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LJUNGSKILE 1941.
»Kom helge Ande, du som tän
de I din trogna fordomtid En
helig eld och ut dem sände 1\!Ied
hjältemod till helig strid!»
Nled denna · sång inleddes vår »vec
ka» på Ljungskile. Eftersom rektor
Hellerstedt var bortrest, framförde
magister Fryksen en välkomsthälsning
från såväl rektor som skola, och den ut
mynnade i en varm önskan, att vi måt
te vinna den inre samling, som behövs
i denna orostid.
Efter ännu en sång framförde mis
sionsföreståndare M art'in Linden en
hälsning från doktor Karl Fries och en
från apotekare Karl Nilenius. Båda ha
de önskat få deltaga i »veckan» men
voro förhindrade. Som inledningsord
gavs oss ett enda ord, vilket belystes
från tre olika sammanhang, vari det
förekommer i bibeln. Det var ordet:
»Kommen». Först lästes Joh. I: 39,
Jesu svar på lärjungarnas fråga, var
han bodde: »Kommen och sen». Vi få
också under denna »vecka» komma och
se, var Gud bor. Vi skola finna, att han
bor i himmelen, vilket innebär, att han
äger all makt och alltid i alla förhål
landen kan hjälpa. Vi skola ock få se,
att Gud bor nära dem, som hava en för
krossad ande, dem, som i sanning be
höva en Frälsare. Det andra bibelstäl
let var Luk. 14: 17. »Kommen, ty allt
är nu redo». Inbjudningen till gästa
budet hade gått ut, nu kom ett andra
bud, att allt .är redo. Vi skola också
lägga märke till att dräkten är redo. Vi
få komma, som vi äro, bli iklädda hög
tidsdräkten och få sitta vid de dukade
borden. Det tredje ordet var ur :Matt.
25: 34. »Kommen, I min Faders väl
signade». Sammanhanget visar, att des
sa fått tillfällen till helig tjänst och be
gagnat dessa tillfällen. Vi samlas ock
för att ta emot denna kallelse. Göra vi
det, kunna även vi, då vi fullbordat

tjänsten, få höra: »Kommen, I min Fa
ders välsignade».
Efter ännu en sång följde den sed
vanliga presentationen, och efter en av
slutningsbön var den första dagen av
»veckan» slut.
Morgonbönerna under »veckan» led
des av missionär !tVilh. Bergling. På
fredagen var texten hämtad ur I NIos.
3: 8, 9, Guds fråga till Adam: »Var är
du?» Då Gud kallar och frågar: Var
är du?, vill han komma till dig för att
se, hur det är med din själ. Han vill
hjälpa dig, men han vill göra det på
sitt sätt. Låt honom få fria händer att
ta itu med ditt behov och din själ!
Bibelstudierna leddes ay missionär
Carl-Gustaf Nordberg. Fredagens ämne
var: Lärjungafaror. Till ledning läs
tes 1 Sam. 16: . Den gamle profeten
Samuel lärd av Gud, går att utyälja
en ny ledare för Israels folk. Till Bet
lehem ställdes färden, och där möttes
han av frågan: »Kommer du med frid?»
Likadant i alla tider: frid vill man ha
med Gud och ett gott samvete, men man
vill ej vandra i Guds efterföljd. Profe
ten kommer till Isai hus, och den gamle
frågar: »Varför kommer du till oss?»
»Gud har utvalt en av dina söner
till ledare.» Guds Ande har lämnat
Saul. Det är sanning, att en som stått
i ledet och kämpat Guds strider, kan
mista Guds ande. Får ej Gud med sin
ande vara bland oss, går det galet. All
tid står Guds folk inför den, som går
omkring och söker få tillbaka det, som
han förlorat. Profeten får vänta på
Guds svar, vem han skall smörja till
ledare, men det hade han tid med. Ett
av vår tids största fel är, att vi icke ha
tid att vänta på och bida Herren, vän
ta att Herren skall få säga själen något.
_Vi ha alltid så brått. Där ligger faran.
Jag tå l så litet av frestelse. Se på Da
vid och hans stora fel, som han ej för
stod. Han vågade kasta en blick på Bat
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seba, och det slutade med mord. Ge
nom sin synd hade David upphört att
gå till Gud. Men så kommer profeten
Natan, sänd av Gud, och säger: »Du
är den mannen.» Då vaknar David upp
över sin synd och ber Gud om förlåtel
se. Hur mycket vi än varit hos Herren
och lärt C:v honom, behöva vi bedja:
»Lär mig dina vägar!», och han skall
visa dig underbara ting.
Missionsföredraget på fredagen hölls
av fröken Lisa Blom. Det givna ämnet
var: De unga inför missionen. Vi
ställdes inför den stora befallningen:
»Gån ut i hela världen.» Vi manades
att ge .akt på att det var till alla sina
lärjungar Jesus gav befallningen. Det
är 111,issionens Herres befalln.i ng till dig
personligen. Den gäller de unga, men
den gäller även oss, som kommit betyd
ligt längre. Ingen av oss får draga sig
undan. Vi skola dröja vid detta: U ng
dom att sända - ungdom, som sänder,
ungdom, som skall stå stödjande
bakom. Det är ett rikt arv, som vi fått
taga emot. Generation har lämnat det
till generation. Nu har det överlämnats
till nya ungdomsskaror. Nu är det du
och jag, som skola axla arvet och an
svaret. Det är ansvarsfullt men på sam
ma gång en stor förmån att ha arv och
delaktighet i missionen. Hur skulle vi
våga stå med upprätt ansikte inför vår
Frälsare, om vi icke lyssnat till och åt
lytt hans befallning? Mission betyder
sändning eller uppdrag, och jag önskar,
att Herren Jesus själv hade fått göra
det klart för någon enda nu, att det är
du, som får detta_uppdrag. Ungdom och
mission hör samman. Det må vara vår
lösen. En ungdom överlåten åt Gud,
som i tro på Gud vill börja sitt livs
gärning är oemotståndlig.
På e. m. var det samtal kring ovan
stående ämne. Sekreterare Erik Olsson
och rektor 110rn:s Bergling inledde. Se
dan följde en rad inlägg. De visade, att
missionen drager ungdomen till sig. De
unga sky inga faror. De vilja istället
ge sig i dust med farorna för att där
igenom vinna någon själ för Gud.
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Vid kvällens möte talade fröken Ast
rid Lä/gren) hemkommen från Kina
den 25 maj. Det var friska, levande be
vis på vad missionens Herre genom
sina tjänare fått och alltfort får utföra
i Kina.
.
Vid lördagens morgonbön ställdes vi
inför Guds andra fråga till människor
na, I lV10s. 4: 9: »Var är din broder?»
Med den frågan lägger Gud ansvar på
oss. Först måste vi dock själva ta emot,
vad vi behöva för vår egen själ, sedan
skola vi gå ut .för att vInna andra. Gå
i stillhet och förtröstan. Guds kraft
fullkomnas i svaghet. På så sätt går
det för både dig och mig.
Lördagens bibelstudium samlades
kring ämnet: Lärjunganåd . Till inled
ning lästes 1tIatt. 18: 21, 22. I går tala
des om de faror som lura på lärjungar
na. En a v de största är, att man icke
märker faran och förstår att den finns
för mig. I dag .stanna vi inför Petrus,
som står och sköljer sina nät. (1tIatt.
4: 18) Han står där i sin dagliga upp
gift för de sinas räkning. Här möter
han sin :Mästare i det ögonblick, han
icke beräknat. N u kommer Jesus och
säger: »Föl j mig!» Det var något hos
Jesus, som Petrus icke kunde stå emot.
Det är så, då jag ser min :Mästare, då
lossna alla band, jag blir löst för att
följa honom..Men ännu räknar Petrus
med sin egen kraft. På förklaringsber
get fick Petrus vara med. Då kom han
med sitt: N u ska vi bygga hyddor, här
vill vi bo. Vi vill förbliva i välsignel
sens tider och där härligheten uppenba
ras och förstå inte, att de ha kommit
oss till hjälp i det dagliga livet, och där
ska vi leva ut, vad vi mottagit. Tro
aldrig, vi kommit så långt, att det icke
är någon fara. När vi gick in på vägen
för att vandra med Jesus gick vi in för
vår egen död. Det som smärtar oss dju
past är, då vi vilja leva självlivet.
När Petrus förnekat sin Mästare vän
der Jesus sig om och ger sin lärj unge
en blick, en försoningens blick, som blev
Petri räddning. Varför var icke Petrus
med vid Jesu kors? Han var slagen av
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sin synd! Men Jesus tänkte på Petrus.
Efter sin uppståndelse sände han en
särskild hälsning till Petrus. Nu skyn
dar Petrus till graven - och finner
den tom! A ter kommer Jesus till sina
lärjungar, då de stå i sin dagliga gär
ning, joho 21. Och han säger sitt: »Kas
ten ut näten! » Nu talar han också u t
med Petrus, som får höra, att han skall
gå, dit han icke vill. Det är dit, som
Guds folk behöver föras: Dit vi icke
vilja. I Apg. 4 finna vi samme Petrus
på samma gård, där han förnekade sin

med språket de första åren. Den inföd
de medarbetaren kan si tt eget språk,
och han är van vid klimatet och kan
lättare uthärda strapatserna. Det är av
oerhörd vikt att ge dem en grundlig och
rätt undervisning i Guds ord och en
god utbildning till evangelister och pas
torer. N u under kriget har undervis
ningen vid vårt seminarium legat nere,
men där har dock fostrats en icke liten
skara medhjälpare. För kvinnliga med
hjälpare har det varit två utbildnings
anstalter, vilka alltfort arbeta. Vid ju-

Samlingslokalen.

Mästare, och han står inför samme
Bannas och Kaifas, som Jesus stått in
för. N u bekänner han: I inget annat
namn finnes frälsning. Ban måste leva
för honom som vunnit honom med si tt
blod. Så är det på Guds nåd som hela
vår frälsning ligger.
Vid middagsrnötet talade rektor M or
ris Bergling över ämnet: Våra medar
betare. Inledningsorden voro Kol. I: 9
-13, 27, 28. Vi behöva sända ut mis
sionärer i alla tider, men för att de
skola kunna utföra arbetet behövs in
födda medarbetare, som ha kunskap i
ordet. De ha större möjlighet än mis
sionärerna att kunna nå sina landsmän.
De ha företräden i språkligt hänseende,
rent psykiskt och även andligt många
gånger. Missionärerna ha oerhört svårt
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len ökades skaran, som utexaminerats
därifrån, med fem nya, men det behövs
många flera. Låt det bliva ett böneäm
ne : Flera dugande infödda medarbetare.
På e. m. berättade fröken Thyra Lind
gren och fru i11argare t Bergling om ar
betet på fältet. Det skiftar mellan mör
ker och ljus, men det var dock glädje
budskap!
Vid kvällens möte var det ett extra
inslag. Tre av lärarna vid skolan spe
lade flera stycken på fiol, och dessutom
fingo vi ett par solosånger. Fröken Ella
Nilsson vittnade om hur hon fått se,
hur Gud själv berett hennes väg och
hur han berett uppgifterna för henne.
Bon hade bara att gå in i dem. F röken
Gert y Kallgren avlade en personlig be
kännelse om sin omvändelse och hur
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Gud fört henne in p?t kallelsens väg.
Strålande förklarade hon sig nu vara
så lycklig som någon kan vara.
Vid söndagens högmässa predikade
rektor lvi anis Bergling över Luk. I4:
I6-30. »Denna text talar om att be
räkna kostnaderna för att bli en lär
junge, och jag frågar: Är det värt att
bliva en kristen? Nu har mycket för
ändrats, hemska nyheter strömma över
oss, och jag är ej säker på att jag kan
följa mitt utkast .» Så började han,
»men jag vill att Gud skall få tala ».

vittna 0111 hur Gud kallat dem till den
heliga tjänsten. N u stå de redo att resa
ut redan i höst. Är månne vägen åter
stängd.
. Rektor B. 111. H eller stedt talade där
efter om Guds frid. Han ville visa hur
vi skulle komma fram till grunden för
friden. Hade m ånne Jesu lärjungar un
der tiden, de följde honom, fullkomlig
fri d i sina h j ärtan? Hade de den före
elen stora händelsen, när de fingo upp
leva Jesus Kristus som den korsfäste
och uppståndne ? Det var något, som

»Syskonpar» vid )weckan.

Och det gjorde Guel! Det var kallande
ord. »Kommen, ty allt är redo », men
sätt dig och beräkna kostnaderna. Gud
vill ha oss själva, vi skola ö'v erlåta oss
åt honom. Vet, att han dft tar hand om
oss.
På e. m. höll samma talare ett före
drag om de hedniska religioner, som en
missionär möter ute i Kina. Han gav
ett tvärsnitt av dem, och vad vi fingo
se var synd och skam, nöd och elände.
Utan hopp för tid och evighet gå dessa
millioner av människor och vänta på
hjälp. Skola de få vänta förgäves?
Vid kvällens möte var det åter två
unga, som talade om sig själva, och om
hur Gud börjat att föra dem fram på sin
väg. Det var fröknarna lvI argit C eder
holm och 111ay H ol-NHtröm. Båda kunde

~
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fattades dem. ::den sedan de upplevt
Go lgata och Kristi tomma grav samt
gemenskapen med den uppståndne,
byggdes friden upp. Så är det för var
och en. Först när vi kommit till korset
och fått del av den uppståndnes kraft,
kan den fullkomliga friden komma in i
hjärtat.
Ä ven denna kväll fingo vi, tilJ vår
stora glädje, fiolmusik.
:NIidsommaraftonens morgonbön för
de oss med Jesus in till :NIarta och Ma
ria i deras hem. Det är vanligen :NIa ria,
som framställes som ett föredöme, men
det vore orätt, om vi sågo endast fel
hos wlarta . Det framgår att hon villigt
tjänade sin NIästare. Men det är något,
som vi framför allt behöva lära, och
det är konsten att bliva stilla vid Jesu
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fötter, så att han får tala till oss och
göra oss skickliga till att gå ut i tjäns
ten.
Bibelstudiet, det sista för »veckan»,
hade till rubrik: Lärjungens bekröning.
För att vi liksom skulle se den, stan
nade vi inför aposteln Johannes' liv.
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och därför var det han, som kände
igen Jesus, då han kom och sade som i
kallelsens stund: Kasten ut näten! Han
litar på Guds ord och icke på egen
kraft, så får han en rik fångst. Och så
kröner Gud sin tjänare med en andlig
syn, han föres ut i ensamhet på Patmos.
Där får han se himlen öppna sig. Och
vad han såg, läsa vi i Upp. I : I 2 - I 6 .
När han skall beskriva, vad han såg,
säger han det i exempel: Och det var
som - - - . Det kan icke beskrivas
p å m ä nskligt språk. I Upp. 4 och 5 kap.

Rektorsbostaden.

