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VÄGEN TILL HIMLEN.
( ::\-1 a r k _ J 6:

1 -+-.:20 ) .

"'Gud har farit upp under jubel,
Herre~1, under basuners ljud."
(Ps. 47:6).
Detta är den segersång, som vi av
-fullaste hjärta kunna sjunga.
Vad vår segerfurste så ofta sade,
a ':.t han skulle övergiva världen och
gå till sin Fader, det har i dag blivit
fullbordat.
"Han har avväpnat andevärldens
furstar och väldigheter och låtit dem
bliva till skam inför alla, i det att han
i honom har triumferat över dem."
(Kol. 2: I~).
Sedan han utfört en rening från
synderna, har han satt sig på Maje
stätets högra sida i höjden. (Hebr.
I: 3).
Kristi himmelsfärdsdag utgör in

::J

seglet på Kristi fullbordade verk.
Hjälten har lämnat slagfältet emedan
fienderna äro krossade. Himmelsfär
den är triumftåget efter den ofullända
de segern. Dagakarlen har slutat sin
uppgift, Kristus sitt jordeliv.
Uppåt! Uppåt! Dessa tankar sys
selsätta oss på denna högtidsdag. En
sky tog honom bort från lärjungar
nas åsyn, och han satte sig på Guds
högra sida. Genom Kristi himmels
färd, bevittnad av lärjungarna, har
det blivit en väg till himlen även för
oss. N u är bandet mellan himmel och
jord knutet.
I I Moseb. 24 läsa vi i berättel
sen om Eleasar, då han var stadd i
det ärendet att skaffa en brud åt Isak,
att Rebecka tillfrågades av sina för
äldrar: "Vill du fara med den man
nen?' Rebecka svarade: "Ja".

-
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"Det går en väg till himlens land,
En väg så underbar.
Den leder genom öknens sand
Till källan frisk och klar.
Vill du gå med den smala väg
till himlens glädje, säg?
Vill du gå med den smala väg
till himlens glädje, säg?

En sällsam vandring nog det är,
Som över djupen går,
Men till de sköna höjder bär
I Jesu Kristi spår.
Vill du gå med den smala väg
till himlens glädje, säg?"
Svara som Rebecka! Eftersom det
finnes en väg till himlen, hava vi,
evangelii förkunnare, fått det uppdra
get att bjuda människor gå den vä
gen. Det är icke fråga om huruvida
du k a n komma till himmelen, utan
om du v i 11 komma till himmelen.
Målet är att vara när Kristus, nu i sin
härlighet. Vägen är Jesu eftedöljd,
att vara där Jesus är.
I Johannesevangeliets 17 :de kapitel
läsa vi: "Fader, jag vill att där jag är,
där skola ock de som du har givit mig
vara med mig, så att de få se min här
lighet, som du har givit mig." Endast
en gång använder Jesus detta uttryck.
Är du en Jesu lärjunge, så glöm aldrig
detta hans "jag vill". Lev i det varje
dag. Luther säger: "Vi borde låta detta
språk vara en dunbolster och huvud
kudde för våra själar och med glatt
mod därpå fara hädan, när den kära
stunden är inne."
Efter att hava förebrått de elva
deras otro uttalar han· till dem sin
sista befallning. Den lyder så här:
"Gån ut i hela världen och prediken
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evangelium för allt skapat." - "Detta
är en väldig befallning. Ingen annan
har låtit ett sådant bud utgå i världen,
ty kejsares och konungars bud gå icke
längre än över deras länder och folk,
men denna befallning går till alla
furstar, land och folk, stora och små,
unga och gamla, lärda och olärda, vi
sa och heliga. Han vill icke att denna
hans predikan skall stickas undan i
vi~klar och vrår, utan att den skall
offentligen utropas, så att den kära
solen på himmelen, ja, alla stockar och
stenar, om de ha öron, måtte kunna
höra den." (Luther.)
Evangelium! Vad är då evangeli
um? Jo, det är ordet om Guds kärlek
i Kristus Jesus. Det är detta vi som
en mission söka att sprida. Jesus fö
rebrådde de elva deras otro, må han
icke få anledning att !förebrå oss vår
olydnad! A m e n.
A u g u s t B e r g.

Årsmötet 1940.
»G ud, som ,~årt Ii,' och ,':irldel1 :; ha '.
i h~tnc1er , 50 111 i V ~t r natt en hop p . . t s
stj;irna tänder, Till dig ur skilda t 1.1l1f2"' 
m fll och bnder Stiger tillbedjan. »
;"led denna s~lng inleddes vårt ;1r ::;11I i·,
te, ,'arefter doktor Karl Fries häl sa d
alla välkomna. Det ~ir under märkl i: '- a
ol11sbncligheter vi samlas, började dok
tor l"ries, omst~lndigheter som kunna ill
giva oro och ;ingslan. Vi ha säkert alla
lagt l11 ~irke till de anstalter för lutr
skydd, so m förberedas överallt. Sådall
;i1' tiden och förhållandena, och det ~ L '
icke underligt. om \'i oro<1. oss med tank;:.
p<l framtiden, för egen del, för 1J issiontn
och för landet. Tanken vändes ti II orden
i Luk. 21: 9-1 I och 19. Det kanske
inte är Eitt at t följa maningen i elen 9: d
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fr~i.lsande kärl.dz foch trofasthet, som icke
:kan göras om IllItet. Hans plan går rakt
genom tidern~., :al1t tjänar den, ont och
gott, ljust som omörkt. Redan i I j~/Ios.
3: IS, ger Gud ten antydan om denna
:ri1an: syndens tiTlintetgörande och upp
:rättandet av Gm(~ls rike. Jesus var klart
:medveten om en -plan för sitt liv. Han
:antydde det fler.a gånger, fast l~irjt1ng
;a-rna icke förstodlo det. Han visste att
]Jl.anen måste g~ti fullbordan, och ban
"täJlde sig- helt 6]1 Guds förfogande för
yår frälsriing. InT11l.11 världens grund var
la:gcd funnos vi till 1 Guds plan och sko
la finnas där til1 rikets fullbordan för
att få vara med om ln~lrligheten. Gud står
sona borgesman härför. Planen sviktar
lcke på en enda punkt, ty Gud har tagit
.allt med i beräkningen. -- När jag tän
ker på profetiorn.a , är det som jag såg
ett pussel, vars bild är Guds rikes full
bordan. Det låter oss se så mycket, att
vi förstå att det g;tr ihop, men det ~ir ej
möjligt för oss att lägga ut det, det är
en förmån, som Gud förbehållit sig
själv. Det viktigaste för oss är icke att
Jösa det , utan att försUt vår andel inom
ramen av denna plan. »Gån ut », där ha
vi missionens betydelsefulla insats till
planens förverkligande. Gud ger till
f;ilJe, och vi måste vara beredda. När
Gud låter något svårt ske, har han en
uppgift för riket förbunden med det.
Nödtid är alltid nådticl och sånings
och skördetid. Gud kommer S0111 en stilla
röst, men det utesluter icke att han går
fram i stormen. Därför är det som Je
sus säger: N~ir l sen detta ske, lyften
upp edra huvuden. Världen skall fräl
sas, den stora planen, enl igt skrifterna,
skall fönerkligas.
Bibeltimmen leddes av pastor Petrus
H si} och texten var Hebr. 1:2: 2, 3. Här
talas om hur den kristne får löpa trons
v~-ig. I det I I kap. berättas om en rad
av troende, som löpt denna väg, och se
dan kommer det I2 kap. och talar om
att vi på samma sätt skola löpa denna
väg. Den som skrivit Hebr. vill särskilt
ställa Tesus och hans bild framför oss.
I-Ian v"il l i'äga oss, att p~t det sätt Her
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ren löpte, så må ock vi löpa. Vi böra
tänka på den frälsning han fullbordade
och gav oss. När vi se vad som händer
i världen fyllas vi av rädsla och oro.
När vi bnka på Jesus försvinner oron.
Han har segrat!
Vid missionsstunden talade fru Bir
g'i t Bergling om har Gud lett dem i ar
betet och tydligt visat vilken väg han
ville de skulle gå. och hur han givit
glädje och uppmuntran. 17 röken Tll"yra
L indgren> h e mkommen h å n Ki na fön a
sommaren, framförde en hälsning från
församI ingen i Tal i och ta 1ade om Il tl r
underbart Gud går fram i detta distrikt
under nuvarande nödtid. 1,I;'tnga s;iga,
att det ~tr svårt att vara en krist en hitr
hemma. Ja, det kan clet vara, men Link
pit vad det betyder i Kina mi tt i he
dendomen och med förföljelse från den
egna familjen. D;ir kan det kosta något.
Vi se de t åter och åter, men Gud g;\r
fram och vinner segrar. :Missionär Wil
helm B ergling och fru 111argare t Berg
(ing hade samma budskap att k om111a
med: Öppna dörrar, vi Iliga hj ä rtan, seg
ra1" för Guds rike.
Vid kv~illens möte talade åter pastor
P. H si, nu tolkad av missionär 'V.
Bergling. Han talade om de stora beho
ven. Det var gripande skiJdringar och
siffror, jämförelser mellan olika mis
sionsfält. I l\frika finns I kristen på
50, i Indien I på I I I, i Sydal11erik:-t I
på I3I, i Japan I p;'t 250 , i Kina I pä
800. Inte kunna vi, sade pastor Hsi,
lägga hela ansvaret på den västerländ
ska kyrkan. De kristna i Kina måste
si~ilva ta ansvaret härför, men vi måste
f~t er hj~i1p att fostra den kinesiska för
samlingen från barnstadiet tills den blir
vuxen si n stora uppgift. Fröken Gerda
Gustavsson ski Idrade på ett gripande
sätt arbetet bland kvi nnorna och den
hunger efter Gud och frälsning som
finns hos dem. :Mission~ir Eril?- !11ahn ta
lade också 0111 arbetet bland kvinnorna
och om vilken gliidje det;ir att se det
stora uppvaknandet. Vid bibelkurser
ute på landet kan det samlas ;inda till
300 kvinl10r och av medlemmarna i Lo
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yangs för samling är 2/ 3 kvinnor. En
gripande upplevel se berättade också
mission ä r Malm: På ett ställe, då de
samlades till stormöte, fingo de samlas
i ett a7./gudatemp el. Visserligen am;än
des det till skola , men bakom en mur
funnos avgud a rna kv a r, och under det
mötet p ågick kommo några kvinnor in
smygande och bnde s ina rökelsestickor
och tillbådo avgudarna. - »Jag tyckte
det var symboliskt. Framför mig hade
jag 500 kristna kineser, bakom muren
n agra f ~l som ' dyrkade avgudarna.» 
P å lördag en, sista dag en i högtiden,
voro vi samlade på 11issionshemmet i
Duvbo. Där var det åtskilliga vänner
och ombud som framförde hä lsningar
och utta lade välönskningar. Vad som
grep mig mest var ett ord av Prins
Bernadotte: »utvalda av Gud. » Detta
är vad vi alla, som varit samlade dessa
dagar, och det har vari t en stor skara,
böi'a taga med oss från denna högtid:
Vi äro utvalda av Gud för hejig tjänst.

H. B.
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maren i å r Hl anordna två Bibel- ocb
U ngdol11sveckor.
Den första bliver v. G. på H olsby 
brunn i Småland den 21 - 27 juni) med
samling på e. m. den 21 och avresa ra
morgonen den 27. 1tIissionär August
Berg har lovat att leda bibelstudierna
där, och fl era a v våra missionärer
komma att medverka.
Den andra »veckan » bliver v. G. S ~l
som vanligt på Af aUI"it.zb erg i östergöt
land den 23- 29 juh. Bibelstudiern a
dä r kor11111a att ledas av missionär J11or
y'i s B ergling.
Nännare meddelanden 0111 »veckor
na » införas i kommande nummer ay
vår tidning, men må våra vänner redan
nu bedja, för våra »veckor» och söka
hjälpa oss att få många deltagare i del11~

Kinalänkarna i Stockholm
samlas på Svenska 11issionens i Kina
exp., Drottninggatan SS, torsdage1t den
I6 maj kl. 7 e. m. Varmt ' välkomna!

Daggryningens försäljning,
sOr11 var annonserad till den I9 april ,
måste' på grund av dagsläget frari1.ffyt
tas till som vi hoppas
den I8 11Wj.
S e vidare annons i dagspres sen!

Bönemöten för S. M. K.

Försäljning.

Tisdags- och fredagsbönemöten<l
Stockholm . för Svenska :i\t'Iissionen i
Kina anordnas ej nu förr ,än till hösten,
d å vi i denna tidning skola meddela.
n är de ~lter hållas. 1/l å dock bönen fort
sätta även under sommaren!' Behovet
av förbön är synnerligen stort. I detta
nummer införes en maning till bön . för
vårt land och v å ra grannländer, och vi
hoppas att elen kommer att hörsammas
av många. :~'l'f å vi ej heller glömma ma
ningen till bön för missionärerna och
deras arbete!,

Oscars Kyrldiga Ungdol1~sförbund .i
Stockholm anordnar )försäljning för
missionär Arne Bendtz ' underhåll samt
för· »Rädda Barnen » lÖl:dagen ,den IS
maj kl. I-9 e. 111. i Oscarsför..,-a1'Jblings
hem ) Fredrikshovsgatan 8. Kl. 7e. m.
anordnas aftonunderhållning med före
drag av fruA. läder och fröken ·Lisa
Bio/n.

s.

M. K:s Bibel- och Ungdomsveckor.

Svenska 1 ilissionen i Kina hoppas,
s ?Lom förut meddelats, att under som-

Senaste nytt från, Kina.
Den 25 sistlidne mars -blev vårmis
sionsstation i Loycmg 1-10. svårt skdclad
vid ett luftanfall. Ena h6rnet på ett av
husen blev bortsprängt, och - möbler
samt- mycket annat ,. förstördes: Ingen
människa synes ha ' blivit skada'd, men
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meddelandet om bombardemanget ~ir en
ny påminneise om de faror, i vilka våra
mi5sion~lrer befinna sig. 1lå vi med tack
till Gud för att de hitintills bevarats
omgi va dem med ,-åra förböner!
Fröken J/aja Lundnzark har anlänt
till Lo.yang H~., och fröknarna Hanna
TiVang och .Ebba Viden ha passerat ge
nom denna stad p~t sin väg till Shensi.

LAND
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Joh. l-lagner) Redaktör Chr. Jersdd,
Envoye fl erllwn Lagercrantz) Kom
mendör Karl Larsson)' Redaktör Etr.
FJalmqvist)
:Missionsdirektor Birger
Perllow) Pastor Lew'i Pethrus) Pastor
Göstel Rosenqvist) Fru Dagmar Swart
hng) Överste Kaleb Swenson-Toll'in
Redaktör Axel B. SvenssoJ/.) Redaktör
A. Swärd) Pastor Arnold Werner.
J

Till .'aHa bedjare i 'Sveriges
land.
Sedan ~iiclsta tider ljuder' i kristna
mätlni'skors öron den apostoliska ma
Glimtar från Ishih.
ningen: » S{t uppmanar jag nu framför
Jag önskar, att ni(llla kunde se våra
allt därtill att 111an må bedja, ' ~lkalla,
kinc1ergartensbarn i Ishih. De ha alla
anropet och tacka Gud för alla männi
blå förkläden med röda bårder och mitt
skor.för konungar och all överhet, så
på magen en stor röd ficka i form av
att "i kunna föra ett 'lugnt och stilla
en kanin. De ha brt sig hälsa mycket
li" på ett i allo fromt och värdigt sätt.
S,-ldant ~ir gott och välbehagliot " inför fint. Både gossar och flickor buga sig
fint som belevade kinesiska gentiemen
Gud, . vår Frälsare. » (r Tim. 2: 1-3.)
och så säga de: "P ing-an !" De ha lärt
Oril denna maning är värd aet beak
tas och' efterföljas under alla omstän
sig en hel del annat också, och det skul
digheter; är den det i dLlbbelt mått i det
le vi få se prov på den dag, då de hade
terminsavslutning.
.
läge, vari vårt 1ansl och dess grannlän
I god tidhörjade barnen och deras'
der nu befinna sig. Utan tvivel är det
o,ckså 1n-~ll1ga som följa den, men vi ville mammor och andra in tresseradesamlas
härmed lägga den alldeles särskil t pit pft skolgår'den. Barnen voro alla klädda
edert hjärta. Då det kan vara lättare att
i helgdagsstass. Det vareri brokig och
genomföra den. om man samlar sin upp
färgglad skara, Och i sina tjocka vad
märksamhet på eri bestämd tidpunkt,
deringar påminde de små om gummi
bollar, 'som rullade omkring ~ på gåtds
ville vi föres.1A att alla bedjande männi
skor ena sig om att varje dag) om 11/Öj
planen. Avslutningen skulle hållas i ett
ligt ·"('id tolvtiden på 111iddagen) avskilJa
av flickskolans klassrum. Kindergarten
har eljest si Ii. a lektione1; i eftmindre rum
en. stund till bön lör S~'erige oC/i ~Iåra
gra Il n/änder i elen ande som 'a ngi\Tes av vid sidan av skolans sovrum. Det kärt..;
aposteln i de ovan citerade orden.
des nog riktigt hogtidligt för de sma
::\Httte Eigets allvar L1ppv~icka männi
bytingarna att sätta sig i riktiga sköl':'
skorna till besinning och leda dem till
bänkar liksom de stora skolflickorna
omy~inc1else!
och att stört folk hade kommit för att
hö'ra på c.lem!Skolsaleri var klädd med
Stockholm den 22 april 19-1-0 . ..
julprydnader och erbjöd en riktigt fest~
Oscar BerJladotte. IIrlillg Eideill.
lig anblick. Ovanför svarta tavlan voro
Fru Elsa C edc1'gren) Generalselo:eterare kindergartenbarrtens handarbeten. upp
HI/go C edel'greu) Fil. .Doktor KaTt
fästade, och på väggen iritill hängde fle..:
Fries, Direktör Axel GrÖ1ikV1:st) Pastor· ra vackra julpal:et. Korgar av glanspap
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per hängde på en käpp, och under den
stod en rad av gottpåsar.
Först sjöngo barnen "Jesus älskar
mig" och sedan ledde Lisa Gustafsson
i bön och talade om Jesu kärlek till bar
nen. Det syntes tydligt på de sm;"l, att
de voro absolut övertygade 0111 att Jesus
älskade dem. Sedan började kindergar
tenIärarinnan och en fru Chang, som
hjälpt till i kindergarten allt emellanåt,
att förhöra sina elever. De kunde en hel
del bibelord utantill, och de kunde
sj unga flera körer och SI11 ~l s~Ll1ger. De
kände också igen många kinesiska
skrivtecken, och de kund e r~ikna riktigt
bra. Ahörarna sågo riktigt roade ut, och
nu och då var det nog n ~lgon mamma,
som kände sig stolt över vad hennes
barn hade kunnat lära sig. D et yal rätt
så besvärligt för somliga av de små att
stiga upp och ned från sina sittplatser.
En· parvel, som var extra tjockt yad
derad och hade mycket korta ben, J11~lst e
ha hjälp, om han" skulle kunna komma
upp på bänken igen, när han stigit ned
fö r att svara på någon frflga.
När det var -slut med förhörens kors
eld, kom man till en lättare punkt prl
programmet - julklapps- och gottutdel
ning. En flicka, so 111 utmärkt sig för
extra flit, fick dessutom ('n extra g åya.
Sedan blev det tre fina bugningar för
Lisa Gustafsson och tre dito för var och
en av lärarinnorna, varefter vi tackade
vår Fader i himmelen och nedkallade
Guds välsignelse över barnen, som nu
skulle gå var och en till sitt hem.
Alla barnen hoppas att få komma till
baka nästa termin, och vi hoppas också,
att det skall bli möjligt att fortsätta
med kindergarten då. Den unga lärarin
nan har lovat, att sköta om den nästa
termin också. Hon hade eljest tänkt
att kunna fortsätta sin skolgång , som
blev avbruten genom kriget. Hon äm
'lade resa över till en skola i vå r västra
grannprovins, 111en det är inte lätt att
taga sig fram di t nu. Kära vänner, bed
att Gud må välsigna både henne och
hennes små elever. Hur gott är det inte
för dessa små att dagligen få ti llbringa
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n~lgra timmar under goda, ordlladc för
hållanden, istället för att springa ute på
gatan och höra och se så mycket skz't cl
ligt.
RUlla Häg g .

Brev från T aH
1 Tali) SJl ensi) har det varit praldiskt
taget omöjligt för l11ission~irell, frök en
Ingeborg Ackzell, och hcnnes m~l1lga
~dcl re och yngre elev er att stanna p ~\.
missionsst a tionen a llt ifd\n elen tieJ, d ii.

fientliga flygplan allt oftare k0I11111o dit

med hemsk

ödel~tgge\se

för :111 det

'~'l1a,

än det andra av elen stora stadcns 111;\11
ga hus. Det blev nödvilncligt för dem
alla att söka hostad i de kringl iggallde
hvarne. men svårt att cbr få till6ickligt
u-trYI111~e. En tid sökte fröken Ad:7.el l
att vara i en by på dagen men sedan p;t
kv:illen g ~l in ti II stadell och tillbaka
nästa morgon; men det l~it sig ej göras i
tid och Eingcl. Senare sökte hon stanna
över natten i den hy) d~ir en del a v sko
lan hölls; men blott en litcn dej a,- ett
i'um kuride erhållas, och ingen ' möj ig
het till uppvärmning eller till -stillhet.
Nu har en för~indri ng till d et bättre i n
trätt, och därom handlar det brcv av
den 25 jan. ur vilket ett utdrag lJiix
meddelas. Fröken Ackzell skriver:
"Allt har H A N väl beställt. "Det
är lovsång i mitt hjärta i dag - Olll ni
bara kunde ana, hur glad och lycklig
jag ~ir över att vi fått börja skolan h~ir
ute. Inte bara seminarieldassen och
flickskolan, såsom det först var sagt,
utan hela " kvinnovärlden" har flyttat
hit. Det var kineserna som ordnade om
det hela, med byte för gosskolan, så att
jag skulle slippa gå till fots så 1 ~I\lga
sträckor mer ~in fyra svenska mil
fram och åter - och nu är det blott för
söndagsmötena jag behöver gå in till
missionsstationen i staden.
Här har jag fått eget rum ! Jag fröj
dades däråt på förhand, s~irskilt ä t ut
sikten att få en varm kang i rummet;
men kangen kunde ej eldas, så att det
var 2 a 3 grader C. kallt i min hostad.
Nu har jag fått en svensk sparspisfdn
J
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Linders, och bara rören till den komma
hit, blir det riktigt bra. Ett eget rum är
huvudsaken, och så är det ej förbundet
med skol barnens g å rd med all t det stoj,
där alltid måste finnas. Besvärligt var
det att packa alla böcker, S0111 skolan
skulle ha, och mycket annat; men ljuv
ligt kändes det, ' när vi i mörkret på
måndags morgon fingo begiva oss i väg
hi tut. Vi hade då haft snö tre dygn och
undrade, om det skulle vara möjligt att
resa såsom beräknat; men det blev sol
sken och ordentlig kyla samtidigt till
att börja med, och när vägen sedan blev
lerig och snön s111 ~l11ingom smälte, voro
vi ej långt fr ~m vårt mål. Lärarinnan
och de klena samt småskolans flickor
fingo åka; vi andra gingo till fots.
Här ha de gjort så mycket för oss,
och när jag tackade äldste Chu d;irför ,
sade han - som annars allmänt anses
så känslolös - med gråt i halsen: "Ta
la ej om det! Vi vet ju, att Fröken för
"vår skull utsätter sig för all fara under
kriget och ~ir villig att lida för oss. Vad
;lr då det lilla. vi ~"kunna göra att tala
öm . - Det varförunderJigt att höra
h o n o m tala S[l, men gott kändes det.
Naturligtvis äter jag tillsammans
med kineserna deras mat plus ett stekt
~iggpå morgonen, samt kaffe ... Jag
mår Sfl bra. De kinesiska rummen äro
byggda att sova i - arbetet utföres ute
på gården - och det är ju en olägenhet
för mig, ty jag kan ju ej draga ut mitt
arbete på gården. Dörren måste stft
öppen hela dagen, om jag skall se att
skriva eller läsa; ett vadderat dön"för
hänge bleve för mörkt, så jag har bara
ett vitt enkelt skynke, som släpper in
det ljus jag kan få.
Lyckan består ej i yttre förhttllanden
- jag är glad och tack~am att vi fått
börja skolorna 'igen. Jag har haft stora
blödande kylsår, värre än nånsin förr,
men nu äro de nästan bra. Ni skulle se
lnig vid matbordet, med mina tjocka
vantar på mig! ~t[en utan dem skulle
fingrarna vara så stela, att jag ej kunde
hålla matpinnarna. Jag är tacksam, att
jag är frisk och ej blivit förkyld j vin
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ter. - Illga böcker eller tidningar tö r
iulen ha kommit fram ännu. - Kl l
ihåg mig i bön, ty uppgift en är ansvar:::
full och jag är en stackare, sflsom l '
alla veta. i\len Gud hj~LJper alla st Z't C
kare, det har vari t min erfarenhet het a
livet igenom. Församlingen på den na
plats var förr ett stort gl~id.ieämne , tll t' ll
har de sista åren vari t kall och slö. Bcd
jen att den mrl få en s~irskild välsigm: tse
genom att skolorna äro h~ir.
Tillgivn;,
Ing eborg,

Redogörelse för Svenska Mis~
sionsrådets verksamhet un:::
der år 1939.
Det g å ngna verksamhetsåret lIar
präglats av li\" och intresse ,i synnerli
gen hög grad, och det ;ir med stor tack
samhet till Gud Sve11ska I'vIissionsr;'tdet
ser tilibaka på detsamma. Redan i bör
jan av "Cloet, dA' de ''S \-cnska representan
terna fr åil Tal11baranikonferensen åter
kommo till hemlandet och framförde
budskapet från de n stora kristna '.:'n
hetsmanifestationen, gick som en v~i1dig appell till hela den svenska lll is
sionsförsamlingen maningen till el1
dr~iktig sam\'erkan för det kristna hud
skapets förande ut till all världens folk
och nationer. Det var samma toner,
som alltid utgått fr;\ n Svenska 1'lis
sionsrådet, samma budskap, som trim
första början vari t det svenska sam a r
betets biirande grund. Icke minst gri
pande var det att höra de infödda krist
nas enstiimmiga viidjan till de kristna
ledarna j del! gamla v~irlden att g,~5ra
allt för att motverka den splittring,
SOI11 vari t r?ldanc1e inom Kristi kyrka ,
och för att den enhet, S0111 p[t djupet
finnes mellan alla, S0111 tro, må taga sig
uttryck i praktisk verklighet:

Denna

vädjan finner sitt 'ja och ,amen i det
motto, som besj~i1ar och leder Svenska
~1issionsrådets arbete.
För spridningen av Tambarall1kon

]22

SINIMS LAND

~ cr e nsens uttalanden och arbetsresultat

r l. nd

Sveriges missionsvänner har rätt
:i]~ ,' ck e t arbete utförts dels genom artik
lar i tidningar och tidskrifter, framför
: ;lt= i Svensk 1Jissionstidskrift, dels
~ ' , lOm föredrag och upply sningsverk
~ ~t m het i samtals- och studiekretsa r och
eld s genom spridning av boken » The
\ 'o rld ?\Ii s siol1 of the Church», vilken
iru ehåller en sammanfattning av kon
i e1"€~ nsens viktigaste uttalanden.
_\tt Tambaramkonfe rensen haft en
Si " r
betydelse för den evangeliska
'2rl dsmis sionen, ~ir uppenbart. Här m[l
k it t erinras om uttalandet fr:m sektion
1. d ~lr det bland annat het er , att »mötet
ll1 Cl nar alla, som dela kyrkan s liv och'
.3 ~ rskil t hennes leda re att fö rdubOIa sina
a 1strängningar för hennes ' sto r å upp 
g :;ter, att gå vidare l~lec1 e\ ang eliets
iörkunnel se bland alla foU.;:, att sbrka
de yngre kyrkorna, att paskynda pl-ak
ti.3kt samarbete och enh et, att genom
kr:lJlkreta ~ltg~lrder bära lidande bröders
b c'lr dor och framförallt att på nytt gripa
i e s t om den tro, som ger seger över
sY,ld, klenmod och död. Se på Kristus,
P ~l hans kors , P:l hans' triumferande
\-e rk bland miinniskor och fatta mod.
K ristus, upplyft ö\-er jorden, drager
a La ti 11 sig .»
T ill att ~innu mer göra Tambaram
Ie n ierensen kilnd och dess arbetsresul
ta t mera förnimbara för elen sycnska,
!TIi~sionsförsamlingen biclrog, oC,k det
be$ök, som Internationella NIissionsrå-:
det ::; sekrete rare, d:r \Villiam Pato :
g jul:cle i Stockholm den 15- 16 maj, di
h" n dels l~öll ett föredrag för ett antal
representanter för de olika ntissions
sä ll skapen Yid ett samkväm P ~l J-T us
h[ Hsskolan :vIargareta och dels var när
yarande vid ett enskilt sammanträde
~l e d 11issionsrådets ledamöter. Dessut
om . talade han Yid ett offentligt möt~ .i
B tIehemskyrkan på kvällen den . IS
111. i. Uncler samma re sa besökte d:r Pa
ton' ä ven Norska och Dal~ska ,M issions
ril dcn i Oslo och. Köpenhamn.,.
D en allm~il1na svenska missionskon
fereDsen i Jönköping ,den 19-23 april
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blev en högticl av el1ast ~lencle och oför
gätlig art. Den var mycket talrikt be
sökt och bars upp aven verklig och
djupgående
missionsentusiasm, som
räknade icke blott med elen tillfälliga
uppbyggelsen och stundens hänförelse
utan framförallt med missionsuppgif
tens verklighet och det ansvar den på
l~igger Kristi församling i vår tid. Den
andliga grunden var djup och säker och
den inblick, S0111 gavs i det allmänna
missionsläget , var vederhäftig, saklig
och kunskapsmättael. Den vi,llighet till
tj~inst och de . uppoffringar , som under
dessa dagar såväl som under förarbetet
lacles i dagen av missionsvännerna i
Jönköping, skall aldrig glömmas. lvfot
tagningskommitten, sammansatt av re
presentanter förde olika kyrkorna o~h
samfunden i . staden, utförde en g~r
ning, som är värd det största erkän
nande, Det lider intet tvivel, att m~s:
sionskonferensen i Jönköping 1939 st[lr
s ~lsom en av de vackraste ljuspunkterna
i den svenska missionens gång gel,10111
tiderna. J\tlinnen av, denna art inspirera
och förplikta. I den yädjan, som gick
ut från ]önköpingskonferensen till Sve
riges miss ionsvänn er, hete r det ocks;\
bl. a.:
,
»Tidsl~iget

är oerhört 5tllya,rligt. ider
någonsin behöver fridens budskap
nfl u t över världen. J\t(jssionen haJ; en
uppgift i denna tid större än någonsin.
Kristi församling behöver träda fram
med det · fQrsoningens budskap, som
funni t sitt uttryck i det evangeli llm,
som genom Yåi- Frälsares offerdöd l(al
lar till enhet och samling, clet evange
lium, som häver alla rasfördomar 'och
kallar folken till sammanlevnad i frid .
Vi ha Utt bevittna, huru hinder
stängts för missionsverksamhet och
huru
missionärer
tvingats Hiil1lla
blomstrande fält. O ch dock står Jesu
uppdrag kvar att g å ut i hela v ~irlden
med hans cyangelium. Denna sannin'g:
behöver på nytt gripa v flra hemförsam
lingar. De starka krafter, som i: elag
t;iYla med -missionen om människon1as'
själar, böra yara .enrnaning till y rll-a
~in
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hemförsamlingar att ännu ivrigare bed
ja och offra för v~lra missionärer och
missionsfält.»
Svenska rdissionsrådets sj unde fort
bildningskurs P~l Holsbybrunn för mis
sionärer har ock hållits, under året.
A ven den ger anledning till tacksamhet
.och glädje, icke minst därför att dej ta
garantalet denna gång var det största
,,-id någon kurs, som hittills hållits.
Icke mindre ;ln 222 fasta del tagare voro
.anmälda, därav 140 missionärer, tillhö
rande 13 missionsorganisationer. Allt
"-ar som vanligt av kamrer .och fru
Hansson ordnat på bästa sätt för kur
sens mottagande och sysslomanskapet
sköttes med van och säker hand a v mis
sionär Gottfrid Palmberg. Det må vara
hmpligt att här återgiva en del av den
Tedogörelse för kursen, som dess ordfö
Tande och ledare, professor K. B. \iV est
man, givit i Svensk rdissionstidskrift.
»_'--\llvarstonell över samvaron var
<:lellna gång särskilt stark. Det fanns
påtagliga yttre anledningar , därtill.
Samma dag kursen började meddelade
tidningarna Erik Folkes död. All svensk
mission hade sorg. Öd; vid öppnandet
.av\r.år kurs ägnade den avlidnes gamle
-v~in och medarbetare missionär . Aug.
Berg några .djuptkäncla minnesord åt
den ödmj uke och ~lskade missionären
och missionsledaren -ledare också vid
den första och tre följande kurser vid
Holsbybrunn.
Så stod kursen , också under trycket
.av det hotfulla i'nternationella läget.
Skall v~ir1dskrigetkom111a eller icke?
1Ian svävade. meHan hopp och f,ruktan.
Raeliorummct samlade .dag efter dag en
tYSt - lyssnande "kara .iopåT~iknacl ge
111enskap. Och bönen för. Europa ljöd
·oftavid den gemensamma ·andakten.
Det vackra sommarvädret avbr-äts åter
och åter av ;"lskslag och störtregn . och
lDm . så till baka igen. Ovissheten om
·elen politiska utvecklingen stod alltfort
].;:\'ar, då mötet åtskildes - med Ps. 46:
»Gud är vår tillflykt och vår starkhet
• . . » och Joh. 15:5: »:Mig förutan kun
llel1 I intet göra .» .
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Bibelstudierna efter morgonandakter;
leddes de första dagarna av pastor 'fritz
Peterson, som talade över Sakarjas sy
ner. och d~ireftcr av pas tor J. Hagner ,
S0111 samlade tankarna kring Herrens
återkomst och Guds rikes kommande
seger.
Till de upplysande och orienterande
föredragen hörde prof. \Vestmans 0111
»Edinbllrgh Jerusalem Tamba
ram» , som sökte teckna några huvud
drag av världsmissionens utveckling
under cle sista trettio åren. Vidare lek
tor vVilh. Carlgrens storstilade världs
historiskaperspektiv under rubriken
»Kristendomen
och det nuvarande
världsläget». Hur skall missionen stå
sig, då de missionerande vita folkens
koloniala maktställning sjunker sam
man? - det var den huvudfråga, ti 11
vilken talarens betraktelser ledde fram,
och som svar pekades på de inhemska
kristna insatserna i de asiatiska folkens
nutida inre återuppbyggande. rvlissions
läraren' VV. Bredberg behandlade »De
svenska missionssällskapens uppkomst
och utveckling.»
En 'annan serie föredrag behandlade
de olika större missionsfälten. ' Biskop
Johannes Sandegren behandlade Indien,
missionsföreståndare B. Pernow och
pastor G. Hedenqvist, som är verksam
i vVien; talade om judarna och jude
missionen, 'missionär G. Ahlbert gav en
orientering över muhammedanmissio
nensnutidå. läge och doktor G. Palmaer
tecknade Afrikamissionens problem mot
bakgrl1Fldenav den kolonialaadmini~
strationenoch :elen hastiga ekonomiska
utvecklingen.
Föredragshållaren, om
Kina hade fått förhinder, men. missio
närerna N. Styrelius och D. vVahlquist
berättade .brokiga och gripande upple
velser från det stora kriget. Kinahjäl
pen fick en extra kollekt, sedan dess ar
bete bland·de lidande tecknats av pro
fessorskan vVestman. Om läkaremissio
nens uppgifter och betydelse .i mlssions
arbetet talade doktor ,F. Ysander ..
U nder de senare dagarna' i · veckan
dominerade diskussionerna. K vinn.o
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kommi tten, som hade att ordna en dags
program, hade tagit upp ämnet: »För
hålJandet mellan nykomna och ä.l dre
missionärer» med flera in1edarinnor;
det blev ett nyttigt samtal med både
humori stiska och djupt allvarliga po
änger till frågan om gnissel och endräkt
i samarbetet. Nästa dag gällde diskus
sionen missionsintressets viclmakth ål
lande och stärkande. P å lördagen ställ
des fr~tgan: Hur skall jag som missio
när bli i stånd att bättre fullborda den
gärning, som mission ens Herre och
missionsförsamlingen anförtrott mig?»
Samtalet blev livligt och ingående och
grep på djupet av det personliga livet
med Gud.
Lördag eftermiddag gjorde mötet en
utfärd till Fröderyds prästg~trd, Lina
SandelIs barndomshem. U nder en stilla
stund i kyrkan, S0111 byggdes av hennes
far, prosten Jonas Sandell, gav den nu
varande kyrkoherden C. F. Svensson en
värmande och gripande skildring av de
många v ~ilkända och äl skade väckelse
sångernas diktarinna, som var präst
dotter här och sin fars stöd och sekre
terare på ålderdomen. Vi fingo ock en
stund vid Jonas SandelIs grav. Denne
var en den »gamla väckelsens » märkes
man, Sellergrens tidigaste lärjunge,
som en gång (i Växjö 1819) grundade
Sveriges första kristna gymnasistför
ening - den som Peter vVieselgren till
hörde - och sedan livet ut förblev en
a v Smålands främsta andliga krafter.
Från nordiska biskopsmötet iLarvik,
Norge, fick kursen en mycket uppskat
tad vänlig hälsning, undertecknad av
biskop Sandegren, ärkebiskop Eidem
och sju andra svenska biskopar.
?dan skildes åt med stor tacksamhet
för en rik erfarenhet av inbördes ge
menskap och många mottagna hirdo
mar. » 
Direkt
från
Holsbvbrunn reste
Svenska :Missionsrt~dets ~rdförande, vi
ce ordförande och sekreterare till Oslo
för att deltaga i Nordiska missionsrå
dets sammanträde den 29-30 augusti.
På grund av det osäkra politiska läget
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- det var just dagarna omedelbart före
krigsutbrottet - ansågo sig de dan ~ ka
delegaterna förhindrade att vara med
och sammanträdet begränsades till för
sta dagen. Vid detta sammanträde he
slöts emellertid, att en allmän nordi sk
missionskonferens - om förhållandena
det medgiva - skall h~tllas i Stockholm
den I I - I S september 1940. Denna kon
ferens blir den femte i ordningen a,' de
allmänna missionskonferenser. som an
ordnats av Nordiska :l\li ss ionsrftde t, ;:;c
dan det bildades 1924. Den första hölls
i Stockholm 1925, därefter i Helsing
fors 1928, Oslo 1932 och Köpenhamn
1936. Programmet bley vid sammantr;l
det i Oslo utformat i stora linjer . Huru
vida denna konferens nu kommer till
stånd efter den f(l 'stst~lllda planen, ii.r c\et
för n ~ir\'arande omöj ligt att yttra sig
om.
1iot slutet a\' ftret k0111 det ryska an
fallet på vårt broderland Finland 'med
all sin fruktansv ;.irda brutalitet och sitt
åtminstone i V~.isterlandet hittills oöver
träffade barbari. Att den finska missio
nen genom detta krig kommit i utom
ordentliga svårigheter, säger sig själn .
Svenska .Missionsrådet har i samband.
med Norska och Danska 11issionsrflc\en
satt i g ~lI1g en hj~ilpaktion, som man mil
hoppas skall bidraga till täckandet a ,
de mest skriande behoven åtminstone
för tillfället.
Under år 1939 ha tre av Svenska
:M issionsrådets ledamöter kallats hem
till Guds vila, nämligen missiol1sföre
ståndare Erik Folke, missionssekrete
raren fröken Anna Bceckman och major
Sigurd Sundq,-ist. Det ~ix med vördnad
och tacksamhet vi stanna inför de hem
gångnas minne. I s;1.rskild mening giil
ler detta missionsföreståndare Folke P ~l
grund av vad han under sitt långa li,
betytt icke endast för det missionsar
bete, ti Il vilket han direkt "ar knuten
och vars upphovsman och ledare hall
var, utan ock för hela det svenska mis
sionsarbetet - ja, för hela det kristna
Sverige. 1tIissiol1sföreståndare Folkes
namn tillhör missionshistorien i sär
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skild mening, icke endast den svenska
utan ock den internat ionella. De
!1iinsovna medlemmarnas insats i rvIis
sionsrådets arbete har varit stor 'och
betydelsefull och deras h ågkomst lever
i välsignelse.
.
På grund av åldersskäl har missions
förest~mdare J. Nyn:-.n under ;lret av
g:l tt såsom ledamot s~lvill i Svenska
som Nordiska :Nlissionsråclet och på
bilda dessa poster ersatts av missions
iöresHmclare Axel Andersson. I sam
hand h~i.r111ecl kan ock p?lpekas, att pro
fessor K. B. Vl estman pä förslag av
Svenska 11issions rådet blev kallad till
s<1.kkunnig mcdlem <1.,- Nordiska l\lis
sionsråclet yid dess sammanträdc den
29 augusti.
Svenska \lissionsri\det bes tå r f. n. av
föl jande ledamöter:
D:r Karl Fries, heder sIcda l1l 'J t:
Professor K. B. \Ves tman, repr. för
Svenska Jerusalems fö reninge n, ordf.;
:\Iissiol1sförest ~lndar e
Nils Dahlberg,
repr. för Evangeli ska FosterJands
sti ft elsen, I:e vice o rdf. ;
:\liss io l1sförest fllldare Hj. Danielsson,
repr. för S,-enska Baptistmissionen,
2:e vice ordf.;
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Missionsdirektor A. B~lfyerfeldt, repr.
för Svenska K yrkans IvI issionsstyr. ;
}'1iss ion sförestånc1are Axel Andersson.
repr. för Svenska 1,,1issionsförbundet ;
Fröken Elsa Ringborg, repr. för K vinn
liga ~/Iissionsarbctare;
Redaktör Chr. Jer s ild, repr. för Hcl 
gelseförbunclet;
Missionsdirektor 1Iartin Linden, repI'.
för Svenska :Missionen i Kina;
Fabrikör ]. Blomdahl , repr. för S,-cn
ska Alliallsmissionen;
NIiss ionssekreterare ~dagnL1s Haver
mark, repr. för Svenska 1Iongolmis
sionen;
Redaktör J. Hurtig, r epr. för Svenska
lvIetoclistmissiol1ell, kassör;
:l\Jissiollsfö re s tå nc1are Birger Pcrnow,
rep r. för Syenska I s ra elsmi ss ionen ;
Pastor Ffaralc1 Paclel, repr. fö r Evall
gelisket Bröd ra för sa mi iugen, Sekrete
rarc: redaktör J. E. Lundahl.
Under !'trct har S ,-e nska JVfiss io'nsr ;l
det hetft tre sal11mantr~lden, ele n ~ fe
bruari, elen 19 april och den 2 om-el11
ber.
forts.

REDOVISNING
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under april 1940.
Allmänna missionsmedel.
:'>!)!).
.")()7 .

.)6\).
570.
572.
.) 73.
574.
.")75 .
;) 7G.
,")17.

.")82.
.")K:3.
')~4.

H. L., Pi tcå . . ...... . .........
20:
Test81nenLsmedcl efLer avI. lii
rarinll:ln Karin Nilsson, Ystad 5.476:21
25:
G. D., Krylbo .... . ......... ..
»Tiondc »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 125:
E. J., Skien . ... ............ .
5 :21
E . J., Boden, till J ohaones Asp 
bergs uoderh. ..... . .. . ... . . . .
50: ~
L- r
.......................
20:
L B. E., Karlstad ...... . .. . . .
10:
L. M. F., till Frida Prytz och
Maria Nylins uoderh . .. . ..... 900:
G. S., Stcnsjön ... . .. .. . ... . . .
2:25
En sparbössa . . .... .... . .. ...
21 :10
Kollekt i Ovanmyra .. ...... ..
29:
Sparbössor i d:o ...... .. .....
43 :62

585 . Kollekt i d:o . . ......... . ....
27:55
586. Kinamission ens Vänner, Vet
landa, aukLionsmedel . ..... ... 800:
587. Testa m e n Ismedel
eft er
a"l.
fröken Hilda Palmgren , Stock
holm
.. . ...... ..... .. . ..... 5.391 :26
15:
588. B. G., Sollefteå .. ...... . . ....
30 :
589. M. S., Mora .. .. ......... . .. .
591. S. S., Stockholm ... .. ... .. . .. ] 50:
592. C. A., Järnboås, gm. C. J.,
Järnboås .. . .. : . . . . . . . . . . . . .
2:25
593. M. \V., el:o gm d :o .. ..... . ...
2 :25
594. C. J., Järnboås .. .......... . .
2:
595. T. N., Norredshyn . ... . . . .... .
8:
597. G. H., Luleå .. . ... .... ..... . .
20:
598. Länkarna i Klippan, till Hanna
Erikssons underh. . . . ... . . ... 110:45
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Tillskolt till g åvan från Möröns
syförening (se nr. 4-:1:5) gm.

:\1. E.
GOO. E. G., Brunflo
GOL .-\. L., Brunflo
ö02. K. F. U. M., Örebro,' till Malte
Ringbe rgs underll.
603.

GO.!.
(i07.
()!)8.
G09.
610.

611.
612.
61 3.
fil·!'
(515 .
(iHj.

G17.
G18.
G19.
G2 CI.
!:i 2 l.
G22.

S. S., Birkek ä rr

)' En Länk»
\L Y. , \Iörrulll
F. A. B ., Slockholm
L. O. , Adelsö
O. Distriktet av Sverige s K. F.
U . M., till :\Ialte Ringbergs Ull
<1erh.
Våroffre L a\' och gm. Kines er
nas Vänner, .J öllköping
Bidrag till d :o av R. B. , på 70 
årsdagen
»Gnnnar "
),' 222·b, i brevlådan
Koll ekt i Ec1sbvll 29/ 3
d:o
.\'orrbo~ 30/ ::l
(l: ~)
Delsho 31 / 3
d:o
Kasamark 2/-:1:
d:o
'Ll11eå 2i -:l:
([ : 0 i Pileå 3- J /-1
<1:0 i Ske lldte hamI1. G/-:I:
Fr;"m Vänn e r i Sk<>llcfLehalllll ,
kaf!'<:,pengal'

G2:3.
G2-1-.

Offe r i Skplldfe [l ;') - 7 '-:I:
Oniilllnd, fö l' pasLor Hsis buss
}'<:,sor

G25 . H. L, S\011se le
H. H ., \'irserum, ), HerreIls ti

1:
10:
5:

5no:

LAND

651. Östersunds Lutherska Bönhus
G52. :\Iöte i Håsjö fÖrsaml. hem
G53 . D:o i Håsjö

65-:1:;
655.

656,

10:

20:
10: 
25:
50:

657.
G58 .

650.

660.
500:
450:
70:
10:

G61.

:\. n.,

ö63.

" En Länk » . .
..
H . K.. Göteborg
Till Gnds verk i Kina »
K . U-L , "Tionde » ., .
Bråho JUIl C5 frufiircnil1 f>' 1\.1'ist
dala
b
'"
K. , Linköping, lil1 Ebba Vi
dens undcrh.
Koll ekt i Norrahallllllnr
Il:o i Smål. Taherg
D:o i Kapellet i Klipp a n 13 / -:1:
1\. P., P., Klippan
1\.. F. U. 1C, I\:lippan
G. S. , \ Te tlanda
:. E . ~. E. A., A1ing s ås , Tack
offcl'ii

664.
665.
666 .
(i67.

G69 .

1G5:

67-1- .
G75 .

100 :
3:

6G8.

GfO.
671.
672.

G7B.

G27.

G28 .
(i29 .
G3D.
631.

Ci32 .
(j33.

f5:J.J..

(\3ö.
(j;i7.

(i:38. .-\. B. ,

.~'i.l"sjö

():3D. T. o. :'\. F. , Slockholm
Il-:l-l. L. S ., Slo c kh01m
GJ2. Koll. i Fri)sö församI.
(q ;j . G..\. , Hll'p e n
I)·H. :\' . .\ . E., d:o
Ij·k) . \!öte i Stalll~ iird(' s kob
(j·W. J) :o
j Ji'il1ltl))'g c1 c lls l'ngdoms
sk,,~a

i 'forsbe r g s s kola, :\Iatimar
fi48 . ]):0 j h.\'iltsle sk01a
()-:I:~l . ]):0 i Bru Il fl o bön hus
li5-:l. ~ . A. , Brunno
(i-t7.

)) :0

3;):
2.'):

-:1:00:
2D5:
10:
46:
25 :
.'){)O: 

39:·:)7
5:):
3:
10:- 
50:
50 :
50:10
10:

2 :

679.

G8:>.
GS1.
682.

G85.
G87.
G8S.

G8D .
G9D.

692.
G93.

69J.

G95.

696.

15:
13:
14:35
11:79

3:43
2:>:

Djursholm

r.

