10 JAN. 1940

N:r 1. 45 ARG,

PREN.-PRIS

1==

r

I

lA

,:(

.

~~

~
~

l

~

t

2: 25

,

,--.

r
~

le

~

~I

11

~

j

i:=:

~TICJl'!5IIDNINGEN •

~

~
'X

~1I

~

~~

*l2

~f
~6~
·
U
lND·
+n

:;.~

p;z.

4--((~

7
~

==

.O RGAN·"FÖR~~oN rn'I·KINA:."
([

1\'

I

/r.;=

))

}}-

~

~

~

fa=

,;;.
'~\

l,a rr

~

II

~

I.

'-

A

VA, IG UTGI VARE:

'

M. LIN :)t :"J

r\Cir lek öv hoyden
v·ardes b eskCirö!
LCir oss ött l evö
helt till din öröl
-Vidö kring yorden
gå.nge din larö 1
K omme ditt rike!
'\

Heligt och troget
lör os s ött stridö!
Villigt och s tinö
lör oss ött lidö!
Seger och vilö
lör oss ött bidö
sist i ditt rike!
NöthanöeI Be5kow.
Sv. Ps. 2.38 .

.J

)

-

~

2

SINIMS LAND

10 pn. 1940

»SE, JAG GÖR ALLTING NYTT.»
Uppb.

2I:

5.

Vi stå vid ett årsskifte. Och denna
gång är det icke blott ett nytt år, utan
ett nytt årtionde som vi gå in i. Då
ljuder till oss från honom "som satt
på tronen", "som är A och 0, begyn
nelsen och änden", det mäktiga ordet:
"Se, jag gör allting nytt." Det är ett
löftesord som motsvarar ett djupt be
hov i vårt innersta.
Vi ha väl alla vid årsskiftet ingått
i en självprövning som givit oss an
ledning att innerligt önska "något
nytt". Även om vi ha blivit delaktiga
av den erfarenhet som Paulus så må
lande skildrar i 2 Kor. 5: I 7 "Alltså,
om någon är i Kristus, så är han en
ny skapelse. Det gamla är förgånget;
se, något nytt har kommit F', så känna
vi dock behovet aven fortskridande
förnyelse enligt ett annat Paulusord
till samtidens kristna: "Skicken eder
icke efter denna tidsålders väsende,
utan förvandlen eder genom edert sin
nes f ö r n y e l s e, så att I kunnen
pröva, vad som är Guds vilja, vad som
är gott och välbehagligt och tfullkom
ligt." (Rom. I2: 2). Vi äro blott allt
för benägna att fastna i traditioner, i
invanda tankegångar och handlings
sätt. Vi ha kanske i ett visst fall sökt
Guds ledning och, då vi tro~t oss finna
den, handlat i överensstämmelse där
med och sedan tagit för givet att vi i
liknande fall alltid skulle handla på
samma sätt. Vi ha "begränsat Gud"
och icke varit redo att "genom vårt
sinnes förnyelse" mottaga ny vägled
ning från Gud. Då kommer ett års

skifte som en värdefull hjälp till nytt
uppvaknande och självprövning, en
självprövning som - där den är ärlig
och oförbehållsam - säkerligen leder
oss till att önska "något nytt". Det är
då som vi i ödmjuk tacksamhet och
glad förväntan få taga fasta på löftes
ordet : "Se, jag gör allting nytt."
Vi behöva komma bort ifrån allt det
bristlfulla och syndbesmittade som van
ställt även våra bästa bemödanden i
Herrens tjänst, för att inte tala om
alla de gånger, då vi satt vårt eget
"jag" framför Herrens tjänst och låtit
oss bestämmas av klart själviska mo
tiv. Med allt detta få vi gå till den
öppna brunn, där vi såsom invånare i
det nya J esusalem skola få avtvå all
vår synd och orenhet (jfr. Sak. 13: r)
och så förnyas till vår invärtes män
niska (2 Kor. 4: I6).
Har årsskiftet fått leda oss in i en
sådan erfarenhet, så ha vi icke upp
levat det förgäves, utan hämtat därav
den största välsignelse som det har att
giva.
Men vi stå icke som isolerade indi
vider här i världen. Vi mottaga och
meddela intryck av den oss omgivande
världen för varje dag och stund. Vi
äro en del av denna värld, och det som
angår den angår oss.
Då vi vid d~tta årsskifte blicka ut
över denna värld, sådan den tecknas
för oss i tidningarnas spalter och i ra
dions dagsnyheter, ter sig dess bild
oändligt sorglig. Vart vi än vända
blicken, se vi våld och väld, hat och
lögn råda och alla goda krafter träng
da åt sidan och förtryckta. Vi känna
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oss manade att höja det gamla ropet:
länge, o Herre?" "Huru länge
skall du dröja att hålla dom?" och som
det slutgiltiga svaret förnimma vi or
det: "Se, jag gör allting nytt." Men
tiden för detta löfhes uppfyllelse är
ännu icke inne. Åt de frågande gavs
detta svar: "Ännu en liten tid skulle
de giva sig ro, till dess jämväl skaran
av deras medtjänare och bröder blivit
fulltalig." (Jfr U ppb. 6: 10, l l.) Det är
oss icke givet att skåda in i Guds råd
slag, än mindre att föreskriva honom,
när och hur han skall handla. Vi be
höva icke därför vara overksamma
åskådare av världshändelserna. Vi ha
rätt och plikt att genom bön och ar
bete göra vår insats. Det är en märk
lig inblick i bönens värld som ges oss
i Uppb. 8: 3, 4: Vi se en ängel, som i
sin hand hade ett gyllene rökelsekar,
och myc~en rökelse gavs åt honom, för
att han skulle lägga den till alla de heli
gas böner, och ur ängelns hand steg
röken av rökelsen med de heligas böner
upp inför Gud. Därefter följer skild
ringen av de verkningar på jorden, som
framgingo såsom svaret på de heligas
böner.
Men vi behöva och böra icke in
skränka oss till bönens tjänst. Vi kun
na och böra låta den åtföljas av han
dens tjänst. Den offervilja, som i vårt
land ådagalagts inför nödläget i vårt
finska broderland, är i högsta grad be
römvärd och uppmuntrande. Här fin
nas väldiga reserver av osjälviskhet
och av tillgångar. De ha mobiliserats
inför ett nödläge som både direkt
appellerar till oss på grund av sekel
lång samhörighet och även på grund
av det hot mot oss själva som läget
innebär.
"H~ru

3

Vi, såsom deltagare i missionens sto
ra Ifälttåg, böra icke stå dem efter i
offervilja och handlingskraft som giva
sig ut för höga nationella och kultu
rella mål. V år kamp utföres under för
hållanden som i hög grad likna dem
som råda i Finland. V åra missionärer
äro stundligen utsatta för bombanfall
och alla de övriga faror som krigstill
ståndet medför. Med ödmjukt tack till
Gud få vi inregistrera det glädjande
faktum a t t ingen av våra missionärer
dödats eller ens allvarligt skadats vid
de talrika bombanfallen, a t t även de
infödda kristna i stort sett undgått att
drabbas av hemsökelsen och a t t
mottagligheten för evangelium allt
jämt är mycket stor och a t t ett gan
ska stort antal dop ägt rum. Å andra
sidan har åtskillig skada tillfogats en
del av missionens byggnader och
många församlingsmedlemmars hem.
Samfärdseln mellan de olika delar
na av vårt fält är alltjämt mycket för
svårad. Ingen kan lämna sin vistelse
ort utan medgivande från myndighe
terna (i de flesta fall japanska) och det
kan taga månader för ett brev att be
fordras från en plats inom det av ja
panerna ockuperade området till en
inom det andra. Det är oerhört svårt
att anskaffa en hel del förnödenheter,
och dessa betinga väsentligt högre
priser än vanligt. Somliga varor äro
omöjliga att erhålla. Då vi till allt det
ta lägga den nervspänning som orsa
kas av eventuella bombanfall och and
ra militära operationer, är det icke
underligt, om en del av våra missionä
rer, som varit på fältet en period av
sju år eller därutöver, börja känna sig
ganska medtagna.
Inför hela detta läge kunna vi icke
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annat än innerligt önska en genom
gripande fö r ändring, ett "se, jag gör
allting ny tt}'. Må v i alla i trons tillför
sikt taga i anspråk detta löfte b å de if ör

LAND
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oss själva, för världsläget och f ör vår
mission, då vi gå in i detta n ya år och
detta nya årtionde!
Karl Fries.

»SE, JAG Ä R MED EDE .»
Matt.

28: 20.

V id b ör jan av det nya året är det
u ppm un tra nde att själv få mottaga
H errens Jesu ord: "Se; ja g är med eder
.alla da g ar intill tidens ände", och det
.är gott att få rikta påminnelsen i de
orden äve n till andra. För mig person
ligen har ordet varit till rik välsignelse
vid årsskiftet, och jag känner behov av
att bära vittnesbörd därom.
F örst blevo orden"J a g ä r" så rika
på innehåll. De påminde om honom,
. som "är densamme i går och i dag, så
ock i evighet". Tomrummet efter dem,
som lämnat jordelivet, kännes stort sär
skilt vid års skiftet, och såsom mission
känna vi denna gång vid årsskiftet sär
skiH det stora tomrummet efter mis
sionsföreståndare Folke. De framlidna
äro icke längre ibland o"ss, men Herren
är med oss. De kunna ej dela våra bör
dor, men Herren bär både oss och bör
dorna. Han är. Han förbliver. - Och
detta bringar också tröst i ett annat
sammanhang. Vi känna väl vid års
skiftet mer a än annars vår synd, brist
och kraftlöshet. Tanken därpå blir så
fruktansvärd, förkrossande. Men då få
vi ,frid och ljuvlig vila av Jesu ord:
"Jag är", jag är villig komma till din
hjälp. Jag har fått namnet Jesus. Jag
bringar frälsning. Jag skall frälsa mitt

folk ifrån deras synder. - H an ä r , det
b etyder att det fi nns f örlåtels e för
synd, nåd, som helar b riste r , och 1 raft,
som fullkomnas i vår sva ghet. D et b e
tyder, att G ud efter s in rikedom , i fullt
mått och på ett h ä rli gt sätt i K ristus
Jesus giver allt v ad v i behöva. ( F il.
4: 19.)
Det betyder a llt detta, t y h an är
m e d o s s. " J a g ä r m e d e d er."
Han har b r utit ned d en skiljem u r, som
stod emella n G u d och oss. Han låter
oss genom sitt blod komma nära. Han
är Emmanuel, Gud med oss. Och
ingenting kan skilja oss f r ån Kristi
kärlek, då han är vår Herre och vi
hans tillhörighet. Det giver trygghet
för framtiden, då denna ter sig hotan
de och mörk. "Vem skulle kunna skil
ja oss från Kri sti kärlek? Månne be
drövelse eller ångest eller för:Iöljelse
eller hunger eller nakenhet eller fara
eller svärd? - - N ej, i allt detta vinna
vi en härlig seger genom honom som
har älskat oss." (Rom. 8: 35, 37.)
Han är nära a Il a d a g a r. I tider
av nöd och trångmål är han med oss,
och hans nåd är det, att det då icke är
ute med oss. Han vill ock vara med oss
under glädjens tider, och kanske be
höva vi nu påminna varandra om, att
Gud förmår giva glädjedagar även un

SINIMS LAND

10 jan. 1940

der det år, som nu börjat. Väl ter sig
framtiden mörk och oroväckande. men
Herren har all makt. Han förmår att
giva glädje och uppmuntran också nu,
och han vill vara med oss även i gläd
jens tid.

*
Till sist vill jag också erinra om, att
detta löfte står i nära samband med
missionsbefallningen. Det hör samman
med den och gäller särskilt dem, som
lyda denna Jesu befallning. I missions
arbetet få vi alltså på ett särskilt sätt
taga fasta på och vila vid detta löfte.
Det gäller oss i vårt arbete för guds
rikets utbredande under år I940, och
därför kunna vi med tillförsikt gå in i
det nya årets uppgifter och av Herren
vänta ett välsignelserikt, gott nytt år.
Give Gud oss alla nåd härtill!
M.L.

5

bön, Vi önska. att Herren l1H Ligg'a
detta behov riktigt tungt r")~\ allas v{tra
hj~irt an . ,Må vi, da s;"t SkC~<ZLll. sl11111as
till gemensam bön, och m ?t vi ~i H~ll en
ski l t bära ta cks~igelse- och böne ~il1111en,
S0111 Herren p;lll1inncr oss om, fram in
för Gud!
)) Lätom oss där/ör 1ned fri11lodig! /et
gå fram till näd I!-llS troll) lör att ,'i må
lind/å barmhärtig/fet och l inna. ud d,. hU
hjälp 1: ridt tid." (Hebr. c.\: T6.)
Julfest för missionärernas barn.
Lördagen elen 13 ja'llucl,Fi /;:1. 112 6
e. 117. äger julfesten för nriss1:01/('irernCls
barn rum P~L Hu shålls skolan .\J arga
reta, Drottninggatan 69.
För den h;indelse n;'Lg-cm a y missio
närernas barn tillfälligt ~i.r i Stockholm
elen dagen och önskar vara n~ecl Då
festen, bör anmälan ske till fröken Lisa
Blom, S. ~/1. K:s expo
KinaIänkarna i Stockholm
samlas p,l S. NI. K:s xpeclition torsda
gen den I8 januari kl. 7 e. m. Allri. varmt
,-älkomna !
Välkomstmöte

Ett gott nytt år
med rik välsignelse och n åd fråll G-ud
att bliva till välsignelse tillöll~k as
hjärtJ igt alla läsare a v :Missionstidnin
gen Sinims L and !
Bönemöten för S. M. K.
Tisdagsbone1'l'~ötena för S. ~/[. K. 'I
Betesdakyrkan) Floragatan 8, Stoel,
holm hållas fr. o. m. tisdagen d'!I1 r6
dennes med början Id. 7 e . m.
Bönestunder på S. NI. K:s exp ..
Drottninggatan 55 , hållas varje fredag
kl. 2 e. 11'/,. fr. o. m. fredagen den [9 ja
nuari.
I samband med detta meddelande ville
vi så gärna eri nra oni beho,vet av för

för de hemkomna mlssion~Lrerlla: Ingrid
och Erik il1alm samt fröken Gerda. Gus
tavsson anordnas Y. G. tisdagen den 30
januari I?l. 7 e. 11l. på K. F. U. j\';1., Bir
ger Jarlsgatan 35 (ingång från Snicka
regatan) . Alla h~ilsa s varmt välkomna.
De utresande missionärerna.
Enligt ett mottaget telegram hade
fröknarna EIna LenelI, Ii unna rVang,
Ebba Viden och .il f aja LUlldll'wrk ny
;Lrsdagen anlänt till Shanghai, och allt
var väl.
lvlissionärsparet Olga och N1:ls St y
rehus beräkna att i mitten av januari
avresa från Amerika till Kina.
Lå tom oss tacka Gud för den nåd,
som beskärts dessa y;-I.ra utresande mis

sionärer under resan, och hedja Gud
föra dem lyckiigt fram till arhetsfältet.
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Cheng Ching:=yi.

Den kristna missionens huvudsakliga
uppgift är att genom evangeiii predi
kan ute i de olika icke kristna länderna
frambringa en församling, som seder
mera själv skall bliva, i stånd att över
taga ansvaret för och ledningen av ar
betet. Då byggnaden är färdig, tages
byggnadsställningen - här missionären
- bort, och arbetet pågår vidare.
I Kina har nu sedan åtskillrga tiotal
år tillbaka funnits en kristen kyrka,
som arbetar efter samma principer som
de kristna missionerna, men som är,
vad ledningen och underhållet beträf
far, fullständigt självständig. Så t. ex.
har denna kyrka upptagit ett vittomfat
tande . arbete i provinsen Yunnan, syd
västra Kina, och .strävar efter att kunna
utstråcka sin verksamhet även till an
dra delar a v det vidstr~ickta riket.
Den ledande själen i detta arbete har
vari t den man, vars dödsruna vi i dag
med några f3. ord önska teckna. D:r
Cheng föddes i Peking, där fadern var
pastor. Han fIck sin utbildning i Lon
donmissionens . skolor och graduerade
vid dess teologiska skola i Tientsin år
1900 .
Nu började för den unge begåvade
mannen ett verksamt liv. Som London
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missionens sekreterare tjänstgjorde han
under tre ~tr i Peking. Han företog en
resa till London för att del taga i en re
vision av översättningen av Nya Testa
mentet till kinesiska och för bibelstu
dier. Aterkommen till Kina blev han
pastor för tre församlingar i Peking.
Han var ombud vid världskonferensen
i Edinburg 1910. Såsom representant
för Londonmissionen gjorde han vid
sträckta resor i Kina för olika uppdrag.
Sä rskilt utmärkte han sig i bekäm
panclet av förslaget att återupprätta
konfucianismen som statsreligion år
1915. U ncler en tid av tio rtr var han
ordförande för den kristna nationella
kyrkan. Såsom ordförande eller sekre
terare vid åtskilliga konferenser till
drog sig hans eminenta förmåga allt
större uppmärksamhet. Vid konferen
serna i Jerusalem 1928 och i Tambaram
1938 var han närvarande.
Vid världskonferensen i Eclinburg
var han den ende representanten från
Kina. Här gavs honom namn et: "Sju
minutersmannen". Ingen talare erhöll
nämligen mer än sju minuter för sitt
tal. Alla de föregående talarna hade av
ordföranden fått tillsägelse att sluta, se
dan de överskridit sin tillmätta tid.
Just som ordförandens klocka tillkänna
gav att Chengs tid var slut, hade han
slutat sitt anförande och i sju klara
punkter för konferens.en framlagt vad
han önskade säga. En djup förvåning
var rådande, innan församlingen utbröt
i ljungande applåder. D:r Chehg und
rade om hans tal varit fiasko!
I många kristna hem i Kina ser man
ett av hans hand skrivet motto,som
framhåller vikten ' av att Kristus får
vara hemmets huvud.
Ä ven vårt land fick ett besök a v ho
nom. Det var antingen år I923. eller
1924. Den som tecknar dessa rader hade
förmånen att få tjänstgöra som hans
tolk vid .möten i Jönköping, Granna och
andra platser. Den belevade, ' älsklige
mannen vann allas hjärtan. Jag skall
aldrig förgäta den gång,' då han från
predikstolen i Gränna kyrka talade över

10 jan.
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'Orden i Rom. l: 16. "Jag blyges icke
vid Kristi evangelium. Det är en Guds
kraft till frälsning, först för juden, så
ock för kinesen!»
På vägen till Gränna besökte vi en
J'gummornas syförening" i Skärstad.
Där sutto de rara kvinnorna med sina
strumpstickningar och andra handarbe
ten. Så snart han fick se dem, sade han:
"Det här är ju precis som våra kvinnor
i Ki na gö ra ~ Ä ven de samlas på detta
sätt för att insamla medel för evangeiii
utbredande bland V~lrt folk. Jag ä r s?t
glad över att ha fått träffa Eder'" Det
var då som "Sofie i Skärstad" (se Hans
Stjärna i Östern, 1939), den ledande
själen inom den lilla kretsen, utbrast:
J'Va' ska inte vi då säja!"
Nu är den gode, verksamme mannen
<ej längre ibland oss. Vid en ålder av 59
år a"led han, efter blott ett par dagars
sjukdom, på ett sjukhus i Shanghai.
Hans sista, framviskade ord voro: "Det
ar döden, jag fruktar ·icke."

August Berg.
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sin ledare och vän! Vi vänta på återse
endet.
U ndertecknad fick ibland trösterika
brev fr å n missionsföreståndare Folke,
och jag hade också den stora förmånen
att få vara med om en ungdomskonfe
rens i Holsbybrunn för några år sedan,
då missionsförestå ndaren ledde ett bi
belstudium över ämnet: "Guds folks
vandring fr ån Egypten till Guds berg".
Det var gripande att då få lyssna till de
dyrbara sanningar, som uttalades. Erik
Folke var en rikt benådad gudsman,
som förde Guds verk framåt. Fastän
han nu vilar, talar han alltfort till oss,
och hans verk' fortsätter genom den
mission, som han grundlade. Han har
lämnat denna mission efter sig såsom
ett arv å t oss, ett arv, som vi skola för
valta genom att fort sätta verket och
bedja samt offra för kinesernas fräls
ning och eviga vä lfärd. - "De förstån
diga skola då lysa, såsom fästet lyser,
och de som hava fört de många till rätt
färdighet såsom stjärnor, alltid och
evinnerligen." (Dan. I2: 3.)

Bruno Pettersson.

De flytta hem, en efter

en.~::

Himmelen blir rikare och jorden fat
tigare för var och en, som lyckligt når
de ljusa Fadersboningarna hos den
Herre, som de trodde på och levde för
här nere på jorden. 11issionsförestån
dare Erik Folke är en bland dem. Frid
>över hans ljusa minne! lVfå Herren trös
ta och hugsvala de närmast sörjande
samt alla Svenska 11issionens i Kina
lnissionärer och yänner, vilka nu sakna

* En av 1\i[ iss iJj)fib:tit'lniTlgen Sinims Lands
läsare, en varm :våm fiU Herren och arbetet
för Guds rikes ntbre,(];ande, som under många
år varit hårt p.r0waci av sjukdom, har sänt
o ss d~ElaantikeL Vi införa den nu vid
de t 'nya årets b0;I"jan, elå tankarna ej ' blott
g å fraTmåt, 1.1ndra:nde ,o.ch frågande vn'd som

kommer att ske, utalll också tillbaka till det
som har skett, ,och då stanna' i tackSClm
het för 'Vad Herren givit genom dem, som
hli:vi.t lös.ta irAn Nakttj.änsten på jorden,

~io~.
En dag i Herrens vingård.
Utdrag ur privatbrev frå n fröken Dagny
N ordgren) skrivet i Chiehhsien den
30!r I och lir 2.
Det ~lr k~Täll. En arbetsdag ligger
bakom . Arbetsdag! Ack, så profant det
låter. Nej, det är rättare att säga: Eri
dag i Herrens vingård är fullbordad.
När jag nu . ser tillbaka på det som
hänt under dagens lopp, fylls min 's jäl
med ödmjuk tacksamhet till vingårdens
lIIästare, som vill h<+ en sådan stackare
som mig i sin heliga tjänst.
Den lilla kl iniken, . många m ånaclet's
dröm, är nu i ett sådant skick, att den
går att använda. Primitiv är den ; men
för mina ögon är "den ett litet tempel.