Foto: M. Linden

Johannes var en av Jesu utvalda och en
man med rättfärdighetskrav. Det är Jo
hannes och Petrus, som få uppdraget
att bereda för måltiden, för påskalam
met. De skulle fe se det utgivna Lam
met och få del av hans lekamen och
blod. I Joh. I9: finna vi Johannes vid
Jesu kors. Det var inte frimodigheten,
som förde honom dit, men hans hjärta
kunde ej annat. Där får han den väl
signande ordern, att han skulle bl i stöd
för Jesu moder . Johannes var också en
av dem, som låste sig inne. Till dem
kommer Herren och säger sitt: Frid
vare eder. Det var, vad de behövde, vad
vi behöva höra på nytt. Frid trots allt,
som varit i ditt liv av ofrid. Johannes
hade en särskild blick för Jesu väsen,

ser Johannes en syn, en tron, och på
den satt Gud omgiven av de fyra väsen
dena. Det visar att Gud är allseende,
intet är fördolt för honom. Nu ser Jo
hannes skaran på Sions berg, en skara,
S0111 icke kan räknas. Här är det be
krönta Guds folk! Du lyckliga skara,
S0111 är hemma, bekrönt, fri från allt!
Snart kommer han för att förlösa dem,
som äro kvar på jorden a v Lammets
folk, förlösa och bekröna. Ja, Amen,
k0111 Herre J eSl1s.
Vid f. m. möte talade missionsföre
ståndare iV!artin Linden om: Missio
närerna ute på f~ilt e t och hemma på se
mester. 1!Ied tanke på de unga, som
komma ut för första gången, läste han
Jes. 49: 2. »Han gjorde mig till en
vass pil och dolde mig i sitt koger ». De
unga vänta att få gå in i tjänsten, istäl
let bli de gömda i ett koger. De kunna
inte språket, inte tala, inte förstå. Då
gäller det för dem att vara stilla. Så
fingo vi riktigt uppleva en missionärs
första år och sedan följa honom in i
arbetet. Vi fingo också veta, vad som
väntas av honom, då han komm er hem
på semester. Allt klart och levande. Och
jag tror, att alla fingo en ny, klar syn
på vad det vill säga att vara - mis
sionär.
På e. m. samlades vi kring ämnet:
Vad bibeln betytt och betyder för mig.
Doktorinnan J1 artfta Nyström inledde.
Hon talade om hur bibeln öppnats för
henne och vad den fått betyda, da det
gällde förändringen av hennes liv. Det
var ett levande vittnesbörd om det le
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vande ordets kraft. En hel del av delta
garna berättade också om vad Ordet be
tyder för dem. Summan av det hela
blev: I Ordet finnes allt vad vi behöva!
P å kvällen deltog o vi i SImlans mid
sommarfest.
NI idsommardagens högmässop red ikan
hölls av missionär WiIh. B ergling. Med
ledning av dagens text i' Luk. I: 5-25
helade han om: Vandringen med Gud.
I Sakarias vandring med Gud ä r nå
got, som ej överensstämmer med vår.
Han hade icke de förmåner, vi få tt. Je-

kan det bli också för oss. Vi få bära
följderna a v vår synd, trots att vi fått
förlåtelse. Men det är icke ett straff
utan till vår hjälp.
På e. m. var Offerstunden. Efter en
körsång: »Så älskade Gud världen»,
talade missionsföreståndare 111artin Lin
den. Texten var hämtad ur Tit. 2: I I
-15 ·a . Först vill jag betona uttrycket:
»TiH att rena åt sig ett egendomsfolk».
Gud vill ha oss som ett egendomsfolk,
som sin egendom, som han får bestäm
ma över. Han utgav sig själv fÖT att

Så bars midsommarstången.

sus säger själ v : Anden var ännu icke
given. L~irjungarna följde Jesus, han
var deras föredöme. :il/ren hur gick det?
De föllo alla. Detta visste Jesus. Han
måste dö, uppstå och uppfara till him
len för att kunna bo i sina barns hjär
tan. Detta är vå r stora förmån. Om
Sakarias och Elisabet står. att de voro
rättfärdiga. Vi m åste bli rättfärdiga
för att kunna vandra med Gud, men tro
ej, att vandringen kan börja, förr~in det
blivit en överenskommelse mellan Gud
och oss. Vi m åste göra upp med Gud.
N~ir ängeln tal ade med Sakarias om
sonen. trodde han icke, att Gud
kunde göra under. Vi , som upplevt und
ret med Kristi uppståndelse, '\ i veta, att
för Gud är allt möjligt. Sakarias fick
vara stum, tills Johannes föddes. S å
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försona och rena åt sig ett egendoms
folk. P å den grunden måste vi bygga.
Vad SOI11 skall utmärka Guds egendoms
folk är, att allt vad vi göra, det skulle
vi göra i Herrens Jesu namn. Och det
ta »medan vi vänta på vårt saliga hopps
fullbordan ». Vi skulle -ara ett egen
domsfolk, som väntade sin 11ästaI,"e
var dag!
Efter en körs ång talade fröken Lisa
BIo'm. »Jesus från Nasaret g å r här
fram Än som i gången tid». Den psal
men blev inledningsordet. Jesus från
N asaret går här fram, han går här in
ne bland oss. Han ser på oss en och var.
Och nu inför vå r offerstund, känna vi
ej då, att vi m åste avgöra oss på något
sätt. Det måste bli ett resultat i vårt
,liv. Nu .gäller det, om vi vilja lägga
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oss som heloffer på Guds altare. Jag
kommer med samma fråga som förr:
Har du tagit tillbaka det, som du en
gång lagt där? Har du det, får du kom
ma åter med det i kvälL Vi ha ett of
feraltare. Han står där själv och han
ser, vad som lägges ned . inför honom
till helig tjänst.
Den stilla vandringen fram till of
ferbordet begynte, och under det att
sången klingade där ute på gården, räk
nades det synliga offret: 680: - kr.
»Mitt är guldet och silvret, säger Her
ren».
Nu voro vi framme vid avskedsmö
tet, och det inleddes dels med solosång
och dels med fiolmusik. 1'Iissionsföre
ståndare NIart'in Linden frambar ett
innerligt tack till rektor Hellerstedt,
som så välvilligt tagit emot oss, och till
alla på skolan, S0111 arbetat och ordnat
för oss. Och han vände sig särskilt till
dem, som vid flera tillfällen glatt oss
med sång och musik, både bland sko
lans lärare och deltagare i »veckan».
Inledningsordet för veckan var: »Kom
men». Nu gavs oss ordet: »Gån ut».
Men vi påmindes också om samman
hanget, vari dessa ord stå: »Och se,
j.ag är med eder alla dagar». Vi få gå ut
härifrån, och vi skola få uppleva att
Herren går med oss.
Ordet blev nu fritt. Den förste, som
talade, var riksbankskassör K. Bjur
sten, som uttalade sin glädje över att
ha fått vara med om ock endast för en
dag. Rektor H ellerstedt uttalade sin
glädje över att han fått taga emot oss,
och han sade ett tack till alla, som va
rit med. Härefter följde en lång rad av
vittnesbörd om vad »veckan» fått be
tyda för dem. Gud hade gått fram ge
nom sitt levande ord, som icke skall
återkomma fåfängt.
De antecknade deltagarna voro icke
så många som förr under åren, men då
oftast en del av eleverna voro med, ja,
ibland alla eleverna, var skaran san
nerligen inte mindre, än vad vi äro
vana vid.
»Äran, äran, den skall Jesus ha»,
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var den sista sång vi sjöngo tillsam
mans på kvällen. Och alla kände vi ock
så, att det var Gud, som skulle ha tack
och lov för allt, vad han givit under
»veckan».

H. B.

Missionstidningen Sinims Land.
Under månaderna juni-september
utkommer 11issionstidningen Sinims
Land i år liksom föregående år med
endast ett nummer i 'm ånaden.
Inackordering på Missionshemmet.
Gäster mottagas för längre och kor
tare tid på :Missionshemmet i Duvbo.
Närmare upplysningar genom husmo
dern, fröken Lisa Lundberg, adr. Jvlis
sionshemmet, Duvbo, Sundbyberg 2.
Tel. 2820 13.
Hemkomna Missionärer.
Jv'Iissionärsparet Selfrid och H anna
Eriksson med sin lilla flicka Sigbrit an
lände till Stockholm söndagen den 8
juni, efter en god resa från Kina genom
Sibirien och Ryssland.
Jv'Iå Gud välsigna dessa våra kära
Syskon och giva dem glädj e och veder
kvickelse hemma i älskat fosterland.
Brev till Kina.
Under nuvarande förhållanden går
det ej att sända post via Sibirien. Pos
ten till Kina går nu över Amerika. Det
blir nog en prövande tid för våra mis
sionärer innan breven komma hemifrån.
Vägen över Amerika är lång. Skriv så
mycket oftare till dem nu, men skriv ej
via Siberia på adressen.
Vi behöva påminna varandra om att
det finnes en väg som alltid är öppen,
nämligen bönevägen.
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Ny ledamot i Kommitten.

Vid Kommittens för Svenska :NIis
sionen i Kina samman träde den 2 I maj
i år invaldes ko~ministern i Johannes
församling, Stockholm, Torsten Folke)
som suppleant i Kommitten.
Vi glädja oss över att ånyo få en man
med det namnet till medarbetare i vår
mission. Den nye kommitteledamoten
är nämligen son till Missionens grund
läggare, vår hemgångne missionsföre
ståndare Erik Folke.
Gud välsigne Torsten Folkes ingång
och gärning inom vår Mission.

s.
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den) missionssekreterare och fru lYI ar
tin Bergling) missionärerna Erik och
Ingrid NIalm) Selfrid Eriksson och
Gerda Gustavsson samt fröknarna Lisa
och Hildur Blom. De unga, som fått
sin ansökan om att få utresa till Kina
beviljad, komma också att deltaga.
Bibelstudierna ledes av missionssekr.
NIartin Bergling.
Missionsföredragen på förmiddagar
na ha som gemensamt ämne: »En hjälp
i nöden) väl beprövad.»
Alla deltagare skola ha med sig
sänghn'ne) handdukar och filtar samt
ransoneringskort för: bröd, kött, smör
och socker (en veckoranson) . Dessut
om I/2 hg. kaffe eller te.
Låt oss bedja Gud för denna »vec
ka». Bed att vi i lugn och frid få sam
las. Bed om nådefull hjälp och ledning i
allt som gäller program och anordning
ar. Bed att Gud sänder deltagare, som
kunna få hjälp och välsignelse av sam
varon där.
Sök att sprida kunskap om »veckan»
och på så sätt få med någon deltagare.
Ann1älan om deltagande mottages
tacksamt, ju tidigare desto bättre, å
Svenska NIissionens i Kina exp.~
Drottninggatan 55, Stockholm.

M. K:s Bibel- och Ungdomsveckor.

Den andra av våra Bibel- och Ung
domsveckor under sommaren 194I är
bestämd att hållas på Nlauritzberg
den 22-28 juli.
Samling sker den 22 på kvällen och
avresa den 28 på morgonen. Priserna
bliva, som förut meddelats, 4: kr.
per dag för de som bo i lägret och
5: - kr. per dag för dem som möjli
gen få bo i rum. Härtill kommer en
deltagaravgift på 3: - J;:r. till hjälp för
våra omkostnader vid mötet.
~1edverkande under denna »vecka»
bli: missionsföreståndare NIartin Lin-

U r privatbrev från Estrid Sjöström,
skrivet i Chiehhsien 28/3 I94I.
Jag har haft Dagny Nordgren i säng
en sedan i måndags. Hon tog av de vad
derade kläderna för tidigt och förkylde
sig. Vi ha ju haft mycket varmt på ef
termiddagarna en tid, men morgnar och
kvällar äro svala och inne i rummen är
det svalt. Hon har inte hög temperatur,
men den vill inte gå ner, fast hon nu an
nars förefaller rätt pigg. Jag har sagt,
att Gud såg väl, att hon behövde en tids
avsidestagande redan innan hon i slutet