G7G. L. II. o. S. L., Cmcå
67/. E. J., T~\rnaby , din

G2G.

ond e»
Onämnd, gm. :\1. B.
K. F. U. E.. , Kristianstad, till
I(h Söderbergs lInc1 e rh.
Offerg åva vid Länkarnas »offer
möte» i :Vlalmö , 6/-:1:
Jmmanuc1skyrkall. ~Iall1lö
Kollekt j LUlld, 7L
]):0 p;"l K. F . U.1\:., :\Ialmö , BU
F . P. , Malmö
...
.
holL "id f örs. art. j \Iaria förs. ,
St o ckI101m, till dc andl. nödl. i
h.iWl
~ ~)h. i Triine ')
H . J. , :\fari e c1am
.,

» 11 april 1830-1040. Kärleken
dör aldrig. »
Fryele kyrkliga syförenin g
»En tacksamhetsgärd för oför
skylld llåd under lång le\'Ilad. ))
A. A., efterskörd till OfferstUll
dCI1 , gm . A. B. , Ske1kfteå
Tilliigg till OffcrstlllldcJl, gm .
c1:0
LuleåkrcLsen
E. O. , Fillsta
S. 11 ., Asbysalld

(j()2.

50:
180 :34
40:15
70:45
45:25
18-0:
275:10
10:3 :13

1.479 :-:1:3

10 maj 194:0

697.
698.
690 .

f arbror
Eriks minne ',
A. P. , V e Uanda , :'111' min spar
hössa :)
E. A., \ Ta c1stena
E. E., \IÖI'ön, rab . tl biicke1'
L. H. , Uppsala, 1ill Ebba Vi 
d ens llnderh.
.-\ . S. , Björköby
Visby
Femöresf'örclling, gm.
:\1. S., \'isb" ...
F. J., Karlskoga
1\:011. i Lulh. missiollSh . i Sä
var, "id Thyra Lindgrens be
s ök , gm. S. H.
E. L. , Sjötorp
Kollekt i Borås el e n H / 4
G. A. S., Borås
Ko11. frän syföreningen, s am
lad på St. Skottek, Uricchamll,
15/ 4
KoJl. i Llricchnmn 15/ -:1:
KiJlnkrctsens Syförening, Göte
hort!, s p a rbössL1, till G. Go e s o.
C. G. l\'ordbcrgs underhåll
Cpps\'(~nska Distr. förbund e t av
K. F. l'. !\l.
..
A. A.. , Sto ckho1m
E. o . G. J--n sHmt L. B - n,
,) En blolllma ti11 1\.<11'1 J ohans
S OllS

lllil1Il C :>

51 :5~
45::30
27 :

20 : 
20:
100 :
211 :

1:[)()

18 :.')0
;')0:
OJ .
d.

2:7 .>
;')ll :- 

50:

50:
1.) :

250 :
10 :-
10:
17:
19 :7::;
10:
21: 
lCl:

50:
10:
L'):

12:-
10 :
1:60
20: 
.')0:
27 :
10:

20:15
5{)0 :
99:10

5:
87 ::30
-:1:0:
137:
50 : 

20:
10 :~
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Koll. fr~lIl Sävar Röda kors
kreLs vid Thyra Lindgrells he
sök , gill. S. H. . ............. .
- 701. J3ölle- och ArbeLskrets i I3jär
Jlelnnd, Påker, gm. G. L., Luck
700.

702.
70J.

sIa
... . ...... . ... .. .... . . . .
.\. J., HÖlllläng ....... . ..... .
\I. o. A. L., Stockholm, »en

hlomma till fru Hedvig Fors 
bergs bår» ............... . . .
705. L. o. H. n., Stockholm, cI:o .. .
706 . \1. o . S. S., Östersund, till
Hanna \Vangs underh........ .
707. Böneringen i Karlskrona, gm.
O. H., Karlskrona .......... .
70S. )' Onii.mllc!», gm. A. n., Skellefleå
71-:1:. Kinesemas Vtinner, Värnamo .

7:50

25:
10:

5:

127

LAND
752. K. lL Dmho .. . . ... .... .. .. .
7j3. G. J., .Jöllköping . . . ... .. ... . .
7;)-:1:. \1. .S., 13jörköby . ... .. ....... .
755. T. H. , i st. för blommor vid
Anna Berglunds bår, gm. J. B .
\Ialålriisk
. . ............... .
7j7 . B. P .. Kusmark . .... .. ...... .
7:)8. L. o. :\. W., Göteborg ... . .... .
759. ;\1. H., Agunnaryd ... . ....... .
7GO. S. ?\., Skelldtdl, J oh. 17: 3 ... .

5:

-:1: : 
1.3:
100 : 
40:

50 ;

Särskilda ända·mål.
554. .-\. o . .\. D., Duvbo, till

r.

Ack

100:

zcll , föl' vel·ks ::l m.h. i Tali

300:
40:50

j5j. .\. W - 11--, till E. LenelI, att
all\·. efter gottL . . .... . .......
55G. J. D., Malåträsk, elen 3/4 till d:o
;)57. E. J., Vetlanda, till Gerda Car
len , en1. överenskommelse ....
558. E. F. P., Brömsebro, till :\Ialte
Ringbergs verks. ............ .
568. Jönk öpings L. !\l. F:s grupp, till
E . Dahlc 50:-, E. BergCJuist
,")'"): --, alt anv. efter eget gottf.
j71. \1. S., Stockholm, till H. \Vang,
till arb. i :\Iienchih .... . .....
;")78. Sönclagsskolans
13al'nmissions
förening, Hälsingborg, lill Sin
\lei s lI11derh. .... . ... . ..... . .
57!). L. M. F. , 1i11 Banna. \Van g, för
n ö c11.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
:3 30. D:o liJlI. .-\ckzell , för d:o . ....
581. l\inakrelst'll, Uppsala, till deras
entngelist, o. m cdhjälparfon
den
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
50;). Ynglingalöreningen
Libanon,
Göteborg, till e\'ungelist i Ho

715. I\inakretsen, Luleå .... . ..... .
71ö. ) Onämncl i SvensLYlP, gm. H.
S., Syensbyn ...... . ........ .
5:
717. Hanlens lilla syförening, sm. E.
31):
L., Palköpin'" ..... . ........ . .
10:
718. K. J., Jiirvsö .... . . . .... . ... .
710. A. ~. , BjärnulJl, till H. Wangs
underll. 50:-, till E. Lenclls
d:o 5D :. . ......... .. .. . ... . 100:
15:
72D. Kollekt i Mossb)' . ...........
721. C. 'fh. E. , Hällabroltet .... . . . . 250:
7n. Koll. och sparhössemec1el
Brånstu
....................
93 :30
'27 :40
723. J\:oll. i Pjugesta ......... . . . ..
12:
72-:1:. Eoll. "id syförening i UL'.:.å .. ,
10 :
7'1.5. .\ . E. , Laxå . . ..... . . . ........
9:
72G. Koll. i Ammeberg .... . ......
4:
727. 1\:011 . i IngeJsby ... .. . . ... . ...
5:
72S. E. h., Ingelsby ... . .... . .....
72\). Lugnas :\ffg., resebic1rng ......
5: 
5{):
730. Koll. i Gullspång ... . .. . . . ...
10:
731. 1\:011. j GUI1\1arstorp ... . ... .. .
732. H. L., Stockholm . ........... 4.000:
73-:1:. L \V., Stockholm, en fic1\:
sparbössa
..................
;):
12 :75
A. n., Skåre , sparh. medel .. ..
1\.011. vid 1'11)'1'a Linc1grens be
sök i Lulh. missionsh. , Ohhola ,
21'4
. . .......... .. ..... . .. . .
40:
30:
787. E. G., i\orrtelje . . .... . ..... . .
2:
738. Tillägg till koll. j lngelshy . . . . .
7:30. E. L., J\'Ialmö, »Löftena kunna
ej svikrv, ) till arb. på fältet » .. 1.000:
10:
7-:1:0. E. H., Edsb)' ................
50:
7-:1:1. .J. E . L., Stran badell . . ....... .
........ . ... . . . .... . . . .
2-0:
7J3. :l L )l
7H. d stället för blommor vid en
vällS bår 3U/3 » .. . . . ...... . . .
5:
7-:1:.) . Kinagruppen i Göteborgs K. P.
U. K., till Lisa Gustafssons un
derb.
. .... . ....... . ........ 1.000:
7J(). J\:oll. i Dm'bo kyrka 28/.± ... . ..
21 :55
750. A. G. , Skellefteå, »min söndags
bössa », gm. A. n . . .......... .
11 :53
751. L. O. , Skellefteå, xmin fick
sparbössa », gill. A. B. . . . .... .
7:80

10:

Kronor 29.305 . '. '.

200:

40:

H,: 

50 :

GOG.
535.
6-:1:0.

G78.

683.
6R4.
685.
691.

10

;"):
5
1j :

2-:I::1:i

100 

10
1 jJ : 

105: 
127: 

767: 'r.i

. ...................... 100 : 
Luleå, till medhjälpar
fond e ll .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20:
Ljusglimten ,
Duvbo,
till
Barnhemmet j Sinall . . . ..... . . :320:
SkinLeho Söndagsskola , till d:o
13 :7 r )
» ?\lormors minn'e » lin v erks. i
Yunglsi
....................
35:
D. 'ö. C. u 'A., Stockbolm, till
\furia PeltcrssOlls barnh. .. . ..
-:1:0: 
K F . L. .\Lare i Luleå, till J.
Aspberg, ~lt nnv. i verks. efter
go Il f.
......................
1J: ,j{)
DaggrYllllillgen i K. \1. A., balv
årsbidrn'.~
till flickskolorna i
Killa
. . . .. ........ . ..... . .. 3.000 :-
1\1. K , Yingåker , till kinesiska
lllccllljiilpares lInclerh. . ....... 100:
S:t
ärjans
Barnsyförening,
Skelleftehamn, till · !.'If. Petters
sons h'Hnh. . . ... . . . ...... . ..
5:1:
E. O. , Lund, till E. Sjöström
50:- : till A. Haglund 50:-, att
all\".
.
\"erksamh . efter eget
gotlf.
. ..... .. .... . ... ... ... 100:
yung

595. G.
605.

.. . .

lL

128

, 1:3.

' : I~).
71 n.
7 1 1.

712.
713.

i

l~ .

/ 42.
7-1 7.
748 .

/49.
! ;)G.

76 1.
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».Majas Vi1nnep, till 13al'llhem
mct i Siuan, gm. E. N., Göte
bor'"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100:
E.
Skellefteå, till Estl'id Sjö
ströms födelsedag d. 18/4, att
allv. cH. S0Ltf. grn . A. n., Skel
lefteå
.....................
25:
D :0, » till mina bönebarn Aspe
bergs», för d:o, gm. c1:0 .... . .
25:
Skolbarnen
i Östra skolan,
Umeå, vid ThYl'a Lindgren s be
sök, tlil fa ttiga kinesbarn ....
10:
J. A. L., till Maria Pettersson,
för hamh. gm. H. r., Älgarås ' . .
5:
»Barnhemsvii.nllerna jAIgarås»,
till d:o, gm. d:o .. ........ ....
7:
H. L., Stockholm, till Barnhem
met i Sinan . .. .............. . 1.000:
3-4 klassen i Lonnhyttans sko
la, Karlsko ga, t . Runa Hägg,
aU an.v. eft. gottf. .. .. .. ... ...
2:43
E . A., Borås, tin Barnhemmet
j S in an . ......... . . .. ........
10:
Daggryningen i Skcllefteå, till
Estrid Sjöström, att auv. cH.
~ottf. gm. A. B. ... ....... . ...
50:
D:o till Maja Lunclm.ark, för
eJ:o gm. d:o .. . . . .. ....... ...
50:
Barnen i Rökå skola, t. r. Ack·
ze]]s yerJ~s ., gm. J . B., Malå
träsk
......................
6:26
Småskolebal'll i Säyar, »till tant
Thyra Lindgren, för en kines
flickas underh., gm. S. H., Sival'
2:50

f,

10 maj 1940

29,305: 11
6,401: 28

Allmänna missionsmedel
Särskilda å'ndamål

S:a under april mån. 1940 Kr. 35,706: 39
il1ed vaI'mt tack till vaI'j e giva/'e!

»Loven Gud i hans helgedom. Loven honom
rör han s väldiga gärningar. » Ps. 150: 1-2.

Missionstidningen
Sinims Land:
Organ för Svens/w M issiollcn
utk ommer] 940 i sin 45 :e å rg;"lll g.

Kina,

Tidningen utkomm e r med 20 numll1er om
;"trct. Den
inn e håller uppbyggel searti klilr,
b rcv från missionärerna, berättelser fr;'in
missionsfältet, meddelanden om hemarbetet
och missionsnotiser fr~tn olika bit.
Tidningen kostilr: helt ; 11' kr. 2:25, tr e
kvart il ! kr. 1:75, halv :tr kr . 1:25, ctt kvart al
kr. 0:90.
Till utlandet k ostar dcn kr. 2:75 pr :h.
Prenumeration k:111 vcrkst:illas pf't pos ten
men stä ller det sig fördelaktigare för Missio
nen o m den verkställes på vår r~ :-;p., Drott
ninggatan 55, S tockholm.

Kronor 6.401 :28

!\el!a!(tiunen.

IN NEHAL L:
Vägen till himlen . - Årsmötet 1940 - Från Red och Exp. - Till alla bedjare i Sveriges
land. - Från missionärerna . - Redogörelse för Svenska Mi ssionsrådets verksamhet. - Redo,
visningar. - Sinims Lmd I

Expedition: Drottninggatan 55, Telegramadress: "Sinim", Stockholm.
Telefon: 104459. 105473. Postgirokonto n:r 50215.
Stockholm 1940. Boktr. A .• B. P. A. Palmers Eftr.
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JESU VÄLSIGNANDE HÄNDER.
"Han förde dem ut till Betania ; och
där lyfte han upp sina händer och
välsignade dem. Och medan han väl
signade dem, försvann han ifrån dem
och blev upptagen till himmelen."
(Luk. 24: 50, 51.)
Jesu välsignande händer, utsträck
ta över dem, det var det sista lärjun
garna sågo av sin Mästare, då han
skildes från dem och uppfor till sin
Fader. Och dessa händer drogos ej till
"baka, utan de iförblevo utsträckta över
dem så länge de kunde se honom. Då
han var borta, förblev dock hans väl
signelses kraft kvar över dem, och i
den kraften gingo de nu ut bland
'människorna, välsignade för att bliva
till v"ä lsignelse. Det är denna välsig
nelse Herren vill giva åt de sina i alla
-tider. Det är över den aposteln utb~is
ter i jubelsången: "Välsignad vare
vår Herres" Jesu Kristi~ Gud och Fa

der, som i Kristus har välsignat oss
med all den himmelska världens and
liga välsignelse." (Ef. I: 3.) Något så
stort och rikt kunna vi alla genom
tron på Jesus få äga. Skola vi då nöja
oss med något mindre?
De välsignande händerna äro ock
de bärande, räddande händerna (Jes.
46: 4) ; de äro fulla av ömhet och vård.
(Jes. 40: I I.) Guds pilgrimsfolks hi
storia genom tiderna är rik på vittnes
börd om hur trofast de varit i verk
samhet. Det är skydd och trygghet i
dessa händer. Det är välsignelse och
vila där. Jesu händer äro också denna
dag utsträckta över oss. Han väntar
ätt vi skola förtro oss åt honom. Och
kunna vi väl tveka att så göra, då
dessa händer bära märkena efter de
sår han bar för vår frälsning?
ERIK FOLKE.
(Efter "För varje dag 1940")
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Olga Styrelius 60 år.

t
A. Hemberg.

Grosshandlare Allton Hemberg) _\x
,'all, har Ultt hembud, 7:::) tIr gammal.
S,-enska lVlissionen i Kina ägde i ho
nom en ,'arm och trofa.st vän, Han var
under många år bosatt i j\1ariestad och
intog en ledande ställning bla.nd mis
sionsvännerna d~ir. Det stöd som han
då gav i\t vår mission ,'ar synnerligen
värdefullt. Han var också för flera av
våra missionärer en personlig vän, som
beredde dem mycken uppmuntran. Aren
1927-I929 var han ledamot av Kom
mitten för Svenska 1fissionen i Kina.
Vi tacka Gud för -vad han gi "i t ge
nom denne sin tjänare och anhefalla de
nä rmast sörjande åt all hugsvalelses
Gud . »Den r;ittfärdiges ~\lninnelse lever
i v;ilsignelsc,» (Ords. la: 7.)
.il [art/n L/ltd hL'

»H erren är min herde; l'nig skall 1:n
tet {attas. - - -- Om jag ock vand
rar i dödsskuggans dal, f Tuktar jag in
tet on.t , ty du är med 'mig)', din käpp och
sta'l') de trösta mig. »
(Ps. 23; 1. ,+.)

Fru Olga Styrelius) född Ahlman,
tv llele den 22 dennes 60 år. Vi beklaga
;tt meddelande härom ej inflöt i förra
numret av denna tidning och vilja nu,
fastän något sent, framföra våra var
ma lvckönskningar.
Då tanken går till fru Styrelius kän
ner jag, liksom vid hågkomsten av vå
ra ön-iga missionärer, huru hjärtat
fylles av tacksamhet. Sedan 1905 har
hon utfört ett troget, självuppoffrande
och välsi'gnelserikt arbete inom Sven
ska ,Missionen i Kina, och det är gott
att nu med anledning av högtidsdagen
få ge uttryck för känslan av tacksam
het. Jag har haft förmånen att få se
henne i arbete, och jag vet att hennes
arbete -varit till stor välsignelse. Må vi
tacka Gud för henne och för vad Gud
givit genom henne!
Må vi också med anledning av hög
tidsdagen mera än ciil1larS frambära
dlra vänner Styrelius i förbön. :NIis
sionär Nils Styrelil1s, med vilken fru
S. förenacles i äktenskap 1912, har så
som förut meddelats nyligen i Shang
hai genomgått en operat}on för gall
sten. Gud har hjälpt genom denna
sj ukdol11snöd "och läkarna synas så
lånat vi veta "ara nöjda med hälsotill
stå~c1et efter operationen, men vi för
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stå, att missionärsparet Styreliu s und er
-denna tid behöver bäras i förbön. Re
san fr å n Shanghai till y å rt arbetsfält
är också något, som vi behöva ihåg
komma i våra böner. Vägen är full av
faror och besvärligheter" m~n Gud för
mår att hjälpa g enom allt.
"Kasta vi en blick tillbaka P å de flydda
åren, s e,
samma kärlek uppenbarad uti båd e väl
och ve.

Se vi framåt, samma kärlek Oss här
efter följa skall,
Bära o ss på herdearmar Och bevara
oss för fall.

I Gud s trofasthet allena All vår hjälp
och välfärd står."
?då det nya le vnadsåret bli rikt på
upplevelser ay ,Guds,tro,f asthet t

J.l l a'rt1:n Linden.

s. M. K:s Bibel:: och Ungdoms::
veckor sommaren 1940.
Oro och nöd råder i världen, och
framtiden iir för· oss alla så oyiss .
Svenska 1!Iissionen i Kina hoppas dock
att även under instundande sommar få
anordna två Bibel- och Ungdomsveckor,
och vi inbjuda nu varmt till deltagande
i dem. Vi vilja också anbefalla dem åt
våra vänners' hågkomst i förbön, Bed
jen att Gud m å leda i fr~lga om planer
och anordningar för dem så att Guds
avsikter med dem. m ;l bliva fön'erkli
gac\e !
Den 2 I - 2 7 juni anordnas v. G. en
Bibel- och {TngdolUs.vecka på .H olsb~y-:
brunn i Sm ;t1and, Samlillg ske r freda
gen den 2 I p tl e. 111 " och »veckan » öpp
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nas P~l k,'iillcn denna dag. Programmet
upptager sedan möte n t, o. m. onsdagen
elen 26 juni, ,'areft e r kursdeltagarna ay
resa fråll l{olsbybrunn p tl morgollen
elen 27.
lJibclsilldicrna komma att ledas av
11lissiol1~tr A ug ust Berg;, Ämnet under'
tyfl dagar blir: »l\'yckelll till Bibelll» ,
och den tredje dagen håller mission;tr
Be rg ett bibelstudium över ämne efter
fritt val. 1Jiss ionär Berg kommer också
att hålla ett föredrag över ~imnet »Hi
belns s eg ert äg g e'l1om 'världen »,
j\tlis~;ionsföredragen på förmiddagen
komma att behandla ~imnet: »ilIissio
nens tacksägelseämn en ». Fröken Lisa
1510111 talar cl~il'\' icl om »Missionens tack
sägelseämnen i hemlandet », missi ons 
sekreterare Jlfartin Bel'gling 0111 » ?\Ij is
sionens tack s äg e lse~il11nen p;t f~d te t i
Kina » samt missionsförestånelare ilfar
till Linden om » Tacks ;ig e Jsc ~lmnen i
samband med dem som fått hembud»,
Ön-iga mecl\'erkande bliva: Fru
AlIgusta Berg, fru Rh-g1:t fl erRlJ'ng:, frö
ken J-Jildur BloJ/'l) fröken Gerda Gus
ta'usso'n och mission~ir Carl-G'Ilst. N ord
berg 111. fl.
Trots höjda prise r på matvaror ha vi
hopp om att f A inackordering för sam
ma pris som förr, och a\rgiften för del
tagande i hela »veckan » blir i så fall
som vanligt kr. 20: - . Brev till delta
gare adresseras: Bi bel- och U ngc10l11 s
veckan. Brunnskontoret, IIolsbybnm'll .
Anm;ilan om deltagande mottages
tacksamt på Sven ska 11issionens i Kina
Exp., Drottninggatan SS, Stockholm.
och denna anm~i.lan bör insändas så
snart ske kan.

*
På il1auritzb erg i Östergötland hop
pas vi kunna anordna en Bihel- och
Ungd01l1svecka den 23-29 juli. N~ir 
mare meddelanden om programmet för
mötena d~lr införas i ett kommande
nummer ay denna tidning.

SINIMS

132

En svår dag i Hoyang.
Flygvarningarna klämta dova och
beklämmande denna novemberefter
middag anno 1939. L j udet av sprin
gande steg, upphetsade skrän och skrik
nå våra öron. Man flyr huvudstupa, i
villervalla och oordning, för att söka
skydd mot domen från öster och skriar
till bergen och klipporna: "Fallen över
oss och döljen oss. Vredens stora dag
är kommen. Vem kan väl bestå."

LAND

25 maj 19-10

till el en stundande slutscenen, som står
fö r dörren , världens undergång och
pånyttfödelse. De 100 kilos minbom
berna ha en ödesdiger verkan på kine
siska lermurar. Vi höja långsamt vår
blick och tycka oss liksom se, hur elen
alld eles nyss blåa, fasta himmelen rem
nat och slitits upp, och nedåt mot jor
elen välla rökmoln, brandgula och kvä
vande. - 
Anfallet är över och jordmolnen
skingras. Klarsignal ljuder över sta
den. N u börjar vårt arbete, som är
ohyggligare än alla genomlidna bomb
anfall. lVIOl-dängeln har svingat sin lie,
och jorden har vattnats av oskyldigt

Gatan utantör Hoyangs missionsstation.

Ett trettiotal flygplan kretsa över
våra huvuden. Visslandet av nedfal
lande bomber genomtränger vår själ.
Vi veta, vad som inom ett par sekun
der skall hända. Vi känna en namnlös
ångest, förlamade stå vi fastnaglade,
ur stånd att taga skydd vare sig i
bombgrottor eller skyddsgravar. Och
så smäller det. En gång ... två gån
ger ... tre... tio... tjugo ... fyrtio
... sjuttio gånger. Marken gungar ...
jordskorpan remnar . .. Bombskärvor
falla och järnbitar, träflisor, stenar,
sand och jord ... med ett ord Döden.
Döden inträder på själva scenen, där
tillvarons skådespel, det grymma och
hänsynslösa, under några få sekunder
framvisar den dramatiska upptakten

blod. Ett 70-tal bomber ha fallit om
kring missionsstationen. Murar och
h us ha störtat samman, och människor
ligga begravna under högar av sten,
jord och sand. Vi genom lida avgrun
dens fasa vid sidan av stympade lik
och deformerade människor. En Guds
tjänare måste under dessa omständig
heter väpna sig med mod utan gräns,
han måste böja ryggen under det hår
daste ok, han måste bära de tyngsta
bördor och orubbligt härda ut på den
plats, som anvisats honom, tills värvet
är fullbordat. Men lidandet vj utstå
betyder ingalunda vår undergång. Vi
ha fått kraft att härda ut.
Ett lao-tal dödade människor ligga
omkring missionsstationen. En grön
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saksförsäljare, några och tjugo år, som
nyss stod med drömmen om den stora
livslyckan, kommersande och avytt
rande sina jordbruksprodukter, ligger
blödande på gatan och drar sina sista
andedrag. Längre fram ligga män,
kvinnor och barn med kropparna ge
nomborrade av bombflisor.
En av våra troende har hemsökts,
hårdare än någonsin en människa. Tå
ligt bär han sin dödstunga börda och
ber oss trösta och hjälpa. Hans hem är
förintat, mor, bror och ende sonen lig

ga dödade vid varandras sida och hans
hustru har förlorat förståndet. Han
vet, att hemsökelsen, som har drabbat
honom icke betyder straff. Vi Guds
barn lida för Herrens sak. Väl oss, om
vi alla inse det, om vi känna lidandet
såsom en uppgift. Då växer vår kraft,
j u mer lidandet ansätter oss, och vår
tro skyddar oss mot självuppgivelse.
Tio dagar ha förflutit sedan vi ge
nomlevde de ovan angivna smärtorna.
Vår troende broder, som förlorat allt
under den sista bo 111 braiden, har vun
nit allt, ty hans far, en man som under
år flytt undan Guds kallande röst, har
genom hemsökelsen träffats mitt i
hjärtat. Ett falskt liv har plötsligt bli
vit avslöjat. Förlåten har fallit, och
ett förskräckande intet gapar ur tom
rummet efter hustru och barn. lVlan
nen sitter lamslagen, full av skam och
ånger. All den härlighet i ett syndigt
liv, som lyste och lockade, ramlar likt
ett korthus i den tunga rannsaknin
gens stund. Hans tillvaro har varit
sken och lögn, hans åtrå ett jagande
efter skuggor.
Nyss satt hari här framför oss, innan
flygvarningssignalerna klämtade, svept
i förkrosselse, tårögd, bedjande.
... Vi famna evigheten. Bomben har
visat det nya målet och utstakat vägen.
Bomben har återväckt den döde till liv
och givit syndarens tillvaro mening.
En -röst säger: "Ropa". - Jag sva
rar: "Vad skall jag ropa?" Ropa om
Guds smorde, som står i Herrens tjänst
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och lider för mänsklighetens skull. Han
tuktar icke. han hotar icke, han talar
icke om synd och vedergällning, icke
0111 dom, straff och undergång ... Han
tröstar.
Vi urskilja dånet av bombplan. Vän
tar oss ett nytt blodbad? Vi härda ut r
Tjänandet. lidandet, är vårt kall. Det
är "år lott. Detta är min lott. Och din.

./lrne Bel'ldt:::.
(Gtdrag ur brev i "Sveriges
1; nge ;dän")

"Fullkomlig kärlek
hågan."

driver

ut rädd

Icke är hon någon framstående per
sonlighet i samhället, elen gamla fru
Ho. Nej, tvärtom. Hon är ful och till
bakadragen, en mycket oansenlig liten
kineskvinna, som för det mesta upp
träder i det gamla seklets klädedräkt ..
Släkten hon tillhör har gamla anor och
håller fast vid fäderneärvda traditio
ner. vilka släktens huvudmän försöka
att bibehålla så gott de kunna. Veden
som bryter mot fädernas stadgar och
lagar! Konfucianism och buddism äro
två religioner, som äro starkt förenade
med släkten och som behärska allt gö
rande och låtande. Huru länge?
Den anrika sLikten hor vid gatan
med samma namn som släkten och
vid samma gata ha också utlänningar
na sitt kvarter. I över 40 år har fru
Ho tillhört släkten, och nästan lika
länge ha utlänningar bott i hennes
grannskap. l\1ånga och konstiga saker
har hon hört om de vitskinnacle varel
serna med det röda håret. (De flesta ut
länningar ha i kinesernas ögon rött
hår.) En hel del som sagts om dem har
hon blint trott på, och helt naturligt
har hon tagit avstånd från deras 'reli
gion och gemenskap. Men så kom det
ödesdigra året 28, (Det var kinesiska
republikens 28:e år, efter vår tideräk
ning: 1938.), då det fientliga infallet
skedde i södra Shansi~ Nlcd många an
dra vettskrämda människor tog hon sin
tillflykt till missionsstationen. Redan
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från första stund gjorde hennes per
sonlighet ett starkt in tryck på missio
närerna. Hon var så försynt och stilla,
och aldrig saknades hon vid klasser
och bönestunder. Hon drack och drack
in den' nya Ii \'gi \'ande drycken som
g:avs herine~ och eli dag vai-' gamla fru
Ho färdig rried sitt gamla liv, färdig att
bryta en länk ur släktkedjan , som var
fastkopplad vid tron på Bucldha och
Konfuci us . Vad henn es man och barn
eventuellt skulle säga blev för henne en
bisale "Fullkolnlig kärlek driver ut
räddhågan." Det väsentliga för henne
var att icke ljuset, som den levande
Guden i sin kärlek tänt i hennes själ,
skulle slockna.
I likhet med många andra av sina
kinesiska systrar kunde fru Ho icke lä
s a. :Med glädje och frimodighet och al
drig sviktande tålamod började den
gamla att fördjupa sig i läsekonstens
mystiska tecken , "ty " , sade hon, "jag
yill, jag måste veta, vad det står om
Jesus och. Oln allt vad Gud sagt till oss.
i den Heliga Boken." Icke var det så
lätt alla gånger för den 60-åriga fru Ho
mecl den förminskacle synen och tanke
förmågan, att lära sig läsa. Missionä
rerna föreslogo <;ttt hon skulle lära sig
foneti skan, det förenklade lj ud syste
met, som snabbt och bra skulle hjälpa
henne att läsa Bibeln , men där mötte
de ett en vist motstånd, i den saken
var gumman konservativ. Guds ord
ville hon Eira sig läsa 1'ikt'i gt och icke
genom några moderna hastighets-sy
stem.
En dag kom fru Ho in till en av mis
sionärerna. (Det första besöket) Allt
vad hon förut hört om dem, all fruk
tan hade försvunnit, vikit undan för
elen stora Kristi kärlek, som i hennes
hjärta skapat en varm vänskap mellan
henne och de "rödhåriga". l'vlycket i
missionärens rum ~\drog sig hennes
beundran och intresse. På en vägg
häl1gde en tavla föreställande Jesus i
G etseman~. - "Vem o<~L han.?" "Jesus ."
"O, är det Jesus?" utropade lilla fru
Ho och gick fram och ställde sig tätt
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invid ta"d an. l'vled knäppta händer och
med ögonen riktade på l\lästarens bild
bad hon en varm innerlig bön och tac
kade hon0111 för att han blivit hennes
fräl sare och saliggörare ! lVIission~lren
greps i sitt innersta av synen hon såg.
N är den gamla t:ystnat. försökte mis
sionären förklara bildens betydelse: "
' ·.I\Llnniskor ha tänkt sig Jesus som clu
ser hon0111 på bilden. Vi tillbedja icke
hans bild. tv vi ha honom inneboende
i våra hjärt;n, om vi älska honom och
vilja vandra hans vägar. Gud vill icke
att vi skola tillbedja beläten eller bil
der S~tsom hedningar göra," Fortfaran
de stod fru Ho kvar vid tavlan , fort
farande voro händerna knäppta allt
under det hon lyssnade . Blicken blev
klarar e och klarare. Var det ljuset
inom henne som fick större låga?
"Fullkomlig kärlek driver ut rädd
hågan." Fru Ho är hemma nu. Ingen
kan hindra Kristus att omkring hen
ne skapa en ren atmosfär, utstråla sin
kärlek genom henne, tala genom henne
i ord- och gärningar. Ett av barnen är
redan med henne på vägen uppåt, till
den fullkomliga kärlekens ursprung.

Nen .
Översättning av brev från Shensi
norra presbyterium.
Till ~/lissionel1s vördade Ordförande
och alla l\1eclarbetare inom _Missionen,
LO\'ad vare Kristi Tesu stora k ä rlek,
som genom den helige Ande rört vid
Edra hjärtan, så att ni velat resa öv er
de höga bergen och vida haven för att
utnyttjande al l andlig kraft, penning
medel och fysisk styrka komma till
Kina för att predika ' evangelium till
fridsning för kinesernas själar. Pä den
na \' ~ig har Shensi Norra Presbyterium
kommit till. Diir finnas nu ö\'er tusen
personer S0111 med glädjefyllda ljud lova
det hel iga Guds Lamm, som för oss låtit
rinna sitt blod. Vi vilja även tacka alla
inom Nlissi.onen , som med kärlek för
kunnat evangelium för oss, så att vi in
om Presbyteriet genom Kristus Jesus
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mött l ivet. Och den ollwårdnacl, Yi fått
av :Missionen, är lik den kärlek en mo
der ,·isar sin son. Det ~ir en n~lcl, som vi
ej nog kunna tacka för, och en omvård
nad. som vi ej kunna glömma. Vi vilja
clärför låta Gud få all ~iran. Amen.
Shensi NorraPresbvteriu111 inom
SH'ilska 1fIissionen i She~si, Shansi och
Honan, Kina. 1Jecl vördsam hälsning.
Skrivet i januari I9-+0.
(Ö'uersatt av JI. B.)

Redogörelse för Svenska Mis:::
sionsrådets verksamhet un:::
der år 1939.
(Forts fr föreg. n:r.)

Från subkol11mitteerna
redogörelser ing~ltt:

ha följande

K vinnolwlnitt~n.
Festen för missionärernas barn hölls
på Nlargareta Hushållsskola lördagen
den I4 februari. Filmen öyer Living
stones l iv visades.
Kvinnokommitten deltog i kvinnor
nas internationella böneclag den 24 fe
bruari genom att anordna två möten,
ett på förmiddagen i S:t Peters kyrka,
ett på kvällen i Betesdakyrkan. Vid
kvällsmötet talade syster Marta Rell
man (\iVien), fru Strutz (Kina) och re
daktör J. E. Lundahl.
Två samkväm för hemmavarande
missionärer ha anordnats uncler året,
det ena med föredrag av el:r G. Palmaer
om hans resa i Afrika, det andra med
föredrag av syster Katharina Ottow
om arbetet hland storstadens hemlösa
kvinnor.
I november var missionsexpeditio
nernas personal inbjudna till ett sam
kväm på Margareta Hushållsskola.
»Hälsning» har som vanligt utsänts.
ti·lI alla svenska kvinnl iga .missionärer.
I Kvinnokommitten har under året
inträtt som representant för Brödraför-
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samlingens 1111SS1011 fröken Signe Schu
bert.
Kommi tten har under het hål l it fvra
sammanträden.

Stockholm 19. 2. 1940.
jVa'l11la Leuwgren,
Ordf.

Pr e s s le 011 L1'N i tt en.

På samma sätt som föregående ~lr ha
artiklai: utsänts till de abonnerande tid
ningarna. Författare ha varit docenten
Gustaf Linc1eberg, d:r Karl Fries och
missionsförestånc1are Erik Folke. 1/1 ed
clelanden 0111 s\'ensk missionslitteratUl
ha som vanligt sänts til l redaktionen
för Internationella 1/I issionsrådetstid
skrift i London.
J. E. Lundahl.
J1Iis si onss tudiek Olm'/'/, i tt en.
Studiekommi tten har utgjorts av
lektor Johannes Lundberg, ordf ., mis
sionsdirektor Erik Folke, redaktör Ja
kob Lundahl, magister Gösta Granlllnd,
pastorerna Folke \iV estrup och Erik
Ruc1en. Vid studiekommittens sam
manträde den 12 juni invaldes pastor
Ruden som efterträdare ti 11 pastor
C. G. Lundin, vilken anhållit om befri
else från uppdraget.
Genom sekreterarens försorg har
bildmaterial från olika svenska mlS
sionsfäl t . insamlats och ordnats för
skioptikonserier (1tlission i Afrika,
NIission i Indien, Mission i Kina) för
skolbruk. Dock har firman, som åtagit
sig att låta tilh:erka och tillhandahålla
dessa skioptikonserier, ej kunnat verk
ställa saken på grund av krigsutbrot
tet i Tyskland.
Studiekommitten ordnade en ekume
nisk missionsstund i Betelkapellet den
2I oktober. Talare voro missionärerna
Aron Andersson och Gustav Kanger
och missionssekreterarna Martin Berg
Jing och F. Westrup. Kollekten inbrin
gade kr. 308 : - .
I samarbete med intendent Jalling
anordnade kommitten en missiol1sut
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ställning å Svenska skolmuseet. I an
slutning till utställningen, vilken \-ara
de den r 5 okt.-r 5 dec., hölls vid olika
tillfällen föredrag av professor K. B.
\iVestman (lVIissionens nutidsläge) , d:r
Georg Palmaer (Bland svenska läkare
i Afrika), magister Gösta Granlund
(Missionen i skol undervisningen) och
missionär JvIorris Bergling (En svensk
lärare ser på Kina). Utställningen togs
i betraktande a \" över tusentalet besö
}<:are.
Stockholm den 26 februari 19-1-0.
F ol/?e

nI' es trup

25 maj ] 94:0

Revisorernas utlåta1lde.

t- ndertecknade, som anmodats gran
ska Svenska Missionsråclets räkenska
per för år 1939, få efter fullgjort upp
drag avgiva följande utlåtande:
Räkenskaperna äro noggrant och or
dentligt förda sam t försedda med ve
derbörliga verifikationer.
Då vi vid revisionen funnit allt i sin
ordning, föreslå vi, att ansvarsfrihet
med tacksam het be\"i ljas för J 939 års
fö rvaltning .
Stockhollll den r6 febr. 19-1-0.
.Jf. H el{rnan
Lisa BI 0 '11 I..

.

sekr.

]{assautgifterlla lta 'varit följande:

Svenska ~lissionsrådet . . .. 1.200 :'
Konferensen i Tambaram .. r.ooo: 
Internationella 1'Iissions
rådet
..... .. ........ . 2.73 0 : 
Internationella Institutet för
200:
afrikanska språk ....... .
roo: 
Nordiska Missionsråde t .. .
NI issionssta tistiken
305:
p resskommi tten
r .208: 05
Missionsstudiekommitten
200: 
.......
200: 
K vinnokommi tten
Diverse utgifter . .........
487: r r
----Kronor 7.630: r6

Det allmänna världsEiget är för när
\-a rande setdant, att mänskligheten väl
aldrig stått inför större ovisshet be
träffande vad som skall komma . Detta
g~ilJer ;~xen den kri stna missionen.
Vi
\-e ta intet om fram tiden. 1:fen vi tro på
Gud och att han har makten. Vi ~iro i
hans hand, våra mission:i.rer ;iro i hans
hand och arbetet ä r hans. Detta ger oss
tillförsikt, och i den vissheten gå vi
kommande tider till mötes under den
bönen, att Gud må göra oss trogn a i den
uppgift han giv it oss.
Stockholm i fe bruari 1940.
J. E. Lundahl.

IN NEHÅLL:
Jesu välsignande- händer, - A Hemberg. - OIga Styrelius 60 år.
S . M . K:s B:beL och
Ungdoms\'eckor sommaren 1940.
Från missionärerna. - Redogörelse för Svt'nska Missions ~
rådets verksamhet.

Expedition: D·r ottninggatan 55. · Telegramadress: "Sinim", Stockholm.
Telefon: 104459.

105473.

Postgirokonto n:r 50215.

Stockholm 19-1:0. Boktr. A.-B . P. A. Palmers Eftr.

10 maj 1940

SINIMS LAND

115

yersell, dfL hjärtat fvlles av sådana tan
kar som dem jag {örmodar finnas hos
oss alla. Det fi nns emellertid ett annat
ord av v~lr Frälsare, som visar väg'en
till att ej vara orolig, Joh. 1..:\-: I: »Edra
hjärtan vare icke oroliga. Tron p;\ Gud;
tron ock på mig.» I varje maning, som
möter oss i bibeln, inneslutes också ett
löfte, som kan s~itta o~s istånd att följa
maningen. Han kan , och han vill sätta
()s~i stånd till att icke ya ra oroliga.
Dil vi tänka på våra förh~t1landen och

Trots krig och nöd :f ~L vi se hur Gud
gih fram, jag kan s:iga på ett sätt som
vi aldrig förr fått se i mi ss ionens histo
ria. Vi se hur dörrar öppnas, S0111 förr
,-a ri t st~ingda. och hur l11~inniskor hung
ra och törsta dter Guds ord . l\Ied fri
modighet sc ,-i frami\t. All makt ~ir
Guds, och ,-i gå i hans tj~inst.
Kristi himmel sfä rdsd age ns möten
höllos i Bctesc1akvrkan. P~l f. 111. inled
de doktor Karl Pries ' med att Elsa da 
gens episteltext i Ap~. I: I - I I och P~l

möjligheten av att vi fil uppJe,-a luft

lninde därvid

bombardemang, må vi ej glömma att de
y;\ra ute i Kina få uppleva det dagligen.
Deras nerver äro utsatta för påfrest
ningar, som yi knappast ha en aning 0111.
And~'l ha yi haft den glädjande under
r ~ittel sen från dem, att över 800 kineser
döpts förra året. Det är ett stort glädje
il mtle för de våra och för oss. M~l ,-i av
cktta hämta den frimod ighet vi 'b ehöva
för varje nytt läge.
Efter ~Lrsmötcsförhanc.ll ingarna tala
dc l11i ss ion~i.r Eril::. ilfalm. Det är, sade
han bl. a., t dl. ord i J esu missions
bdaIlning, som elen sista tiden gång p[l
g;tng stått för mig: »/\.l\ makt. » \ . i se
S;'l mycket av makt i denna tid, v~tldets
makt och hur den härskar, och l11 ~ll1ga
fr;"tga: 'l ai- finnes nu Guds makt?
rdänga mena att Guds makt icke ~i.r n;l
got att rii!·ma med. För nss står dock
det ordet kvar: All lllakt. Det är e j en
del av makten. som hall behål lit, utan
han ~iger all makt, ej bara här pft jor
den, utan ocks{t i himmelen. Vad detta
inneb~ir kunna vi ej tillfullo fatta, men
vi Et bedja Gud, att hans Ande mer nch
mer uppenbarar det för oss, gör det till
en kraft för oss. A ll makt är gi"Cll v;tr
Frälsare, och det är han :-:;nm reg{'.rar,
trots all t.
Ofta möter oss härhemma frågan hur
det ~ir chirutc, om det inte är hopplöst.
Visst se vi svårigheterna och säga som
det är men ~indå: För oss står det fast:
}'"Iakten iir vår Herres , och då verket är
hans, kunna vi, som stå i hans tjitnst,
som äro kallade till helig tjänst , yara
lyck! iga och frimodiga.

;'t rshögtidcn som vi firade utan vår mis
sions grund läggare, Erik Folke. Det är
p[l sin plats, sade doktor Fries, att vi
~igna cn stund till eftertanke och tack
för vad Gud givit genom Erik Folke .
Efter nc'l gra minuters stillhet och bön
predikade mission;ir A.ugust Berg över
dagens högm;issotext. Denna predikan
införes i sammandrag S;l50m uppbyg
gelseartikel i detta numm er av vår tid 
ning.
?\'li ss ionär
Ca rI-Gusta! lVoTdberg .
som nyligen hemkommit från Kina. ta
lade därefter. Hrtl1s text yar hämtad ur
tTppb. S: 1-10. och anförandet lydde i
sammandrag: Det var, n~ir Johannes
hlevensam, som himl en öppnades, och
kanske det iir emedan vi äro så rädda
för a tt ,-ara ensamma med vår Gud
som vi icke Et se den öppna himmelen.
Ack, att yi toge oss den tid vi behöyde
till ensamhet, så att Gud finge säga sitt
»t)st, var stilla» till ,-a rje oroligt hjär
ta. He rren talar i denna tid sitt mäktiga
språk. 1Iå vi lyssna därtill så att yi
lära att s~itta v,h tillit till honom, S0111
har all makt. I vtlr text talas om en
bok, och i den boken ,-ar llppskri vet vad
som skulle ske cbreftcr, vi få kanske
säga både i ditt och mitt liv likaväl som
i folkens. Gud har i detalj tagit hand
0111 oss och räknat ut allt i förväg. Ing
enting heror på en sI U111P, all t är till
rättalagt. Tänk på att boken är i hans
högra hand, och ingen har makt övel
honom, vår Herre och lviästare. En röst
ropade: Vem är V~l rdig att öppna bo
ken? Och svaret ble\-: Lejonet av Juda

0111

att det var den för s ta

SINIMS LAND

116

:har vunnit sege r och är värdig. Då såg
Tohannes, icke ett lejon, utan ett lamm.
Ett lamm , ej endas t menlöst utan också
s laktat. Det är cbxi som Guds kra ft
·segrar, i det yttre oansenliga och svaga.
D e t ~ir i dag 8 å r sedan jag invigdes
till Guds tjänst. Om de ~lren säger jag:
:Lammet är värdigt all t lov och tack och
pris . Där, i det främmande landet, har
jag fått finna min högsta lycka i Lam
mets tjänst. M~inniskor komma till Gud
och lämna sina liv i hans hand och bliva
nya människor.

10 maj 1940

Ligga sina Ii v p å missiolntns al tare. Vi
stanna inför dem, som: troget unde r
stött genom förbön och oHer. I förE
tande på vå r store Gud: (j)ch i tro på ho
nom börja vi ett nytt \lttrksamhets;lL
Det är gott, att vad SOl1L tigger framför
.är förborgat för oss mern icke för Gud~
Vi ha bara att i stillhet lyssn a till ho
110m, och han skall ge \,("ur~ hj~irtan fricd:
och glädje.
:i\1issionssekreterare' jJij lr:tTtin B erghug
lämnade några utdra:g: ur årsberättel

G ud g å r frai11 bland

sen, kanske l11e st s å dant som stod » mel

höga och låga, officerare och rövare. S e
Guds Lamm! Det är Lejonet av Juda,
och d et g å r fram i ringhet men ock i
makt och ä ra , och allt tillhör honom i
evigheters evighet.
Eftermiddagens möte inledde s av
missionsföreståndare .Llf aTtin Lindht ,
som läste Ps. 103: 1- 14, varefter frö
ken Lisa Blom talade om Guds under
bara nåd. När jag skall tala något om
, -ad som hjälpt oss och hur Gud hand
Jat med oss sedan vi sist voro samlade
till å r smöte, så började fröken Blom,
:~ir det Guds unde rbara nåd, som jag
stannat inför. Underbart har han hand
'l at med oss. N ä r jag tänkte efter
vad som m est gripit in under det g å ngna
;'tret är det, att Gud tagi t hem Erik Fol
l:e. Det grep djupt in i v å r missions
{)Ch v å rt personliga liv. Sedan stannade
j a g inför den Guds unde rbara nåd mot
oss , som består i att vi få fort sätta ver
ket. D et är Guds n fld i Jesus Kristus,
ej endast mot vår mission utan mot all
s vensk mission. L åt oss tänka på våra
broderland, där de stå bävande och frå
gancle hur det skall gå för dem själva
och för arbetet. Gud hjälpe oss att rätt
bruka tid och tillfälle som han ger. 
För flera år sedan b [ldo vi Gud om en
skara nya mission ~irer. Gud gav dem,
och nu komma de åter efter sin första
period i Kina . Vi se att Guds nåd har
fostrat, hjälpt och uppehållit dem, och

lan raderna. » Han sl:ta:tade med a tt be 
rätta en händelse från förra å ret , SOln
särskilt gripit hononIi.. Det var P~l E rik
Folkes födelsedag. »,Diilir kommer pastor
I-Isi, den unge kinescrn, vunnen för Guds
rike, tar farbror Erik i famn uH<il'er
strömmande tårar ,. och s ~iger: Tack.
för att du kom med evangelium till
Kina! - Skall det tacket m[LlUlc hh di tt
och mitt en gå ng? G ud gi\"c att det ble
ve s å ~ »

nu

komma

de

med hu d skap om vad

G uds nå d fått utföra i Kina. Även i
denna tid kallar Gud unga män och
k v innor, och de v ?lga s\"ara: Ja, och

Fredagens morgonbön leddes a." kom
minister Torsten F olke. T exten val
häm tad ur I Kor. 15: . 3-4, och anfi).
ranclet lydde i k ort sammandrag: v. !
se alla ut över v~LrIden och UtHYra vilka
planer som v ä lvas och hur de skola in
verka på oss och V;lr framti d . Oro gri
pe r våra hjärtan. Vi ha ldnt a:.v det
alla, och likväl vill jag säga:, att det iir
världens sätt att se på saken. V å r blick
punkt bör vara en annan, och Yl böra
ha uppmårksarnheten åt anna t hflIl. D e t
viktigaste för oss ~ir att ha v ~lr blick i;;l
Gud och komma ihåg att det är ej pla
nerna i världen som avgöra utveckling
en, utan det är Gu.ds plan. Alldeles sär
skilt behöva vi komma ihåg att Gud har
en plan, han handlar icke på måfå. I
vår text upprepas 2 gånger: »enligt
skrifterna », e tt ord som säger oss att
Paulus ville betona att Gud har en plan,
och denna Guds plan skall en gång full
bordas. Allt tjänar Guds plan, så stor
ir
Guds vishet. För Gud finns inaet
"
h
overraskande, allt är från begynnelsen
taget med i beräkningen. All vår tro
löshet är tagen med, men också Guds
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-

M. LINDEN.

NY NÅD.
Jag behöver dig, o Jesus,
jag ·behöver nåd för nåd jag behöver vila hjärtat
vid diH dyra frälsningsråd.
Hur än jordens tider växla,
och hur åren hastigt fly,
miH behov är alltid lika,
. och din nåd är ständigt ny.