8
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ty dä r upp s~ind a s m;ll1g a höne r o m.. hj i ~'p
för arma sjuka kro ppar. Och ett a r sa
kert: Är Gud icke med , arbeta arbetar 
na Htfä ngt.
I dag ha närma re ett 20-tal patiente r
hittat vägen hit. IvIottaplingcn skull e
vara mell a n kl. lO- I, S;'t s tar det pft
papperet fttminstone, men i prak~jkel? 
ja, i dag, bl ev klockan fem mm . o\'er
tre, innan Estrid och jag fingo någon
midd ag, men så smakade den clcsto bitt
re. Vi hade kinesma t. S agoiikt gott!
Geno m. att det i cke f inl1s ll itgot a nnat
s jukhus i staden eller des s nä rh et, kom
~a de fl esta som ha .någ ra kräm po r
hit. Ibland behövs det ba r;::t, litet soda
för att de skola bli bra , men i de flesta
fall är det rätt all varliga saker. Du
skulle sett den blandade skaran i dag!
Ännu ä r väntrummet ej riktigt brdigt
och blir det antagligen ej förri.in till vå
ren , varför all a patie nterna sutto utan
för i solskenet och ly ssnad e till den
manlio·e medhjälparen,' som predikade
över hjärtats synder och ~i\'en visade
dem b(lder över m ä nni skohjärtats dol
da, mörka innehåll s rika \ " ~irl (1. IGneser
11a älska åskådningsmaterial, och nu
fingo de ett gyllel~e ti Ilfä lle att i bild
och genom må lande ord blicka in i det
eg na syndiga hjärtat, S0111 endast Jesu
blod kan rena.
Därinne i det lilla klinikrummet ar
beta min kvinnliga assistent och jag. En
stackare har två onda tandrötter, som
han vill bli befriad ifrån. Han hade
kommit fr ån en by 10 Ii härifrån och
ä r svettig och varm och litet rädd, att
det skall göra förskräckligt ont. Inom
ett par minuter äro rötterna utplockade,
och mannen strålar vid tanken på kom
mande dagar, d å han skall kunna arbeta
utan tandvärk. Tänk, att gå i månader
med en ihållande värk! En annan hade
inflammerade öron. Flera hade variga
sår a v olika storlekar. En del ~iro så
stora som en dm. i diameter. Tre kom
ma för salvarsanbehandlingar.
En liten gumma hade en yttre växt,
större än en knytnäve i storlek. Hon
unqracie så, om ja~' hade n:'tgon möjlig
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het att hj ~ilpa lW llllC . Fkra 'Tik;:nc"
hade hOll sökt. 11 ,(> 11 i ö rg;LH: s . j )e t enda
som kund e gö ras var att (.perera ho rt
elen. P å kliniken i PC i ing hade jag ya
rit med 0111 ~ :hlalla opera tioller, men att
för ctaga c n s;lda n sjilIv ]):l\' ac1 c jag fö r.
lag bad den lilla g Ul ' ma n \"~Lnta till i
;no rgon. Inför Gud s <llb ik te "ill jag tala
ut om denna sak. Yi Jl Gnel a tt jag skall
fö retaga operation en, ~~ c' r ha n O cl"::S ; L elen
kratt och tillförsikt j:l~': b('bön~ r.
Dell I dec. " l-Ja\T ll IT O på end". Då
det finn s cn lc\"ande G ud, som :ir tro
fast och sannLinlig, Jett oss c!;"\ tro pt\
hOl1om. I tron pit honom kunn a vi , lug
na och sa nsade och i förtrö stan s full se
ge rvi sshet möta varje s\"flrighet. Vi
kunn a p?tr ~ikna hans n i\ cl fö r Y;trt arbete.
L ftt oss icke tro h on0111 enelast till en
d el, nej, 1;. t oss alltid, dagligen : ')Hava.
tro på Gud". - S?l har Gud mtt ta la till
mig i dag på morgonen, och all bäv n"
~t1l a het ~il1 kligheter och frukt a n för att
icke kunna hjälpa l(\"innan förs\'ann.
Operationen utfördes med l()kalb ed ö~7 ning och gick bra. Den lilla gumman ar
nu i sitt hem och får för st;ts vila n ~tgra
daga r, men om inga komplikationer till
stöta, hoppas vi att hon ä r uppe igen
efter någon tid. Bed för henne och hen
nes man att deras tro på den ende S;1rrne
Guden må tillväxa. De viI ia tro, men
ännu är deras tro sft svag, ~ rl sp~id, och
för att hel t komma igenom behö \-a de
våra förböner.
V å r kurs för kvinnor p~lgår fortfa
rande. Här 0111 dagen, när jag avslutat
min eftermiddagsklass , kände jag Gud
mana mig att fråga en av de unga kvin
norna, om hon verkligen var frälst, på
nyttfödd. Jag fick ett tvekande svar. Ef
ter ett litet samtal föllo vi på knä och
under tårar och svndabekännelse läm
nade den unga kvi~nan sitt liv, sin själ"
sitt allt i Frälsarens händer. Helt visst:
kände vi, som den stunden lågo p ~\ knä,
att vi voro p å helig mark Jesus var
nära, och allas hjärtehön formades till.
en enda stor längtan, a tt komma Jesus.
närmare och leva ett mera Kristuslikt
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li v . Efter bönen f r åga de jag igen den
unga k vinnan: " Är du f r ~ll se" " Ja ",
sade ho n, " jag vet a tt J es u, Guds Sons,
b lod r ellat mig fr ~lI1 a ll synd. Jag ä r
född på nytt" . Det va r jubelklang i rö s
ten, n ~i.r h o n under tår a r a v lade sin !)e
k ä nnelse. För mig pe rsonli g en 'var det
som ett eko av himmelen s k lockor.
"' Ring i himlens klockor ! D e t ä r fr öjei
i dag, S ynd a ren ~lr löst ur sina ga rn. Ja ,
en sj ä l är fr iad ifr ån sy nd ens lag och ä r
nu ett fr~i. l s t och lyckli g t b a rn. "
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för. Barnen ha snar t al1 a fåt t si na y ad
der ac.!e kl ~lder. Sko lorna :i ro i g'clng- p;1.
tre h;\I1. )'Iaten är d ~T. m en b illi gare ;in
p;'t a nclt-a st;ill en. S al th r i ~te ll gör sig
L innb a r. En l i te ll <lc k sa l t ko star et ter
v ;inpri s S -+7 :--_ J h~in s l c oc h h's~ fnl.ia
i p ri ss teg ring . Hitt ill s ba vi haft allt

» Vi ha dock så mycket att tacka

Gud för.»
Kä ra missiol1sv änn er, k a mrate r och
intresserade ! " V a r mi g n ~ldi g Herr e,
t y jag försmäktar " (P s. 6 : 3). " H os
Herre n är n å d, och l1ty clw n förlo ssning
är ho s hono m. " (Ps . 13 0 : 7·)
D essa ord ha bli vi t I ikso111 ett nöd
rop frfl11 oss och et t svar från Herren.
Under stormötesdagarna i Peh-tsiang
var det regnigt och kall t. Likväl v a r
det troende fr ån m å nga och avlägsna
platser där. Tolv personer döptes. Hem
komna funno vi fl yghesöken vara täta
och fl ygmaskinerna m å nga. Dag efter
d ag ha v i hört nedslagen från våra när
gränsande städer. Även d å Shan-hsien
bombarderades, hörde vi tydligt uppre
pade gånger våldsamma nedslag. Igår,
liksom tre ~l fyra dagar förut , ha vi sett
en del av de ett hllndra maskiner, som
k ommit över floden i och för sin döds
mission. Vi äro på norr och söder om ra
.' made av bergkullar, och flygmaskiner
na följa dessa. I går sågo vi tolv p å
södra och 13 på norra bergslängan. Nu
har alarm hörts igen, men här vid kvar
nen är det lugnt och i viss mån tryggt.
Det är så- ljuvligt att se det klara vatt
net fl y ta stilla och tjäna. Av detta dra
ges kvarnen, och kvinnornas kläder bl i
vita. En hel rad kvinnor ligga härnere
v id rännan och tvätta. Längre ut häm
tas friskt, rent vatten till matlagning.
Kanske det värsta ;lv allt är den fruk
tan, som griper människorna.
Vi ha. dock så mycket att tacka Gud

Foto : Erik ," !alm.

Gafukapellef i Loyang.

Huset bredvid är förstört vid ett bombnedslag.

vad vi behövt, och Herren skall nog för
se för oss framdeles också .
\ T;tra vänner ocb kamrater lvIalms·
samt Gerda Gustavsson ha rest mot k us
ten. Undrar mycket huru längt de hun
nit. Gud vare med dem. När man siig
rökmolnen från Loyang, kän cle man s ~ g
tacksam, att de ei voro d ~:ir.
Frå n Shensi h~r jag- haft brev, S~l vi 
veta, att missionärerna äro k\'ar i T aJ i,
Hoyang och Pucheng. V i ha fått tid
ningarna för augusti från Sverige och
ha hört om v å r käre mi ssionsförestån-.
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dares hemförloyning. Jag har bst hans
tal om F rid i Trons Segrar och gläds
öv er att han nu stå r bland den triumfe
rand e skara, som lyckligt slutat jorde
livets strid . Fan'äl för i dag I alla våra
k ~lra~

Hoppas få skri,-a mera en annan
Tillgivna

JJaria Pett ersson .

Brev från T aH. She.
:.\'Ied ' -ördnad älskade vänner mom
:Mi ss ionen ~
Herren styrke E der ~
Vi äro förvis sade om att ni all a, allt
sedan kriget bröt ut i Kina, med oro
tänkt på och planerat för för samling
arna på S. NI. K:s fält, liksom ni bett
fö r dem . Säkert ha ni arbetat och offrat
än mer än förut. Vid tanke på detta ha
. , -i tackat för Guds nåd och edert kär
t leks y~ rlc 1ifen 'nflgot som under denna
'i för församlingarna svåra tid särskilt
smärtat oss är budskapet om att l\lis
: si onens grundläggare, missionsförestrll1
.;dare Erik Folke, som vi alla med vörcl
:nad sett upp ti Il , lämnat jordelivet.
, D etta fyller oss med särsl<:ild sorg och
smä r'ta emedan:
.
I) pastor Folke säkert fick alldeles
öyeranstränga sig på grund a v de skri
ande hehoven i dessa församlingar;
2) våra tre provinsers församlingar
e,l endast förlorat en ledare, som med
hcyarande kärJekomsJutit oss ; utan än
n u m veket me r förlora t en vördad äldre
lec1ar~, som med ansvar inför Guds an
sikte burit oss i förbön; och emedan
3) både den kristna församlin gen i
S,-erige och församlingarna p~t .s. :M.
K:s fält i Kina .på aHa sätt komma .a tt
känna förlusten. 1'Ien att pastor Folke
blivit kallad hem är för honom en stor
Ivcka , eftersom han ä r i himmelen, t y
fÖrutbn'l den glädje, han där får åtnjutå,
slipper han höra alla de hemskanyhe-:
tern8.0m kriget i Europa, ja öster- och

LAND

10 jan. 1940

väst erifrån kommande onda rykten, som
vilja tära på sinnet. Detta är oss en
tröst mitt i sorgen och saknaden efter
gamle missionär Folke.
lVIissionsföreståndare Folke var ju
den förste, som förkunnade Ordet här,
för mera ~in 50 år sedan. Han '-'ar alltså
evangeiii förste budbärare här, liksom
han äv en blev den förste, som vftrdade
sig om de kristna och bosatte sig bland
dem . Eller vi skulle ockS;t kunna säga:
Pastor Folke var den första ljusstråle,
som nådde des sa trakter med frälsnin
gens ljus.
Församlingen i Tali blev grundad
genom att pastor Folke sände dit sina
medarbetare pastorerna Berg och Tjä
der. - För omkring 20 å r sedan be
sökte missionsförestånclare Folke åter
Tali. När vi nu hört att han för alltid
lämnat detta jordeli vet, kunde vi ej an
nat än söka på detta sä tt uttrycka våra
kånslor , samt hälsa med frid .
NIed vördnad från
Tali församhn g .

Den 18 september, I939.
(övers. av 1'[, B.)

Ännu ett år har gått till ända. Det
var fyllt av tillfällen att få tjäna Gud.
Och av nåd ha vi få tt gå in i ett nytt.
:MåtteHerren få fostra och dana oss än
mer för sin tjänst och för sitt rike,

*
Trots krig och oro loster och väster
har :M issionen . l<t.mnat fortsätta. Åtta av
våra äldre missionärer och en ny ha un
der året kunnat. resa till Kina, fvraha
välbehållna kommit. hern för vi(a,' och
alla de övriga på missionsfältet ha stan
nat kvar i .g~irningen trots oerhördaal'ld
liga, fysiska . och ekonomiskapåfrestnin
gaL Nog äro många av missionårerna
nu slitna och trötta, men de ha ej svikit.

10 jan. 1940

SINIMS

l hemarbetet har Herren tänkt P;l oss
<0ch berett oss uppgifter i både norr och
söder. De oavlåtliga bevisen på mis
sionsvännernas förbön och kärlek är en
·stark sporre till uthållig t j änst. 'li äro
-ej ensamma, ,-i gå gemensamt in under
ansvaret. Tre av lvIissionen nyligen
1<allacle ombud ha svarat ja till kallel
sen. De äro lärarinnan fröken Elise Ols
son, Lonnhyttan, Karlskoga samt bank1<assör E. H ägg, Edsbyn samt fru il! in.
m: Carlsson, Kristclala. Herr Hägg är
,,[tt" missionär fröken Runa H~iggs far.
Vi tacka Gud för dessa våra vänner.
- Erik och Ingrid Malm vistas med
:sin lille gosse hos fru NIalms föräldrar i
örebro. - Gerda Gustavsson har lika
ledes rest till sina föräldrar för vila ef
ter f;i.rden från Kina. - NIorris Berg
ling har blivit kallad till t. f. förestån
dare för Johannelunds Nlissionsinstitut
under våren 1940. K. F. U. :M:s
.södra distrikt har kallat lVIartin Berg
ling att besöka nio platser i Skåne och
Blekinge under tiden 5-16 januari. JvIartin Linden och Lisa Blom besöka
söndagen den 14 januari Norrköping.

Från Kina ha ett flertal brev, skrivna
i början av december månad, kommit
oss tillhanda. Ny regims restriktioner
tycks på flera håll begränsa och kring
.skära arbetet. Dyrtid gör det svårt för
a,- lvlissionen anställda att få inkoms
ter och utgifter att gå ihop. Ä ven mis
sionärerna känna starkt det trycket. 
Från Shanghai har kommit telegram
1ned meddelande om att fröknarna Le
nell. \i\Tang, Lunc1mark och Viden lyck
ligtanlänt dit. Likaså hade Carl-Gustaf
Nordberg anlänt till Shanghai. - 11is
sionärsparet Styrelius hoppas den i3
januari lämna Vancouver för att fort
:sätta resan tin Kina. - :Missionärspa
retAspberg och deras barn reste den
28 ·november från Shanghai för att söka
flytta till LoyaT:1g i Honan. Meddelanden
,om .bombardemang av Hoyang och Pu
'Cneng i Sherisi sam t Loyang i H onan
ha ingått. Juicheng i Shansi lär åter ha
intagits aV japanerna, för vilken gång i
tOrdningen är det oss knappast möjligt
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att s~i.ga. Trots överhängande fara ha
alla våra missionärer bevarats till livet.
På :Missionens egendom synes vid dessa
senaste bombardemang ej så mycket
skadegörelse ha skett.

Från andra 1nissiollers arb ete.
Två unga präster från Göteborgs
stift, v. komm. i Kah', teol. och fil.
kand. Age Holmberg samt pastorsad
junkten i Bokenäs Edvin Holmdal ha
begärt tj~instledighet för att genomgå
en missionskurs i Uppsala och seder
mera resa ut på missionsfälten. Pastor
Holmberg reser troligen till kyrkans fält
i Indien medan pastor Holmdal väl
får sin placering i Sydafrika.
:Mission~irsparet Josef och Solveig
Ohrneman reste mellan jul och nyår
från Göteborg för att återvända till sitt
arbete å Svenska 1tIissionsförbundets
fält i Kongo. De lämna sin äldre gosse
hemma, medan den yngre får följa med
ut.
:Missionär och fru Stark, tillhörande
Sällskapet Bibeltrogna Vänner, resa i
dagarna ut till Kenya, söder om Abes
sinien, där de nu planera upptaga ny
miSSIOn.

Evangeliska
Fosterlandsstiftelsens
missionärer doktorinnan de Pertis och
pastor Olle Andersson ha med glädje
vid ett besök i Eritrea kunnat konsta
tera, att arbetet där trots de senaste
årens växlingar kunnat fortgå ungefär
efter samma linjer, so'm när missionä
rerna voro där. Söndagsgudstjänsterna
~iro välbesökta. Flera kyrkobyggnader
ha kunnat uppföras.
Svenska Y'Iongolmissionen meddelar
att fröken Gerda Ollen och hennes mon
goliske medarbetare i arbetet . på revi
sion av bibelöversättningen nu flyttat
till Hattin Sum, där de fortsätta med
detta arbete. Tryckningen av de revide
rade evangelierna pågår även därstäde·s.
Bibeln har trycks i 80.000 exemplar
på ryska under år 1939. Den må's te in
töras till Ryssland på hemliga vägar,
men efterfrågan är mycket stor.
iV! artin Berghng.
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I en bombarderad stad.
(1\'(lgot O'In m.issiollsarlictct 1: SiOJl!u... hu
vudstaden i Sltensi, [J!, /7r07.,hiS där en
del av S. 111. K:s fält är beläget.)

Vi ha fem bibelstudier varje vecka:
Ett tisdag afton för kontors- och affärs
folk, vid vilket vi studera Johannes
evange l i U 111 ; ett onsdag afton, då vi stu
dera JeSlI liknelser, - detta är för folk
vid jlirny~gen, postkontoren, bankerna
samt för journalisterna; tyå prl lördags
aftnarna för tyå skilda grupper, S0111
studera "Innebörden av kristet brjun
gaskap" ; det femte på söndags morgon
för våra sjukskCiterskor, då , -i studera
Lukas evangelium. Vid alla dessa bibel
klasser råder en god anda, och det är
inspirerande att få tillfälle förklara bi
beln och föra det levande budskapet till
detta hundratal unga m ~lnniskor varje
vecka. Genom detta blir mångas tro
stärkt, och somliga komma i livgivan
de kontakt med Herren Jesus.
Jl1isslonärshvet är underbart och värt
att leva också 1: en bombarderad stad så
länge som själar bh frälsta och Kristi
li:yrka uppbyggd.
Vid sidan om bibel undervisningen
och det personliga själavinnarearbetd i
staden pågår ett mäktigt Andens verk
inom många av landsförsamlingarna.
Här ~r skörden mycken men arbetarna
få. Pä g-rund härav beslöt församlings
rådet vid ett sitt möte i januari att un
der våren anordna en rad evangelisa 
tionsmöten inom församlingarna i sta
den och på landsbygden. Aven detta lyc
kades och blev av Gud rikligen välsig
nat.
Vi begynte med en dag för andlig
förberedelse, då alla pastorerna och
evangelisterna kommo samman till bön
och uppbyggelse. Det blev rik andlig
gemenskap. Sedan följde tio dagars mö'
ten i vårt gatukapell vid Nan Yuan Pv'Ien
(Porten till södra slätten). På grund av
luftanfall blev tiden beskuren, men
evangelium predikades, och traktater ut
delades varje dag mellan 2 och 6 på
eftermiddagen, <tå vi hade fullt hus av
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uppl11~irksamt
lyssllanclc [lhörare. ay
vilka många anm;lldc sig s~Lsom ,-;::"ik'lrc.
Uniler mars ch apri l 111 ~l!lader fort
satte mötena i a ll a la nd ' förs:imJ in~ama ;
och resultatet blev m er ~i.n hundra an
mälda sökare, vil l ~: . nu mottaga under
visning för dop uncler hösten. Vida re ha
vi plane rat bibelstuc1i kurser tör alla de
olika församling ann . Des sa kurser ba
förberetts av 1'/1r. ~ l n del.
I söndags hade v i en minnesrik dag,
då ha l v~\rsmötet j no m församIi ngen
hölls. I\'Bnga LH)lllb l·a id et' hade f()re
kommit, ,-arför det V(l r ett trosst eg att
v~lga anordna dylika m ötCI1. Den dagen
blev det flyglarm tre <rå nger och vid det
sista bombardemang; mell vi fingo full
följa v iht program, och 79 bcl.:;incle ge
nom dopet sin tro p ~'t lIe rren Kristus.
E/ter Tlle CMllfse Recordcr.
(Fritt öyersatt ay 1·1. B.)

Övertygande budskap.
Under denna rubrik skriver lvI. P. i
Skelleftebladet den 28/ I 2 bl. a. i en.
recension av missionsförest~ll1clare Erik
Folkes bibelstudier:
Tesu sista jJucl
skap":
.
lJErik Folke var den guc1aben[lclade
missionsmannen, som hade sett stora
syner i Ordets rika g~l1· dar. Det ,-ar
denna djupa förtrogenhet med Guus oreT.
och med Guds avsikter som pr~iglacle·
honom och hans muntliga och skriftliga.
förkunnelse. I "Jesu sista budskap" ta
lar Erik Folke såsom endast han kan
tala. Den, som också lärt känna hono111 :.
personligen, skall dock givetvis "få ut'Y'
än meray detta, som nu vigts åt tr)'ck
svärtan, än vi andra, som endast geli.om .
"hörsägner" fått en "bild" av honom.
Dock skall. ingen undgå att förnimma.
det vanna kännande hjärtat som klap
pat bakom o.rden. Och ändå är det gi
vetvis ej det väsentliga att hoken min
ner om en sällsynt personlighet. För
fattarens tanke med det, som här för·
~unnas, har naturligtvis varit att låta_
Kristus lysa fram. Enkelt, men fyllt av
)l
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, nck och kraft, 1 redikas hill' öve r S;'lll
debreycn. Den. ~t>m icke h~lr Er tr ')st
men nck ~ :l ankdlling: att s tanua av och
<.!ter besinna sig, bscr illa. Boke n ~lr
nii.l11ligen b:ldc a," v;·lckand . uppmun t
rande och varnande inneh rd1. Je t ;iI
'..,:i"irlc·].,,:l' llS röst SOUl t;-tlar. Den kZl r!ek,
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som hal' s in l,,;Llla i Gud. ~ J1 g och ~ildre
har h il l' mycket a tt hilmta nt av boken
:ur sitt aJldliga livs ,<ixt och nii.ring."
"J CS ll sista budskap" kostar I kr. per
x . och rekvisitioner mottagas tacksamt
1 :\ S,' ellska :v[is ~,i011C;lS i Kina Exp.)
Drottningga tan 55, Stockl101m.

REDOVIS N IN G A R
för 111edel infl utn a till "Sv nska Missionen i Kina" under dec. ] 939.
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:2UT:!. Ov ik "l1;:;

.:3

7;3.

Kri ~tl.

10:-.

2U7-J.. Koll. v id ll lii t Cl i Linki)pi ng .
. ...
8/1:2
207:'). E. T., :-; th lm
...
2076.
L, Kläck · b rg a
.,
2077. H . o. J. ]., Gb g ...
.:2078. E. S ., R ö cljenäc;
::207~). A-a,
et t rackL Her"
"Ett tackoffe r", F) s. l08, 'k 1:208
. . .. ..
..
le ft eå
:2081, Fft r~körcl till för sä lj n ingen
2082. BOllustorps J(yrkl. Svfiir e n .,
~c!ndc;torJl
. ;,' . .
..
2083. 'Sraracl SIClllt
..
2084. Del
av
missioosauktion
l
Värna, :Z/1~
..
..
2085. Reseb idrag av Daggryningen
i Jkrg, :,)/1:Z
..
2086. B. H., Rt,nlanä s ..
..
..
2087 . E . ]., BoclcJ\ ti n J oh. Asp
bergs unelerh. ..... . . ....
2088. Kretsen, Boden, till vår hcm
giingllCl vän J cia Nib::io ns min
ne, gm <l:o
..
..
2089. Rygg es torps Syfören. .., .,.
2090. "Senapskornet", Liclköping. till
Thyra Linclgrcns llllclcrh.
..
2091. H illnrånge Kvinnofören .
..
2092. "Välsignad mi ss ionsstund på
Ynglingafören ., J kpg"
....
209;3 . O. H. K. U - el: koll. Eckerda

~ \'l;

.- [): - .

('l\'la n rldll1lt

.jO;

J I) ::!(j,
Hol"bv lO : U ~ ).
.l lthn~i . i Hl::.!.), Lindeberg 2:-W,
VI.:, tl:lI1d<l ;1:) :lll, Ekåul l Hi: - ·.
L' k,t ;') : :);l, iZ'jc;a ;3:2 :; ,')
G:\ va fr. H ()J ~. J )\· m i:-:s . f(irc;aml.
lZ('~L hi d r ;I ~;' (f(. '1". l -o I\'. ;3~ : ,

;)11 : 
10 1: 
~l ln

;.~

:1.0

.1:.! :''' .),

I.

~l ltI .) .

~n): 

.") 11:

d i,· . ;J: - )
,\. L ., .\1\':-,1)\'11

1.:1:7;;'

jJi k ;1

·1: 

;-)11 :

~n \lT.
~ D !l

:310 :6:)
, ' ::2i5

...
gm

I....

::\ kp g

'\1. :

LO.

..

r c '-' ~bidr<tg,

Si utb ct. ;IV l.C:'t :l lll n t:-= m c d(' 1
,f Ler A ndre;) L inclqL1 is t, Gh g
J 1U:3. ·'.Kinc.;.t2 ! Il ~I::i \'jnncr ", V~irn a -

mo,
nT:-l1

3 ~J O

:- .

..

Spi! rb.-mcd e l

fiir~äljnin g en

~ ;; : 

210G.