162

SINIMS

·av maj reser till kusten. Jag satte in i
hennes rum i går. de underbaraste persi
keblcm och syrener du kan tänka dig.
Vi ha fyra persiketräd på området, och
,du kan tro att de äro förtjusande i sin
skära fina skrud. Och mycket syrener ha
vi, både vita och blå. Jag njuter så obe
skrivligt av dem. De äro verkligen mina
,ögons lust. Vi ha haft en så fruktans
värd storm ett par dagar och nätter, så
man kunde nästan frukta, att taken skul
1e flyga sin kos. I dag har det varit lugnt
men kyligt efter att förut ha varit uppe
i 24 0 C i skuggan under den varmaste
tiden av dagen. I morse hade vi inte
mer än 4 0 och regn. På bergstopparna
ligger det alldeles fullt med snö.
Vet du i dag, när jag kom hem från
herr Suens bibelklass - han har en två
veckors bibelkurs för troende - , så
kom vår lilla kokerska, »Glädje», och
talade med förtjusning om, att den vita
geten hade fått två killingar. För en tid
sedan fick den svarta geten också två.
:Nlen vi kan inte ha så mfmga, så vi mås
te slakta ett par.
Den 29/3. På f. m. har jag varit med
på bibelkursen, men i e. m. få våra flic
kor gå. Utom »Glädje», som är vår tjä
narinna, ha yi diakonen Shaos dotter
här, som hjälper till med städning och
sådant. Hennes mamma ville, att hon
skulle få komma hit och hjälpa oss, så
att hon får lära sig litet, innan hon skall
gifta sig. Det värsta är, att hennes fäst
man ej är hemma, och de veta ej, när
han kan komma hem. så att det kan bli
bröilop av. Flickan är 20 år, en rar tro
ende tös, som för ett par år sedan slu
tade i Frida Prytz' skola. Och så ha vi
här en 13-åring, som slutade skolan hos
Frida också för ett år sedan. Varför är
hon här? Jo, det är en hedning, som vill
ha henne till hustru, och hennes mam
ma, som är kristen såväl som hon själv,
vill inte ge henne till denne man, och
hon törs inte ha henne i hemmet för
den skull. Hon är änka. hennes mor
och då är det inte lätt för 'h enne att kla~
ra sig emot släkten, om de börja yrka på
.ett sådant giftermål. Nlen om inte flic
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kan själv vill, kan ingen tvinga henne
till det, fast de kunna göra det svårt för
henne på mer än ett sätt. Nu är hon' här
hos oss och får lära sig litet ordning och
arbete, som hon inte har mycket tillfäl
le till i sin fattiga mors hem. Vi ge
henne maten, och hon får hjälpa till med
vad hon kan. Det är en rar flicka. Ack,
att man bara hade gudfruktiga och ar
betssamma män åt våra flickor! Men
det är inte lätt få tag i dem. Inte un
derligt, att föräldrarna inte våga ha
kvar sina stora flickor i hemmen, ty det
är så många icke kristna, som vilja ha
vuxna flickor, som ha gått i skola. Ja,
denna lilla Ch'uin-ri är ju inte vuxen,
men ändå eftersökt.
Nu
lördagseftermiddag - har
Dagny 'krupit ur sitt ide efter att en
vecka ha legat i sängen. Hon ser matt
och medtagen ut men är rätt så pigg.
Gud har varit underbart god emot oss.
Han har låtit oss vara så förunderligt
friska hela denna vinter. Varken vi eller
våra kineser ha vari t sjuka på något
sätt. Det är en stor Guds godhet. Gud
give oss den nåden även när sonl1naren
kommer med v~inne och alla möjligheter
. till smitta och epidemier! Det känns
alltid tryggare, när man har någon i
närheten, som förstår sig på litet hur
sjukdomar skola skötas. 11en Dagny
reser till kusten i slutet av maj, om Gud
så "iII, och jag blir ensam i sommar. Li
sa Gustafsson blir också ensam, efter
som Runa Hägg och Dagny Nordgren
. skola göra varandra sällskap. :Men Gud
skall nog vara med oss.
Nu har jag haft besök av vår bibel
kursledare och diakonen Shao. Bibel
kursen är just avslutad, och i morgon
skall han tala på stora gudstjänsten i
kapellet. Sedan reser han till några an
dra platser för stormöten, men kommer
hit till vårt stormöte i slutet av april
och far sedan till »Lisas stad», där han
hör hemma. Det är en god man, och jag
tror verkligen, att ·han fått vara till v~-i1signelse här.
.
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Pucheng den 14 april 194I.
Tesus utgavs för våra synders skull
och uppväcktes för vår rättfärdiggörel
ses skull. .Rom. 4: 25·
Det är påsk, denna underbara livets
högtid, då vi få minnas Krist.~ seger
över döden och graven. »Han ar upp
stånden. Han är icke här.» Så sade
änglarna, och det fanns inte heller n.~
<Tot kvar av honom, Livets Furste, dar
inne i graven, utom sveplinnet och d~
ken som varit om hans huvud. Nej,
den' Helige kunde ej se förgängelse.
Apg. 2: 27, 31. Därför sjunga vi med
segervisshet: »Kristus är uppstånden,
fröjda dig min själ» och »Hans gudom
är nu uppenbar, liksom en morgon
stjärna klar.»
Ja. så ha vi fått fira påskhögtid med
glädje och fröjd, också här i det av~
lägsna Pucheng. Avlägsna? Ja, men v~
äro den uppståndne lika nära, som NI
där hemma. Lika nära är han också den
kines, som tror på honom, som den
svenske, som i tro mottagit honom.
:Men också lika avlägsen, från den av
vårt folk, som i otro vandrar sin egen
väg. som hedningen vilken tillbeder
stock och sten. »Det är ingen åtskill
nad, ty alla hava syndat och äro utan
berömmelse inför Gud.), Rom. 3: 22
23·
:Med kraft, glädje och segervisshet,
talade äldste :Ma om Kristi uppstån
delse, och vad den betyder för oss män
niskor. Jag önskar att Ni kunnat vara
med och höra och förstå. Det var intet
svävande på m~tlet inför detta stora un
der: Kristi kropps uppståndelse, och ej
heller inför sanningen att också de, som
avsomnat i tron på den levande frälsa
ren, Kristus, såsom en följd därav en
gång skola uppstå med förhärligade
kroppar. Detta är vårt saliga hopp.
I Kor. IS: 20-23, 42-44. I Tess. 4:
14-17. Fil. 3: 20-21.
:Många voro med på mötena i går.
Först en hel del skolungdom på sön
dagsskolan. Sedan en hel del soldater
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på gudstjänsten kl. I l. .Somliga voro
oroliga. kommo och gll1go, men ~e
flesta sutto kvar och lyssnade hela tl
den. Rätt många kvinnor voro också
med. Vi glädjas då folk komma för a.tt
lyssna till Guds ord. Det är inte alltld
så mycket folk, sorgligt nog.
Vår diakon, herr Chiian var strålan
de glad i går. Han avlade ett vittnes
börd om huru Gud hört bön: Hans son,
en 13-årig pojke, hade för 4 ~.r s~?an
rymt från hemmet, och hur de an sokt~
och frågade efter honom, kunde de ej

finna något spår. Ingen hade sett ho
nom, ingen visste var han fanns. Efter
flera månader fingo de äntligen brev
från honom. Som föräldrarna varit
mycket oroliga för honom, så var ju
detta en stor glädje. Han var då med
mili tären i en provins söder ut. ]\![en
sen gick det ett år, då de intet hörde
från honom. Sedan kom brev, att han
var på andra sidan Gula floden, således
i större fara, mänskligt sett. Sedan ha
de intet hört på cirka två år, och de ha
vari t så oroliga och bedi t mycket för
honom. För något över en vecka sedan,
på ett bönemöte, bad herr Chiian församlingen om hjälp i förbön för sonen
och bön om att de snart måtte få höra
från honom, och alla bådo endräktigt
om detta. Fem dagar senare kom det
ett brev från sonen. Då var han här i
provinsen och inte långt härifrån, en
dast omkring sju sv. mil. Hur föräld
rarna fröjdades då de fingo detta brev!
Nästa dag gav sig fadern iväg till sta
den, där sonen uppehöll sig och fick
träffa honom. Han fick också, efter att
ha talat med befälet, ta sonen med sig
hem. Han är ju ej mer än 17 år. Nu
satt han där i kapellet. Efter det fa
dern avlagt sitt vittnesbörd kallade han
fram pojken, så att alla skulle få se ho
nom. Han kom fram, bugade sig för
församlingen och sade: »Tack att ni
bedit för mig.» Han såg så trevlig ut,
och vi gladdes med föräldrarna och
hans lilla syster, att de nu fått honom
välbärgad åter. Herren hör bön. Bed
jen för denna gosse, att han må bli
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frälst och bli en soldat i Herrens
arme!
Allt väl här. Tacka Gud för det!
Hjärtliga hälsningar från oss alla.

Olga Styrelius.
Utdrag ur privatbrev, daterat den 18
april I94I.
Som Du kanske förstår, så är jag ute
i distriktet. J ag har varit i Talidistrik
tet sex veckor, även under våren. Reste
dit den

I I

febr. för att ha kurser ute i

distriktet för kvinnorna. Jag hade också
en veckas kurs för kvinnorna i TaIi.
Den 24 mars kom jag sedan hem till
Pucheng. Det blir tvrt veckor i övermor
gon, sedan jag och bibelkvinnan kommo
hit. Förra veckan voro kvinnorna sam
lade till kurs, vidare ha vi varit ute och
talat till icke kristna och sålt ett fyrtio
tal bibeldelar och en hel del andra böc
ker. De senaste dagarna ha vi haft tre
dagars möten på en plats 20 Ii härifrån.
Det var mycket folk, och yi fingo rik
tigt förnimma, att Gud talade till hjär
tana. Hjälp oss bedja, att ordet må få
• bära frukt för evigheten! Förra sönda
gen var det en ung man från stadens
skola med på mötet, och han sade sig
vilja tro på Jesus. 11åtte han bli beva
rad och i sin tur bli ett vi ttne bland sina
kamrater!
Nästa söndag ha vi stormöte i Pu
cheng. 'Måtte Herren låta oss få ha
lugnt från flyglarm och flygplan under
de dagarna! Vi ha inga alarm haft se
dan förra hösten, men i Loyang ha de
visst titt och tätt, ja ibland dagligen
har jag hört. Från Shansi har jag ing
enting hört på' länge. Breven ta en må
nad, och mer ibland, hit till denna pro
vins. n/len så vitt jag vet äro alla friska.
Ebba Viden.
Nlissionär Arvl:d Hjärtberg skriver
från Pucheng den 23 maj.
I ,går hade vi det riktigt festligt.
Förutom vår missions årshögtid var
det också fru Olga Styrelius födelse
dag. Till vår stora överraskning kom
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Ingeborg hit dagen förut. Hon gick den
långa vägen från Lung-chih och hit,
och i morse vände hon åter mot sin
skolby. Det blir fyra dagsmarscher
fram och tillbaka, bra gjort eller hur?
Vi hade en rikt välsignad dag tillsam·
mans trots upprepade flygvarningar.
Någon offentlig sammankomst hade vr
inte men på kvällen ett gemensamt bö:"
nemöte i kapellet. Det är rätt oroligt
häröver nu om dagarna. Från Maja
Lundmark ha vi hört, att hon och Ella
kunde hålla den planerade kursen i
Lingpao, och de skulle hålla tillsam
mans och försöka ta sig fram till Sinan,
där de skulle vara tant Maria behjälp
liga, för den händelse läget skulle bli
mera tillspetsat. Av samma anledning
hade Gösta lova t ta hand om de större
pojkarna, så jag förmodar han också är
där. Från de andra sakna vi alltfort
underrättelser. Vi undra hur de kan ha
det. Vi tänka så ofta på småttingarna,
både Aspbergs och Bergquists. Vad
gott att veta att de alla, både stora och
små, är i Guds Fadershand.
Vi må alla bra och tacka Herren för
daglig nåd. Den räcker till för er ock
så, hur stort är inte det. Och så få vi
gå i av Herren beredda gärningar stund
för stund.
'
Fröken Astrid Håkansson skriver
från Sinan den 29 maj.
Det är faktiskt för varmt att skriva.
Jag plågas så av värmen. Jag skall
snart gå ned till tåget för att se om Ella
är med Loyangtåget på väg till Berg
qnists stad. Hon och Maja voro här den
25-26 ds. Vi må aHa bra. Många äro
mycket oroliga, men jag är lugn. Jag
kan ej oroas helt enkelt, ty jag har
upplevt för mycket under tiden lios
tant Gerda. Och Gud är densamme. Det
är gott att vila i Guds kärlek hur det
än skiftar. Allting är så flyktigt och
opålitligt. I\1en icke Gud!
l\1issionär Ake Haglund skriver från
Yuncheng den 30/5.
I onsdags hade vi ett så gott böne
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möte i kapellet. Det var den unge dia
konen Wei, som ledde. Bland annat
nämnde han om behovet av »skörde
män », och att vår plikt och uppgift är
.att bedja skördens Herre själv sända
arbetare till den myckna skörden. Ja,
detta, förbönens ämbete, är en av de
viktigaste uppgifter vi ha, och Gud
hjälpe oss, som nu blivit så »instäng
da», att taga mera tid i utövandet av
detta ämbete. Och därtill äro vi ju kal
lade att såsom konungsliga präster
frambära andliga offer för att förkun
na Guds dygder. 1 Petr. 2: 4--6.
Från våra vänner på andra sidan
floden kommer sådana uppmuntrande
rapporter om segrar för Guds rike och
oändligt med tillfällen till vittnesbörd,
som på grund avarbetarbrist icke kan
tillvaratagas. Vi äro ej heller arbetslö
sa, och kanske Gud på detta sätt vill
bereda oss för kommande uppgifter i
hans vingård. Ja, må evangelii ljus spri
das mer och mer utöver detta land, så
att fler och fler av detta folk, omvända
från avgudarna till att tjäna den ievan
de Guden, må vänta Hans Son fr ån
himmelen.
För en liten tid sedan var äldste
Hsieh här på presbyterierådssamman
träde. Det var så kärt att se denna vår
medarbetare igen. När vi lämnade
Yungtsi, var hans hjärta fyllt av bävan
och oro. N u skulle han och de kristna
på missionsstationen bli lämnade utan
någon utlänning. Men Gud har styrkt
hans tro och lärt honom att gå med
allt till Gud i bön, och han har icke bli
vi t besviken.
Gosskolan, som i vår hade över fem
tio elever, har nu haft sin examen och
avslutning för terminen. Diakonen
Shang, som gör frivilligt arbete, har
nedlagt stort intresse och arbete i sko
lan. Det är så roligt med alla frivilliga
medarbetare. Man känner att deras ar
bete är äkta, det är av kärlek ti 11 Gud
de utföra det.
Glädjande nyheter ha tältevangelis
terna kunnat rapportera. På många
ställen ha byfolket visat sin vänliga in-
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ställning till deras arbete, och för dem,
som blivit frälsta prisa vi Gud och ge
honom äran. Sådan villighet att kom
ma till mötena och sådant intresse för
evangelii sanning och ljus ha bröderna
aldrig förr varit med om. öppna dör
rar i sanning, förberedda genom den
helige Andes verkan i själarnas värld.
:Missionär Iv! alte Ringberg har sänt
oss följande meddelande:
Den kinesiska Bibeln i

ljudsl~rift

har kunnat tryckas i vår och sändas ut
till allmänheten. Det är ett svar på
mångas böner, och betydelsen för den
kristna församlingen kan här ej ens an
tydas. En mycket stor insats i detta
utomordentligt viktiga arbete har ut
förts av den vid sjukbädden sedan mer
än tio år tillbaka bundna och ofta av
stora plågor lidande kinesiska fröken
Christiana Ts'ai. Fröken Margit Öster
berg skrev från Shanghai: »Varje sön
dags e. m. brukar jag besöka denna un
derbara människa. Det torde vara svårt
att finna en mera strålande kristen,
trots de svåra plågor hon lider av tid
vis. J ag hälsar också på hos fru Wang
Kuang, även hon en underbar kristen
kvinna. Hon h;H varit bunden vid säng
en två års tid ungefär, till hälften för
lamad genom ett slaganfall. Dessa två
kvinnors tro och- glädje har kommit
mig att blygas, när jag känt mig trött
och modlös.»

Ersta diako'n issanstalt höll i slutet
av maj sin 9o:e årshögtid. Vid fjol
årets början var systrarnas antal 61 L
Under 1940 inträdde 29 elever. 2r ele
ver upptogos till provsystrar och 10
vigdes till diakonissor. 5 systrar avledo
under fjolåret och en diakonissa utträd
de. Vid årsskiftet funnos 485 diakonis
sor, 102 provsystrar och 29 elever, allt
så tillsammans 6r6 systrar.
.
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Av årsberättelsen framgå vidare att
sällskapets utgifter och inkomster ba
lansera på kr. I ,35 I ,o I 3·

Frälsningsarmen utsänder 60 nya
officel:are. Frälsningsarmens krigssko
la har haft årsavslutning och ordermö
te, varvid 60 kadetter, som avslutat sin
utbildning vid krigsskolan, fått order
till skilda poster inom armens arbete.
Utnämningen förrättades av kommen
dör Karl Larsson, som på de nya offi
cerarna tillämpade aposteln Pauli ord:
» I ären Kristi brev», och lade dem på
hjärtat det uppdrag som nu givits dem.
:Med ett glatt »halleluja » mottogo löjt
nanterna sina order på äkta frälsnings
armesätt.
Den äldsta frilcyrkliga predikantsko
lan i Sverige) Betelseminariet, baptist
samfundets utbildningsanstalt för pre
dikanter och missionärer, firar sitt 75
årsjubileum den 6 juni, under samfun
dets allmänna konferens som hålles
denna vecka. 945 elever har skolan haft
under sin 75-åriga verksamhet. Många
av dem ha gjort banbrytande insatser
på den yttre missionens fält. F. n. stu
dera ett fyrtiotal elever vid skolan. Be
telseminariet har under hela 75-årspe
rioden blott haft tre rektorer, nämligen
överste K. O. Broady, som var skolans
föreståndare i 40 år, dr C. E. Benan
der, som var rektor från I906 till I9 2 7,
och N. J. Nordström, som efterträdde
Benander och fortfarande kvarstår som
rektor.
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Från Svenska i11issionsförbundets
missionsskola på Lidingö har vid års
avslutningen utexaminerats 34 elever,
som nu efter avslutad utbildning skola
tjäna dels i den yttre missionen, dels
som predikanter i hemlandet.