Kommer du fördold mig nära,
kan jag ej din röst förstå 
om i solljus eller skuggor,
Herre, allt är nåd ändå!
Kan jag icke se och faHa,
vill jag trygga mig vid dig,
aH: din underliga ledning
sluta skall i ljus för mig .

Jag behöver - och du giver
o, då äger jag ju allt!
Och, ju mera hjärtat vidgas,
nåd du skänker tusenfalt.
Underbara, säkra tillflykt
aH få gå med allt fill dig
på den trygga ankargrunden,
aH du gav ditt liv för mig!

A. Ö.

25
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BIBELORD OM SOMMAREN.
U nder juni månad, då naturen står
i sin vackraste fägring, gå tankarna så
ofta till sommaren och till vad den
giver. Mina tankar ha därvid också
gått till ~ågra bibelord om sommaren,
och de ha blivit till hjälp och välsig
nelse. N u vill jag därför påminna om
dem och försöka meddela något av
vad de haft att säga mig.
Sommaren är en påminnelse om
Guds storhet och trofasthet. "Det är
du som har fastställt alla jordens grän
ser; sommar och vinter äro skapade
av dig." (Ps. 74: I7.) Herren sade:
"Så länge jorden består, skola häref
ter sådd och skörd, köld o~h värme,
sommar och vinter, dag och natt ald
rig upphöra." (I Mos. 8: 22.) Då som
maren gör sitt inträde, är det en upp
fyllelse av detta Guds löfte. Somma
rens skapare framstår för oss stor och
närlig, då vi se naturens skönhet, och
sommarens åt~rkomst är en påminnel
se om Guds trofasthet, om att hans
ord fullbordas.
Sommaren kan också vara en på
minnelse om vårt behov av Gud och
om att han ensam kan fylla behoven.
I Ps. 32: 4 heter det: "Min livssaft
förtorkades såsom av sommarhetta."
- Det ordet blir levande för oss under
sommaren, ofta särskilt under försom
maren, då behovet av regn är stort.
Växternas livssaft förtorkas. Ingen
ting annat än regn från ovan kan hjäl
pa. Men då regnet kommer i tillräck
lig mängd, får allt i naturen nytt liv.
- Så beroende äro vi av nådens flö
den från vår Gud, och så underbart

fyller Gud alla våra behov i härlighet.
Det levande vattnets strömmar behö
va vi få del utav, och de strömmarna
äro oss nog, även då behoven äro sto
ra såsom vid sommarhettan.
Sommaren är vidare en insamlan
dets tid, en nådetid, som det gäller att
väl använda med tanke på tider som
komma. Myran "bereder om somma
ren si~ föda" (Ords. 6: 8). "En för
ståndig son samlar in om sommaren.'''
(Ords. IO: 5.) - Men det heter ock
så: "Skördetiden är förbi, sommaren
är till ända, och ingen frälsning har
kommit oss till del." (Jer. 8: 20.) 
Det är ansvarsfullt att leva under en
tid med rika möjligheter att samla in
för framtida behov. Må Gud hjälpa
oss att väl använda nådatiden, medan
den varar.
Slutligen är sommaren enligt bibeln
en påminnelse och en profetia om
framtiden, en bild av Guds rike, som
skall komma. "När I fån se att de skju
ta knopp, då veten I av eder själva att
sommaren redan är nära. Likaså, när
I sen · detta ske, då kunnen lock veta
att Guds rike är nära." (Luk. 2I: 30~
3 I ).
"Guds rikes sommar, i ordet lovad,
o, månne icke den närmar sig?
Har fikonträdet ej börjat knoppas,
om än omärkligt för dig och mig?
Pris vare Herren, han skall ock kröna
med rik fullbordan vårt framtidshopp ~
Så må vi vila i frid vid löftet
och lyfta glada vårt huvud opp!"

*
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Må sommaren även i år för oss alla
bli rik på välsignelse! Må Guds kär
leksavsikter under den bli förverkli
gade både här hemma och ute på mis
sionsfältet !
M a r t i n L i n d e n.

t
W. H. Warren.
En av Kina Inlandsmissionens leda
re i Shanghai, liV. H. vVarreu ) ha r ny
ligen fått hembud, och ehuru han ej
torde vara känd av många här i Sveri
ge, vilja vi erinra om honom och hans
livsverk.
Tj ugotvå år gammal kom han I892
till Kina, och han har alltså fått giva 4 8
;h av sitt liv för tjänsten där. Han stod
till Guds förfogande, och Gud behaga
de i nåd använda sin tjänare. t Tnder
närmare 30 år arbetade han i Chekiang
provinsen. Han var bl. a. rektor vid
Bibelinstitutet i Hangchow och utövade
ett välsignelserikt infl.ytande på elever
na där. Ar I922 inträdde han i arbetet
P:1 Kina Inlandsmissionens huvudkvar
ter i Shanghai och 1937 blev han biträ
dande missionsföreståndare.
I Shanghai ha m ånga av v:ha mis
sionärer haft förmanen att få komma i
beröring med herr \iV arren. Själv har
jag- ett par minnen av honom, som jag
sätter särskilt stort värde på. Det ena
;Lr fr ån ett möte i Shanghai hösten
1936. Herr vVarren ledde ett möte, var
vid jag hade fått tillfälle att framföra
e n hälsn ing fdn Sverige. Jag försökte
cU bl. a. att i någon mån ge uttryck för
vår känsla av tacksamhet för allt vad
Kina Inlandsmissionen gör för oss
och vårt arbete. Då jag sj utat mitt an
förande, sade herr Vyarren på ett så
k ~ir1eksfullt och innerligt sätt att jag
aldrig kan glömma det: 1 ferr Linden
har 1I1gen anledning att tacka oss. Det
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är vår uppgift att utföra det, som ban
tackat oss för. Gjorde vi ej det, hade vi
ingenting här att göra. - Också mitt
andra minne av honom ger ett starkt in
tryck av denna villighet att tjäna och
hjälpa. Det är minnet aven stunds per
sonligt samtal med hon0111 och ·=n böne
stund, som följde därp å .
Herr \i\Tanens minne lever i tack
samhet och välsignelse hos m ånga. Han
får nu vila sig från sitt arbete, och
han s gärningar följa honom. (UVP.
I4: I3·)
J.l fartin Linden.

Missionstidningen Sinims Land.
Under månaderna juni- september
utkommer ~Jissionsticlningen Sinims
Land i å r l ikso m föregående å r med
endast ett JlllllllJL e r i mcluadell.

s. M. K:s Bibel~ och Ungdoms~
veckor.
Oro och nöd rådc r i världen, och
framtiden är för oss alla så oviss.
Svenska :M issionen i Kina hoppas dock
att äycn under instundande sommar få
anordna två Bibel- och Gngdomsveckor,
och vi inbjuda nu "'armt till deltagande
i dem. Vi vilja också anbefalla dem åt
våra v;inners h ågkomst i förbön. Bed
jen att Gud må leda ifråga om planer
och anordningar för dem S fl att Guds
avsikter med dem m å bliva förverkli
gade!
Den 21 - 27 juni anordnas v. G. en
Bibel- och Ungdomsyecka pä I-f olsby
bru,JLn i Småland. Samling sker freda
gen elen 2I på e. m., och »vcckan» öpp
nas på kvällen denna dag. Programmet
upptager sedan möten t. o. m. onsdagen
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·d en 26 juni , yarefter kUr s deltagarna a,"
resa från Holsbybrunn på m o rgonen
,d en 27.
BibelstucherJLa komma att ledas a'
lnissicn~lr August Berg . Ämnet under
i";l dagar blir: »1.Y~\'cke/1l til! J3ibel17» ,
och den tredje dagen håller ll1ission~lr
Berg ett bibelstudium öyer ;tmne efter
fri tt ,-al. :Mjssion~ir B~rg kom111e r ocks;t
.att h ?dla ett föredrag ön'r ~il1lnct )'J3i
belliS segertug gel/olll 'Z'drhil'JP>.
l'vIissionsföredragen p;"l förllliddagar 
]la k0111111 a att behandla ii 111 Il et : »JLissio1/.CJlS tacksiigelseälllllcll ». Fröken (-isa
B/clIL talar c!;tn-id 0111 »1 1issioncll s tack
"sägclse~tll1nen i hemlandet », mis s io llS
.sekreterare Jlartin BergliJlg 0 111 » ~[is
sionens ;' tacks ~igelse~in1l1eJl P;L Li Itrt i
Kina» samt missi o n s föresti"tnclare Jlar
till

Linden~m

» Tacl;:<tgcls " ~ill1nell

samhand m ed d e m sel111 htt hemlH1cl».
O'Tiga mec.h-crkande
11li,-a : Fru
August(/, Uer,'.!.'. fru liirgit 13c r ,2.-7 i Jl g ') frö
ken Hi/dur Bl011l) fröken Gerda Gus
tavsson oc h missioniir Carl-Glist, _\'ord
berg samt nyantagna l1li ssion;irer. mi :=;
si o nä rskandi da ter 111, fl.
Trots höjda pri~' l'r 1);\ mah'aror ha yi
h op p om att få inack o rdcring för sam
ma pris S0111 förr, ()12h a\"giflcll för del 
tagande i hela » \'eCka ll» blir cLirför
som ,'anligt ,k r. 20 : ._, Sänglinnc ac/I

!w,nddllka/' sko/a 'm crIt 7,:.:!:a.S a'u delto
ga rnC!,
BrC\' till d e ltagare (lclres~eras: B iI1c\
och LJ ngdoms yedC:lll, B runl1 s k:m toret.
Ii o/sh ybru nn,
.!\nmälan om delta~'ande tnJ tt ag<.: s
t ac k s amt p ?t S,'e!lska :\r'i ssicnen s i Kina
Exp., Drottninggatan 55, Stockholm.
och denna anill~ilall hör ill S;illc1c:; s :l
snart ske kan.

PA Jfcmrit::bcrg i Usterg(",tianc1 hop
pas "j kunna C1.l1(~rdna en Bibe l- och
l Tngc\011lSyec k ::-t elen 23 -29 juli , Bii;~l
studierna k Oll1nn eliir att ledas a\- mis
sioi1~ir Jlorris lJcrglin g, och ~imllet för
dem 111 i r: » j,.-'-ö r ,~torc Gud ,c.ör .'·f crC!
ll"1ldcr. »
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:!\Jissionsföredragen p;\ förmiddagar
na komma att behandla ämnet: »Ntzde
/örrJ1(lner l' 111issio1/sarbetet ». Första
dagen hoppa s vi att doktor Karl 'Fr1'es
skall tala om »Tillhlllen till helig
tj~tnst » såsom nJgot som ingår i dessa
rd.cleförm ~tner, och de följande dagarna
forts;itta yi med samma ämne, yanid
fröken Lisa 1310111 talar om »Villighc
tcns ande ». mission;ir TVill/elm R r.:rR
hl/g Mil, »Kraft fullkomnad i s,-aghC't »
cc h Jl1is s iollsförest. Jlortin Lindi n 0111
»ViilsigIlelscr, so m komma mi ss io nsfol
ket till del.»
Ön'iga Jl1ech-crkande 111 i ,'a:
Fru
J (a rgaret Berg/1:lIg) missi ol1 itrs parC't
Erik och Ingrid .l/o/'I'JI} fröknarna TIIY

ra Lilu(c:,-re'Jl) Gerda Gustavsson och
Hi/dill' "rJloJ71) l11ission ~ir Car/-Cusf,
Yare/ber g sam t nyantagna Illi ss ion ~i rer.
Jl1i ..; s i o n~irskaI1didater 111. fl.
Yj hoppas att p{l samli ngsc1clge n, ti s
dagen d e n 23 j ul i, kunna Hi lJu;:;:~ar, med
,-ilka deltagarna fil resa fr{l11 Norrkö
ping till lvfauritzberg. Lika s å Il' ppas "i
att p:\ m o rgonen den 29 lzunna r esa
m er! huss från ::\Iaurit:d1crg- El ter till
~ rrköping. Ä\'en till deI1na » \'ecka »
skola del tagarna medföra s~tngl inne
c:::h handdukar samt kudde o ch filtar.
_·\drcs::., ~ n
till deltagarna ~tr uncl er
:> \,(::,~'kal1 » :
'Cngdoms\'(:?ckan, ::V[auritz
berg, ()stra Husby. Anmillan hör göras
s na r ast l11öj 1igt .

Från banrhemmet i Sinanhsien.*
Vi ha nyligen samlats ~asom h 'il sko
ler. Förut ha barnhemskHl1en och
])ctt a

llH~ d(kl ' ll1d\::,

~Ulll

et v :-; ~int:-,

ckn 4

febr., var avs e tt att inflikas i . r:::berätt e l>' e
num n.: t:; meddelande fdln Honan, Det ha r
emellertid ej kommit C:-<:"i tillhanda iiirr än
d ~ 11 2 7 1l1:1 j , o c h v i h;L el ä rf ö r e j k u n n il t i n 
f ö ra det tidigilre.
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andra barn, som be'sök t vår·a sko lor,
varit delade på fyra håll. :t\~irmare 3 00
barn, inberäknat kindergartens ele"er,
ha bevi stat skolorna. H~i.l soti llst?tndet
på en plats var inte så bra i höstas.
men i v inter ha vi fått vara ovanligt
friska. I skol:Jrna prt landet ha sÖlldag
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70-talet ha förenats med ±c)r sal1llillgar
na. ~;'tgra s. k. stormöten ha h?tllits i
hyarna. P~l en plats mitt emellan
~lienchih oc h Sinanhsien utmed floden
har ett nytt arhete begynt. Diir finnas
ett oo-tal ~öka rc. Buljen för elen plat
5C:1, ty de t;i.nka arbeta (hr i v;"tf m ed

Barnhemmet i Sinanhsien.

liga gudstjänst.er hrtllits ~i.ven för utom
stående från de platser, dit skolorna
varit förlagda. I morgon börjar våren,
en li g t kinesiska almanackan, och v i ha
låti t barnen från 11 ien ch ih och andra
avlägsna platser HL tillfälle att hälsa pit
d e sina. Vi ha inte något långt skollov
nu, men det är ju ett fullgjort arbete
hakom, och det är gott för både lärare
och barn med en ny start vid vårtermi
nens början. Vi voro ' a lla ense 0111 at t
den gångna terminen varit god. Vi ha
fil tt erfara Herrens särski Ida beskydd,
en staden 3 gånger bombarderats.
1[ission~i.rerna Bergquist
ch ./\sp 
berg voro i september här och hade ,=n
kurs för manliga medarbe tare. Evange
listernas arbete i tältet och på skilda
platser har krönts med fral1lg~t11g. U\~er

predikan och unden' isning . Det ;i.r som
om det knappast kunde vara sant att så
1l1 ~'t11ga sku lle vilja helt avgöra sig för
Gud . ._- ___
o

-

1\1 aria Pettersson.

Om ett par stormöten.
»Ja ! Vi resa \'~il med kii.rra då. » ,
Bes lutet var nog en ghdje för oss l)åda~
Om Y~ldret ~ir \~a(ker t och v~lgarna far
hara, ~lr det roligare att färdas på det
gamla s~lttet, ä "en 0111 det tar Elngre
tid, än att sitta i en j~irny~igskllpe. sy
nad a ,- fyrtio, femtio par ögon, och hli
genompyrd a y rök från många cigar
retter . F~i.rden giillde Chi chhsiens stor
möte. oc h e fter s~)[n tre lådor med hi blar
och bibeldelar, tYc'L kani s trar fotogen
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och en hög a\' vita dopdr~ikter skulle
med, S~t var beslutet helt naturligt.
Efter flera dagars försök lyckades
det kl. hal v nio på ky~i1len den 17 apri I
att få resetillstånd, och följande mor
gon i dagningen kom111o yi åstad. Resan
gick mycket hra. Allt yar lugnt och
stilla utanför staden. dagen yar litet

Klockstapeln vid kapellet i Chiehhsien.

mulen, ingen bl~lst och således inget
damm. Vi Isamt kändes det och veder
l{\"ickande att "ara utanför muranla.
Vid tolv-tiden voro yi framme och
fingo genast "ara med om födelsedags
kaffe, ,~fterso111 Estrid Sjöström fyllde
~tr den dagen. Stormötet skulle inte hör
ja förr~in på lördag kväll, men alltid är
det en hel deJ, S0111 pastorn skal I ha reda
på , innan förhandlingarna k0111ma i
gång. Dopklassc'n var inte a "sJ utad,
och clopkandiclaterna höllo alltså på
med sina lektioner.
På lördagsmorgonen kom1110 de första
mötesbesökandena. och redan p?t efter
micldagen började dopförhöret. Ofta
läser man j Sinims Land eller n i\gon
annan missions tidning, att Sil och s;\
många hle\Co genom dopet upptagna i
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församlingen, men' kanske l~isarna i ;:dl
mänhet inte veta mycket om, hur det
egentl igen går till hos oss.
.Några "eckor före den för stormötet
utsatta dagen tillk~il1nagiyer pastorn '21
ler ~ildsten pft platsen, att alla »sökarc»,
som ä111nalJegära dopet, skola infinna
sig till »undersökning a,' bibeln ». Det
ta inneb~ir, att en särskild klass håJles
ungebr två "eckor för att studera bi
belns l~ira om fr~i.lsningens väg, om dop,
nattvard
och församlingsgemenskap
samt församlingens regler, i syfte att
komplettera yad dopkandiclaterna ha
lärt sig förut, sedan de blevo omy~il1da
eller börjat intressera sig för »läran».
I Chiehhsien '"ar det denna gång en
f·kara p ~l. 43 personer, som var tillstä
des. U tay dessa hörde -+ till Yuhsiang.
De \"oro redan antagna i sin hemför
samling, men p å grund a, ställningen i
staden där skulle de döpas i Chiehhsien.
Fjorton Yoro från Ch'ingtou, en hiför
samling_ De hade förberetts där, och nu
skulle antagandet bekr~i.ftas ay försam
ling~rådet för hela distriktet. De övriga
yoro från Chiehhsien, inklusive byar
na runtomkring. Det var intressant att
höra de olika vittnesbörden, som avla
des. Ibland var personen, som skulle
förhöras, nästan för vettskrämd inför
de femton, S0111 utgjorde rådet, för att
kunna säga n~tgot, men ~nart fann han
eller hon, att det inte var så farligt.
.M an kunde gärna tala om, när man
först hörde om Gud, vad det var som
ledde till att man sökte fr~ilsning, huru
mall visste att man verkligen var frälst,
om man haft nägra s~irskilda svar på
hön m. m. Katekesfrå gor och sådant,
som rörde kunskapen, berodde ju så
mycket på minnet. En hel del hade myc
ket att berätta. Ibland kom det Ii tet
tyekande s,-arpå frågor, framställda av
olika medlemmar av rådet. »Ä.r ditt
hem alldeles fritt fdm avgudar? » 
) Nej, inte riktigt, n1.en det rår jag inte
för.
:Mina s värföräldrar tro inte på
Gud, men jag tillbeder inte avgudarila»,
syarar en ung hustru. En husfar blir
tillfrågad: »l-Iar du bdernetavlorna
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l<var?» »Ja, men jag skall skaffa bort
.dem , när jag kommer hem från mötet. »
(Diakonen på platsen i fråga eller en
annan församlingsmedlem tillsäges att
se till, att det blir gjort.) En annan ung
hustru tillfrågas: »Har du till åtelse av
din man att komma hit och bli döpt?»
- »Ja, Gud ske lov! 11in man slog mig
flera gånger, emedan han inte ville, att
jag skulle komma, men jag bad till
Gud oupphörligt under natten, och i
morse sade min man: 'Ja, om du gör
lnaten i ordning, så får du väl gå'. » 
»Om han slår dig sedan, för att du har
låtit döpa dig, vad skall du då göra?»
»Fördraga det och bedja för ho
TIOlTI.» 

Inte är det alltid så lätt att l~imna
det gamla livet, och man får inte fara
för hårdhänt fram. En man hade an
m~ilt sig till dopet, och enligt allas ut
låtande, som kände honom, var han en
uppriktig kristen, m en - för omkring
12 år sedan, då massor a v kvinnor för
<les hi t och så ldes under hungersnöden
-i provinsen Shensi, köpte han en 23
~lrig kvinna till bihustru. De behövde
hjälp i hemmet, där det fanns flera
barn, och det var billigare att ha en så
dan, än att lJetala en tjänarinna. :Man
nen och bihustrun blevo mycket fästa
vid varandra . N u har han blivit om
vänd till Gud och bihustrun likaså, men
-den äldre hustrun är fientlig. Under
-den diskussion, som utspann s ig,
innan de blevo antagna, hörde man en
hel del om kinesernas syn på sådana
förh å llanden. Om inga barn finnas i
"äktenskapet, anses det av icke-kristna
hel t naturligt, att en man skaffar sig
en hustru till, m en hon är inte hans äkta
maka. (Hon kallas »den lilla ».) N u
skulle det påpekas för mannen, att han
inte borde ha mer än en hustru, och
han skulle tillfrågas, huru han tä nkte
lösa frågan. En deputation sändes att
tala med honom om saken. »Jo, det har
jag tänkt på », sade han, »j ag hå ller mig
till 'den lilla', som också är Guds barn,
och låter den äldre hustrun och barnen
få hemmet. Hon kan gifta om sig, om

143

hon vill»!! »Tror du verkligen att
det skulle bringa ära till Guds namn
eller församlingen, när hedningarna
finge veta, att du hade övergivit hustru
och barn, och är det enligt bibelns lä
ra? » »N-E-J, - det går nog inte,
men jag skall ordna för 'den lilla' och
se, hur Gud leder.» - Ja, nog finns det
problem för dem som vilja gå Guds vä
gar, men han ger kraft, då det finns ett
uppriktigt hjärta. Stackars kvinna, »den
lilla» - såld frå n sitt förra hem som
en handelsvara, och nu m åste hon k ~in
na sin ställning svår även här, men hon
sätter sin lit till Gud.
Dessa förhör togo många timmar i
anspråk, men tidigt på tisdagsmorgonen
samlades vi i det stora kapellet (vilket
nu för tiden inte är större än som be
hövs), och den vitklädda skaran, 43
stycken , fylLde de främsta bänkarna.
Först döptes fyra gamla gummor, en
av dem blind, vilka inte kunde gå ned
i dopgraven, sedan genom nedsänkning
alla de andra, den ena efter den andra,
under det pas tor \iV ei uttalade orden
»1 Faderns, Sonens och . Den Helige
Andes namn döper jag dig och tager
dig in i församlingsgemenskap ». - In
nan den sista var döpt, hade de första
hunnit kläda om sig samt återtaga sina
platser, och sången »0, sälla dag»
klingade i kapellet.
Nästa morgon var det nattvardsmöte,
då alla som döpts dagen förut hälsades
. välkomna av församlingen. Man kän
de, huru de jublade, och huru allvarligt
glada de blevo, då de fingo taga del av
den heliga måltiden.

*
Onsdagsmiddagen startade VI och
reste ungefär ett par kilometer utanför
staden. Där väntade vi en dryg halv
timme, för att mannen, som hade es
korterat kärran från Yuncheng, skulle
hinna fatt oss. Han kom inte, och ef
tersom vi inte kunde lämna honom, då
vi inte visste, om han hade hindrats i
stadsporten elle'r blivit tillfångatagen
på vägen, m ~lste vi återvända till mis
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sionsstationen. Våra ",ärdinnor ",oro
snälla nog att uttrycka sin glädje över
det förlängda besöket, men vi tyckte
det var onödigt tidsödande att åka
fram och tillbaka på det viset. Nästa
morgon voro vi ute i dagningen, och
denna gång följde mannen med oss. Re
san gick bra, och kl. 1 2 voro vi hemma.
Det första, som mötte oss, var en
kallelse till församlingsr ådets sam
mantr äde kl. 3. Där ordnades program
för stormötet, som började med väl
komstmöte ptt kvällen . Pastor vVei var
ocl<så här huvudtalare. Nl å nga samla
des, ibland dem några från utstatio
nerna, som inte på tre å r haft tillfälle
att närvara vid ett stormöte. N ågra av
kvinnorna ha gått genom djupa vatten
under kriget , fö rlorat man, barn och
hem, men inte sin tro på Gud.
Dopförhör höllos två gånger om da
gen för att hinna med dem mellan mö
tena. Dopakten ägde rum på söndags
morgonen. Bland de manliga kandida
terna fanns en, som vi ha känt, sedan
han var en liten pys på fem, sex år.
Hans farmor var en övertygad kristen,
men hon kom aldrig att taga steget helt
ut och bli döpt, fastän hennes svärdot
ter tidigare dött i tron. Under flera år
saknade vi kontakt med familjen, men
under trängseln i början av kriget kom
den gamla damens sonsons hustru med
sina två barn som flyktingar till sta
tionen, under det att mannen stannade i
hemmet, för att om möjligt bevara nå
got av vad som fanns där. Huset hlev
upptaget, och han fick tj~ina som pass
upp, förödmjukande för en, som hörde
till en av stadens förnämsta familjer.
Emellertid blev hans hustru omvänd.
Gamla farmors böcker, Nya Testamen
tet och sångboken, togos i bruk igen och
användes flitigt. Frun ville emellertid
inte anmäla sig till dop. Hon var säker
på, 'att hennes man också skulle bli om
vänd, och hon ville vänta på honom .
Han har vari t en flitig »sökare» unge
fär ett års tid, och kom nu med i dop
klassen . Hustrun var inte med, emedan
de inte båda kunde vara l)orta fr å n hem-
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met på en gång. Han gav ett mycket
klart vittnesbörd om sin omvändelse
och blev antagen och döpt. Troligen
kommer frun med nästa gång. Så har
det blivit ännu ett kristet hem i staden.
En liten grupp kvinnor var med från
en plats, där det snart skall bildas egen
församling, en frukt av tältverksamhe
ten för tre år sedan. Både här och i
Chiehhsien hörde man gång på gång
som svar på frågan: »Var hörde du
först om Gud och fräl sningen genom
Jesus? » - »1 tältet, när det var i v å r
by. » - Vi tacka Gud för dessa tält och
för alla, som blivit vunna genom arbe
tet i dem.
Kapellet här var fullsatt under så
gott som alla mötena. Stillheten und er
dopet var anmärkningsvärd. :M an fö r 
vånar sig ibland över huru stor skill
nad det är nu mot förr. Folket har El rt
sig att till en viss grad hysa vördnad
för Guds hus och att de kristna guds
tjänsthandlingarna ej äro skådespel.
N u äro deltagarna sking rade igen.
.Må Gud bevara dessa» barn i tron» och
hjälpa församlingen att vårda de ny
komna~ En liten skara har nu kommit
fö r att lära sig läsa, och andra ha an
mält sig som sökare. N u gäller det att
taga vara på tillfällena, medan vi haya
dem. :M å Gud göra oss trogna i tj~insten .
E . L. B/Mil.

Kinanytt.
D [t det P~l sistone kommit en mång
fald brev från missionärerna i Kina ~~ r
det dessv~irre omöjligt införa alla des
sa i "~tr tidning, varför vi i korthet
söka ge något av lHevens innehål I:
Från H onan:

Loyang: Johannes Aspberg berättar
el en 6 ·o ch I9 april o m upprepade fl yg

larm med bombardemang av Loyang
den 20, 2.:J.. och 2S mars. Sistnämnda
dag gavs flyglarm fyra gånger. Vid
det fj~lrcle blev »v?lrt utländska hus i
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staden träffat och svårt ramponerat ».
K vinnoskolans hus blev också skadat.
Dessa »lokaler äro därmed helt obruk
bara . .Men kvinnoskolan p~lgår med
stor tiflsl'utning i en köping 5-6 sv.
mil söderut ... » - »Trots denna nya
oro p ~lgåt arbetet utan s törre störnin
gar. JVlaja Lundmark och min hustru
ha haft en dopklass ... » - » T~t1 tet är
uppslaget i en stor by ... »
Sinanhsien: Maria Pettersson har
s ~tnt ett brev, daterat den 4 februari.
Arbetet synes enligt detta pågå lugnt
och normalt trots krigsoron, flyglarm
etc. Gud bevarar i nåd alltfort de sina.
Shanhsien: C. J. Bergquist skriver
elen 18 februari: »Det är hunger och
törst efter Guds Ord i landet ». Alla de
sju församlingarna i distriktet vilja ha
andlig hj~t1p. Bibelkurs pågick i \t\1en
hsiang, där Ella Dahl e var. Ett flertal
stormöten planerades för vå ren. »0 att
min sFil vore eld och mina ord bloss.
»Vi behöva Andens eld ibland oss ... »
Frå n Shansi:

Yuncheng: Carl Blom skriver den I
maj: »Det är stort att våra infödda
medhjälpare l1aft S~l stor rörelsefrihet,
fast ~tn det varit strängt beträffande oss
utlänningar. För Ethel 'och mig gick det
efter litet besvär att få resetillstånd till
Chiehhsien stormöte, där vi hade myc
ket gott med efter förh å llandena d~tr
stort antal besökande. Det var roligt
att se stora kapelldörren öppen igen
och bänkplatserna även på mansidan i
det n ~irl11aste fullsatta. » I Chieh
hsien döpte s 43 stycken. l Yuncheng
döptes 26. - »Så har jag nyss fått in
fullständiga uppgifter över arbetet un
der förra året, och finner därav, att ej
mindre än 969 personer döptes på vårt
bit under 1939. Därav 397 män och
57-? kvinnor... Herren bevare och
uppbygge dem i tron!» - 1tIaria Nylin
skriver den 13 feoruari: »11en oroligt
är det på v~igarna, vagnar gå i långa
kara vaner och bussarna ha bev ~ipnade
lastbilar till förtrupp. Det är ömt om
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folket, skatt . skall betalas ~lt två h ~dl
... » - - »Här ha vi lugnt, Gud vare
tack! »
CII1'ehhsiell: Estrid Sjöström skrivel
den 30 januari: I Dagny Nordgrens
klinik givas tillbllen, rika sådana, att .
för de många patienterna vittna om
Gud. Gripande bevis för Guds ingri
pande och v~ilsignande medverkan få
dessa våra tvenne missionärer i Chieh
hsien se.
Jshiit.: Selfrid Eriksson skriver den
11 mars: »Den vanliga bil)elkursen f ö r
församlingsmedlemmar hade vi elen
15/2-25/2. Allt som allt var det ett
50-tal del tagare ... » - »Bönens ande
var u tgj u ten över oss a lla, och Gud u t
förde sitt nedbrytande och uppbyggan
de verk i mångas hjärtan. Vi prisa
Herren för de dagarna.» - »Söndags
mötena äro som regel v~tl besökta.»
»Vi m ~l gott här i stort sett. »
Från Shensi:

Fl oyang: Arne Bencltz skriver den 26
januari: »För fjorton dagar sedan åter
kom jag från vår sedvanliga, årligt fö':'
rekammande ledarekonferens i Han
cheng. En stor skara ledare hade samlats
för att dryfta problem i samband med
arbetet. NIan hade varit nog djärv att
bedja mig leda en serie möten under
de återstående dagarna efter förhand
lingarna. Trots att jag i allt var i trång
mål »utifrån genom strider, inifrån ge
n0111 farhflgor», stod dock Herren mig
bi och gav oss några härliga dagar in
för sitt ansikte. H erren verkade, syn
der bekändes och ny kraft erhölls. » 
Ida Söderberg skriver den 18 februa
ri: »Nlan gripes av vemod när man tän
ker på alla dessa sj älar. » Där g å i
Hoyang skaror, som hört evangelium.
uncler åren, anse läran vara gael. men
ej vilja böja sig och tro. »0, hjälp os s
i bön för Hnyangs folk att de må vakna
upp ur sin sömn. Endast Anden kan ut
föra det verket . . . ») - Astrid Löfgren
skri ver samma. dag: »Det har vari t en
tröttsam eftermiddag. Kapellet var full 
packat på kvinnosidan. Vi visste till
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ligt väl behöva vi ej att 'rdin konung'
slut ej var vi skulle placera dem. Såda
(Ps. 2: 6) kommer. Bottnen tyckes falla
na massor av hedningar! -~ Jag tror,
ur all ting denna tid och ingen kan räd
att Gud vill giva oss en rik frukt av
da. Men när lian kommer, så kan lWll.
detta nyårsarbete. »
Ja, kom snart, Herre Jesus. »
Tali: Ingeborg Ackzell skriver den
6 februari, 9 mars och 5 april. Hon he
rättar om sin lycka i arbetet på utsta
tionen Lungchih, dit hon måst flytta
med skolorna på grund av att Tali så
ofta bombarderades. Särskild välsig
nelse hade Gud givit i klasserna med
kvinnorna. - »Den lilla gården utan
för mitt rum är full aven stojande le
kande skara, både flickskolan och bi
belskolan. Vi äro So! Det är också nåd
att orka höra sådant dagen lång - och
ändå kunna förbereda lektionerna.» 
»Jag har fått brev från r. R. att jag
Kärlek.
borde resa till Hoyang för en längre tid
för att bryta isoleringen. Jag har ingen
»Vet du väl att världen längtar
känsla a v isolering, då jag haft gott
efter kärlek hög och ren?
om folk i samma rum där jag bott både
överallt det hörs en trängtan
dag och natt!» =------ - - »Som du kan
efter kärlek hög och ren.
ske vet är jag färdig för henuesa i vår,
Kärlek rättar handling vrång,
men jag hoppas få stanna ett par år till,
giver själen hoppets så ng.
om Gud ger mig hälsa och krafter. »
Väntan synes dock så lång
Pucheng .. Hugo Linder skriver den 6
efter kärlek hög och ren.»
april: »Angående oss härute särskilt i
Shensi, så har bombkriget blossat upp
överallt i världen - icke en plats,
på nytt, och städer förstöras och folk
icke en enda landsända, icke en enda
dödas. Ebba Viden har nog skrivit om människosj~il undantagen gtll' en
det eldsdop hon hade att genomgå, me
längtan, som vibrerar i hela världsall
dan hon nära stationen i vVeinan vän
tets atmosfär, »efter kärlek hög och
tade på deras bagage.» Både missionär
ren.» Vi leva förvisso i krigstider, när
och fru Linder äro ytterst klena och
folk reser sig upp emot folk, rike mot
bedja om förbön för uppbrottet från sin
rike och människa emot människa. För
gamla kära station. De ha ju även '::n
det ytliga ögat syns det som om den
farofylld resa framför sig. De hoppas
köttsliga maktlystnaden fått herraväl
via Loyang-Kioshan resa till Ki
det i världen, och man undrar: Var fin
kungshan för att slå sig ner där. 
nes den osjälviska humaniteten och
Mycken uppmuntran ha de på sistone kärleken, som icke söker sitt?
fått vid möten på olika platser i distrik
En gång hörde jag en kinesisk predi
tet. De sända hälsningar med Ps.
kant använda följande belysande ·::xem
32: ro.
pel på kärlekens makt i sin förkunnelse.
Från Shanghai skriver slutligen Nils
En patrull soldater togs tillfånga av
Styrelius den 3 maj: »Nu har det gått
en fiendehär. Det bestämdes. att den
sex veckor se'n jag blev opererad, och ena hälften av fångarna skulle frigivas
de sista dagarna har jag börjat känna
och den andra hälften nedskjutas. Vil
betydlig förbättring.»
ka som skulle tillhöra den ena eller an
»NIånga ha det svårt nu - ej minst
dra parten skulle avgöras genom lott
affiirsmännen i Shanghai. Huru inner- . dragning. Alla fangarna ställdes upp i
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en lång jämn rad, och en ask med hop
vikta papperslappar hars omkring.
Spännande ögonblick ~ Här stod levan
de materia, levande kroppar, fulla av
energi och livslust. Varje fiber reage
rade emot döden. O grymma verklig
het, som tillät en papperslapp vara det
avgörande för liv eller död~ 1\1ången
hand skäl vde, när den sträckte sig efter
lotten.

En ung man stod i närheten a v '2n
något äldre kamrat. De voro båda från
samma bygd och hade under fredstider
varit grannar. Den äldre hade icke för..:
stått den yngre i allt. Den yngres var
ma tro på den ende sanne Guden och
hans frimodighet hade mer än en gång
retat den äldre. De stodo bredvid var
andra såsom ofta förr, när uet gällt liv
eller död, och nästan samtidigt famla
de deras händer efter den ,-iktiga pap
persbiten. Sakta veko de b~lda upp de
hopvikta lapparna. :M ed ett stönande
föll den ~i1dres huvud ned mot bröstet.
Icke var han rädd för döden, han var
soldat} men hans tankar gingo till
hustru och minderåriga barn, till far,
mor o~h syskon. De behövde honom.
När kampen inom honom kändes som
mest olidlig, hörde han en stilla visk
ning från sin unge vän: »Kamrat, du
har fått en blank lott (nedskjutning).
Gud har låtit mig få en med nummer
(frigivning) för att jag, din ringe bro
der, må kunna rädda dig till ännu en
nådedag och för din familj, som behö
ver dig.» Och med ömma händer bytte
den unge ut sin lott mot kamratens.
Den äldre stod där handfallen och
stum. Drömde han eller hörde han rätt?
Kunde det finnas sådan osjälvisk kär
lek i världen? Han ville opponera sig,
me~ han kunde det icke.
»}Iälsa min
broder och säg, att jag dör lycklig i för
vissning om min själs renhet i Kristi
blod!» (Den unge mannen hade alle
nast en broder i livet.) En gäll vissling.
Alla nummerdragarna kallades tillhopa
och fördes bort till det väntande tåget.
som skulle föra dem till anhöriga och
hemmet. Sista synen de sågo var kam

raterna, S0111 uppställdes framför de
laddade gevären. Den unge kristne stod
där med ett ansikte, som strålade av
himmelsk glans. »Störst är den som gi
ver sitt Ii v för bröderna.» Skott hördes,
och tåget sattes i rörelse.
Denna sanna berättelse har mer än en
gång kommit i mina tankar och dömt
min egen stora kärlekslöshet! Världen,
Sverige och Kina äro fulla av kärleks
tiggare. Gå icke förbi dem! Säg dem
ett kärlekens ord. visa dem en kärle
kens handling, och ,,[ut och deras Ii ,
skola bli rikare, ja, genomstrttlas av
den Eviges kärleksstr~llkasta re.
»Själar döende tillhopa
utan kärlek hög och ren
ä ven med små barnen ropa .
Kan du dröja längre än?
Hasta till dem som en vän,
giv dem om och om igen
Kristi k~irlek hög och ren.»

lVen.

Diverse missionsnotiser.
Juni månad är vanligen de stora
samfunds- eller missionskonferensernas
tid. Så synes förhållandet vara även i
år. Gud gör dessa högtider till stor väl
signelse för många. Låt oss minnas dem
i förbön. Här må nämnas följande:
Svenska Mongolmissionens 43 :de
årshögtid i Stockholm den 1 och 2 juni.
Baptistmissionens 63 :de årshögtid i
Stockholm den 6-9 juni,
Svenska lvIissionsförbundets 62 :dra
generalkonferens i Stockholm den 10
16 juni,
E vange I iska
F osterlandssti ftelsens
84:de årshögtid i Stockholm den I I 
16 juni, samt
Helgelseförbundets 53 :dje årskonfe
rens vid Torp i Närke den 22-25
juni.
Svenska Kyrkans lvlissionstidning
meddelar att inkomsterna för icke sär
skilt angi"et ändamål under tiden ja
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noari-april detta år varit kronor
480.750: - . Det enligt budgeten för
samma tid beräknade beloppet är kr.
446.667: - , varför ett glädjande över
skott kan konstateras. Detsamma synes
för samma tid vara fallet med inkoms
terna för de flesta svenska missionerna.
Ett Guds under i denna vh bistra, hårt
engagerade tid.
Pastor och fru Thure Skoglund, till
hörande Svenska Baptistsamfundet ha
hoppats att i medio av juni månad med
i taliensk ångare fr~ll1 Venedig få resa
till Kina, men enligt de senaste under
rättelserna synes båten ej komma att
gå nu. A Baptistmissionens fält i
Shantung i Kina pågår arbetet som van
ligt. Vissa svårigheter ha dock uppkom
mit i förbindelse med de nya myndig
heternas krav på inregistrering av
missionens skolor.
:\ Svenska IvIissionsförbundets expe
dition har från den 3 maj pågMt en må
nads kurs i kinesiska. De fem elevernas
lärare har vari t missionär Gust. K y
ström.
Svenska Alliansmissionens styrelse
har nyl igen haft sammanträde. Bl. a. be
viljades beloppen för det kommande
verksamhetsårets budget för missions
fälten. Dessa belopp utbetalas i den mån
medel därtill inflvta. För Afrika kr.
44.200: 65, för Indien kr. 66.038: 29
och för Kina kr. 50.769: 70, aller till
sammans kr. 163.008: 64. Postför
bindelsen med missionsfälten i Afrika
och Indien har på sistone vari t dålig.
D~iremot komma breven från Kina myc
ket regelbundet.
Centralregeringens i det fria Kina
uppskattning av missionernas insats
~ir uppmuntrande. Vi taga oss friheten
göra ett utdrag ur deras i Sverige ut
givna organ »Kinesisk informations
tj~inst» för den 14 maj 1940. Vi läsa
där bl. a. följande: »Kommitteer från
det kinesiska Röda Korset ha inrättats
i mellersta och norra Kina. Kommitten
för mellersta Kina har utdelat ode medel
som av Centralregeringen ställts till
förfogande för underhållet av kostnads-
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tna sängar i missionssjukhusen och för
den kostnadsfria behandlingen av de
sjuka i de av kriget drabbade område
na. Samtidigt ha de försett de lokala
sjukhusen med farmaceutiska produk
ter.
Under juni månad 1939 bar i Hong
kong organiserats en utbndsk filial av
det kinesiska nationella Röda Korset.
som i stor u tstr~ickning har förSett det
fria Kina med farmaceutiska prochJ!.;:
ter.
Den kristna aYdelningen för de såra
des transport har organiserat 147 sta
tioner längs de stora vägarna i Hunan,
Chekiang, Kiangsi, Kwangsi, Shensi,
Honan, Hupeh och Kwantung. Dessa
mobila enheter och dessa mottagnings
stationer, som förfoga ö,oer 6. I 83 per
soner, ha under det sista årets förlopp
lämnat den första hjälpen åt 675,°7 0
sårade och bistått dem mecl kläder,
med mat och med husrum och har även
på annat sätt sökt trösta och hjälpa.
Andra sociala organisationer såsom
"De sårades vänner', de katolska hjälp
föreningarna och K. F. U. :M:s kris
tj~inst ha likaledes lämnat sitt stöd i
arbetet för att hjälpa de sårade.
Det är värt att särskilt omnämna de
sanitära tjänster som gjorts av mis
sionssjukhusen i de områden, som drab
bats av kriget. Den nationella hälso
vårdsförvaHningen ställer till missions
sjukhusens förfogande ett visst antal
kostnadsfria sängar samt medikamen
ter för kostnadsfri behandling av så
rade soldater, av personer som blivit
offer för luftbombardemang och av
sjuka flyktingar.
För upptagandet i
sjukhusen lämnas ett bidrag ay 50 cents
per sjuk person och per dag; för be
handlingen i klinikerna utgör bidraget
ro cents som inskrivningsavgift. Anta
let av de sjukhus som erhålla ett sådant
bidrag uppgår ti Il 7 I, och de förfoga
över 3.650 sängar.»

Jlartin Derghng.

10 juni
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Insänd litteratur.
Vredesdom och he111förlovning. Av G.
Dahl. Sv. Alliansmissionens För
lag, Jönköping. 88 sid. Häft. 1=75·

Om Apollos läsa vi i Apg. 18 :de ka
pi tel, att han var »mycket förfaren i
skrifterna.» Vid genomläsningen av
Gustaf Dahl's bok kan man icke annat
~in bIla samma omdöme. Den som läst
föreg'ående böcker av samma författa
re, t. ex. » ='Jåde n och Troslivet» ej ler
»Konungen kommer» , häJså helt visst
varje ny bok av honom med glädje.
Den nu föreliggande boken är ti 11 sitt
innehåll k:anske m era djupgående än de
föregående, i det att den i huvudsak be
handlar stora eskatologiska frågor.
Den behö,'e r Jäsas med eftertanke. :M an
skall då finna, att många dunkla frågor
Hl sin ]ösni ng. :M en den behöver läsas
under bön, ty den innehåller mycket
som är märgstarkt och som den i Guds
skola mindre bevandrade kanske icke
har sil lätt att genast fatta och förstå.
Böcker a,· detta slag ~iro av behovet
påkallade, på det att vi må kunna kom
ma fram till manlig mognad och så
bliva fullvuxna.
Ef. 4: 13·
,-!lIRllst HerR·

Niir Jesus IWllllflcr. A" Davicl Hede
gård. Sv. Alliansmissionens För
lag, Jönköping. 96 sid. Häft. 1:75.
» ~är Tesus kommer » behandlar ~i ,'en
den de' eskatologiska frågorna i stor
utsträckning. Bengel sade ju, att l ~p
penbarelselJC<ken är skri ven under tä
rar, och att den icke kan först;ls annat
änunc!er tårar. :Magister H~degård be
,·isar sig i denna bok vara <~n vägleda
re, som man med fullkoml ig trygghet
kan anförtro sig åt. J-Ian håller sig
strängt och orubbligt vid det uppenha
rade ordet. Dfl man Jäst om de veder
mödor och straffdomar som nu övergå
och som framdeles komma att övergå
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"äriden och har i minnet vad boken så
tydligt framhåller, »förlorar man icke
besinningen», utan man tackar Gucl. att
man blivit medborgare i ett rike som
icke kan Läva.
August Berg.

Ki'!/,as starke 11tan. Chiang Kai -shck.
Av Elis Anvill. J. A. Lindblads
Förlag, Uppsala. 232 sid. Pris kr.
4: 75·

Det ~ir el.1 synnerligen intressant och
upplysande bok om Kinas starke 111 an.
som 'utkommit på LindbJacls Förlag.
Det är ej möjligt att nu ge <~n redog()
relse för innehållet, men kapitelrubri
kerna kunna kanske ge en antydan där
om. De ~iro: För~ddrahemmet och barn
domstiden; Brytningsåren; Officersu t
bildningen; Ee,·olu tionären; Rösten
över ,-attnen; Den hopplösa kampen:
Det ljusnar; Ökat ansvar; Chiangs sc
gertag ; Chiang och kommunisterna;
Chiang och ck utländska makterna:
K~irJekssagan; Chiangs auktoritet V;lX
er; ::\;ya sdlrighet::r nya segrar 
ny resignation; »Semestern» slut 
nya mödor v~il1ta; Fortsatt kam]) mot
kommuni sterna; Chiang som civilriks
byggare ; Chiang och japanerna: Chi
ang » SOI11 människa och präst ».
Boken ~ir väl v~i.rd att läsas och re
kommenderas '-armt.
ll1al'tin Li71d::ll ,

»Av nåden ären l frälsta genelll tro
OCII det icl2e av eder sjähla} Guds
gr/va är det icke av gärningar} lör
att 1'ngell slwll berölIl1fw sig. TJI hans
verk äro 'uI} skapade i Krishls .TeslJs tdl
-

(;ud förut /tar
berett) lör att vi skola vandra i dem.»
(Ef. 2: R- ro.)

goda gärni'n gal') vilka
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STARKA VINGAR.
Herre, giv mig starka vingar,
att min själ kan flyga opp
uti vida, vida ringar
upp mot bergets högsta topp.
där vill jag mitt näste reda,
. som ej någon kan ofreda.

Herre, giv mig starka vingar,
som förmår mig bära opp,
när mig motvind ofta bringar
prövningar till själ och kropp.
Styrk mig då uti min flykt,
Herre. när jag är betryckt!
Herre, giv mig starka vingar,
som i storm kan hålla ut!
Starka; att den icke tvingar
mig tillbaka, som förut.
Framåt, uppåt, vill jag fara,
upp till himlens helgonskara.

Herre, giv mig starka vingar,
att jag höjd från jordens grus,
uti rena sfärer svingar
och ej störd av larm och brus
fri kan leva, fritt kan tänka,
fri från irrbloss, som nu blänka..

Herre, giv mig starka vingar,
att tiJl slut jag himlen når!
Hjälp att slapphet icke bringar
mjg till jorden och dess snår,
full av grova vassa törnen.
- Giv mig vingar, såsom örnen!

CARL HOLMER.

REDOVISNING
för 111edel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under maj 1940.
Allmänna missionsmedel.
76-:1:. G. E., Vetlanda, »i st. för blom
mor vid Augusta Gustavsson o.
Helena Steens bår" . . . . ... ...
5:765 . ;, ;\Iarkus 16: l-± -~O » . ...... . . 1.000:7GG. R. E., Piteå, till Maja Lundmarks ullderh. ..... . ......... 100:50:7G7. A. c., Sthlm .. . . . ... . .. . ... .
50:768. E. H., cl:o ......... ... . . . . .. .
771. Koll.
i Betesdakyrkan, d:o,
Kristi Himmelsfärdsdag . ..... 561 :70
i72. En sparbössa lämnad i d:o, d:o
31:773. n. o. K. L., d:o .. . . ......... .
30:77-:1: . J. v. M., d:o ... .. . .. ... . . ... .
50:775. C. A. D. n., d:o . ...... . . ... . .
20:li6. J. S., uppsala . . ............. .
10 :777. ;, I st. för blommor vid Anna
Svenssons bår, gm H. L., Storvik
.. . . . . . ... . . .... ... .. .. .
5G:20:778. H. o. I. J., Gbg ... . ......... .
779. E. J., d:o .. . ... .... . . . . . .... .
15:780. E. E., Ersnäs, till Hauna o. Selfrid ErikssOlls uT\d~rh. . ..... .
5:-

781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.

791.
792.
793.
794 .
795.

