\'a 
honom, ]\rIell Jesus tiinker på oss, Ji J.;: 

som han tiinkte pil La S;lrIIs, och han 
kommer för a tt uppenbara ;:in kiirlck 
och makt. 
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Bibelstudierna leddes av doktor Karl 
Fr ies , oell det var kring Petrus vi sam
lades. H;tr endast ett kor t samman
,d rag : Nitr vi syssla med Petrus, lära 
-vi känna halls Mästare. Petrus var le
,daren för de tolv. N ;tr e tt ord skull e 
:sägas för de andra, var det P etrus som 
talade. Hans liv ligger uppenbart SOI11 

ingen annans, och hall var s?t lik oss. 
F örsta gången vi läsa om Petrus är i 
Joh. I: 35-.:j.2. Hans brode r A ndreas 
"ii.ger till honol11: "Vi hava funnit 
_\Iessias" . Hall fi ck j hegynnelsen ett 
o rd av den största betydelse att taga 
yara prt: " D u iir Simon, du skall heta 
eefas" . Det var en stor uppgift Herren 
"atte för sig, att förvandla den osta
,d ig'e S il110n till en Jdippman. Petrus 
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var beräknande. Vi minnas hans fräga: 
"Vad lön skall jag få?" Är det e j likt 
oss? Han var ombytlig. Niir Frälsa rell 
uppenbarade sin lidandesväg för ho
nom, kom han strax med sina invänd
ningar. P å förklaringsberge t ~ir hall 
färdig med sitt: "Låt oss bygga tre 
hyddor" . Samma ombytlighet fann s 
kvar även efter Andens utgjutande. Ge
n O I11 särskild fostran frjgjordes han 
från rasgränsen , mell litt sig pft Ilytt 
fångas därav och ådrog sig en sträng 
tillrättavi sning av Paulus. I Apg. IS:
se\' i hur denna verkat p ~t Petrus, och 
hur han böjde sig. Alla dessa svagheter , 
och ännu flera, såg Jesus fr ån början, 
det säge r oss det korta orde t j Joh. I: 

43· "Då såg Jesu s pil honom". 

Forts 
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E. A .. O. Ryd" "en blom 111 ; \ 

vid Erik Folkes bflr" ' ..... 

;J:
.")0: 

10:
20:

10:
10:

:!O:

10: 

20 :

10:

10:

10:

1;3:

.30: 

10:
10:
40 :
1;'): 

Fi : 
:2;3: 
1lI: 

1.): 
H/ :80 

35: 
10aO : 

:3D:

:JJ: 

~O :

3;"): 
15 :

10:
78:40 

5: 

1'>14, 	 "En Göteborgslänk, en ta ck
~" mheten s blomm a på älska
de o. vördade Fa rbror Eriks 
gra\· H .... .. ............ . 

151G, Th, o , S, S" Bergyik, "en 
blomma till Erik · Folke" .. , 

1;')16, Onämnd, d:o .. . .... .. . . .. . 
1517. E. o. N. E" Vedum, "en blom

m a vi d Erik F olkes bår" .. . 
1:>18, C. S., " i st, för blommor vid 

Erik Folkes bår" , .. , . . ... . 
1::>21. E. G., Holmsund. till Dagny 

No rdgrens underh, , .. , .... 
1;")22. Piteå länbrna, " i s t. för krans 

till Farbror Erik" .. .. , .... . 
1523,"Tackoffer P s. 84: u-S" .. . 
1524, M, B" Sth lm, "en blomma p;\ 

Erik F olkes grav" , .. .... . 
1;:)25, r\, c., d:o, d :o .... . .. .... . 
1526, M. L., d:u, d:o "'." . .. " 
1::>27, " I ~n blomma på F iirb ror I':riks 

grav" .. . . . .. .. ..... .. .. . 

.1:")28, A. E" A lingsås. " i st. fö r 


hlommor till Farbror Eriks 

sjukhädd" , , , .. , , . , . , .. , . 


15:W, K. K" Björköby , .. .. . " .. . 

1530, J B " Sthlm, "i s t. fiJr blom 

mo r p;\ Erik Folke" g ruv " . . 

1531. L. H" U meå , . . .... " .... . 

1532, E, S " Rödjenäs . , .. . .. , .. . 

1533, "Onänln d " ... . ... .. , .. .. . 

1534, Länksamll1und rag ning i u

meå 9/9, " till Erik Folkes 

111inne"/ . ... .. ..... . ...... . 


15;~:"), K in akretsen, Ek sjö, :31/8 till 

d:u ........ ... .... .. .. .. . 