INSÄND LITTERATUR.
En »Old Bo)! » berättar. Minnesbilder
ur ett långt liv. Av Axel Welin.
Svenska Kyrkans Diakonistyrelses
Bokförlag, Stockh6lm. Pris häft.
4 :5 0 , inb. 6 :5 0 .
» :Minnesbilder ur ett långt liv», så
karakteriseras bokens innehåll på titel
bladet, och man kan ä ven med fog säga
att bilderna minna om ett händelserikt
liv. Författaren har mycket att se till
baka på, mycket som det tydligen är ho
nom en glädje att minnas. lvIinnesbil
derna målas också så levande, att det
blir med glädje som bokens läsare stan
na inför dem. - Man får glimtar från
ungdomsåren, man får se huru vingar
na växa och bära ut i världen. NIan får
också bilder från sammanträffanden
med över hela världen kända personer,
och ofta äro bilderna målade med ett
stänk av humor, som gör boken lättläst
och lämplig för högläsning. Säkerligen
blir det för många såsom för mig ett
sant nöje att läsa den.
il!!. L.

REDOVISNING
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under juni 1941.
922. H . K., Uppsala.............

Allmänna missionsmedel.

023.

920. En blomma vid M. SiselI s,
!Vrora, bår .............•...
921. A. H., ))en blomma på Ossies
grav, 5/6)) ................ .

50:

»En länk, ett löfte till Her

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

. 5:-

5:

924. K. G., Leksand, en länk .... .
925. H. o. r. ]., Gbg .......... ..

20:

5:-

926. Fam. ]., Björköby, i st. för

ren ))

20:
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927.
928.
929.
930.
933.
934.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
951.
!Iö3.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
978.

blommor på Johannes Pet
terssons och K. lVI. Lindkvists
gravar
.................. .
M. T., V rigstad ........... .
Ordsprb. 22: 19, till Wille
Berglings underh. . .... '.....
En blomma vid fru Anna Johanssons, Husaby, bår ..... .
»Vår fröken och barnen i
Kusmarks småskola» ...... .
Ps. 103 ................... .
Odeshög Kyrkl. syfören. . .. .
»En länk » ................ .
»En liten länkgåva » ...... .
B. o. K. L., Sthlm .. '..'.... .
E. ]., Boden, till Joh. Aspbergs underh. . ............ .
]. B., Smedslätten ........ .
»En länk » ................ .
Barngudstjänst
i Bromma
kyrka, vid Martin Berglings
besök
.... ............... .
R. E., Uttersjöbäcken, till H.
Wangs underh. . .......... .
N. L.
. .................. .
A. \11/., Sthlm, till »årsmöteb>
A. F., Piteå ..... . ......... .
E. E., Sävsjö ............. .
»A terbäring» ............. .
R. o. L. B., Skelleftehamn ..
A. F ., »tackoffer» ........ .
A. D. D., Karlstad ........ .
H . o. R. A., Hovsta, i st. för
blommor på vår vän Anna
LekzeUs grav ............. .
Kinakretsen, Bureå ........ .
E. F ., Nockeby, Ps. 103: 1,
till Thyra Lindgrens underh.
Sunne KristI. Ungd. fören ...
E. N., Hbg, »hjälp till missionärernas utresa » .......... .

E. S. H.

»En länk » ............... .
A. O., Norderön .......... .
A. L., Trelleborg ......... .
K. F. U . K., Kristianstad, till
Ida Söderbergs underh. .....
E. S., Strömstad .. . .......
K. G., Sthlm ..............
]. S., efterskörd till koll. vid
årsmötet
.................
E. E., Bankekind ...........
»Mor o. Far, med tack till
Gud för våra barns hemkomst »
.................. .
V. O., Burön, »Herren lever»,
gm A. B., Skellefteå .......
...................
R. H.
»Min glädjebössa»
Insaml. i st. för blommor vid
fru Anna Johanssons, Husaby, bår, till G. Carlens underh.
Böneringen, Karlskrona,
spa rb. medel .............
h

•

330:15:10:

982. »Senapskornet», Lidköping o.
koll. till G. Carlen o. T. Lind
grens underh. ..............
75:
983. E. E., Sthlm ...............
30:
984. Daggryningen i K . M . A, till
Birgit Berglings underh. .... 900:
985. K. F. U. K:s Centralfören. o.
K. M. A " till Astrid Löfgrens
d:o
...................... 900:986. Kinakretsens möte i Lund
vid pastor Sjöholms besök ..
12:
897. Gamla Mfg, Grebo ........ . 100:-,
988. Missionsvän i Oja, Burgsvik 100:
25:
989. Onämnd
................. .
87:-,
993. S. M. K:s syfören., Malmö
994. O. Distr. av K. F. U. M., till
11. Ringbergs underh . ...... 500:
995. Medle Mfg, gm Skellefteå
Mfg
..................... 150:
996. A O., Norderön ........... 100:
997. »Det kommer ovanifrån », gm
A. B., Skellefteå . .. ....... 100:
998. »En nypa mjö!», gm d:o ....
20:999. L. M . F., till Frida P ryt z o.
900:
Maria Nylins underh.
1001. Syskonen c., Holsbybrunn,
en blomma på syster Theklas
grav
............... '" '"
250 : -,
1004. »Vrigstad»
...............
10:
1085. E. A., Duvbo, spa rb. .......
63:
1006. Jönköping-Huskvarna Kina
länk ar
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250:
1007. E. S. , Björköby............
20:
1008. E. B., Sthlm ..............
25:lU09. Efter hemgångna Kinalänken
Martina Sjöberg, Björköby .. 1,200:
1011. Vid offerstunden i Ljungs
kile
..................... . 680:43.
1012. »En länk » . . .............. .
10:
1013. :M att. 10: 29-31 ........... .
50:
1014. »En länk»
........... .. .. .
10:
1015. E. B., Kinnemalma ........ .
50:
1016. E. R., Sthlm, sparb. . ... . . .
72:
1017. J. N., Malmö ............ .. 100:
1018. Frän Kinamöte i Skellefteå,
på H. Wangs 50-årsdag, till
hennes underh. .............
36 : -,
........
42 : 
1019. »Länks parbössan»
Kronor 9,734:67

10:
10:-

Särskilda ändamål.

40:10:400:-

5:7:50:125:30:100:30:50:10:10:13:64
20:10:10:10:25:546:30:10:6:60

5:38:50:50:25:50:20:100:30:-

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

5:10:10:124:231:
•

•
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9~:--;:-

931. Koll. i st. för blommor vid en
väns bår, till kinabarnen, gm
N. K., Högdalsås ..........
932. Jönköpings KristI. Yngl. fö
ren. gossavd., till ,Å. Haglund,
att anv. efter gottf. i pojk
arbetet
..................
93!J. Slöjd-flickorna, Falköping,
sparaskmedel, till Kinabarnen
936. A J., Köping, studiehjälp åt
Pan Wang ................

50:

29:
10:
75:
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943. S.

K.,

Obbola, till Dagny
arbete ...........
10:-
Småskolebarn i Sävar, till
tant Thyra, för en kinesflic
kas ' underh. ................
3:85
G. L., . Lucksta till r. Ack
zells arbete ................
10:-
L. M. F., offerdagsmedel, för
bibel- o. kvinnoskolan i Yun
cheng
.................... 6,500:-
S. T., ~ockeby, till bibelkv.
underh. i Yungtsi ...........
50:-
r. A. M., till tre evang. underh. 300:-
E. N., till Dagny Nordgren,
att anv. efter eget gottf. ....
20:-
Småskolebarnen i Marieby o.
deras lärarinna, till H. Wangs
verks.
....................
10:-
E. P., o. A. ]., Lidköping,
till M. Petterssons barnh. ..
30:-
YngI. fören. Libanon, Gbg,
till evang. i Hoyang ....... 100:-
Barnhemsvänner, Algarås till
M. Petterssons barnh. · ......
10:-
S. M. K:s syfören., Malmö,
till fru Shao, Chiehhsien ...
25:-
Kinamöte vid C. G. Nord
bergs besök, till H. vVangs
50-årsdag, att anv. efter gottf.
i arbetet .. . . . . . . . . . . . . . . . .
26:-
Barnens
vid Rllndbygdens
småskola, till H. vVang, att
anv. enl. överensk. ......... 11:-
Vänner i Bredebolet, till M.
~ordgrens

950.
952.
968.
976.
977.
-979.
:980.
-981.
-990.
991.
992.
1000.

1002.
1003.
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Pettersson, att anv. efter
gottf. gm H. I., Älgarås ...
35:-
1010. Onämnd, till G. Carlen, för
de nödl. ....................
50:
Kronor 7,354:85

Allmänna missionsmed-el
Särskilda ändamål

9,734:67
7,354:85

S:a under juni mån. 1941 Kr.

17,089:52

iVIed varmt tack till varje givare!
»Lova Herren, min själ, och förgät icke,
vad gott han har gjort.»
Ps. 103: 2.

Gåvor till iVIissionshemmet Duvbo.
Kontant.
Hemmets bössa, 30:-; d:o 56:- ; E. A.,
Vetianda, »till kaffebordet», 25:--; Kaffe
pengar vid årsmötet, 42 :80; L. L., »till golv
lampa» 20:-; L., 10:--; Hemmets bössa,
31:-.
I n n a t u r a.
S. ]., Luleå, linoleummatta; H. R., 1 duk;
A. O., ~ orderön, kaffekanna, sockerskål,
gr~ddkanna.

!vI ed varmt tack till varje givare!
»Herrenär god, hans nåd varar evinnerli
gen och hans ' trofasthet från släkte till
släkte.»
Ps. 100: 5.

Lisa Lundbe1·g.
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MAURITZBERG 1941.
»Jag lyfter mina händer upp till Guds
berg och hus».
Med den psalmen inleddes vår »vec
ka», och visst lyfte vi våra händer upp
till Gud i tack för att vi verkligen fått
samlas.
Det var högtidsstämning i den lilla
vackra kyrkan, då vi samlades där för
sta kvällen. Inte voro vi så många som

hjärtan och sinnen må vara öppna för
Guds välsignelse. D å Gud lär oss bed
ja: »Gud vare oss nådig och välsigne
oss», är detta ju också ett uttryck för
att han vill komma till oss med sin väl
signelse. Han har rikedomar att giva
åt alla som åkalla honom. Ingen enda
behöver vända å ter utan att ha fått
något. Gud vill välsigna varenda en. Av-

Kyrkan i Maurifzberg efter teckning av A. Goe·s.

förr under åren, men bänkarna fylldes
}"·1 issionsföreståndare JU artin Lin.
den hälsade alla varmt "älkomna och
uttalade vår tacksamhet för att vi än en
gång fingo samlas där. Särskilt tackade
han fru Hanna Lindmark, allas vår
kära »tant Hanna», för att hon även i år
berett oss denna möjlighet. En hälsning
från doktor Karl Fries framfördes ock
så. Såsom inledningsord lästes Ps. 67 :2,
3. »Gud vare oss nådig och välsigne oss,
han låte sitt ansikte lysa och ledsage
oss, Scla, för att man på jorden må kän
na din väg, bland alla hedningar din
frälsning». Det har blivit så levande för
mig, att det är på Guds välsignelse allt
beror, och jag måste påminna om det,
så att vi från första stunden få det klart
för oss. Vi behöva bedja om att våra
~indå.

sikten med denna välsignelse anges ock-o
så: - »för att man pft jorden må k~nna .
din väg bland alla hedningar din fräls
ning». Den välsignelse, som Gud har
att giva, gäller ej endast oss utan värl
den i stort. Vi skola bedja Gud om väl
signelse ö"cr oss, så att den genom oss·
flödar över till andra, icke endast till
våra närmaste utan över hela jorden.
}"·1 eningen med vår samvaro är, att vi
skola bliva skickade till helig tjänst.
Efter sången: »Skurar av nåd skola.
falla», följde pt<esentationen, och så var
den första dagen av »veckan» slut.
Morgonbönerna leddes av missionär
Selfrid Eriksson) och texterna voro
hämtade ur Upp. 2-3 kap. Vi ställdes
inför honom, som går omkring Lland
ljusstakarna, Jesus Kristus. Han går'
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omkring i sina församlingar, och han
kommer oss alla nära. Vi kunna fö rstå
vad den synen betydde för Johannes,
d~ir han var i ensamhe t på Patmos. Han
såg, att det fanns en, som ingen kunde
Jriva bort, en som gick o mkring och
hade ögon som såga allt. Vi kanske bli
rädda, när vi stå inför Jesus Kri stus.
Han ser ju hur det är inne i hj ~irtat.
wIen han gör det för att hjälpa oss och
\Tisa den väg han vill att vi skola vand
ra . Han gå r också bland oss för att låta
sina varningar och d omar komma till
oss. Han gå r hä r, varnar, locka r och Yill
leda oss f~am till frid, glädje och seger.
1/Ien lydCl. vi ej utan gå " å ra egna vägar
kommer domen. Det .är med grå tande
hjärta Gud låter straffet g å över s itt
folk. H a n säger själv, att han har »fri
dens tankar », och han straffar icke för
att pl åga, utan för att vi skola k011lma i
rätt förhå J'lande till honom . Han vi Il , att
v i skola rann saka oss och se l,lur de t är
med oss och fr åga: Vad vill du Herre?
l-Ian vill visa det och bjuda domen v ika,
d å vi givit vå ra hjärtan i hans hand.
I-Tan gå r här ibland oss för att fylla v å
ra behov. Vi se honom icke, men vi kän
na hans närvaro. Kanske vi äro i behov
av kärlek. Han vill fylla detta behov,
han utgjuter sin kärlek i vå ra hjärtan.
Vi behöva frimodighet. glädje och frid,
och Gud är så god att han giver oss allt
detta. Någon kanske saknar visshe t om
c;itt barnaskap. Du vill tro och hålla dig
till Kristus , men du känner att du är en
stor syndare. Jesus Kristus har konllnit
just för syndare. När du tror p rl honom
har du Ii vet. Till sist kommer han med
sitt löfte till den som övervinner. Den
som övervinner, som blir segrare, skall
Et del av livets träd. Han skall bliva en
pelare i Guds tempel och sitta med Je
sus på hans tron. Det är löfte till den
första församlingen men också till oss,
var och en. I Jesus K istus hava vi allt.
Frälsningen för världen är i honom. På
den grunden Ut vi bygga och den skall
bestå. :NIå vi, som äro här, verkligen
bliva övervinnare !
Bibelstudierna, vilka leddes av mis

LAND

l/l

s ionssekreterare i11 a rti iL nagling hade
som ä mn e : » Skuggbi Iden och V crkl ig
heten. »
S kuggbilden är tabernak let i C;amla
Testamentet oc h V erkl igheten, det är
Tesu s K ristu s. Gamla Testa mentet lJekar
fram emot honol11. I Hebr. 8: S kom
mer detta tydligt fram . 110se skulle för-

Foto: M. Linden.