A. F., till d:o gm d:o .. . . . .... .
A. O., Norclerön ............ .
K. K, Brantås . ...... .. ... .. .
Föreningen Anspråkslös, Hårdkrankeryd .... . . . ..... .. . . . .
.\<1. S., ~10ra ..... . . ... .. .... .
L. S., Kristianstad .. . . ....... .
Lärarinna o. barn i Niemiselsby
skola
. . ...... '" . ..... , . ' "
B. N ., östersund ............ .
»O nämnd ;> , Uppsala ......... .
Vänner tillhörande Mariestads
Missionsförsaml.
.. . .. . ..... .
J. S., Kvidinge ....... . .. . .. .
A. L., Östersund ......... . .. .
E. S........................ .
S. S., gm d:o . ..... ......... .
R. Ö., Vetlanda, »ett löfte » ... .

10: 
20:
20:

50:
30:
7:75
10:
25:
10:
100:
50:

6:
20:
5:
150:

706 . E . o. S. S., HovnlD.nlol'p, »i st.

för blommor på Anna Svan
bergs grav » ....... . ....... .
797. E. T ., Kåge, till T. Lindgrens
underh.
. .... ...... . .. .. . .. .
799. E. B., Sthlm . ......... . . ... . .

5:
25:
5:
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800. A. F., Edsgatan, »tackoffer » ...
801. E. A., Duvbo, »i st. för blomma
vid Tekla Lilljeqvists bår» ....
802. L. K., tillägg till koll. i Betesda
kyrkan
. .. ................. .
803. M. T., Lilla Edet ............ .
805. E. E., Sävsjö, »minnesgåva» "
806. E. J., Boden, till Joh. Aspbergs
underh.
. .... " .... . ....... .
807. Koll. till årsmö te t fr. Länkarna
i Piteå ..... . .... . ......... . .
808. S:t Pauls Ungdomsfören. . ... .
809. Koll. v. möte i Alliansfören . ka
pell på Essingell 5/5 ...... . .. .
810. Rest. fr. försäljningen i Söder
omsjön, till Runa Häggs un
derh. . ....... . ............. .
811. N. H., Värna mo . . .......... .
812. A. D. D., Karlstad, »provision »
813. C. o. A. P :, Mörön, till Hanna o.
Selfrid Erikssons underh. . . . . .
814. A. T., Vallen, till d:o gm d:o .. .
815. \V. o. B. L., Kumla , »en ta ck
samhetens minIlesblomma p å
Farbror Hembergs grav » .... .
816. K. O., Munkflohögen ........ .
817. »! st. för föd elsedagen, till
j\L E. » .... .. ....... .. ..... .
818. L.
. ... . .......... .. ....... .
819. G. S ., till Ebba Videns underh.
823. H. S., HillsUlld, »ur sparbössan »
824. A. K., Stensjön . . ..... : . .... .
Höganäs
825. Sparbössetömnillg
11/5 ..... .. .. . ... .. ..... . .. .
826. » Josef o. Gunnar, en blomma på
Mors grav» . . ......... . ..... .
..... . ....... . ....... .
828. ), SJ>
829. Vänner i AJlten .... . ..... . .. .
831. A. N. . .. . ......... .. ....... .
832. E. G., Holmsulld , till Hanna
\Vangs ullclerh . . . . . ... . ..... .
837. K. F. U. M:s Triangelpojkar,
Nkpg
........ . .... . .... . .. .
838. L K., Linköping, till Ebba Vi
dens underh. . .. .. .......... .
839. Ödeshög Kyrkl. syfören. . .... .
840. A. L., Alvsbyn ...... . ....... .
841. A. E., N. Eclsbyn, till Runa
Häggs underh. . . . .... . ..... .
842. E n vän i Norrland, gm N. D . . .
843. E. le . .. . .... . .............. .
844. »Länksparbössan » i Stockholm
845. L . M. F., till Frida Prytz o. Ma
ria NylillS underh. . ... .. .... .
849. K. o. L. J., Flisby .. . ........ .
850. »:\tlåndagssyfören .» , Nkpg . . .. .
851. Oscars Kyrkl. Ungd. Förbund,
försäljning 18/5, till Arne Bendtz
Ull de rh.
. ............ . . . ... .
852. J. F. E., Edane, till N. Styre- .
lius underhåll ....... . .... .. .
853. Alvsjö Kyrkl. :\1issionskrets .. .
854. Naglarps :\Hg . .... . .... . .... .

5:

5:
5:
10:
25:

50:

53:45
15:
25:

23:40
10:
6:75
5:
10:

10:
7:75

28:
10:
25:
10:
25:
140:
:>0:
100:
10:

5:
10:

30:
10:
150:
10:

855. M. o. J. v. M., Sthlm .... . ... .
............... .
857. }) Tackoffer»
858. Länkarna i Nkpg, sparbösse
tömning 20/5 ............... .
859. Kinakretsen Gbg, till C. G. Nord
berg o G. Goes underh. . ..... .
860. Koll. i Söderhamn .......... .
861. D:o i Skattungbyn .......... .
862. A. P., d:o .................. .
863. Skatlul\,gbyns l11issionssyfören.,
resebidrag
.. . .......... . .. .
864. Koll. i Orsa ............... . .
865. D :o i Edsbyn ......... . ... .. .
866. C. R , Gävle ........... . .... .
867. Koll. i Hagmuren .. . ........ .
868. H. M., Sala ..... . ......... . . .
869. L. M., d:o .. . . .. ....... . .... .
870. A. \.v., d:o . . ............... . .
871 . Till Ella Dahle o. Astrid Hå
kanssons underh . . .. ... ..... .
872. Koll. i Björsäter 24/5 ....... .
873. Solglimten, Värna 25/5 .. .... .
874. Koll. vid Länksammundragning
i Evertsholm 26/5 .. . ... .. .. .
875. C. A. D. B., Sthlm ........... .
876. Koll. vid Thyra Lindgrens be
sök i Rökå skola 23 /5 .. . .... .
877. R. L., Eksjö, till Arvid Hjärt
bergs underh. . . .. ......... . . .
878. r. B. E., Karlstad ........... .
879. J. N., Rockneby, till Elna Le
nells underh. . . . . ........... .
880. Karstol'ps Mfg, offer - o. spar
b össetömlling ........ . ..... .
881. »En länk » .... . .. .. ..... . ... .
882. E. o. H. O., Gbg, »tionde » .... .
883. G. o. V. J., Husaby ...... . .. .
885. »Åt Herren » ......... .. ..... .
886. »En blomma » .... . .... . .... .
891. Koll. v. Thyra Lindgrens besök
i Kåge
... .. ......... . ..... .
892. D:o i Boviken ........ . .. .. .. .
893. Vänner i Alingsås, vid böne- o.
offerstullden 28/5 . .. ........ .

100:
50:
56:
35:
25:
22:
10:

2:50
31:50
23:20
50:
16:
10:
5:
5:
lOO:
17:25
50:

78:22
10:
15:
20:
25:
20:
75:10
20:
70:
100:-
15:
5:

50:
23:25
125:

Kronor 6.420:82

Särskilda ändamål.
l(JO:
10:
5:
61:
900:
8:
40 :

405:
20:
80:
100:

762. Till Gerda Carlen , enl. överensk.
763. A. o. A. B., Duvbo, till L Ack
zell, för verks. i Tali ... . .....
7G9. E. P ., Lindesberg, till Maria Nylin, att anv. efter gottf. .......
770. A. D., Kristdala, till r. Ackzell,
att anv . enl. överensk. ....... .
798 . E. T., Kåge, till T. Lindgren , att
an". efter gottf. ..... . ..... . ..
834. A. J., Alingsås, till »Barmhär
tighet :> o. »Tacksamhet » hos
Maria Pettersson, SinaIl. .. ....
820. G. H., Luleå, till Joh. 'Aspberg,
a tt anv. i verks. ... .. ........

15:
10:
10:
25 :

25:
50:
10:
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821.

),Judillls minne », till Aslrid Hå
kansson 10:-, Ella Dahle 10:-,
Arne 13cndlz 10:-, alt an\'. efter
gottt'.
. . . ...... . . ... . ... ... .

827.

Allianslänken, Sthlm, till 3 skol 

83J .
833.
834.
835.
i)\) ,
S·''·

8 ·Hi .
8-±! .
8-18.

884.
887.

S 88 .
SS\).

-800.

10
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Allmänna missionsmedel
Särskilda ändamål
S. M K's Pensionsfond
30:

gossars underh. . . ... . ..... . . 200:
G. K. G., till Frances o. Ake
Haglunds verks. . . .. .... . ... .
10:
F. l\'1., :Vlörby, till evang. un
derh. . ........ . . .. ......... .
30:
L K., Katrillebolm, till L Ack
zell, att anv. efter gollf. ..... .
25 :
Syfören. nr 1, Sthlm, till bibel
kv. i Loyang ........ . . ... .. . llf\ :46
Söndagsskolbarnen i Algarås,
till ;\1aria Petterssons yerks. . .
16:56
L. l\J. F., till E. Sjöströms bi
b elkv. fru Hsillg i Chiehhsicn
1S0:
D :0, för inköp av biblar för in
födda i Kina . .............. .
10:
M. S., till barnh. i Sinan. . . .. .
10:
Till ~\'Iaria P etterssons bamh.
5:
Onämnd, till Elua LenelI, att
5:~
anv. efter eget goltt'. .... ... . . .
Barn i Vallerås småskola, till
nödl. barn ... .. ........ . ... .
1:S5
Gm L. :\J. F., lill ~\Iaria Petters
sons barnh . ..... ..... ...... .
42:05
L. K., Klillternåla , till c1:0 .... .
35:
Kronor

LAN D

863 :01

S. M. j{:s P ens ions/olld.

822. Syföreningen Il:r 3, Slhlm ....
Sj!j. S. M. K:s sy fören . n:1' 2, d:o . .

56:
70:

Kronor

126:

S:a under maj mån. 1940 Kr.

)

940

6,420: 82
863: 91
126: 
7,470: 73

J/ed vormt tack till givore"

»Lålolll oss träda fram tör hans ansikte
llled tacksägelse och höja jubel till hOI10m
med lo\'sångcr. »
Ps. 95: 2.

Missionstidningen
Sinims Land.
Organ för Svenska !I1issionen
utkommer 1940 i sin 4s:e årgång.

Kina)

Tidningen utkommer med 20 nummer om
året. Den ini1ehåller uppbyggelseartiklar,
brev från mis sionä rerna, berättelser från
missionsfältet, meddelanden om hemarbetet
och missionsnotiser från olika fält.
Tidningen kostar: helt [I r kr. 2 :25, tre
kvartal kr. l :73, halv~lr kr. l :23, ett kvartal
kr. 0:90.
Till utbnc1et kostar den kr. 2 :75 pr :1r.
Prenumention kan verkställas på posten
men ställer det sig fördelaktigare för Missio
nen om den verkställes på vår Exp., Drott
ninggatan 55, Stockholm.
Redal:tiun ell .

IN NEHÅL L:
Ny nåd. - Bibelord om sommaren. - W. H. \'Varren - Från Red . och Exp - S. M. K:s
Bibel , och Ung::!oms\'eckor sommaren 1940. - Från missionärerna . - Kinesiska idyller.
Div. missionsnotiser. - Insänd litteratur. - Redov. - Missionstidningen Sinims: land.

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

Telefon: 104459.

105473.

Postgirokonto n:r 50215.

Stockholm 1940. Boktr. A .-B. P . A. Palmers Htr.

10 JULI 1940

N:r 12. 45 ARG.

PREN.-PRIS 2: 25

.......

'I
l

~
~:=;

~

F
"l

~

Il

-..fl

~~ 1"

.H

~

l

--Jl

r

-'II

~ 1l~

~or§IIIJNINGEN.

~12

~
T }X ~z5~·UIND· ~~
~n

9

C

'A

t

(f~

~

~

~.

III:;

:;, :I.
'~\

p.:;z.

47

-

~

l~

·ORGAN·'FÖR~~ONr::N"·I·KINA..
~

U

~.,-

I

rt-

»

JJ

~

~

_.}l
-:T

'

"

ANSVARIG UTGIVARE:

M. UND'tN.

Deltagare vid '>veckan» på Holsbybrunn 1940.

I

1
~

-

--

SINIMS LAND

154:

10 juli 194:0

»TAGEN ALLTID TRONS SKÖLD,»
Det är trösterikt att aposteln Pau
lus, då han beskriver den romerska
vapenrustningen och tillämpar den på
kristet liv och arbete, säger: "Tagen

hoppningar skulle bli gäckade. Vi ha
sett framåt med stora förhoppningar,
men resultatet blir i själva verket yt
terst magert. Vi hade gått ut fulla av

alltid trons sköld". -

hopp, men fingo vända åter utan den

Aposteln tänkte

på den tidens mest framstående kriga
re, den romerske soldaten, väl tränad
och försedd med förstklassiga vapen
för både försvar och anfall. Bland vap
nen räknar aposteln skölden såsom va
rande av särskild betydelse. Den skulle
a Il t i d tagas med. I moderna krig
har den förlorat sin betydelse. Den
kan ej skydda mot eldvapen. Men un
der den tid, då Paulus levde, var den
ett skydd, som kunde användas för att
skydda kroppens olika delar för angri
parens vapen. Skölden kunde vara till
verklig hjälp, och trons sköld var en
verksam kraft i Pauli liv.
l.
Trons sköld hindrar oss icke
från att råka ut för faror. Aposteln
Paulus fick i likhet med sina medarbe
tare ofta utsätta sig Iför faror och svå
righeter för att kunna utföra sin gär
ning. Detta är också en sanning, som
gäller oss i vår tid. Missionärer, som
arbeta i trakter där strider utkämpas,
och de, som måste färdas på osäkra
vägar, få ofta erfara huru Gud nåde
fullt bevarar dem och räddar ur faror,
n:en de måste, om de skola kunna ut
föra sitt arbete, åter och åter utsätta
sig för faror.
2.
Trons sköld förhindrar icke att
vi mötas av missräkning. Det ges stun
der, då det synes som om alla för-

glädje, som vi liksom njutit i \förväg.
- År 1932 återvände en veteran bland
missionärerna till sitt fält efter ett be
sök vid kusten, och han hade glädjen
att ha med sig ett sällskap unga mis
sionärer till sina långt bort belägna
trakter. Innan 12 månader förn u ti t
efter han återkomst, hade hans ende
äldre kamrat och en av de unga, en lä
kare, dött i tyfoidfeber. Det gick sedan
sakta för de andra att öppna några nya
missionsstationer på det svårarbetade
fältet, och slutligen tillstötte politiska
svårigheter, vilka gjorde det omöjligt
för de nya missionärerna att stanna
kvar. I september 1939 var den gamle
veteranen åter ensam i sitt arbete, som
han fortsätter i hopp om att dagen åter
skall gry, då nya arbetstillfällen skola
givas. Är han ej missräknad? Jo, men
trons sköld har möjliggjort arbetet un
der de förflutna åren, några ha därun
de blivit vunna för Kristus, och även
nu, under återtågets tid, lever hoppet
kvar.
3· Trons sköld bereder icke oemot..:
taglighet för fysisk svaghet, själslig .
trötthet, sjukdom eller smärta. Apos
teln synes ha ansett scmliga sådana

erfarenheter vara Satans sändebud,
som skulle slå honom, lör att han icke
skulle förhäva sig. Våra erfarenheter
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äro likartade med hans. Många av
våra missionärer behöva nu och då
komma in på sjukhus för att få be
handling för sjukdomar av olika slag.
Det betyder ej att trons sköld är ur
stånd att skydda, utan att något med
ett högre mål är i verksamhet. U tan
verken få förstöras, men själva huvud
fästet förbliver oskadat. Förtruppen
kan bli -hindrad, med den alltid seger
rika huvudarmen tågar framåt.
4. Trons sköld bevarar från att
förlora frimodigheten. Om vi läsa
Rom. IS: 22-29, finna vi, att en rätt
så gammal missionär höll på att plane
ra en rätt lång och mödosam resa, som
för resenären skulle innebära stora
risker och svårigheter. Dock längtade
han efter att resan skulle komma till
stånd så att avsikten med den skulle
kunna bli förverkligad. - En sådan
ande få vi också i vår tid se exempel
på, och därav förstå vi, att trons sköld
är tjänstduglig. Jag tänker t. ex. på
en nutida missionär, som på grund av
sin ålder ej behövde bära någon an
svarsfull arbetsbörda. Han reser långa
vägar för att på avsides belägna mis
sionsstationer ge hjälp i arbetet med
bibelskolor, och hans insatser äro myc
ket uppskattade.
5. Trons sköld är ett säkert skydd
mot pessimism. I Pauli brev få vi ofta
läsa om händelser, vilka komma oss
att förstå, att det vid många tillfällen
i Pauli liv legat nära till hands att
misströsta på grund av förhållandena,
i vilka han befann sig. Han talar om
det dåraktiga, det svaga, det ringa och
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föraktade, som Gud utvalt för att han
skulle göra det till intet, som var nå
gonting, och det var ett ganska under
ligt val, tills det sammanställdes med:
"I är~n i Kristus Jesus, som för oss har
blivit till visdom från Gud, till rättfär
dighet och helgelse och till förloss
ning". Detta gäller också i dag, och
härigenom utplånas fullständigt ring
heten hos det svaga, som Gud utvalt.
6.

Trons

sköld

skyddade

Paulus

från oro och ängslan på grund av väx
lande förhållanden och omständighe
ter. Även om han var mycket bekym
rad för sina medkristna, misströstade
han icke med tanke på dem. Han sä
ger: "J ag har stor bedrövelse och oav
låtligt kval i mitt hjärta", men den av
delning, ur vilken detta citat är häm
tat, slutar med lovsången: "Av honom
och genom honom och till honom är ju
allting. Honom tillhör äran i evighet,
amen."

Sålunda kunna vi se huru trons
sköld skyddade aposteln Ifrån missmod
och gjorde det möjligt för honom att
säga: "I allt detta vinna vi en härlig
seger genom honom som har älskat
oss." - Den skölden behöva vi nu i
Kina och i andra länder lika väl som
den någonsin behövts under gångna
tider, och vi få ständigt se bevis på att
den alltfort användes och blir till den
hjälp, som avsetts med den.

W. H. WARREN.
(Efter China's Millions.)
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Maria Hultkrantz 60 år.

Fröken 1110ria I-fllltluOJlfs} en av våra
missionärer som av ll~dsoskäl ej längre
är i aktiv tjänst, fyller den 2I juli 60
~tr" Hon utreste till Kina för" första
g~LI1gen I907 och återkom till Sverige
I9I2. Påföljande år utreste hon för an
dra gången till missionsfältet, och ar
betsperioden då varade till 1922. Efter
detta år har fröken Hultkrantz varit
bosatt i hemlandet. Under största delen
av arbetstiden i Kina arbetade fröken
Hultkrantz tillsammans med fröken
~Iaria Pettersson i Sinanhsien Ho. Med
uppoffrande kärlek gav hon ut sig själv
i gärningen där, och med varmt intres
se följer hon alltjämt detta arbete. Det
har varit en svår prövning för fröken
Hultkrantz att hon ej kunnat återvända
till missionsfältet. Må Missionens vän
ner på högtidsdagen ihågkomma henne
i sina förböner, och må de göra den bö
nen med tacksägelse! Vi tacka Gud för
elen insats som fröken Hultkrantz gjort
i vårt arbete och för den trofasta kär
lek, varmed hon alltjämt omfattar det.
~Iå högtidsdagen och kommande år bli
rika på välsignelse, lycka och kraft
från Gud! :Nled den önskan giva vi här
med ett uttryck för vår varma lyck
önskan.
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Holsbybrunns »veckan» 1940.
Med undran och b ~-i.van var det som
förberedelserna för denna vår »vecka»
gjordes. Skulle vi verkligen få ha den,
skulle yi få ha fred så länge? Ja, s{t
frågade vi varandra - och Gud. NLl
är »\"eckan» över, Gud gav oss freel
och han välsignade vår samvaro.
En stor skara voro vi som samlades
pi't fredagskvällen, den 2I juni, och mis
sionsföreståndare J11 artin" Linden häl
sade alla varmt v;:dkomna. Hans text
var hämtad ur 2 Kor. I2: 9: »Min nåd
är dig nog, ty kraften fullkomnas i
svaghet». Jag vet icke, sade han, om vi
någon gång känt oss så svaga inför
tanken på en »vecka» . som vid tankell
på denna. Det är inte bara oron i värl
den som har gjort oss svaga, men det
är ockstt första gången efter våra käre
farbror Erik Folkes hemgång som vi
planerat för en »vecka», och det har
gjort att vi känt oss mycket svaga. Han
har betytt så oerhört mycket för våra
»veckor», och därför först å ni hur svårt
det varit att inte kunna rådgöra med
honom. »Min nåd är dig nog», säger
Herren, och det skall han visa oss. Vi
ha fått komma hit och vi ha känt oss
välkomna, det är Guds nåd som gjort
detta, och vi tacka och prisa honom här
för.
Nu följde presentationen, och efter
att gemensamt ha bedit Fader vår, skil
des vi den första kvällen av »veckan».
Nlorgonbönerna höllos a v missions
sekreterare l\!Iartin Bergling och till
text hade han valt Apg. 26 kp. Här
ställdes vi inför de tre huvudfigurer
na, Festus, Agrippa och Paulus. Festus
med sin helt avvisande inställning inför
Guds kallelse. Agrippa, som stod där
halvt om halvt villig. »Föga fattas att
du övertalar mig» - . »Föga»; tve
kande - fruktande inför vad det kun
de kosta. Och så ha vi Paulus och hans
triumferande utrop: »Jag önskar att
alla måtte bli sådana som jag - med
undantag av mina bojor.» Nu gällde
frågan: vilken av dessa tre likna vi, hur
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ha v i va lt, ha vi avvisat Kri stus, stå
vi tvekande eller ha vi tagit emot ho
nom? rden vi ställdes också inför nöd
yändigheten av att ärligt se tillb aka på
den väg vi gått, liksom Paulus gör i
9~ r2 v. Vi få inte överskyla något el
ler skjuta skulden på någon annan, utan
s äga: det är jag, som gjort det. Gud
gi ve 'oss n ~ld till en verkligt ärlig över
blick på syndavägen, så att vi kunna
komma fram till korset och genom J esu
blod få kraft att g å hans viljas y ~tg. I
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»Bibelns segert~lg ge nom världen » var
rubriken för ett studium, som lagts som
ett föredrag. Det var talande bevis som
framlades. Bibeln är den mest älskade
och mest hatade boken, och den mest
lästa. Dess läsekrets ökas årligen
över hela jorden. Ordet skall icke å ter
komma f åfängt. En dag var bibelstu
di et en » blombukett», plockad ur .foll ,
4: r~38. En blomma hette nitälskan.
Det stå r att Tesus 1'I'I,åsf e taga vägrl1
ö\'er Samarie~. En hette: ett lägligt

Interiö"r av kyrkan i Holsbybrunn.

den IS v. möter oss uppgiften att hjälpa
andra. Vi , som själva blivit förda från
mörkret till ljuset och funnit frälsning,
, Yi ,få lov att tala om vad vi funnit oc::h
P ~l så sätt föra andra fram till samma
frälsning, till Gud.
Bibelstudierna leddes' av mi ssionär
August Berg. Ett ämne var: Nyckeln
till bibeln. Utgångsorden voro Ps. r J9:
130 och Luk. 24: 45. Det är Jesus, som
skall öppna våra sinnen. så att vi för
stå vad som ' står i bibeln, och då han
Htt göra detta, skall ' bibeln giva ljus
och uppenbara Guds kärlek till oss. Den
skall visa oss, hurudan Gud är och hu
rudana vi äro. Vårt liv skall up
penbaras för , oss i bibelns ljus, men
'vi skola också däri finna hjälp. En
viktig förutsättning för att lära oss
känna 'bibeln är, att vi läsa den
j
ordning, inte hoppa hit och dit,
l1ien vi skola också läsa den under bön.

tillfälle. Det var den 7 v . : »Giv mig
att dricka.» En annan stdlande blom
ma var v. 28: »Låt krukan stå» . Kvin
nan glömde allt för att tala om vad hon
funnit . Den sista blomman var 35 v.
»Se på skörden ». Det är skördetid~
:Men i Guds rike är det sånings- och
skördetid på samma gång och alla da
gar. Det sista bibelstudiet handlade om:
Välsignelse. Första g ången ordet vä l
signelse förekommer i bibeln är i
I 1\10s. I: 28 då Gud välsignade män
niskorna. Sista gången det förekommer
i G. T. är i Mal. 3: ro och gäller dem
.som förde full tionde till Guds förråds
hus. I lIIatt. r4 :',19 läses 0111 hur Jesus
välsignar de g å vor som läggas i hans
hand. Den sista välsignelsen av vår
Frälsare återfinnes i Luk. 24: 5r~52.
Han välsignade lärjungarna med ut
'sträckta händer, de sågo upp å t och de
ras ,M ästare försvann för dem. Jesus
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såg ned på dem och jorden försvann,
men de voro välsignade - välsignade,
för att bli va andra till väsignelse.
11issionsföredragen hade till gemen
samt ämne: ?vIissionens tacksägelseäm
nen. Fröken L1:sa Blom hade fått sig
förelagt dem som rörde hem landet. Det
största är, att vi få vara Tesu Kristi
tjänare, Guds medarbetare.' Vårt stora
tacksägelseämne är också för honom
som började, Erik Folke,· för allt vad
han fick giva, för bans innerliga kär
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ra P:l» missionärerna andebesatta bus
för att på det sättet driva dem därifrfm,
men därigenom fick missionen präktiga
hus för billigt pris! Att vi tillhöra en
liten nation som icke på något sätt är
med i kriget, är ett oändligt stort tack
sägelseämne, därför att de därute ha
större förtroende för oss.
l\'fissionsföreståndare i11artin Lindens
~imne var: med tanke på dem som :el tt
gå hem. Hur skulle vi, sade han, kunna
nöja oss med att endast tala om hem ar-

På väg ur kyrkan.

lek och för hans föredöme. Vi tacka för
alla våra missionärer, de som gingo ut
i början, de unga som kommit under
åren och de unga som komma. Vi tacka
också för att Gud givit våra vänner ut
hållig, offrande kärlek, för att alla våra
behov blivit fyllda och vi fått tillstånd
att sända ut medel till Kina. Våra
»veckof» och våra »Kinalänkar» äro
också tacks~igelseäl11nen. Och, vi tacka
Gud för hans förtroende till oss, att vi
ännu få den stora nåden att hålla på
med vårt arbete och för att vi ha frid
mitt i strid.
:rl'1i ssionssekreterare iv! artin Berg
lings ämne var tacksägelseämnena på
fäl tet i Kina. De blevo till under för
våra ögon. Skillnaden mellan första ti
den och nu - oerhört stor. Då fick elen
vakt, som släppte in farbror Erik i
Yuncheng, straff, nu äro alla missionä
rerna v~llkomna. Förr sökte de att du-

betet och arbetet P~t fältet j ust nu, det
hade inte varit nog. Vi måste också tala
om dem som fått gå hem. »Jag tänker på
alla de många som under dessa 53 år
ha bedit och offrat för :~\/Iissionen.» Så
nämndes några namn på personer som
vid föregående »veckor» på Holsby
brunn varit med men nu äro hemma hos
Gud. Till sist stannade vi inför minnet
av farbror Erik Folke och vad han be
tytt för Nlissionen, för oss personligen
och för våra »veckor». Avslutningsor
den voro: »Tänken på edra lärare 
sen huru de slutat och efterföljen deras
tro».
Vi hade två söndagshögmässor un
der »veckan». Vid söndagens, midsom
maraftonens, predikade missionär Au
gust "Berg med ledning av Luk. 5: I 
I I, om, hur JeSLlS kallade Petrus att
bliva människofiskare. Han vill göra
oss alla till det, oss, som kommit till
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h0110m och tagit emot hans frälsande
n:lcl. Petrus fick löftet, han fick också
se det förverkligat, så kunnna också vi
f~t göra, om vi i lydnad gå in under kal
lelsen.
_\Iidsommardagen
predikade mis
sionsföreståndare il! artin Linden över
Luk. I: 57-75, och den genomgåen
de tanken yar: .så stor barmhärtig
het. Sakarias och Elisabet hade länge
bett Gud om en son, men bönen hade
icke blivit hesvarad. Nu såg det omöj
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bliva en verklighet för oss alla. Den
måste upplevas. -Vi kunna icke leva på
andras tro, vi måste ha en egen. Det
var dessa sanningar, som den sista ta
laren ville göra levande för oss.
Det var mfll1ga med\Cerkande talare
under »veckan» som annonserats. Vi
fingo flera då vi kommo ned till Hols
bybrunn. Bl. a. apotekare Karl Nile
nius) som talade till oss en e. m. Hans
~imne yar: Guds medarbetare. Gud har
täckts att kalla alla sina barn till sina

En grupp deltagare.

ligt ut. Då grep Gud in och då kom
hi ITImelens krafter i verksamhet och så
sker ett under: då bevisade Gud så stor
bcU"mhärtighet. Så stor barmhärtighet
v i 11 Gud också bevisa oss. Han ser ti 11
vi'! ra personliga önskemål, men vi få lov
att överlämna åt honom förverkligandet.
N ågot som ingår i Guds barmhärtighet
är. att han vill frälsa oss och beskära
oss att få tjäna honom utan fruktan i
hel ighet. Gi ve Gud, att denna hans kär
lekstanke bleve förverkligad med oss
var och en.
Domkyrkoorganist Gösta H arhn ta
lade därefter över de fem åter
selende verserna av texten. Det börja
de. med, att Gud utvalde Johannes, det
börjar alltid så i ett liv som har med
Guä att göra. Om Johannes också som
ba 1"11 var medveten om sin höga kallel
se. Se'! kom det dock en dag då han själv
m:tste uppleva elen. Drömmen måste

medarbetare, ingen behöver att stå
utanför. Missionär C ad-Gustaf N ord
berg talade samma e. m. om: det glada
budskapet, om hur det verkar därute i
Kina. En annan e. m. talade han om
hur själarna hungra efter levande Gud.
I sanning underbara vittnesbörd öm
Guds gärningar. Fröken Gerda Gus
tavsso'n berättade en e. m. så gri
pande om förbönens betydelse för
arbetet ute på fältet. Följande e. m. gav
hon skildringar från arbetet bland
kvinnorna. Ett rikt, välsignat arbete.
Så ljöd frågan: Var finns arbetarna?
En e. m. var det fru Birgit Bergling och
fröken Lisa Blom som talade~ den förra
om erfarenheter av Guds godhet i Kina,
den senare om svar på bönen om nya
missionärer sedan 1926. Den sista da
gens e. m. var det fyra korta vi ttnes
börd. Fröken Hildur Blom påminde om
dem som stått i kampen från begynnel
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sen av vå rt arbete och dem som ännu
vare nda ell t;Lllkte på honom , far lq·or
stå kvar i den därute. Ett par av »c!e
Erik. 50111 nu star med i den v itklädda
unga », fröknarna Jlifargit Cedcrholm
skaran. fvIissionsförest ;l11dare JIa ;-fin
och Gert y Kaltgre·n avlade personliga
Lin(Ln började, och hans text var Ord
spr. 26: 2·0: »:.\fär veden tagit ::lut
vittnesbörd varefter direktör G. P.
Jolmson avslutade med ett anförande slocknar elden», och han p{lpekade hur
under ledning av Upph. 8: 1--+.
viktigt det är att alltid hava ved till
idids.ommaraftonen var det den obli d en he liga elden. Den elden vill brän
na bort allt orent ur våra bj~irtall och
gatoriska fosterländska fe sten vid mid
li\-, så att vi kunna bliva rena heloffer
sommarstången med den lika obligato
P,'l Herrens altare. Fröken L isa n'om
riske talaren: missionär August Berg .
På kvällarna var det många 01 ika ta  utgick fr å n Jesu ord: »Om någon t;)rs
tar , så kOlllm e han till mig och dri\..' k c » .
lare: Fru Hirgit Bergling talade en
Vi
kunna vara vissa om, sade hOI1, att
kväll om nödvändigheten av, att vi,
Herren Jesus är h;\r inne i kvid!. Du
som givit våra hjärtan åt Gud, också
giva våra kroppar som ett heloffer. Frö kan sluta dina ögon och se gestaltell sa
ken Ella Nilssons anförande samma som vi äro vana att se honom lll ~lhd.
med den öppna famnen. Hans 6gon
kväll gick i full samklang med det för
söka här omkring, är det någon SOlll vill
ra. Vi äro kallade att följa Herren Je
ta emot yad han bjuder? Kom. s~t ger
sus, och då må ste vår v ~ig bli den sam
han , och vi få komma, g ;lI1g på g~l11g.
ma som hans, altarets offerväg. Kandi
Lika underbart är det, att det ii IlI1S
dat Gustav Haglund avslutade den da
plats på offeraltaret för oss alla. yar
gen med ett kort vittnesbörd . Pastor
Lars Nordberg talade en kväll över enda en, det blir aldrig för många . Ju
Jesu ord till Petrus: älskar du mig ? trängre det blir, dess högre stiger lov
Han framhöll, hur det är just detta, sången . Så få vi möta vår Fr ~il:3are
även i kväll - vid offeraltaret.
kärleken till Tesus, som är det nödv~n
Ater började den underbara yand
digaste. Sakn"as den, ja, då är vårt ar
ringen fram till offerbordet, skålen
bete utan all betydelse hur lm-ande det
fylldes av gåvor, sången ljöd där uti
än kan se ut för mänskliga ögon. Kam
marskrivare Gerhard Bölling avslutade från planen, dit deltagarna gingo under
den dagen med ledning av orden i 1
det offret räknades, det som kunde r~ik
Petr. 5: 5, 7, och särskilt orden: Han
nas. Vad som mera lades ned och togs
har omsorg om eder. Det var, vad vi
emot skall &n gång uppenbaras i här
alla särskilt behövde, eller rättare, vad
lighet.
vi behöva få höra i denna orostid.
Så äro vi framme vid avsked smötet.
Offerstunden, den heliga stunden, Till minnesord gav missionsförestånda
bruka vi vid våra »veckor» ha på lör
re 1\1artin Linden Rom. 16: 4, och sär
dagskvällen. Vid denna »vecka» hade skilt var det dessa ord: »Icke allenast
vi den istället på måndagskvällen, mid
jag tackar - , utan också alla hedna
sommardagen. Det var en högtids
församlingar» . Det är en underba r san
stund. Det blomsterprydda bordet med
ning detta, att hednaförsamlingarna
det gröna korset nedtill, de levande lju
med oss tacka våra missionsvänner för
sen och offerskålen mötte vå ra bl ickar.
all kärlek och allt offer. Vi alla, \ri få
Det plägar råda en säregen, gripan
tacka för att vi få vara med, och vi tacka
de stämning den kvällen. Så var det
dem som så kärleksfullt tagit emot oss
också nu. Vi började med att sjunga härnere, även i det tacket ins6mma
sången: »Du, som av kärlek varm blöd hednaförsamlingarna. Det har bli,"it så
de för mig, drag mig för varje dag stort för mig detta, att alla hedna för
närmare dig». Så sjöngs en duett: »Jag
samlingar tacka för oss. Tro ni inte. att
ser en vitklädd skara», och jag tror, att · det betytt något för vårt land och folk,
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att det finns hednakri stna som tacka
och bedja för oss i denna tid? Tack
samhet fyller hjärta och sinne, och nu
hoppas jag att vi ocksä skola få bli
tacksamma för många vittnesbörd
ikväll.
Efter en trio: »Navnet Jesus blegner
aldri», började också den långa raden
av vittnesbörd. Det var sant; Guds nåd
hade varit oss nog. Han hade fått göra
underbara ting, om det vittnades av
fulla hjärtan. Det kom också fram ett
förslag, att vi »Kinabnkar » skulle av
skilja några minuter varje torsdags
kväll kl. 1/2 10 för att bedja för var
andra , för missionen och för missionä
rena. Visst vill vi det, inte bara vi. ~om
voro med på Holsbybrunn, utan vi alla
runt hela vårt land, visst vill vi alla
mötas pfl den föreslagna tiden.
Det var en porlande b äck av vi ttnes
börd, varje droppe utstrålade något av
Guds godhet och nåd. Vi hade en norsk
broder ibland oss. Han kunde vittna
om, och det med sanning: jag har för
lorat allt, men jag har min Frälsare
kvar! Det var minnesord , det var tack,
det ~ar o bön om förbön, men det var
ocksa nagot annat; ett strålande: här
har jag mött Jesus! Det sista minnesor
det var Uppb. 12: II: »D e öven"unno
i kraft av Lammets blod ».
Så skildes vi åt och ha fått gå åter till
vår dagliga gärning. Vi ha fått ny fri
modighet, Gud har åter bevisat sin
storhet för oss, må han också få bevisa
den i våra liv!
H . B.

Missionstidningen Sinims Land.
U 'n der månaderna juni·-september
utkommer :Missionstidningen Sinims
Land i år liksom föregående år med
tndast ett numme1' .i månaden.
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M. K:s bibel:: och ung::
domsveckor.

Den första av S. ~J. K:s Bibel- och
Ungdomsveckor innevarande somm a r
är d å detta läses tillända, och våra lii
sare kunna aven anna n artikel i drtta
nummer av v å r tidning få ett intn ck
av huru vi haft det under »veckan »' på
Holsbybrunn . Nu å terst å mötesda uar 
na på l/Iallritzberg, och vi anbei~lla
dem å t våra vänn ers h ågkomst i för ]>hl1
på samma g Llng so m vi uttala ett varm t
vä lkommen ti Il dem som kunna kOnlllla
.
med s?lsom deltagare.
J\Ia uri tzberg ligger som bekant O(l
södra stranden av Bråviken, och vi 110\)
pas Ut vara samlade där fr. o , m. b ';i!
~en, del,l 23 till på morgonen den 29
JulI . Bibelstudierna där komma att le 
das av missionär 1I10n'is Bergling. och
ämnet för dem bl il': » V år store Gu d gör
stora under.»
lVlissionsföredragen på förmidda ,~ar
na komma att behandla ämnet: »,iV (idc
förmllncr i m,issionsarbetet ». Fö rsta
dagen hoppas vi att doktor Karl Fr ies
s~~.aIl tal,a om
»Tillfällen till helig
tJallst» sasom n ågot som ingår i dessa
nådeförmancr, och de föl i ande dao-arna
fortsätt a vi med samma' ämne, v~rvid
fröken Lisa Blom talar om ' »Villiobe
tens ande», missi on ~ir TiVilh elm E~)'o'
ling 0111 »Kraft fullkomn a cl i svao-he~»
b
och missionsförest. lvI art1:n L ind en 0 111
»Välsignelser, som komma missionsfol
ket till del. »
övriga medverkande bliva: P,-,:::tor
P etrus
H si.. fru 111argare t Beröo-liJl ~f',',
.
.
..
1TIlSSlOnarsparet Eri12 och Ingrid 111ah-n,
frökn a rna Th'y ra Lindg1'en ) Gerda Gus
tdvsson och Hl:ldur Blo'm ) missionär
Carl-Gust. N o'r dberg samt nvant a ~:_ na
mis sionärer, missionärskandida"ter m~ fl.
Pri se t blir såsom vanligt kr. 20 : ' - .
Vi hoppas att på samlingsdagen, ti s
dagen den 23 juli, kunna få bussar. m ed
vilka deltagarna få resa fdn N orrkö
ping till :Mauritzberg. Likaså hoppas vi
a tt på morgonen den 29 kunna re sa
med buss fr~ll1 1/I auri tzberg åter till

SINIMS
N(ln köping. Del tagarna skola medföra
sän g linne och handdukar samt kudde
och filtar. Adressen till deltagarna är
u nde r »veckan » : l ngdomsveckan, 1/Iau
r itzlJerg, Östra Husby. Anm~i.lan bör
g " rCl~ snarast möjligt.

Predikan i bilder.
I en liten
m i ~~i()närer -

bergsb~',

(br S. lvI. K:s
flera eller färre - bott

LAND

lå ngt håll dessa hjordar som små vi ta
prickar högt upp på kullarna, och her
den var alltid med dem. Han får ej tän
ka på sig själv, sin egen bekvämlighet.
Fåren måste föras i bet, de måste föras
till bäcken för att vattnas, de måste beva
ras för vargarna, de beh-ö'v a sin herde!
Vilken påminnelse ~ir det ej för oss om
v?tr Herde, den gode Herden, överher
den. elen store Herden för fåren! Är
just ej detta upprepande av Herdenam
net ett bevis för, hur kärt det namnet
var för bibelns folk! Här i österns län
der förstå vi det som aldrig förr!
Fåren ge oss också mycket att tänka
på. Där ga från tidiga morgon till sena

Fåren skiljas från getterna.

näs'can varje å r sedan 1918 utom de se
na5t~. då vi ej kunnat det för de oro
liga ;idernas si.;:u l l, ha vi under somma
ren fått se så mycket, som påminner oss
0111 Jesu liknelser om Herden och få
ren. Hur ofta läsa vi ej i bibeln där
om! De för mrlnga käraste uttrycken i
bibeln talar just om detta. Vi behöva
endast t. ex. tänka p~t Psalmen 23 och
Joh. 10 samt flera andra ställen. I den
na 'J ':-' sågo vi dessa bilder ständigt för
oss, och vi tröttna ej på denna predikan!
Herden - hur är han ej alltid med
sina får: i storm och regn, hur svårt
o\' ~·ic1er det än är, nog är herden till
sammans med fåren! Runt omkring på
kullarna såg man en herde där, en annan
här, med sin hjord. Ibland sågo vi P~t
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Foto: O. Beinhoff.

kvällen får och getter tillsammans, på
betesplatsen, vid bäcken, på vägen
alltid tillsammans hela dagen lång.
:Men när vilans tid är inne, då föras
hjordarna till grottorna, och där skil
jas de åt - fåren föras in i en grotta,
getterna i en annan! Herden skiljer få
ren från getterna! Så skall också den
store Herden göra en gång. :Många ha
varit samman i gemensamt hem, i sam
ma kristna församling, i samma grupp
- men en dag skola de skiljas för evigt.
Allt beror på, om vi fått Lammets na
tur, eller ha kvar den naturliga män
niskan med det gamla jaget - getna
turen ! Den naturliga människan skall
ej ärva Guds rike - vore hon än så
lång tid medlem av den "hjord", som
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D\'en-ägande bestått av ELr! 0, hur vik
ti.~'t det är att verkligen rannsaka sig
sJalv och se, vilken natur, S0111 är den
rilclande hos oss~
E n gång kom en varg alldeles intill
Y;'lr lilla by, och ropet a v herden m. fl.
hö rdes på våra gårdar. Vargarna ~-iro
n~il-g ~Ll1gna och farliga. Vargen kommer
for att förskingra och förgöra. Han
s<: r. om ett få r kommit på utkanten,
gatt för långt från Herden och så kom
mer ha n helt hastigt och tar det, som
s ki ljt sig fdm He rden och hjorden!
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Hr, so m lämnar hj orden och gå r för
HlI1gt bo rt. N~lr Herdens rö st ej är nog'
använder han sin långa stav e'JJer ocl~~
så kastar han en sten eller jordklump
på fåret, S0111 då vanligen lämnar den
farliga platsen och skyndar åter till
herden. Är ej också det en bild ay den
gode Herdel~, som ibland måste be
straffa, aga, sina få r för att m dem åter
till hjorden ~ Ä ven agan sker i kärlek.
för att rädda från än svåra re lidanden
och faror!
Så fingo vi en predikan i hi lc1er o-5.n o
efter annan däruppe, och hur ofta ~i ä~
sågo denna predikan, talade den till oss
på nytt, och förde till vå ra tankar och
hj ä rtan lärdomar och varningar, som
den Gode Herden gi vi t ge nom si tt ord .
Ivl å tte ocks å dessa små bilder, som hä r
ha nedtecknats , få bli til l någon välsig
nelse!
In geborg Ae!?zcll.

, Tiken maning är det ej, att h ~dla oss
tätt till Herden, att vara "endräktigt
iiJlsr~.mmans·· med Herrens l illa hjord!
:\ ar e tt lamm eller får blivi t skadat,
.s~L händer det dock, att He rden lyckas
å tertaga bytet , ibland sargat och sårat,
m en dock vid liv. Vi mötte ibland på vår
k,-ä llspromenacl hj orden, som kom hem
med herden b ~irande ett skadat får eller
lamm i sin famn elle r pfL axeln. Det sar
Brevet.
g ade övergavs ej av Herden! Han sö
Framför mig på skrivbordet ligger
ke r. finner, bär ~ch vårdar sina får !
ett
brev . Det har legat där flera da'r
Herren Jesus säger, att fåren höra
han s röst. D et ha vi också kunnat lägga och för var gång mina blickar fastnat
m ä rke till. När herden kallar, så lvss vid det, har bilden av henne, som sänt
na fåren och föl ja sin herde. l\1en -det brevet, dykt upp för min inre värld.
Den »Dyrbara Blomman» (så lyder
finns får, som ef lyda herderösten. Det
hennes
namn i svensk översättning) är
,är de sjuka fåren! För några år sedan,
.
en
hel
t
vanlig Ii ten kinesmänniska, och
d tL vi voro i bergsbyn, hände det en
hennes
livsöde,
som jag här nedan vill
morgon, att ett får föll ned från teras
låta
henne
själv
berätta, är ingenting
sen ovanför grottan, där vi i ust hade '
kinesiska morgonbönen. Det vår en myc märkvärdigt. Hon ä r endast en av de
millioner hednakvinnor, som förtryckas
ket hög terass, och få ret slog ihjäl sig.
av
hedendomens fördom a r och mörker.
lvIen varför? - Jo, det var några sjuka
Hr, som ej kunde gå längre bort, utan De stackars flickebarnen ha icke rättig
skulle vallas i närheten av hemmet och het följa sina egna hjärtans val, utan
~ett av dessa hade g ått för lå ngt ~t på för ä ldrarna bestämma och oftast blir
kanten av terassen. Herden lockade det den högst bjudande, som får deras
och kallade; men förgäv es ! Det sjuka flickor. Ofta har detta hedniska gifter
Hlret lydde ej herdens röst! Så är det målssystem påmint mig om boskaps
ock med de andligen sjuka, de följa auktioner i Sverige. Arma flickebarn!
ofta villolärare, falska he rdar, och Huru oändligt många av dem dela icke
»Dy rbara Blommans» öde.
höra ej Herdens röst! De andligen sju
ka förlora förmågan att känna io-en
»D yrbara Blomman » berättar:
Herc1erösten! Hur viktigt att vi äro h ly _
»NIin barndomstid var ljus och lyck
'hörda och hörsamma Herdens röst!
lig. Uppvuxen bland m ånga bröder be
Det finns olydiga får, och herden har hövde jag icke känna mig ovälkommen
en utväg med sfLdana! Vi se ibland ett eller trängd å t sidan, för att jag endast
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var en flicka. Tidigt lärde mor mig
spinna, väva, sy och laga mat, 'ty ', sade
hon, 'far och 1110r vill att deras flicka
skall komma till ett gott hem, bli en
god maka och mor' . Endast 12 år gam
mal blev jag en dag inkallad till far.
Hos honom satt en främmande, äldre
herre. På fars ansikte såg jag, att det
var viktiga saker de resonera t om, och
jag förstod, att det var mitt livs fram
tid de avgjort. Den främmande man
nen var en medel man. Han frågade, om

par grannkvinnor kommo för att hjälp a
till med påklädandet. Vägen var lång
till bröllopsgården. Utanför hemmets
dörrar väntade bärstolen, som skulle
föra mig bort, till vad ? Det visste jag
icke då. - Jag var färdig. Med en
sista blick på mor gick jag sakta ut så
som det höves en brud, till den väntan
de brudstolen. (Enligt sed följde mor
icke med till bröllopet). Dörre n sbng
des väl om mig av fars egen hand. och
å tta starka män buro mig bort, bort

jag var villig att följa mina föräldrars

fr å n mor, hemm e t, tr y gghet e n , bort till

önskan och gifta mig med hans son.
Föräldrarnas önskan var min lag, och
jag visste, att frågan endast var for
mell. Huru ovillig jag än vore till den
na förbindelse, så skulle ä ndå fars och
mors önskan g å igenom . Ja, S ~l var min
framtid säkerställd ~
Följande dag firades förlovningen.
Enligt sed visade jag mig icke bland
folk den dagen. Ensam i en undangömd
vrå satt jag det mesta av dagen och
gTät, grät över att jag icke var ett litet
barn längre. Varför kunde icke himlen
ha danat mig till en pojke likt bröder
na? Varför kunde icke jag få förbli i
henlmets lugn a vrå som de?
. Annu ett par år fick jag förbliva hos
mina föräldrar. Under tiden arbetade
mor och jag på brudutstyrseln. Hos den
förnämste snickaren i staden beställde
far en stor grann kista och ett skåp,
vackert målat med blommor, drakar och
människor. Den fylldes till brädden av
allehanda vackra kläder, täcken, skor
m.m., och åsynen av allt detta, som var
mitt, förd'u nklade oron för framtiden
ch skilsmässa n fr å n hemmet.
Skilsmässodagen kom så hastigt, ja,
alltför ' hastigt. Tidigt den mdrgonen
väcktes jag av mor. Yrvaken tittade jag
p å henne. Vad var det? Yrvaken såg
jag mig kring i rummet. Tankarna ord
nade sig så småningom till en vaken
människas tankegång. Kistan och sl<å
pet voro borta! De hade sänts till bröl
lopsgården några dagar tidigare. I dag
väntade de mig i den gården. Mor hade
plockat fram bröllopskläderna, och ett

främmande människor, tiI! en främ-'
mande man, som skulle bli min make.
Aldrig, aldrig mera skulle jag få vara.
ett barn, handla som ett barn , leva S l)11l
ett barn i fars och 1110rs närhet. Allt \"ar
oåterkalleligt slut, och jag fördes ll :lr
mare det nya skedet i mitt liv.
Framme vid bröll opsgården ,-oro ska
ror av gäster saml a de. En matta bred
des ut framför bärstolen, innan jag steg
ur, och av främmande· kvinnor leddes
jag in till det nya hemmet, där jag ii)r
des in till en kammare. Skåpet och kis
tan hälsade mig välkomna! De von, de'
enda som jag var familj ä r med. Asy
nen av dessa gamla bekanta lockade'
fram tårarna. 'Rätt så ', sa kvinnorna,
'det är din bröllopsdag, och då ska du
gråta.' (Sed i Kina är, att en brud ser
ledsen ut, om hon ~tn icke är ledsen.)
Giftermålsceremonierna skedde vid ett
al tare byggt till himmelens och jorden s ~
ära. Vi, min man (r6 å r gammal) ocb
jag, böjde också knä inför fädernas tav
lor och hans föräldrar och brände rö
kelse i ett närliggande tempel. Så hör
jade vi Ii vet samman. Ack, vilket Ii v!
Det går icke att beskriva allt. I mi tt nya
hem fattade s icke jordisk rikedom och
det var detta föräldrarna visste, näl: de:"
bestämde mig för det hemmet. .M en mo
ralen i hemmet och min blivande mans
karaktär voro sorgligt nog bisaker för
dem, det) s"ombetydde allt för mig'. 0,
dessa år jag varit förbunden med det
hemmet har vari t ett outsägligt, namn
'löst lidande! Min egen man och min:
svärfar voro stortjuvar. Ryktet Olll de

10 juli 1940

SINIMS

ras falskhet, lögn och bedrägeri har
spritt sig land och rike runt. Snart kom
det till myndigheternas kännedom, och
utan barmhärtighet dödades de båda.
Barnen, mina ~ilskade små, de ha givit
mig kraft att leva och mod att stå emot
det dåliga hemmets inflytande. :Men en
dag blev min lille minste pojk svårt
sjuk, och efter endast ett par dar var
han död. Då var det som allt inom mig
\··i Ile brista. Under dagar och nätter
tärde en namnlös sorg på mitt sinne ... »
S ;'l

långt »Dyrbara Blomman».