·'r)~ .

:-3·1:

".:2 107. J\.inbtZl d'-' K\-rkJ. svfören .

~U O:-·

:2;3: 
100:
97:75

100:
1.:;':
l():-·

;30:

37:

100:

-lf)" . . .

2jJl8. n e rgc;b~'n,.:

66:60

Bö:g~

j:-HI :-.10:): -

..

i-.: inakl~cb ,

till

1l)1I:

E.

Sjöstriirn s L1nc\crh.
..
..
~\' l fg
..
..
~ U(). E l te r s körd till förs~iljning c n
~1l~ . .:r.. B. U. H. n., till E rik Ful -

21.D9. Hörle

k es minne

....

.,

2:11:3. n :o t ill E lla 13 ö k ows cl:o
:2:1 t4. ) ! :a ]~jog,~'biile ~\'[i::;sionsf.
211;3. Ln lelnk
.. .. ..
..
2:1.16. 1(. E., Pite:l
. . .. . .....
~117.

r.

67 :
;3:3: -

1U:

20:
10:
10:
20:
30:

K., Linköping, t ill Ebba Vi-

elens unclerh.

..

2119. 1/3 -clel ;IV koll. vid aclvents
möte j Skelleftetl stacl
..
21:20. Koll. i B orlänge 6/1:2
21:21. D:n i Grycksbo 8/1~ .. . .
212~. Del av försäljningen i Söder
oms j ö n 9 /1~, till Runa Häggs
underh.

GCJ; 
2;3:

..j:17:11

....

:31.0.+. F ft e r:-;kiir cl till

"ll ön c rill~cn", K;l rlskrona

,) j :

10: -
20:
:1.:):- 

.....

~ H lt5.

jO:

~77:H)

1:30:

F . L.,

l'nd ' r" tlk c r c; ".\Ifg ....

). 1(.

a:-l :.-){)
~n: -

".\ Ltln r('

lu nd

;U :

:)' l : 

"

::.!~:-

:t-;: 
".:2 .) : 

t np;d . r: ,·,n: n .,

.. is b et \" t:...,tll1:m c; min n'
K .. K ., [5 jörki ib \ '
.. .

R ick "c,\a

:-37 : 1.. ', I '()r~hcr' ''a :!;l: - , 5-; (')1 
h c r ga 11 : , 1.cll1nlllllt T::JI1,
I'- a n, to rp :2: iU S liitt :'i kra 3 :13 ,

.'j ! \f) : 

. ...

2123. Koll. i Betlehcm. s kyrkan, E cl s -

byn 10/12 .......... . ..... .
2124. A. M., Stj ärnen-ve ..
21~5. ~~:.. A. , A rn~~na rk ..
...
..
2l2G.
Ln broder
.. ,
....

10:

195:-·
75:56
26:65

J38 :25

42:30
6:26

3:Gl
20:
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30:
2127. B. o. K. L., Sthlm ........ .
2128. JZinakretsen, Gbg, till G. Goes
o. C. G. Nordbergs underh. 115:
70:
2129. Kyrk!. Missionskretsen, Alvsjö
30:
2133. E. E., Sä~sj?, " j,~.lgå,,:a" ,, '"
2:22
2134. S. R., Malatrask, Julgava ..
22:
2135. Länkmöte i Lund .......... .
5:50
2136. F-a P., Björklinge ....... .
2·137. E. E., en!. testamente, gm O.
50:
S., Misterhult ............. .
2138. "Ett löfte åt Herren", gm A.
10:
B., Skellefteå ............. .
7:
2139. H. S. , O s tersund .......... .
2140. I st. för blommor vid tvenne
vänners bår m. m. .........
30:
16:
2141. Mölnlycke MissionsförsamI.
2142. Kretsen, Boden, "tillägg till
5:
Ida Nilssons minne", gm E. J.
2:90
2143. }\f. P ...................... .
2144. E. L., Los Angeles $ 50:- .. 208:50
10:
2145. E. o. G. A................. .
5:
2146. A. VV., gm E VV., Sthlm .,.
2147. Söndagsskolbarnen i Brånsta,
:38:
KUJnla
.................. .
35:
2148. Måndagssyfören. i Nkpg ... .
2:75
2149. J. K., Orebro ............. .
,)0:
2150. Olmstads N:a Syfören..... .
50:
2151. Tenhults Kristl. Ungd.-fören.
10:-
2152. K. G. R., Ulvsby .......... .
10:- -·
2153. S. S., Birkekärr ........... .
2154. Missionsoffer, Kinaiänkarna,
180:
Jönköping-H uskvarna
16:75
2155. A. L., Jämtön ............. .
till
2157. Mauritzbergsgruppen,
Dagny Nordgrens underh. ... 120:
5:
2158. G. V ..................... .
2159. Gbgs K. F. U. K:5 Kinasy
fören.
. .................... 1.000:
2:3:
2160. J. E. L., Strandbaden ......
50;-
2161. Ryds syfören. ..............
2162. E. A., Vetianda, "Julgåva" .. 200:
25:
2163. Karlbo svfören. ............
2164. "Hanna Blomqvists minne" "
'27 :66
2165. T. S., Strängnäs ...........
2 :75
....................
10:
2168. I-B.
2169. E. A., aktier nom. värde ... 4.~OJ:2170. A. M., Visby, till Gerda Car
lens llnderh. ................
öO:
2171. Askims Kyrkl. syfören., till
Gösta GOts underh. ........ 101:
26:
2172. L. O., Tågarp .............
40:
2173. Säby Kyrkl. lVIfg ..........
2174. 11. O., "iicksparbössa", gm A.
3:2;'5
B., Skellefteå ......... . ... .
2175. B. ]., "min söndagsbössa", gm
8:D5
d:o
..................... .
2176. M. L - k, "en sparbössa", gm
5:60
d:o
2177. A. S., "min söndagsbössa",
gm d:o ....................
7:07
2178. R. L., "min lilla julgåva", gm
d:o
......................
10
2182. L. M. F. . .................. 1.000 
2183. A. A., Gisselås ............
10 - 
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16:
2184. S. Vi., Nkpg ..............
32 :30
2185. I. P ., Råå, ficksparbössa ...
;3:
2186. " Den rättfärdiges minne lever"
2187. R. c., Danderyd .......... .
25:
23:
2188. Håsjö Ost ra syfören. . ..... .
2189. Testamentsmedel efter avI.
fröken Stanny Boije av Gen
näs, Halmstad .............. 2.000: 
83:15·
2190. R. H. .....................
2191. B . G., Sollefteå ............
7 :75
2192. O. Distr. av Sveriges K. F.
U. M., till Malte Ringbergs
underh.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 500:
2193. K. F. U. K, Kristianstad, till
I. Söderbergs cl:o ........... 450:
2194. C. ]. P., Skövde . . . . . . . . . . . 7 :75
2195. "Ivlin lilla julfernma" ..... .
3:
2196. E. J., Gbg ................ .
2 :75
2197. I brevlådan, "till S. M. K. ju
len 1939" ................. . 100:
2198. E. o. M. J :son, Ocleshög ... . 105:50
2199. Borås-Sjömarkens Kinakrets 115:
2200. Malmö syfören:s sparbössa
175:
20:
2203. ]. B., A. o. R. J, Bor ..... .
2204. I. L., Linköping ........... .
2:75
2205. Skede MissionsförsamI. .... .
30:
2-0:
2206. Julhälsning fr. BrantAs .... .
'2207. H. A., Hbg ............... .
10:-
2208. R. o. E. L., Norderön
10:
2209. K. F. U. M., Malmö, till
Martin Berglings underh. '"
450:
2210. A. G., Östersund, "l\'lissions
offer"
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
10:
2211. N. H., Djursholm, "julgåva, 2
Tess. 2: 16, 17" ............ 100:
2212. R. L., "mitt tackoffer", gm
A. B., Skellefteå ........... .
5:
2213. P L., "Herrens del", gm d:o
6:
2214. Frösö FörsamI. skörclef.insaml.
50:
2215. Kap. Ebenezer, Jumkil .....
20:
2217. Y. A:s bibelkrets inom ]kpg
KristI. Yngl. fören., till Ake
Haglunds unclerh. . ........ . 175:
2218. För papper ............... .
10:
2219. G. ]., Jkpg ................ .
7:75
2220. S . A. H., Malmö .......... .
22:75
2221. A. B., Västerås, julgåva
2:75
2222. Sunne KristI. Ungcl.-fören.,
Orrviken
.................
50:
2223. ]. o. lvI. lVI-g ..............
:25: 
2224. Kläckeberga skola, klass 2 ..
5:
2225. "Ett litet tack för i år" .... .
10:
2227. "L"
..................... . 100:
2228. Korsvägens M fg .......... .
15:
2229. ]. B., Malåträsk, "Tack" .. .
6:
2230. J. P., Ovanmyra .......... .
13:5D
2231. "En liten nyårsgåva" ..... .
10:
2232. "Tack för fred o. julefrid" "
5:
2233. K. S., Vinslöv, "At Herren"
25:
2234. N. R., Ystad .............. .
3:
2235. M. o. N. C-i, "med tack till
Gud"
...... . .............. 1.000 
2236. M. M., "blanka pengar" ....
25 
2237. Ekenässjöns ?vlissionsförs. ...
25 
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2238. Sv. Lärares :Mfg, till :Morris
2244.
2.245.
2246.

2247.
224:8.
22 L19.
2250.
2251.
2252.
2253.
2254.
2255.

2256.

Berglings underh. . ......... 1.400:
E . A ., Alingså s ............
25:
A. o. L. VI., Gbg ........... 100:
O. 'vV., gm el :o ............
20:
lVIissionsinkomst fr. F-s ... 100 :- 
~/I. R.~. .,\?"unnarycl .........
40:
En lank . . . . . . . . . . . . . . . . .
:25:
O. ]., Nkpg ................
25:
G. L., Sthlm ...............
2 :75
lVI. B., d:o ................
7 :75
G. B., Umeå ...............
G: 
E. D., Uppsala ........ . ....
11:
B:. o'" R. S ., Åstorp, " kina
bossa
...................
12:
A. E., Hbg, "nyä rsgåva" .. ,
15 : 
Kr. 20.332 :2~

Särskilda ändamål.

r. _<\ck
zells barn-, kvinno- o. nöcl
arbete
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
A. o. A. B., Duvbo, till r.
Ackzells verks. i Tali ......
Barnen i N aglarps småskola,
till de nöd\. ................
Ljusglimten, Dm' bo, ti1\ 1h
ria Pettersson s barnh. ......
K. N., Steninge, till D. Nordg.r:en att anv. efter eget gottf.
E. ]., till G. Carlen, en\.
överensk.
.................
De Ungas Syfören. för Kina
inom K. F. U . K., Gbg, till
Li sa Gustafsson, att anv . efter
gottf.
. .. . . ... .. .. .. .. . . . .
Sågkvarns Jungfru fören., till
r. Ackzell s kvinnoarb. i Tali
M. S., Misterhult, till Maria
Petterssons barnh. ..........
IVI. B., Hjo, till E . Sjöström,
att anv. efter gottf. .........
E. E., Sävsjö, prov. på Jul
stjärnan , till Maria Petters
son s barnh. ................
H. Z., till d:o, gm d:o ......
A. K, Klintem ä Ja, till d:o .. ,
Vänner i Algarås, till d :0,
gm H. r. ..................
BetelförsamI. Stenstan, Holm
stad, till d:o ...............
A. A. , Sthlm, till d:o .......
A. G. K ., Hbg, till r. Söder
berg, att anv. efter gottf. ...
L. M. F., till inköp av biblar
Malmö syfören. , till Gerda
Carlen, a tt fördelas till två
bl·i nda , efter hennes eget gottf.
D :0; till eva ng. Shaos hustru ,
till uppmuntran för arbetet i
evangeiii tjän st.............
De Väntandes Bönering, till
bibelkv. Kuo underh. gm L.

2058.
2067.
2068.

2100.
2101.
2102.

2111.
2118.

2130.
2131.
2132.
2156.
2166.
2167.
2179.
2180.
2181.
2201.

2202.
2216.

::Vr.

}~.

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

2226. S. T. ., Kockeby, till bibelkv.
unclerh . i Yungtsi ... . ......
2239. R edbergslicls syiören ., till lä
rare o. evang. underh. i Mien
chih
......................
2240. D :0, till lviaria Pettersson, att
anv. efter gottf. 40 :-, fru
Feng 10:- ....... ...... ....
22cU. 1\1. ]., Boden , till cle nöd1. .. '
2242. E. o. G. ]., Nkpg, till evang.
hos G. Carlen ..............
2243. E. A., Alingsfl s, till Dagny
:Nordgrens verks . ...........

50:
25:): 
50: -
2:)0:

60:
:25 :

Kr . 2.618 :50
Allmänna missionsmedel
Särskilda ändamål
S:a under dec. mån. 1939

2053. E . P., Ljungby, till

15

20,332:28

2,618: 50
Kr. 22,950: 78

J11ed '(}armt tach till v arje g i'uare!

300:

10:
10:
97:3:

25:

15 :-.

35:

150:
25: 

10:
12 :50
5: 
20:
10:
50 :- .
5:

25: 
:20:

16:

" Herre, du är min Gud ; Jag vill upphöja
di g , jag vill prisa ditt namn, ty du gör un
derfulla ting." les . 25: 1.

Redovisning för influtna gåvor till Missions
hemmet i Duvbo Okt.-Dec. 1939.
In natura.
Västra Ryds prästgård, frukt. "D~lfinen!>
Göteborg, medicin. S. H., Orsjö, äpplen . H.
R., u pp sala, 1 duk, 12 handdukar. C. G. E.,
~ye, frukt. A. J.. Framnäs, Köping, frukt.
H ., Skärsboda, julos t. A. S. , Tenhult, frukt,
D. ]., Duvbo, lutfisk. Vänn er i Björker:ycl,
julost. B., Runneryrl, julost. Västra Ryds
prästgård, potatis. Nye kristI. ungdomsför
bund, julost. S. S., marzipantårta. E. K .,
Drottningholm, godsaker till julbordet. N. H.,
D jursholm, d :0, el :0. S. ]., Luleå , kokosgolv
mattor. K. VV., Lidingön, marzipantårta.

Kontant.
K .E . B.,. Göteborg, ;3 :- . ]. A. VV . P.,
Mön s terås, 10 :--, julpengar. Hemmets bössa,
34 :65. D :0, el :0, 20 :-. M. c., Bäckseda,
10:- . O--m, Duvbo, 10:-. V-vik, Skövde,
50:-. K. S., Jönköping, 10:-. Hemmets
bössa, 33 :-.c. ]. P., ·Skövde, 25 :--. Fr. P.,
Björklinge, till julgran, 10 :--. H. L., Stock
holm, till julmat, 100:- . H. B., Hova, 5:--.
"Lydia", Piteå, 10:-. L - m, Vetianda, till
julbordet, 25 :--. E. T., Stockholm, 25 :-. E .
]., Sala, lO :-. C. o. V. E ., Kumla, :50 :--.
E. A ., Vetlancla , till julbordet, 25 :-. O. L.,
..\maryd, 5 :--. O. M. , Stockholm, 5 :-. ::"1.
O., Mörby, 25: - . Hemmets bössa, 64:-.
iv! ed 'uarmt tach t-il! alla givare !

25:
240: 

"Allt härintill har Herren hjälpt oss." 1
Sam. 7: 12.
August och Augusta Berg.
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PRENUMERATIONSANMÄLAN
J .r i ss i( l llstid J/ ili i~C li

'< i iIiIIIS L UlId

k Olll

G. (t U Ull le r ilr I 9 -I-O lltgi,-as i
"-in -+: :l: arg an r . Da tid n ingen i janua ri
l . · ~l~ J örjade u tgi"a c; , anga,'s S;t o m
111 "

d l

Y.

S

uppgift:

" att uppli ,-a oc h y ~i c.ka missi ()l1,'intres
_d ;f~ noll1 att 'prida kun skap 0 111. mi s
, il Il n. ~lr.sk ilt den . 111 beclri,-es av
. -' \- cn c;ka ::- rioSc;io ne n i Kina', ,-an-id nc1 a
,_-"h -t .:- h Li l ya r a ;l t l up ph l"lj a Gu rIs yerk;
a tt !cirnr 'ul J g ·'m cu ·kap m elbn 1ll i~ 
siO lli r e J'lla p;'l h ltet och m iS 8io J1 syzin
11t: 'n a i Il ll11allr! c.:t:
;l tt w n' jr;t sal' U·)rh ;Li lcl.l[(1e n a y il1tn ',ssc
;' \'(;n tra ll c. ndra missi o n shilt;
att i n Ian <1\- ut rymme i ramsb !la S;I
(b na :;a nnill g ar lir Gu d s ord , som klllllla
iram ia tt :" ll1t mi ;;c;ion s i 11lre~ ~ e
-Il
f!~i r di 't1 p alld e a \- d et andli g' a ii \-e t." Re
da k tio Jlell fi.i rk a rade ~ am tidigl. att dess
"lpp riktiga , i' r;lv a n ~ ka l l var a att :111
tid ~ lt tid nill g -n giya ell e,.-<tllgcli sk,
ll s 'k tc ri s k o ch h e lg a d anda. "
_~ ;l allga,-s m ~t kt c1;\, och mut el tta
m;i\ Il r llla ll :t r~i '-a t u 11 l · r dc g ~tngn a
-\.-1. ~l r U l. S al t1l1 J. m tLl ,-ilja vi alltfort ha
kla rt i s ik t o -h arh et a för att 11 ;( fram
t il l. -- i nder ~t r 939 h a r tidning en li
di t en my cket n -[l r förlu st, i de t art dess
all ~ya r ig e
u tgi ,-a re
1Jl i~ s iOl1sfö r e-:ttlll
d, re F ri/:: F n/k e) H tt h e11lbud. Vi, som
~i ll n~1 ~ t r o k\-ar i arbetet för "år tidning,
"il ia emel le rti d efte r dt'l1 n ;l d och kratt,
q il~l Gud g i,-er, fort sittta d etta enligt
el · gamla riktlinjerna. \i tClcka G ud för
in r g ;lng rna och utbedja oss 11;lcl ti ll
att fkrfö lja deras tro.
r d et ta <:a mmanh a ng: Yilja Yl till vår
Lisekrets uttala -,tt hjärtligt tack och
f ramföra en innerli ~' , -~-i cl.ian: Vi tacka
i ~'lr d e t \"~lrdefull a s t öd, S0111 gi,-its ~lis
sionst ic1 ningen
Sin im s Land unde r

g :ll1 g na ;tr, och ,-i y ;tdj a o m bi st<\.llc1 fö r
framLiden. Tl')'(' knill ~'~: ko s l1Iad er na öka
des förra ,het ut an att p rcl1 urn r at i( 11 S
pri set höj d e~, och fö r d "Ua ny a ;'h k o m
m a papper : p ris ern a att h ö j as . Vi l e
hö"de cb rf" r ..::1 y ~il att an tal t pren ume
rantE'r b1e,-e större ;ln f " rut. T ala d ~i.rför
om Ydr tidning nej, (lm \~ ;:t d elen inn eh å l
ler sam t ;:;0 k att ,-il1lta He ra prenum e
r a11lc r! Vi t;tc] 'a ya rJ1 ll {lir d " Ua s töd
och k~lnna ;l\' CIl 1)('110\' a,' hj:l! p gC ll 0111
fö rb ön .
;l!issi i! II .:; t i rl ili l :.'J· 'Ii ....\lll iJIIs Len d c1t 
'! \:Ilinlllcr :L\C'l1 ull! le r ] (J-+ O 11 c d 20 llUll1 
IllCr. PrCl1U 111Cf,l t i(}llSI' ri.-ct ;[1' : he lt ~lr
kr. 2:25. tre k\-ar U I kr. l :7S, ll a l\, ,-lr kr.
I : 2'=;, d L kva rt;:t l kr. o:qn . T ill utl(1!l(!.ct
k osta r tidnillg en k r. 2 :75 p T :11'.
Pr,' nul11 cratio ll kan -.:h:: b:'\d' p {L

postk(J l1L u re n I H'h U~l S\"C.!l. h L ~\r i s " i o
Il eilS i Kill:l. c xp., Dr(lttllin g-gat an 55,
~ tn-kholm. Vid lH-ellU11l Cl'a t i o!l pil p os t
k on toren m;'lste hela namllet : J-' .lliss inllS
· t idJ/in gtJ/ :" il! iJJ/s L Cl!u/. " an '- i,-a s. En
Ji b·t l1 Uya ra ll cle h(',L' l11ll1 Is fu r p stl)c
fordri ng ;n-gifk r hlir c1 "t em el J >r tid
/ä rde /a.kt/ga te t ör J!is siollen 111 prenu
mcration ve rk sLill -'s il ' ;"lr cxp ., " artör
,-i ~i.ro myclc' ct ! u c!.'sa lll/l/o) OIJ/. s a sl:cr .
Tidningell ~; Lnc1 c~ i a fa ll som ut ~!.· iyar
korsband ti Il 'le o lika prenumcranterna.
:L'-L ir 5 ex. eller c\ilrutnn:r rcJ..:\-ircras
fd'lll ex po crhflll es '-art 6 :te ex . gratis .
P renul11erantsClmlar c, so m w -rksb lJa

prenumeration ;l poslklmtor, crh:tlla, om
po:-:tens k v itton ins;indas till ~· xp., kr.
2 :25 för vart 6 :\-e ex., men 0 _ cLi. inga

friexz.:mplar.
Prlwcx emplar

erhft lJas

gl'a ~i s

fd\ n

exp edi tionen.
Red alc~ ti01/.CiL

INN EHÅL L:
Bön. - »Se, jag gör allting nytt.') - »Se . jag är med eder.» - Från Red. och Exp . - Chen o
Ching:yi. De flytta hem, en efter en. - Från missionärerna. - Brev från Tali. She. ~
Fran n;tr och fjärran, - I en bombarderad stad. - Övertygandt! budskap . - Redovisningar.
- Prenumerationsan:nälan.

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm.
Telefon: 104459. 105473. Postgirokonto n:r 50215,
Stockholm 19-:10. Boktr. A.'B. P. A . Palmers Eftr.
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SÖKANDE SJÄLA~.~::
"I skolen söka 'mig, och I skolen ock
finna: mig, om I frågen efter mig av
allt edert hjärta." (Jer. 29 : 13·)
Dessa ord utgöra en del av det brev
s om profeten på ., Herr'e ns befallning
sände till de elända och övergivna män
och kvinnor, som under många år va
rit i fångenskap hos Nebukadnessar,
konungen i Babel, Sina harpor hade
de hängt på pilträd, och deras tankar
' gingo helt säkert ofta till hem och
kära, men det såg så hopplöst ut för
dem.
En dag kommer en budbärare med
ett brev, ett glädjebudskap som Her
' ren sände dem. Kommen ihåg att Her
ren icke övergivit Eder! Om Isöken
mig, skall jag låta mig finnas. - Och
' Herren säger vidare till dem: Varen
icke förtvivlade! Söken det landets

bästa, där I ären! Byggen hus och bon
i dem" tagen eder hustrur och kommen
ihåg att jag icke skall övergiva eder!
"Jag vet väl vilka tankar jag har för
. eder, nämligen fridens tankar och icke
' ofärdens." (Jer. 29: II.) I skolen söka
mig, och I skolen-ock finna mig.
Det är en osviklig lag, att den, som
icke söker, finner intet. Sökande sjä
lar finnas överallt, varelser som Gud
skapat, men vad söka de? Dagens text
talar om sökande män. De hade gått
en lång väg ifrån Österlandet långt
bort till Judeen. Vad var' orsaken? De
voro utan Gud och kände i sina hjär
tan en längtan efter honom. Säker
ligen hade de någon kunskap, låt vara
, dunkel, om profetian, att en skulle fö
das, som skulle bliva en konung 'ö ver
alla, Jakobs hjälp. Underliga vägar
fingo de vise männen gå, innan de
. funno vad de sökte. Liknande lerfa
renheter få alla göra. Frälsningens

"' P r edi k an av m iss io n ä r Augu.st B erg,
hå ll en T r ett ondedagen 1940 i Betes dak y rk an
i Stockholm och åt erg iven i sam mandrag
e ft er s tenog ra fisk a ant eckningar.
H. B.
__ v:?g är en, men Gud för fram till fräls

-

.I

18 .