Missionssekr. Martin Bergling i talarestolen.

färdiga ett tab ernakel, som "ar en skug
ga av d ~ t ve rkliga , av det himmelska.
1'1ose fick tydl iga order. Det st?tr: » Se
till att Ju g c r allt efter den mönster
bild som har bli vit dig visad på ber
get. » Gud v ille ha det så, och vad Gud
säger skall bestå . I H ebr. -+:2 l ~i. sa yi om
löftet som Gud gav fäderna men
de fattade det int e. I Kol. 2 : 17 stå r om
»en skuggbild av v ad som skulle kom
ma, men verkligheten själv finnes hos
Kristu~.» . V i leva uti ve rkligheten Kris
tus, i den fullb o rdad e frälsningen. G~
nom tron få vi ta emot den och leva i
gemenskap med honom. Gamla Testa
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llH.:ntet kastar skuggan fram åt, mot
yerkligheten Jesus Kristus. N~ir Gud
yille uppenbara sig, gjorde hall det inte
för ett fullkomligt släkte utan för ett
h å rdnackat folk, och till dem gav han
-det stora löftet om frälsningen, hoppet,
som lyser genom alla tider. Och orygg
li,g är Guds frälsningsplan. Den gällde
Israel, ITlen den gäller ockscl. dig och
mig. Ingen är så dålig att Gud ej skulle
l1a hjärta för honom. I 2 :Mos. 25: 8 st.lr
·det klart och tydligt, att Gud ville ha

skall välsigna dig. I 2 Tim. I: S läsa
vi också om vad kvinnor ha fått hetyda.
Vilka intryck de liimnat efter sig! Nlå
vi bedja Gud, att han skänker sin kraft
så att vi kunna sätta märken efter oss
till välsignelse. 12 Mos. 38: 8 står,
att foten till kopparbäckenet gjordes av
kvinnornas speglar. Det som använts i
Hlfänglighetens tjänst kan också få över
lämnas åt Gud och bli använt av ho
nom. I Luk. 8: 3 talas också om kvin
nor, som utnyttjade vad de fått för att

·ett tabernakel upprättat i mitten av läg

tjäna Herren Jesus .

ret. emedan han ville bo där. Så vill
12Mos. 27: 9-18 se vi hur förgår
-han bo i vars och ens hjärta. Gåvan har
den till tabernaklet skulle vara. Förgår
bhvit verklighet. I Bibelns första bok
den var porten till det heliga, dit präs
kommer Gud sj~ilv och fragar efter den .ter och levi ter fingo gå in. Till förgår
fallne. I Nya Testamentet är det :Män
den fingo alla, även hedningar, komma
in. Från det heliga var ingången till
-niskosonen som uppsöker för att frälsa.
det allra heligaste, dit översteprästen
Då finns hopp för alla. Upp. 3: 20 visar
fick gå in en gång om året. N u är vä
hur det går till. hur Gud vill upprätta
gen till det heligaste öppen genom Jesu
sitt tempel i ditt och mitt hjårta. Gud
död på korset. Vi behöva ej stanna i
l::allar oss och genom att vi upplåta för
förgården, utan vägen är öppen ända
honom blir det fest. 12Mos. 2S: 2 sä
fram till Gud genom Jesus Kristus.
ger Gud, att han vill bygga sitt taber
nakel av gåvor, givna av ett villigt hjär-  Synden skiljde oss från Gud, men Kris
tus kom, och genom honom få vi kom
ta. Gud tvingar ingen att ge sig åt ho
ma från skuggan in i verkligheten.
110m. l,,1en han kallar. A.T det material
Porten till förgården var vid och
.som räknas upp se vi, att de fingo bära
bred , och genom den fick vem som ville
fram det som de Ettt med sig frtm
gå in. l Nya Testamentet finns också
Egyptell, frcll1 hedendomen. Vi n hel
:ga åt Gud våra kroppar men också våra en bred, vid port, som står öppen. lvIatt.
I I: 28. »Kommen I alle.» Är den bara
världsliga ägodelar. Vi få lämna det flt
för några vissa heliga och rättfärdiga?
Gud och Irtta honom bruka det. Gud
Nej. I alla, stackare, uppgi-vna, som
kallar också ~ina medarbetare, och dem
icke
orka längre, kommen alla! Där ha
vill han använda, en del såsom ledare,
vi, du och jag, en vidöppen port.
en del för att tänka ut de olika arbe
Brännoffersaltaret drog aHas blickar
tena och en del för att utföra dessa ar
till sig, då de kommit in på förgården.
heten. Andra [tter skola undervisa. Allt
Korset p~l Golgata stod på en kulle för
~ir uppgifter. som vi fått av Gud. Kvin
att alla skulle se det. Vad är Jesus an
norna fingo också göra sin stora insats
nat än ditt och mitt brännoffersaltare,
i arhetet med tabernaklets uppbyggande.
där vår synd blev sonacl. :2 ..Mos. 30: 17,
2 1\'1os. 35: 25, 26. Konstförfarna kvin
21 talar om tvättkaret. Där skulle de
n.or sku[[e spinna garnet till förhänget
två sig rena, som skulle gå in i tjänsten.
i tabernaklet. Alla ha vi fått en gåva,
Jesus Kristus tvår oss rena. Joh. 13: 10.
som vi HL tjäna Herren med, alla, som
Han har gjort allt till fullo. Nu fa vi
i sitt hjärta manas därtill. Allt vi göra
träda in i det heliga, där äro vi hemma.
för att människor skola se det är värde
Vi sta där på helig marIe 2 :Mos.
löst. men det vi göra i kärlek, det tar
3: s· Jesus är dörren till det heliga.
Gud med glädje emot. Är du förfaren
Joh. 10: 7-10. Därinne stå r rökelse
i något, bruka det för honom, och han
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altaret. V~trt rökoffer är bönen . Kan
du ej bedja, säg dct till Kristus, var
icke rädd, han förstår dig. Våra böner
få blandas med hans, och så komma de
fullkomliga inför Gud. I 2 Mos. 2):
31-40 står det om ljusstaken. I temp
let var allt yttre ljus utestängt, det var
endast lamporna på ljusstaken, som lys
te därinne. Jesus är vårt ljus. Joh. I: 9.

prövad.» Fröken Lisa Blcm talade om:
Behov, S0111 blivit fyllda. 'Många säga,
att vi icke skola se tillhaka utan framåt,
me:1 jag måste säga: både tillbaka och
framåt. Se tillbaka på den väg vi vand
rat o~h pit Guds nåd , kärlek och tro
fasthet. I ;'L kunna vi våga hl icka fram
åt i förtröstan . »l1ehov som blivit fyll
da. » D~irm e cl menas väl ej endast me-

Deltagare i »veckan» på Maurifzberg 1941.

I det heliga fanns också ett bord med
skådebröd. 2 Mos. 2S: 23-30. Det var
lågt, så att vi skulle nå upp till det. Vi
behöva ej leva fattigt, ty Gud är rik.
)) Jag är livets bröd.))
N u stå vi där vid förlåten till det
allra heligaste. Den är öppen! Du och
jag, vi få gå dit in, ty vi äro förenade
med Gud genom Jesus Kristus för tid
och evighet.

*

:Missionsföredragens
gemensamma
.ämne var: ))En hjälp i nöden, väl be-
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del. Vi ha också behövt tro för att våga
antaga och s~inda ut missionärer. De
våra därute behöva tro, då det gäller att
antaga nya medarbetare. Våra missio
närer behöva tro för att våga gå ut i en
mission som v å r. rvlen detta är behov,
som Gud fyllt. Vi ha fått se, att Gud
aldrig har svikit. Och nu våga vi tro,
a tt så som han lett, skall han ock leda.
Detta gäl ler inte endast ledningen och
rriission~irerna. Det g~iller även våra
medarbetare, ni som sitta här och alla,
utöver hela landet. Vårt behov av er
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som medarb etar e ~ir sa stort. Våga ni
övc rbmna er ch ert utan förbehåll åt
Gud ? Gud har uncler tider som g ått
fyllt d essa behov, medaroetare, missio
närer o:::h med el har han givit, och jag
önskar att jag kunde tala om de t så, att
ni sage Gud s underoara kärlek. Beho
ven ha vari t skriande stora, men Gud
har alltid fyllt dem i härlighet. Han,
som säger: Jag har all makt, han skall
hj;ilpa oss. Så f å vi tacka Gud för att
vi Ett se hur behov fyllts och tro, att
han skall fylla dem ock i dag.
11iss ionär En"/c lVIalm had,e fått äm
net: l orostide r och sjukdomsnöd.
- Nog ha vi Htt vara med om nöd,
men elet är svå rt att tala om det så, att
Gud blir förhärligad. Se vi tillbaka på
,-år missions historia, så har det varit
nöd, och hade inte Guds makt uppehållit
skulle det varit h opplöst många gånger.
Det har ~:ett u t som om Gud m tlst sända
nöd ihland för att visa oss att arbetet
kan gå fram ;1t änd å, o~h vi få se hur
han ~.j ~ilv v erkar. Så var det under
hoxa rupproret , vill revolutionen och un
der iphörd : skriget. .Missionärerna mt'IS
te l~il1ll1a bitet. men arbetet gick ändft
fram;h, :\fF, den hle\- till v~ilfignelse. Så
kan det bl i ~iven nu. Han fostrar oss
och församlingen för sV?lra tider. Det
fin!!s för oss kristna något av ett 'måste
i v ~tra Ii\-. Jag k ;in11cr att det var något
av detta '1'l/(!stc ,. som drev oss att åter
vända till V;ll'CI. missionsstati oner den
somm a r d ;l k r ig5t Gröt ut. Vi fingo 0r
d er fr [lI1 ",rlra konsuler att sätta oss i
säkerh et. men detta 1'I1,/iste gjorde, att vi
alla SUI1l voro pet soml11arplatser reste
tillbaka till fä ltet. \ i möttes av nöd och
oro. men G ud blev en hjälp. Vi fingo
prövCl. att den h,(ilpen höll även under
sjukd c- msticl er. \ å r lille gosse låg illa
sjuk, och just eLt kom den ena vågen
etter elen andra a v bombflyg. Inte kun
de vi ta honom ned i bombgrottan. Det
,-al' ?m,ge stfulla minuter men Gud
hj~ilpt e även då. Han är en hjälp i nö
den. v ~il lJeprö\'acl i o ro ~ - och sjukdoms
tider.
'
.i\:Ii ~,::~ ion~ir S c1in'd Erikssons ämne

LAN D
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var: Under kampen mot hedendomens
mö rker. Den kristne s vandring här på
jorden har aldrig varit lätt och kom
m er aldrig att bliva lätt. Vi angripas
av mörkrets furste, det måste vi kom
ma ihitg. I den kampen äro vi alla med,
och de t måste bliva en offensiv från
vår sida. En del få gå ut och stå vid
fronten, andra få stanna hemma. Det
kan bli en förskräcklig kamp. Vi måste
alltid vara på vår vakt. Därute kan
mörkret komma fruktansvärt över oss
mi [.sionärer, isynnerhet den första ti
den. Det vill ta bort frimodigheten 
ja, rent av vår tro. Vi förlora hoppet
och våga inte tro på framgång i arbe
tet. Mörkrets makt blir så påtaglig där
ute. De onda andernakterna ta männi
skorna i besittning. Ä,-en dem, som vil
ja höra Gud till, söker själafienden att
snärja. S å blir det en fruktansvärd
kamp mellan den starke och starkaste.
r.ifen Gud vare lov~ Vi ha en hjälp i nö
den, väl beprövad. Äter och åter få vi
se hur han vinner seger och att mörkret
måste vika. Och honom, som kommer
för att hjälpa, få vi, följa efter, och
till slut skola vi få tacka för att han
varit en hjälp i kampen 1110t hedendo
mens mörker och förvandlat det till
ljus.
Det sistCl. föredraget över detta ämne
skulle handla om: En hjälp i vårt per
sonliga Ii,·. Det blev ett vittnesbörd
möt e, då fem av deltagarna fingo tala
om sina upplevelser av Guds hjälp. Un
de rbara vi ttnesbörd! Inte endast i eko
nomi~,ka s,-årigheter hade han hjälpt,
hall hade också förvandlat dem själva.
Och han hade hört en mors böner om
frälsning för barnen och svarat på ett
updcrbart sätt. Vå r Gud är en. hjälp i
nöd en) väl beprövad.
På e. m. var det missionärerna. som
talade något om sina upplev~ lser ' i ar
betet. :M issionär Selfrid Er'i l,sson ) vår
senast helnkomne missionär, gav en
m ålande beskrivn ' ng av förhållandena
i Shansi just nu. Han berättade bl. a.:
DA vi reste från Yuncheng rådde en
fruktansvärd sandstorm. Tidigt på mor
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Fröken Gerda Gustavsson och fru
Bi1'git Bergling berättade hur det är att
arbeta i byarbetet och bland de nykrist
na. När man kommer till en by, är det
inte svårt att samla kvinnorna, det går
lätt, ty alla äro nyfikna på utl änningar
na. lvren att få låna deras öra är inte så
lätt. De ha en synnerlig förmåga att
låta bli att lyssna. Äter och åter sjunga
vi en sång och förklara dess innehåll,
och till slut kanske någon lyssnar till.
Arbetet blir att så på en förhoppning.
Något korn får slå rot och växa upp.
Då börjar den svåra uppgiften att vår
da den nya plantan. De leva mitti he
dendomen, och de få ofta lida förföljel
se och hån. :Men Gud, som begynt sitt
verk i deras hjärtan, visar sin kraft och
förmåga att bevara dem.
Vi hade fyra nyantagna missionärs
kandidater med oss under »veckan»:
fröknarna Emma TiViilzHn, Gert}' Kall
gren, J11ay FIolmst1'öm och iWargit Ce
derho/m. De talade till oss om Guds
kallelse till dem, först, om hur han bli
vit deras Herre och Mästare, och sedan
hur han kallat dem till den heliga tjäns
ten. Inte är någons väg alldeles lik en
annans, och ändå äro vägarna så lika.
Genom djupa yatten går v~i.gen, men
Gud för igenom och upp på en väg, som
han själv berett för dem. Så hade han
gjort med dessa fyra , som nu står redo