Första gången min kamrat och jag
mötte henn e var under vår senaste
kviIlnokurs. lvlodern till »Dyrbara
Blomman », som för ett år sedan kom i
hesittning av den äkta dyrbara pärlan,
S;lllCle henne till oss för att hon möjli
gell skulle få litet balsam för sin sar
gade själ. Hon var så stilla och allvar
lig den 20-åriga unga änkan. Uppmärk
samt hörde hon om Jesus Frälsaren.
Den sorgsna, tunga barnsliga blicken
h !C\- för var dag klarare och l j usare. Of
ta gjorde hon frågor om de eviga ting
en, och en afton, medan ännu solen strå
lade från en klar himmel , låg hon knä
böjd på kangen. Ansiktet var blekt och
fr ån de mörka mandelformiga ögonen
droppade tårar ned på hennes kläder.
\-' i lken lisa för det arma sinnet att få
avbörda all synd, all bitterhet, alla
missräkningar. Icke var det lätt bekän
na allt inför den ende Sanne, som nu
bli vi t elen . ende Levande Guden för
hennes eget hjärta. När hon steg upp
från sin bön sade hon med lycklig stäm
ma: »Se allt har blivit nytt!»
Brevet från henne ligger framför
mig. J ag tar det, läser än en gång
dess innehåll, och en våg av glädje fyl
ler mitt inre. »Dyrbara Blomman» har
blivit en soldat i Guds arme. Hon käm
par dagligen en kamp emot mörkrets
andefurstar och deras herravälde i hem
met. I all kamp hörs segertoner :
»Jesus älskar mig,och därför har
mitt hjärta frid och glädje under alla
livets omständigheter.»

Nen.
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Hjälp krigets offer.
J-Ijälp l?rigets of/er!} de kristna sam
fundens och organisationernas gemen
samma insamling för krigets offer, har
alltsedan krigsutbrottet fått göra sin
insats till nödens lindrande. Utöver vad
som nämnes i det lilla blad, »Hjälp Kri
gets offer~ Just du kan hjälpa!»,
som utsänts över hela landet i stor upp
laga, kan erinras om att cirka 50.000:
kronor sänts till Finland för olika än
damål, att det belopp, som gått till
krigsfångar, internerade och flyktingar
i andra delar av Europa, uppgår till om
kring 35.000:- kronor, samt att ett
omfattande arbete sedan en m ~l11ad till
baka pågår bland internerad milit ~lr i
Sverige, huvudsakligen norsk, men
ä ven engelsk, polsk och tysk.
När nu nya och för varje dag allt
mera fruktansvärda skildringar nå oss
a v det namnlösa elände, det moderna
kriget drager med sig, bliva vi som för
lamade och tycka, att det Ii Ila, vi till
äventyrs kunna göra för de a v olyckan
drabbade, är som en droppe i ett o~incl
ligt hav.
Känna vi oss alltså ganska maktlösa,
vilja vi likväl göra vårt bästa för att
i någon mån lindra smärta och lidande,
gå kärlekens ärende med hud från kär
lekens Herre. Vår tjänst får bestå däri,
att vi komma till vår :Mästare med våra
fattiga och få bröd och fiskar. så att
Han må välsigna dem . Då kunna de bli
till hjälp åt de tusende.
Var skola vi sätta in vårt arbete?
Rop om hjälp har nått oss från de
internationella organisationerna.
De
bönfalla oss att sända flera krigsfånge
sekreterare och pastorer att verka bland
de med lavinartad hast växande hund
ratusen talen a v krigsfångar i Tyskland
och annorstädes. De peka på flyktings
situationen i Frankrike, där 3 millioner
fransmän, 2 millioner belgare, 70 tusen
luxemburgare och 50 tusen holländare
dela flyktingens tunga lott, berövade
sina hem, ofta i stor fattigdom och djup
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nöd. Här kr~ixes en insats fdn --ir slda
i penningar och arbetare, som icke
minst kunna yara till andlig hj älp . 11an
har bett oss sända minst sex svenska
medhj äl pare ti Il detta arbete.
Det omedelbara behovet :tör att något
~ ;l n ~l r kunna bringa mä rkbar hjälp
uppg;lr till kr. 60.000 :- .
De pengarna ~i.r det, vi bedja om!
Villigt ha Sveriges kristna hittills
givit sina gåvor. Finns det inte gott om
pengar nu bngre i V ~lrt land, få Yl ge
som ;inkan ga\- : av V?Ll- nödtodt, ej av
överflödet.
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\ Ti yädja därför till alla som läsa det
ta att göra sitt bästa och göra det 11U.
Det är så mycket nödvändigare, att
vi göra en kraftansträngning, som an
talet av de länder, som kunna giyCl.
hjälp, num era är så ytterligt beskt~ret.
Nöden ~i r också ännu mera skriande ä n
förut.
l\U Gud giya oss offrets och villig
hetens ande!
G~l vor ti 11 detta arbete kunna :30111
hittills insändas till Hjälp Kriget s Of
fer!, Biblioteksgatan 29, Stockholm,
Postgiro IS 77 00.

REDOVISNING
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under juni 1940.
Allmänna missionsmedel.

922. E. S., Strömstad ...
023. J. o. F. O., Falun ....
924. j\1. O., Stocksund
926. K. G., Sthlm '"
927. F. J, Boden, till Joh. Asp
bergs und erh.
928. J. G., Vadstena .
929. E. L., Nor derön ..
030. H . o. r. ]., Gbg ...........
931. E. o. M. E., Vingåker, till r.
Ackzells underh. . .........
932. S. A., »tackoffer för oför
tjänt nåd » ....
933. B. o. K. L., Sthlrn
934. A. H., Eksjö
936. Koll. i Värna 19/6 .
937. D:o i Häls ingborg 31/5
938. D:o i Malmö 4/6 .
940. G. N ., o. T. K, »Mors dag
1940»
...
942. Bureå Kinakrets .
9M. A. B., gm A. B., Duvbo
945. })Maurit zbe rgsgruppen »,
till
D. Nordgrens underh . .
946. Ekenäs syfören.
947. F. C, Trelleborg . _........ .
950. Skierydskretsens U ngd, fören.
951. Skolbarn o. lärarinna i Ma
rieby s m ås kola .
952. R o. L. B., Sk-hamn .
953. Lull r(kn: ~ sen
.......
954. E . B., Sthlm .
~:):). r. B ., »tackoffer» ......... .
956. .M . S., Mora .
957. ~L H., Sävar, till T. Lind
grens underh. . ..
958. Koll. vid J unior s ammandrag
ningl.:n i Pengsjö, Vännäs, vid
o

o

••••••

o

894. Koll. i Kusmark vie! Thyra
Lindgrens besök 28/:3 ...... .
8 ~)5. E. R, Sthlrn .............. .
R97. E. D ., Kristianstad . ....... .
898. E . A., Rå sunda ........... .
899. Vallstena syfören. . ........
900. A. G., Ostersund, »Mi ss ions 
offer»
.
901. N. F. l\L, O. Husby .
9U4 . »En vän», till Estrid Sjö
ström o. Maja Lunc1marks
unclerh., gm A. B., Skellefteå
905. K. S., Vinslöv, »Åt Herren» .
906. Kinavänner i Umeå .
908. L. H ., Lund, »tionåe» .
9D8. l\L L., Sthlrn .
910. » Ett tack för bö nesvar » .....
911. T. D., till D . Nordgrens un
derh., gm L. L., Långsjöby
912. ?II. F., »för såld dub, till d:o
gn1 d:o
913. L. L., til1 el:o .
914. K. K. , Brantås ....
915. E. J, Vetlanela, i st. för blom
mor vi d vännen Tekra Col
lens bår .....
916. L. S., Obbola, till D . :\Torcl
grens unclerh. . . . .
ni7. S. \V., ::\'orrköping
918. E. ~., Holfjärden, till H. o.
S. Erikssons underh ., gm E.
E., Ersn äs ......
919. Svfören. möte i Mörön, till
d:u, g m d: o ...
9~0. »Tack för friden och trygg
heten i Gud », till el:o ....
o
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T. Lindgrens besök ....... .
27:27
1005. Srarbössetömning i N äsby .. l lti :
959. A. L., Kläckeberga ........ .
20:
1007. z· En vän i Kristdala » ...... . 21.111: 
.5 J : 
960. A. O., Norderön .......... .
1008. ::\1. H., till Ebba Viclens un
961. 1. G., Billdal ... . .......... . lCU:
:i(I: 
derh .
. ............ .. ..... .
962. »En länk» ................ .
10:
1009. Del av koll. och resebidrag
:2:1:
963. J G., Unnaryd ........... .
fdn ]uniorlägret vid Skärs
964. 1. B., Duvbo, »Herrens del » .
10:
boda
966. S. lVI. K:s syfören., l'vlalmö . 163:
Kronor 6 . 3~)1 1 :"i~
967. J L., Asaka, gm K. A. G... lCJ ~) : 
968. »Midsommargåva », till Runa
Häggs underh. . ........... .
1·) : 
Särskilda ändamål.
969. ,)Ett tack för Herrens trofast
lf):
heb)
................ .. .. .
896 . l\1örteryds ]uniorfören., till
970. N. \V., Stjärnarp ......... .
10:
evang. underh. i ]uicheng
971. »Tackoffe r », gm T. L. ..... .
1U:
90:2. G. H., Luleå, till medhjälpa
972. Medle Mfg. . .............. . 10{1:
ref.
. ...... . ............. .
975. Ps. 125: 2 ................. . 10-:):
903. Onämnd, tackoffer, till en bi
9'76. »f,'Iidsommarblomster »
... .
:2:6J
belkv. underh., gm A. B.,
977. S. S-s, Sthlm ............. . 26:
:}.:
Skellefteå
............... .
978. ]kpg-Huskvarna Länkarna ..
36:
907. Länkmöte i Lund, till A. Hå
981. M. P., Kl1mla ............. . 1000:
kans son, att anv . efter gottf.
982. Kinaiänkarna
Obbola o.
921. K. S ., ]kpg, till evang~ un
Umeå
....................
37:
derh . i Hoyang ... . ....... . 13U:
983. O. B. , Skellefteå ............
4):
925. G. A., Yykvarn, till 1. Ack
~)84. Bråby
]ungfrufören., Krist
zell, att anv. efter gottf..... 11.'1: 
dala
................ . .... 103:
935. E. ~ . , till Dagny Nordgren,
985. Borås-Sjömarkens Kinakrets 16J: 
~ { l :_
att anv. efter eget gottf.....
986. »Offerkuvert r. T. B. » ......
1:):
939. G. G., Tånnö, till rl'1aja Lund
n87. Koll. v id Kinakretsmöte
1:2:
mark för »arb. bl. kvinnorna »
Lund
....................
13: 
941. Blommor på min SO-årsdag,
988. O. H. K. -- d: miss ionsb i
av Lydia, Hedvig o. Mimmi,
drag från Mörteryds Unge!.
:1Ii :
till Maria Petterssons barnh.
fören. 100 :-, Nye U ngd. fören.
943. Reclbergslids syfören ., Gbg,
53 :52, Odshults d :0, koll. vid
till medhjälparef. . . . ...... .
kretsl11öte 23 :-, Eckercla ldfg
948. E. B.. Sthlm, till Lisa Gus
40:-, till Bloms underh. Vet
tafsson, att anv. enl. över
landn Ungd. fören. 150 :- ,
(tj:
ensk.
. .................... .
1Iamrelunds d:o 50 :-. Ecker
949. Solglimten
i
Bränfors,
ela Mfg 40:-, till Ebba Vi
Krångfors) till Thyra Lind
dens
underh:
U lriksd als
.J}): 
gren för Ing-chao ] ang .....
U~gd.
~ö_r en. »J. Hultqvists
965. S. 11. K:s syfören., Malmö,
minne» 20:- .............. . 481 :52
till fru Shao, Chiehhsien .. ,
990. J A. J, Skellefteå ...... ....
10:
973. r. A. ?vf., till 3 evang . underh. 30li:
992 . r. K., Linköping, till Ebba
974. K. F. U. NI:s missionskrets,
10:
Videns underh. . ...... ... .. .
Gbg, för unge mäns verks. i
993. S. P. \V., Hägerstad, gm J 1.
Yuncheng 60 :-, Shanhsien
H.
........................
10:
10U:
50:994. B . G., Sollefteå ............
:J 5:
979. Biunhemsvänner, Algarås, till
995. O. B.) Orebro, till E. o. r.
}laria Petterssons barnh. gm .
:Malms underh. ............ 100:
11:
H. r. ..................... .
0:
996. r. '.N., Sthlm ............. .
1(1(1:
980.
M.
P",
Kumla,
till
d:o
.....
.
997. ~1issi0n.svänner i Yngsjö o.
:Jt1:
989. M. S., Sthlm, till d:o ...... .
Ahuskarr
.................
öD: 
991. ?\J. P. E., Storhögen, till H.
998. A. L., »Tack för Guds tro
;) 1::
\V <1ng ,Itt anv . efter gottf. ..
fasthet». gm. A. B., Skell efteå
10 : 
1006. S. o. D. K ., Ekenässjön, till
999. T. \V., Skellefteå. »Tackoffer»
5:
Ebba Viden, att anv. efter
1000. S. o. S. ]., Eksjö, sparb. m. m.
4:1:67
ju: .
gottf .
1001. Kinakretsen i Eksjö, till Ar
Kronor
1.35(';:
vid Hjärtbergs underh. ......
30:
1002. »Istället för blommor på
Tant Mimmis födelseclag » ..
5:
Allmänna missionsmedel
6,390: 88
1003. ]. A., Lund ................
10 : 
Särskilda ändamål
1.356:
1004. Vid offerstunden på HoIsby 
S:a under juni mån. 1940 Kr. 7,746: 88
brunn 24/6 ........ .... ..... 1350:
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Missionstidningen

»1 r [», Söderhamn. En Sv. Statens pre
mieobI. 1940 års ~l kr. 50 :-.

Sinims Land.

l[l:d varmt lac!o till 'uarje givare!

! .oven Herrens namn, loven det, I Her
rens tjänare, r S0111 stån i I-renens hus, i
b~lrdarna

till v[lr Guds hus. »

Ps. 135: 1-2.

Rlt/ovisning (ör influtna g å1./or till llhssions
h e1l1rnet i D'llvbo.

Organ för Svenska lvfissionen

Kina,

utkommer 1940 i sin 45:e årgång.
Tidningen utkommer med 20 nummer om

April- Juni 1940.
](,;/tant:
H emmets bössa, 17:-; »2224 >, i expeditio
nens brevlåda, 50:- ; E. L., rvI,dmö, 500:-;
Hemmets bössa, 16:16; E. A., Vetianda,
»till kaffebordet», 25:-; Hemmets bössa,
~.:--; Q . H., Stockholm, 15 :-.; Kaffepeng
a r vid årsmötet, 83 :05; Hemmets bössa,
3{):.J0; d:o, d:o, 22:80.

hl natllra:
r rån fru Elin Holmgrens sterbhus: En
soff a, två fåtöljer, fyra stolar, ett bokskåp,
en toilettuppsats, fönster- och rullgardiner,
t a vlor, armatur, en ottoman, två fönsterbord,
en lampa, böcker. G. B., Umeå, 1/2 duss.
Jlancldukar.

året.

Den

brev

från

innehåller

uppbyggelseartiklar,

missio'närerna,

berättelser

fd.n

missionsfältet, meddelanden om hemarbetet
och missionsnotiser från olika fält.
Tidningen kostar:
kvartal kr.

l

helt år kr.

:75, halvår kr.

l

2

:25, tre

:25, ett kvartal

kr. 0:90.
Till utlandet kostar den kr. 2 :75 pr år.
Prenumeration kan verkställas på posten
men ställer det sig fördelaktigare för Missio
nen om den verkställes på vår Exp., Drott

J fed varmt tack till 'varje g ivare!

Ett gott mått, skakat och överflödande».
Luk. 6: 38.

ninggatan 55, Stockholm.

Redal, ticmen.

August och Augusta Berg.

INNEHÅLL:
Tagen alltid trons sköld. Maria Hultkrantz. - Holsbybrunns »veckan» 1940. - Från Red.
och Exp. - S. M. K:s Bibel; och Ungdomsveckor. - Från missionärerna. - Hjälp krigets
offer. - Redov. - Missionstidningen Sinims land.

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

105473.

Postgirokonto n:r 50215.

Stockholm 194D. Boktr. A.-B. P. A. Palmers Eftr.

N:r 13. 45 ARG.
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'

ANSVARIG UTGIVARE:

M. LINDEN.

....

Foto: M. Linden.

Grupp av deltagare i

Mauritzbergsv~ckan .
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HINDREN FÖR VÄCKELSE.
Joh. 4:

I-30.

Av Petrus Hsi.
Då Jesus d~n gång som vår text om
talar skulle resa från Judeen till Gali
leen måste han passera Samarien. Fräl
saren var ej bekant med denna väg
och kunde för seds och skicks skull ej
lätt umgås med samariter. Men i sin
ande förstod han, att Gud skulle låta
honom få se stora ting där.
Resultatet av Jesu verk i Samarien
blev också 'en väckelse, den första
stora väckelsen i hans verksamhet.
Den började mycket enkelt. En kvinna
tog genom tron emot livets va tteru, och
därigenom kommo många människor
till tro på Jesus. 4: 39.
Det är sällan som man nu för tiden
ser en så levande väckelserörelse.
Många troende och Ordets förkunnare
sakna kraft att påverka människor.
Det är kallt och dött i (församlingar
na. Moralen är därför ej hög, länders
grundvalar vackla, freden mellan na
tionerna har upphört och mörkrets
makter visa sig verksamma genom
oreda och grymhet.
Det behövs väckelse. Och varje tro
ende, som älskar sin Herre, beder där
om.
Vad är då väckelse? Väckelse bety
der, att Guds Andes levande vatten
flyter ut genom lärjungarnas hjärtan
till de behövande.
För femton år sedan hade den kine
siska församlingen ett böneämne som
ljöd sålunda: "Herre, väck upp för
samlingen och börja med mig." Att

bedja så betyder att jag beder Gud om
det levande vatten, som genom mig
kan flyta ut till andra. Herren Jesus
sade: "Den som dricker av det vatten,
som jag giver honom, han skall aldrig
någonsin törsta, utan det vatten jag
giver honom skall bliva i honom en
källa, vars vatten springer upp till
evigt liv." 4: I4.
Må vi av berättelsen om den sama
ritiska kvinnan lära förstå, varför vi
ej få bli förmedlare av det levande
vattnet. Må Gud pröva våra hjärtan~
Må hans ljus få lysa över oss. Hind
ren äro måhända desamma som de vil
ka vi finna i vår text.

r. Oenighet. - Judar och samari
ter stredo mot varandra och förakta
de varandra. De kunde ej med enighet
mottaga den förbundsnåd, som Gud
hade lovat Abraham. - I våra dagar
förekommer också strid mellan sam-,
fund, avund, kritik och brist på för
enad bön, så att q-uds Ande ej kan
verka och de troende bli den heliga
skara, som verkligen ärar honom.
II. Tradition. - Den samaritiska
kvinnan iakttog:' noga sina förfäders.
traditioner och seder. Hon hade för-,
denskull svårt att mottaga Herrens
levande vatten 4: I2. - I våra dagar
bindas våra församlingar hårt genom
förfäders traditioner och seder, och
man låter ej Anden göra sitt verk fritt.
Man vinnlägger sig om utvärtes an
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ständighet och prydlighet utan att det
finns motsvarighet i det inre livet.
Även bland sådana som nitälska för
ren lära, finner man stundom mot
stånd emot det levande källflödet.
III. För litet kunskap. Jesus
sade: "Om du förstod e Guds gåva, och
vem den är, som säger till dig: 'Giv
mig att dricka', så skulle i stället du
hava bett honom, och han skulle då
hava givit dig levande vatten." 4: ro.
Den samaritiska kvinnan var okunnig.
Därför var hon sen att söka det levan
de vattnet. - Hur många är det som
rätt förstå värdet av Andens verk. Om
vi önska, att församlingar skola nå
fram till andliga plan och erhålla
kraft till väckelse, måste Ordets för
kunnare och troende erhålla en myc
ket djupare Guds fostran. De måste
känna lidandets väg och själva äga
den källa, som springer upp med vat
ten till evigt liv.
IV. "För mycket kunskap." - Den
samaritiska kvinnan tog upp det teo
retiska spörsmålet om platsen för dyr
kan av Gud och överskylde därmed
sin synd. 4: 20. Hennes tanke var att
låta Jesus ,förstå, att hon var en män
niska, som hade religiösa vanor och
förstod andliga ting. - Många Ordets
förkunnare veta på detta sätt så myc
ket, att det t. o. m. hindrar väckelse.
Med mycken teoretisk kunskap och
bibelord kan man argumentera bort
väckelsearbete, men hjärtat saknar då
frid. Man äger ej levande kännedom
om Gud och kan fördenskull ej möta
människors andliga behov. Undra på,
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att så många gudstjänstlokaler äro
tomma på folk!
V. Brist på bön. - "Förstode du
Guds gåva, - - så skulle du hava
bett." 4: ro. Sättet att erhålla det le
vande vattnet är bön. Vi få det fritt
utan betalning, ty det är en Guds nå
degåva. Vi behöva blott tomma och
redliga hjärtan samt troende allvarlig
bön om att Anden må uppfylla oss
liksom då lärjungarna i Jerusalem
enigt bådo om och väntade på Aru
dens fullhet.
VI. Synd. - Jesus sade: Gå och
hämta din man. 4: r6. Dessa ord ge
nomträngde kvinnans hjärta som en
dolk och väckte henne till att besinna
syndens orenhet. Hon såg hur elän
dig och fylld av skam hon var. Om
hon ej snarast sökte syndernas förlå
telse, återstod henne endast fara och
elände. Därför måste hon inför Her
ren bekänna hela sitt livs synd. 4: 29.
Sedan hon överlämnat åt Herren allt
som hindrat henne att erhålla andligt
liv, blev hon uppfylld av det levande
vattnet. Därför hade hon nu mod och
kraft att i sin stad avlägga ett levande
vittnesbörd och leda människor till
Jesus.
Kära vänner! Om vi önska bli lär
jungar med levande vatten och äga
kraft i tjänsten Iför Gud, måste vi låta
Guds Ord såsom ett tveeggat svärd
tränga igenom, så att det åtskiljer själ
och ande, märg och ben. Alla hjärtats
hirider för Guds verk måste avlägsnas.
Så kunna våra hjärtan fyllas av det
levande vatten, som genom oss sedan
också flödar ut till andra.
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Hemförlovade ombud.
Under denna s·ommar ha två av vår
missions älskade vänner och ombud
fått flytta hem till Gud.
Den 21 juni kom hembude t plötsligt
utan föregående sjukdom, till hemmans
ägaren Lars Larsson, Norderön. Vi
som under många rtr fått äga honom
som :NIissionens ombud och v[tr person
lige vän känna en djup saknad. Det ~ir
nästan ofattbart att han ej mer skall
möta oss på Norderön i det kära hem
met, eller i I'vfissionshuset, och inte hel
ler komma till oss på ,-år expecli tion.
Men innerligt tacka vi Gud för allt vad
han gav oss genom denna sin tjänare.
Gud, all hugsvalelses Gud, hugs\-ale
de kära i hemmet, och alla som med
dem sörja och sakna Lars Larsson.
Fröken Harriet Bnlsewitz, Hm-a,
fick uppbrottsorder den i juli . Alltse
dan år 191I har hon \-arit v fu missions
ombud. Med outtröttlig kärlek följde
hon missionärerna och deras arbete ute
på missionsfältet och här hemma. IvIis
sionstidningen Sinims Land läste hon
grundligt, och allt blev föremål för bön
med tacksägelse. Hon följde var och en
personligen. Hennes brev voro värde
fulla skatter. Då man läste dem var det
som om hennes kärlek riktigt kommit
flödande över en.
Jag är tacksam till Gud för alla de
brev hon skrivit till mig. Dessa brev ha
öppnat mina ögon för den stora insats
i missionsarbetet, som dessa göra vilka
själva känna sig oförmögna till n ågot.
Fröken Brusewitz var över 90 år,
men ända till slutet lät Gud henne be
hålla samma vakenhet och själsstyrka.
Till vårt årsmöte i maj kom ett brev
från henne, som visade huru hon allt
fort följde med, kämpade, bad och trod
de. Nu har hon gått att skåda Konung
en i hans härlighet.
Vi känna saknaden stor, men Gud
vare tack för allt vad vi som :Mission
och enskilda fingo genom denna hans
tjänarinna.
Lisa Blo171.

Missionstidningen Sinims Land.
Under månaderna juni-september
utkommer IvIissionstidningen Sinims
Land i år liksom föregående ~tr med
endast ett n1l11111ler i män.adeJ/.
U tres ande missionär_

Fröken Ella Nilsson från Bjärnum,
som redan förra hösten hoppades få u t
g ;t till Kina såsom missionär inom
Svenska 11issionen i Kina, kommer nu
v. G. att avresa fr~ln Stockholm i bör
jan av september. Utresan planeras att
företagas vägen över Ryssland och Si
birien.
Fröken Nilsson kommer v. G. att av
skiljas till missionär i Bjärnum den I
sept., och vi hoppas att i nästa nummer
a v Vaf tidning få närmare presentera
henne för tidningens läsekrets. :Må hon
sh·äl som planerna för hennes utresa få
vara inneslutna i missionsvännernas
hågkomst i förbön.
Avskiljningsmötena börja i V1:ttSjÖ kl.
6 e. 1n. den 31 aug. Deltagare kunna få
bo på Jl.1issionsh emmet, Vittsjö, 0111 an
mälan göres före den 25. Sänglinne med
tages.
.
Nytt från fältet.

Fröken Elna Leneli har enligt mot
tagna brev nu kommit fram till Jui
cheng, Sha., där hon samarbetar med
fru Gerda Carh~n. Fröken Astrid Hå
kansson åtnjuter en välbehövlig vila vid
kusten och likaså missionärsparet Ida
och 11alte Ringberg samt missionärerna
Gösta Goes, Estrid Sjöström och Lisa
Gustafsson. 1/Iissionärsparet Olga och
Nils Styrelius har lyckligt kommit
fram till· fältet, där ställningen ej synes
ha undergått någon större förändring.
1Hl de våra därute alltfort få vara
omgivna a\- missiol1svännernas för
höner 1
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Mauritzberg 1940.
»Villigt - - - kommer din unga
skara.»
De orden gingo bokstavligen i upp
fvllelse vid denna vår »vecka». Det var·
e~ skara unga människor, som samla
des i den lilla ljuvliga kyrkan vid Brå
'vikens strand på tisdagskvällen, den 23
juli.
. 1-J:issionsföreståndare 1.11arti'l'L Linden
hälsade alla varmt välkomna. Det är en
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med mig bort till en underbart vacker
plats. Det brukar nog inte vara utmär
kande för en »vecka», att det är dagar
av vila, och ändå är målet med den att
den skall leda till verklig vila. Det kan
hända att något behöver röjas undan,
något S0111 hindrar vilan i Gud, och då
det skett för han oss in i trons vila.
Denna »vecka» komma vi att från bör
jan känna ett stort tomrum efter vår
k~lre farbror Erik Folke. Nu måste vi
samlas utan att ha honom synlig ibland

Foto: Maja PetterS0n.

De medverkande vid mö'fena på Mauritzberg.

oändligt stor glädje att åter få samlas
till en »vecka» på :NIauritzberg, så bör
jade han, en glädje, därför att det för
många av oss är en plats, där vi fått
mottaga så många välsignelser. För er,
som äro här för första gången, tror jag,
att det skall bli en kär plats. Det är ock
så en stor glädje att vi få komma hit och
ha vår kära »slottsfru», Fru Hanna
Lindmark, bland oss. Om wIauritzberg
är oss kärt, så är tant Hanna ännu kä
rare för oss.
Som inledningsord för »veckan»
fingo vi Jesu ord i lviark. 6: 31: »Kom
men nu I med mig bort till en öde trakt,
där vi få vara allena, och vilen eder
något litet.» I stället för en »öde trakt»
har det ljudit för mig i dag: kommen

oss, men ~iven då Herren tar hem sina
tjänare fortsätter han sitt verk, och han
lever alltid.
Nu följde presentationen av den stora
skaran, och efter en maning att komma
ihåg att vi vandra inför Guds ansikte
natt och dag, och att vi äro här för att
Guds plan skall bli förverkligad, åt
~ki ljdes vi den första kvällen.
},IIorgonbönerna leddes av J11 artin
LiFldh~} och de tre första dagarnas text
var orden i Luk. 16: 2: »Vad är det
jag hör om dig?» Alla äro vi förvaltare.
Vi äga intet i oss själva utan allt ha vi
fått av Gud att förvalta. Hur förvalta
vi det som bli vi t oss anförtrott? Är det
inte så att vi alla ärc förskingrare? Je
sus talade också om förvaltarens klok
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het. Han tänkte på framtiden. Det vilja
också vi göra , ordna det så att den blir
så ljus och lä tt som möjligt. :M en här
kommer ett men . Han tog icke Gud med
i beräkningen. Hur är det med vår klok
het? Söka vi Gud? Och hur är det med
vårt förh ållande till eYigheten? Herren
vill att vi skola komma till himlen, men
ej bara det, han vill att någon skall ta
emot oss där, som kommit dit , emedan
vi visat vägen till de eviga hyddo rna.
L ördagens morgon stä llde s vi inför or
den i Sak. 3: l-S. om hur åklagaren
står inför r-fcnen och a nkl a g a r os s . Vi
kunna vara vissa om att han talar om
allt orätt vi göra eller säga. I I Joh. 2
läsa vi om vå r förespråkare . Har han
blivit vår personlige Frälsare, då skall
han näpsa åklagaren och ikläda oss rena
kl äder. Gud vill att detta skall bli resul
tatet av frågan: »Vad är det jag hör
0111 dig? »
Bibelstudierna, vars gemensamma
ämne var: »Vår store Gud gör stora
under », leddes a v missionär il! oFris
Berghng. När jag varit ute bland ung
domen de senaste ären, har det varit
en fr åga, som g ång på gång kommit
igen : Vad är egentligen Gud? .M ed
dessa ord inle ddes det givande och gri
pande studiet. Som utgångspunkt lästes
Davids 8 psalm, vilken handlar om
»Gud och människan ». Den börjar:
»Hur härligt är icke ditt namn». För
Judafolket var Guds namn så under
bart, att de icke dlgade uttala det.
Herren har själv kallat sig: »Jag är den
Jag är. »
I J oh. 4: 24 få vi en beskrivning på
vad Gud är. »Gud är en aude », och han
kan vistas var han vill. Honom få vi
tillbedja, men det måste göras på ett
särskilt sätt : »l ande och sanning ». Där
komma vi till korta . I Jak. l: l 7 talas
om, att Gud, "år Fader, är ljus som
icke förändras , ett ljus, som strålar in
i våra hjärtan och lyser upp vårt mör
ker. Ingen syndfull människa har sett
Gud. »Men enfödde Sonen har kungjort
vad Gud är ». Det frågas: Vad är Gud ?
Varför griper han inte in i \'ad som nu

·10 auf.. 1940

sker? Då måste Yi se på vad Yi äro.
Gud har icke skapat os s till att vara ma
skiner, utan han har skapat oss lika sig.
Gud gay oss fri vilja , därför få vi själva
v~ilja mellan rätt och orätt. Vi få gå
vår egen väg, men han har visat den
väg han vill att vi skola gå. Gud har
uppenbarat sig i Kristus. Hurudan är
d å Gud? H an är full k01'l'llig,' eVl:g,' kär
lek,' hetig ,' allsmäl?tig,' allestädes 11är
'va rn,Jld r " allvetaJlde och allVl·s. I Ps.
83: J 9 se "i vad det innebär a tt Gud
är fullkomlig. Han är den allra högste
h~il'sl, a re l1 ö'YCl' allt.
Vår himmelske
Fader är /ulll?Ollllig , och det skola vi
förnimma då vi st ~l inför nådens tron.
:Men han ä r också e·v ig. I 5 110s. 33: 27
l;isa ,-i: »I-Iär nere råda hans eviga a r
mar». Glöm aldrig, att han hå ller töm
marna i sin hand. En gång slutar fri
heten , d å griper han in, och då komma
alla att lyda honom. Då frågar han icke
efter " å r vilja. Gud är kärlek (l Joh.
4: 8). Där står också: »Den som icke
älskar, han har icke lärt känna Gud».
»Den som icke»; du och jag få stanna
inför den yersen och fråga: hur är det?
Här äro vi alla lika, ingen kan säga sig
ha kommit längre. I I Kor. 13 se vi
hurudan kärleken skall vara, där vill
Gud lära oss att älska så. som han älskar
oss. H aren är helig! I 3 1rIos. 19: 2
stå r det: »1 sk:olen vara heliga, ty jag,
Herren, eder Gud , är helig». Här är
något oändl igt rent och högt: yi , med
all yår smuts och svnd heliga! Det stå
yi l~tngt ifrån , och ä~1d å uppmanar Gud:
varen heliga! »Se Guds Lamm», där
få yi bliya rena, och då kan vår helige
Gud , -ara med oss. Gud är allsmäktig!
I I ldos. 17: 1-6 komm er han själv
med all sin makt och storhet. \len Gud
är också allvetande och allv is. I den 139
psalmen kunna yi läsa om detta. »Ut
rannsaka mig.» Det är både en maning
och tröst. Han vet allt,clet är fruktans 
värt , men för den som är t\-agen 'i blodet
:ir det frid och salighet. Gud är också
Frälsaren ,j Jesus KristIls. Detta finna
\'l l Rom. 3: 23-25.
Jesus Kristus
hl e\' det fullkomliga offerlammet, han

10 aug. 1940

SINIMS

är Gud och människa, och det finns
ingen gräns för hans möjligheter. Han
har fullgjort offret en gång för alla för
dig och mig.
}'1issionsföredragen hade till gemen
samt ämne: »Nådeförmåner i missions
arbetet». Doktor Karl Fries talade om:
Tillfällen till helig tjänst. Guds ord har
mycket att säga om Guds nåd. Noa hade
funni t nåd inför Herrens ögon, och det
uttrycket återkommer om olika perso
ner. Det hebreiska ord som betyder nåd
betyder också att böja sig över någon
för att skydda och omhölja. Nåd är ej
något vi gjort oss förtjänta av, utan nå
got som skänkts oss a v Guds kärlek. I
Rom. 3: 2 0 - 2 4 läsa vi om Guds nåd,
om frälsningen av nåd genom Jesus
Kristus. En nådeförmån är gemenskap,
den som Johannes talar om då han sä
ger: » Var och en som älskar honom
som födde, han älskar ock den som är
född av honom». Såsom grundord för
ämnet: »Tillfällen till helig tjänst» står
2 Kor. 6: I. Det gäller att bära frukt,
att icke bara ta emot Guds frälsande nåd
utan också den förmån som ligger i den
heliga tjänsten, ute på fältet eller här
hemma. Frälsaren själv säger: Jag har
icke kommit för att låta tjäna mig.
Fröken Lisa Blom talade om: »Vil
lighetens ande», såsom en nådeförmån.
Hennes utgångsord var Ps. SI: 14. »Låt
mig åter få fröjdas över din frälsning
och uppehåll mig med villighetens an
de.» Härav förstå vi, att frälsningsfröjd
hänger samman med villighetens ande.
Nu önskar jag att vi skola ställa oss in
för frågan: Äger jag vi llighetens ande?
och: Vad skulle det betyda för· Guds
rike och verkets framgång om jag ägde
den? Det finns de som äro nöjda med
att själva äga mycket men ej kunna se
att de behöva dela med sig åt andra.
Andra åter, så fort de-fått.något, måste
de dela med sig. Hade ej Gud givit vil
lighetens ande, tror du då att en enda
missionär kommit på fältet? Vi ha för
undrat oss över föräldrars glädje att få
ge sina barn. Och när det gäller medel,
funnes ej villighetens ande skulle de ej
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komma in som de göra. Vad skulle det
inte betyda för Guds verk om vi voro
villiga att göra som han vill och ej som
vi vilja.
rdissionär W1"lftelm Bergling talade
om nådeförmånen : »Kraft, fullkomnad
i svaghet». Hans utgångsord var 2 Kor.
12: 9. Om vi se på sammanhanget, visar
det att Paulus hade fått så mycket av
Gud. Han var betrodd med så mycket
att det uppenbarligen var en frestelse
till högmod. :Men Gud hade också givit
honom ett lidande, som skulle påminna
honom om att han ej var något i sig

sjäh-. När Gud vill ha någon i sin tjänst
vill han först frälsa honom eller henne.
Sedan kanar han till tjänst. Det är sina
barn Gud kallar. Frälsningen är endast
a v Guds nåd. Herren Jesus säger:
Kommen till mig - jag skall giva eder
ny kraft. D~l du fått denna kraft säger
11an: Gå ut! Dela med dig åt andra! När
vi ~iro betryckta: Gå till Kristus, han
ger ny kraft, gå sedan ut igen. Vi kunna
icke göra något av oss själva, vi måste
bedja Gud om hjälp. Då vill Gud leda
och bruka oss i sin tjänst.
NI i ssionsföreståndare 1\11 artil'/; Linden
talade om: »Välsignelser som komma
missionsfolket ti Il del». Välsignelser,
det ä r också en oändligt rik nådeförmån.
·Med missionsfolket menas missionärer
na såväl som missionsvännerna och
hemförsamlingen. När det gäller mis
sionärerna, är det en välsignelse att de
få ökad styrka, och det gäller också oss
här hemma. Det finns så många bördor,
och man går och oroar sig för, vad som
man tror skall möta en. Om ni kunde ana
hur många gånger de våra på missions
fältet äro just i det lägeL Men dessa
bördor driva dem till bön och bli så till
välsignelse. NIan far se mera a v Guds
makt. Det bereder oanade välsignelser
i arbetet att få offra av sina ägodelar,
sin tid, ja, att offra sig själv, ställa sig
till Guds förfogande. Vi ha ju här sett
något av vad vara offer och böner be
tytt, det har uppenbarats 'i en person,
pastor Hsi, men vi få också höra om
det , d;\ missionärerna tala om hur Guds
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verk går fram. Och de hednakristnas
kärlek och förböner leda till välsignel
ser, som komma hela landet till del.
På eftermiddagarna talade missionä
rerna till oss o: h förde oss med dit ut
till fältet. Fru 111 argaret Bergling tala
de med ledning av Luk. 10: 20: »Gl äd
jens över att edra namn äro skrivna i
himmelen» och påminde om hur viktigt
det är för en missionär att verkligen
vara en levande kristen. Först dä kan
han få välsignelse och bl iva till välsig
nelse.
lvIissionär Carl-Gustaf' iV c rdber g ha
de samma eftermiddag ett anförande
över orden i .0.'Iatt. 17: 7-8. Det var
Jesus som gick fram och rörde vid
lärjungarna, och det var han som sade:
»Rädens icke.» En annan eftermiJdag
berättade han gripande om arbetet ute
på fältet. Nöden har varit obeskrivligt
stor, bomberna ha regnat över Hoyang,
men Gud har skonat de kristna på ett
förunderligt sätt. Fröken Gerda Gus
ta.vsson talade om förbönens stora be
tydelse för arbetet därute, och det blev
till en maning: H åll ut, det är icke för
gäves. :Missionär Erik J1al-m berättade,
att när han reste ut till Kina, hade han
hoppats att få ägna sig åt arbete bland
de unga männen. Det blev inte så som
han tänkt, men en hel del unga män
hade han dock kommi t samman med,
och han hade också fått hjälpa dem på
vägen fram till Gud. På söndagen tog
han oss med ut i arbetet i det stora
distriktet Loyang, och åter fingo vi skå
da Guds stora under. Fröken Tlzyra
Lindgren hade gripande skildringar
från arbetet bland flyktingar, främst
kvinnor, inom Tali distrikt. Det var
nöd, obeskrivbar nöd, men mitt i nöden
hade Gud fått utföra sitt verk så att
nöden blivit nåd. Fru Ingrid l1dal111 be
rättade om skolungdomen, särskilt flic
korna, hur de gripits av nationalismen
och ville gÖTa allt för sitt land: Genom
att de kommi t och bett om lektioner i
engelska hade hOll kunnat komma dem
nära och även fått så ut den ädla säden,
söm skall bära frukt. Fröken iV[argit
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Andersson) som hoppats att redan förra
hösten få resa till Kina men ännu, på
grund a v den stängda vägen, var hem
ma, avgav en e. m. ett vittnesbörd.
Herr Eughl Al/n) som av samma anled
ning ännu var hemma, talade vid ett par
tillfällen.
En kväll talade Wilhelm Bergling till
oss över orden i Luk. IS: II-I3, 25
32, om den äldre sonen. Hur är det med
oss, ~iro vi inte likadana? Tänk hur kär
leksfullt fadern bjöd honom att kom
ma med, men han ville icke. IvIå vi alla
få taga del av det stora gästabudet i
himmelen!
Vi hade med oss vår kinesiske gäst,
pastor Petrz'ls H si) och han talade tre
gånger till oss. Det var varma och gri
pande vittnesbörd, manande till efter
tanke: Var stå vi? Äro vi varma eller
ljumma? Ha vi kommit fram till ett liv
i GGd, blivit pånyttfödda? Gud har nåd
att gi va , blott vi öppna för honom och
ta emot. Vad vi bedja 0111 och behöva,
det skola vi få. En gång talade Hsi om
hur väckelserna kommit i Kina. De ha
börjat bland de kristna och inom för
samlingarna. Nlen först hade det måst
ljuda så här: »Herre, sänd väckelse,
och börja med mig.» På söndagen tala
de han med ledning av orden i Joh. 4:
Lq.: »Den som dricker av det vatten jag
giver honom, - det skall bliva i honom
en källa till levande vatten.» Vi måste
först känna vår törst för att komma och
bedja om det vattnet , men vi måste ock
bliva renade av honom innan vi kunna
taga emot det och sedan i vår tur föra
det ut till andra törstande.
En kväll framförde herr ·Curt Svens
son ett vittnesbörd och en annan kväll
fru Annie Jacobsson) som särskilt po
ängterade att Gud har en plan med vars
och ens liv , och att det är viktigt att vi
släppa till oss så, att han verkligen får
utföra den.
Lördagskvällen bruka vi alltid ha en
offerstund, så också nu. Det är en stund
som alla se fram emot med glädje 
och bävan. Gud har rikligen delat ut
sina gåvor till alla, nu ges det tillfälle
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a tt ge något å t Gud . .iV! artin L1:nden bör
jade med orden i 2 Kor. 8: 6. På offer
stunden äro vi alltid angelä gna att be
tona, att det viktigaste är icke de syn
liga gåvorna, utan det är vi själva, som
skola frambäras såsom levande offer.
Då vi lägga oss själva som heloffer på
Herrens altare och sedan, om Herren
manar, bära fram g åvor, blir resultatet
att kärleksverket kan fullbordas. Lisa
Blom började med att säga: I kväll är
det högtid iNIauri tzbergs kyrka, och
den är även prydd till högtid. Sedan
kom det en all varlig maning med orden
i Ps. 139: 23, 24: »Utrannsaka mig,
Gud - - - » . Det är Gud själv som
vill se hur det är med oss, han vill se
om det blivit något resultat i ditt hjärta
dessa dagar. Vad få r han se? :Många
gå hä r ,med frågor och undra vad som
kan vara Guds vilja med deras liv. I
'Matt. 20: IS fr ågar Herren Jesus: »Har
jag icke lov att göra såsom jag vill med
det som är mitt ». Kan du ta det som
svar på din fr åga? 1Iå vi alla kunna
bedja att Guds vilja m å ske i V~Lra liv.
- Vandringen fram tillofferbordet be
gynte sedan. Det var knäppta händer
och dröjande steg, blicken lyftes mot
bilden av den korsfäste, en gåva lades
i offerskå len, vad lades må nne ned dess
utom? Efteråt, vid bönestunden, var det
jubel i rösten hos många. De hade fått
ge något åt Gud, och de hade fått ta
emot något oändligt mycket mera.
Vid söndagens högmässa predikade
doktor Karl Fries över dagens prediko
text i Luk. 19: 41-47. Det finns be
sökelsetider både i folkens och den en
skildes liv. Israel hade en sådan , då det
besöktes av Människosonen. Det finns
sa mycket i denna tid som påminner om
förhål landena då Herren talade de ord,
som aterfinnas i texten . Han upprördes
över dem som köpte och sålde och över
det stoj och stim som rådde på det he
liga rummet. Det var mot allt det som
icke var äkta, allt orent, som Herren
vände sig. :Men de hörde icke på ho
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nom. Hur är det m ed oss? Krigets
skugga har fallit över oss, men ha vi
sökt honom? Lyssna vi till hans kallelse
till omvändelse? Vad skulle icke en om
vändelse bland vå rt folk betyda? Ack
att vi alla kunde av hjärtat bedja: För
lå t oss våra synder. Vilja vi det, vill du
det?
Söndagens e. m. fingo vi gå fram till
det dukade nattvardsbordet. Kyrkoherde
E6k Grahm talade så innerligt till oss
med ledning av Jesu ord: »Kommen, ty
allt är nu redo». Herren har gjort allt
för oss, det gäller bara för oss att kom
ma till honom och ta emot hans fräls
ning och nåd. Detta sitt löfte bekräfta
d e han nu genom att giva sig själv till
oss var och en.
Så voro vi framme vid de t sista mö
tet på »veckan », avskedsmötet. Doktor
Karl Fn~es framförde ett tack, först till
allas v år kära »Tant Hanna», som så
kärleksfullt tagit hand om oss och ord
na t för V ~l[t bästa. Sedan tacKade han
alla som medverkat på olika sätt, de
som talat och de som betjänat oss, och
inte minst alla våra »sångfåglar», som
vari t ovanligt många denna »vecka».
Till minnesord fingo vi I Fetr. 2: 4:
»Kommen till honom, den levande ste
nen». Fru Hanna Lindmark gav oss or
det i ] oh. I S: 7-9, och hon uttalade sin
stora glädje över att se denna stora ska
ra av unga. »Ni äro så vackra , ni unga
som lämnat eder åt Gud », sade hon.
(Jag önskar att någon sagt, att ålderdo
men är inte mindre vacker.) ]a - sedan
började vittnesbörden. Det var jub
lande glädjetoner som vällde fram. Un
der, stora under, hade skett. Hjärtan
som voro fyllda av fröjd måste få ge
uttryck åt sin glädje och tacksamhet.
Ett avbrott i mötet gjordes kl. I I, då
fing o vi gå upp till slottet och dricka
kaffe. Sedan gingovi åter ned i kyrkan
och fortsatte - tills det ljusnade. » Vår
store Gud gör stora under», det hade
blivit sanning åter en gång.
H. B .

l/ö
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Frukt efter mån ga år
}Il ågra ord tdlägnade S. il!. K:s gamla
vä-nner och bönckä'l11par.