1:"53ö, 	 Malmöl~nkarna, ) s t. för 
blommor vjd Farbror Eriks 
bår " . , ... , ..... , , . .. , , . .. 

1537, Kristi a ns tad~ K. F, l' , K, " 
1;')38, Klippans e1:0 " . .. . ,.,." . .. 
1 540, E. F" Boden , "en del ; i\' Her

rens tionde" . ... .. , .... . . 
1541. Kinasy fö ren " Lj ung by, " ti ll 

Eri k Folkes minn e" , . .... , . 
1542, H, o, r. ]., Gbg ............ . 
1543. K F. U. K" Kris ti ;ins tad, ti ll 

L Söde rbergs un de rh . 
1.544. 	 H, T, Uppsala , "j st. iör 

hlommo r vid vä rdera de vän
nen Erik Folkes bår" 

1::>4;3, S, F" "en kran s till Farbror 
Erik" . , . ..... , . ... .... . ,. 

154ö. " I<. G, " till F rances (J. Ake 
Haglunds underll, ..... . .. . . 

1;')47, r\, o. p , ]., Vänfors ., . ... . . 
1548, En länk, " till Farbror Eriks 

rninlle" ...... . ... ... ..... . 
1549. A. 0 , R, J, Ho r, " till mtnne 

av Erik Folke" ..... . ..... , 
155:), E, u. E, J, Tenhult 
15[)1. K oll. från lä nkm ötet Värna 
1;)52, i\, H,, ' Skövde, "en blom

ma vid Erik Yolkes bar " .... 

lD:
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ZO : 
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10: 
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1;)53. 	 Böncringc n, K a rlskrona, "c n 
tacksamhetens blomma v id 
Erik Folkes bår" . . . . ...... . 

1554. D :0, " i s t. för blommor vid 
vå r vän H anna Ekmans bår" 

1555. "En kinavän" gm A. H. . .. 
1556. L. O., Adelsö . .. ....... ... . 
1557. L. M. F., Bankekinds g ru p

pen, "en tacksamhetens blom
ma till Farb ro r Eriks minne" 

1.558. Lul eåkretsen, Minnesstunden 

12/9 .. . ............ .. . .. .. 


155!.J. A. D., Lundsbrltnn , "en blom

ma på F. G. D-s grav 24/9" 


1!'i61 . G. A ., Sthlm . " i s t. för blom
mor vid Erik Folkes brlr" .. 

1:;62. H. G., Ulvsunda, d:o ...... . 
1.563. Vännerna L., Mariestad . .. . . 
1564. "Till Judith Hultqvi s ts min ne" 
1565. B. o. S. T., Maspelösa, "en 

blomma på Erik Folkes grav" 
1'566. K F. U. M ., Örebro, ti ll 

Malte Ringbergs underh. . .. 
1il67. A. o. E. P., Bodafors, "en 

blomma på tant Nylanders 
grav" ...... . ........ . . .. . 

1568. " Herrens del" ...... . .... . 
Hi!1!). H. J. , Odeshög, "en li tclI 

blomma till Erik Folkes min
ne" .. . . .. ... . . .... ..... . . 


1;')70. T. c., Hol sbybrunn, " til! Erik 
Folkes m inne" .......... . . 

1571. ]. Q. F. O., " med tack " .... . 
1.573. F rån vänne r i Kläckeberga (). 

Kalmar .. .... ... .. ... . .. . 
1;')74. Tack' En länk, "en blomma 

vid Fa rbror Eriks bår" . . .. 
Fi76. A. H., Grycksbo, " i st. blom

mor vid d:o" ............. . 
1:')77. R. B. , Södertörns V-stad. d:o 
1·'578. M. B., Gbg, gåva till missio

nen ............. . . . ...... 
Vi7!). Länkmötet i Lund 18/9 "t ill 

minne av v~r älskade Erik 
Folke" . . .. . .. .. . . .. .... .. 

.1580. M . V., Mörrul11, " till E . Fol
kes minne" . . . . . . . . . . . . . . 

1381. "Mika 4.: 2" ............... 
1.582. 	 Broby ] uniorfören., "en bl om 

ma vid Gottfrid Fags bår" 
1;'583. M. .G. O., Skellefteå . . ...... 
1;')84. T. o. R. S., Eksjö, "en blom

ma på E ri k Folkes grav" .. 
1585. Syskon r ingen i Flisby ...... 
1586. En länk, " till Erik Folkes 

minne" ...... " . .. . .. . .... 
1;'587. 	 Kinafören. "Hoppet". Hel

si ngfors . "till Erik Folke i 
tacksam hågkomst" (Fmk 
250:-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

lil88. L. L-r ... . . . ............ . 
1592. Ko ll. i Norde rön, vid H. 