emellan förmår för oss personligen men
ock för Guds verk i stort.
Ett a,r kyällsmötena leddes aven
grupp deltagare frå n Jönköping. Det
var sång, solo och kör, det var person
liga vittnesbörd om vad Gud gjort med
dem, men också om vad han fordrade
av dem. !vIanande, väckande och upp
muntrande ord talades till oss alla, ord
som icke blevo utan resultat.
En kväll stannade vi särski 1t inför
vad våra »veckor» fått betyda för 111is
sionsarhetet i stort men ocksä för en
skilda personer. Alldeles särskilt blev
det en minnesstund efter en ung L~ink,
som i år fått gå in i den högre tjänsten:
Ingrid Bergman. Hennes mor hade
sänt oss en hälsning och även en del
avskrifter av något sorn hon funnit i
Ingrids väska. Fröken Lisa BI01'ft fram
förde denna hälsning och talade litet
om Ingri d. Här p ~t Mauritzberg fick
hon lägga sitt unga liv i hans hand, som
sedan kallade henne till tjänst på Ersta.
Då hon stod inför sin invigning till dia
konissa kallade han henne hem. Vad
hon fått betyda under dessa år skall
en gång bli uppenbart. 11issionsföre
ståndare JUartin Linden avslutade ge
n0111 att tala något. över orden i Ps.
110: 3. »Villigt kommer ditt folk i
helig skrud kommer din unga skara 
såsom daggen kommer ur morgonrod
nadens sköte». Ingrid Bergman var ett
exempel på det som den versen talar
0111. 11en Gud kallar oss alla, att liksom
daggdroppen återspeglar solen, åter
spegla Hans härlighet. Det var en gri
pande stund inför Herrens ansikte.
En annan kväll var det missionär
Eril~ 111/alm som talade manande ord
över Jes. 30 : IS. »Genom stillhet och
förtröstan varden I starka.» Det är inte
det lättaste för oss att vara stilla men
Gud visar att det är vad som är vikti
gast. Då vi i stillhet förtrösta på honom
skall han föra vår strid och föra den

att då Herren öppnar väg för dem gå

tilt seger. Han skall föra oss genom alla

ut till Kina, deras kallelses land. Frö
ken Hildur Blont talade en e. m. om
vad den inre gemenskapen Länkarna

svårigheter, och vi skola till sist få
tacka för allt. Sekreterare Erik Olsson
från Göteborg avslutade den kvällen

gonen, innan det yar ljust, reste vi.
Kamraterna följde oss till tåget för att
säga farväl. När tåget gick, såg jag
hur stormen släckte en liten lykta, som
farbror Carl Blom hade i sin hand . Han
stannade och tände den igen. Det är
en bild av förhållandena i dag. Det går
en storm över Kina, och den försöker
att släcka ut de ljus som evangelium
tänt. Och det blir missionärernas upp
gift att försöka återtända och hålla des
sa små ljus brinnande tills stormen gått
over.
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med några ord om Joh. Lj.: 27. »Frid
lämnar jag efter mig åt eder, min frid
giver jag eder.»
P å lördagskvällen hade vi den van
liga Offerstunden. »Låt mig få en stilla
stund med Jesus.» Den sången sjöngs
så vackert i duett. Fröken Lisa Blom,
talade sedan till oss. Det är som om det
vore rent för mycket att vi åter få. sam-

Foto: Karin Goes.

En av vå'garna i slottsparken på Maurifzberg.

las till en offerstund på Mauritzberg.
Jag tänker tillbaka på alla de offerstun
der vi fått ha här och på hur Gud mött
oss. Det finns de som fått möta sin
Frälsare för första gången vid en sådan
stund, men det finns också de som
fått komma för andra och tredje
gången. N u äro vi här igen, och få bed
ja om nåd att gå fram till det heliga
offeraltaret och få ett nytt möte med
Gud, att en och en få stå inför Jesus.
.Vi få överlämna oss åt honom, oförbe-

LAND
h~Ulsamt
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lägga oss på offeraltaret. Ivla
nar han dig sedan att lägga en gåva i
offerskålen, tacka vi honom därför.
Han står här och ser vad vi lägga ned,
han ser våra tankar och hjärtedjup, när
vi gå vandringen fram inför honom. 
1/Iissionsföreståndare 111artin Linden
hade till text I Kor. 6: 20. »1 ären ju
köpta, och betalning är given. » Jesus
Kristus har köpt oss och betalningen är
hans blod. Det giver trygghet. Och där
för få vi bära fram oss själva som ett
heloffer. Give Gud oss nåd att göra det!
Efter en solosång, »Tag ingen ting
undan», började vandringen fram till
offerbordet. Vad vi sågo var 1 . I 4 I : 
kr., och för denna stora gåva tackade
vi Gud. Vad vi inte sågo den kvällen
skall en gång uppenbaras.
Söndagen, den sista dagen i »vec
ken», var inne. .Missionsföreståndare
111 artin Linden predikade vid högmäs
san. Texten var Joh. I3: 3I-32. »Nu
är människosonen förhärligad - -».
Det är 1nännislwsonen som är förhär
ligad, och det i en tun d då det såg
som mörkast ut. Förrädaren hade gått
att utföra sitt verk, då säger Jesus: Nu
är människosonen förhärligad. Gud ha
de i kärlek sänt sin Son för att frälsa
världen och Sonen gick i lydnad för att
fullborda detta offer. Frimodigt gick
han vägen fram mot korset för oss, gav
sitt liv i döden för vår skull. Då för
härligade Gud honom och blev för
härligad i honom. Just då det var som
mörkast, skedde det. Detta behöva vi
påminna oss i denna mörka tid, då det
ser så hopplöst ut. :Människosonen för
härligades i en mycket mörk stund. Så
skall Gud också förhärliga sig i denna
tid. Vi få bedja att Han, på denna
Kristi förklaringsdag, bliver så förhär
ligad för oss att han genom oss kan
bliva förhärligad.
På middagen lät missionssekreterare
l11arti'11, Bergling oss följa med honom
ut till Kina och riktigt se hemförhål
landena i ett hedniskt hem. Det var
mörker, skam och elände, som visade
oss det stora behoyet av att evange-:
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lium med sin omskapande kraft kom
mer dit ut.
På e. m. dukades Herrens bord för
oss. Pastor Nihlen talade så gott om:
»Vad intet öga har sett och intet öra
har hört och vad ingen människas hjär
ta har kunnat tänka, vad Gud har be
rett åt dem som älska honom». Så
fingo vi gå fram för att taga emot kraft
för vandringen tills vi få skåda detta i
härlighet.
På kvällen var tiden för avskeds
mötet
inne.
lvlissionsföreståndare
111 art1:n Linden. gav oss som ett min
nesord Ps. 103: I-S. »Lova Her
ren, min själ - -». När vi slu
tat denna »vecka» känna vi nog att vi
ha anledning att lova Herren, och det
är något förunderligt som sker när vi
av hjärtat tacka Gud. Paulus tackade
Gud och fattade mod. Det vill säga, att
när han tackade Gud fick han ny fri
modighet. Och då vi tacka Gud för und
fången nåd skall han giva oss frimodig
het för framtiden. Sedan framfördes ett
tack till alla som tjänat under »veckan»,
och främst till vår kära tant Hanna för
all kärleksfull omtanke och välvilja
mot oss. Fru Lindmark var inte närva
rande, hennes hälsning till oss alla
framfördes av Lisa Blom. Ef. 3: 14 var
det minnesord som hon sänt till oss.
Sedan började »vittnesbördsmötet».
H ur många talare var det ? Ja det var
en lång rad, 43 st. Alla hade fått något
s~irskilt av Gud. Några hade funnit sin
Frälsare på nytt, och det var med jubel
och glädje de vittnade härom. Och de
som inte talade, de höjde sedan vid bö
nemötet sin röst i tack och lov för frid
och glädje i Gud.
Nu ligger »veckan» bakom oss. Låt
oss alltfort ha gemenskap med varandra
och hjälpa varandra! Glöm inte Län
karnas bönestund kl. 1/2 10 på tors
dagskvällen! Den skall bli en kraftkälla
i striden.

H.B .

HERREN AR 111IN HERDE.
»1-1 e'r ren är 1nin herde» kära)
S om i trofasthet vill bära
il1ig i säkra fadersfamnen)
Tills jag hunnit ,t ätta hamnen.
».:Jlig skall intet fattas») säger
H erren Gud, S011'/, ma/l ten äger.
Blir jag trött, » på änga,r gröna»
Ger han vilostunder sköna.
Och han för mig till de »vaiten »)
Där jag finner ro 0111 natten.
Vederkvickt jag där får va/ma,
Intet jag behöver sakna.
LVIåste jag, som 'I'Hånga andra)
Gen.o111 mörka »dalen» vandra,
»Dödens skuggor» jag ej fruktar,
Ty din »käpp ocJ~stav» dem tuktar.
Du ett »bord för 111,ig bereder»,
Där jag hungrig sitter neder,
Njuter a/v de h1:mlarätter,
Du tör bar'n et dä1' framsätter.
S örja aldrig jag behöver)
;> Glädjebägarn» flödar över,
Och dess olja: himlafriden)
Fröjdar hjärtat u.nder striden.
H erren sagt, att han behaga?'
Under alla, alla dagar
»Nåd och godhet » mig beskä'ra,
ilf er än jag för står begära.
Störst ändå är löftet klara)
Att ja~ får för evigt vara
Uti »H errens hus» och sjunga
Tack och lov med frigjord tunga.
Ca, rl Holmer

Missionstidningen Sinims Land.
Under månaderna juni-september
utkommer NIissionstidningen Sinims
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Land i år liksom föregående år med
endast ett 'numme1' i månaden.
Länksammandragning.
Länksammandragning anordnas i
HälsingborR K. F. U. K:s sommarhem
H ittarp lördagen. den 23-söndagen
den 24 augusti.
Anmälan torde göras snarast och se
nast den 15 augusti till Fröken Anna
Isacson, Södergatan IS, Hälsingborg.
Medtag »smörgåsmab> till kväll och
frukost samt 6 teskedar kaffe och för
middagen GS kort. Sänglinne, hand
dukar och filtar medtagas också.
Buss avgår från Hälsingborg till
Hittarp. Skriv angående tiden för tå
gets ankomst! - Samling kl. la på
lördagen.
Hjärtligt välkomna!

»J esu

sista budskap.»

Vi erinra om det bibelstudium över
sändebreven( i Uppenbarelsebokens
andra och tredje kap., som under den
na titel utgavs efter missionsförestån
dare Folkes hemförlovning. Bibelstu
diet hölls av missionsföreståndare Fol
ke på K. F. U. K., och stenografiskt
gjorda anteckningar ha varit införda
i »Trons Hvila». Dessa ställdes god
hetsfullt till S. NI. K:s förfogande och
utgåvos i en liten bok på 73 sidor.
Pris I kr. Rekvireras från Svenska
Missionens i Kina Förlag, Drottning
gatan 55, Stockholm.

»Hans nåd varar.»
Pucheng den 9 :de !vlaj I94I.
»Tacken Herren, ty han är god, ty ·hans
nåd varar evinnerligen.»
»Herrens nåd är det, att det icke är ute
med oss.»

10 aug. 1941

I dag väcktes vi av flygaiarm och
kommo i en hast upp ur sängen. Kl. var
bara litet över 5 på morgonen. Man
hann ej att kläda sig ordentligt, bara
kasta på sig ett par plagg och ytterklä
derna, ty den ena signalen följde den
andra så tätt efter. Men idag kommo
inga flygplan hit. Herren vare pris ~
Vi ha haft stormöten här och i Tali.
Den 28-3 I april var mötet här. Myc
ket folk samlades, och vi hade goda väl
signade möten, då Herrens ande kändes
så nära. Det var så givande prediknin
gar, det tyckte vi alla. Mycken bön var
också i verksamhet för mötet. I fred
fingo vi vara, och alla återvände på
måndagen glada till sina hem. Den svå
ra torkan och de hemska dammstor
marna, som vi haft nu en lång tid, äro
så förödande och ha förvandlat de här
ligt grönskande sädesfälten, som tidigt
i våras sågo så lovande ut, till ynkligt
brunbrända tegar, där vetet till största
delen är borttorkat. Oljeplantan likaså.
Priserna ha därför stigit ytterligare,
och detta tillika med den oro som råder
lägger sig tryckande över sinnena. Det
var därför så gott att få några dagars
stillhet tillsammans inför Herrens an
sikte. Vi kände det så allesammans.
På onsdagen den sista april reste E.
Viden till en utstation för att stanna
där en tid tillsammans med en bibel
kvinna. Vi reste också samtidigt till Tali
för att vara med om stormötet där den
2-5 maj. Hanna Wang, som varit hem
ma några dagar över stormötet, reste
på lördagen den 6te med en bibelkvin
na ut till en annan plats i distriktet.
Här var bröllop på torsdagen, men var
ken vi, eller Ebba kunde vara med. Det
gjorde ju ej något, ty både Hanna och
Arvid vor o närvarande, och ingen kun
de säga att vi missionärer inte brydde
oss om deras giftermål. Det var en vår
f. d. lärarinnas dotter och en f. d. bibel
kvinnas son, som gifte sig, och de hade
bröllopet i kapellet.
Stormötet i Tali, där naturligtvis Inge
borg Ackzell också var med, var väl
besökt, och 12 kvinnor döptes där. Jag
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glömde nämna, att i Puchengdistrik
tet i vår döptes 12 k vinnor. Inga män
på någondera platsen . men vi hoppas
att de ska komma till hösten. Eftersom
Ingeborg Ackzell nog skriver om Tali
mötet, vill jag blott nämna, att vi i fred
och ro fingo ha det och att de flesta
återvände till sina hem på måndagen.
Ingeborg reste också till sin by och sko
la den dagen. Vi reste tidigt på tisdag
morgon, Nils och jag. Vi hade ett tag
tänkt att stanna till onsdagen, men så,

Vi ha haft det så lugnt nu en tid. Det
har varit så skönt, men tanken att det
nu åter skall börja är inte rolig. Hela
världen är ju som en sjudande gryta.
Vad som helst kan hända när och var
som helst, synes det. Detta mänskligt
sett. Vi veta, att trots den ondes vrede
och hans anslag, han som står bakom
allt elände och våld, råder dock Gud,
och intet får hända hans barn, utan
hans tillåtelse. Han har också världs
händelsernas trådar i sin hand. Vi

Ingången till kapellet i Pucheng.

utan att Yi hade någon egentlig orsak
för det, blev det bestämt att vi skulle
resa på tisdagen. Det var Herren som
ledde det så, det förstodo Yi efteråt.
All t var lugn t, u tom rykten fr ån andra
håll. Då vi kommit en knäpp svensk
mil utanför staden blev det plötsligt
varning, och strax efter hördes surret
av »fåglarna» och det hemska dånet av
»äggen», då de förIo i staden och på an
dra platser. Vi vara ju så tacksamma,
att vi voro utom staden, men nog kände
vi för dem som yoro där inne och und
rade huru de hade det. Vi ha ännu inte
hört något om det. Sedan hörde vi flyg
planen gå förbi oss och förstodo att de
voro på väg hitåt och längre yästerut.
Så var det också j de hade varit här den

dagen, och de våra, däribland A. Hjärt
berg, hade haft en orolig stund, men
inga nedsiag skedde här. Herren vare
lov ~

Foto: M. Linden.

hedja om nåd att kunna möta varje
dags påfrestningar i förtröstan på ho
nom. Ty en påfrestningens tid är det
också här på mer än ett sätt. Bedjen för
oss 0111 detta ~ ~ Vi är inte så starka, och
'u nga kunna vi j.u inte heller kallas, Kära
hälsningar från oss båda.

Olga Styrelius.