Under djupaste tacksamhet mot vår
trofaste bönhörande Gud och Fader ge
nom Kristus ha , -i erfarit genom brev
fr å n vår gamla station Haichmv (nu
Chiehhsien) i Shansi, att redan förra
å ret blevo sex a'- bröderna tillsatta som
ledare i de tre för samlingarna, en till
pastor, två till församlingsäldste och tre
till diakoner.
?vIeningen med dessa rader är endast
den att giva NIissionens gamla under
stödjare och bönekämpar, en!. Kol 4:
12, 13, en n'y anledning att 1'1'led oss
tacka och prisa honom> som, trots all
fiendens makt, uttager en här och en
där, vilka han frälsar, fostrar och slipar
för att bruka dem i sin församling. Vi
vilja här blott omnämna deras namn , iör
att våra vänner må kunna anteckna dem
på sina bönelistor och i fortsättningen
dagligen framlägga dem i brinnande fö r 
bön inför Guds ansikte> på löftenas
grund i H erre'/tS Jesu namn.
Pastor Wei Yung-s en g började i vår
skola som en Ii ten sexå rig gosse, stilla,
sedesam, lydig och flitig. Efter slutad
mellanskola i Haichow genomgick han
det fyra å riga lärarseminariet i Yun 
cheng och blev efter slutade studier
sänd till vår station som evangelist.
På grund av sitt varma böneliv, s itt
nit för själar och sin Bibelkännedom
blev han strax till välsignelse i arbetet.
De två nya församlingsäldstena heta Di
Y-·ien-p'ei och Kuo Yung-ku. Den förre,
som är en framstående jordbrukare och
en mycket betrodd man i samhället, före
står församling en på utsta ti onen C h'ing
t'ou, under det den senare, som är lä
kare och en yngre man , betjänar utan
10n församlingen i staden Chiehhsien,
där han är till välsignelse i arbetet. De
tre diakonernas namn äro Shao, HS1·ng
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och Clz>iao. En a,- ledarna var under
upp,-äxtå r en vårt sorgebarn, men är
upprättad och nu en hel t förvandlad
man.
Arbetet i staden med utstatione r le
des helt av kineserna sjäh-a, ett m ål mot
vilket mission ä rerna arbetat dessa fem
tiotre år. V å ra systrar Estrid Sjöström
och Dagny Nordgren äro deras medar
betare och de rådgivare, till vilka le
darna med förtroende Tända sig. Det
stora trevliga kapellet, som byggdes
å ren 1920-21 a ,- vår hemgångne bro
der V e rner \ /V estcr, är nu i det närmaste
fullsatt söndag efter söndag unde r den
förnyelsetid som inbrutit över Kina ge
110m krigets svåra nöd.
Låt oss tacka och prisa liO'JlOJll S01n
'v erlwr i det fördolda oe/I SO -YIl givit
frukt elter många år,'
»AlI tså, mina bröder, varen fasta,
orubbliga, all tic! överflödande i Herrens
verk. eftersom I veten, att edert arbete
icke ~ir fåfängt i Herren». I Kor. IS: 58.
1Ialmö i juni 1940.
Hil'11w och H euri k Tjäder .

Den första ungdomsveckan i lshih.
Ivfånga g å nger, d å jag sett alla våra
ungdomar här i Ishih , har längtan sti
git upp inom mig efter att kunna ordna
en bibelstudievecka enkom för ungt
folk, liksom vi ha det i Sve rige.
Under sommaren och hösten 1939
tog den tanken än mer mig fatt och
blev till ett verkligt böneämne. Vid
höstterminens början förenade sig ock
så lärarepersonalen med mig i förbön
för denna vecka. Slutligen skrevo vi
brev till pastor vVei med förfrågan, om
han ville komma och leda bibelstudier
na. Under flera veckor ,räntade vi på
hans s,'ar, och allvarligt bådo vi, att
Herren själv skulle bereda allt för oss.
D å jakande svar iintligen kom från pas

tor ""Vei , började vi att i detalj tänka
oss in i huru all t skulle ordnas. Bud
.s;.tnd~s ut med inbjudan till f. d. elever
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att samlas här i deras gamla skola till
en veckas bibelstudier och samvaro.
Från många komma jakande S\'ar, och
de vara glada över att få komma.
Extra sovrum sku!le ordnas, och
lärarepersonalen och skol fl ickorna voro
lika ivriga att hjälpa till. Sängar låna
des och a v bockar och bräder gjordes
provisoriska sängar. De all ra min sta
kommo med väldiga fång av halm, som
breddes ut. Också de ville vara med
och dra' si tt std t i II stacken. Emedan
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unuer så mycken bön sett fram emot.
Eftersom det var den första »veckan»
här i [sl1il1 för ungt folk, tackade pas
tor \iVei alldeles särskil t för att detta
tillhi.1le heretts så många unga , och för
2.tt han blivit kallael till att medverka.
Det var 90-95, mest unga, samlade
redan första dagen. Den dagen var
dock den andl iga atmosfären ganska
hårel. .Men redan den andra dagen kom
den första flickan igenom till frid meu
Gud, och sft komma de elen ena efter

Foto: Lisa Gustafsson.

Deltagare i ungdomsveckan i lshih

det var i dec. mclnad, kunde vi ,::j be
reda sovplatser på det kalla stengolvet.
Kineserna ha en makalös förmåga att
anpassa sig och att packa ihop sig, och
därför kunde vi bereda plats till närma
re hundratalet deltagare här inom vårt
område. :Nlen så var också varje plats
såväl i samlingssalen som i sovrum .)Ch
matsal riktigt uppniätt. Det var med
sorg vi måste säga nej, då en hel del
äldre inom församlingen ville vara
med. Detta var ju en llngd01'nsveclw)
och , våra utrymmen vara ju också så
begränsade. Fienden försökte på flera
sätt att komma in och ställa till ledsam
heter och redan från början utså sitt
ogräs. :Men Gud vare lov för Guds nåd
och kraft att st ~l honom emot.
l\Ilåndagen den ro dec. öppnades den
na bibel vecka, vilken vi hela terminen

den andra. Budskapet om synd och nåu
framställdes så enkelt, och Guds levan
de ord gjorde sitt verk·i hjärtana. Hård
stod kampen om fleras frälsning, men
frälsningsfröjden blev sedan så mycket
större. Skolflickorna i klass 4 hade sär
ski lt hegärt att få höra om det segrande
J i vet i Jesus och vad Guds ord säger
om det. Detta ämne behandlades också
under tre dagar. Varje dag var det tre
bibelstudier. men ingen syntes trött.
l\Ilellanstunderna användes flitigt till
samtal, hön och jämförande av anteck
ningar. - Huru glada voro vi ej över
var och en som kom och bad om hjälp
genom förbön! :Många bådo om hjälp
till att få det gott med Gud. Somliga
komma åter och åter, då Guds Ande
kastat nytt ljus över de dunkla djupen
i hjärte\·~trlden. Att bli en segrande
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kristen, det var hjärteönskan hos så
många. Alltefter som fler blevo över
vunna av Gud, växte längtan och hun
gern i deras hjärtan, vilka ännu ej fått
sin sak med Gud klar. Gripande var det
att höra de frälsta flickornas böner för
sina ofrälsta kamrater. Inte en i skaran
kunde undgå att taga intryck. Vilken
makt i Guds ord till befrielse från band
och bojor till Guds barns härliga frihet
och rikedom i Jesus.
Tdl unga flickor, r6-r8 år, bland
vara flyktingar, hade blivit inbjudna.
De äro döttrar till en f. d. mandarin.
Dessa båda verkade .~j alls trakterade
av inbjudan, och efteråt fick jag veta,
att då de fingo inbjudningen, tänkte de:
i skolan ha de korgboll, och om vi taga
del i veckan, kunna vi nog få tillfälle
att kasta boll. Första dagen sago de
endast de mindre flickorna kasta boll.
Det blir väl bättre tänkte de .. {I/len näs
ta dag likadant, och inte kunde de som
vara så stora springa och leka med små
flickorna! Därtill började de att känna
sig sa underligt oroliga, och när de en
dag blevo tillfrågade huru de hade det,
ble\'o de än mer oroliga. För att freda
hjärtat började båda att hedja högt vid
de gemensamma bönestunderna . Iden
de tyckte, att det var att bedja emot en
stängd port. Alltefter som dagarna
gingo blev det allt mera outhärdligt.
En efter en sökte de hjälp till förbön,
och fjärde dagens kväll komma bägge
till frid med Gud . O, vilket brus av lov
och tack till Gud, då de under både gråt
och glädje tackade Gud för syndernas
förlåtelse och visshet om barnaskap hos
Gud. Sedan vid vittnesbördsmötet ta
lade de om, huru korgbollen blivit med
let att draga dem till Jesus.
På söndagskvällen hölls a vskedsmö
tet, vilket inleddes med nattvardsgång
av pastor vVei. Jesus var oss så förnim
bart nära sägande sitt: :Min lekamen,
mitt blod för dig utgjutet. Det var så
stilla, så stilla i samlingssalen, och Guds
Ande sänkte sig ned ibland oss. Pastor
\\1 ei ville ha nattvarclsstunden i sam
lingssalen, för att de flickor, som ännu
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ej vara nattvardsberättigade, skulle få
vara med och se på, och själva därige
nom få längtan efter att få deltaga i
den heliga måltiden. - Efteråt vidtog
ett fritt vittnesbördsmöte, då 40-50
vittnade om, vad Gud gjort med dem
under veckan som gått. Korta och klara
komma vittnesbörden om, huru de upp
levt frälsningsundret eller huru Jesus
förnyat förbundet och stärkt det andli
ga Ii vet. Vittnesbördsmötet påminde så
starkt om avslutningen aven S.11.K.
»vecka». Det var samma fröjd över vad
Gud gjort i och för dem. Rasskillnaden
utplånades alldeles, och jag glömde att
jag var bland österns folk, som ju i så
mycket skiljer sig från oss västerns
folk. I Jesus Kristus äro vi dock alla
ett, och äran, priset och lovet för fräls
ningen tillhör honom allena.
Efter veckans slut blev det nog för
de flesta en vandring från förlda
ringsberget ner i den mörka dalen, ty
flera av deltagarna voro från helt hed
niska hem, och det gällde nu att bli ett
ljus och salt därhemma. Vid avskedet
strålade ansiktena av den fröjd, som
endast Jesus kan giva. J\!Ien samtidigt
glänste tårar i ögonen, och hjärtana
tänkte med bävan P~l det svarta mör
ker, de nu gingo ut för att söka sking
ra. Tanken gick osökt till ordet i Sak.
4: 6 »Icke genom någon människas
styrka eller kraft skall det ske, utan ge
nom min Ande», säger Herren Sebaot.

L'isa Gustafsson.

Guds helig a rådslut.
»När jag nu tänkte efter för att be
gripa detta, syntes det mig alltför
svårt, till dess jag trängde in i Guds
heliga rådslut.»
(Ps. 73: 16- 1 7.)

\Vang Hsi-li har återfunnits - död!
Så förtäljde ryktet, som nådde oss som
maren r938. Och ryktet talade sant, det
blevo vi genom undersökningar överty
gade om.
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Våra värsta farhågor hade alltså be
sannats. \iVang Hsi-li död! Och död
under sådana förhållanden! Hedningar
na fingo vatten på kvarnen, och de
kristna funno Guds handlingssätt vara
underligt.
-- :Men vem var han, och hur dog
han?
vVang var en syndare, frälst av nåd,
en brand, som sedan den ryckts ur
elden, blev ett brinnande bloss för Her
ren.
En »storsyndare» hade han varit före
sin omvändelse. Han var »allrökare»,
han drack, och han levde om' så pass
vilt, att hans rykte som storsyndare var
t~mligen välförtjänt.
.
l\,l en synden har aldrig gjort någon
lycklig. En tilltagande ofrid och ångest
grep om hans hj ärta. - Var och bur
skall jag finna frigörelse från dessa
fruktansvärda bojor, och hur skall jag
få frid i mitt innersta? Over dessa
spörsmål ruvade Wang, allt under det
han kände hur synden trälband honom
mer och mer.
- Kanske är det ändå något med den
där kristendomen, som en del tro på? I
alla händelser har jag ingenting att
riskera genom ett försök! 
I den djupa nöd, vari han befann sig,
förstod han, att han måste ta saken på
allvar, Om han skulle kunna finna, vad
han sökte. Och att Wang tog sin om
vändelse på allvar, det var tydligt. Re
sultatet var så tydligt både för honom
själv och för andra, att han sedan aldrig
behövde anfäktas av tvivel på Kristi
läras kraft.
Nu var vVang frälst från allt det
gamla. En djup frid och en stilla ghidje
fyllde hans väsen. Han hade blivit en
Kristi lärjunge. Så döptes han och kom
med i församlingslivet, där han fann
utlösning för sit nit att verka för andras
frälsning.
Redan första gången, jag träffade
honom, gjorde hans strålande ansikte
ett djupt intryck på mig. Och detta in
tryck har befästs vid de upprepade till
fiolIlen, jag sedan haft med honom att
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göra. Alltid glad och alltid villig att
tjäna, var han ett föredöme för oss alla.
Av ki neserna får han det betyget, att
hans »kärlekshjärta» var mycket stort.
\IVang hade varit kristen i sju år och
hunni t sprida mycket a v Kristi vällukt
vida omkring sig, då öborna i mars
I938 n?ldde fram till hans by. Hals över
hu vud hade byborna flytt, så snart de
hört, att angriparna nalkades deras by .
~\1en \Vang jämte ett fåtal andra kände
det som sin plikt att stanna kvar hem
ma. Han litade på Gud och var inte
räeld. lvIen öborna tog fast vVang och
tvingade honom att bli deras vägvisare
till en köping, som låg ett par mil längre
västerut nere vid floden. Framkomna
dit skrevo öborna ut ett pass ~lt honom
för hemfärden samt släppte honom.
VVang insåg visserligen den stora risk,
han löpte genom att bära detta pass p ~t
sig, men som det fanns flera angripare
trupper än försvarare i de trakterna, vå
gade han ej heller göra sig av med det.
Kommen ungefär halvvägs hemåt, mötte
han emellertid inhemska soldater. Nu
föl ide förhör och undersökning. Och
passet hittades ! Obornas pass! Således
hade man återigen fått tag på en spion!
Det var intet tvivel om den saken.
\tVangs egna förklaringar var det ingen
som trodde pet.
Han nådde aldrig mer sitt hem. Un
der de föl iande månaderna svävade
man i fullko~lig ovisshet om hans öde.
Efterforskningar gåvo blott negativa
resultat.
Men så en dag kom liksom genom ett
under hela den kusliga sanningen fram.
\Vang hade blivit förd till en stad, två
mil söder om sitt hem. Där hade han
underkastats tortyr, till dess döden om
ett par veckor kom som en förlossare.
Några personer visste var hans kropp
hade blivit begraven, och så kunde hem
mets folk komma och hämta de jordis
ka kvarlevorna efter den käraste, de
ägt på jorden, samt ge honom en krist
lig begravning i deras egen by.
Sorgen blev bitter och smärtan stor.
Varför skulle just han, som var så god
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och så ni tisk i det rättas tjänst, få en
förrädares nesliga död? En tid såg det
ut som om allt höll på att ramla sönder
för dem. De kunde inte komma förbi
det gåtfulla i Guds rådslut. Ingen hade
tagit så mycket ifrån dem som just
Gud, syntes det dem. En isande bitter
hetskänsla började att fräta på deras
andliga liv. :Men, Gud ske lov, det
stannade ej där. Ä ven för dem skulle
all t få samverka till det bästa. De fingo
upp ögonen också för det l~ärlel~sflllla
i Guds heliga rådslut, n~lr de trängde
in i detsamma.
Ty vad Herren gett dem, hade han
ock rätt att ta igen, om det behagade
honom att göra så. Och Gud hade ju
inte heller tagit allt} och det han tagit,
var in.te förlorat för dem. Det var nu
i fullkomligt tryggt fön-ar, och en dag
sk ulle de med himmelsk ränta iherfå
sin ins ~tttn ing. Upps tåndelsens och ~t ter
seendets hopp började str~da klarare för
dem än n{lgonsin hittills, och det blev
en ny sporre till att forts~ltta vandring
en på hil11lavägen ända fram till målet.
Ordet säger oss, att det är genom
mycken bedrövelse, som vi måste ingå
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i G uds rike. »De, som vilja leva gud
fruktigt i Kristus Jesus, skola få 
lida. » 1Iå vi ej i förmätenhet begära
någon undantagsställning från denna
regel! Guds heliga rådslut är vårt evi
ga bästa. Det finns ett nu efter Guds
råd och ett sedan med ära för alla from
ma, som lå ter Herren vara sitt hjärtas
klippa och sin del evinnerligen, även
0111 ck skulle få luttras i lidandets heta
ugn.
Se l/rid Eriksson.
»Jesu" br mig S[l i nöden Som i gläd
jen tro på Gud, Så i li,-et som i döden
Tröstl igt höja bönens ljud, Vara med
Guds vilja nöjd, Hava i hans ord min
fröjd O ::: h intill min levnads ända Söka
a tt han s verk fu ll ~inda .
J es u, värcles mig utrusta :Mecl din
He lge Andes n~lc.l, Att ej världen och
dess lu sta Skiljer mig från dina råd. Se,
jag villi g ;lr, men svag: Jesu, i ditt hägn
mig tag, D u so m, mäktig i de ~v ag a,
B~ist kan hj~ilpa och ledsaga.»

R ED OVISNIN G
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under juli 1940.
Allmänna missionsmedel.
1010. E. J., Gbg .... .... . .... ... . .
1011. Onämnd, under J es u välsigna
de händer ... . ............ .
1012. F. J., KinJlemalma ......... .
1015 . C. Th. E., Kumla ... . .... .. .
1016. Nordvästra syfören., Olmstacl,
Brötjemark . ....... .. . .... .
1017. E. L., Sävsjö .............. .
1018. De l~ngas Förbund, Greho .. .
1019. K. F. U. K., Kristianstad, till I.
Söderbergs und erh. . ....... .
1020. Eks.iö Predikantförbund, koll.
vid Lisa Bloms besök vid
alliansmöle i Eksjö 27/6 ... .
1021. Orferkuvert fr . Köping ..... .
1022. ~dissionsinkomst fr. F- s ... .
1023. H. o. r. J., Gbg ........... .
1024. R. H., i st. · för blommor vid
Harriet Brusevitz hår . ..... .

10 :
1G:
10:
100:
75:
100:
100:
360:
3'Ll:86
30:
100:
2{):

10:

1025. E. J., Boden, till Joh . Aspbergs
unclerh. . ..... ..... .... ... . .
50:
1026. V. P., ),"orrköping .. ... .. . . .
20:
1027. »En s.iuk », gm el:o . . .. . .... .
5:
1028. »Elvira o. Agcla » .. ......... .
8:25.
1029. E. o. J. R., » lack offer ;) . . ... . 100:
10~D. A. T., Hh3 .......... ... .... .
25:
1031. "E n länk » . . .. ...... . ... .. .
20:
1034:. I. W., Sthlm, i st. för blommor
Yid Lars Larssons, N'orderön,
hår ...... . ..... ....... ... . .
3:
10:35. A. H., E:arlskrona, » tackoffer»
10:
1037. S. S., Jkp3 ... .. ..... ... ... . .
25:
1038. Onämnd, Sala, gm O. ~L .. : .. 150:
104D. K. D., Dm·bo .............. .
10:
1DH. KinaIänkarna i Klippan, sprb.
medel till Ha Dna Erikssons
unc1erll. . .... . .... . ..... ... . 100:
1042. O. L., Skövde . ... ....... . . . .
20:
11143. M. S., ;\lora . ....... ... . .. .
30:
W4!. Etelhems syförell. . . . .... . . . 15,):
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1045. A.. ~I., Visby, till G. Carlens
51:65
underh. . ... .. ... .. ... .. ... .
104G. H. H. , Virsprul11, » Herrens
tionde ~
.. .............. . ...
30:
1049. 13. o. h . L., Sthlm.... . . . . . . .
30:
1050. Th. E., Sthlm ............... 300:
2:85
105l. E. E., Ersnäs, »rab . å H. S. Ö. »
1052. I st. för blommor på Lars
50:
Larssons hår, Norderön .... .
4:
1053. A. N., Hed ev iken ........... .
30:
lO5..\" Länkar i Borlänge . .. ...... .
1055 . D. o. Ch. d ' A.,:."Jockeby, i st.
för blommor "id Ingeborg Dill
10 :
ners hår, Nora ..... ........ .
30:
1057 . L. L - r ........ . ........... .
1058. Daggryningen i K. M. A. , till
Birgit Berglings unc1erh. ..... 900:
1059. KF.U.h:s Centralfören. o. K.
M. A., till Astrid Löfgrens d:o 900:
1060. Länkmöte å Lillstugan, Fårö
63 : 
sundet 3/7 ... .... ... . ..... . .
25:
1061. E. c., Österkorsberga .. ..... .
17:06
1062. Koll. i Kvarnefors, Örsjö . . . .
54:
10G·t. E ....\ ., Dnvbo, ur sparb . ... .. .
20:
1065. R. L. , Skellefteå, gm A. 13... .
avI.
lOGS. Teslamenlsmedel efter
fru Elsa Tottie, Linköping
lO.OOO:- ~, med avdrag av arv
skatt 1A9D :- · ...... . ........ 8.510:
1fJ69. A. B ., Alvsjö, på missionsdagen
10:
25:
1070. l\:. K. , Björköby, tack till Gud
10 :
1071. E. J ., Sala ...... .. ..........
10:
1072. A. H., Skövde .. ..... ... . ....
1073. NI. U., Lista, till H. Wangs
20:
underh. . . .. ... ... ......... .
40:
1074. K. S., Vinslöv, »At Herren » '"
1075. Koll. vid missiol1smöte j Hä
50:
gprstacl .......... ... ...... .
24:50
1076. Hesebidrag av I-Iägerstads Mfg
5:
1077. S. J., Rug, »ctt löfte ) ....... .
5 :
1079. A. F. , Korsnäs .... .. . . ...... .
1080. Kinavännema
i Gummark,
25:
samt ett böndagsoffer ...... .
5{):
1081. A. O., Norclerön ........... .
63:
1082. S. N., Filipslad . ..... ... ... .
1083. L. H., Lund, elt tack till Her
10:
r en på ;\Iissionens dag ... .. .
1084. D :0, )) tiond e)) .............. .
5:
1085. A. S. S., blomma på Annas
5:
grav, gm J. B., FiUsta ... . . .
10:
1086. G. P., Skoghall ......... . .. .
1087. B. L. , Stocksund ........... . 100:
100:
10S8. Syskonringen, Flisby
22:50
1089. Vishy Femöresfören. . ...... .
25:
1090. A.1\:., Stensjön ... . .. .. ... . .
1093. E. v. F., \Jolkom, till Thyra
Lindgrens underh., »tackoffer»
50:
51 :83
1094. Koll. vid möte i Örebro 14/7 ..
1095. D:o vid föredrag av Aug. Berg
i Orsjö J,yrka 30/6 ..... .. . .
13:07
1096. Killakr e tsell, Lund, »I Herren
Jesu välsignade naml1» . .... .
15:
34:50
1097 . Koll. i Tomta missionshus .. .
23:55
1098. D:o i Rastorps missionshus ..

1099.
1101.
1102.
1103.
1105.
11 06.

1107.
1108.
1110.
1111.
1112.
1113.

1114.
1115.
1116.
1123.
112·1.
1125.
11.26.
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Gåva , Norrköping .......... .
10:
10:\1. T., Vrigstad ............. .
10:
Onämncl, Vrigstarl ... . ..... .
»\lor o. ra p, till H. o. S.
Erikssons lUlcJerh. ..........
5:
S. E., gm J. F. E., Edane .. . 500:
Vid Offerstunden på Mauritz
berg 27/7 . ... .... ....... .. .. 1.679 :80'
Onämnd, Örehro lill J. o. E.
50:
Malms underh. . .. . . . ... ... .
17 :50
J. P. , Råå, ficksparbössa . ... .
E. J., Styrestacl, d :o .... .....
5 :29'
E. :v1., Örebro, arvode ....... 200:
2:75
H. K., O. Husby ............ .
10:
F. n., Sollefteå ........... .
24:l\inakretsen, Luleå . . ..... .. .
5a:
Värne Mfg ....... . ........ .
50:
»Födelsedagsgåva 6/8 1940 » ..
»En länk » ......... . .. . ... . 100:
De sista sparbössemedlen fr.
Harriet Brnsewitz, Hova ....
4:60'
\ialmölänkamas Finlanc1s- &
37:
Holsbyal'ton . ..... .. . ...... .
Barnen vid Rundb ygdens små
skola till Hanna '"Vangs un
clerh ...... . ....... . . ... ... . .
3:50
----Kr. 1G.288:U()'

Särskilda ändamål.
1013. Skellefteågruppen av L. Yl. F.,
t ill Maria Petterssons bamh.
1014. Skärstads Norra Missionsför
saml., till eva ng. underh. ...
1032. G. H., Luleå, till medhjälpare
fonden . . .. .. ............ . ..
1033. D:o till Joh. Aspberg, att anv.
efter gottJ. .... ... ..... .. ...
1036. A. H., Karlskrona, till Lisa
Gustafsson, för gossen Chen
Hsioh - i Yunchengs skola ..
1039. .\1. A. , Sthlm, till .\1aria Pet
terssons barnh. ...... .. .....
1047. G. K. G., till Frances o. Ake
Haglunds verks. gm G. L., Jkpg
1048. :~ .
Rläckeberga, till bamh.
I Sman .. . . .. .... ........ ...
1056. Barnhemsvänner, Algarås, till
d:o gm H. J. .......... .. .. .
1063. A. o. A. B., Duvbo, till J. Ack
zells verks. i Talj ...........
1066. E. Ö., till Dagny Nordgren,
till den man som omnämndes
i art. ) Kärlek », gm A. B.,
Skellefteå ...... ............
1067. R. L., till E. Viden, att anv.
efter gottf. ......... ....... .
1078. D. P., Tillgsryd, på tredje bön
dagen, till inf. lärare .......
1091. H. Z., till Estrid Sjöström, att
anv. efter gottf., gm A. B.,
Skellefteå ... . ...... .. ......
1092. J. o. A. B., till lVlaja Lund ..
mark, cl:o gm d:o .. ..... ..

,.L"

10:.. 
50:
20:
20 :
30:

5:
20:
10: 
15:~

10 :

10:~
15:~

10 :
5:
25 : 

1100. Onämnd, Strömfors, till d:o,
gIn d:o .................... .
1104. A. A., Järle, till Hanna \Vang,
att an". efter gottf. ........ .
1109.

10 aug. ]940
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Missions tidningen
35:

Sinims Land.

10:

G. P. J., Nkpg, till en evang.

underh. i Juicheng ........ .
1117. "Födelsedagsgåva 6/8 1940 »,
till Maria Nylin, att an". efter
go tt f. ..................... .
1118. L A., Långåsen , till Maria Pet
terssons barl1h. . ..... .. .... . .
1119. Barnherpsvänner, Älgarås, till
d:o, gm d:o .. .... ...... .... .
1120. E. J., VetIanda, till G. Carlen,
att anv. enl. överensk. . .....
1121. S. T., Nockeby, till bibelkv.
underh. i Yungtsi .. .. ...... .
1122 . A. o. A. B., Duvbo, till L Ack
zells verks. i Tali ....... ... .

60:

Organ för Svenska Missionen

50:

utkommer 1940 i sin 45:e årgång.

10:

5:
30:
50:
10:

- -=-: 
K:-r-. - 515

-----:c

16,288: 06
515:
16,803:06

Allmänna missionsmedel
Särskilda å'ndamål
S:a under juli mån. 1940 Kr.

Kina,

Tidningen utkommer med 20 nummer om
året.

Den

brev

från

innehåller

uppbyggelseartiklar,

missionärerna,

berättelser

från

missionsfältet, meddelanden om hemarbetet
och missionsnotiser från olika fält.
Tidningen kostar:
kvartal kr.
kr.

l

helt år kr. 2 :25, tre

:75, halvår kr. 1 :25, ett kvartal

°:90.

Till utlandet kostar den kr.

2

:75 pr är.

Prenumeration kan verkställas på posten
men ställer det sig fördelaktigare för Missio

il! ed varmt tack till varje givare!

»Redan nu får d en som skördar, uppbära
sin lön och samla in frukt till evigt liv; så
kunna den som sår och den som skördar
tillsammans glädja sig>
Joh . 4: 36.

nen om den verkställes på vår Exp ., Drott
ninggatan 55, Stockholm.

Redaktionen.

INNEHÅLL:
Hindren för väckelse. - Hemförlovade ombud. - Från Red. och Exp. - Mauritzberg 1940.
Från missionärerna. - Redov. - Missionstidningen Sinims land.

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

105473.

Postgirokonto n:r 50215.

Stockholm 1940. Boktt. A.-B. P. A. Palmers Eftt.
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»Mig ar given all makt - gån fördenskull»
Dessa välkända ord ur missionsbe
fallningen i Matt. 28: 18-20 behöva
alltid stå såsom en levande sanning för
'o ss i missionsarbetet. Högheten i mis
:sionsuppgiften och den svåra strid mot
'Ondskans andernakter, som denna upp
gift för med sig, göra, att vi alltid kän
na behov av att vila vid Jesu makt.
:Men tidsläget nu gör, att vi förnimma
,detta behov på ett särskilt sätt. Det
,är oro i Kina och i många andra län
,der. Vi äro ej ens i vårt land oberörda
'av denna oro, som hotar att utbreda
sig allt mer och mer. Vägen mellan
hemlandet och fältet är icke lätt fram
Komlig, och resorna på fältet äro för
enade med många risker. I detta läge
behöva vi påminna varandra om Jesu
makt.
Missionsbefallningen visar, att Her
ren icke räknar med någon lärjungar
nas makt. A 11 makt tillhör Jesus,
<och all makt är ej endast 9 / 10 av mak

ten, ej heller 99 / 100 eller 999 / IOOO.
"Han vet vad för ett verk vi äro, han
tänker därpå att vi äro stoft." (Ps.
103: I4.) Och dock rä~nar Gud med
o s s. Lärjungarna få uppdraget att
gå ut i hela världen med evangelium,
men Jesu allmakt är missionsbefall
ningens grundval. Och Jesus äger all
makt även i vår tid.
Vi frestas ibland att tvivla på Jesu
allmakt, emedan det synes som om
makten låge i andra händer. Men det
som synes och våra tvivel kunna ald
rig omintetgöra sanningen om Jesu
makt. Han skall till slut triumfera.
Han äger all makt i alla tider. Och
då missionsbefallningen grundar sig
på denna allmakt, då gäller den i alla
tider, även nu i vår tid. All makt, gi
ven åt Herren, är också nog för alla
tider. Därför kunna vi med frimodig
het gå in i missionsuppgiften, och vi
få räkna med Jesu makt också då det

-
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gäller möjligheter för den heliga
tjänsten.
Av det sagda framgår att Jesu makt
är i verksamhet, då missionsgärningen
utföres. Missionärerna under den för
sta kristna tiden "omtalade .... huru
stora ting Gud hade gjort." (Apg. 14:
27). Säkert menar också Gud att nu
tida sändebud skola tala om vad Gud
har gjort. De, som lyssna till eller läsa
dessa berättelser, få genom dem glädje
och frimodighet, och glädjen blir des
to större ju mera man själv med kär
lek, offer och förbön, varit med i gär
ningen. Störst blir denna glädje, då
vi i evighetens ljus få se Guds under
bara gärningar, utförda av honom ge
nom kraftlösa, ovärdiga människo
barn, som stått till hans förfogande. Må
vi då alla kunna fröjdas såsom de, som
villigt kom;-init, då han samlat sin här!
"De förståndiga skola då lysa, såsom
fästet lyser, och de som hava fört de
många till rättfärdighet såsom stjär
nor, alltid och evinnerligen". (Dan.
12: 3).

MARTIN LINDEN.

»Herrens stad ha1' fasta grunder..
Den går i stonn och flod ej 'linder)
På hälleuerget byggd den står.
Intet hot Guds folk förfärar)
Om världen a.il med sina härar
Nlot '/11,U1arna till anfall går.
Ty Gud med all sin makt
1. trohet håller vakt
Kri·n,g de sina.
H an skänker ro
.At dem som, h'o
Och läter denti trygghet bo.»
(Sv. Ps. 244: 1.)

Thure A.

10 sept. 1940

J.

Carlson 60 år.

Folkskollärare Thure A. J. Carlson,
Jönköping, en av ledamöterna i Kom
mi tten för S\'enska ~,1issionen i Kina,
fyller den 23 septemher 60 år, och
bland alla dem som då tacka Gud för
vad han fått uträtta vilja även vi inom
Svenska :Missionen i Kina vara med.
I ]önköpings Kristliga Ynglingaför
enings Månadsblad har hans företräda
re på posten såsom Ynglingaförening
ens ordförande, apotekare Karl Nile
ni us, skrivit en artikel, ur vilken vi fått
löfte göra följande utdrag:
»Då nu föreningens högt uppskattade
och avhållna ordförande om några vec
kor den 23 september når sin
sextioårsdag, må vårt tack för vad han
fått uträtta under de många åren, och
alldeles särskilt under de sista femton,
i främsta rummet gå till alla goda gå
vors gi vare.
Men tacksamhet, kärlek och vänskap
skall också i rikt mått omgiva vår
sextioåring på högtidsdagen. Han är
det väl värd. Villigt och frikostigt har
han, vid sidan aven krävande skolgär
ning och andra uppgifter, givit tid och
krafter å t ]. K. Y. F:s arbete. Vi för
stå så väl, att hans fristunder varit
mycket lä tt räknade. Och även i krist
lig verksamhet kommer man då och då
till rätt tr ånga pass, då trohet, tålamod

10 sept. 1940

SINIMS

och uthållighet s~lttas p;'t prO\', Det ;lr
inte tomma ord blott, då vi säga, a tt
Thure Carlson väl bestått proven, men
själv är han säkert den förste att giva
Herren allena äran för allt,
Här skall icke göras försök till ka
r akteristik av Thure Carlson eller till
resume av hans arbete, Hans karaktärs
egenskaper ha förskaffat honom allmän
och välförtjänt aktning, Hans fostrare
värv har skänkt honom en rik förstå
else för ungdomslivet -:)Ch dess många
problem, vilken kommit till god nytta
även i föreningsverksamneten. 11en kär
nan i både personligheten och gärning
en har vari t och är Thure Carlsons sant
och sunt evangeliska trosst~tndpunkt i
förhållande till Gud o~h den han sänt,
Jesus Kristus. Härmed ä r förknippat
det orubbliga fasthållandet vid uppen 
barelsens ord i v;lr Bibel, vid dess Ii vs
viktiga betydelse och omistliga v;irde
ifråga om väckande och nä rand e a,"
trons liv. » - - 
Folkskollärare Carlson ble,' I 929
ombud för Svenska :M issionen i Kina
och invaldes år 1936 i Kommitten.
Sistnämnda år fingo han och hans
hustru också giva sin dotter, fröken
. Ella Dahle, till vår mission. Vi ha så
som missionsorganisation liksom Jön
köpings Kristliga Ynglingaförening rik
anledning till att tacka Gud för sextio
åringen. Vi tänka också med tacksam
het och kärlek på honom och tillönska
kraft, välsignelse och glädje för år som
ännu ligga framföre.

Ny missionsarbetare.
Den I sept. avskildes, såsom medde
las på annat ställe i vår tidning, fröken
Ella. Nilsson från Bjärnum till missio
när inom Svenska 11issionen i Kina,
och vi införa därför här hennes bild
samt några upplysningar om henne.
Missionens vänner behöva ju få lära
känna henne för att med varmt intres
se kunna bedja för henne.
Ella Nilsson föddes den I I .lan.

LAND
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1909. Hon har uppfostrats i ett redbart
och gott hem, där föräldrarn a hyst och
hysa aktning för Gud och Bibeln. Redan
i tidiga harna~lr förn a m hon Guds kal
lelse och ber ~ittar_ att hon enkelt och
ba rnsligt lade sitt liy i Guds händer.
Vid 19 års ålder skedde det mera med
vetna genombrottet , d å hOll fick se sitt
liv i '~ "ighetsb e lysning och sitt behov
(1"
ben itdning i Kristus Jesus.

Fröken Ella Nilsson .

N ågot senare blev hon övertygad om
att vara kallad till missionär och sva
rade ja till denna kallelse. Utbildnin
gen för missionärsuppgiften började på
Ev. Fosterlands-Stiftelsens Bibelinsti
tut vid Södertälje, d~ir hon var elev
1930-1931. Hon var då kamrat med
vå r sedan framlidna missionär Gudrun
Boqvist och fick genom henne och fru
Dagny Bergling höra om Svenska 11is
sionen i Kina . . Så småningom blev hon
också viss om att missionskallelsen
gällde arbetet inom denna mission.
Efter en tid av väntan på vägledning
och av arbete i ungdomsverksamheten
inom Bjärnums missionsförening fort
satte hon utbildningen vid Bibelskolen
i Oslo samt i London. Redan hösten
1939 stod hon färdig att resa till Kina,
men utresan blev d å uppskjuten på
grund av de oroliga politiska förhållan
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dena. I höst ,oar anoesan planerad till i
början av september, men ännu en gång
ha de utrikespolitiska förhållandena lagt
hinder i vägen, och vi veta ej ännu
när resan kan an trädas. l\få mi ssions
vännerna bedja Gud öppna v~tg till
fältet i rätt tid samt v~ilsigna ,oänteti
elen, så att den blir r~ttt °anv~tnd och
leder till det resultat, S0111 Gud ;tmnat
den till. Vi behöva bära vår nya mis
sionsarbetare i förbön och ha anled
ning att tänka på henne med tacks~lgel
se. »Ett liv åt Herren vigt lyckligt iir
och rikt». »Huru IjU\oliga ;tro icke
glädjebuclb~trarens fotsteg.»
(Tes. 52:
7).
il1artin Linden.

Missionärsavskiljningen i
Bjärnum.
Till Hässleholm kom1110 vid tretiden på
eftermiddagen lördagen den 3 T augusti
1940 tåg från hl. a. J-Ldsinghorg. Klip
pan, :M almö. Kristianstad och Stock
holm. Ur alla dessa
tego S. l\J.
K :are. Snart stod den stora skaran i
glatt samspråk på perrongen. Alla skul
le vidare till Vittsjö. med n~i.rrnare
adress .Missioniheml1H~t. J\1en hade man
där \Oerkl igen rum för denna stora in
vasion a \. äldre missionsvänner , » län
kar» och oss andra? Jo då, det fingo , oi
se vid framkomsten. Det fanns bflc1e hus
och h j~trterum.
Vid sextiden samma dag kom fröken
Ella Nilsson från Bjärnum. Det "ar ju
omkring henne ,oi samlades dessa dag~r,
hennes stora högtid, avskiljningen för
missionsgärningen i Kinao :iVIan kunde
riktigt märka huru lyckfig hon var att
nu få uppleva det hon så länge längtat
efter. :Nlötet började. Omkring 100 per
soner voro samlade i de trevna sam
lingsrummen å hemmet. Den gemen
samma sången ljöd kraftig och förena
(le oss. Det \'ar högtid. Husfar, redak

tör Oscar Feldt, ledde i bön, läste Guds
ord och hälsade oss välkomna. Te ser
yerades, och vi fingo tilJblle samtala
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med många ay de tillstädeskomna vän
nerl1 a.

Aftonens timmar gingo. sedan så fort.
Nlycket gott sades om Frälsaren till
Ella Nilsson och alla de församlade,
och de böner som sändes upp till Gud
yoro innerliga, ty vi förnummo hans
niirhet och viilsignelse. Dessa yoro ta
larna och de bibelställen de citerade:
Doktor Karl Fries (I-Iebr. 10: 35, 36),
fröken Lisa Blom (I Sam. 23: 18), frö
ken Ella Nilsson (i\Iatt. 20: IS), mis
sionssekr. 1Jartin BergJing (Jes. 6-+: -+,

5), ingenjör Viktor \-Visborg (Ords.
13: 9) samt fröken Rhea \Visborg. Den
sistnämnda bmnade till frökel~ Ella
l\"ilsson en minnesgå,oa från länkarna i
~Ialmö. l\Iötet leddes och avslutades av
missionsföreståndare 1 1lartin Linden.
Söndagsmorgonen grydde, och vi
samlades till andakt ledd av missions
förest~l11da ren, som talade över dagens
episteltext om de kristnas förmån och
uppgift att få b~lra yarandras bördor och
så uppfylla Kristi lag.
1fed hil eller cvkel kommo vi alla yid
hak 2-tiden till -Norra Akarps kyrka i
Bjärnul11. Kyrkan var i det närmaste
fullsatt Yid högl11~lssan , efter vilken
missionärsavskiljningen omedelbart yicl-'
tog. Under orgelmusik kom mo Ella
Nilsson samt alla som officierade vid
a,-skiljningen fram till altarringen, och
kontraktsprosten Andreasson samt mis
sionsföreståndare Linden tr~ldde för al
taret. D~lr talade den senare mäktigt
och allvarligt om missionens herre som
har all makt i himmel och på jord samt
om det ansvarsfulla nådesuppdraget att
fördenskull gå ut och göra alla folk till
lärjungar. Var och en av de officieran
de l~iste upp ntlgot bibelord till hjälp
och ledning i missionsgärningen. Gri
pande var det att få bevittna hur Ella
Nilsson ödmjukt och stilla inför alla de
n~inoarande a y lade trosbekännelsen och
s\OaraJe på de till henne ställda fd'lgor
na. HOll böjde därpfl knä , och under
hön om y~Usignelse skedde invigningen
medelst handp~däggning.
Högtiden ayslutades med missions
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möte, som hölls något senare pit efter
Bönemöten för Svenska Missionen i
middagen. Därvid talade prosten An 
Kina.
drea ~.son, d oktor Fries , rdartin Berg
Ti sdagsbönemötena
för
Svenska
ling, Ella Nils son och Lisa Blom. ~(Iar
,\![issi onen i Kina , vilka hållas i Betes
tin Linden ledde mötet. HUH1clintryc
dakyr1lau) Fl o raga tan 8, Stockholm,
ken fr~ll1 detta si sta möte voro doktor
hörja tisdagen d en .24 sept. Id. 7 e. m.
Fries anförande om missi o n~lrs a vskilj., Bönemötena på S . JI . K:s exped1:tion)
ningen grundad på bibelns ut sagor samt vilka hållas på fredagarna kl. 2 e. m.,
Ella Nilssons ,-i ttnesbörd . i> Se Gud s hörja fredagen d en 27 sept. Vi hälsa
Lamm » voro de tre ord, som klarast
mis s ion s \ ' ~innerna vannt v~llkomna till
fr a mställd e hennes livs rikaste upple
dessa bönemöten.
velse, och samm a budska p vi Ile hon be
KinaIänkarna i Stockholm
Gud om nfLd att HL framföra till kin e
serna.
~, amlas på S. 11. K:s expedi tion tors
B?Lcle vid lö rclag smötet i Vittsi ö oc h
dag en d C'Il 19 septelIIb er hl. 7 e. m. Väl
söndagsmöt et i Bjärnum bidrog Ullg ko mn a !
dom a rnas vätö\'a ck kör att med sin g o
da sång berika högtiden. S ångarnas in
Strömsborgsgäster !
sats och de m~l.l1ga deltagarnas intresse
För att fira 20-å rsminn et av fröken
fyllde oss med en förvissning om att Lotten Hagelins hem g~l11g samlas vi till
Ell a i sitt a rbete i Kina säkert kan EL
en 111 Inne ss tund ,-id hennes grav på
r ~ikna med en skara förebedjancl e vän
Norra begravningsplatsen i Stockholm
ner, som önska henne lyckan att få sa m
d en .2 0 sept. I940. ?-dötesplat s vid g rind
la in m ånga k~irvar för Guds rike.
n:r -i /rtln Sol1w7.,('ige n 1:1. 14.
JI10rtin B erg fing .

Missionstidningen Sinims Land.

t.,. nder månaderna j uni-september
utkommer ~Iissiol1 s tidningen Sinims
Land i år liksom föregående är med
endast ett JlI11/Wler i må·n oden.
"Hans Stjärna i Östern."

Svenska l\:Iissionens i Kina illu stre
rade missionskalender »Hans Stjärna i
Östern » ä r under tryckning och rekvi si
tioner mottagas tacksamt på Sv. 11is
sionens i Kina exp., Drottninggatan 55,
Stockholm. Priset ar i likhet med
föregående ct r häft. kr. I : So; k a rt. kr.
2: - och klotband kr. 3: '- per ex. D ~l

minst 5 ex. rekvireras lämnas 25 0/0
rabatt, men köparen betalar frakten. Vi
motse med tacksamhet rekvisitioner.

Konferenser.. i Södertälje
för det andli g a 1i\'E't ~ f ördjupande hål
les i ;-tr den ~-IO okt. Kristna av all a
samfund hill sas v;i.lk0111na. Såsom tala
re v~lntas 1)ibelskollerer G . NIevik, Os
lo, mis sionär A ron Ande r sson, pa s ~or
An-. Bergstam, distr.- sekr. C. :Magnu s
SllIl, komminister },,'[, 1Iartling och pas
tor Gcista Rosencl"ist. 
l\Iöten anordna s i Blasieholm skyr
kan. Stockho lm , 11-13 okt., då bibel
skoll erer G. 1tl evik och talare från kon
ferensen med \'crl-ca.
Infriat löfte.
Vid offerstullden p;i. :\/[auri tzberg den
27 j uli fanns i offerskålen en lapp med
löfte om 50 kr. , och detta belopp inräk
nades i den från offcr stunclen redovisa
de summan. Vi hava nu fr ån en anonym
gi vare m ottagi t dessa 50 kr., och efter
som. ,,-i ej kunna siincIa kvitto eller på

nytt redovi sa beloppet erbinna vi på
detta sätt mottagandet. Herren väl sig
ne g?L\-an s å \'~d som den som givit den!
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På resa Shanghai-Pucheng
Fröknarna Hann a VVang, Ebba Vi
den och :Maja Lundma rk ha rest ti Il sam
mans till Loyang fr ån Shanghai. :M aja
Lundmark stannade i Loyang, hennes
gamla arbetsfält, men de tv å andra fort
satte till Sbensi , d~ir PLlcheng ;tter bli
vit deras h em. Om resan meddel a r
Hanna vVang följand e.
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station under hans mångåriga arbe
te. Ända till Loyang hade vi sällskap
med denne varmhjärtade och ödmjuke
men i allt så naturlige ma n. Lärd av
Cud fick han vara oss till obeskrivligt
stor hjälp och andlig välsignelse. Fa
miljen hade han lämnat i Chefoo och
var nu på återväg hem. Vi ha aldrig
fö rr haft ett sådant ressällskap; hela
\' ;tgen hade \-i bibelsamtal och bön lik
SOI'n också fyra dagar i Loyang, där han
fick vara fl era till stor v~ilsignelse.
:Men jag går händelserna i förväg. Vi
m?l'ste på vägen fr å n Kaifeng v ästerut

Foto: M. Linden.

Ingången till kapellet i Pucheng.

Vi reste från Shanghai den 29 fehr.
med tåg Shangh a i-Nanking-Kai
feng utan eskort, men allt gick bra,
och vi fingo all t V ~l rt hagage med sam
ma tåg. Eftersom vi hade blivit uppe
hållna vid kusten, hade den norske mis
sionären Nordmo, som vi hoppats få
sällskap med, .:.'j kunnat invänta oss i
Kaifeng utan rest inå t landet. I Kaifeng
stannade vi två dagar och hörde där,
att Bells från Kansu rest dagen förut.
Till den nya Gula floden fingo vi emel
lertid ressällska8 med Hudson Taylors
sonson, James Taylor i Frimetodist
missionen i Kaifeng, samt med Mr. Da
vies i Tse-chow, Shansi " Stanley Smiths

stanna fyra dagar i ·:tt värdshus nära
floden för att från Chengchow få pass
:för våra saker att medfölja från de nyas
område in på det kinesiska. Innehållet
i vå ra lådor måste noga angivas. Inte
var det något bra värdshus vi bodde i,
men Mr. Davies gav oss så mycket gott
från Herren, att vi ej fäste oss vid be
svärligheterna. Sedan passen erhållits,
fingo vi rida från floden till Cheng
chow - rätt S;t besvärligt - och stan
nade där söndag och måndag den 1 0 
I I mars, varefter färden fortsattes till
Loyang i ett nytt slags fortskaffnings
medel: chia-tsi-ch'ä (flakvagn med
riksha-hjul, dragen av mä n). Den 14
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mars, efter tre dagar på vägen, voro vi
framme i Loyang till stor överraskning
för vännerna där. Fastän vårt bagage
sänts i förväg, kom det ej fram förrän
den IS mars. D ragarna hade nämligen
packat så mycket på sina kärror, att de
knappast orkade med att draga dem.
Två kärror hade också gått sönder.
Från Loyang fingo vi tåg fram till
vVen-ti-chen. Vi hade sovvagn, och allt
gick bra. Det var skönt att få lämna
Loyang, ty j ust före vår avresa var det
luftanfall, och vi fingo från packning
en av bagaget rusa ner i bombskyddet.
Det var min första erfarenhet av luft··
kriget. Hemskt! I vVen-ti-chen stanna
de vi över natten, och nästa dag hade vi
rika tillfällen att vittna om Gud. Vi
fingo sen mili tärkärror. som vi och vårt
poletterade gods medföljde den sträcka
där järnvägen ~ir uppriven, ända fram
till Hua-in-miao, 6 SY. mil. Efter den
anst6ingande dagen, då vi i storm fär
dats genom 4 å 5 djupa dalgångar,
fingo vi vila ut på en av vår egen mis
sions utstationer, och huru skön den nat
tens vila var, kunnen I nog l~itt tänka
er. Ebba och jag fortsatte nästa dag till
\i\Tei-nan, under det att de snälla Bells
stannade och inväntade sina egna och
våra fraktlådor, som .~j kunnat polette
ras. Ebba och herr Chang, som kommit
till vårt möte från Pucheng, stannade i
Wei-nan, under det att jag for till
Hsiao-i, där stormöte just skulle hållas.
Därigenom slapp jag att vara med om
luftanfallet på vVei-nan den 2S mars, då
stackars Ebba fick en ·förfärlig schack.
Vi bodde på sjukhuset i \i\Tei-nan, där
den kinesiske doktorn och m å nga
andra äro troende. På sjukhusområdet
fanns en utmärkt bra bombgrotta, där
Ebba och de andra sökte skydd vid an
fallet. IvIen en bomb slog ned strax
bredvid grottan, slog ett hus i spillror
och fyllde del vis grottan med grus och
sten. Jag l<i:inner mig s i't ovärdig att ha
sluppit undan denna ·~ rfarenhet. över
Hsiao-i flögo flera bombplan, men
inga bomber fälldes. Herren var verk
sam vid dopklassen.
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Framme i

Juicheng.