SINIMS

ning på olika sätt. Det finnes ett tom
rum i varje hjärta, som endast Guds
frid och syndernas förlåtelse kan fylla,
men när detta sker, då blir 'hjärtat fullt
av glädje, och då jublar det: "Jag har
funnit Gud."
Många exempel ur livet skulle kun
na bekräfta, hurusom Gud använder
olika sätt 'och medel för att draga en
syndare till sig. Drömmar, sjukdo~,
sorger och prövningar av olika slag,
ett avlagt vittnesbörd, det predikade
ordet, allt kan !få tjäna vår himmelske
Fader, som icke vill någon syndares
död. För dessa vise män talade Gud
genom skapelsens stora bok, genom
ett himlabloss, och i dess ljus vandra
de de fram. De voro astrologer' och
kände till stjärnevärlden, och därför
var det icke svårt för dem att se, att
detta sken icke hörde till de vanliga,
och de följde det. Så kommo de till
Jerusalem, teologi ens högborg. Var
skulle den nyfödde judakonungen fin
nas om icke där? Men på sina fram
ställda frågor fingo de det svaret: Han
finns icke här. I Betlehem skall han
födas.
Herodes blev förskräckt (bedrövad
enligt gamla översättningen). Många
bliva bedrövade, då kristuslivet födes
i ett människohjärta. Många mena, att
framtiden är förstörd, om en ung per
son helt lämnar sig åt Gud. Men i vår
Bibel läsa vi: "Gudsfruktan gagnar til1
allt; den har med sig löfte om liv, bå
de för denna tiden och ~ör den till
kommande." (I Tim. 4: 8.)
Kunskap är icke alltid förenad med
tro. Gud . vare lov att det finnes per
soner, som äga ringa kunskap men
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dock besitta en stark tro. De kunna
vid läsandet av sin Bibel göra den lilla
anteckningen "b.p." i marginalen, det
betyder "beprövat". De kunna med
aposteln Paulus betyga: "Det är ett
fast ord - - , att Kristus Jesus har
kommit i världen för att frälsa syn
dare." Om vi hava det så i dag, om
stjärnan har fått lysa in i våra hjärtan,
då äro vi lyc~liga. Vilka vägar vi än
gått, och vad det än var, som för oss
blev ledstjärnan på vår väg, för oss är
vårt sökande och finnande lika under
bart som de vise männens väg till den
nyfödde judakonungen. Och där sådan
längtan lever, där når den människan
sin längtans mål tillsist. Jesus sade:
"Jag är världens ljus; den som följer
mig, han skall förvisso icke vandra i
mörkret, utan skall hava livets ljus.'>
(Joh. 8: 12.) Det kan bliva ljust!
De vise männen fortsatte , sin färd,
och stjärnan, i vars sken de gingo,
stannade över ett enkelt värdshus, en
"karavan seraj" . Där funno de modern
och barnet. "Guds milde Ande sällan
trivs i lysande gemaken, hans bästa
gåvor ofta givs, där det är lågt till
taken." - Längre förde icke stjärnan
dem, och de behövde den ej längre~
Nu ,fingo de utbyta stjärnan mot Je
sus, profetian mot uppfyllelsen. De
sågo Jesus, och de hade fått lön för
sin möda.
Se Jesus! Tag detta ord med som en
stråle från Jesus-stjärnan! Och låt
den strålen lysa in uti ditt hjärta! I
dess ~ken skall du lära förstå innebör
den av orden: "1 skolen ock finna mig,
om I frågen efter mig av allt edert:
hjärta."

25 jan. 1940
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Trettondedagens möte.
Vid Trettondedagens möte i Betesda
kyrkan hade en stor skara v~inner sam
lats.
M issiollsföreståndare Af art1:n ljllden
inledde 'med bön och läsning av dagens
text i Matt. 2: 1-12, berättelsen om de
tre vise m~innen och deras väg till Kris
tus, och därefter predikade missionär
August 13erg. Hans predikan är i sam
mandrag införd såsom uppbyggelsear
tikel i detta nummer av vår tidning.
Mission~ir Erik lHal1f1} vilken dagar
na före jul hem kom från Kina, talade
efter missionär- Berg. Till inledning
Jäste han 2 Tim. I: 6-14 och 2: 8-9,
och yttrade i sammandrag:
Det är underbara ord a y den gamle
aposteln, som vi h~ir läsa. Han hade fått
pröva på mycket Iidande och prövnin
gar. Nu var han i hojor. Under sådana
förhållanden kunde man ha väntat miss
mod; istället skriver han dessa ord.
-U nder de senaste åren i Kina har jag
ofta stannat inför elcn uprl~ista texten,
och den har hli\'it en kraftig maning
till mig. Jag ser i dessa ord uttryck för
den gamle apostelns tro och förtröstan,
som ej svek. Varför yar den sådan? Han
srlg de eviga värdena och var viss om
sin kallelse och 0111 att han vandrat den
väg Gud ville. Därför kunde han l rium
ferande utropa: Guds ord bär icke bojor.
Detta ~ir ord för oss mission~irer och
missionsfolIe Det ~ir vad vi behöva lyss
na till · j. denna tid, då vi många gånger
unclrahur det. skall gå och fråga: Är
det möj ligt att forts~itta, ~ir det ej hopp
löst?
Då vi se på hur det är i Kina, ,tänka
- tillbaka på vad missioncn där fått gå
igenom, finna vi, att det många gånger
sett hopplöst ut. Missionärerna ha ibland
nödgats · Iämna fältet. :Men Guds verk
har fortsatt, och dessa tider av pröv
ning ha ofta fått betyda mera än de
1ugna tiderna för Guds rikes ti llväxt.
Hur är det nu? Genom kriget har det
blivit en omvälvning av -oerhördå mått,
kanske elen största i historien. Tänk på
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de skaror, som fått I~imna sina hem och
fly! Trettio miljoner människor! Vi ha
sett en del passera var stad. Först kom
mo de rika, 'som hade pengar och möj
lighet att sätta sig i säkerhet, sedan
kommo de fattiga, som reste fritt. N u
skulle de försöka finna nya möjligheter
. för sitt tippehällc i ,- deLinr.e av- landet.
Vi undrade mycket, . vad de skulle gå
tillmötes. Bland dessa flyktingar finns
det. en stor skara kristna, ä ven frfm <vår
stad. Vad betyder inte det? De fingp ju
föra med sig evangelium till de delar a,;
det inre Kina, där det förut endast flm
nos få och små församlingar. Vi ha f Lån
dem, som arbeta i dessa provinser, hört
om förunderliga ting. Vi få se, hur Gud
använder denna nöd till att föra e,'ange
Iium till det inre av Kina.
Hur är det på vårt fält? Det har bli
vit delat i två delar, en del, Shansi,
som intagits av japanerna, den andra
delen, Shensi och Honan, som tillhör
det fria Kina. Vi kunna s~iga, att för
hållandena i dessa två delar äro mvcket
olika vad arbetet beträffar. Det ~il: inte
lätt för de våra i Shansi. Kriget för
med sig mycket svårigheter, men vi fa
komma ihåg, att det var stora skaror
flyktingar, som under det första året
voro församlade på yåra stationer. De
fingo dagl igen höra Guds ord, och
många kommo till tro. De ha nu rest
tillbaka till sina hemtrakter, och vad
det betyder vet Gud. Vi kunna ej följa
dem och se resultatet, men det veta vi.
även om missionärerna bildligt talat äro
i bojor: Guds ord bär icke bojor.
Då det gäller den andra delen av fäl
tet, kunna vi tacka Gud för den frihet,
vi ägt att förkunna ordet. Jag har varit
5 år i Loyang, och det senaste året var
det rikaste. Vi ha haft rika möjligheter
att förkunna ordet, öppna viljor, ÖPPt:1a
dörrar även på landsbygden, d~ir det
förr .var omöjligt att resa på grund av
röyare. För' flera tu- sedctll, vid ett UPP'
ror, voro 20-30 missionärer samlade i
Loyang. Jag tänkte under senaste året
effa: om -jag haft dem nu, hur mvcket
skulle då ej ha uträttats. Arbetet i ,~rlr
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stad har förändratsp ~tgr.und av kriget.
:Mycket har förstörts genom bombarde
mang, men det är det. yttre. Många krist
na ,ha lämnatstadell, och det är endast
få ,sG>m komma till gudstjänsterna.1.-Ien
pålandsbygcl,e n ar det inycket förhopp
ningsfullt,

LAND

25 ijan. 1940.

för att hämta..~11era hjälpJ kommo -flyg.:.·
planen igen. Även denna gång ' iörstoc1o '
vi, att bomberl).a fällts nä.ra oss . Då sak
nade jag portvakten. När jag Ji'om ; upp ,
mötte jag honom överstänkt av lera.
Han hade tänkt på porten till vår gård
och skyndat att stänga. den! Bomben foH
ned påett 'husintill, alen portell, dar han
var, skonades. Hans son vilie taga ho
nom 'med ut på landet, men då vi .reste
var han In'ar. Jag t~inker också på alla
dessa , som blivit grippa av Gud och f ;\tt.
uppleva vad han betyder. Då vi se pil,
detta ,odl tänka ,på missio'nen ha vi alf
an1.edriing att tacka Gud ~ Trots nöd och
lidande ha vi orsak att tac.1<.a för hans,
godhet emot oss och för ' allå de som
funnit ' frälsning , i levande Gud, och ,:i
böra, så som apost~lri., 's e llppåt6ch p[l
mimla oss "ål' kallelse, förvissa oss om
att "i äro där Gud vill att ,"i skola vara "
Då kunna Yi med honom utropa: Gild 
ord bär icke ' bojor.
'

*
Under det att en sang sjöng~ , uppsalll'
lades ett offer, och en del sparbössor av~
lämnades. 11i s ~ionsföreståndare Jfo.rtin
Li1lden a,'slutade sedan med ett tack
sam t , bön,

H. B.

Foto : Erik Mal m.

»Bomben {å'U ned på ett hus intill porten ,» ,

I mörkret och nöclenhar det ock va
rit ,.flera av vära trogna medarbetare,
sornstått oss bi och håJlit ut. Jag tän
ker särskilt på en av vå ra portvakter.
Det var sommaren 1938" vid det fr~k
tans,'ärda bombardemanget tidigt en"
morgon. Få hunno att sätta sig i .säker
het, varför det hlev många dödsoffer.
Efter första .bombardemanget skyndade
vi upp ur grottan för att se hur det var.
Vi hade förstått , att det varitbombned
slag: mycket nära. U r ett raserat hus
gr~i:vdc vi fram ett par kvinnor, som ej'
voro allvarligt skadade.: När jag ';sprang

Välkomstmöte
för de hemkomna missionärerna: Jngria
och En:/;; Jfo.{11-'I samt Gerda C'ustavssou
anordnas Y " G. tl:sdagen den 30 januari
kl. 7 e.·m. pftK. F. U. 11., Birger Jarls
gatan ; 3S , (ingång från Snickarbacken) ",
_-=-\lIa hälsas varmt välkomna!
Bönemöten för S.

M.

K.

v~ilkomstmötet den,
januari, S0111 hålles på K. F. U. NI."
ordnas denna dag 1'cke något bönemöte
i Betesdakyrkan, Floragatan S. Övriga

,M ed anledning av
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tisdagar anordnas bönemöte där kl. 7
e. m.
Pa S. :NI. K:sexpedition, Drottning
gatan 55, anordnas bönestunder varje
fredag kL 2 e. m.
"Gören eder intet bekymmer, utari
låten i a1lting edra önskningar bliva
kunniga inföi- Gud,· genom åkallan och
bön, ined tacks~igelse." (Fil. 4: 6.)

KinaIänkarna i Stockholm
samlas på S. 11. K:s expedition torsda;'
gen den j februari ,;;l. 7 e. m . Välkomna !
Kvinnornas internationella böndag
194°·
Fredagen den 9 febr. inbjudas all
världens kristna ki,rj11nor till bön.
T Stockholm korhma möten att anord
nas både på förmIddagen och · kv~illen.
Program för dessa möten införas senare
i de dagliga tidningarna.
:M otto för höndagen ~i r orden i .Tes.
30: , IS: "Genom st.illhet o.ch · förtröstan
varden I starI-ca."

~lO~'
Bevarade under flygbombardemang
Tali She. den 20 okt. 1939.
Den 10 okt . är kinesiska nationalda,
gen. r rt f. m. hade Yi bönemöte och pet
e. 111. ledde avgående kla~sens elever ett
möte ---'- kristligt-fosterländskt. Bägge
gångerna stördes yiav flygplan. Den
dagen hade vi flygningar ö\~ er staden 8 ·
gånger. Påföljande morgon lwm första
varningen innan det var full dager, och
sedan följde ett par till före kl. 10. :Men
då orkade .vi ,ej längre med att springa
upp och ned i skyddsgrottan. utan skyn
dade ut ur staden genom nordöstra por
ten, . som är närmast. Där funnovi en
litei1 . grön fläck med vass intill, S0111 ,vi
utsågo till gömställe åt oss. Vi sutto rt~ir
med handarbete mellan flygningarna.
Ty även den dagen kommo flygningarna
tätt. Tre gånger kommo I2 flygplan i
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s~illskap, och den sista gi\ngen v'a t det 1'6
plari. Det' var - hemskr ll1e.(Id?ll1et ·l!akt
över \ -åra huvuden~
"
Ena gEt;n gen hade\ri {öi'SÖl(t , gåtill~
baka hem, men hade' ej hunnit låhgt in
i stadenf6r'iän 'v arningen hördes, och
vi måste skynda ut igen. 1Jellan halni'.:
stackar ,och under ett redskapsskjulstak
funno .vi tilHlvkt, då:dechfaka:de ·löst;
N~ira intill dä-r vi . just :hadeNänt kom
nedslag<H. . Planen fortsatte . ;\'ästerut. .
och ·vi skyndade,ftter tdl ' Y;trt <gölH:
st~ille .
Si.sta , gruppens plan hOll1har· '
derade staden på hemv~igen, d.\-, s.
då de kommo västerifri'll1 för att
;lterv~inda mot öster. Vi l?lgo på marken
mellan vassen , eleverna .och jag, dådet
brakade löst igen, och det · alldeles in
till oss. Eleverna kröpo närä · mig, stor
gråtande av 3kräck. Så snart vi hÖl' t
planen avlägsna sig, S~tgo y;i mot staden.
och åter syntes 'samma hemska synsOl1i
på middagen: Väldiga massor ay fök
och jord stego som en pelare mot hirn.,
melen. Även ute på :'tkern bade ty ~i ned+
slag skett, det ena endast 'några hundra .
meter från oss. det andra 5~ min:' y~i.g
från oss - på varderasiclan 0111 oss
hade dessa nedslag skett. :M en vivoro
be\'arade! Vilken nåd! ·Det förunderliga·
var, att fastän massora\,' folk voro utan:
för staden, hade ingen,.l11~inniska;t6if
fats av dessa nedslag. Först i skymnin
gen kunde vi Ettervänc1a, ty .xakten vilIe ·
ej släppa in folk i. staden,. et1~ll' ty.l plan
ej . hade återkommit, och dädiir vänta
des mera luftanfall den dagen. · ~
Den tredje dagen gingo vi myl'ketti
cligtut till "vftr by", där vi varit i vå.:.
ras, och där flickskolan varit i höst. Väl
di tkomna gi-ngo n~tgra elever och jag till
ett förfallet grottenlpel, (hi r , vi genom
gröna v~ixter "föddädde" ten::iplet ttll eri
grön kulle. (Det ·Jigger nere i jordell,ej
byggt oyanp~t!) Vi voro ej riktigf nir-'
diga, när varningel1' Ljöd; ,och snart hade
' .- i åter flygplan ö\'er oss !Den dagen
hade vi åter 8 ·gånger flygningar över
staden, och det. tycktes som: om varje
grupp flög över .:vflra huvuden! Jag hade
fyra bibel klasser den dagen förut01TI
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morgonbön, cch så gott som varje gång
stördes vi av flygplanen och m åste vän
ta, medan de flögo över . oss . Dfmet är
hemskt, och marken vibrerade under
våra fötter, åtminstone tycktes det oss
så, - de flö.go lagt och kretsade runt
Oill . s'taden och oss!

25 jan. 1940

hört att omkring 100 personer dödats,
Den stora, moderna skolan (läroverk)
utanför staden fick 8 bomber, s~i.ges det.
:M en ännu har jag ej hört något från
missionärerna d;ir, så jag vet intet med
säkerhet.. Vi ha dock hört, att missions
statiOnen ej träffats av bomber. - 
Sedan den 10 okt. har det varit stän
diga flygningar och luftanfall i denna
provins. O, hur vi känna för alla dem,
som förlorat sina närmaste, sina hem
och allt, vad de ;igt. Även denna gång
var ett nedslag -- ja, två, ganska nära
vår station i Tali . .Men Gud bevarade
oss återigen. " Ack, Herre, huru länge
-?" O, att den dagen snart vore inne,
då vi finge fred i landet! Denna stän
diga spänning och dånet av flygmaski
ner ta på nerverna på de flesta. "Gud
är vår tillflykt." Tack för förbön! HFirt
liga hälsningar!
Ingeborg A ckz ell.

. Den e. m. hestämde vi, att fl icksko
'an skulle flytta ut till den lltstation,
"'d är den var 'under vå'rterminen, ty det
var omöjligt för dem att läsa. Bibelsko
lans avgående elever fingo göra sig fär
diga att nästa morgon vandra ut till en
by, där vi hoppades få. tak över huvudet,
"i lket också lyckades! Täcken m. m.
kördes på en kärra. Men den kvällen
skulle vi få göra en ny upplevelse. Vi
ha i höst flera gånger haft varningar
sent på kv~i1larna, men det har då varit
måilsken. D en kvällen hade vi ej mån
sken, och ~tndå flyg,-arning . Nu hade vi
fått höra eil lIel del detaljer om vad
bombardemanget åstadkommit. Efter
allt vad "i sj~ih-a varit med om, kindes Ökade tillfällen till kristligt infly::
det ohyggligt med den 112 timmes långa
tande.
sp~inningen, innan klarsignalen ljöd. 
Utdrag
ur privatbrev från missionär
Tidigt morgonen därpå gåvo vi oss a,- .
Cart
F
.
Blom} skri vet i Y uncheng den
Vi hade .:j hunni t långt, då varning ljöd,
12/12 1939.
och snart had e vi åter flygplan över oss,
men nu hade vi ~kyndat till vass m. m.
Det har på sistone vari t flera dödsfall
för att .::j synas från luften. Flera gån
bland kristna eller vad man skulle kalla
ger den dagen måste vi under vandrin
a nhängare av församlingen. Vid be
gen söka skydd för flygplanen . N ec\slag aravningarne ävensom vid flera bröllop
h
.
.
..
hördes söderut. Här i byn, omkring 13
har det kommit till synes betydltgt stor
-IS km. från s taden, hJevo vi hjiirtligt
re känsla för gemenskap de troende
välkomnade av en ~ilc.lre fru, som är sö
emellan och en önskan att även ha oss
kare. EJ.c,·crna 0 :11 jag sova i samma
utlänningar med i det mera samhälleli
rum. c1~ir ha vi ÖCkSrl lektiöner, och -ga livet. Trots möjligheten att det kall
där ;tta ,-i vår enkla mat. Läraren finnas vissa biaysikter härvidlag, kunna
har fått ett litet krypiil för sin del. 0,
vi ej annat än glädjas ~lt det ökade till
L:ur tacksamma vi kände oss att komma
fället att utöva kristligt inflytande på
uEdan flygplanen! H~i.rö\-er bruka de ej
familjelivet och även utåt avgiva tyd
gå, så vi tyckte vi hade fått en sådan
ligt vittnesbörd om kristendomens in
goel tillflykt för att i lugn och ro av
ställning i många mera periferiska frå
sfuta kursen.

gor, samt stödja dem, som ~innu ej äro
Men på måndagen hördes planen över nog starka. eller klarseende att intaga
oss igen! De gingo till Pucheng, som
definitiv kristen ~t å ndpunkt i dessa för
ligger omkring 30 km. härifrån. Ned hållanden, där sed och vana stå så myc
slagen hördes. Strax d~irp å kommo de ket under hedendomens och yidskepel
;lter. Genom kineserna har jag hört, att
sens välde.
det kas tades över 50 bomber, och vi ha
Det var rörande att för ett par dagar
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sedan, vid kistläggningen aven gammal
man, som kommi t ti Il tron under denna
nödtid, se den kärlek och vördnad, som
hevisades den gamle enligt traditionell
sed. men med noggrant undvikande av
allt, som kun·de vara specifikt hedniskt.
Så t. ex.: Som ett sista kärleksbevis
avtorkades den dödes ansikte med en
fuktad handduk av var och en av bar
nen. Den sista, en liten flicka, lyfte? upp
för att än en gång få se fadern, men be
gärde också att få handduken, och, me
dan hon kärleksfullt utförde elen lilla
riten, sade hon: "Jag tvättar ditt an
sikte Far. Var inte orolig för oss." Det
ta yttrades medan tårarne runno utför
kinderna. När locket tillsist fästes och
de första hammarslagen Ijödo, måste ju
känslorna ge sig luft i högljudd gråt,
men de stillade sig snart, och det kristna
hoppet var som en strålande stjärna i
sorgens mörker. Det 'var seger!
En ung flicka, som erhållit undervis
ning såsom flykting alltsedan intagan
det, ligger för döden i lungsot. Hon bad
för några dagar ·sedan att få erhålla do
pet och delaktighet i Herrens N attvarcl.
Hon var helt klar på' sin frälsning och
fick de bästa vi ttnesbörd a valla, var
för hon omedelbart döptes och så fick
glädjen att både själv njuta medvetan
det om den innerligare gemenskapen
med församlingen samt avlägga sitt
vittnesbörd utåt.
Atskilliga kristna bröllop ha också fi
rats här på sista tiden och fått utgöra
vittnesbörd om kristen tro och kristen
moral. Soldater, som ofta vilja åse dessa
högtidligheter, ha uttryckt sitt stora
uppskattande av såväl ritual som övriga
anordningar. Det är otvivelaktigt, att de
kristna ideerna och idealen tränga ige
nom på alla områden, och på båda sidor
om stridslinjen ges erkännande åt de
kristnas ställning. Sådant är ju dock ej
att bygga på, och vi låta oss ej av dessa
företeelser lyftas upp överhövan, lika li
tet som vi låta motgångarrie ned trycka
oss, men de betyda tillfällen och öppna
dörrar och sinnen, vilka vi vilja efter
bästa förmåga begagna oss utav.
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Vad vi kunna utan tvekan glädja oss
åt är det stora begäret efter Guds Ord.
Hittills ha vi blott kunnat få upp små
förråd, och de ha omedelbart gått åt,
och här såväl som på de andra statio
nerna finnas långa beställningslistor,
som vänta på att fyllas, sft snart besblll
ningarne från kusten komma upp. Pos
ten har ej befordrat paket hittills, men
vi hoppas detta snart skall ordnas, när
nu järnvägen övertagits av den Syd
:M anchuiska banan. Det vore gott, om
bättre ordning infördes, ty hittills ha
massor a v gods och bagage förkommit
under v~igen. N u ha biljetter också bör
jat säljas västerut till Yungtsi, så att vi
kunna uppehålla förbindelsen utan att
behöva be om s~irskilt tillstånd. Vi mås
te ju i alla. fal I ha s;irskil t pass för var
gång, så det ~ir inte något nöje att ordna
för en resa, men n~ir det är krig, så får
man ju finna sig i sftc1ant och mycket
mer.