»Dnder den Högstes beskärm».
Ctdrag ur privatbrev från fröken Ebba
Vid h~J skrivet den 13-19/5.
Då jag skrev förra gången var jag i
Peishui. Gud gav oss en så underbar
tid, nära tre veckor, som vi stannade
där. Gud hörde bön, och vi fingo gläd
jen se några avgöra sig för Gud. Måtte
de bli bevarade i honom ~ Den 24 april

gingo vi hem till Pucheng, och den 25
april började stormötet där. Det var ett
alltigenom gott möte. Mycket folk hade
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samlats. Ovanligt många a,- våra tro
ende från olika utstation er och byar ha
de tagit tillfället i akt och kommit med.
Redan dagen innan stormötet skulle
bcrja samlades en hel del kvinnor, vil
ka sedan stannade kvar till den 28 april,
då alla återvände var och en till sitt
hem.
Den 30 april kommo en bibelkvinna
och jag hit tiI! Hsingshichen. Vi ha haft
en veckas bibel- och läskurs med kvin
norna här samt en veckas husbesök.
D e t har varit uppmuntrande a tt se huru

ivriga de icke läskunniga kvinnorna va
rit att lära sig det fonetiska systemet.
Skada bara att de , då de sedan komma
till sina hem, ej ha mycket tid för läs
ning, så att de lätt glömma vad de lärt.
I morgon hoppas vi få vända åter hem
till Pucheng.
Den 19/5.
Jag har varit hemma i fem dagar nu.
Här må vi alla gott. De senaste dagar
na ha vi dagligen haft »larm» flera
gånger om dagen, och idag har Pucheng
bombarderats. Alarmsignalen kom så
sent, att vi ej hunno ned i skyddsrum
met. lv1en vi prisa Gud, som även denna
gång bevarade oss. Under den högstes
beskärm gives trygghet.

Från TalL
(Ett privat brev.)
Vår skolby den 19 maj 194I..
Kära Vänner! "Lova Herren min
själ !"
I lördags morse började vi vår exa
mensdag med Ps. 103. och nog hade
vi stor anledning att tacka och ll)va
Herren. Herren hade bevarat och
hjälpt oss hela terrninen. Det hade va
rit ovanligt lugnt för våra förhållan
den i yttre avseende, ända till sista
veckorna. Stormötet i staden var 2-5
maj. Den sistnämnda dagen hade vi
församlingsrådets sammanträde hela
f. m., ända till middagen. Genast efter
middagen for jag tillbaka hitut till
sammans med tre elever, varav två
döpts på stormötet. V i kommo fram i
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mörkret på kvällen. Nästa morgon på
för sta bibeltimmen kl. 8--9 hörde vi
det ovälkomna ljudet av flygplan 
starkt. nära. Sedan kom bombfällning
både i vår stad och i vår grannstad,
omkring 15-20 km. från vtlr by. Det
hördes mycket väl, och flera gånger!
Vi avbröto hibeltimmen för en stunds
bönemöte. Flera av flickskolans yngre
elever gTäto av förskräckelse vid tan~
ken på vad som möjligen hänt deras
hemfolk. - Efteråt fingo vi höra, hur
det varit. I vår stad bombfällning som
vanligt ganska nära vår station - det
är så varje gång - stationen ar centralt
helägen . 11en även på andra platser.
Och i vår östra grannstad många brand
bomber också, så att flera butike r bränts
och människor innebr~ints. Allt gick ~å
hastigt, att de som voro inne i husen
ej hunno ut. - Xven andra platser
fingo ödeläggelse och död den dagen.
Och samtidigt kommo ryktena om hur
ölänningarna försökt gå över floden
flera g i'm ger, men hindrats. Nu hade
resultatet av "den store mannens" be
sök i vår världsdel visat sig! H ur det
skall gå står i Guds hand. Mänskligt
sett är faran oss nu närmare än förut
under dessa krigsår. Vi höra kanon
dundret ofta, nästan dagligen. Vnder
allt få vi dock äga »ett värn i nödens
tider», och det är förmer än alla jor
diska stöd och beskydd.
Examen gick bra, och vi hade gläd
jen ha vår kinesiske pastor samt äld
ste Chu och denna platsens ledare med.
N aturligtvis firades examen med te
och kakor mellan ett par lektioner
samt »kalasmiddag» efter den högtid
liga avslutningen i kapellet. Allt av
löpte väl och under tacksamhet mot
Herren för all hans nåd. Vid avslut
ningen i kapellet påmindes vi av pas
torn om de stora offer som hemför
samlingen och vänner hemma göra för
att underhålla vår skola med lärarin
nor och kockar och andra utgifter,

samt vänner och grupper som under
hålla enskilda elever både i flicksko
lan och i bibelskolan. - När eleverna
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sedan gått hem somliga i lördags
e. m. andra i går och åter andra i dag,
ha de uttalat sitt varma tack för
den hjälp de fått, och flera ha bett mig
skriva hem till vännerna och tacka för
allt vad som gjorts för dem denna ter
min. I detta tack instämmer jag av
helt hjärta!
Det har varit gripande höra flera
elever tala om, hur de kommo till sko
lan utan att veta mycket om Gud, de
hade endast hört något lite, men de
längtade efter att få lära känna Her
ren. Naturligtvis kunde de ej heller
läsa något! Och nu har bibeln för dem
blivit en öppen bok, genom bönen kun
na de samtala med Herren, och de ta
lade med glädje om hur Guds Ande
verkar i deras hjärtan och lär dem
känna Frälsaren innerligare. J a, det är
nåd att få se, hur de så förändras - .
Vad en termin eller ett läsår kan be
t y da för en ung människa som får till
fälle att lära sig läsa bibeln och lära
känna Herren!
Liksom en levande människa behö
ver mat, så behöver också själen föda,
och det är bristen på läskunniga, bi
belkännande kristna som gör att våra
församlingar äro svaga trots de mån bO'a
arens arbete. :Men gel10m bibelskolan
hoppas vi få allt flera hustrur och
mödrar, som kunna läsa bibeln och
för stå vad de läsa - och därmed också
bli till hjälp för man och barn och fa
miljen i öv rigt.
Om vi ska kunna börja i aug. igen,
veta vi ej . Det ser nu mycket ovisst
ut. Men så länge Gud ger"" oss tillfä1le
få vi hålla på. Jag hade hoppats få be
söka en del l)yar i södra delen av vårt
distrikt i sommar, men det ser ej hopp
fullt ut. l\litt lilla rum här är mycket
hett a1laredan och sommaren kan bli
svår, men »blott en dag ett ögonblick
i sänder!» »Gårdagen är förbi. NIor
gonclagen har du ej sett. I dag hjälper
Herren!» Det är gott att få komma
i håg det.
Svenska tidningar ha nästan alldeles
upphört att komma. Katrineholms

Kuriren, som kommit så troget under
alla dessa år, började i somras komma
sällan och från detta året ej alls. Mor
gonbladet har kommit 5--6 nummer
detta å r. Brev komma, men ej ofta.
Posten härute lika ojämn. En engelsk
språkig tidning från kusten kommer
mycket sällan, så nyheterna vet jag ej
mycket om. Vi bli kanske snart allde
les avstängda från yttervärlden. Av
de missionärer, som nu äro på vårt

c

Foto: M. Linden,

Ett hörn av kapellgården, i Tali She.

fält, har jag sedan aug. 1937 endast
träffat 8, de som äro i vår provins 
och ett par från Honan! - lVIen Her
ren hjälper i allt!
Hjärtliga hälsningar!
Ingeborg Ackzell.

K. F. [J . K. har hållit ombudsmöte i
Norrköping. Ett hundratal ombud från
olika delar av landet deltogo i mötet,

SINIMS

182

som hölls under ledning av förbundets
ordförande, fru Elsa Cedergren. Sekre
terarens tv ~t å rsrapport och rapporter
över förbundets arbete i de norrländska
industriområdena, över scoutförbun
dets verksamhet och över triangelarbe
tet föredrogos. Förbundet har nu om
kring IO,OOO medlemmar.
Resande höprnäns kristhga förening
har hållit sin årskonferens i Skövde.
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10 aug. 1941

Föreningen har 458 medlemmar, varav
drygt hälvten äro aktiva handelsresan
de. Dess ordförande är kontorschef J.
A ren, Örebro, och vice ordf. grosshand
lare Joel Lindblom, Stockholm. Till
föreningens verksamhet hör bl. a. att
förse hotellrummen med biblar. Under
årens lopp ha 8 , 200 biblar genom före
ningens försorg utlagts på hotellrum
men på ett sextiotal platser i landet.

RED OVISNING
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under juli 1941.
Allmänna missionsmedel.

1030. "En lä nk » ................ .
1021. H. o . R. A ., J: 'o\'s t a, i st. för
bl ommor P:l v a r kära vän fru
T ho rse Ils g r av ........ . ... .

5:
1() :

1022. E . A. , Partille ............ .
10:
102;3. -tl1, till Elna Lcn el!:;; un<lerh . 100:
1[)~n. A. O .. X orderön
.. . ...... . 100:
1030. L J, VetIanda ............ .
20: 
1031. E. F., Stcnsjön ............ .
10:
10:32. »Ett tack till Gud för v;'tr
8:) :
... . . . ... . ........ .
i st. f(lr blommor
10:
vie! Aug. Be rg s b;h ....... .
10:
A. X., ~.fark e rycl, el:o ..... .
10:
F N., Fryele, el :o . ... . ... .
25:
G . H. , Sollefteå ... . ...... .
N ordväs tra s ~ fören., ölms ta d,
Brötjemark, gm A. A ., Bröt je75 :
mark
.................... .
:10: H. ]" F o rshem .. . ...... . . .
Koll. iStock amöllan, mici
26: 2.3
so mma rdagen
............ .
Mi ss ions inkomst fr. F-s .. 100:
30:
Offerkuvert fr. Köping ... .
5:
d. T. B.», Oiferkuvert .... .
15:
B. G., Sollefteå ........... .
O. H. K. -.-d, U lriksdals
U ngcloms f., ]. Hultkvi s ts min
ne, till Ebba Viden s underh.
3D: , M amrelund s U ngdomsf.
till B loms underh. 50 :-, Ec
kerda IvIfg till d:o ,W: , Ec
kerda
Mfg,
missionsbidi.

s tl1;:.;a "

103-1. OnRmncl,
1033.
1036.
1037.
1038.
1039.
104U.
1041..
1042.
1043.
1044.
10·:ki.

40: 
.................... .
1046. A . M., Vi s b~, till G. Carl ens
underh.
. ................ .
1048. L. U .. en liten O' ommargåva

180:
75:
50:- '

1049. E. ]., Boden, till Joh. Asp
be rgs underh . . ............ .
1050. i\'L S., Jkpg .............. .
1051. KinaI ä nkarna , Klippan,
sparb. tömning, till Hanna
Erik::,s on s underh. . ........ .
1053. r. B ., till H e rr ens verk .... .
lU34. B. H., Edsbyn ........... .
1055. N R., y s t ad .............. .
1036. K. K ., Björköb~ ........... .
1038. B. o. K. L. . Stockholm .... .
1059. »En vän )}
............... .
1060. (~ . S.,
.. , . . ...... . ....... .
1061. R. H ............. . ...... .
1063. K. S., Vin s löv, " At Herren »
1064. E o. J. R., »tackoffer :·, .... .
1066. H. o . r. ]., Gbg .......... .
1067. A.. L., Jämtön, en liten mis
' icn sgärd till blomm a på vän
nen H. \iVangs föd e ls edag ...
1068. H . H.,
Virserum,
»Her
rens tionde » .............. .
1069. »En länk, ett extra tackoffer»
1070. E . L
Sala, »T.ackoffer d.
13/7,)
............. , ...... .
1071. A. B., Alvsjö, Missionskoll.
1072. »1919 Axi» ........ . ... . .. .
1074. L. S., Sthlm , till Nils och 01
ga Styrelius unclerh. . ..... :
1075. K. B., Duvbo ............. .
1076. O. B., Dnvbo, i st. för en
blomma pi'l tant Ann a Nore
lius grav iOstersund d. 8/7
1077. H . H., »tackoffer » ........ .
1078. \iV. P., Norrköping ....... .
1079. M. O., Stocksund ......... .
1084. A. D. Kristdala ........... .
1085. R. B...................... .

50:
100:
87:

20:

5:
15:
20:
30:
100:
10:
50:
2.5:
100:
2D:-~

10:

30:
25:
10:

5:
50:
100:
10 :

2:
5:
23:

100:
30:

5:
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T. K., Storbränn a n ........ .
5:
1128. I. K ., Linköping, till Ebba
Länkarna i Piteå, gm. L. Ö.
20:
20:
Videns underh. . . . ........ .
K. F. U ..M., Gbg, resebidrag
15:
1130. »En Länk»
.............. .
1.0:
Täby missionsförsamI., Närke
1131. R. K., O. Hus by ............ . 2:50
7:
1132. A. ]., Eksj ö, till Arvid
Ulvgryts lJngd. fören. . ..... . 10:
Helgelseförb . Ungd. läger,
Hjärtbergs underh. . ....... .
5:
resebidrag
............... .
30:
10:
1133. E. och B. C. ........... . .. .
1092. D:o, Koll. ................ .
51:5.0
H34. Hägerstads mfg . . ......... .
50:
1136. ))En Länk» ............... .
20:
1093. Koll. i Ersnäs, midsommar
clagen
.................... .
44:64 1136. I s tället för Offerstunden på
1.094. D :o på :Mörön, vid välkomst
50:
Mauritzberg, fr. J. o. :M. v. M.
mötet för Selfrid och Hanna
1137. Vid :Margaret Bcrglings be
Eriksson
................ . 115:
sök i Bureå .............. . .
46 :16
1138. På symöte i Burd .........
35 :70
1096, D:o vid missionshelgen i Ar
1139. Koll. i Bönhuset Bureå 26/7
60:
jeplog gm R. S. . ......... .
28:72
1140. H. P., emd . .... ° • • •
:::-=--;:-::-5_:...,..,,
1096. F. B., Ovesholm .......... .
50:
1097. Akers missf., gm A. P., Skil
Kronor 6.890 : 40
10:
lingaryd
................ .
1098. A. A., Järle ............... .
1.0:
Särskilda ändamål.
1099 . Koll. vid Länkmöte i Umeå..
20:
..................... .
1024. -th, till Elna LenelI, att anv.
12/7
efter gottf. ......... ° • • • • • •
26:
1100. A. K., Surte .............. .
5:
1025. L. M. F:s Offerdagsmedel
1.0:
1104. A .-V. F. Lidingö .......... .
för bibel- och kvinnoskol an i
5.0:
11.05. s.
Eksjö .............. .
YUl1cheng ............. , . .. 700:
1106. A .0., Norderön ........ . .. . 100:
1026. E. O., Genvalla , till Hanna
1107. h.. S., Göteborg ........... . 10.0:
\iVang att anv. efter gottf. ...
30:
15:
1108. "E n länk» .. .............. .
1027. »På födel sedagen»), till Maria
H09. E. F .., Ctter;;jöbäcken ..... .
15:
Nylin, att anv. eft. gottf. ....
50:
1110. N. E., Gummark, »D el av ti
1028. »A- e. Juli 194:1. », till Lisa
30:
onde » gm A. B., Skellefteå ..
Gustafsson,
att ~nv. efter
11.1.1. E. O., Lund .............. .
5:
gottf.
....................
50:
1112. Testamentsmedel efter avlid
1033. A. Hbg, till E. Lenell, att
na
fru Kristina
Jansson,
anv. enl. överensk. ........
5:
Kvarnhäljatorp Hova, gm. E.
1047. Redbergslids
syfören.,
till
]., 1.8 t H:; :18, avdr. för arvs
meclhjälparefonden , gm E.
skatt 120 : - ............... 1.726 :18
I-L, Gbg ................... 200:
111;~. » Ra d iokollekt»
...........
2 :50
1052. »En länk ,·, till Barnhemmet i
1114. Kineserna s Vänner, Värna
Sinan
....................
10:
1110, gm. ]. U . .............
300:
1057. I. H ., Skelleftehamn, till Han
1115. L. H., Lund, »Herrens tion
na \ "1\1ang på födels e dagen
de >:.
.•...••••.•••••••.•.••
5:
att anv. efter gott f. ........
5:
1116. Visby Femöres fören ., hjälp i
1062. Vänner i Nyhyttan, till Han
evangelisationsarb. gm. M. S .
22 :75
na \lVang på öO-årsdagen, att
1117. ;;Sommarbloms tep', 1'111. och
anv. efter gottf. gm :M. P.,
10:
R. S., gm. A. B., Skellefteå
Avesta
,..................
10:
50 :
1118. B. P., HögclaJs ås ......... .
1065. H. No, Jkg, till Maria Pet
10:
1120. »Onämncl »
............... .
terssons barnh ................ 125:
30:
1121. S . V../., Norrköping ........ .
1073. Vänner i Munkflohögen, till
1122a. O. H. K. ' . -el, missionsbi
Hanna \Vang på 50-årsda
drag fr. Mörteryds ungdf.
gen, att anv. efter gottf. gm.
Hl.o:-, fr . d:o till Ebba Vi
E. H.
....................
50:
dens underh. 240 :-, lTlriks
1080. I .\IV. Sthlm, till Runa Hägg,
dals Ungu. fören. till 11. Lin
för hennes flickverks. .......
5:
dens underh. 23 :- , J. Hult
1081. V. Po, Norrköping att lika för
qvists Minne, till E. Videns
delas till ::\1aria Nylin. Elsie
underh. ~G:- Fiflekulls
Bergquist o. Ingrid .A:. pberg,
Ungdf. missionsbidrag 7ö :- ,
att anv. efter gottf. ........
45:
1086.
1087.
1088.
1089.
1090.
1091.