(Utdrag ur brev,
skrivet den IS juni 1940.)
»Själv· skall jag gå framför dig,
backarna skall jag jämna ut. »
(J es. 45: 2).
»Sa skall du nu veta att Herren, din
Gud. är den som går framför dig. »
(5 Mos. 9: 3).
Som du ser, är jag verkligen hos
Gerda Carlen nu. Det första bibelordet
här ovan möttes jag av i Kina Inlands
missionens hem, när jag kom in i det
rum, som tre av oss skulle få bebo. Det
var textat på ett litet kort från :Mr. och
i\'Irs. Gibb , med min adress på. Det
gav en underbar förvissning om att
Herren skulle föra mig igenom och till
må let trots alla hinder. Dag efter dag
gick jag bara och väntade på att få se,
vad Gud skulle göra. Den första fing
ervisningen var, att jag fick hopp om
ressällskap till Peking. Och det hoppet
gick i uppfy.1lelse. Den I febr. lämnade
vi Shanghai för att med tåg resa till
den gamla huvudstaden. Vi voro de för
sta, som reste denna väg på detta sätt
efter kriget, sade Mr. Thompson. Det var
således ett experiment, men ändå inte ett
ovisst sådant, ty jag tror att Herren led
de oss. All t gick så förunderligt väl.
Bara vänliga, tillmötesgående människor
mötte vi överallt. Den tredje på kvällen
voro vi lyckligt framme i Peking. Det
var lördag kväll, och på måndagen kom
mo alla de polletterade lådorna. Ni kan
nog tänka er, hur jag kände det. Vilken
underbar Gud vi ha!
Ungefär halva inlandsresan låg redan
bakom. Kommen till Peking fick jag
veta, att en norsk Shansi-missionär,
Anna Svensson, var där och väntade på
mig . A lltså hade Herren berett för fort
sättningen av resan. Vi voro ivriga att
komma iväg så fort som möjligt. Men
järnvägen var avbruten. Så småningom
fingo vi veta, att det gällde en bro, och
vi fingo bereda oss på att vänta. Helt
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apropå få vi ,::n dag höra, att biljetter
s~djas, Den tolfte febr. köptes biljetter,
och allt bagaget fingo vi sända direkt
till Yuncheng. Det var nästan för un
derbart att vara sant. Den trettonde på
morgonen startade Anna Sveilsson och
jag. Vi kände oss mycket små och
hjälplösa samt beroende av Gud. Fram
på e. m . kommo vi till bron . Tåget, som
hela tiden gått mycket sakta, stannade.
Somliga passagerare stego av och buro
sitt bagage. Det blev spännande. Vi
kunde inte bära vårt .Om en liten stund
fortsatte vi. Hela det väldiga tåget kör
de ut ptl en flotte, som förfärdigats på
några dagar. Efter en stund gjordes
uppehåll mitt u te i floden. 0, vad det
skulle ha varit skönt att ha mark under
sig. 1Ten vi fortsatte och kommo över.
Gud vare tack ~
Dag efter dag forsatte resan. Vi träf
fade endast snälla människor. Allt gick
fin-fint. I Tai-yuan skulle vi köpa ex
tra biljetter för den lilla avstickaren
dit. Vi kommo till kontoret, där biIjet
tenn såldes, men det v ar stängt, skulle
ej öppnas förrän kl. 2. Det var ingen
ting att göra annat än vänta till nästa
dags tåg. Vi skulle just ge oss iväg.
Men då öppnades den stängda dörren,
och ut kom en man ledande sin cykel.
»Går det något tåg söderu t i dag?» 
»Ja, kl. halv tre.» »Och här få vi köpa
biljetter kl. två? Då hinna vi ju ej med
tåget.» - »Nej, inte i dag men i mor
gon». Kinesiskt. Jag tänkte: »Om vi
inte komma iväg i dag, kan jag ej få
stiga av vid Sofie Römckes och Laura
Möllers station, där jag hoppas att Ake
Haglund är mig till mötes.» Under ti
den kom ännu en man ut. Han bjöd oss
in, och på fem minuter hade vi våra
biljetter, under det att andra som kom
mo in fingo gå med oförrättat ärende.
Kl. halv tre voro vi lyckligt igenom alla
spärrar och på tåget, som snart rullade
mot söder. Lagom sent på kvällen klap
pade vi på porten hos Sofie Römcke,
och där stod också Ake i porten. Det
var mycket att fråga och samtala om.
Men efter midnatt måste vi gå till vila,
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ty vi skulle forts~itta nästa dag. Tidigt
på lördag kväll den sjuttonde nådde vi
Yuncheng. Tåget kom in några minuter
för tidigt. Jag var naturligtvis mycket
ivrig att få se de våra. Jo, där kom 1vIa1
te Ringberg med långa steg, och sedan
kommo Bloms och Maria Nylin halv
springande.
Hur det kändes att vara framme hos
de våra, kan lättare tänkas än beskri
vas.
På kvällen samlades alla kamraterna
hos Bloms. Då fick jag bland annat
språket för den dagen av Carl. Det är
det andra ordet jag citerade i början av
brevet. Det var en sådan underbar sam
klang mellan de båda språken. Och det
andra kom som ett strålande löfte för
den återstående delen av resan.
Sedan har jag fått hälsa på de våra
på alla stationerna i denna provins. Det
var verk! igen en glädje att få träffa
dem alla. Inte hade jag trott, att jag
skulle få det. Jag har förundrat mig
över, att de alla äro så pass krya och
vid så gott mod. Jag hade försökt sätta
mig in i, att de skulle se ynkliga ut,
detta för att jag skulle orka med att se
det. Nu blev jag i stället så glatt över
raskad. Sedan jag fått höra om deras.
erfarenheter, har j8.g bara förundrats
ännu mera. Och jag kan förstå det en
dast i samband med ordet: »Som din
dag är, skall din kraft vara.»
Hos Frances och Ake Haglund fick
jag stanna oväntat länge. Från den
tjugonionde mars till den sjunde .1Ul1l
hade jag glädjen få vara hos dem. Så
gott som dagligen var ju den sista de
len av resan i våra tankar och böner.
Några gånger hade vi allt färdigt för
resa men måste vänta. Ofta var jag be
redd på, att jag ej skulle få sakerna
med. :Men Herren hade lett så under
bart förut, att jag trodde han skulle
göra det även i fortsättningen. Och på
morgonen den sjunde juni fingo vi med
allt bagage följa med en lastbil. som
gick ungeLir tre mil på väg till Jui
cheng. Sedan hade vi fem mil kvar,
som vi behövde kärra för. S~ldana är
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det brist på, d. Y. s. på djur, och dc ge
sig ej gärna ut på y~lgarna. :Men Gud!
Vårt hopp stod till honom. Och på
kvällen den sjunde fingo vi packa kär
ran. Tidigt nästa morgon startade vi.
Fem mil hade vi framför oss. Hur skul
le det g å ? 5· 1,,10s. 9: 3.
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hade suttit på gå rd en och syaJkat sig
och yo ro ännu uppe. - - 
Sedan kärran la stats av, höllo vi
tacksägelsemöte i portg ~tngen tillsam
man s med körkarl a rna m . fl. »Pris ske
Gud », ljöd det i mitt hjärta.
Här ha vi hittills haft det så gott.
Bättre hade det vari t , om det inte vore
så mycket »fåglar ». :WIen vi ha sluppit
»ägg ». Vi ~iro i Herrens händer. 1'fed
innerlig hälsnin g från oss b åda.

Vid middagstid voro vi framme vid
,,-å r utstation »Evig Glädje », där jag
varit så många gånger under min första
tid i detta land. H~lr skulle vi fodra
djuren och vila. Samtidigt med oss kom
också vår unge evangelist såsom s ~ind
av Gud. Genom honom fingo vi veta, att
de n y anliga y~igen var ofarbar. Hur
tacksamma till Gud voro vi inte för
detta hans ingripande . Eyangelisten
följde med och visade oss en fram
komlig väg. Vid sjutiden på kvällen
kommo vi till en ravin, som vi m~iste
över. Djuren kunde ej dra upp kärran.
Backen yar för brant. :Men yår vägvi
sare lyckade s i byn där hyra tio män,
som buro en stor del av sakerna. Ändå
orkade ej djuren upp, varför han måste
cykla åter till byn för att få hjälp. Han
fick nu låna en ko, och kärran kom upp
till toppen. Allt detta tog tid. Innan
k ä rran yar lastad igen, var det mörkt.
Vi hade tänkt, att vi ej alls skulle resa
i mörkret. :Nlen nu hade vi intet val, vi
måste fortsätta trots mörkret. Vi hade
hunni t upp på kärran, och på min und
ran hur det skulle g å för oss i mörkret,
hade he rr Hsie just svarat: »Det är
ingen fara , för djuren kunna se. » Nå
got ögonbli ck senare yar ena kärrhjulet
nere i ett djupt hål, men den tunga kär
ran fick ej välta. Lyckligtvis fanns en
hacka på kärran. Det arbetades intensivt
i mörkret , och - vi kommo ur hålet.
Ungefä r en hal v mil hade vi fram till
målet för resan. Vi vandrade. Vägvi
saren gick före och hjälpte körkarlen
att undvika farliga ställen . Klockan 12
körde vi in här. Då var det skön t för

Vi hade hoppats att i sommar kunna
vara på Huashan, BJomsterberget, som
Ni ju vet sen gammalt varit förem ål
för missionärernas fagraste sommar
drömmar! Förra å ret yar ju berget be
boeligt igen. Rövarna yar som bort
blåsta. P å grund av kriget har det bli
vit gott om soldater i trakten kring
berget. V å ra Shensikamrater kunde
därför ta sin tillflykt dit i somras, och
i år hade, som sagt, även vi Shanhsien
folk planerat att vistas där den ,,-armas -:
te tiden. Vi hade svårt att tänka oss
en tredje sommar utan möjlighet att
»fly undan hettan». Förra å ret sjukna:
de fem av de sex missionärsbarnen på
fältet i dysenteri , och av dessa fem
skördades två av döden .
Vi befinner oss emellertid nu, Carl
Johan och jag samt yftra små flickor,
på v~lr utstation Ts'aiyuan, 2 1/2 sv.
mil fr~111 Shanhsien. Vi kom hit redan i
mitten av rnaj, emedan Carl- Tohan då
måste söka någon tids vila efte~ en myc
ket svår attack aven slags influensa,

oss, att det icke fanns någon stadsport.

som föreföll som en rrlOtsvarighet till

Hur jag kände det att vara vid målet,
kan ej beskrivas. Tänk, att Herren ha
de fört oss så underbart igenom allt.·
Gerda Carl en och Astrid Håkansson

spanska sjukan p~t sin · tid. Sjukdomen
började helt plötsligt, under det Carl
Johan ledde ett bönemöte en onsdags
f. m. i april. Det l)lev ·dtlc1samma fross

Tillgivna

El/ a LenelI.

Från Shanhsiendistriktet,
Utdrag ur privatbrev från fru Elsie
Bergquist, skriyet i Ts'ai-yuan den IS
juli 1940.
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brytningar, hög feber och ,~ n S;'t sdtr
vi såg , a tt Carl J ohan fick recidiv av
'Och ihållande hosta, att upphostningarsjukdomen, så snart han ansträngde sig
na snart hle\-o starkt hIodbIandade. Vi
i arbet et. Ännu så sent som nu i mitten
trodde, att det var Carl-Johans gamla -nlfav juli ha dylika recidiv fö:-ekommit.
'Onda, som plötsligt kommit tillbaka -' D e sista dagarna före- avresan från
med förfärande kraft. Det hle\' tunga
hemmet Llev den oroligaste tid vi haft
timmar, och det blev bönerop. Inom
sen krigets början. Bombplanen var i
kort vände sig sjukdomen, och vi bör
livlig verksamhet, och dessutom började
jade förstft, att detta ej var samma
fiendens kanoner på norra flodstranden
heskj).1ta med sina projektiler inte bara
j~ln1\:~i g s linjen och färjshlllet, utan även
en hel del kvarte r i v;tr I i Ila stad. Ofta
befann vi oss ju i V{ll- hostad i andra
våningen , d å projektilerna utan minsta
förebud kom vinande kring husknutar
na. Det var ingalunda ett ögonblicks
verk att med harnen i famnen och med
varma kliider , ljus, t ~indstickor o ch kan
ske litet mat till barnen komma ned i
bombgrottan . Projektiler kom \' ~isande
omkri ng oss och exploderade med för
färliga krevad~ r alldeles i vår närhet
g å ng p ~t g[tng , innan vi hunnit ned i
grottan. Särskilt vid ett tillfälle var vår
gård efter hombardemanget alldeles
översållad av granatskirvor. En 'för
middag, nä r ett anfall för en stund sedan
upphört, stod jag nere på g;trden och
samtalade med våra kineser, då helt
plötsligt ,~n projektil kom vinande emot
oss och tog mark med en kraftig krevad
3- 4 meter fr ån ElI as s tuga. En annan
Foto: M. Linden.
projektil gick igenom två mu rar på vår
Det inre av kapellet i Shanhsien.
tomt, dock utan att skada. Då vi varit
med om sex bombardemang, var bar
sjukdom som den, som tvingade oss att
nen mycket förkylda av vistelsen i
företaga hemresa till Sverige något före
bombgrottan s råa luft. När kanonerna
förra arbet speriodens slut.
för sjunde gången öppnade e ld ~tven mot
J ust den dagen, då sjukdomen var
våra kvarter , stannade vi med babyn i
som svå rast , hade vi larmtillstånd prak
det rum, som var minst utsatt. Den
tiskt taget hela dagen, P :t morgonen
hörde vi , så vitt jag minns utan något gången blev beskjutningen ej så svår.
~tfOl-gonen därpå var vi färdiga att re
avhrott i tre timma rs tid , hombplanens
sa, men i sista ögonblicket leddes vi att
surr omkring oss ell e r över oss och då
ändra vår plan och Lefann oss samma
och då bombnedslag.
Så snart missionärerna i Loyang fick dags afton här i T s 'ai-yuan bland våra
kära kristna, som det all tid är en sär
höra om Carl Johans sjukdom, inbjöd
skild glädj e att ;tterse. D e rnottog oss
oss Augu s tana - \'~i.nn e rna att komma till
och vårdar sig om oss p[t ett rörande
Loyang och ho i en tom våning i en av
de tre villorna pa den vackra gården S~ttt. De ville ej höra tal a s om att vi
skulle resa till »Blomsterberget» för att
utanför staden . ;VIed tacksamhet tog vi
»fly hettan». H ~i.r finns ju grottor!
emot deras '2rbjudande, synnerhet som
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Ju mer vi tänkte pa det, desto omöj
1igare syntes det oss att kunna komma
till Huashan. Ella, som, sedan vi rest,
stannade ensam på stationen till mitten
av juni, hade en även {ör kinesiska för
hållanden ovanl igt SV~lr resa, men upp
nådde likväl omsider och efter åtskilli
ga strapatser det oförlikneliga sommar
berget. De Hl tåg, som man djärvt nog
fortfarande för fram över denna svårt
beskjutna del a v jarnvägen, ~ir så
Qverfulla av resande , att man nästan sit
ter på varandra. Ingen pollettering fö
rekommer~ T ~lgen går nattetid och med
släckta lampor, och tjuvar är i livlig
verksamhet. Västerut är trafiken full
ständigt avbruten på en sträcka av 4
sv. mil, en dagsled i kärra eller på ~lS
nerygg!
Vi kom alltså att stanna här tor
sommaren. Carl Johan har varit inne i
staden, för att leda nattvardsgudstjän
sten bl. a ., men fick då recidiv av sin
sjukdom. I dag har ~ddsten här, Wang,
cyklat in till Shanhsien i Carl-Johans
ställe och vi tagit söndagsskolan och
gudstjänsterna h~ir. Ett fientligt flyg
plan passerade mycket nära här i dag,
men kanonerna hörs numera sällan.
Det är en sådan vila och glädje att
känna den goda, fridsamma andan i för
samlingen här. Det är så gripande att
se de kristna samlas till gudstjänst om
söndagarna, då de kommer från både
avlägsna och närbelägna byar, vandran
de i brännande sol oftast, uppför och ut
för de långa, branta backarna i de väl
diga ravinerna.
I stor trohet och med ett saktmodigt
sinne leder och vårdar ~i.ldste vVang för
samlingen här i Ts'ai-yuan.
Den av Daggryningarna underhållna
flickskolan i Lingpao har under vårter
minen varit förlagd hit. Här har un
dervisningen ej hehövt störas av eller
barnahjärtan ängslas vid larmsignaler
och kanondån. Vid skolavslutningen un
der veteskörden i början av juni nämn
.(je äldsten, att man bland folket i byn
lagt märke till att de barn, som gått i
skolan, avsevärt förändrats till det bä tt
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re vad deras uppförande beträffar.
Guds välsignels e hade vilat över sko
lan, och Guds Ande hade verkat bland
de unga. Äldste vVang bad mig. som
var missionens representant vid skol
avslutningen, att framföra ett varmt
tack till Daggryningarna i Sverige.
Med utgångspunkt bl. a. fr å n Martin
och Birgit Berglings brev om en rund
resa till Daggryningarna ber ~ittade jag
lite för skolbarnen om deras unga före- '
bedjande vänner i Sverige.
Den a y kriget förorsakade dyrtiden
gör sig gällande på alla områden. Här
förekommer ingen ransonering och
ingen kontroll av priser ! Även skol
böcker har stigit ti Il 5-6 gånger det
normala priset. T. o. m. bibelsällskapen
har måst höja prise t på biblar och nya
testamen ten med 100-200 O/o. Emel
lertid är efterfrågan på biblar alltjämt
mycket stor, och det känns mycket
svårt , att transportsvårigheterna skall
hindra oss att tillgodose det stora be
hovet. Samma svårigheter gäller trak
tater, söndagsskollitteratur o. d . Ack,
att kriget, som nu påbörjar sitt fjärde
år, toge en ände och vägarna från kus
ten bleve öppna som förr. :Mänskligt
sett finns ju emellertid f. n. inget hopp
om snar fred. Vi må åtlyda apostelns
maning: »Varen u thåll iga i bönen».
Vi känna välsignelsen av allas edra
förböner, och vi få uppleva det ordet:
» I all deras nöd var ingen verklig nöd,
ty hans ansiktes ängel frälste dem».
Eder tillgivna
Elsie Bergquist.

Lämningar av gammaltesta::
mentliga bruk bland ett egen:::
domligt folk i Kina.
Vilken märklig rol! har icke judafol
ket spe jat på världshistoriens skådeba
na ~ Fött på Moria berg har det gått i
skola i Egypten, fostrats i öknen och
fått sina boplatser i ett land, som med
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ti den blev all t för li tet att föda den
starkt växande befolkningen. Det fick
en på Guds lag grundad, säregen för
fattning, och så sände Israel - dels av
nödvändighet, dels genom en speciell
kallelse - ut gudfruktiga rnän och sin
tro ut över världen. Detta kunde lätt ske
på grund av landets centrala läge, i det
att de stora färdevägarna. till lands och
till sjöss där korsade varandra.
11ed ett ord: Israel var genom bo
sättningsort, fostran och kallelse sär
skilt skickat till missionsfolk. Någon
större kallelse kan intet folk få. Dess
söner voro bestämda till att flyga hit
och dit som bin och föra den gudomliga
uppenbarelsens fruktbringande blom
stoft ut till jordens folkslag.
Aven om fångenskapen i Babel under
soo-talet f . Kr. tömde bikupan i hem
landet för en tid, S?l främjade detta lik
väl enbart den för folket bestämda upp
giften. Utöver världen ble\-o judarna
spridda, och blott en mindre del åter
vände, medan de flesta stannade kvar i
11 tiandet (diasporan).
Då landet åter
igen blev överbefolkat, växte nya kolo
nier upp överallt: i NIindre Asien,
Grekland, Rom, Egypten, längs Nord
afrikas kust, genom Gibraltar sund till
Guldkusten, över det inre av Afrika,
där man ännu kan påtr~.i.ffa spår av dem,
i synnerhet i Sudan och Abessinien, och
\Oidare längs samfärdsellederna i Euro
pa. Luther säger, att judar bott i Re
gensburg långt före Kristi födelse. 110t
öster drogo judiska kolonister ävenle
des. En omvänd jude vid namn d:r
vVolf, som reste 'i Centralasien åren
1843-45, fann rester a\- judar på oli
ka platser, i Bokhara, i Hindukusch,
ja ända inne i Kina. Det yar jesuitmun
kar, som först påvisade förekomsten av
judar i Kina. -c"Ttan tvivel hade dessa
tidigt invandrande judar slagit sig ned
i fjälltrakterna på Kinas västgräns. Då
de här ha bott isolerade, är det först på
senare tid, som man har nått fram till
dem.
Om detta märk\'ärdiga folk berättar
Rev. T. Torrance, en framst~lende ej
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blott teolog utan ock forskningsresande
och medlem av Kungl. Geografiska
Sällskapet i London, många intressanta
detaljer i en engelsk publikation. Då
framställningen är mycket upplysande
och intressant, vilja vi återgiva den
samma. Vi låta därför Rev. Torrance
få ordet:
» L~nder mina resor för c:a tjugu år se
dan stötte jag på ett folk med namnet
Chiang-min, som verkligen visade sig
vara avkomlingar av det gamla Israel.
De bodde i talrika byar längs Hiuflo
den. som är en biflod till Jangtsekiang.
NIan lade strax m~irke ti Il, att det var
något säreget över dem. Deras ansikts
drag påminde om judarna, till och med
de som voro av blandad ras hade icke
de för mongolerna karakteristiska ögo
nen, i sitt sätt att vara skilde de sig
från kineserna , likaså i sina sociala
och husliga inrättningar, under det att
i synnerhet deras religion, allteftersom
jag lärde känna den, bar tydliga spår
av bibliskt ursprung. Då detta förtjä
nar att bli känt i vidare kretsar, vill
jag redogöra därför mera i detalj.
De tillbedja en Gud, himmelens och
jordens skapare. Han namn är Abba
Chek - människornas andes fader. De
tänka sig icke honom såsom varande
långt borta, utan som ett personligt \-ä
sen. som har ett medkännande hjärta
för sin skapelse. Hans obefläckade ren
het och hans översinnliga naturs salig
het symboliseras aven kägelformig vit
sten, S0111 i sin naturliga form står på
taket av varje hus . NIan kan omöjligen
undgå att lägga märke till detta, när
man kommer in i en by. så iögonenfal
lande är det. Lika märkligt som detta
folk är i utseende och sätt, lika märk
hg är dess religiösa uppfattning av den
Gud, som de ära och tillbedja.
Det finns intet ord i någon hednisk re
ligion för det bibliska begreppet »helig
het», men denna symbol den vita
stenen hos Chiang-folket ~ ger ett tyd
ligt uttryck däråt. Att Gud är helig.
rättfärdig och god, äro de övertygade
om. Till honom kan den förtryckte
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vända sig med bön om hjälp. Den orätt
färdige skall han döma. All välsignelse,
både andlig och timlig, strömmar ned
från honom. Han är människornas ljus
-och Ii v. En sådan tro övergår det som
mänskligt förstånd kan finna ut. Den
kräver, att Gud skall tillbedjas i helig
het, men fastän de erkänna, att männi
skan icke själv kan förverkliga detta he
lighetskrav, äro de dock övertygade om
att detta kan ske genom Guds nåd, näm
ligen genom offer, i det att synden ge
nom den gudomliga maktens uppenba
relse blir dömd i rättfärdighet och bort
tagen.
Denna uppfattning av synd och offer
är radikalt skild från de hedniska reli
gionernas lära. Här säges det klart, att
syndens orenhet måste avlägsnas, innan
Gud kan skänka människan sin förlåt
dse och sitt beskydd. Han kan icke se
emellan fingrarna med synden, utan
den måste fram i ljuset. Han rannsakar
den bedjandes hjärta och bevekelse
grunder. Straffet för hyckleri är på de
ras u ttrycksfuIIa språk att bli genom
borrad med en kopparpil från himme
len, d. v. s. en Guds direkta dom.
Chiang-folkets tro kommer klart till
synes i dess religiösa kult. Offer kräver
ett altare, och allenast syndoffer få
frambäras där, ty, säga de, Gud har
själv bestämt detta som den plats, där
han vill möta människor.
Altarets stenar få icke tillhuggas av
mänskliga verktyg. Jämför 2 Mos. 20 .:
25. Den frälsning, som Gud har förord
nat, är fjärran fran all mänsklig in
blandning, och en tillhuggen eller pole
rad sten skulle göra altaret orent och
sålunda opassande för dess heliga bruk.
Då altaret är avsett för Abba Chek,
måste den vi ta stenen, tecknet på hans
helighet, sättas därpå och förhindra, att
någon annan gud dyrkas på detta ställe.
På bestämda tider, tre gånger om året,
skall man samlas där, varest Gud,
vars boning är i himlarna, stiger ned
för att möta dem, som med ödmj ukt
sinne söka honom.
Fullständig sti Ilhet h~irskar i dessa
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omgivningar,
naturens helgedom, i
nattens mörker, där allenast himlens
stjärnor tindra. Altaret är uppfört i en
lund eller inne i täta skogen. Träden
äro heliga och få ej nedhuggas. Ett av
dem är särskilt heligt, nämligen det
som står bakom altaret och som anses
som Guds träd. Vid detta skall offer
djuret bindas.
Detta offerdjur ~ir ett lam1'Jt) S0111
måste vara utan fel, och det blir i för
väg noga undersökt och renat. Ingen
oinvigd person får företaga offret. Gud
är helig. Alla kärl och allt annat som
brukas vid offrandet, renas omsorgs
fullt och får icke begagnas till profant
bruk. De som komma för att tillbedja,
måste ha tvagit sina kroppar och vara
iförda vita kläder; kropp och själ mås
te vara rena. En god man kallas en vit
man, en dålig en svart man.
Offerhandlingen tar sin början med
a tt den vi ta stenen inhöljes i en tät rök
sky. Så överföras de tillstädesvarandes
synder på lammet genom handpålägg
ning; det blir deras ställföreträdare.
Utan att blodet stänkes på altaret, den
vita stenen och folket, kan det ej äga
rum någon rening från synd och oren
het.
Syndens straff är döden. Dess sinne
bild är en förskräcklig bild aven orm,
som slingrar sig runt en stång framför
al taret. Detta är en tydlig symbol a v
kopparormen i öknen (4 Mos. 21), och
den talar om synd och Guds väg till
frälsning.
Dessa människor säga om sina offer,
att de äro förebildliga och att de en
gång skola avlösas av ett stort, full
komligt offer, en syndabärare från
himmelen, som personligen skall för
verkliga offrens symbolik. Han skall
vara Abba Cheks tolk och kallas därför
Abba :iVlalach - Faderns Ängel
ett
namn som strax erinrar oss 0111 Malaki
och den i dennes bok omtalade Förbun
dets Angel. Ett annat namn har denne
också, nämligen Le- DSll eller N ek- DSll.
Hans tecken är en bokrulle, en remini
scens eller erinran om de skrifter, SOI11
0
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de en gång skola ha haft. Den aktas
mycket högt, och endast prästerna få se
den. Den bäres till altaret vid varje of
fer, då man tror, att Le-Dsu stiger ned
och är osynligen tillstädes för att up
penbara sitt ljus och sin frälsning. När
offereldens ljus lyser och bestrålar al
tarets vi ta sten, återspeglas Guds nåd
och välsignelse. Men Le-Dsu bringar
icke blott ljus utan även liv. Detta sym
boliseras därmed att rullen blir satt ned
i ett kärl och täckt med vetekorn. När
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flutna, det närvarande och det tillkom
mande knytes samman. :Med en förun
derlig ståndaktighet ha de blickat fram
hän mot fullbordan av detta hopp.
Och det är lätt att förstå, huru det
grep mig, då jag iakttog den heliga för
undran, varmed de lyssnade, när vi
missionärer förtäljde dem, att »Han»·
redan var kommen, och den glädje, var
med de toga del av innehållet i de fem
Moseböckerna, deras för länge sedan
förlorade skrifter, från vilka deras

offerhandlingen är fullbordad, bli vete

ofullkomliga men likväl i sina grund

kornen spridda bland deltagarna, som
samla dem och taga dem med sig hem,
I århundraden har denna stam väntat
på en »syndabärare », i vilken det för

drag gammaltestamentliga kult och lära
ha sitt ursprung.»

Oscar Haglund.

REDOVISNING
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under aug. 1940.
Allmänna missionsmedel.
1127. E. H., Gbg ................ .
1128. L. L., Långsjöby, till Dagny
Nordgrens underh. . ....... .
1129. Östra Distr. av K.F.U.M.,
till Malte Ringbergs underh.
1130. H. L., »tionde» ......... .
1131. Danderyds
Fria
Missions
förs.
. . . ................. .
1132. Respengar från Läger i Vekhyttan
................... .
1133. Koll. i Åmmeberg ......... .
1134. Koll. i Ullgryt ........... .
1135. Gåva av Luth. Miss.-försam
ling., Orebro .............. .
1136. Koll. i Axbergshammar .. ',' .
1137. Koll. i Betania ............ .
1138. Koll. i Ostra Brödraförsam
lingen
.................. .
1139. Koll. i Vesta Missions förs .. .
1140. Byrstads Ungd. förening ... .
1141. Johannes-kyrkans församI. ..
1142. A. O., Norderön .......... .
1143. E. ]., Gbg ................ .
1145. G. S., Färnabrllk ......... .
1146. »En Länk» ............... .
1148. A. G., Ostersund ........... .
1149. K. K., Björköby ........... .
1150. E. J, Boden, till Joh. Asp
bergs underh.............. .
1151. N. L. . .. '................. .
1152. A . O ., Wäxjö, »tillägg till of
ferstunden på Holsbybrunn»
1153. H. A., Appelviken ......... .
1154. Ostra Härads KristI. Ungd.
förb . ; Mörteryds Ungdf., till

10:
1l):

500:
5:
10:
15:
28:08
18:48
25:
57:8U
38:86
52:67
31:84
25:
100:
5U:
10:
10:
2U:
lU:
lU:

50:
10:
40:
20:

E. Videns underh . 180:-;
Björkö d :0, till M. Lindens
underh. 45:;- d:o till Bloms
d :0, 45 : ; N aglarps d :0, till
M. Lindens d:o 25:-; Ulriks
dals d :0, till E. Videns
cl:o, »J Hultqvists minne »,
25:-; Fiflekulls d:o, mis
sions bidrag, 75 :-; Eckerda
d:o, till Bloms d:o 15:-;
VetIanda d:o, till d:o 150:-;
d:o sparbössemedel 216 :49;
Lemnhults d:o, till Bloms d:o
25:-; Oster Korsberga d :0,
14 mars offer, 20: 
Slätt
<'I. k ra
d :0, till Bloms d:o
40:  ; Rösa Mfs., missionsbi
drag, 10:-; Holsby Ungdf.,
till Bloms underh. 100:-;
Skede-Ekekull d:o, till d:o,
40:-;
Bäckseda
Ungdf.

60: - ; O. H. K. U. 12:50 ... 1.083:99
1155. M. S., Mora ................
30:
1156. J. N., Rockneby, till L Ack
zells llnderh. ...............
20:
1157. F. M., Mörby ..............
2D:
1159. L. O., Tågarp ............. 100:
1160. r. K., Linköping, till Ebba
Videns underh. ............
20:
1161. N. H., Värnamo ...........
20:
1162. Koll. i Brunnskyrkan, Hols
bybrunn gm A. H. . ....... . 165:
1164. H. o. 1. J - n, Gbg ........ .
25:
1165. A. A., Mora .............. .
2:75
1166. J. S. G., Orebro .. . ........ .
5:
1167. G. H.,. Luleå ............. .
20:
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1168. E. o. E. \\:-., Skellefteå
1169. Koll. i Grinderns Missionshus
4/8, till E. o. r. :Malms un
derh . gm. J. A. B., Hällerum
1172. O. H., Klemen snäs ..... '.' ..
1173. D . e, Stockholm, till offer
stunden på Mauritzberg .... .
1174. S. S., Stockholm .......... .
1175. E. E., Jönköping .......... .
1177. B. o. K. L................ .
1:178. ]. P .. Obbola, »ett litet tack
till Gud för fred och stor
nåd "
.............. . ..... .
1179. Koll. i Högamålen 8/8 .... .
1180. Koll. ! Gölen 9/8 ......... .
1181 A. B., Skellefteå, »t;lcken Her
ren, ty han är gael » ....... .
1182. »En Länk » ............... .
1183. >: Onämnd », Herrens del .... .
1184. F;Jmiljen L., Björker~'d, »en
blommJ på Elin Anderssons
gra v»
................... .
1185. Id. L., Stockholm, d:o ..... .
ll86. E . F. , Karlstad .......... .
1187. Olms t(ld s Västra syförening.
1189. En hälsning från bönestunden
hos A. F .., ':'1örön, gm. E. E.,
l'vlörön
............... .
119l!. l~. E ., 1·f örön, »rabatt tt
böcker»
................. .
1191. A. N., Ostersund .......... .
1192. »En Länk» ............... .
1195. S . ]., Orebro ............. .
1196. E. H ., Edsbyn, »För god häl
s a på mm 60-års dag » ..... .
1198. St. Bölö by, gm. C. N., Mör
lunda
................... .
1199. Del. av koll. vid Vallbo
Lappmässa
.............. "
1200. Koli. i Nvlands missionshus
1202. B. K., Sto~kholm ...........
1203. S. R, Malåträsk, »til1 'Vec
korna s' offerstunder» ...... .
1204. Skärstad:-; Södra Yngl. och
Jungfru förening ......... .
1205. O . vV., Malmö ........... .
............. .
1206. »Sigtunabo»
1207. M. P., Umeå, till Elna Le
nells underh.
. ........... .
1208. E. S.
. .................. .
1211. Länkar i Hoimsund, Obbola
och Umeå, till Elna Nil ssons
underh.
'" ., ............ .
1212. »Från Länkmöte i Lund » .,.
1215. H. S., Mariestad, »blommor
på de käras grav» ......... .
1216. »En tacksamhet sgärd till min
vän s minne », Skelleftehamn,
gm. A. B., Skellefteå ....... .
1217. S. A., Uppsala . . ... . ...... .
1218. M. S., Jönköping ......... .
1219. E. N., Edsberg ........... .
1222. E. S., Malmö ........... .
1223. »En Län).;:,>, till Elsie och e
J. Bergquists underh. . ..... .

50: 
8:47
lU:

:30:
150:
10:
30:
30:
9:81
27:1U
30:
20:
16:
10:

5:
10:

30:

7:
1:60
10:
15:
500:
30:
4U:08
30:
79:
. 50:
20:
40:
10:
25:
15:

20:
33:
13:

5:
50:
25:
100:
150:
10:
50:
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1:224. Koll. v id möte i D m'b o kyrk a
.18/8
'" ................. .
33:18
1227. R. S., Gbg ... . ............ .
50:
1:228. »En Länk, för övertidsar
bete »
............... . ... .
6:
12:29. »En lycklig Länk» ........ .
20:
1230. F L. , Hu skvarna ......... .
20:
1231. H. H., Brötjemark ........ .
5:
1232. S . B., >,Herren behöver dem »,
gm . A . R, Skellefteå ..... .
5:
1233 . ]. L., >' mm söndags bössa »,
gm . d:o ............. . .... .
9:71
1234. R. rd.
. ........... . ...... .
lU:
1236. A. H., Domnarvet ........ .
25:
:1.237. A. B., Stockholm. sparb.medel
5 :33:
1238. 'Mi s terhults Kyrkl syför ening
25:
1239. De Unga s syförening och Ju
n,io r, poJbrna i .l. storp, gm .
E. S., Astorp ............. .
5D:
12JO. A. o. P. J, Spölancl " ' .' .. .
25:
1241. H. K ., Vetianda ... . ....... .
:1.0:
1243. A. o. ]. H., Stockholm .... . 100:
1244. A . A. - O. A., »Tack för 50
ar », gm. A. B., Skellefteå ... 100:
:1.:245. Från troende bröder i Kristus
å Rönnskär d. 5/8, gm. K . B .,
Skelleftehamn
........... .
L3:
1246. Tacksägelseoffer d. 17/8 av
L. K.
gm. d:o .... . .... .
10:-·
1247. E. H .. Skelleftehamn, d. 17/8,
till Hanna \tVangs underh.,
gm. d:o .................. .
10: 
45:
1248. Luletlkretsen
........ '.' .. .
1249. M . R , Agunnaryd ......... .
40:
20:
1252. E. D. , Kristianstad ........ .
1263. Koll. i Vinslöv den 26/8 ... .
20:
Kronor 5.153 :75

e,

Särskilda ändamål.
1144. M. A., Stockholm, till M.
Petterssons barnh . ..........
5 : -
1147. A. H., till Å . Haglund, att
<lnv. efter gottf. ............
:5-·
1158. M. M., Stockholm, till med
hjälpa rfonden
............
25:
1163. E. A., Vetianda, till Barnh. i
Sinan
.................... 100:-.
1170. H. N., Jönköping, till M. Pet
terssons barnh. ...........
125 : -.
1171. L. ),{. F., offerdagsmedel, för
bibel- och kvinnoskolan i
Yuncheng
................ 4.700; 
1176. A. R, Malmö, till Maria
Petterssons bibelkvinna .... 125:
1188. »De Väntandes Bönering in
om L. M. F .» , till underh. av
fru Kouh vid bibel skolan i
Chiehhsien
. . . . . . . . . . . . . .. 240:
1197. Svartviks och Essviks kyrkl.
syförening, till Barnh. i Si
nan
......................
21:5l}
1201. M. S ., Stockholm, till Barn
hemmet i Sinan ............
10:
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1209. L. O., Gbg, till r. Söderberg
10:- ; till L. Gustafsson
10:-, att anv. ett. gottf.....
1210. Gölens skola, Osbruk, insaml.
bl. skolbarnen, till Barnh. i
Sinan

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

1220.
1221.

1225.
1226.
1235.
1242.
1250.

1251.
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Särskilda ändamål

20:
9: 

1213. »En vän», till Gerda Carlen,
1214.

LAND

50:
för fru langs underh...... .
»Två vänner»,
till Gerda
Carlen 25:-; till A. Hag
lund 25:-; till de nöd!. kine
serna
.......... ...........
50:
E. N., Edsberg, till :M. Pet
tersson, att anv. eft. gottf.. , 100:
]. A. V. P., ;"II önsterås, till
Maria Nvlin 10:- ; ivIaria
Petterson '10:-; E~la Dahle
10:-; A. Haglund 10:-; I.
Ackzell
10:-;
E. Viden
10:- ; A. Hjärtberg 10:-;
att anv. eft. gottf. ..........
70:
»Barnhemsvänner» i )·\ lgar
ås, till M. Pettersson, att anv.
eft. gottf. ..................
25:
A. Hälsingborg, till E. Le
nell, att anv. enl. överensk. ..
5:
Gölens skola, Osbruk, ins . bl.
skolbarnen till Barnh. i Sinan
2 :50
E. ]., Vetianda, till G. Car
len, att anv. en!. överensk. ..
15:
]. B., Långnäs, till läraren
Sies, Yungtsi underh., »lt1ed
tack till Herren », gm. ]. A .
V. P., lYIönsterås .......... 30D:
»En vän», till Gerda Carlen
för fru Yangs underh. ...... 100:
1(ronor0.103 :-....:.

5,153:75

6,103: 

S:a under aug. mån. 1940 Kr. 11,256: 75
:Med varmt tack till varje givare!
»Herren skall giva oss, vad gott är.»
Ps. 85: 13.

Missionstidningen
Sinims Land.
Organ för Svenska Missionen

Kina,

utkommer 1940 i sin 45:e årgång.
Tidningen utkommer med 20 nummer om
året. Den innehåller uppbyggelseartiklar,
brev från missionärerna. berättelser fd.n
missionsfältet, meddelanden om hemarbetet
och missionsnotiser fd,n olika fält.
Tidningen kostar: helt år kr. 2:25, tre
kvartal kr. l :75, halvår kr. I :25, ett kvartal
kr. 0:90.
Till utlandet kostar den kr. 2 :75 pr ;'tro
Prenumeration kan verkställas på posten
men ställer det sig fördelaktigare för Missio
nen om den verkställes på vår Exp., Drott
ninggatan 55, Stockholm .
Redaktionen.

INNEHÅLL:
Mig är given all makt. - Thure A. J. Carlson 60 år. - Ny missionsarbetare. - Missionärs:
avskiljningen i Bjärnum. - Från Red, och Exp. - Från missionärerna. - Lämningar av
gamm.:tltestamentliga bruk bland ett egendomligt folk i Kina. - Redov . - Mis.
sionstidningen Sinims land.

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

105473.

Postgirokonto n:r 50215.

Stockholm 1940. Boktr. A .• B. P. A. Palmers Eftr.
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TACKEN HERRENl
"Tacken Herren, åkallen hans
n amn, gören hans gärningar kun
niga bland folken." (I Krön.
I6: 8.)

Tacksägelsedagen, den fjärde av
årets böndagar, är snart inne. Den ma
nar oss till tacksägelse. Samma maning
kommer också till oss, då vi tänka på
dem, som fått hembud och som nu
stå med i den lovsjungande skaran.
Om två av dessa erinras vi i detta
nummer av vår tidning. De ha givit
stor anledning till tacksamhet, i det att
de ställt sig till Guds förfogande så att
han kunnat använda dem till välsignel
se, och de äro exempel, som mana oss
att vandra så att också vi en gång in
för tronen få sjunga lovsången till
Herrens ära. På vandringen i deras
efterföljd böra vi öva oss uti att med
tacks2.mhet sjunga Lammets lov. Vi
/få, såS8m sångaren uttrycker det, "bör
ja litet <:ltt sjunga här, tills vi för evigt

få sjunga där". Tacksägelseämnen fin
nas också i vår tid. Må vi få nåd till
att upptäcka dem och till att av hjär
tat tacka Herren!
I det härovan citerade bibelordet
följes maningen till tacksägelse av
uppmaningen: "Åkallen hans namn".
Tacksägelseämnena ge frimodighet till
bön. De komma oss att tänka: Gud,
som förr har hjälpt oss, kan också
nu hjälpa. Gud, som visat sin makt
i våra föregångares liv, kan också i
och genom oss uppenbara sin härlig
het. Så uppmuntras vi att bedja, och
böneämnena bli många. Vi lära oss att
bedja om nåd och kraft för oss själva
men också om att få bliva till välsig
nelse för andra.
Tacksägelse och bön leder sålunda
tanken fram till den tredje uppma
ningen i bibelordet: "Gören hans gär
ningar kunniga bland folken". Gud vill
att tacksägelsen och bönen skall leda

-
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fram till vittnesbörd och arbete för
Herren. Så blev det för dem som käm
pat den goda kampen till slut och nu
ha lösts från jordlivets tjänst. Så skulle
det bliva, och så k a n det genom Guds
nåd bliva, även [för oss. "Tacken Her
ren, åkallen hans namn, gören hans
gärningar kunruiga bland folken."
Martin Linden.

t
Anna Hahne.

Den 2 :dre september nådde oss bud
skapet om att vår högt värderade kam
rat och medarbeterska , fru Anna Hahne
helt plötsligt fått hembud. Visserligen
hade hennes hälsa under de senaste
åren icke varit den allra bästa, men lik
väl kom hembudet för hennes närmaste
helt ov~intat.
Frukten var mogen och Jien fick
strax gå, ty skördetiden "ar inne.

1Iark. 4 :~9·
"Nfed Anna Hahnes 1>0rtg;\ng förlora
de vår mission en av sina äldsta arbe

10 okt. 194:0

. tare. Det var r 892 som elen .unga _'\nna
Helena \i\fatz inlämnade sin ansökan
om att bliva antagen som missionär.
Denna ansökan beviljades år r893. Un
der en tidrymd av nära femtio år har
hon med sällsynt trohet fullgjort sitt
uppdr.ag. Anna Hahne hade något sär
egeJ friskt och rättframt i sitt väsen.
Hennes ansökan om att bli va antagen
som missionär i Svenska rvlissionen i
Kina är avfattad i följande korta or(la
Jag: »Var goel underrätta mig när
Kommi tten har sammanträde ! Jag har
hlivit manad av Herren att gå till Kina
med frid ens och försoningens glada
budskap och söker h~irmed att bliva an~
tagen som l11ission ~i r för Svenska ~Iis
sionen i Kina.»
Sin utbildning hade hon ·~rhål1it yid
Grattan Guinness' institut i London, och
hon medförde därifrån de hästa yi ts
ord. Efter anlwll1sten till Kina vistades
hon vid Kina Inlandsl1lissionens spr;lk
skola för kyinnor under några mana
der och reste sedan upp till provinsen
Shansi, där hon fick sin första verk
samhet i staden Y uncheng med kri ng
liggande byar. r895 ingick hon äkten
skap med missionär Axel Hahne. Sitt
första hem hade de i nyssnämnda stad.
Efter några års verksamhet elärsbdes.
förflyttades de till den närbelägna sta
den Ishih, där de under elen åte rsU\(:!1
de delen av sin arbetsperiod hade sin
verksamhet. . A nna Hahne fick tillf ~l lle
till att i det vidsträckta område, som
dessa tvenne städer omfattade, lägga i
dagen sina rika gåvor. Hennes varma
ni t för evangelii spridning bland de
myllrande skarorna tog sig uttryck i by
besök, husbesök och möten, och hennes,
praktiska förmåga som husmor upp
skattades livligt av dem som hade för
månen att få vistas i det Hahneska.
hemmet. Sex barn föddes i äktenskapet.
.Av dessa leva fyra. Sjukdom hemsökte
flera gånger elen h emgångna, men Her

ren ~\terställde henne till hälsa. »Genom
lidandet viI \ han rädda den lidande. och
genom betrycket vill han öppna h ans.
öra.» Job 36:r5·

10 okt. 1Q40
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Ar 1933 återvände makarna Hahne
till hemlandet och bosatte sig i Karls
krona, där en av sönerna är komminis
ter. Här började de genast att upparbe
ta ett visserligen förut befintligt intres
se för Kinamissionen, vilket de dock
önskade skulle växa sig ännu starkare.
Den lilla s. k. »Böneringen» hade börjat
I894 med ett antal av sex personer. An
talet är nu 26. Här var Anna Hahne
den tändande gnistan. I all enkelhet
men med Guds Andes omedelbara hjälp
samlades man kring Ordet. Brev från
missionärerna lästes, och de särskii da
bönc- och tacksägelseämnena f ramlades
inför Gud. Sparbössan cirkulerade, och
under år I939 insamlades kr. 45 0 :50.
Icke mindre än kr. I I87 :50 ha insam
lats från begynnelsen. Ett vackert fö
redöme, som visar vad tro, bön och ut
h~t!lighet kan ;lstadkomma! IvIen så kom
uppbrottet, oväntat och helt plötsligt.
Herrens trogna tjänarinna fick hembud.
Tya dagar före uppbrottet hade »Böne
ringen» "arit samlad i hennes hem.
Den 13 se}Jtember ägde jordfästning
en rum i Fredrikskyrkan. Kring den
med liljor prydda kistan samlades an
höriga och ,·änner. Kyrkoherde Erik
Sandborg från Södra Rörum, en nära
anfö[\'ant till den avlidna, förrättade
jordfästningen. Flera vackra kransar
nedlades, och det var gripande att lyss
na till de erkännsamma ord som då ytt
rades. Ett par av medlemmarna i »Bö
neringen» omtalade att de fått en allde
les särskild hjälp av Anna Hahne till
att taga steget fullt ut och överlämna
sig åt Herren. »Hennes kristendom
smittade», sade en av dem. Till sist
s~inktes kistan ned i den grav, där hen
nes make för nära fem år sedan fått si tt
vilorum. Prosten Thorste'n Pdd, lyste
välsignelse över stoftet, och under käns
lan av att en dyrbar länk i »Bönering
en» brustit skildes vi åt. Vii e hon i frid!
August Berg.

LAND

Åt
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minnet av
Anna Hahne.
}liu helg1'lullsklockan torwt

och 'r ingt in sabbatsfrid.
Ditt verk här nere äl1,dats,
slut är Din trägna id.
Till högre tjänst Du kallats

utav Din

il] ästare)

som Sleä'I'Lker evig sällhet
åt trogen tjänare.

Ditt varma) rika hjärta
i döden brustit har)

blott sabraden och minnet

,i »Rillge71» leva kvar.

Dock) ej med klagan firas
Ditt minne vid Din grav)

men 1ned 'l/årt tack och vördllad
lör allt Du 'l/Or och gav.

För oss står hoppet åter
att vid basunens ljud)
den stora morgonväkten)

lä

1J'röta Dig hos Gudi
(En länk i Böneringen.)