Andligt arbete bland neutrali==
tetsvakten.
En väsentlig del av vårt lands manlil5a ung
dom är inkallad till försvarsberedskap. På
olika sätt har man sökt att sörja för dess ma
teriella behov. Bland alla de uppgifter, SOm i
denna allvarstid påkalla vår uppmärksamhet,
framstår det dock för oss kristna såsom sär
skilt angeläget att också sörja för de inkalla
des andliga vård. Vi äro alla underkunniga
om, att vår försvarskraft framför allt är en
fråga om vår ungdoms moraliska och andliga
kvalitet.
I detta läge har det synts lämpligt, att De
Kristna Samfundens Nykterhetsrörelse (D.
K. S. N.), som kan företräda näranog samt
liga kyrkliga och frikyrkliga samfurid m. fl.
kristna organisationer, och som bör vara ett
organ särskilt lämpat för dylikt arbete, upp
tager verksamhet blanu neutralitetsvaktens
värnpliktiga för att stärka den andliga vård,
som utföres genom de ordinarie organen för
dylik verksamhet.
Fördenskull har D. K. S. N. vidtagit åtgär
der för att redan under början av januari må
nad genom sin ungdomssekreterare upptaga
sådant arbete i de dela r av landet, där neutra
Ii tetsvakten är förlagd. Allt .e ftersom våra
ekonomiska möjligheter medgiva kommer
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För Sveriges Baptist er~ Ungdomsförbund.
d~nn(j. verksamhet att utvidgas genom flera
arbet;ire. Deras uppgift blir att genom mö
Nils Netz.
:Edv. Ryde.
ten och föredrag av' skilda slag, filmförevis
För iVIetodistkyrka11S Ungdomsförbund.
ningar, lifteraturspridning, samtal etc. b:ringa
andlig lyftning och uppbyggelse åt de värn
Göte Bergsten.
Arne Berglie.
pliktiga vid såväl större som mindre förlägg
F ör De Ungas Fö'rbimd För Kristligt
ningar samtidigt som de särskilt skola ägn a
, Arbete.
uppmärksamhet åt den kristna ungdomen,
Nils Dahlberg.
Per Stjärne.
som ligger ute.
Då utgifterpil för denna verksamhet helt
För 'Sv enska Alliansmissiollens Ungdo111.s
m,as te bestridas genom frivilliga medel, vilja
.
förbund .
vipå detta sätt vädja till alla för denna vik
tiga mission behjärtade' att medelst ekonomi
Carl \Vilson.
Gunnar Annby.
ska bicl.ra g möjliggöra detta arbete. Vi vädja
För F rälsningsarnui ns .Ungdo1l1sd ejJarteJ11.pn.t.
till enskilda medborgare inom alla samhälls
läger och s är~kilt de kristna inom samtliga
Karl Larsson.
Dav. Karlsson.
samfund att insända gåvor. Särskilt vilja vi
För Svenska FriilsningsM11/ ens Ungdom .
uppfordra landets alla kristna ungdomsföre
ningar att göra ,- insamlingar för ' denna s ak.
Kaleb Swensson-Tollin. E. Nygren.
AHa som känna ansvar för "år ungdoms and 
För
Förbundet 111 ellan Sve rig es Kristliga
liga väl och' moraliska vård äro välkomna
Föreningar Av Ung e Män.
med · sina bidrag, större såväl som mindre.
Men det gäller att handla gena st! Invänta
O. Bernadotte.
Hugo Cedergren .
inga cirkulärbrev!
" Medl en insättas på D. K. S. N:s postgir o
lconto n :r 3216 med uppgift att gåvan gäller
Missionstidningen
" / lrbet et blal/d ll e utra!it e ts'v a};:t e:~ " .

Sinims Land.

Stockholm i jan. 1940.

D e Kri.st/la S amfHlldens Nyld ersh etsrör else.
N ils Nct .'!. .
Ordf.

J. KulIgr en .
Sekr.

Da ovanst ående uppgift synes oss särskilt
:lngelägen jus t nu och då den fr amför allt bör
ligga den kristna ungdomen varmt om hjärtat ,
vilja vi såsom: representanter f ö r de kri s tna
ungdoms o rganisa tiunerna p å det varmaste re
kommendera ' denna vädjan om ekonGmiskt
stöd. Låt oss visa, att vi vilja komma våra
kristna kamrater till hjälp samtidigt som vi
vilja. låta det kristna budskapet ljuda bland
neu tral itetsvaktensungdom,

F ö r Svens/w Kyrlwns DiakonistYi'else.
Samuel PaIn'! .
. Gösta Andersson.
' . F ö r Svenska il'fissionsförbHndets UJlgdom.
Josef \\Tallinder.
Rich. Larsson.

Organ för S~! c nslm JliJissiollcl/
utkommer 1940 i sin 45:e årg å ng .

l\.ina,

Tidningen utkommer med 20 nummer om
året. Den innehåller uppbyggelseartiklar,
brev från missionärerna, berätte lser från
missionsfältet,meddelanden om hemarb etet
och missionsnotiser från olika fält.
Tidningen kostar: helt å r kr. 2 :25, tre
kvartal kr. I :75, halvår kr. I :25, ett kvartal
kr. 0:90.
Till utlandet kostar den kr. 2 :75 pr !i r.
Prenumeration kan verkställas på posten
men ställer det sig fördelaktigare för Missio
nen om den verkställes på vår Exp., Drott
ninggatan 55, Stockholm.
R edal?tionen.

INN EH AL L:'
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, Sökan~e själar. -

Trettondedagens möte. Från Red och Exp. - Från mlsslOnärerna.
Andligt arbete bland neutralitetsvakten. -Missionstidningen Sinims Land.

Expedition .: "Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm.
,
. ' J:~Iefon: 104459. 105473. ,Postgirokonto n:r 50215.
Stockholm 1940. Boktr. A.<B. P. A. Palmers Eftr.
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E:rT UNDERBART
Vid tanken på att lämna jordelivet
göra många människor upp testamen
te, skriftligt eller muntligt. Så var även
fanet med vår Frälsare. Av hans jor
diska ägodelar fanns det väl ej så myc
ke.t .. Det var ej ens värt att dela, utan
soldaterna toga sig frihet att kasta tär
ning om hans kläder, som de efter egen
önskan lade beslag på. Övrig fast eller
lös egendom hade han troligen ingen,
ty han sade vid ett tillfälle: "Rävarna
hava kulor, och himmelens fåglar hava
nästen; men Människosonen har ingen
plats där han kan vila sitt huvud." 
. Från korset höra vi honom säga ett par
märkliga ord till sin moder och till den
älskade lärjungen Johannes. Var det
ej något av ett testamente? Johannes
fick äran och förtroendet att vårda sig
om Jesu moder. Och Jesu moder fick
trösten aven son, som ville taga sig an

TESTAMENT~.

( ' :;

:.

: henne. Jesus var det som hade bestämt
, att så skulle det vara.
Voro de yttre påtagliga värdena ej
många, så lämnade Jesus i sitt testa
mente oerhörda andliga skatter. Läs
. Johannes 14: 27 ! "Frid lämnar jag efter
mig åt eder, min frid giver jag eder;
icke giver jag eder. den såsom världen
. giver. Edra hjärtan vare icke oroliga
eller försagda." Om något är väl friden
en skatt att taga vara på. Frid är, synes
det mig, Jesu största testamentariska
gåva. Men var lämnade han friden?
Det som enligt ett testamente efter
. lämnas brukar finnas på någon . be
stämd plats. Så måste det även vara
med vad vår älskade Frälsare lämnade
aIter sig. Låt oss söka reda på var den
finns. Den finnes med alla säkerhet:
I.
Vid korset. Världen är full av
ofrid som följd av synden. Söndersar

-

~
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gade utvändigt och än mer i själen äro
människorna över hela världen Men
för den själ, som ilar till korset, fin
nes frid att hämta. Där vid korset läm
nade Jesus sin frid. Fylld av oro, olycka
och ofrid finner. en stackars människa
där det största av allt: Guds frid,
given genom Jesus. Där fi.n nes förl_å
telse för synderna, där finnes rening
genom blodet,där finnes räddning Ifrån
döden. Underbara upplevelse! .. Vid
korset lämnade Jesus frid för alla, som
" ~- .. vilja tillgodogöra sig hans testamenta
riska gåva.
2. I Ordet. För att komma till nå
gon ordning i mitt inre, för att få fäste
för min fot, för att få mod att vandra
vidare genom livet och till evigheten
kan jag ej ' undvara Guds levande och
livgivande ord. I detsamma har Jesus
berett mig frid. Hans löften, som passa
alla och under alla skiften, vänta på
att bli tagna i bruk av dem för vilka de
lämnats där. Må vi utnyttja denna
oersättliga skatt i Jesu testamente:
Ordet, Bibeln.
3. I de heliga sakramenten. Var och
en, som i tro tagit del av de heliga sak
ramenten, vet huru kontakten med
Gud där knutits fast och verklig och
fyllt hjärtat med frid, tro och tillför
sikt. Dopet och nattvarden har Herren
givit oss för att vi skola få hjälp och
förstå huru innerligt han älskar oss
och huru väl han vill oss. Må vi taga
ut vad han i sina sakrament har inlagt
för oss. Frid, grundad på förlåtelse
och rening få vi där.
4. De heligas samfund. Människor
kunna känna varandra till det yttre,
men dock vara i hjärtat främmande för

LAND

10 febr. 1940

varandra. Hjärtat kan mitt ibland män
nisko:, som jäkt~ . och äro i full aktivi
tet, hålla på att alldeles förkrympa av
ensamhet. Det längtar efter en gemen
skap som har med Frälsaren att göra.
Och då kommer upplevelsen av gemen
skapen med Guds barm Det är ett här
ligt sam.fund t~o'ts de m~nga bristfulla
människorna. Detta att gemensamt få
samlas kring Ordet och bönen och vitt
nesbördet om vad Gud gjort,' det kan
göra att människor med ens erfara, rik
och verklig släktskap, trots det att de
aldrig förr mött varandra eller vetat
om varandra. Det kännes, det erfares.
Försumma ej tillfällena till uppbyg
gelse i de heligas samfund! Samlas
med Guds barn till andakt! Jesu frid
möter Dig där.
Underbara frid, som Herren Jesus
lämnat efter sig åt oss! Måtte den ej
ligga där obrukad utan komma till
gagn för oss. Den är given åt oss. Och
i denna fruktansvärt bistra tid behöva
vi den Pler än någonsin. Må vi själva
ödmjukt ta vara på den där den är att
finna, och må vi som kristna föra den
vidare till alla de många, som nu bäva
och frukta och vars hela tillvaro är
fylld av ofrid. H ur skall det gå? Vad
skall komma. härnäst? Vad skall det
bli av mig och mina kära? Där dylika
frågor äro aktuella, där är det ännu
mera aktuellt att peka på vad Herren
Jesus i sitt testamente lämnat efter sig
och hjälpa arma själar att finna detta
testamentes skatter. Gud give att Du
och jag bidroge till att hjälpa andra
till att göra den härliga, frigörande
upptäckten!
Martin Bergling.

le
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Fru Elin Holmgren.

Då klockorna i Duvbo samhälles lilla
kyrka ringde in det nya kyrkoåret, det
var den 3 december förlidet år, kom ett
qdventsbud så sakta och stilla till den
vän, över vars bild vi i dag sätta det
betydelsefulla korset, fru Elin Holm
g:en. Det var i form aven hjärnblöd
pung, som förelöparen anlände. "M en
p~~e förrän den I febr. kom Konung-en
sJalv och hämtade hem sitt mycket
11Tötta och lidande barn.
Med fru Holmgrens bortgång så nära
efter missionsföreståndare Folkes har
vår mission inom ,~ n ganska kort tid för
lorat tvenne av de personer, som VOTa
så att säga densammas grundläggare,
ty genom sitt äktenskap med missions
sekreterare Josef Holmgren blev fru
Holmgren P'!l ett alldeles särskilt sätt
förenad med Svenska :M issionen i Kina.
Änka sedan I () [I förestod hon under en
fång följd av' ~lr Fjellstedtska Skolans
f1em i egenskap av husmor. Hennes !:da
da och frimodiga natur, parad med "det
allvar som sann och levande Gudsfruk
"t>an skänker tillika med en synnerligt
klok, naturlig begåvning, gjorde henne
särdeles bmplig för uppgi Eten bland
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denna skara studerande
ungdomens
stad.
Ar 1917 tillträdde hon denna befatt
,ning och skötte densamma i mer än tju
go år. Därefter flyttade hon till missio
närshemmet i Duvbo, det hem som hen
nes make en gång i tiden fick vara ett
redskap till att grundlägga och "vars
husmor hon även en tid varit.
, Här hade vi den stora förmånen att
under några år få räkna henne som en
familjemedlem. Kärlek, solsken och
vänlighet spred hon omkring sig, men
nu äro gardinerna i hennes sista jor
diska boning nedrullade, och i våra hjär
tan, som stodo henne så nära, råder stor
sorg och saknad. Fru Holmgren var vid
sin död i det närmaste 76 år gammal.
Ett välsignelserikt liv har det förunnats
henne att få framleva. För Gudsrikets
utbredande i hem och hednaIand klappa
de hennes hjärta varmt. Tomrummet ef
ter henne är stort. Vi tacka Gud för det
ljusa minne hon efterlämnat.
Fru Holmgrens närmast sörjande äro
kyrkoherde Fritz Holmgren, Bromma,
överstelöjtnant Charles Holmgren, Es
kilstuna, ingenjör Gerhard Holmgren,
Paris, dottern fru Karin A.lmgren,
Stockholm, tillika med sonhustrur, måg,
barnbarn, systrar och bror. tied dessa
förena sig i varmt deltagande Svenska
Missionens i Kina kommi tteledamöter
och hemarbetare, hela dess missionärs
kår samt en stor skara släkt och vän
ner, som tillika äro varma vänner till
Missionen.
" Jag skall skåda di tt ansikte i rätt
fä:.-dighet; när jag uppvaknar, vill jag
matta mig av din ;O
tsyn ," Ps. 17: IS.

August Berg.

Välkomstmöte.
En stor gåva fr fll1 Gud \~ ar eld. att
vi fingo hava ett \"~ill.;:o mstmöte igen.
I frid har Herren fön v;\ra tre kära
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mission~trer från ett land i krig, genom
ett land i krig, hem till vart land, som
ännu, Gud vare lov, har fred. En stor
·skara av vår missions trogna vänner
samlades till detta möte å K. F. U . M:s
börsal den 30 januari.

Doktor Karl Fries inledde mötet och
jrttrade bl. a.: Aldrig ha väl människor
na såsom nu lyssnat med intresse till
·dagsnyheterna i radio eller öppnat tid
ningarna med undran om vad de inne
·h ålla och frågat; hur skall det gå -- hur
. skall det sluta? Kanske det tar sig ut
·tryck i ord som i Jesaj a 2 I: I I , 12:
"Väktare, vad lider natten --? - Mor
gonen har kommi t och likväl är det
natt". I en annan översättning står det:
"Morgonen kommer och jämväl natt. "
.Då jag tänker på dessa ord, komma i
mitt minne orden i Sakarja 14: 6-7,
den bok som framför andra var kir för
vår hemg ~ll1gne vän, Erik Folke. Där
heter det: "Och det skall ske på den da
gen att ljuset skall Gliva borta, ty himla
l j usen skola förmörkas . Och det bliver
en dag som är ensam i sitt slag, och som
är känd av Herren, en dag då det var
ken är dag eller natt, en dag då det bli
,-er ljust, när aftonen kommer." ivlånga
äro dc som söka att första himlauret och
beräkna när denna dag skall komma,
·men det är lönlöst. Vår Frälsare säger
till sina lärjungar: "Om den dagen och
stunden vet ingen någo t utom Fa
dern" . I Lukas 21: 34 säger Frälsaren:
"Men tagen eder till vara för att lata
edra hj~irtan förtyngas av omåttlighet
och dryckenskap och timliga omsorger,
så att den dagen kommer på eder oför
tänkt." I denna skara finnes väl ingen
som behöver den första delen av manin
gen, men kanske behöva vi den del som
gäller den timliga omsorgen. Denna om
sorg är ofrånkomlig, men vi måste vaka,
så att den ej nedtynger vårt hjärta och
vi förlora vår andliga frimodighet. Det
~ir en stor fara, S0111 kan hota oss SO lTI
enskilda och kanske också S0111 mission.
V ~tr mission kallas "trosmission'·', och
det maste den och alla missioner vara, vi
måste leva fria från den timliga omsor

10 febr. 1940

gen. I Fil. 4: 6 läsa vi : "Låten i allting
edra önskningar bliva ' kunniga inför
Gud". Det är det heliga löftet, grip om
det i tro!
Jag sade, att vi läsa om vad som sker
strax öster om oss, men vi som Kina
vänner sträcka vår tanke längre öster ut
och se hur kampen där rasar, och vi äro
övertygade om att vad som sker där 
och även närmare oss - är ej endast
en politisk strid utan också en andlig
kamp. Vi få nu höra något härom av
våra kära hemkomna vänner. Vi hälsa
dem välkomna och tacka · Gud för att
han hålli t sin hand skyddande över dem
och alla våra missionärer. Att der:as ner
ver tatt ·sitta emellan förstå vi, och dih· ·
ror ha de kommit hem för att få nyö...
krafter.
Efter sången: "Nled fröjd. gv. ås tad",
talade fröken Gerda Gustavsson. "Lova
Herren, min själ, och allt det i mig ~ir
hans heliga namn". "Den 103 ps. var
min psalm på resan från Kina." Med
de orden började fröken Gustavsson och
fortsatte: De stora löftena ha stått så
levande för mig under den långa Eirden,
och när jag står h~ir, kan iag ej finna
något uttryck, som bättre säger vad jag
känner, än den första versen. Gud var
med mig på resan ut. han följde mig
hem, och han har burit och hjälpt mig
därute. Han har givit mig en härlig ar
betstid, och jag vill tala Ii tet därom.
särskilt med tanke på de senaste åren,
som vari t mycket rika . Arbetet i staden
har varit n~istan omöjligt dessa år på
grund av de upprepade bombardeman
gen, men vi ha haft en underbar tid ute
på landet, särskil t under förra våren.
Det kom förfrågningar från olika h åll
om vi kunde komma, de h;"tdo om besök
och bibelkurser. Vi ville tillfredsställa
alla önskningar, men det var omöj ligt
- - våra medarbetare voro för få. P å ett
underbart sätt svarade Gud på vår bön
. och gav oss två unga, goda bibelkvin
nor, en ovärderlig hjälp. Vi hade kurser
hela våren, och Gud verkade i kvinnor
nas hjärtan så att Yi fingo se många
komma till tro . På en plats hade vi bett
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Gud 0111 ett bönerum, emedan det var
så sv~'trtatt få någon stillhet. En dag
fick ' jag se några kvinnor städa stallet.
Det blev en helgedol1). Vi hade bett om
unga kvinnor, vi fingo se dem komma.
de gåvo sina 1iv som ett heloffer. N u
bedja vi att Herren skall öppna väg
för dem att genomgrt utbildning till bi
belkvinnor. På en plats hade vi ett 80
tal deltagare som ville tro. Gud går
fram kraftigt, intet kan hindra Guds
verk. Då vi ej ha tid att gå kallar Her
ren på annat sätt. Det är vad som sker
nu därute. Ännu är det tid och möjlig
heter för missionen. "Lova Herren, min
själ1"
Missionär En:k Jl1alm talade om hur
han fått göra flera resor ut på lands
bygden till platser, som förr varit omöj
liga att besöka på grund av rövare. N u
ha rövarn;:L enrollerats i armen, och för
övrigt är det mycket militär ' utpost~rad
över allt, varför det är möjligt att fär
das på vägarna. På en resa stod jag på
ett berg och såg ut över en dalomkring "
7 mil lång. Där låg by intill by, många
med ända upp till 10.000 inv.I nästan
alla dessa byar finnas kristna, kanske
endast ett tiotal, men de samlas till
gudstjänst, och de ha tillfällen att pre
dika evangelium. Det är en fråga,
som ofta mött mig sedan jag kom hem,
och det är: Är det möjligt i denna tid
a tt utföra något missionsarbete ? Jag
kan svara: Det är möjligt. Det är stora
ting som ske, och det är stort att få
vara med. Vi ha all anledning att med
frimodighet se på framtiden. Vi känna
att vi ha en uppgift därut'e. :Ylå Gud
hjälpa oss att utföra den.
1\1issionsföreståndare j\;Iartin L1:ndh~
påminde om många tacksägelse- och
böneämnen och mötet i hö·rsalen a v
slutades med en bönestund. Härefter
följde sällskaplig samvaro med serve
ring.

H. B.

,
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Länkmöte och försäljning.
Kinaiänkarna i Stockholm samlas
torsdagen den 22 febr. kl. 7 e. m. på Sv.
Missionens i Kina exp., Drottningga
tan SS .
Vid detta länk1nöte hoppas V1: att
kunna anordna för sälini1J.g av lrån för
säljningen i höstas överbhvna saker
samt av sådant, som nu gives till denna
försäljning. Sådana saker mottagas med
stortacl?Samhet och likaså gåvor tift den
servering, som, anordnas i samband
med försäliningen.
Alla missionsvänner hälsas vannt
välkomna!

Bönemöten för S. M. K. i Stoclt:holm.
Ä ven denna gång erinra vi om och
inbjuda till bönemötena, som i Stock
holm hållas föt Svenska Miss,t onen i
Kina: Varje tisdag kl. 7 e. m. i Bet es
da kyrkan, Floragatan 8, samt varje fre
dag kl. 2 e. m . på S. NI. K:s exped1't1:01t)
Drottningatan SS.

Varmt välkomna!
Till våra prenumeranter.
Ännu kan lVfissionstidningen Sinims
Land erhållas frårLårets början, och vi
mottaga tacksamt förnyelser av prenu
meration samt anmälan om nya prenu
meranter. Skulle någon, som .J ått tid-o
ningen sig tillsänd under 1939, vara
förhindrad att fortsättaprenumeratio
nen, vore vi också tacksa.mma- för ett
meddelande härom. Vi f~rts~tta näm
ligen enligt gammal praxis att t. v.
sända tidningen, och dennas ekonomi'
tillåter ej sändande av friexerrip1<l:c
Tif:~ aHa prenu,m e-rantsamlare och tilL
alla, som inbetalt prenumerhi.onsav":
git't, uttala vi ett varmt tack."
.,r
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Ny ledamot i Kommitten.