\Vangs besök .............. 

:3;'): 

3 :
40 : 
50:

l;j: 

38:

10:

5: 
10 :
30:
;;0: 

100:

500:

1f): 
uO:
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:25:
:20:

10: 

10:
;30 :

1U:

25:

10: 
4oD:

~O :-
il: 

5: 
100: 

100:

20 :5U 
20 :

17: 

1;)93. 
1;')94 . 

lil!l;J. 
15!l7. 

l i'>!lR. 

1;,00. 

JGO(). 

1(j()1. 
1603. 

16U4. 
1ulJ!). 

1606. 

1607. 

1fHl. 
l.ö12. 
lö13. 
lti17. 

1619. 
1620. 
1621. 

1u22. 

1624. 
1625. 
1.026. 

1-127. 

1428. 

1437. 
1.452. 

14;j3. 

1467. 

14!18. 

1472. 
1493. 

-A . 13., Sthlm . . . ... .... . ... . ;"j:
 

M. S., Dals-Ro,tock,"till 
Erik Folkes minne" ... ... . . 10:
" Murs o . Fa rs minn e" ...... 1UIl: 
"E n nypa mjöl", g m A . 13. , 
Skelleftefl . . . . . . . . . . . . . . . . 20:
Klippans KristI. Ungdoms
fören ., ti ll Hann" Erikssons 
lInderh. . ......... . . ..... . ö(l: 

?vl. H., ]3oll näs, "ett tackoffer 
till Gud för iiv -:: ~flödande god
het" .............. .. .... . 3U:
[3orås-Sjömarken.-; Kinakret;;, 
koll. vid samkväm 21/9 .... 100:
H. L. , Gbg. " Herrens tionde" 10 :
A. H ... St. S undby. " till Erik 
Folkes minne" ............. 10:
"Onämnd" gm I. B. . . ...... 10 :
Kinese rn as Vänner, Jkpg, "Ett 
tack till Gud för vad Erik 
Folke fätt v;t r a för S. M. K " 70: 
K. G., o. H. H., " till F redrika 
Hallins minne" .. , ....... . . . 2;j: 
H. o. G. E., Sthlm. ni st. fi.ir 
blommor vid Erik Folkes bår" 20:
O. Lj., S kövde ... .. . ..... . 10: 
"Gunh ild o. Eric" ... ... . . . . 200:- 
B. o. K F., Storängen ..... . 200: -
Oniimnd, till Elna Lcnells un
derh. . . .. . . . , .. . ... ..... . 1.0:
B., ]kpg, g m T. A. ]. C. ... . ;') : 

V~nner i d :0, gm d:u .... .. 10:
Från ]kpg, "ti ll Erik F olkes 
minne, gm d :0" ..... .. . . . . 3: 
O. N ., Gbg, "i s t. fö r bl om
m or vid Er;k Folkes bår" .. 2G :
M . B. ..... "........ ..... 135 :
"G-r" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 :
Fall1. l:. l , Öste rk orsocrga .. 50: 

-j.(~-:-7,O!j8 :'fij 

Särskilda ändamål. 

f\ . O., Växjii , till 'Ma r ia Xy
lin , att anv. efter gottf. . .... ~U:-
E. ]., VetIanda, till G . ertr 
len, a tt anv. enl. överensk. . . :30:
A . u. O. O., OSby , till de nÖcJJ. 2D:
K. A., Söderköping, till d:o, 

" j st. fö r blollll11 ur p~ Faroror 

E riks grav .. .. ... "....... ;"j:-. 

O. IJ., Orebro, till l. \ rall)l. 

<ltt <lnv. efter got tf. . . ..... . 2:3: 
"En oarnavän". till iV[aria 

Petters sons barnh. , gm E . E., 

Sthltn ... ............ . .... 25:
1-:. L.'. Arvib, till nöd l. Oarn. 
i tacksam ' erinran av Erik 
Folke . ........ .. . . . . .... . {: 
r. A. M., till 3 eva ng. underh . 300 :-
E. N" ti ll Dagny No rdg ren, 

at t an\.'. efte r eget gottf. ... :! C1: --. 
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1496. 	 lvI. L., Luleå, till G. Gustavs
sons kvinnoarb. . . ... . . . ... 12:

jOlO-L U ngdomar I Brännior" till 
Thyra Lindg ren , a tt anv. en!. 
öve rensk. ... .. . ... . . . .. .. . 16:

1.')05. 	 G. J., Umeå, till Hann;l 
'vVang, att ;lI1 V. efter gottf. 
10:-, t. Thy ra Lindgren, d:o 
10:- , t. Arne Bendt7. för de 
nöd!. 	 10:- ... . ... . ........ 30:

1506. A. o. A. R., Duvbo, till J. 
Ackzell, för verks. i Tali .. 10 ;- 

1·107 "Anna Spiras minne", till li
dande barn i Kina......... 160: 

ViD8. F:. L., Uppsab , till arb. i 
lshih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :?,5 :- 

10:319. lvi isjonsfor. Dorkas, Skien, 
till arb. i Shensi ...... . .. .. . 10:) :84 

l.520. D. E. B., till I da Söderberg 
för läraren Vang 40:-, d :o 
Cheo 10:-, fru Shii 10: -- .. GO: 

1:)39. 	 M. O-e. Ski, till L Ackzell, 

alt anv . efter eget gottf. 60: 
H. N ., Jkpg, t ill Maria P et- . 
terssons barnll. .. , . . . . . . . .. .125: 

1372. "'Anna Spiras minne", till li
dande barn i Kina..... . .. . . 10: 

1575. E. }i., Skärblacka, till det 
lidande Kin'! ... .. . . ... . ... . 10; 

1589. K. M ., Orebro, till E rik 
Malm, att anv . ef ter gottf. .. 1();

1.j90. 	 A. A., till d:o gm d:o . ... . . 5: 
t 0)91. 	 M. H ., Sollebrunn, till v·e rks.

!, Juicheng ..... : .. .,; .. : .. .. öO:
1596. Mors o. F " rs Jl1111ne , tdl F. 

P rytz o. 1\'L ~ylin , till de 
nödl. ... .. .. ... ... ... . ... 30: 

1602 	 "Oniimnd", till Dagny Kord
gren, 	att "nv. en!. överensk . . 400:

1ö08. 	 R. C., Ervalla, till de nöd!. 25:
1609. 	 K . F. U. M. pojkarna i Luleå, 

till J. Aspberg, att anv. i 
verks. en!. gott f. ... . .. . .... ö: 

lG10. 	 R: W ., Gbg, till .Ida o. Malte 
Ringbergs kärleksverks. bland 
kri stna kinese r ....... . ... . . 25:

LAND 	 10 okt. 1939 

1614 . 	 Missionsvän, t;, ckoffe r på 70
årsdagen", till 1. Ackzell, att 
'lnv. efte r gottf. i missi ons 
arb., gm L. 'r" Bollnäs . ... . GO:

lEi16. Barnen i Vallerås småskola, 
till hungr. små i Kina.. . ... :1:30 

1616. Onämnd till de nöd!. 3: 
1618. "Lägerbarnen" till Carola 

Bergling, för elever, a tt anv . 
enl. överensk. .............. 60: 

1623. Gm L. M. F., för nödl. barn i 
407 :9~........ . ........-;:.-;-._._.;::-,-~""""" 


Kr. 2,131 :06 

Allmå'nna missionsmedel 7,058: 76 

Särskilda å'ndamål 2,131:06
___ o 

S:a under sept. mån. 1939 Kr. 9,189: 82 

,11 ed <.'a rmt tack f ill 11(1 r je g ';:1Jare 1 

";\11 t hä rintill h ~ r Herren hj älpt oss 
1 Sam. 7: 1:? 

Redovisning tör influtna gåvor till Missions
hemmet i Duvbo Juli -Sept. 1939. 

I ItOn/anter: 

Hemmets bössa, 54:20 ; C. J. , Vetlane!a. 
:10:-; Hemmets bössa, 38 :45; H emmets 
bössa, 24:-·; 13-m. Stockholm. 10:--: 
Hemmet, bössa, 17:10 ; Kaffepengar, 34:40. 

I n 110 tu·ra. : 

Vänner i Vä rnamo, en Iårkropp: F. M ., 
Mörby, kaffe; H. \V., Frösön, lingon : 
Prästgården, V. Ryd, frukt; Vänner i Du v
bo, frukt. 

jl1 ,..,d ,larmt t ack till 'iHlrje gi1'ar e! 

"Vår Guds ha ne! är över all~ dem som sök:< 
honom." Esra 8: 22. 

AU.J:llst och Angusfa FiNJ:. 

INN EH AL L: 
»Gud vare tack, so m giv~r oss segern.» - Tilcksägelsestund i Skellefteå. - Minneshögtiden 

:Stockholm. - Brev från Petrus Hsi. - Från Red. och Exp. - Dagny Bergling 70 är. 
Underbart bevarade. Fortbildningskursen för missionärer vid Holsbybrunn. - Mauritzberg 

1939. - Redovisningar. 

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

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


Stockholm 1939. Boktr. A.•B. P. A. Palm.rs Eft,. 