»Heligt och troget Lär oss att strida:'
Villigt or/: stilla Lär oss att lida' Seger
och

~/1'la

Lär oss att bida Sist i ditt rike!
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Tycho G. E. Dahlin.
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arbete . Ar 1922 mottog han kallelse till
ombud för Svenska }\!Iissionen i Kina.
Snart rlOg blev han sedan revisorssupp
leant (år I925), och från och med år
I933 har han tjänat såsom ordinarie
revisor.
Såväl för den g~irning han utfört till
1,Iissionens fromma som för hans tro
fasta kärlek till vårt arbete samt inner
liga vänskapsförh~Lllande till många av
de våra stå vi i stor tacksamhetsskuld.
?'I'lå vi, då "i minnas honom och tacka
Gud för honom, också komrna ihåg hans

närmaste, som nu på ett särskilt sätt
känna tomrummet och saknaden! Ljust
och välsignat le,'cr Tycho Dahlins mm
ne ibland oss.

J.11arhn LindiJL

Tycho Dahlin har fått hembud. Den
:2 I septeml ler fick han bryta upp för att
vara med Herren. För honom är detta
en vinning, men för många inom vår
mission kännes tomrummet stort, ty
Tycho Dahlin, rnissionssekreteraren i
Sällskapet för EvangeIii Utbredande i
nyssland och vitr missions mångårige
revisor, var för många a,' oss en mycket
kär vän.
lvfissionssekreterare Dahlin har se
dan lång tid tillbaka ,'arit nära förbun
elen med vår mission och dess arbete.
Den I9 maj I892 »föredrogs och bevil
jades provisor Tycho Dahlins ansökan,
d~l nu alla hinder blivit undanröjda»,
heter det i 1!Iissionens protokollbok från
elen tiden, och på hösten samma år av
reste han till England såsom vår mis
sionärskandidat. På grund av kropps
lig klenhet måste emellertid tanken på
att han skulle gå ut såsom missionär
uppgivas, och hans livsgärning kom att
'eltföras i Sverige, huvudsakligast inom
Sällskapet för Evangelii Utbredande i
·'Ryssiand. Förbindelsen 'med S. :M, K.
bröts dock ej. Tycho Dahlin förblev en
varm och trogen vän till oss och vårt

Ny hemarbetare.
1fissionärsparet August och Augusta
Berg ha känt att tiden nu är inne, då
de böra lämna uppgiften att handhava
hushållet på missionshemmet i Duvbo,
och deras önskan att få träda tillbaka
från denna arbetsuppgift har beviljats.
Under många år ha de troget och med
sj~ilvuppoffring tjänat på Dm'bo, och
lVlissionen tänker med stor tacksamhet
på denna deras g~i.rning, som de nu vid
framskriden ålder önska lämna. De bo
dock kvar på Duvbo, och missionär Berg
har lovat att alltfort hjälpa till med
vården a" hemmet, i den mån som
manlig hjälp därtill Dehöves. Fröken
Lisa Lundberg tillträder emellertid
fr. o. m. den I okt. platsen såsom hus
mor.
}'röken Lundberg är född i Kristian
stad år 19I I. Hon har genomgått Kris
tianstads Elementarläroverk för flickor
samt Statens Skolköksseminarium och
har sedan tjänstgjort såsom skolköks
lärarinna inom Willberga skoldistrikt,
såsom husmoder och skolkökslärarinna
samt vikarierande föreståndarinna vid
Axel och Sofia Alms stiftelses hemsko
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h. för flickor å Rådan i Spånga socken,
S~l sOm skolkökslärarinna vid Frimura
re-Barnhemmet i Stockholm samt så
som skolkökslärarinna inom :Malmö
stads skoldistrikt. Under juli månad
i år var bOll vikarierande husmor på
[-'[issionshel11met, och hon har under fle-

Fröken Lisa Lundberg

ra år stått oss nära såsom en helhjärtad
och nitisk »kinalänk». Vi hälsa henne
,-armt välkommen till uppgiften såsom
husmor på Nlissionshemmet och tillöns
ka henne Guds nåd och välsignelse i
den. Vi tacka ock:så Gud för henne, och
samtidigt tacka vi för vad missionärs
paret Berg givit i denna såväl som i alla
de andra arbetsuppgifterna, i vilka de
tjänat, och ~iro glada att alltfort få ha
dem k,-;:u ibland oss.

.111 artin LilldeH.

Bönemöten för Svenska Missionen i
Kina.
Varje tisdag kl. 7 e. m. hållas böne
möten för Svenska :Missionen i Kina i
BetesdaJcyrkan) Floragatan R, Stock
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holm. Få S. J/. K:s eJ: peditic J/. anord
nas bönestunder 'varje lredag Id. 2 e. m.
l-.fissionsvännerna hälsas varmt väl
komna ti II dessa bönestunder.

KinaIänkarna i Stockholm
samlas på S. ),'1. K:s expedition tors
dagen den 17 oktober kl. 7 c.m. Alla
varmt välkomna!
Försäljning för S. M. K.
Den sedvanliga försäljningen för
Svenska :Missionen i Kina, S0111 varje ~t r
anordnas av våra syföreningar i Stock
holm, hålles v. G. i år onsdagen del! 4
deCe11'Lher på K. F. [T. J1.} Birger Jarls
gatan 35 (illgrlllg fr~llI Snickarehacken)_
Vi bedja att Hl fiista uppmiirksamhetcn
pet att lokalen i ~lr ej är den vanliga och
att få anbefalla förs~i.ljningell å t lllis
sionsvännernas hågkomst.
»K7:naliinkarna» hoppas att ii,-en i ~lr
kunna ha ett eget hord vid försäljnin
gen, och gåvor till deras bord såväl som
till de ö'Tiga försäljningsborclen mot
tagas med tacksamhet. ~vIå försäljnin
gen ih;\gkommas i missionsyännernas
förhöner ~
"Hans Stjärna i Östern."
Svenska :Missionens i Kina illustre-
rade missionskalencler »Hans Stjärua i
Östern» föreligger nu färdig att expe
dieras, och rekvisi tioner mottagas tack
samt på Sv. r-.lIissionens i Kina exp.,
Drottninggatan 55, Stockholm. Priset
är i likhet med föregående ?tr häft. kr.
I :50; kart. kr. 2 : - och klotband kr.
3:- per ex. Då minst 5 ex. rel(\~ireras
I~imnas 25 %
rabatt, men köparen be
talar frakten. Vi motse med tacksamhet
rekvisitioner.

Kina Inland Missionen och vi.
Kriget medför ved-.::ningar

S0111

yi alla

ha större eller mindre känning av. T~-d
l igt är att dessa verkni ngar skola bli
särskil t kännbara på missionens 0111r;1.
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de, då ju denna verksamhet omspänner
ett fl ertal länder och -- vad beträffar
Kina-missionen - särskilt sådana som
äro inbegripna i själva kriget såsom
England och Kina. Vad oss beträffar
förnimmes detta bl. a. så att alla för
sändelser till och från England taga
oerhört mycket längre tid än under fred-

Foto: C. G. Nordberg.

Mr. D. E. Hoste (framför den ö'ppna dö'rren)
och Mr. f. Stark, två nu pensionerade ledare
inom Kina Inland Missionen.

liga förhållanden. Så tog det senaste
numret av Kina Inland 'M issionens or
gan »China' s :Millions» ungefär fem
veckor, medan före kriget en försändel
se phigade gå fram på tre eller fyra
dagar.
D etta nummer vittnar genom sin
sammansättning om de svårigheter med
vilka våra v ~inner i Kina Inland 1IIis
sionen ha att kämpa. Tidningen utkom
mer nämligen hädanefter endast varan
nan månad, och för att spara tryck
ningskostnader utelämnar man alla de
taljerade redovisningar.
Ur ett »brev från missionsförestån
daren » den även i Sverige kände
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pastor 'vV. H . Aldis - må på tal om
influtna g åvor anföras: »Vi ha stor
anledning ti 11 tacksamhet mot Gud för
det rikliga tillflödet av bidrag under
hela den tid som kriget p~lgått. Vi stå i
häpnad över Guds godhet mot oss . Han
har sörj t för vå ra behov redan på för
hand. J ä mv~d i så måtto ha vi fått röna
hans hjälp, att myndigh eterna undan 
tagsvi s tillåtit utsändande av medel till
un-derh~dl av missionärerna och ,'er\.;:
samheten, och vi ha hopp om att även
i fortsättningen få åtnjuta denna fÖI' 
mån. Däremot kunna icke enskilda gå
vor utsändas.
Läget i Kina är fortfarande synner
ligen svå rt. - - Nu hotas järn
vägsförbindelsen över fr a nska Indo
Ki na. D et ä r på denna väg som flertalet
a v våra missionärer till provinsen Yun
nan Lirdas.
Vi måste dä rför bedja
Gud att denna led må förbli öppen .
Trots de svårigheter som kriget skapar
utövas vår mission med oförminskad
iver och hängivenhet . E,'angelium för 
kunnas, själar frälsas, sjuka botas och
de sm å barnen få höra talas om Bar
nens \I;in. Studenter helga si tt liv åt
Jesus Kristus, bibeln sprides och läses
som aldrig förr. Väl orsakar kriget oer
hörd förödelse, men vi måste tacka Gud
för att det oaktat Hans rike går fram
åt i Kina. »
Ur det i numre t meddelade Shanghai
brevet m å anföras följande skrivet av
bi trädande missionsföreståndaren J. R.
Stinton: »Jag anträdde en resa till de
västra provinserna i februari, men den
måste avbrytas på grund av 1IIr. vVar
ren's oväntade frånfälle. Syftet med
min resa var bl. a. att taga reda på
sa mfärdsvägarna i det inre a v landet.
En ny bilväg har öppnats i västra
Kwangsi fram till franska Indo-Kina,
men den lär vara mycket otillfredsstäl
lande. Vägen till Birma är farbar, men
där finnas en del restriktioner på trafi
ken. Däremot är vägen Kunming
Li.ihsien fullt trafikabel. - De under
ett års tid mycket efterlängtade Nya
Testamentena på lisu-språket ha nu nått

10 okt. 19:10
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sin bestämmelseort och mottagits med raskhet i praktiska ting och hans livli
största tacksamhet.»
ga s~itt voro överlägsna mina motsva
Detta nummer inledes med en artikel
rande egenskaper. Jag meddelade där
av ~\1r. D. E. Hoste. som ger oss en in
för min vän, att jag var redo att antaga
blick i äyen för nutida missionärer vär
hans erbj udande, om det ännu stod fast.
defulla erfarenheter, som han fick göra Han gav ett jakande svar, och lednin
under sina första år i Kina. :Mr. Hoste gen lämnade sitt bifall till denna anord
var en av »De sju från Cambridge»,
ning.
Vi samarbetade på lyckligaste
som begåvo sig till Kina I886. Han var
s~ltt under åtta månader, varunder vi
Kina Inland l\Jissionens föreståndare
vunno värdefull erfarenhet både i hus
under åren I9oo- I935. Han lever än
besök hos de kri s tna och i andra verk
nu. En ay våra svenska missionärer,
samhetsgrenar.
Jag kan med glädje
fröken Astrid Håkansson, sammanträf
vittna om att vi hade den angenämaste
fade med honom och hans maka i Che
gemensl\:ap. Senare förflyttades min
foo för icke länge sedan - i slutet av
vän till en annan plats i provinsen för
augusti och hämtade mycken upp
att upptaga nytt arbete. Jag är viss om
byggelse av samtalen med dem.
att denna erfarenhet fått ett avgörande
och varaktigt inflytande på hela mitt
::\1r. Hoste skriver: »Dngefär halvt
annat år efter min ankomst till Kina liv och min t j änst. »
Dessa inblickar i den gamle ledarens
uppmanades jag aven jämnårig mis
inre liv och i mission ens yttre gestalt
sion~ir att samarbeta med honom på en
station dit han just blivit sänd. Han ning böra medverka till att knyta fas
tare de kärlekens och tacksamhetens
påpekade, att d~t det är fråga om sam
arbete mellan två, är det uppenbarligen band, sorn förena vår mission med Kina
Inland lvIissionen, och mana oss till
nöch·ändigt att den ena intar platsen
som den ledande, och han ansåg att varmare och uthålligare förbön för dem
än någonsin. Vi böra känna deras nöd
han själv borde intaga den ställningen.
Då vi voro jämnåriga både i fråga om S0111 vår egen .
K. F.
ålder och tjänstetid, fann jag mig icke
i st~lnd att antaga detta, utan rådde min
vän att av ledningen utbedja sig en
yngre medhjälpare. Senare kände jag
mig dock i samvetet övertygad, att den
ställning jag intagit icke förestavats av
en ren önskan att söka Guds vilja och
Han s ära, utan snarare av min obenä
Kraft i svaghet.
genhet för att ödmjuka mig och in
taga en underordnad plats. Vidare in
På grund av att efter den gångna ti
såg jag, att jag därigenom vägrat att dens påfrestningar våra krafter voro
Etta mig behärskas av Kristi sinne och slitna, och ett skyndsamt ombyte av
att jag därigenom utsattes för den stora vistelseort för mig och min hustru var
faran att avlägsna mig från Honom av nöden, höllos våra vårrnöten i Pu
och Hans bästa plan för mitt liv, till chengs distrikt i år tidigare än vanligt.
varaktig skada för min andliga hälsa,
NIed Guds välsignelse fingo vi hålla
varigenom det skulle blivit omöj ligt för flera sådana. Till det sista, det i
Herren att i och genom mig bringa sina Puchengs stad, hade vi, på grund av
bä sta planer ti 11 full bordan.
faran för flyganfall, uppmanat de tro
Jag insåg vidare, att min vän i själva ende från landet och bistationerna att
inte komma. De kommo dock i mängd,
verket var bättre skickad än jag att fylla
platsen som ledare.
Hans begåvning . och det blev ett riktigt stormöte. Vil
som talare, hans initiativrikedom och ken oerhörd lisa, att vår Gud dessa da
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gar höll alla flygplan borta! Bomhskyd
den hade ej på längt när räckt till, om
anfall skett, lugnet nu var ett av de
många, många nådesbevis, som Herren
dessa dagar slösade på oss.
Delegerade från Tali församling
hjälpte oss vid presbyteriets samman
träden att dryfta den svhiösta skolfrå
gan ; det gällde inregistrering eller icke
av :Nlissionens och församlingens sko-

annat ;tn vårt gamla btra Kikung-shan.
där Herren så många g~lI1ger låtit oss
hämta andliga och fysiska krafter. Vit
beslöto vi oss att försöka komma. \ -a r
svenske konsul i Hankow ha vi bett
göra sitt allra bästa för att hos de ja
panska myndigheterna därstädes, ull cler
vars jurisdiktion Kikul1g nu är, ut\-cr
ka tillåtelse för oss att resa ditupp för
att tills \-idare sl;ol oss till ro cbr. P '-l

Marie Linder.

Hugo Linder.

101', som myndigheterna nu vilja ha ge
nomförd. Den sdtra punkten här är:
Skall, efter registrering, de kristna
skolorna kunna undkomma kravet på
den 1 skolorna påbj udna bugningen
framför reformatorn Sun Yat-sens
porträtt? - en sak, som den kristnes
samvete säger är tillbedjan av Sun, men
som regeringen vill bortförklara. Vår
farhåga är att, såsom mångenstädes
skett, de kristna ledarna bli likgiltiga
och låta den national istiska känslan
segra.
Sedan vi fått säga församlingen far
väl och mottagit dess gåvor till oss,
skulle vi börja anordningarna för vår
avresa från Pucheng. Men vart skulle
vi resa med utsikt att finna en plats för
vila och hälsans stärkande? Till Kina
Inlandsmissionens hem i Shanghai hade
vi fått hjärtlig inbjudan. l1en ack, krig
spärrade nu den v~igen. Så äterstod inte

en större missionsstation med sjukhus
skola vi invänta passet, som skall öpp
na vägen ja. eventuellt kunna vi
t. o. m. stanna där ö\-er sommaren om
så skulle behövas.
Att nå en hälsoort i Kina ~ir i des sa
dagar ingen lätt sak, då flera \-iktiga
järnvägslinjer iiro uppri\'na: för oss
skulle det betyda en landsyägsresa på
mer än 500 km fr[l11 Loyang till ovan
nämnda station och d~irpå ytter! igare
flera dagsresor p[l kärra och i b;ista fall
därefter en halv dagsresa på j~irl1\-äg,
och detta sedan y~irmen kommit P ~l.
Det var endast efter tydlig finger\'is
ning från Herren, som vi kunue besluta
oss för saken. Hans underbara n~ld har
också från början burit oss framåt.
Först kom mo våra kära kamrater, I-Ian
na \Vang och Ebba Viden, fram till
Pucheng efter en ansträngande resa;
den förra tog vid i yerksamheten bland
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kvinnorna, och den senare blev vår goda
ängel, när det gällde hushållet och pack
ningen. Sedan har det ena nådebeviset
följt på det andra. De sjunkna krafter
na stärktes. Gott resväder, goda trans
portmedel för oss och all t bagaget och
goda medhjälpare samt Herrens be
skydd gjorde, att vi på nio dagar efter
avresan fran Pucheng, på själva pingst
dagens afton kunde med allt vårt ba
gage anlända till Augustanamissionens
station i staden Loyang i Honan.
Vflr egen station inne i staden

~ir

del

vis förstörd efter luftangrepp, varför vi
bo på denna station, där också familjen
Aspberg och :Maja Lundmark funnit
tillfälliga hem.
Vårt tåg' besköts från andra sidan
floden under färden förbi Shanhsien, då
fem skott gi ngo över oss; vi hörde ock
så huru själya staden besköts, och vid
första hållplatsen i närheten kom larm
signal, då passagerarna rusade av tåget
för att gömma sig i buskaget i närhe
ten. 11en de många bönerna, som följ
de oss på v å r r esa, hade framkallat
Guds änglavakt, så att vi komma fram
utan att ha haft nervskakning.
U nder färden hade ·:;mellertid häftigt
krig uppblossat söderut, i de trakter,
som vi önskade genomfara; brev från
stationer i trakten meddela, att Yi nu
måste stanna en tid här i Loyang, och
så ha vi slagi t oss ner här med eget hus
håll i avvaktan på händelsernas gång.
En tids vila är för oss också ett oav
visligt behov; men man bävar vid tan
ke på hett iden, som står för dörren, och
som kommer att göra vår bostad nära
plåttaket obeboelig. Vi få nu se Her
ren i händerna angående vidare led
ning.
Det har vari t kärt få trä Ha de yåra
på denna rriissions område beläget i öst
ra förstaden, och även augustanavän
nerna, som göra allt för att hjälpa oss.
Det var därför en glädje att också få
tjäna bland dem med predikan j deras
stora och fullsatta kapell; man frappe
ras av mängden av människor, som
finns här i Honan. Jag har också en
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regndag kunnat ga over till våra egna
stationslägenheter inne i staden. De
förete en bedrövlig anblick, och det an
ses inte tillrådligt, på grund av larm
signalerna, att under dagens lopp l'ege
sig dit. Regelbundna söndagsmöten hal
las där dock jämte dagliga aftonmöLn.
Gripande kändes det att få träffa våra
gamla medarbetare, som där genomgått
förödelsetider och ännu stå troget på sin
post. Fyra gånger ha min hustru och
jag varit nere i homhkällare här i ; " r
staden efter

Vfll"

ankomst; vi

~iro

d ock

tacksamma för tillflykten i denna stad.
som erbjuder lämpligare födoämnen at
min hustru än dem, som Pucheng kun
de ge henne. Familjen Aspbergs fyra
barn lära ta bombning vid verkliga
luftangrepp med stor ro.
Här få vi nu hålla på att spana ,::-fter
»Vägrödjaren», som hittills gått fr( tn
för oss. Utsikterna att snart nog kunna
fortsätta resan, ~iro, mänskl igt sett , ej
stora, på grund av att yeteskörden l y" r
jat, då arbetskrafterna behövas (:b r. *
När dessa rader skriyas, har Ocl<stl vär
men blivit svår att uth~lrda i bostaden
häruppe. Vi äro emellertid icke lZ(lsta
de på våra egna resurser: Han, som är
vårt liv, har omsorg om de sina och fn r
mår och älskar att göra utöver allt vida
mer än vi begära och tänka. Att ,"årt
liv skulle få bli till hans namns förh~ir
ligande är det förnämsta, efter detta
längta vi; vi ville också, att hans nåd
och kärlekstankar skulle bli till trons
stärkande för de många. som äro med
oss i förbön och sympatier.
NIed egna och min hustrus förenade
innerliga hälsningar
Eder i Jesu Kristi kärlek inneslutne

Hugo Linder.

* Enligt senare anlända brev fnmk( )m
missionäspa ret Linder till Kikungshan den
17 juli.
R 'J.

Maj nådens år 1939 och nödens år
1940.
Det "ar en strålande vacker vardag,
då jag anlände med Göteborgståget till
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Oslo. Naturen hade redan börjat ikläda
sig vårskrud, och det under dimmiga
höstdagar gråa Oslo stod som en brud.
Från de 4 nordiska länderna hade vi
samlats till det välkända välsignade
»l11ajkurset». Ingen av oss glömmer väl
resorna på Oslofjorden och till sydlan
det, för att ej tala om nationaldagen,
den 17 maj. Hur ~ilskade vi ej att
sj unga de norska sångerna och lyssna
till de varma budskapen i kyrkor och
bönhus! Hur gjorde icke Bibelskolans
föresd'tl1dare sitt allra bästa för att vå
ra dagar skulle bli lj usa och lyckliga!
Det var varmt i de heligas gemenskap,
och man vi1le så ogärna skiljas.
Ett år har g~ttt. :Med eldskrift står
ö\-er de nordiska länderna: »nödens år
19-+°» .
, En av majkursens del tagare befinner
sig J{mgt inne bland Kinas folk i en li
ten hednaby. lvIissionsarbetet är helt
mott. Det ~i.r en stor skara, som vill tro
p~t Gud, men deras tro ~lr i de flesta fall
en undergörande tro, icke den frälsan
de. Det är gott att få hjälp med sina le
kamliga svagheter, men när det gäller
att helt skilja sig från synden är man
trög. Det är därför ej ett lätt arbets
f~dt. som vi förts in uti. Det rum, i vil
ket vi bo, rymmer förutom den utländ
ska arbetaren två k Lneskvinnor. Väggar
och tak ,ä ro svarta av sot och rök. Ett
nät av damm och smuts hänger som
gardiner från taket. Vi våga ej sopa ner
det för att ej ofreda de många kryp,
som finnas gömda däri. Stora råttfa
miljer dela ock rum med oss och ha
svårt att bmna oss i fred särskilt på
nätterna. Det är dessutom omöjligt att
hålla sig fri från vägglöss och loppor,
som trivas väl bland råttor. Vore det
nonriala förhållanden, kunde man kosta
på litet lera och krita på väggarna,
men all ting är nu så dyrt och svårt att
få tag på. Den lilla trånga gården, från
vi lken vi genom ett Ii tet pappersfönster
försöka få in litet luft och ljus, är tid
vis full av skrikande åsnor.
I kapellet, som inte ger starkt intryck
av helgedom, bo kvinnorna. Där ha vi
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alla lektionerna, och det blir ett fasligt
oväsen, när alla klasserna sättas i gång.
När kvällen kommer, blir det sent, in
nan man får dem tysta, och när de änt
ligen tystnat, börja de hedniska affärs
männen på samma lilla gård att spela
kort och hålla på till långt in på natten.
Redan kl. 4 stiga kvinnorna upp, så vi
ha tyst endast omkring 3 timmar. Da
garna äro heta och luften full av damm.
Förr kunde man ha ett ganska rikt
förråd av matvaror, men även på det
området är mycket förändrat. Det är

svårt att få köpa socker och salt, och
när jag en dag fick höra att det fanns
körsbär på gatan och blev övermåttan
glad. sade bibelkvinnan : » N ej, det kan
du då rakt inte köpa, ty det är alldeles
för dyrt». Så blev det med den fröjden!
Våra medarbetare ha så trå ngt ekono
miskt, och då gör det ont, när de se oss
unna oss det ena och andra. Under nor
mala tider tänker ingen på att vi äta
frukt. N u får man öva sig att tillsam
mans med kineserna äta deras välling
under bön att Gud skall bära igenom.
Missionsvännerna behöva kanske få
veta, hur somliga av oss ha det för att
kunna bära oss i förbön . Krigsläget gör
det trångt på många områden, och den
ena dörren efter den andra stänges.
När man låter tanken gå ifrån träng
seln och dysterheten omkring en hem
till ' västerlandet och minnena, fylles
hjärtat aven pressande smärta.
Men, de fyra nordiska länderna maj
194011! Vad ha de ej upplevat, och vad
ligger framför?? Var äro våra närmas
te och våra vänner? Äro de levande
eller döda? Vad har hänt dem alla?
Dessa frågor göra, att man flyr in ge
nom den enda öppna porten, bönen. Där
får man nämna dem en efter en, lida
med dem, gråta med dem och överläm
na dem i den Eviges armar. Det är ej
svårt att bedja, när man har mycket att
bedja om. Och till alla slöa bedjare vill
jag rekommendera professor Hallesbys

bok: »F ra bönnens verden».
Till sist en hälsning till alla 11is
sionstidningen Sinims Lands läsare:

SINIMS

10 okt. 194:0

Glöm ej oss liksom vi ej kunna glömma
er i den nöd, som övergår världen.
Loyang den

10/5 1940 .

il1aja Lundmark.

Röda små blommor.
Härute i Kina ser man under våren
Dch sommaren vid landsvägsdiken och
ute på fälten en röd liten blomma. Den
:ser så livfull ut, väcker ens fantasi och
värmer hjärtat, ty rött är kärlekens
färg. När man ser den lilla, spröda,
eldröda kalken, då inspireras man att
tänka gott om medmänniskorna' och
handla väl emot dem, ja, ens hela va
relse längtar efter att se andra lyckliga
och glada. Ha Ni k~int det så, när Ni
påträffat röda små blommor?
Kuei-tsi, en liten kinesflicka, som
Jean liknas vid en sådan där liten röd
blomma, vill jag nu berätta för Er om.
Ni skulle ha sett hennes små röda, röda
1<inder, de strålande ögonen och det gla
<:la, soliga ansiktet. Invändigt också
hade hon röda små kärleksblommor, och
-därav kom det sig att hon hade, som
kineserna säga det, ett kärlekshjärta.
De smärre barnen, de hjälplösa, tog
110n sig an och hjälpte dem att kOITllna
tillrätta i den värld, som är så ond,
11~lrd och hänsynslös, den värld, som
ofta med omilda händer hanterar röda
små blommor.
Kuei-tsi var icke traktens barn, det
kunde man förresten höra på hennes
-dialekt, hon själv, mor, farfar, farmor
och lillsyster vara flyktingar norrifrån.
På grund av kriget hade de tvingats
Jämna hem och det mesta de ägde samt
bege sig av söderut till säkrare orter.
De hade icke kommit längre än hit, cir
}<a 120 sv. mil från deras hem, när de
lmmmo underfund med att pengarna
icke räckte till en längre flykt. Det var
icke lätt för de stackars hemlösa främ
Jingarna att veta vad de skulle ta sig
till. Fienden gick framåt i segertåg och
:nalkades även denna förr så lugna vrå
,av världen. Den tryggaste platsen inom
5taden var den kristna missionsstatio
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nen, och till den komma skaror a\r för
skräckta, hjälpbehövande och skyddssö
kande stackare. Ä ven Kuei-tsi och hen
nes anhöriga komma och fingo en till
flykt hos oss. »Säkert var det den San
ne Guden s jälv, som ledde oss hi t», sade
en gång f~rmodern, och det tror jag
också. Och Du, min vän, som får del a v

foto: Dagny Nordgren.

Kueidsis syster.

min lilla skildring, delar nog snart vår
uppfattning.
Lilla Kuei -tsi var mycket lycklig
bland de nya lekkamraterna och i den
nya omgivningen. Glad som en liten få
gel flög hon omkring och kvittrade.
(Lyckliga barn kunna både likna fåglar
och blommor, är det inte sant?) Kom
någon av missionärerna eller andra tan
ter och farbröder, var hon alltid villig
att sjunga ett av sina bravurnummer
för dem. En massa vackra körer hade
hon lärt sig uncler de dagliga barnmöte
na, och särskilt var hon i sitt esse, när

212

SINIMS

hOll fick sjunga: »Jesus ~ilskar mig, dct
"et jag visst», etc. och »När han kom
mer, nilr han kommer att samla de sina»
etc. Hon sjöng inte för att göra sig sj~il v
uppm~lrksammad, nej, då, hennes lilla
barnahjärta var så förenat med ba1'na
"ännen Jesus, som hon älskade varmt,
att ingenting var naturligare ~i.n att

Foto : Dagny Nordgren

En av Kueidsis skyddslingar.
hennes sång i första rummet skulle gäl
la hennes Herres pris och lov. Vid mer
än ett tillhille fick hon vara ett medel i
M~istarens hand att påminna de sina
om vikten av bön. »Nu ska vi bedja till
Jesus! » kunde hon utbrista, under det
att hennes egna små händer knäppt es
och ögonen slötos i andakt. Hennes
orubbade tro och förtröstan stärkte
hennes anhörigas svaga, nyfödda tillit
till Jesus, och en dag var Kuei-tsis mor
redo att upptagas i församlingen genom
dopet.
Även till japanska soldater fick
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Kuei-tsi frambära sångens vittnesbörd,
om Jesus. Det gjorde hon utan rädclhå-
ga. Aldrig kan jag glömma det intryck
hennes sång en gång gjorde på ett pal
soldater, som kommo till flyktingslägret
i allt annat än goda avsikter. De unga
männen förstodo nog intet mer än Je
sus, men anbl icken av elen orädda, str [t
lande Ii! la tösen, med det rödblommiga
anletet talade b~Lttre än ord. De h,hcla
dragen -veknade, och i en hast fingo de
snuva, (Det ~Lr skönt Et skylla på Slluva,_
när tårar förr~ldiskt sticka fram i ögon
'Tårna) bjödo: » Sajonara!» (fan-;il)
och försYLlIlno till ,- tlr stora I~Lttnacl.
Det ht e,- en s'-?tr tid , n ;tr l11;is s lin~('pi-
demin bröt ut i staden och ~iven blancL
,'i'tra flyktingbarn. Dag ·::: fter dag fingo
vi bud om ~Ln det ena och ~Ln det andra
fallet, och allt gjordes för att de små
snart och bra skulle komma genom sjuk
domen. En dag kom Kuei-tsis mor,
talade 0111 att hennes tös insjuknat och
bad l1lig k0l111na till sjukb~tddell. Den
lilla knubbiga figuren, som så ofta lekt
och stojat p å skolgå rden, lclg nu S ~l fe
berhet och orolig på tegelbritsen. (De
flesta kineser any~incla en sådan i stiLI
let för sängar, och den är ofta s;\. stor
att ett tiotal pE-'l'soner gott kunna Et rum
rå den.) Kug hoppades jag i det
längsta att Kuei-tsi skulle gå igenOl1L
sin sjukdom lika btt som de andra bar
nen, men Gud hade andra planer. Duh
belsidig
lunginflammation till s tötte.
och det lilla solskensbarnet hade milldre
motståndskraft än yi visste..Allt gjor
des, som kunde göras för att rädda li
vet, men ingenting hj~Llpte. Den lilla
kroppen blev allt genomskinligare, och
snart var det endast ögonen, som ibland.
sågo på en med den gamla ,'arma. strå
lande blicken. Det gick ett styng genom
mig, när krisen kom och det blev klart
för mig, att den lilla kär!eksblomman
skulle dö vissna bort. På britsert:
bredvid mig sutto Kuei-tsis farmor odl1
mor. De schasade bort de envisa flu-
goma, som gärna ville horra sig in l
den lilla sjukas näsborrar, öppna mun
och ögon, de vätte de torra läpparna_ o ch
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"viskade ljuvliga kärleksord till sin
alskling. De sågo att tillståndet var lui
tiskt, men de ville inte veta huru allvar
ligt det var. Grova, arbetsslitna händer
tryckte mina, och skälvande läppar
viskade: »Hon blir väl snart bra igen,
:inte sant?» Vad skulle jag svara! 11in
ena hand, som fingrade på pulsen, med
delade budet till min hjärna, att snart
var tiden inne, när den lilla blomman
skulle brytas ned. Antagligen var det
min tvstnad som bättre än ord klar
gjorde' det ringa hoppet ifråga om till
frisknande. Snart förs\' unno de ut i den
mörka vårnatten. Därute, omgivna av
dtll
_A llsmäktiges underbara stjärne
värid och i hans närhet, kämpade de sin
Jakobskamp, ocll när de komma in igen,
förstod jag på de t?trade ögonen och de
Tas framtagande av Kuei-tsis högtids
kläder-begra vningskläder, - att de re
signerat under Guds beslut att bryta
1)lomman. Än en gång intaga de sina
-p latser vid sin älskling och fortsatte
med bortviftandet av flugorna. Snart
-visste flyktingarna att Kuei-tsi skulle
dö. och den ena efter den andra kom in
·o ch slog sig ned på kangen (tegelbrit
.sen), som snart icke rymde flera. Några
fingo placera sig på golvet. Under de
t-v å timmar Kuei-tsis dödsarbete höll
pfi, sJongo vi alla hennes älsklings
s~t11ger. De sista ord hon yttrade var en
hälsning till -de två, som stodo hennes
hjärta närmast här på jorden . »:J./I or,
farmor.» Visste hon, att de icke kunde
följa henne dit hon nu gick, och vill e
hon därför trösta dem, giva dem ett
tecken, ett sista bevis på kärlek, eller
var det ·en bön, att de skulle stå starka
- icke övergivas - i sorgen? När det
sista f1~imtande andedraget drogs, då
slöt sig de små trötta ögonen samman,
-och något av det forna leendet spred sitt
1jus över ansiktet och danade det him
melskt skönt. Den lilla röda blomman
hade förvandlats till en lilja, symbolen
för det allra fläckfriaste vitt, sanning
ens och renhetens och helighetens sym
-bol.
Följande dag kläddes den lilla kista,
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som några da'r tidigare spikats ihop av
några bräder, med rött tyg, och lilla
Kuei-tsis kropp lades varsamt i den. De
rödaste granatäpp!eblommor ströddes av
mors kärleksfulla händer över hennes
älskling innan locket lades på och hon
fördes ut till de kristnas gravgård, där
hon fick sin plats bredvid farbror Elea-

Foto: Dagny Nordgren.

Ä' vi inte söta?

sars gra\'; Farbror Eleasar, - den store
barnavännen, som också varit Kuei-tsis
gode vän. Kuei-tsis mor berättade för
mig senare: »När jag såg graven ·xh
såg huru de sänkte kistan ned i den
mörka jorden, då syntes mig allt så
hopplöst, och smärtan ville överväldiga
mig, men så kom en syn för mina inre
ögon. Jag tyckte mig se farbror Elea
sar och Kuei-tsi stå framför Jesus. Han
höll henne vid handen, och hon såg så
oändligt lycklig ut.»
Dagny lY ordgren.
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Från Kinas studentvärld.
Efter senaste numret av »Federation
News Sheet>l, organ för KristI iga Stu
den tvär Ids förbundet, meddela vi: Sek
reteraren i Internationella Student
hjälpen Han Liu vVu skriver d. 5 juni
från Chungking: »Under dagarna d.
20-29 maj angrepo japanska bomb
plan ej mindre än sex universitet och
högskolor. Vid anfallet på Nordvästra
läkarinstitutet dödades tolv studenter,
och vid anfallet på Futanuniversitetet
dödades dess rektor, en professor och

fem studenter. Två kvinnliga studenter
vid farmakologiska institutet dödades
i skyddsrummet, och tre elever vid
Szechwans lärarinneseminarium döda
des samma dag av bombsplitter. Sam
ma dag (d. 29 maj) förstördes Krist
liga Studentförbundets nyl igen färdig
byggda . studenthem. Under sin korta
tillvaro har detta hem dagligen besökts
av hundratals studenter. Dr. Chang Po
ling, som med stort intresse omfattat
detta hem, ~lr besluten att sätta in all
sin kraft på att uppföra ett nytt, om än
t. v. av allra '~nklaste slag.»
Generalsekreteraren i Kinas K. F.

10 okt. 1940

U. :M. S. C. Leung skriver d. 14 juni:
»Det blev mig förunnat att på inbju
dan besöka Kwangsi-universitetet i
Liang Feng. Den stora hörsalen va1
alldeles fylld a v studenter, då jag där
höll ett föredrag. Den tillgänglighet och
vänliga hållning, som möter oss i dessa.
statsuniversitet, utgör en stark uppfor
dran till oss att göra allt som vi kunna
för att motsvara deras andliga och and
ra behov. Jag fick sammanträffa med
medlemmarna av den i november förra
året grundade Kristliga Studrnt:töre

ningen.
Vi ha haft den oskattbara förmånen
av ett årslångt besök ay Paul ~'v10ritz,
förut ordförande i nordamerikanska
kristliga studentförbundet. Han till
bragte några månader under träget ar 
bete bland studenterna i Kweiyang. Vår
egen studentsekreterare Kiang \\;en
han besökte under 3 112 månader ett
flertal högre undervisningsanstalter.
Från båda föreligga u tförliga, mycket
uppmuntrande redogörelser vittnande
om öppna dörrar på många håll. Vi
hoppas kunna inom kort placera sekre
terare på flere ställen.»

REDOVISNING
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under sept. 1940.
Allmänna missionsmedel.
1254. Offergåva vid samkväm på
Missionsh. i Vittsjö 31 / 8 . . .
1255. Offe r i Bjärnums kyrka 1/0
vid Ella Kilssons avskiljning
1256. O. H. K.
- d resebidrag ..
1257. E. A., VeUanda, lill Ebba Videns lInderh. ...............
1258. Fam. J ., Björkö),y, »ctt litet
tackoffer»
................
1259. Onämnd
.................
1260. Koll. i Clriksdals missionshus 27/8 till Ebba Videns
lInderh.
..................
1261. D:o i Ekenässjölls d:o 2n/8
1262. E. J., Tenhult ... . .... . .....
1264.

Koll. vid möte i

Sn~Jl:;lavik

1267. J. v. 1\1., Sthlm .............
1268. Vänner i Tåleho, sparb. Il1.edel, gm \'1. F . .... ..... . ... .
1269. »I\:inuväJl", gm E. C., Burcå

103:45
325:55
50:100:-

35:25:53 :30
0:74
25:30:-

50:-

25:20:-

1270. D. N., Åstad, sparb. medel ..
19:
1271. Bureå Kinakrels ... . ........
40:
1272. E. S., blommor på Alma Johanssons, Vetlanda, bår ....
:3:
1273. Å. H., d:o . . ... .. .. ... .....
5:
1275. Onämnd
.................
5:
1276. M. S., Mora . .. ....... . ....
30 : 
1277. M. H ., Bollnäs, >l en försvurs
obligation »
. . . . . . . . . . . . . .. 100:
1278. »i\largits minne 10/~l» ...... 1.000:
1279. Göteborgskrcisell, till C. G.
Nordberg o. G. Goes underh. 1,)0 : 
1280. M. Å., Norredsbyn, till RUlla
Häggs underh. .............
50:
1281. .J. o. H. L. .... '. . . . . . . . . . . . .
2.) : 
1282. E. A. o. E. J., Vetlanda, »någ
ra minncsblomstcr j st. för
hlommor till vännerna Ger
da Eklund, :\lma Johansson
o. C. G. Erlandssons bår» ...
60:
1283. !\l. V ., Mörrllll1, »en liten of
fergåva »
.................
20:
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1284. Klippans
Kristl.
Ungdollls
fören., till Hanna Erikssons
underh.
. ................ .
1287. Bidrag till koll. på Mauritz
berg
.................... .
1288. ?vIissionsstund i Vigge 4/9 vid
C. G. Nordbetgs besök .....
1289. E. J., Boden; till J oh. Asp
bergs underh.............. .
1290. E. G., Holmsund .... ..... . .
1291. »Lill-Sverker», gm d:o .. .. .
1292. Vänner i Örviken, gm H. O.
1293. Överskott å servering vid mö
te i Bjärnum 1/9 .......... .
1294. Tillägg till offergåvan vid

50:
150:
18:15
50:
8:
2:
27:50
50:

1/9

30;

1296. »Tack till Gud 10/9 ,) ...... .
1297. A. o. M. L., Sthlm, i st. för
blommor vid Anna Hahnes
bår
... ........ .......... .
1298. B. G., Sollefteå ....... ... .. .
1299. K.F.U.K,
Kristianstad,
till
Ida Söderbergs unde rh. . ... .
1300. »EIl länk »
...... . ... . ... .
1302. L. H., Uppsala, till Ebba Vi
dens underh.
. .. ......... .
1303. O. M., Sthlm, i st. för blom
mor vid Anna Hahnes bår ..
1304. Insaml. vid Anna Löfströms
b egravning, gm E. G., Brunno
1305. A. H.
. . ............ . .... .
1306. G. F., till Ella Dahles underh.
1307. A. o. A. B., Duvbo, i st. för
bio 11,1111 or vid Frida Brandells,
Vetlp.nda, bår
. .......... .
1308. D :0, d:o till C. G. Erlandssoll ,
Nye, bår
........... . .... .
1309. E. o. O. S., Gisselås ... ... . .
1310. L. H., Lund, »tionde ,) ..... .
1311. Björkö MissionsförsamI. ... .
1312. R. S., Gbg .... . . . ......... .
1313. A. O., Norderön . ... ...... .
1314. L. o. H. B., »en blomma vid
An na Hahnes bår» . . ...... .
1315. »Resebidrag »
............ .
1316. E. S., Strömstad ......... . .
1317 . H. o. H. T., Malmö, en blom
ma på Anna Hahnes grav .. .
1318. B. A. G" Ersnäs, »ränta » .. .
1319. I. IL, Linköping, till Ebba
Videns underh. . . .. .... ... .
1320. O. B. , Duvbo, en blomma till
kära Anna Hahne ......... .
1321. Vänner på Missionshemmet,
Duvbo, i st. för blommor vid
Anna Hahnes bår ......... .
1322. L. T., Storängen, d:o ...... .
1324. H. S., Frösön ....... ...... .
1325. L. L., Sthlm .............. .
1326. »En länk»
............... .
1327 . Från en arbetsafton hos D.,
Växjö
....... ..... ....... .
1328. G. O. , Karlskrona .... ...... .

10:

Ella

Nilssons

avskiljning

10:
15:
450:
16:
50:

5 :
27:
15:
10:
3:
3:
10:
5:
30:
100 :-'
50:

5:
30:
15:
5:
18:05

10:

2:
20:50
5:
20:
10:
20:
12:-
10:
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1329. A. J., i st. för blonullor vid
Anna Halmes hår ......... .
1330. Fam. W., till d:o .......... .
1331. Systrarna E., K., G.,!., 1\L o.
M., till el:o
... . .......... .
1332. Skillingaryds
KristI.
Ung
dOll1sfören.
. ............. .
1333. B. o. K. L., Sthlm .......... .
1336. K. K., Björköby ....... .. . . .
1337. G. L., Pengsjöby, till Elna Le
nells underh. 15 :-, o. Thyra
Lindgrens d:o 15:- ....... .
1338. S. M. K:s syfören., Malmö, ..
1339. D :0, till Anna Hal1lles milllle
1340. »Ett löfte till fröken Steen »,
gnl H. S., Vcllancla

...... .. .

1341. Kinamissionens Vänners sy
fören.,
till minllet av våra
hemgångna: Frida Brandell,
Gerda Ekelund o. :\11na Jo
hansson
.......... . ...... .
1342. A. B., Älvsjö ... . .......... .
1343. A. D., Lundshrunll, »ell blom
ma på F. G. Dahlbergs grav
24 /9»
...... .... ......... .
1345 . A. o. ?\L L., Sthlm, i st. för
blommor "id Tycho Dahlins
bår
... .............. . ... .
1346. S. A., Skellefteå ... ... ..... .
1347. B. o. K. F., StorälJgen, i st.
för blommor vid Anna HabIles bår
.... ... .......... .
1348. »Tionde »
... . ........... . .
1349. Vrigstad
................ .
1350. I. B. E" Karlstad .......... .
1351. Luleåkretsen
. .......... . . .
1352. Koll. i Skepperstad 19/9 ... .
1353. Forshems NUS. . ........... .
1354. Tacksamma vänner i BÖlle
ringen, Karlskrona, till Anna
Hahnes minne»
. .. ..... .. .
1355. E. A., Duvbo, i st. för blom
mor "id Hihna Hallins bår
1356. K. S., Vinslöv, »At Herren»
1357. V. o. C. E., Hällabrottet, i st.
för blommor vid Anna Hah
nes bår
............. . .. . .
1358. Koll. i Mölnbo .......... . . .
1359. E. P. , d :o .......... . . . . .. .
1360. Koll. i Grytgölshy ......... .
1361. C. A. C., d :0, » tackoffer» .. .
1362. :\Hg i Tjurtorp, Rök . ...... .
1363. Onämnd. Rök
..... .. .... .
1364. Koll. i Olmstacl .......... . .
1365. H. H., Brötjemark ...... .. .
1366. :\Hg. i N. Skärstad, resebidr.
1367. Ungdomsf. i S. Skärstad, d:o
1368. J. G., Äng ........ '. ' ...... .
1369. Koll. i Freclriksdal .. ...... .
1370. \Ug i ~Iahllbäck 25 :-, koll.
25 :................... .
1372. J.
n., Appelviken, »Tack
offer
.. ... ............. . . .

2:
10:
2;):

100:
01 : 

20: 
30:
67:
1f\:
1(); 

5 ;~:

Hl :

10:

S: 
11\: 

10:

100 : 
l():

30 :

42:
13: 
37 : 
60;

5: 
25 :

u: 

30: 
2;;:

30:
S: - 
29:05
5:
:"):

li:.:ifJ
10 : 
3{):;')O

100:
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137J. K. O., ~Illnkflohög e n
1:-:75. \1. S., \Iora .... .... ........
1:- 76. L. ~L F., till Frida Prytz o.
\Iaria :t\"lins und erh . . ~ . . . . .
1377. .\nna 0 .- Hanna, en blonlll1a
på syster Fridas gray ......
1381. :\1. B ., Sthlm, i s t. för blommor vid .-\.nna Halll1es bår ..
I~r.

20:30 : 900 :100:--

5:5,868 :29

Särskilda ändamål.
1263. A.. o. A. B., Duvbo , till r. Ackzells verks . i Tali ......... .
1:2G5. h. F. D. M:are i Luleå, in
sam!. medel till J. Aspberg
att anv. efter gottr. ....... .
1~G6. E . A., Borås 2, till de nöd!.
127J. G. H., Luleå, till medhjälpar
fonden
... . ... . . . ........ .
1285. Östra
Dislr.
av
Sveriges
KF. U.M., till infödd evang.
underh.
. . . ....... .. .... . .
1286. D. o. C. A. , Nockeby , till ki
nesfliekall \Vang Sumeis skolgång i Pucheni . ........ .. .
1:!95. 1. A . ~1., till 3 evang. underh.
1301. 13arnmiss. för en. i Hälsing 
borg, julgåva till skyddslingen Sin yIei
.. . .......... .
1323_ \1. A., Sthlm, till Maria Pet
terssons harnh.
. ......... .
1334. 1. VV., till Runa Häggs flickor
1335. Kristinebergs
söndagsskola,
sparbössa till \V. Bergling att
anv. i verks. . ............. .
1343. G. J., Umeå, till Thyra Lind
gren att anv. enl. överellsk.
:10:-, Hanna \Vang att anv.
efter gotH. 10 :- , Arne Bendtz
till de nöd!. 10 :.. . ...... .

LAN D

10 okt. J940

1371. E. L. , l..:ppsala, till Lisa Gus
tafssons verks.
............
25:
1373. E. P., Ljungby, till L Ack
zell för barn- o. kvinnoarbetet 300:
1378. L. 1\1. F. , till E. Sjöströms bibelkv. fru Hsing ... . . . ...... 180:
1379. A. W. , Sthlm, till G. Goes för
verks. i Loyallg ...........
20:
1380. A. R, Lomma, till Ida Söderberg alt anv. efter gottf. . . ..
20:
Kr. 1,047:86
:;:

10:

Allmänna missionsmedel
Särskilda å'ndamål
7:5D
20:
20:

S:a under sept. mån. 1940 Kr.

5,868:29
1.047: 86
6,916: 15

:Med varmt tack till varje givare!

»Jag är Herren, din Gud - som säger till
dig: Frukta icke, jag hjälper dig .» Jes. 41: 13.
10:
40:
300:
5:

5:
5:36
20:-

Redovisning för influtna gåvor till Missions
hemmet i Duvbo Juli -Seplember 1940.
Kontant.
Ur hemmets sparbössa .... . .. . .... .
9J:55
Dito, dito . . ... . ........ . ... . .... . 114:
Skövde »789» . ....... . .. .... . . .. . 100:
H. L., VeUanda, »tack för bönhö
relse » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 100:
C. J-n, VetIanda ........ . ...._._._._.__3_0_:_
I\:ronor 438:55
In natura.
Frukt från Västra Ryds prästgård.

Med varmt tack till varje givme!

60:-

"Ä nda hitintills har Herren hjälpt oss. »
1 Sam. 7: 12.
August och Augusta Berg.

IN NEHÅL L:
Tacken Herren! - Anna Hahne. -- At minnet av Anna Hahne. - Tycho O. E. Dahlin. 
Ny hemarbetare . - Från Red. och Exp. - Kina Inland Missionen och vi. - Från missio~
närcrna. - Från Kinas studentvärld. - Redo\'. 
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