Yid Kommittens för Svenska :M issio
_en i Kina första sammanträde under
jcnneyarande år, vilket hölls den 30 ,sist
1idn. jan., hälsades en ny ledamot väl
kommen. Dqmkyrkoorg~nisten Gösta
H arlin} Luleå, som under förra året in
valdes såsom suppleant i Kommitten,
var nämligen då för första gångeh när
varande vid ett Kommittens samman
träde.
Vi införa på grund härav nu hans
bild i vår tidning och anbefalla honom
åt missionsvännernas hågkomst tack
sägelse' och förbön: . ,

Till ,Sve:t;iges missio;nsväiul:er.

pet

'orutäla \'åldsdådefiniot vårt" bro
?edapd' Finfårid ,har här i' Sverige utlöst
lck~ blot:: den ' ,'armaste sympati gent ,
emot ett ~ -folk' i nam'rtlöst -lidande utan ·
ock' -:eh ' ~pon tal1 h j äl paktion, som tagi t
sig "de',mest :gripande tittryck och sam t'
vetkfigeJl . vi"gai-, att' Svetige's ' folk ~ähnu
är iHäk'tigtatF.ga:riila sig ' till en :gemen::'~f
sam offergäni~ng. . ' ,
.
".
Sveriges missionsvänner ha tagit en
verksam del i denna stora aktion. Men
det gives nu ock för dem en särskild
uppgift: att giva ett direkt handtag åt
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den 'finska missionen. Ty detta förödan
de krig hotar att lamslå den missions
verksamhet, som Finland under stor väl
signelse och framgång bedrivit i Afri
ka, Indien och Kina. De i Finska Mis
sionsrådet sammanslutna organisatio
nerna ha tillsammans omkring 100 mis
sionäreLGenom valutasvårigheter och
brist på tillgängliga medel kunna de nu
icke utsända ens underhåll åt missionä
rerna och långt mindre nttgot understöd
till de inhemska kyrkorna.
Svenska:Missionsrådet har därför
känt det som en oavvislig plikt att här
träda hjälpande emellan och genom en
vädjan till de svenska missionsvänner
na om bidrag söka komma de nödställda
finska missionärerna till undsättning.
Helt säkert kan det bli,'a oss möjligt '
att utan åsidosättande av egna uppgifter
eller minskande av gåvorna till de egna
organisationerna med förböner och kär
lekens offergåvor på det sätt, som kan
finnas lämpligt, genom inöten eller an
norledes, hjälpa ett missionsaroete, som
eljest hotas med undergång. Gåvorna, '
som komma att redovisas i varje mis
sionsorganisations tidning, kunna sän
das till de olika organisationernas ex
peditioner eller direkt till Svenska 11is
. sionsrådets vice ordförande, pastor Nils
Dahlberg, Box 3048, Stocl?lwlm 3} med
klart angivande 'av att gåvan avser
Svensk~ Missionsradets, Finlandshjälp.
.. Låt (?Ss nu göra ettallemanstag och
gora de.t snart. "Må vi alltså, medan vi
hava tilltälle, göra.' vad gott är mot var
man och först och frälTIst mot dem som
äro våra medbröder i tron." (Gal. 6': ro.)
S vel\s k a'. ' ~issio,~!$rådet ~
K. B.. Westma1; :,':Nils- Dahlberg . _;',
prdf.

vice,
ordf.
,
-; q;

Ch1;.J-er sil el :
111a1,tin Linden - \.
Arvid Bäf~'erleldt
H. Padel
Hj.Danl:elsson
B. Pernow
kfagnus H ave1'11'tar k Elsa Ringborg
J. Hurtig
J. E. Lundahl

A'xelAildersson

J. Blomdahl

sekr.
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Där faran lurar vid varje steg.
Vi äro här i til lfälle återge ,::tt utdrag
ur brev, som anlänt till hemmet i Jön
köping fdm kinamissionär Ella Dahle:
H erren skall leda dig beständigt",
stod det på min engelska v~tggalma
nacka i onsdags. Jag läste det och tog
det åt mig, innan vi bröto upp fr ån
Kiahsien. Vi kommo inte i yäg förrän
fram åt 12-tiden, då det var s?t mycket
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man avsiktligt sprängt broar och grävt
djupa diken över vägarna för att göra
det svårframkomligt för fienden i
den händelse att .. ,
Ja, mycket hade . vi hört talas om de
dåliga vägarna, men till detta hade
fantasien inte på långt när räckt. Vårt
mål var Baofeng 40 l i (= 2 svenska
mil) från Kiahsien. Största delen av
vägen var ingen väg uta n e tt par hjul
spå r genom åkrar eller ibland rena flod-:
bädden med sanel el ler grus eller sten.
Stundom körde vi genom vatten eller,
där floden var djupare, fora vi över på

P J resa med oxkå'rra

Foto:· W. Bergling'

att p acka och ordna med i sista stund, ' . färja. JVlen kärran måste alltid ta sig
Våra vänner voro förstås lika storarta- genom ' vattnet. En gång höll >
i ag på
de in i av~kedet, som de varit hela tiden. att falla framstupa i vattnet, då jag '
De gjorde sitt yttersta för os's, vad 'det satt kvar, medan oxarna drogo ned i '
än gäJlde. Det tiktigt ryckte i hjärte- . floden, och en annan gång blev kärran
rötte ~ na, då vi skulle skiljas. '
hängande utför en brant men välte aldNi · skulle sett starten: en stor ox- ' ~'ik riktigt, utan jag kunde kliva ur över
kärra,med det lTH~sta ' av packningen och ena kanten upp' på vägen. Fastän vi
så Elsie 6ch Anne-Marie ' (fru Bergquist snart spände för en tredje oxe, rörde vi
och henne s några m ånader gamla barn) ' oss ' knappast 'framåt. Det gick med
och ja~(själv på toppen. Dessutom en snigelfart och hade jag orkal, hade jag '
hel 'rad 'asnor fÖT de ' anura :samtför!den : skuttat ' hela yägen på mina kryckor.
övrigå ' packningen: 'Vi kunde · inte " få - Det hade gått många gånger fortare.
tag l- åsnekärro'r ~ e l1er något annat slag " ; {Fröken Dahle :var vid brevets skrivan
av t'ullan1e 'fortskaffningsll1edel för 'oss de rekonvalescent efter ledgångsreuma
tre. 'Del s ' finns' det ' 'knappast a:t~ upptism, vilket också förklararjvarför hon
dri va ()ch . dessutom äro vågarna ~å: för ':' inte kunde rida.) Till sist nödgades vi
störda; att ingen viHe åta si(i ·köra : ' :' ski lja lag, så att de ·andra kunde ta sig
Reg'netihar' gjdrt siit 'och::föröv'rigfhäc ;) "fram ' till · Baofeng ,för lillans ' skull. Vi
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överenskommo, att någon av dem skul
le invänta mig och kälTan i en köping,
vars -långa kinesiska namn betyder Sto
ra stenbron. När oxarna och gubbarna
och kärran och jag äntligen kom mo dit,
började det redan skymma. Vi hade
då förflyttat oss I S Ii = 3/4 mil. Folk
där visste berätta, att mitt sällskap
passerat långt tidigare. Jag ville först
fortsätta omedelhart. Det var m;in
sken, och vi kunde nog ta oss fram . ~i\'en
om det blev sent. Men jag- hade lovat
karlarna att de skulle Hl sköta om dju
ren, då vi kommo till Stora stenbron.
Där stodo vi vid vägkanten, medan ox
arna åto och drucko. Som vanligt skoc
kades folk omkring. Alla avr~tdde mig
från att fortsätta, då det var så sent.
"Men här är väl lugnt på v~igarna nu för
tiden", sade jag, "och månsken är det i
kväll." Jag hölJ på att fråga angående
rövare, men så tänkte jag, att det inte
var värt att väcka den björn, som even
tuellt sov. Sedan i Baofeng fick jag
höra, att just -- Stora stenbron var en
riktig gammal rövarhåJa, och att de rö
vare, som härjade på missionsstationen
i Kiahsien. då fröken Olsson var ensam
hemma härom året, kommo från der!
här platsen. Men det var ju lika bra,
att jag inte visste det förrän efteråt.
Vidare sade de, att det är nästan omöj
ligt att komma in i staden (Baofeng, dit
Bergquists riqit i förväg) om natten.
Och det förstod jag sedan, att det hade
aldrig gått. Elsie occh C. J. Bergquist
med barnen ble v () sittande utanför
stadsmuren nära två Limmar, därför att
de kommo efter mörkrets inbrott. "Var
för komma ni så sent", frågade de uppe
ifrån tornet och ville inte släppa in dem.
"::Nlänniskor äro väl inte som höns hel
ler", ropade C. J. Bergquist upp till
dem, "så att de gå och lägga sig, så
snart det blir mörkt."
Men jag återgår till Stora .stenbron.
Där stod jag, som sagt, vid vägkanten
och folksamlingen blev allt större. Jag
frågade Gud i mi tt- inre, hur jag skulle
göra, och medan jag väntade på svar,
talade jag litet med folk .och frågade, .
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om de hört talas om .Iesus." Ja visst,
här finns evangel iesal, och den där ~ir
för resten en församlingsmedlem", sade
man och pekade pfl en i högen. Detta
hade jag inte haft en aning om." Ja,
följ ~ed mig hem och stanna över nat
ten", sade mannen."1.fen jag ~i r 6idd,
att mina kamrater ~iro oroliga för mig,
om jag inte kommer fram i kv;dl."
"H~ir finns telefonstation, jag g~lr nied
er dit och ringer till Baofeng." Jag
tackade Gud för omedelbart och tydligt
bönes\'ar och följde si't med herr Ho, som
den kristne mannen hette. ti 11 telefon
stationen. Det \-a r tydl igen endast en
milit~ir s~ldan, men lllan var mycket fö
rekommande. A \·en där stötte jag p~t
en kristen, som g;ttt i missionens skola
i Hsychang. l fan gjorde allt för att
hj~ilpa mig. Jag satt \';ll en halvarman
timn1e i sp~inning och undran, hur det
skulle k~innas att tala j telefon igen
efter tre t\ r. :Men det nöjet fick _;ag
inte. J\!Iiss T;ick (en amerikansk mis
sionär frflll Augustana-Synoclens station
i Kiahsien), som håller hibelkurs i Bao
feng och vilken jag bett att få tala med,
var inte tillstädes. ~Ian loyade dock
sända bud till missionsstationen, att 1ag
befann mig i Stora stenbron och skulle
komma påföljande dag. Utanför tele
fonstationen väntade en rad kristna
kvinnor, som samlats för att tr~iffa mig.
Vi följdes åt till deras lilla lokal och
besågo den och samlades där en skara .
kristna och bådo tillsammans. Det var
för sent att ha möte. Sen följde jag med
hem till Ho's, som bodde intill "kyr
kan". Oxarna och männen fingo köra
tillbaka genom flOGen, som de just med
möda passerat, för att komma in i kö
pingen (som låg på andra sidan floden).
Men det gjorde de nog gärna för att
slippa fortsätta på natten. Sen måste de
göra om färden än en gång nästa mor
gon. Kärran med bagaget fick över
natta på "kapellgården", däl- några av ·
män-n en vaktade sakerna: Jag gick, som
sagt, till Ho's, och där fann jag åter en.
liten samling lyckliga trossyskon. Fru
Ho var blind, och huset sköttes av ~
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beskäftig, r8-årig hemmadotter. Jag
fick dela sovrum med fyra andra, men
jag fick en säng för mig själv. När vi
S~l hade krupit till kojs och släckt den
Ii Ila bomoljelampan, bådo vi åter till
sammans. "Det bruka vi alltid göra, in
nan vi somna", sade de. Jag låg påklädd
och hade tillgång till både min egen
och kamraternas bäddpåsar, ja, till och
mcd de andras ytterkläder. Det var ännu
soligt och varmt, då vi skildes åt. De
stackarna fingo frysa och miss Täck
med för deras skull. L;"mgt före dagnin

gen började spinnrocken surra. Det var
den blinda modern, som väl inte kunde
skilja mellan dag och natt. Efter en ut
omordentlig natt skildes jag från miTid
kristna vänner och bröt upp i dagning
en. "Vart man än kommer och möter
kristn?-, känner man sig som släkt med
den1", ' konsta terade mi n ene körsven,
som själv var troende" och jag instäm
de. Det är rent förunderligt. Ni skulle
bara sett det kyffe, där .jag övernattade
och kände mig så hemma bland dess
inv~tnare.

"Klockan 12 kunna vi nog vara fram
me i Baofeng", sade karlarna. "Nej,
vi ska vara där senast 10", envisades
jag, det är bara 25 Ii (l Ii är lika med
1/2 km) och bättre väg än i går." Det
blev visst klockan l I. Ett stycke från
Baofeng kom vår tjänstepojke spring
ande över fälten, förvånad och förtjust
över att finna mig i livet. Mitt tele
fonbud hade de aldrig fått. Det hade
varit , "skallgång" efter mig både på
kvällen och på morgonen och bönemöte
på missionsstationen och inte litet ängs
lan och oro. Inte blev det bättre, när
Chang-ta-sao, vår gamla gtimma, som
gått ut för att leta efter mig, kom hem
med det beskedet, att jag skulle varit
synlig 15 Ii från Baofeng i skymningen
föregående dag. Nu var a1lt hopp ute.
Tydligen var jag i rövarhänder. Vi ha
lovat varandra mer än en gång. men
efter detta för all framtid, att inte bry'
oss om gummans fantastiska historier.
Hon har lurat oss många gånger, men
nu blev måttet rågat. I stadsporten kom
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Elsie Bergquist gråtandc emot mig, och
längre fram på dagen komC. J. ned
slagen hem efter en resultatlös expedi
tion. Alla. utom jag själv, kände sig
för medtagna för en fortsatt färd den
dagen. Jag hade ju annars startat så ti
digt i tanke att vi kunde resa vida re till
Ruchmv samma dag. Vi voro angelägna
om att komma hem till stormötet i Shan
hsien. Nu gick inte det. Men Aspberg
~lr d;ir och tar hand om det.

*

Fredag morgon lämnade vi så Bao
feng och den kära ..1\1immie Täck, som
gjort S~l mycket för oss. Två ricksha\vs
och tre större dragkärror plus två ås
nor - en hel karavan. Gott väder och
en njutbar färd, men vi hade ett par
punkteringar (det är cykelhjul på ricks
haws _ num~ra), som fördröjde oss, var
för vi intekommo fram på k~~allen · utan '
måste stanna på en liten plats 20 li från
Ruchow. Någon påstod, att där skulle
finnas "lokal", men det befanns vara
en enstaka kristen i byn, en 70-årig
gubbe, som ej var hemma för tillfället.
Vi blevo visade till hans hem och er
bjudna att övernatta i hans bostad. Hans
a~höriga" ehuru ej kristna, voro så vän
liga och hjälpsamma. Det var nog ett
sådant rum Josef och Maria blevo hän
visade till i - Betlehem, då det inte var
plats för dem i härbärget. Där skulle vi
dela nattläger med oxen och åsnan. Där
fanns också en spis och en slags kang
(av tegel uppbyggd, väggfast säng).
För övrigt fanns foderupplag. Vi ploc
kade fram mat, slogo upp en tältsäng '
och började göra oss redo för natten,
allt under det vi försökte ta det hela
från den glada sidan. Med litet humor
klarar man sig långt i Kina. Detta över
träffade emellertid allt hitintills. Det
tyckte tydligen även vår gumma, so~
lärt .sig, att utlänningar skilja mellan folk
och fä, varför hon. gick ut och återkom
med det glada btidskapet, att vi kunde
få bo i en skola. Där hade vi det· bra
lågo allesamman~;, inklusive tjänarna, i .' : .
ett stort rum på bord eller bänkar m. m.
Det var dock inte utan att jag kände
J
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Äntligen kom stunden, då alla i sko
lan tillätos att gå in i festsalen. Ute
var det mörkt och dystert, vilket gjorde
att den i julljus strålande salen verkade,
desto mera inbjudande. Det grep mitt
hjärta, när jag såg kinesflickorna kom
ma in till denna fest. Samma orsak, som
gjort att vi där hemma i Sverige fått
fira den ena julen efter den andra var
också orsaken till denna fest: Guds
stora kärlek.
Festen började med att vi unisont
sjöngo "Glad, glad jul". Så nedkallades
Guds välsignelse över vår samvaro, och
Lisa Gustafsson talade om Aclvcntsko
.alltså måst använda fyra dagar på en nungens anlwmst. Sedan vidtog ett Om 
resa motsvarande avståndet Jönköping växlande program med korta tal, he6:it
~ Nåssjö.) Då 'vi i g~lr gjorde vårt in
telser, dialoger och många julsånger,
tåg i' denna goda stad, var det flyglarm
dels unisona dels sjungna av olika grup
och folk sprungo om varandra som yra per och somliga med inövade kroppsrö
höns . Ett' par poliser rusade fram och
relser. Jag fäste mig särskilt vid hur
sleto av mig min vita hatt och gåvo or
den unga kindergartenslärarinnan tala
der, att jag måste skyla handtagen på de till flickorna om vad de olika före
kryckerna, som äro virade med rött. De målen, som vi prytt salen med , vi Ile tala
ha sådan skräck för vitt och rött, vilka till oss om. Allt ville djupast syfta p å
färger påstås användas av förrädarna.
Guds kärlek.
C. J. Berg:quist talade på förmidda
En punkt på programmet var tändan- ,
gen i gudstjänsten 6ch jag på eftenriid
det av alla ljusen i granen. Varje delta
dagen . I morgon hoppas vi komma med gare i festen fick tända ett ljus och där
buss, d.v. s. lastbil, direkt till Loyang. vid utantill läsa ett bibelord om ljuset.
Etta Da/de.
Det var så ljuvligt att här, där det finns
så
mycket andligt mörker, få höra så
(Ur Jönköpings-Posten.)
många ord om ljuset.
Rätt vad det var bankar det på dör
Julfest i Ishih flickskola.
ren, och in träder en jultomte, klädd i
Den,8 dec.. hade '
julfest i Ishih ' rävskinnspäls och med en ~öd , Iuya på ,
flickskola. Dagen före h'ad'e endast "vis-. hu~udet. Hans "ansikte" hade en av lä
sa: åldre personer" ägt tillträde .till ,den, ' rarinnorna ,gjort av gråpapper. , Bår och
skolsal, .dä'r festen skulle hållas. Där skägg voroav bomulL Han hade verk
pyntades och gjo r;.des så julfi'nt,'mepele ,ligen en kostlig uppsyn! Nätt och jämnt "
verna" skulle inte.få se det, förrän när ,had~ h~n hunnit in genom dörren,)örr~l! '
fest~n skulle . bÖrja. Med , svenska p~h' det bl~v ett väldigt liv och väsen i' ~a!en. ,
kine,siskagrannl~ter snlycka4f~~, sår~n,' Höglfudd gråt hlandade; sig med hög
och" ,n~rcJ.~t ~, ar färdjgt, .såg qe~ r:il(~igt , Ijutt "skr'att: Jag tror ,aJt a,llesammans
trevligt )1t,. På en . av ,-äggarnahade vi framaistrade ett låfe av något' slag. De
hängt.. en ,pappersbonad, ' på illken'yar 'minsta flickorna, ' som 'inte ' \~arit med
målat ; i, storp.ro.dä I·dncstecken:: , '' 'Ära
om 't:'n jurfe~t fÖrr. och inte sett Qågon
vare ,D0d j " höjelen. ' Frid på jofd~n.n , I tomte,' sökte ; skyndsamt en tllln-Jkr hos
Julg,t'a!1, d . .v. ,~ s. en.cYPtes ~ , :' ~'akJyi~des , någon av de vuxna. En Iiten - fli'~ka:, som
ilp:e~ ,hellet:,' LJ9t var prydd l)1~d lJus, . är så. vä)d'igt lik en 'glunma,~' krop il! i
flaggor, gfitter och annan grannlåt:
pastor vVeis ram n', och hån beskiddäch<
mig iitet besviken,
jag intefic1.;: prö
va. hur det kändes att dela rum med en
oxe , och en åsna. IV[en vi hade kanske
inte överlevat ~tsnans nattliga trumpe
tande. Ni, som inte ha erfarenhet av
·det. kan förstås inte göra er en före
ställning om hur det låter. Det finns r.og
inga andra varelser i universum, som
'kunna åstadiwmma så fruktansvärda lä
ten, och det är nog inte för inte bibeln
talar om "vildåsnors skri~'.
På fj~lrde dagen anl~lnd e vi till Ru
cho\"/, där vi alltjämt befinna oss, 4 1/2
mil från utgångspunkten, Kiahsien. Det
är väl , Kina i sin prydno! (Man håde

vi

j

1~
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henne, väl, under det att han skrattade så
aH tårarna trillade utefter kinderna.

Tomten hade tv~t kappsäckar med sig,
men för småflick ornas skull m~\ste vi be
honom, att avJ ~igsna sig, innan vi kunde
öppna. och se, ,-ad S0 111 fanns i dem.
"lvIen innan jag g ftr, skall jag nog sjun
ga en sång för er", sade tomten, och så
sjöng han: )'\11/ ang chien tsou
)}
(framåt gå), S[l att sk:ratten och gråten
ökade ännu mera.

"Var vid gott mod !" Så ljöd en gång
det uppmuntrande ordet till en stackars
man, som i sin nöd fick förebråelser av
människor för att han ville söka Her
rens Jesu hjälp. - Nu är det nöd runt
om i världen. :M ycket som människor
ha byggt upp h ål(er på att ramla. 11en

" I

." I

Grupp a v barn frånn lshih.

Foto: Lisa Gustafsson.

Silr vi "öppnade kappsäckarna, be mi tt 1JI
" "-!etta få vi tillropa varandra:
fanns q~t, ~tt tOmten haft med sig ett Varen \o" gott mod! ty 11äst~ren kalla\[
par va ~ !<r.a julpaket till var och en av c :;s till sig. Han kallar oss j ,l i inner
elevel~na, "till läraren och lärarinnorn~ -. ;gan~ gemenskar; med sig och till fort
och till 'tjänarna, och så sm"åningom bl(
.ltt frimodig garning {ör ~:~t rike. Va-o
det apdeles slut p ~t gråten, och det "hiey ren vid gott rr~')(L - Trots s vftrigheter
bara fröjd: llesammans fingo också ell
na är "det .väl ej "hel:'~r mycku som likt
gottpåse var, och det var förstås "ll1:Yc "missionsarbetet nu kai:' fyria med djup
ket välkommet.
tacksamhet "och frimodighet.
Som avslutning taIade pastot \"lei
till barnen: Han har stÖt- förmåga att : Missionsresor 'i hemlandet.
tala till sitt eget lands barn, så' att de .
Trosstärkande är det att få kallelser
bade, Jyssna och begripa. Han näimi.de · " "na till resor för 11issionen. Martin Lin
bl. a. ornherdarnas förskräckelse fÖi- " den och Lisa Blom besökte söndagen
äng~lri od;" l~arnens rädsla för toint'~h
elen 14/r Norrköping.·och blevo mycket
och Qn~ _Gud~ ~ tora julg åv~ till mahnf- uppmuntrade ~\r gemenskapen med" Mi s.. "
skorna. Efter ah ha tackat Glid f8{ ;allt sionens vänner "där. Den 2I~26/r var
gott o~h ~~<;l.k~r[at hans Y~ls"ignelse. skil"-' Martin Linden i Göteborg; "där han vid
<:les Yi ana åL Jag tl:or, att vi alla: kändebibelstud~ er och" missionssammankoms-.
att G~ud välsignat festen, l)åde den 'roriga ter fiek Jllöta·" ':Missionens v~änner. Den""
och A:len ··ä.rivårllg(l lc1e"it av :de"n's amma!
5~i7/r . "besökte Martin Be-rgling på " ~
-' " , " "" ."
R'l"tiLd Hd"gg.
kallelse av: sodra distriktet"inom K. F.
U. 11. ett lo-tal platser i Skåne och
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Blekinge, och den 5-7/2 besöker han
några platser i Närke. "Vilhelm Berg
Ii ng reste den 3 l /1 till Skellefteå för
att där och på närliggande platser resa
för ~/fissionen ett par yeckor.

Kinanytt frän S. JU. K:s missionärer.
Förutom de meddelanden, som infö
ras å annan plats i tidningen, ha vi fått
brev från Bloms i Yuncheng, skrivet
den 25/12, samt från Gösta Goes av
den 30/12. De hade fått fira julen i
lugn. Hugo Linder har j brev från Pu
cheng av den 28/12 meddelat om sin och
Marie Linders klenhet och deras önskan
att under den kommande våren få dra
sig tillbaka från det aktiva arbetet. De
behöva mycken förbön om uppehållande
nåd.
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för. Ett stort antal församlingsmedlem
mar ha måst uteslutas, ledsamt nog." 
Manat icke detta till allvarlig bön f Öl
verket därute?
Peter Torjesen, mission~ir inom Den
Norske K 'inamisjon' blev dödad den 14
december vid ett flygangrepp emot sta-·
den Hoki.l i Shansi, norra Kina. Han
dog ptl sin post såsom ett Kristi sände
bud. Gud tröste hans hustru och fyra
J

barn~

Sve1lslw 111ongollIlissionen har för
närvarande tio mission~lrcr ute på si tt
fält i :M ongoliet. Fyra a\' dem äro pla
cerade i Hattin-Sum, fem i Go1chaggan
och en i Kalgan. - Fru Elsa Skallsjös
gosse Stefan, som genom en olyckshjn
delse förlorat bägge fötterna, ~lr p;\
b~ittringsvägen. Han kan nu ;Ika om
kring i en rullstol. wIen ännu tar det
S. iVI. K:s ekonomi.
lång tid innan han k~l.11 g:t :Må vi bedja
Underbart fyllde Gud NIissionens be
för honom och för hans mor.
hov under är 1939. Såsom framgår av
Svenska Kyrkal/s Jlissiol/sstyrelse
redovisningen för januari hal- Herren
har under det gångna tlret haft ghidjen
även under denna månad i nåd tänkt på
f?t uts;inda 17 nya mission;irer till siAa
oss. Må vi med ödmjukt tack för hans
fyra missionsfält. Dess missionärskh,
trofasthet hitintills bedja honom fylla
inberäknat .fruarna, uppgar nu ti Il 132,
aHa behov under kommande dagar.
av vilka 100 äro ute på missionsf;ilterL
Kostnaderna för arbetet ber;iknas till
*
1.340.000 kronor. Dessutom inflyta pa
jlJJissionsnyheter från olika fält.
missionsfälten " 'för verksamheten om
K1:na Inlands1'l1issionen har från Stor kring 450.000 kronor, allt vittnande om
brittanien, Nord-Amerika och Austra glädjande offervilja . ln0111 Svenska ,
. lien efter krigsutbrottet till i början av
Kyrkans missionsfält i AJrika. Indien
december 1939 kunnat utsända 16 nya
och Kina förkunnas Guds ord pil mera
manliga missionärer, varjämte 40 äldre
än .800 platser. Vilka möjligheter till
missionärer ha kunnat återvända till
välsignelse och vilket hopp om en härlig
skörd!
'
missionsfältet. Två nya kvinnliga mis
sionärer utsändes under december må
Evangehslw F osterlandsst1ftelsens ut
nad. Ä ven efter krigsutbrottet har Gud giftsstat för 1940 uppgår till 925.000
försett med de behövliga medlen för
kronor. Följande missionärer beräknas.
denna mission och dess mer än 1.300
utresa till missionsfälten: Till Indien :
missionärer.
Fröken Linnea Bojner i februari J940'
På grund av krigsförhållandena i pastor och fru Uno Axelson samt sjuk
Kina har det på många platser varit
sköterskan Maria Nymark under hös
mycket svårt att uppehålla den regel
ten 1940. Till Afrika (Tanganyika):
bundna evangelisatoriska verksamheten.
Fröken Tekla .Nilsson under janua.ri.
En svensk missionä.r;._ skriver: "Ulven samt fröken Ruth Er-iksson under hos- .
har härjat svårt i wrsamlingen genom' , teR 1940..
villfarande lära och denna världens vä
För tjänst på Svenska Alliansmissio~
sende, som många troende fallit offer nens fält i Indien avskildes den 4 fet)
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Tuari i Jönköping frÖ'ken Siv Bergkvist.
,', Sön'dagsskotorna inolTI Svensk.'i\ Allians
missionen hoppas kunna underhåJhhen
ne såsom sin missionär.
Örebro 1I1iss1:onsförem:llg har sju mis
sionärer, vilkas avresor blivit fördröjda
på grund av kriget. Nu hoppas de emel
lertid att i dagarna kunan resa till sitt
fålt i Franska Ekvatorialafrika. De äro:
Stig Axelsson, Venzel Eriksson, Val
frid Mjörnell, Linnea L~rsson, Svea
Blom, . Ragnhild Fransson och Gurli
Sjöstrand.
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väst-Afrika, Indien, Kina och Japan.
Deras missionärer äro nu~ i en mycket
prekär ställning, '2när stora svårigheter
uppstått då det gäller att' sända mede!
för deras underhåll. Många av deras
understödjare ha mist mycket av sin in
komsteller rent av förlorat både hem
och allt genom det nu pågående kriget.
I februari r888 hölls i Tokio en hög
tid med anledning a v att Bibeln i sin
helhet översatts till japanska språket.
Sedan dess ha tjugoåtta och en halv
miljoner exemplar av de heliga skrifter

Finska miss1:o-nssällskap beclri va bl. a.
,m ission i Palestina, Njassalancl, Syd

na blivit spridda i Japan.
NI arti'n Berglhz,g.

REDOVISNINGAR
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under Jan. ] 940.
Allmänna missionsmedel.
1. l\.. N. . .................... .
2. Södra Distr. av Sveriges K. F.
D. M., till Martin Berglings
underh.
. .................. .
:3. M. o. S. S ., Ostersund, till
Hanna \;Vangs d:o .......... .
:>. Offer fr. Bureå Kinakrets .. .
fl. E. G., Grön'skåra, sparb .medel
7. Sanda gamla syfören........ .
R. "Ett litet tackoffer" ....... .
!). B. N ....................... .
10. B. N., Hoverberg ........... .
11. E. H., Ljusvattnet, sparb . ... .
12. "Dagskassan d. 2 Jan. 1940" ..
1~. -v -n, Höör ................ .
H. j\l1. S., Mora ................ .
15. H. J ., Skövde .............. .
l7. B. o. K. L., Stockholm ..... .
19. r. B., Duvbo, i st. för krans vid
Amelie Mobceckers bår ..... .
::m. KristI. Yngl. fören., Sthlm
400: - , K . F. U. M., Orebro
000:-, Centralfören., Sthhn

10:-

300:~OO:-

25:1;=):--

38:23
50:75:10:-

4:5U
750:25:27:75

52:75
30:-10:-

500:................... . 14Uf):-2!):21. H. o. r. J., Gbg ..... . ..... .
5 .-22. E. B., Niemisei ............ .
23. K. G. A., Jkpg, till France ~ o.
50:Åke Haglunds underh. . .... .
7:75
24. B. S., Frånö .............. .
80:% . \iValleberga syfören. . ....... .

26. V. P-s. missionsask ........ .
27. A. S., Nkpg ..... , ......... .
~8. J. N., 0reb·ro .............. .
29. G-r, ..................... .
30. T. J., Oster~und ............ .
~1.. G. G-r, Uppsala .......... .
32. E. D.- d, el:o .............. .
04. Husabv Mfg, del av sparb.me
del
...................... .
J:J. Vid Trettondagens möte i Be
tesdakyrkan, Sthlm, sparb.me
del 225 :-, offergåvor 522:36. F., Duvbo, sparb.medel .... .
37. K. B., Duvbo .............. .
38. Koll. på K. F. U. M ., KarJ
skoga
................. " .,
39. O. B., Orebr'O, en sparbössa ..
40. "Gunnars sparbanksbok" ... .
41. E. E ' Skellefteå ............ .
42. S., Hovmantorp, gm A. S.,
Jkpg
.................... .
43. S:t
Göranskretsens
sparb.
tömning, 6/1 ............... .
44. ~,~. ~ ., St~Jm, en "sparb...... .
45. MIn nyarsgava, gm A. B.,
Skellefteå
................ .
L., e~ nypa !,ujöl", gm d:o
47. Gullans Julgava , gm d:o .. .
48. M. H., Birsfelden ........... .
50. Offerkuvert, r. T. B . ........ .
fil. H. E., Lindesberg ......... .
52. r. H., Lidingö ............. .
J

q

46. ::M.

::15: - 

6:
7:7G
j5:

5U:
50:
6:
50:
747:

32:55
10:
16:
ll:~O

10:20

5:
511:

507:5U
12:

5:
10:
:1.0:
2 25
10 
2 75
h
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53. Rönnskärs "Bröder i Kristus",
54.
55.
58.
59.

60.

möte i SkeJleftehamn 2/1 ...
Kinaiänkarna, Uppsala, sparb.
Koll. i Nylands missionshus,
trettondedagen
.............
1. D., Nora stad ............
Koll. . vid samkväm i Ostersund, trettondedagen .........
Ingelstorp o. Glemmingebrokretsens sparb. tömn. .........
Til1ägg til1. koll. trettondedagen

tll.
62. G. S. ........................
64. H., Stensjön, i st. för blommor
tl5.
66.
~7.

68.
69.
70.

71.

72.

73.
74.
75.
76.
77.
78.'
79.

80.
81.
82.
84.
85.
86.

87.
88.
89.
90.

91.
92.

10: ~

101. E. P., Mariestad, sparb.medel
102. L. S., Obbola, till E. Lenells
underh.
. ................. .
103.. S. o. J, till Arvid Hjärtbergs
underh., gm A. H., Eksjö ...
107. Tvenne länkar i Håkansö, gm

45:~

A. L ...................... .
108. Kinaiänkarnas i Klippan spar

19:~

51 :35
27 :~

78 :50
10 :--

F. M., Stocksund ...........
L., gm G. H., Rök .........
L. M. F., till Frida Prytz o.
NIaria Nylins underh .
}~>' Virserum, "Herrens
tIonde
...................
O. S., Sthlm ................
S. T., Maspelösa .............
Koll. vid Kinaiänkarnas möte,
T~und
......... , ........... .
Håsjö Flickscoutkår, Västede
G. N .. Duvbo. sparbmedel .. .
K. W., Ystad .............. .

r:.

109.
110.

10:~

10: ~
vid Valter Erikssons bår
A. H., d :0, till Ebba Videns
underh.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25:~
E. J., Boden, till Joh. Aso
bergs ·d:o ..................... 50:~
E. A., sparb. gm J G., Vad
stena
...................
10 :-.
G. S ., Färnabruk ............
10:~
M. L., Sthlm ...............
10:~
"Kinavänner", Köping, sparb.
medelo. offergåvor ......... 13J:~
E. c., O. Korsberga, till Far
7:75
bror Eriks minne .......... .
5:~~
A. Å., Duvbo, sparb........ .
D. E. B., d:o .............. .
10:-
28:
Björkö Mfg, sparb.medel .... .
R. S., "min trettondedagsgåva"
.. , .... ............ .. 150:~
E. B., Sthlm ................
10:
O. S., Piteå, ur sparbössan ..
50:~
A. N ., Bjärnum, till H. Wangs
underh. 100 :~, till E. Lcnells
d:o 100:- .................. 2-00:Sv. AJIiansmissionen, Jkpg, . till
Aug. Bergs underh. lODa :~,
til1 Hugo Linders d:o 1500:-- 250,1:~
R. o. L B., Skelleftehamn ...
10:~

E. S. H. ....................
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lD<O: ~
J8:~
10:~

.

111.
112.

113.
114.
115.
116.
117.

118.

bössetömning till Hanna Eriks
sons underh. . .............. .
H. L., Piteå ................ .
Sparb.tömning i Flisby mis
sionshus, 7/11 ............. .
E. J., Skien, sparb.medel .... .
Koll. vid Malmölänkarnas jul
fest, 8/1 ............... ; ... .
r. K., Linköping, till Ebba Vi
dens underh. . .............. .
Kinna- Kleva-Kestads
Mfg, .
sparb.medel
............... .
Kv. sy fören., Bogla, till kv.
arbetare i Kina ............. .
Habelsbolets Mfg ........... .
O. H. K. U-d, lVIörteryds
Ungd.fören. 100:-, ~äsby d:o
25:~.
Slättåkra d:o 20:-,
D:o Mfg 25:-, till M. Lin
dens underh. ; Ulriksdals Ung<l.
fören. koll. v. kretsmöte 35 :35,
D:o sparb .medel 33 :40, till C.
Bloms underh . ; D:o d:o 33:40,
Skede-Ekekults
ungd.fören.
20 :- , Slättåkra Mfg ~5:~ .. ,
Sparb.medel o. koll. i Trci11ås,
14/1
.,
H. H., Karlskrona .....
"En tacksamhetens o. kärlekens
droppe i de stora behoven" ..
T. K., Kristdala, gm M. e "
"Onämnd"
...
A. B., Hjoggböle, "min tretton
dedagsgåva", gm A. R, Skel
lefteå
"Tack för minnet a v d. 10
jan.", gm d:o ..
B. o. L. ]., Klippan, till Hanna
Erikssons underh.
.
K. F. U. M., Hbg, resebidrag
B. G.. Råå .
B. J E ., Osby .......
o

119.
120.
123.
124.
125.
126.

3D: ~
10:~
350: ~

127.

o

o

••••

o

•

o

•

o

•••

o

H:-
85:~

25:~

2:75

93. O. H ...................... .
94. A. N., Ursviken, "mitt tack

15:~

offer"
................... .
95. M. V., Mörrum ............ .
96. E. T., Kåge, till Thyra Lindgrens underh. . ............. .
98. M. S., Nkpg ............... .
99. H. e , Adelsö, "mina nnnns~agspe~~ar:
.............. .
iD;}. Sparbosc;2.
............. .

5[):-

13J.

131.
132.
133.
134.

135.
136.
137.

11 : -

143.
144.
145.
146.

48:25

147.

li):-

50:-

o

•••••••••

o

o

••

o

o

••

o

•

o

o

o

•••

•

o

•

o

•••••

••••••

o

..........

•

o

.

o

o

••••

••••••

o

••••

o

N. N...........

•

o

o

128.
129.

......

•••••••••

•

o

•

V. K., Hhg .
O. H., Karlskrona ..... ".
M. P., Umeå, till Elna Lenells
unc1erh.
..,
A. ]., Mörön, gm E. E. .
E. E., d:o ..................
L. S., Sthlm .....
S. J., Örebro ....
H . J-n ...
M. P., Murjek ............. ..
"Vrigstad"
......
Södra K . F. 1]. 1\1:s distr. le
o

o.

2:75

••

' 0

o

9JO:~

••••••

••••••

o

••••

,

o

o

•

o

•••

o

••

o

o

••

•••••

o

o

o.

o

•

o

~:-

25:
1I)L

10;
110:

50:
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daredagar ;'i Sundsgården, re
sebidr.
................... .
20:
10:
R. J, Vetianda ............ .
Söndagsskolbarnen i Skyttmon,
18:
sparb.medel
.............. .
"En gammal vän", gm J G.,
3:
Hbg
..................... .
"Onämnd", sparb.medel, gm
N. B., Tranås .............. .
9:
Offer vid missionssamkväm fl.
K. F. U. M., Nkpg, 14/1 ..... 170:35
Nettoinkomst på servering vid
91:70
d:o
...................... .
A. D., Lundsbrunn, "en blom
10:
ma på }'·1 ajas grav 25/1" ..... .
Daggryningen i K. M. A, till
Birgit Berglings underh..... . 90'0:
K. F. U. K:s Centralfören. o.
K. M. A, till Astrid Löfgrens
d:o
...................... . 90]:
S. ]., Skövde, "ett minne efter
40:
min älskade Mor" ......... .
Kinnavännerna i Köping, efter
22:
skörd till sparbössetömning
2:75
M. L., Simrishamn ........ .
K. F. U. M:s Pojkavd., Kris
27:25
tinehamn, insaml. för Kina ...
23:
Länkmöte i prästgården, Piteå
5:
S.
. ...................... .
7 :75
P. J, Spöiand ............. .
M. o. ]. M., Sthlm .......... . 1-90:
25:
E. B., Appelviken .......... .
30:28
E B., en sparbössa ........ .
r. o. L. N., Luleå, till missio
15:
närernas und erh. . .......... .
KinaIänkarna, Edsbyn, sparb.
tömning, till Runa Häggs un
lh:
derh.
. .................... .
25:
A. F., Piteå, sparb.medel ... .
"På årsdagen av älskad Makes
10:
bortgång", gm A. B., Skellefteå
10:
N. S., "Mitt tackoffer", gm d:o
N!.. H., "et~, tack för min lilla
10:
kara syster , gm d:o ....... .
10 :
E-a E., Alntorp .......... .
Visby Femöresfören., till evan
22:50
gelisation i Kina ........... .
Alvsjö Kyrk!. Ungd.fören. . . .
10:
10:
H. A., Gbg ................ .
Ynglingaf. "Libanon", Gbg,
vid M. Lindens besök ....... . 100:
Koll. vid Kinakretsens Gbg,
93:50
kin amöte 26/1 .............. .
2:75
R. B., Räflancla ............ .
12 :
"Onämnd", gm E. R., Växjö ..
A. H., Skövde,"en liten häls
15:
ning på Gerdas dag 27/1" .. .
35:90
), terburna resemedel ........ .
Gppsvenska Distr. av K. F.
Tj. }.I1., till Morris Berglings
underh.
. ............. " ., .. 450: 
Sparb.l11cdel fr . Appleryd o.
skolorn a där ............... . 101:- ·
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190. K. K., Björköby ........... .
191. K. O., Mariestad, "födelsedags
blonlmor"
................ ,
193. E. S., Skönberga .......... .
194. H. H. e, tillägg till sparb.
tömningen i Ulriksd<il ...... .
195. K. D ., Växjö, rab. å H : S. O.
196. E. o. A. R., gm d:o ......... .
197. G. A. N ., gm d:o .......... ..
198. L. P., gm d:o .............. .
199. I sparbös'san, gm d:o ...... .
201. Kristinebergs· söndagsskola, till
VY. Berglings ·undeth. . ..... .
202. S. S....................... .
203. A S., Fröskog ............. .

:20: 
:20:
:2:75.

1·5:
1l:4~:

15:-·
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10 :--'
:2:50,
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.5 :- .

·206. "Gunnar"
................ .
207. L. L., Stockholm ........... .
208. Från mötet på K. F. U. M ... .
209. H. K., Stockholm .......... .
210. B., Stockholm .............. .
211. F. B., Stockholm .......... .
212. 1/3 av behållningen vid skörde
fest i Skärvsta, gm F. B., Sol
lefteå
.................... .
213. Kina vänner i Trelleborg, gm
A. C., Trelleborg ........... .
214. K. S., Vins1öf, "A t Herren" ..
215. R. R., Norrköping .......... .
217. Obbola K. F. U. K., till Dagny
N ordgrens underhåll, gm L. S.,
Obbola
................... .
218. Systrarna H., Stensjön, "en
blomma på J udiths grav 31/1"
219. Arsbidrag från Ekekulls mfs,
g m E. J, Skede ............

10:
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6:50:
5:
llJ:
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Särskilda ändamål.
4. A o. A. B., Duvbo, till r. Ack
zells verks. i Tali ........... .
16. E. L., Piteå, till Dagny Nord
gren, att anv. en!. överensk. . .
18. En vän till barnh. i Sinan .. .
33. G_ H., Luleå, till Chi Pao-los
unc\erh.
" ................. .
49. K. A., Holmestad, till Maria
Petterssons barnh. . ........ .
56. H. 1., Algarås, till barnh. i
Sinan
.................... .
57. Söndagsskolbarnens i Brobacka
sparb~ssa, till d:o .......... .
63. M. Ö " Stocksund, till lidande
o. nödställda på missionsfältet
83. S. G., ]kpg, till Maria PettersSOns barnh ............. .. ... .
97. E. T., Kåge, tiil T. Lindgren,
att anv . en!. överensk. . .....
104. S. S. K. barnen i Värna, till
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1149.
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164.
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186.

192.
200.
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Maria Petterssons barnh. i Si
nan, gm. , ·M . L., Värna o o o o o o
10:- 
B. \Vo, Figeholm, till d :0, att
11:75
anvo efter gottf. o o o...... o..
A. K ., till d :0, för d:o o o o . o o 13:25
E. N., till Dagny Nordgren, att
anv. efter eget gottf. .........
2D:
A. L., Kristdala, till 1. Ack
zells arbete bland. kv. o. barn,
gm r.1. C. . ..... o . o o .. o o . o .. o
i):
A . H., Sthlm, till d :0, att anv.
efter gottf. o o . o . o ... , ., o . . . .
45: 
L. U., cl:o, till Maria Petters
sons barnh. . .. . ........ o . . . .
25 :-
S . J. Örebro, till kapellet i
Hancheng .. o... . ... o . o . o o., 100:
D :0, till Schen Sun-tangs un
derh.
.., o oo o.............. . 250:
D:o, till en skolgosses <1:0 o.. . 100:
E . ]., Vetianda, till G. Carlen.
15:
att anv. enl. överensk. o. o o . o
Gräsgårds
Mission ssyfören.,
100: 
till M. Ringbergs verksamhet
E. ,A., Borås 2, till de nödl. . o. 2D:
1. o. L. N ., Luleå, till Hanna
3;): 
\'" ang för behövande kineser
E. B., Kopparberg, till Maria
lO: 
Nylin, att anv. efter eget gottf.
A. P., Grebo, till I. Ackzell,
att anv. efter gottf. o. o..... o 1L}:-
K., D., Växjö, till en skolgosses
un'derh.
. o .. o . . o . o . o o... o... 150:
"Göteborgsmedlem". till :r vlaria
Petterssons barnhem ...... o.. 100 :
L V\i. , Stockholm, till Runa
Hägg för flickorna i Ishih_._._._ _;)_:
Kr.
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iVIed vannt tack till varje givare.'
"Så skall ock min Gtld efter sin rikedom i
fullt mått och på ett härligt sätt i Kristus
Jesus giva eder allt vad I behöven." Fil. 4: 19.

Missionstidningen
Sinims Land.
Organ för Svenska l11issioncn
utkommer 1940 i sin 45:e ~lrgång.

Kina,

Tidningen utkommer meel 20 nummer om
Den . innehåller uppbyggelseartiklar,
brev från missionärern a, berättelser från
missionsfältet, meddelanden om hemarbetet
och mis,sionsnotiser från olika fält.

årE!r.

Tidningen kostar: helt [[r kr. 2:25, tre
kvartal kr. 1:75, halv;h kr. I :25, ett kvartal
kr. 0:90.
Till utlandet kostar elen kr. 2 :75 pr !Ir,
Prenumeration kan verkställas på posten
men ställer det sig fördelaktigare för Missio
nen om den verkställes P~l vår Exp., .Drott
ninggatan 55, Stockholm.
R{'c!aldio1l('1/.

:19

INNEHÅLL:
Ett underbart testamente. - t Fr u Elin Holmgren . - Välkomstmöte. - Från Red. och Exp.
- Ny ledamot i Kommitten. - Till Sveriges missionsvänner . - Från missionärerna. - Från
när och fjärran. - Redovisning. - Missionstidningen Sinims Land,

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm.
Telefon: 104459.

Stockholm

105473.

19~O.

Postgirokonto n:r 50215.

Boktr . A.·B. P. A. Palmers GIr.
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KÄLLSPRANG I ÖDEMARKEN.
les.

35: r.

Ett österländskt ordspråk säger, att
den person, som kan få ett grässtrå
att växa där ~örut något sådant icke
fanns, har icke ·levat förgäves. Tan
ken härpå kommer oss i minnet, då
vi läsa om vilka storverk som utiförts
i det av italienarna erövrade Libyen.
Koloniseringen av den libyska öknen
är ett storslaget och djärvt experi
ment. Sahara har förut gäc~at alla
mänskliga försök att förvandla öknen
till fruktbar ,mark. - "Vatten måste
finnas", sade marskalk Balbo, och en
skara av yrkesskickliga ingeniörer och
bergborrare ans~älldes.. Tid, arbete och
en otrolig massa penningar nedlades
på ett till synes fruktlöst arbete. Man
kunde tänka, att man 1ika gärna kun
de plocka dadlar vid Nordpolen som
försöka att få vatten ur detta världens

~

mest vattenfattiga område. Men man
borrade djupt. Tvåhundra meter, tre
hundra meter. Lika torrt. Inte en vat
tendroppe. Trehundrafemtio meter.
Fruktlöst. Men plötsligt, då man kom
mit till ett djup av fyrahundra meter,
sköt en vattenstråle upp ur jordens
iIlJnandöme. Och nu rinner vattnet i
. fåror och kanaler samt uppsamlas i
cementerade bassänger. Grönskande
ängar och leende olivlundar växa upp
ur den torra och ofruktbara, tillförne
så tröstlösa jorden.
"Öknen och ödemarken skola gläd
ja sig, och hedmarken skall fröjdas
och blomstra såsom en lilja." (Jes.
35: 1.)
I ]ohannesevaIlJgeliets fjärde kapitel
läsa vi om ett . annat mästerstycke i
fråga om att finna en Ifördold käll
åder, denna gång i ett människohjärta.
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Vi känna alla så väl till händelsen. Det
"Tränger i dolda djupen ner Tan
var till det yttre en för andliga behov
ken, som söker och spanar,
otillgänglig kvinna, lik en tillsluten
Finner jag, var mitt öga ser, Spår
mussla. Hon möter den som "rannsa
aven vilja, som danar."
kar hjärtan", och han: gör det första
*
borrningsförsöket. Då visar sig ~ot
ståndet: "Huru kan du, som är en ju- .
Vad är väl missionsarbetet annat än
de, bedja mig, som är en samaritisk ett försök att med evangelii underba
kvinna, om något att dricka ?" Ett ra makt söka påträffa de många dolda
nytt borrningsförsök följer emellertid:
källådror, vilka finnas i ett till synes
hårt och otillgängligt människohjär
"Förstode du Guds gåva, och vem den
är som säger till dig: 'Giv mig att ta? Säger icke profeten: "Är icke mitt
dricka', så skulle i stället du hava bett ord - likt en hammare som . krossar
honom, och han skulle då hava givit sönder klippor?" (Jer. 23: 29.) Vilken
dig levande vatten." - Även detta för fröjd är det icke för ett Herrens sän
sök mötes av motstånd: "Herre, du debud att få bevittna, att en själ i hed
har ju intet att hämta upp vatten med, navärlden likt den samaritiska kvin
och brunnen är djup." Ännu ett nan "låter sin kruka stå och går in
försök göres. Den tålmodige brunns i staden", börjar fatta det eviga livets
borraren giver ej upp hoppet. "Gå och innebörd och bär vittnesbörd om det
hämta di;n man!" N.~ tyc~~ det som sam·m a för andra. Sådant ha vi i rikligt
om den fördolda källådern, det sovan mått fått uppleva, och sådan skall vår
de samvetet, hade påträffats. "Jag har erifarenhet såsom missionsfolk i fram
ingen l11an:" Me!} ännu röner Mästa tiden ock bliva, då vi överlämna oss
ren motstånd. Kvinnan ger sig in på såsom lydiga redskap · i den store Mä's
teologiska spörsmål om vilket som är tarens händer.
den rätta platsen för Faderns ~illbed
August Berg.
jan. Messiashoppet fanns dock i hen
nes hjärta, och då Jesus säger henne,
att den som talade med henne var
Hemförlovade
missionsvän:::
Messias, heter det: "Kvinnan lät sin
ner.
kruka stå."
Är icke detta ett härligt exempel på
På vår missionsexpedition erinras
huru det tillgår, då en själ finner Fräl vi ofta om trogna missionsvänner,. och
saren? Mästaren-m ed den andliga slag dessa påminnelser fylla ~ oss med gläd
rutan i sin hand har påträffat vad han je. Varje uttryck för deras kärlek till
Herren och till Missionen, som kom
sökte, frälsningsbehovet hos en syndig
mer till vår kännedom, är en sådan
människa, och genast blev resultatet, glädjande påminnelse. Ibland kommer
att en källa med levande vatten sprang också meddelande om att någon av
upp. Hon gick in i staden och sade våra vänner fått hembud. Sådana med
till folket: "Kommen och sen en man delanden äro också påminnelser om
trogna vänner och deras insats, och
som har sagt mig allt vad jag har
fastän de fylla oss med vemod, ge de
gjort. Månne icke han är Messias?"
också rik anledning till tacksägelse.
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Vi sakna våra vänner och med
hjälpare, och den saknaden är djup
·och innerlig, men på samma gang
tacka vi Gud för deras kärlek och in
:sats i det arbete, som blivit oss 'an
förtrott, samt för att de lyckligt bär
_gats från jordlivets oro och strid. 
under de senaste månaderna ha flera
.sådana meddelanden nått oss, och V1
·yjJja nu erinra om några av dem.

Redaktör

Carl

Boberg,

som

fått

bryta upp för att vara med Herren,
·var under många år revisor för Sven
ska Missionen i Kina, och han gav
·också på annat sätt uttryck för sin kär
1ek till Missionen och för sin villighet
.att giva vårt arbete sitt stöd. Minnet
.av honom såsom revisor är för mig
ett mycket ljust minne. Han granska
·de bl. a. protokollen, och då han läste
de olika paragraferna, gåvo de ofta
.anledning till lärorika och uppmunt
Tande sam tal. Tanken på honom blir
·o ckså en påminnelse om hans med
revisorer: Överste Ch. D. Tottie och
Direktör F. T. Olsson, vilka tidigare
-fått hembud. J ag riktigt ser dem alla
tre framför mig, och det är som om jag
l1örde dem samtala. Revisionerna vo
ro verkliga högtidsstunder, som vi
-minnas med stor tacksamhet. Större
.är dock högtiden "i himlen inför Lam
:mets stol, där Lammet själv är Sions
.s ol". Om elen högtiden har Carl
J30berg lärt oss att sjunga:
"Vad är det för sång som brusar
likt en flod och sinnet tjusar
med de helga toners fröjd?
0, det är den nya sången,
som, ur frälsta hjärtan gången,
fyller alla himlars höjd.
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Predikant "{;Valfrid AnderssorL, Vet
landa, har också fått hembud efter ett
välsignelserikt liv i Herrens tjänst.
Han var under en följd av år ord
förande i Östra Härads Kristliga Ung
Q0111sförbund, en organis:ation som
lämnar underhåll till fyra av arbetar
na inom Svenska Missionen i Kina.
Han var sedan 19I3 ombud för vår
mission och har alltid varit en kär
leksfull och förstående vän. Helt has
tigt kom hembudet till vår vän, och
tOl1lrummet efter hOnOlTI är stort.

Kyrkoherde V. Westling, Lindes
berg, är ett annat av våra ombud, som
fått hembud. Han har varit ombud
sedan I917 och gav alltid våra repre
sentanter ett varmt och kärleksfullt
mottagande, då de besökte Lindes
berg. Villigt ordnade han också med
resturer i trakten däromkring, och vi
stå i stor tacksamhetsskuld för vad
Gud har givit genom honom.

*
Då vi med saknad tänka på våra
vänner, som fått hembud, gå våra tan
kar också till deras närmaste. Sakna
den är för dem ännu större, och vi
bedja, att all hugsvalelses Gud må
trösta och hugsvala dem. Vi bedja
också, att Gud må sända andra, vilka
äro villiga att tjäna vår mission i de
hemgångnas ställe. "Då vi nu hava
omkring oss en så stor hop av vittnen,
må ock vi lägga av all t som är oss
till hinder, - - - och med uthållig
het löpa framåt i den tävlingskamp
som är oss förelagd ." (Hebr. 12: 1.)

JJ artin Lin(fen.
»Vad ljus över Ilriften!

Han lever, o fröjd!

fullkomnad är skriften, O salillhets höjd J

Herre, lös och stäm min tunga,
att ock jag må kunna sjunga
:i förklaring denna sång!
Giv min själ den vita dräkten,
då den stora morgonväkten
lwyter fram i glans en gång!

från himmelen hälsad, Han fram~år i ~lans,
O,h världen är frälsad, Och sefJern är hans,
Bortvältad är s(enen och inse~let bIäckf,
och vakten har flytt för hans andes fläkt, .
Och av~runden bävar.

Halleluja~»
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J. Th. S'and berg 70 år.

. Den 4 mars' inträder änn u en av våra
medarbetare i sjuttioåringarnas led,
nämligen koinniinistern i Bergvik,
Theodor Sandberg.
Det är rätt svårt att fatta att så är
förhållandet, ty huru väj minnes jag
icke, käre broder Theodor, då du som
nyutkommen till Kina, delade mi tt
ungkarlshein i Tungchowfu (Taii) , och
hurusom vi två nu och då gjorde ge
mensanlma missionsresor i det då så
ollpparbetacJe stora distriktet! Sedan
satte du och j'ag bo: Vi bodde i var Sill
ända av staden. Tiden gick, och vi
gjorde ofta påhälsningar hos varand
ra, ofta bärande våra små gossar på
armen, då vi gingo genom stadens ga
tor! Senare flyttade vi till Yuricheng
och arbetade .' lyckligt 'tillsammans i
flera år, du som Missionens nitiske
och aktade . finanssekreterare, sam ti
digt med att du undervisade i semi
nariet. För alla de gånger våra missio
närer kommo till dig med tomma kas
sor, undran'd e om de hade något att
fordra! Alltid vände de tillbaka med
glädjestrålande ansikten. ty om någon
var villig att hjälpa, nog var det då
du! Så fördes du hem till Sverige, och'
då din återresa till Kina, på grund av
oroligheter måste uppskjutas, ledde

LAN D
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detta till slut till att du såg det vara
Guds ledning för dig att inträda i kyr
kans tjänst i hemlandet.
.
Som 'komminister . i Bergvik, Upp
sala stift, Hälsingland, har du tjänst
gjort i mer än tio år, men nu skall du
avgå som emeritus och slå dig ner i
Tranås, din gamla hemtrakt, ty du äl
född i Linderås. Vi, dina kamrater
och vänner inom Svenska :Missionen
i Kina, tacka dig för långvarig, gemen
sam tjänst. Först s~lsom ombud för
Missionen och sedun som medlem av
Kommitten har d u, det veta vi, och
din kära maka i bön och arbete för
sökt göra vad Ni kunnat för att göra
även denna gren av missionsverksam
heten känd i Hälsinglands bygder. Vi
tillönska dig och din kära Sekine rik
välsignelse från Gud under dagar som
komma.
"Den rättfärdige grönskar såsom ett
palm träd, såsom en ceder på Libanon
växer han till." Ps. 92: r3.

August Berg.

Kinaföreningen i Eksjö 50 år'.
Den ro mars komm.a Kinavännernct
Eksjö att fira 50-årshögtid.
Det var i början av år . r890, som
några. unga missionsintresserade vän
ner kommo överens om att samlas f Öl
att hedja och arbeta för Svenska "lVIis
sionen i Kina. Under det första året
voro de åtta a tio stycken, men med
åren har antalet vuxit så att vi nu;
kunna räkna ett 4o-tal medarbetare.
Om den ringa begynnelsens dag
skriver en av dem, som då var med:
"Inte trodde jag väl, när vi började
vår lilla Killaförening i stor anspråks
löshet, att den skulle växa sig så stark
och leva fram till 50 år. Av det lilla
senapskornet har blivit ett stort träd
till välsignelse för många. U pprinnel
sen kommer jag väl ihåg. Vi voro två
eksjöbor, som år r889 genomgingo.
seminariet i Vetlanda. Där hade vi en:;
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gudfruktig lärarinna samt en äldre
kamrat, som nitälskade för vår fräls
ning och ivrigt bådo Gud för oss och
de övriga i klassen.
Så led året mot sitt slut, och vi stodo
snart inför uppbrottet. Då kom August
Berg till Vet landa för att säga farväl,
innan han första gången for ut till Ki
na. Han höll möte i missionshuset,
och vi båda voro där. . Vi blevo djupt
gripna, ställdes inför ett avgörande
och funno den frid, som övergår allt
förstånd. I samma stund vaknade ock:
så kärleken till missionen, ja, jag tror
nästan, att den fanns där förut, och så
beslöto vi båda, som ju dehde allt,
att vi skulle försöka samla några vän
ner, när vi kommo hem till Eksjö, för
att arbeta för missionen i Kina."
Under tiden gingo ett par lärarinnor
vid Eksjö folkskola och buro på en
längtan efter att på någ"ot sätt kunna
tjäna missionens Herre. De hade läst
om Erik Folkes utresa till Kina och
önskade av hela sitt hjärta att få höra
mera om den mission, han påbörjat.
Då kom d:r Gustaf Berg från Nässjö
på besök till vänner i Eksjö och berät
tade om det nya arbetet, som upp
tagits i Kina.
Med stor glädje gingo de sedan till
verket. På olika vägar hade kallelsen
nått dem, och de yoro villiga att gå
in i tjänsten. De blevo trogna som
förebedjare och senare som skaffare,
ty att det nya missionsarbetet behöv
de medel, stod ju klart för dem.
Till ombud för Missionen kallades
herr Samuel Johansson, i vars hem d:r
Berg gästat. lVled riit och trohet har
han under de många åren tjänat mis
sionens Herre, genom att ifylla och
förmedla offergåvor och som förebed
jare ihågkomma missionsarbetarna
både ut~ och hemma.
Den första missionsförsäljningen
inbringade kr. 76: 50. Summan var ju
ringa, men glädjen och tacksamheten
till Gud över att få vara med ·i mis
sionsgärningen var stor. Så följde för
säljningar nästan årligen intill år I925.
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Då beslöts det att följande år anordna
bön- och offerdag istället. Vad vi av
överfyllda hjärtan tackade Gud för
denna högtid. Resultatet blev ö'ver 600
kr., något mera än vad de senaste
årens försäljningar inbringat.
Tvenne missionärsavskiljningar ha
ägt rum inom vår krets. Den första
var år 1916, då fröken Judith Hultqvist
jnvigdes, och den andra år 1933, då
Arvid Hjärtberg, en av våra egna, ut
sändes.
Anade måhända en av dc unga, som
år 1890 var med, att Gud en gång
skulle fordra hennes son som offer
gåva?
Så hade vi då fått vår egen represen
tant därute. De många breven, som
skrev os hem till 1\1or, fingo vi ofta
del av. Vi få liksom leva med honom,
dela hans glädje, dela hans sorg, och
nu, då krigets faror lura, bedja Gud
beskydda och bevara honom i gär
nl11gen.
Judith Hu1tqvist uppehöll kontakten
med Kinakretsen genom brev därut
ifrån och besök under vistelserna i
hemlandet.
Elsie och Carola Rudvall, nuvaran
de fruarna Bergqnist och Bergling,
älska vi också att nämna som våra, ty
de ha haft sitt barndomshem i Eksjö
och ha vuxit upp ibland oss. Därför
känna vi, att de höra oss till.
De årligen återkommande offerda
garna ha för oss varit högtidsstun
der, då vi tillsammans fått glädjas och
fröjdas i Herren.
Vid våra arbetsrnöten söka vi att få
stillhet omkring Gudsordet men ock
så att få en in blick i missionsläget ge:':'
nom lämplig litteratur.
Inte ha vi, som många andra, kun
nat ge stora gåvor, men vi söka vara
trogna förvaltare av det pund vi fått.
U neler årens lopp har vår lilla för
ening fått förmedla närmare 25.000 kr.
till Svenska Missionen i Kina.
För oss ha våra arbetsmöten varit
såsom vilostunder vid vägen. Vi kän
na, att det bara är av nåd som vi ·få
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vara med i gärningen. N är VI nu se
tillbaka, huru har icke Gud välsignat
och förmerat detta arbete. Därom
kunna vi, senare tiders barn, vittna.
Vi önska instämma med Jesaja:
"Herre, du skall skaffa frid åt oss,
ty allt vad vi hava uträttat har du
utfört åt oss." Jes. 26: I2.
A. H.
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J( ommitt.cns arbetsutskott be.står av
ordinarie leda112öterna: D:r Karl Fries,
missionär August Berg, kapten Oscar
von :NIalmborg, fröken Lisa Blom och
missionsföreståi1dare :Martin Linden
samt suppleanterna: :NIusikdirektör H~
raid Gillgren och tandläkare Josef von
:Malmborg.
Till Svenska Missionens i Kina repre
sentant i Svenska Missionsrådet valdes
missionsföreståndare Martin Linden
med missionssekreterare Martin Berg

ling såsom suppleant.

Den I4 mars.
Från kommittesammanträdet.

Den 14 mars, den dag som sedan
l~inge varit Svenska .Missionens i Kina
Kommitten för Svenska Tvlissionen i
årliga tacksägelse- och bönedag, bedja
Kina hade den 30 sistlidne januari sitt
vi att redan nu få påminna om. Det är
ordinarie vintersammanträde. Därvid
blevo tre ledamöter, som stodo under dagen då missionär Erik Folke för för
sta gången anlände till Shanghai och
omval, återvalda såsom ledamöter. De
alltså årsdagen av vår förste missionärs
voro: Doktor Karl F6es} kapten Oscar
ankomst till Kina. I år få vi fira denna
·von lVfalmborg och missionär Aug:ust
dag utan att ha 11issionens grundläg
Berg. Fru Ester Fredberg, som också
gare och mångårige ledare kvar ibland
stod under omval, hade bestämt undan
oss i synlig måtto, men behovet att få
bett sig återval. Till ledamot av Kom
fira denna dag är därför ej mindre. Vi
mitten i hennes ställe valdes fröken Elsa
Dundbiad} Umeå. Till ledamot av Kom känna i stället om möjligt ännu mycket
mera behov av att få samlas till bön med
mitten på den efter missionsförestån
tacksägelse och av att många den dagen
dare Erik Folke vakanta platsen valdes
samlas på olika orter till bön för oss
t. f. missionsföreståndare .Jfartin Lin
den. De två suppleanter, vilka nu stodo och det arbete, som blivit oss anförtrott.
Särskilda tacksägelse- och böneämnen
under omval, återvaldes. Efter de nu
komma att införas i Våle tidning för den
förrättade valen består Kommitten av
10 mars.
följande ordinan:e ledamöter: Doktor
I Stockholm anordnas möte på denna
Karl Fries, ordförande; missionär Au
vår bönedag i K. F. U. J11:s lokaler, Bir
gust Berg, vice ordförande; kapten Os
ger Jarlsgatan 35, Id. 7 c. 111. Vid detta
car von :NIalmborg, kassaförval tare;
möte medverkar pastor Petrus Hsi, som
kyrkoherde Gunnar l\rbman: fröken
nu vistas på Missionshemmet i Duvbo .
Lisa Blom; musikdirektör Harald GiJl
gren; grosshandlare Sven Tohnson; mis
Bönemöten för S. M. K.
si-onsföreståndare :Nlartin -Linden; frö
ken Elsa Lundblad, tancl1äkare Josef hållas i Stockholm varje tisdag kl. 7
von .Malmborg; apotekare Karl Nile
e. 112. i Betesdakyrlwn, Floragatan 8 ,
nius och disponent Gust. Törnqvist och varje /redag 1,1. 2 e. m. på S. kf. [(:.1'
samt av suppleanterna: Folkskollärare
expediti01'L Varmt välk::)1nna!
Thure A. J. Carlsson; musikdirektör
Pastor Hsis besök i Sverige.
Gösta Harlin; komminister Johan Hoff;
fröken Ella Josephson, komminister J.
Vi kunna ej nu meddela huru l~tngc
Th. Sandberg samt ingeniör Viktor
pastor Petrus Hsi från Kina, som med
\i\1isborg.
yerkade vid vårt årsmöte förra året,
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kommer att stanna i Sverige, dit han
anlänt fr ån Finland, men vi hoppas att
han medan han är kvar i vårt land skall
l~unna besöka åtskilliga platser och
träffa så många missionsvänner som
möjligt. De av våra vänner som kunna
anordna möten för honom och önska att
så göra torde godhetsfullt meddela detta
till vår expedition. Vi skola sedan göra
vå rt bästa för att planera hans resor så
att de uttalade önskningarna om besök
tillmötesgås i den mån detta är möjligt.

~lO~'
N öd förvandlad till nåd.
Utdrag ur privatbrev från fru Han
na Erilcsson, skrivet i Ishih den 10 jan.
1940 •
Nu ha vi redan hunnit några dagar
in på ett nytt år. Gud allena vet, vad
detta år skall föra med sig. Och Gud
vare tack, att det endast är han, som
vet det. Då slippa vi att g å och oroa
oss i förväg utan få taga var dag ur
hans hand och få nåden och kraften
samtidigt.
Vi ha firat en lugn och god jul här i
Ishih. Lisa Gustafsson och Runa Hägg
ha varit i Chiehhsien över jul och ny
år. De kommo hem i går och voro så
glada över sin färd. Maria Nylin kom
mer antagligen hit på fredag och stan
nar väl omkring tio dagar.
Det är mycket oroligt för rövare n u
på vägarna. Ett par av våra kristna
från norra delen av distriktet kommo
härigenom på väg till, Y uncheng. De
mötte vid flera tillfällen rövare. Flera
uppträdde hotfullt men ingen gjorde
dem något illa.
Det: är ett stort Guds under, att
vå ra evangelister och bibelkvinnor så
gott som hela hösten kunnat vara ute
i distriktet på olika håll. Också här
inne i staden få vi än så länge oför
hindrat fortsätta med vårt arbete.
Före jul hade vi en veckas bibelstu-
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dier här, ledda av pastor U ei. De vore
till största delen ämnade för ungdom,
och jag tror, att Gud hade mycket att
säga flera ungdomar de dagarna.
Vi hade alla de kvinnliga, som vi ha
här inom området, samlade hos oss en
kväll i jul. Bland dem är det också
någr::t flyktingar norrifrån. och de
flestfl av dem ha lämnat sig åt Gud
under den här bibelveckan. Under Vål- .
lilla j ulfest härinne berättade de om
hur Gud dragit, lockat och blivit dem
övermäktig. Du kan nog tänka dig, att
det jublade i våra hjärtan, när vi sutto
och lyssnade till deras vittnesbörd. Vi
ha varit ledsna över dem många gång
er, då vi inte ha kunnat märka någon
mottaglighet hos dem. De ha kommit
med på mötena, men det har också va
rit allt. lVlen fastän vi inte sett det,
har ändå Guds Ande verkat på deras
hjärtan. En pil har träffat då, en annan
då, och nu under bibelveckan föll den
sista förskansningen. De ha varit iv
riga buddister och kommo hit endast
för att söka skydd. De hade föresatt
sig att inte låta sig påverkas av läran,
men till slut blev Gud dem för stark.
Så sås det ut ett korn då och ett annat
då, och utan att vi veta det, faller det
i god jord, gror och växer, och till slut
få vi fröjdas åt frukten. Gud göre oss
trogna under såendets tid.

*

Du känner j u Ti Ma-nao? Hon har
varit oss och våra kristna till bekym
m er många gånger, men nu sista gån
gen hon kom. hade hon något att be
rätta, som gjorde oss mycket glada.
Det hade varit rövare i hennes hem,
och de försågo sig grundligt och rund
ligt med vad som fanns i hemmet.
Detta var ju inget glädjande, men det
glädjande var hur fru Ti och hennes
hemfolk reagerade inför detta oväl
komna besök.
Ett 40--so-tal rövare rusade en
eftermiddag i skymningen in i hennes
hem. Alla voro beväpnade, antingen
med skj'tttvapen, knivar eller påkar.
Den första, som de frågade efter, var
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trodde, att de intagit en ödmjuk ställ~
fru Ti, och de ville ha pengar, värde
saker och kläder. Men fru Ti hade just ning för att blidka dem:l Och de gingo
sin väg igen utan att göra kvinnorna
lämnat hemmet och gått över till den
lilla gudstjänstlokalen, som de ha i något ont l Trots 'att både fru Ti och
byn. Rövarna hade flera gånger under de övriga i hemmet ha förlorat myc
ket av sina ägodelar, tacka de dock
dagen sänt sina spejare till byn och
Gud, att ingen blev dödad. "Och nu
förvissat sig om att fru Ti var hem
veta vi", säga de, "att vi inte skola
ma. Det var henne de först ville åt.
Hon är ju den, som har hand om allt i samla oss skatter här på jorden, där
hemmet. De hade fått uppgift om att t j uvar bryta sig in och stjäla. N u vilja
hon var hemma; om hon inte var i vi samla oss en skatt i himlen."
När Gud får sin vilja fram, då blir
hemmet, så var hon säkert i möteslo
kalen, ty byn hade hon inte lämnat. nöden förvandlad till nåd!
:Möteslokalen ligger nästan mitt emot
fru Tis hem, och där satt hon och lyss
nade till tumultet utanför. Af en h'ur rö
Missionstidningen
iJan'ta letade och letade} så kunde de
1>nte finna dörren till möteslokalen}
Sinims Land.
trots att den var mitt framför demI
Hade de funnit dörren och fru Ti, så
Organ för Svenska j1;fissionen
Kina,
hade hon säkert inte sluppit undan utkommer 1940 i sin 45:e årgång.
med livet. Inne i hemmet huserade rö
Tidningen utkommer ITled 20 nummer om
varna vilt. De slogo äldste sonen med
en tegelsten i huvudet (att han inte
året. Den innehåller uppbyggelseartiklar,
dog var ett rent under) för att pressa
brev från missionärerna, berättelser från
fram pengar. Denne son hade förut
missionsfältet, meddelanden om hemarbetet
hårdnackat stått emot evangelium, och missionsnotiser från olika fält.
men endast ett par veckor före över
Tidningen kostar: helt år kr. 2: 25, tre
fallet hade han böjt sig för Herren
kvartal kr. l :75, halv~lr kr. I :25, ett kvartal
Jesus. Och nu kunde han stå inför de
kr. 0:90.
grymma och inför döden utan fruktan.
Till utlandet kostar den kr. 2 :75 pr år.·
En del av hemmets kvinnliga medlem
Prenumeration kan verkställas på' posten
mar samlades i köket och bådo till
men
ställer det sig' fördelaktigare för Missio
Gud. När rövarna kommo utrusande i
nen
om
den verkställes på vår Exp., Drott
köket, funna de endast några kvin
nor på knä. Rövarna förstodo ju inte, ninggatan 55, Stockholm.
R edaktionen.
att de höllo på att bedja till Gud ~ utan
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