' _ ' _ 0 _0 _.

r.

Skecle-Ekekulls Ungdf. till C.

och E. Bloms underh. 40:-. 505:
1122b. Vid Offerstunden på Mau
ritzberg, 2fi/7 .............. 1.141:
1127. Kinakretsens möte i Lund
2517 -41, gm . L. H. .......
8:50

1083. Norra

Skärstads

Missions

församI., för eva ng. underh.
gm. S. A., Siringe ...... ,.
1083. Från några Länkar i U meå
insam!. på Hanna Wangs 50
årsdag, för att av henne anv.

50:

1101.

1102.
1103.

1119.
1123.
1124.

1125.

1126.
1129.
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efter
gottf., gm 1\'1. P.,
Umeå
....................
40:
E . E., Sävsjö , till Barnh . i
Sinan
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100:
»Barnhemsvänner», A lgarås,
10:
till d :0, gm H. 1., Algarås ..
K. K ., Toratorp till Maria
Pettersson, att anv. efter
5:
gottf., gm d:o ............. .
M. S ., Stockholm, till Barn
10:
hemmet i Sinan ........... .
M. N., Säffle, för spridning
3:
av bibeldelar i Kina ....... .
G. P. J. Norrköping, till
60:
Gerda Carlens evangelist ....
A. H ., Stensjön, till E. Viden,
20:
att anv. efter gottf. ....... .
20:
D: o till E . Lenel1, för d: o ..
Barnhemsvänner i Algarås
till Maria Petterssons barn
hem, gm. H. I. ........_.__
. ..----,--=-:--:-:~
15
Kronor 1.644:00

Allmänna missionslnedel
Särskilda ändamål .

6,890:40
1,644:

S:a under juli mån. 1941 Kr.

8,534:40

Missionstidningen
Sinims Land,
org an för S vens/w Missionen

Kina,

utkommer 1941 i sin 46:e årgång.
Tidningen utkommer med
året.
brev

D en
från

innehåller

20

nummer om

uppbyggelseartiklar,

mi ssionärerna,

berättelser

från

missionsfältet, m eddelanden om hemarbetet
och missionsnotiser från olika fält.
Tidningen kostar: helt år kr.

2

:50, halv~.r

kr. 1:50, ett kvartal kr. 0:90.
Till utlandet kostar den kr. 3:- pr år.
Prenumeration kan verl,:ställas på posten
men ställer det sig fördelaktigare för Missio

nen om den verkställes på vår Exp., Drott
Med varmt tack till varje g ivare!
. ninggatan 55, Stockholm.
. »Så v ill ock jag ta c ka dig - för din tro
Redaktionen.
fasth ä 1ni n Gud.
P s. 71: 22.

IN NEHÅL'L:'
Mauritzberg 1941. - Herren är min herde. - Från Red. o. Exp. - Från missionärerna.
·Från När och Fjärran. - Redovisning. - Missionstidningen Sinims land.

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim'\ S~ockholm.
Telefon: 104459. 105473. Postgirokonto n:r 50215.

Boktr. A/B P. A.

Palm~rs

Eftr" Sthlm.
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NODEN STORST
HJÄLPEN NÄR::
MAST.
(Några tankar i förbindel se med Joh. 5: 1-14, hö g mäs sotexten för söndagen
den 14 september 1941.)
Vid dammen Betesda låg en stac
kars man, som i 38 år varit sjuk. Ej
endast för sin sjukdoms skull utan
mycket mer därför att han slutat h o p
p a s både på Gud och människor, var
han ömkansvärd. H ur fruktansvärt en
sam han måste ha känt sig! Säkert
sade han ofta för sig själv: »Andra ha
släkt och vänner, men jag har ingen.
H ur skall det gå för mig, stackare?»
En dag händer dock något helt obe
räknat, som trots hans resignation väc
ker honom till nytt liv och intresse.
N ågon står där och talar till ' hon'om.
Det är Frälsaren, Herren Jesus.
Den sjukes slöa blick får hoppets
glans. Finns det verkligen någon, som
har tid o.c hintresse för honom? J o, det
har denne, som kommer och frågar:

»Vill du bliva frisk? » Det hade han ju
velat hela tiden. Men hoppet hade
flytt och därmed t r o n. Dock blotta
frågan väcker på ,ett underbart sätt bå
de hopp och 't ro till liv. Vilken 'obe
skrivlig makt den frågande matte ha!
Med förtroende klagar den sjuke hela
sin nöd 'för Frälsaren, som ju på för
hand visste alltsammans och hyste det
innerligaste medlidande. Jesus låter
'honom tala tilr siut om sjukdomen, om
missräkningarna, om ensamheten. Det
ger den sjuke lättnad,' och nu väntar
han att få höra vad ' Herren vidare
skulle, säga. Hans väntan var ej förgä
ves, ty ordet som 'nu med makt uttala
des var: »Sdi upp~ tag din s äng och
gå. » Hälsan återvände och den arme
k,undemed glädje stiga upp och . gå.

-
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Sådant var Jesu !första möte med ho
n01ll.
I helgedomen möttes de nästa gång,
och då hade Jesus något ännu viktiga
re att säga honom: »Se, du har blivit
frisk; synda icke härefter, på det att
icke något värre må vederfaras dig. »
Visst var den fysiska hälsan en gåva
av största värde, men på den andliga
hälsan berodde både tid och evighet.
Också den ville Jesus ge honom, så att
gåvan blev fullkomlig och mannen för
alltid hörde Frälsaren till. Både lekam
ligen och andligen hade han varit i den
allra största nöd, men när Jesus fick
taga hand om honom och hans nöd,
blev hjälpen fullkomlig.

tar, att vi skola tala om det för honom
och låta honom få taga hand om det.
Han förmår.
Och när vi i vår hjälplöshet ha: fått
erfara vad Jesus förmår, så skall det
icke mer finnas orsak för oss att säga:
»Herre, jag har ingen som hjälper
mig!» utan i stället skola vi jublande
med psalmisten kunna utbrista: » Vem
har jag i himmelen utom dig! Och när
jag har dig, då frågar jag efter intet på
jorden.» (Ps. 73: 25.)

*

Hur dyr ar din godhet!

Ännu i dag kommer Frälsaren stilla,
försynt men likväl märkbart till oss
stackare och frågar därmed om vi vilja
ha hans hjälp. Han väntar att vi med
förtroende skola utgjuta våra hjärtan
för honom. Hjälpen är redo, när vi ly
da honom och släppa våra förutfattade
meningar. Fritt och för intet ger han
då rika himmelska gåvor.
Är du hjälplös med tanke på din häl
sa, din ekonomi, din framtid, ditt
vrånga hjärta? Kanske bekymrar dig
mest din brist då det gäller att känna,
handla och vara som du borde. Hos
Frälsaren finnes kraften för var och
en, som vill utnyttja den. Han väntar
på att Ifå hjälpa dig till rätta.
Äro vi oroliga för att Herrens tjäna
re, våra vänner, ha det ensamt, svårt,
farligt, bekymmersamt och trångt där
långt borta i Kina? Herren Jesus vill
höra våra bönesuckar och hjälpa dem.
Vill sinnet av ett eller annat i tiden
gripas av ångest och vånda? J~sus vän-

MARTIN BERGLING.

Hur dyr din godhet) Herre är}
att mänskors barn du tröst beskär}
att h:llflykt du dem ger och frid
i skuggan av din vinge vl:dl
Ditt öra alltid öppet står.
De trängdas suck ditt hjärta når.
Din godhet och barmhärtighet
ej utav några gränser vet.
I lidandets och döde'J1,s natt
du di1'La löftesstjärnor satt
M ed tröst} hugsvalan} hopp och frid
de lysa ifrån tid till tid.
Tack att ock jag i barnslig tro
' får utav dig i allt bero!
Så hjälp mig vila stund för stund
o Herre} vid ditt fn:dsförbund!

K. K-·n.

10 sept. lY41
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Doktor Fries 80 år.

Den 8 september 1941 fyl!er Duktor
Karl Fries 80 år.
På bemärkelsedagen komma helt visst
välönskningar att strömma honom ~ill
mötes från när och fjärran, och mångas
böner om välsignelse komma att stiga
upp till Gud med tack för va.d han
fått vara och giva under en lång, skif
tande arbetsdag inom kristlig verk
samhet av skilda slag. Vi och vår
missicn, ti Il vilken han på sätt och vis
kan sägas ha vari t knuten, all tsedan han
tog emot Erik Folke såsom medlem i
Studentmissionsföreningen i Uppsala,
och som nu i åtskilliga år fått glädj;:t
oss åt den stora förmånen att få l11.vil
honom såsom vår ordförande, vi hava
en särski Id anl,edni ng att tacka Gud
för honom, medan vi nu bringa honom
våra. varma lyckönskningar.
Från tidiga år har missionen varit en
hjärtesak för Karl Fries. I »Mina min
nen» berättar han själv, hurusom han,
så snart han under· konfirmationstiden
fått mottaga visshet om frälsning ge
nom Kristus, insåg, att Kristus ock;;å
hade anspråk på honom, på hans livs
föring och livsmål. Beträffande livsnd
Iet framträdde, säger han, utan r.ågo:1
mänsklig förmedling, missionsuppgif
ten såsom den naturliga. Då han under

studenttiden i Uppsala en gång i Lör
dagsföreningen hörde ett manande mis
sionsföredrag av missionär B. P. Lun
dahl från Abessinien, var han icke sen
att följande dag uppsöka föredragsh~d
lar·e n och giva det klara svaret: »H~r
~ir jag, sänd mig ». Det direkta mis
sionsarbetet på hednafältet blevemel··
lertid icke hans uppgift. Gud valde att
använda honom på andra omr~lden i sitt
rike, och han har på annat sätt fått bru
ka sina rika gåvor i missionens tjänst.
Var helst han -blivit ställd, har hans ar
betsförmåga Hl tt tagas i anspråk; O'J.l
tröttligt nit och villighet att tjäna hava
städse vari t för honom utmärkande
drag.
Den som haft förmånen att ni:i.rmare
lära känna o ~h samarbeta med Dokt.:w
Fries har lagt märke till och måst ile
undra den följdriktiga rätlinjighet, som
kännetecknar hans karaktär, vandel och
verk=:amhet. När jag tänkt härp~l, h:tr
för mig ofta framträtt bilden aven [6
årig gymna ist, inbegripen i ett allvar
ligt samtal med sin konfirmationslära
re. Den unge gymnasisten har först ;ht;
att det rätta är att lämna sig åt Gud,
men hur det sedan skulle gå i livet har
oroat honom. Då får han av sin lära;:e
bibelordet: »Han som i eder har be
gynt ett gott verk, han skall ock full
borda det in ti Il Kristi Jesu dag. Och
~.e, de orden ha hållit och burit från
de 16 till de 80 åren! »Till dessa löftes
ord har jag», säger Doktor Fries· själv
i »NIina minnen», »ofta kommit tillba
ka, då jag ställts inför tvivel och svå
righeter. Jag har tänkt: 'Om allt som
jag. hittills- räknat med såsom en ::tnd
lig behållning visar sig vara värdelöst
genom min egen synd och bris!, S2. får
jag komma nu som jag kom första
gången'.»
Så har Karl Fries gått framåt steg
för steg, trogen i sin gärning, ledd och
fostrad av sin Mästare, och han står
nu för oss såsom det efterfö! iansvärda
föredömet, ti 11 vilket vi med aktning
och vördnad rikta våra blickar.
Det mtl tillåtas mig att omnämnil, att
>}
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Mina Stålhammar.

Fru V1'lhelmi'lla Stålltam17wr, född
Svenson, missionär inom Svenska Jv[is
sionen i Kina åren 1897-1920. firk
hembud den 28 aug. 19-+1. Hon var
född den 6 febr. 1868 i Barlingbo på
Gotland och var alltså vid sitt .från
fälle 73 år.
vännen Karl Fries för mig personligen
varit till mycken hjälp och välsignelse;
alltsedan jag upptäckte, att bakom den
myckna lärdomen, bibelkunskapen, be
läsenheten och under den ibland må
hända litet kärva ytan dolde sig en öd
mjuk 111.an. Detta är hemligheten till
hans friska andliga liv; det är hans
storhet.
Så samlas vi på 8o-årsdagen om kring
vå.r vördade ordförande och bringa ho
nom vårt hjärtas tack och vår kärleks
hyllning. Må Gud alltjämt i kommande
dagar bära, stödja och leda honom och
låta oss ännu länge få behålla honom
ibland oss såsom den man, välsignad av
Herren, vilken lik ett träd, planterat
vid vatten, icke upphör att bära frukt,
~iven

om torra 'år komma!
Oscar von il1almborg.

10 sept. 1941

LAND

Tillsammans med sin 1938 avlidne
make, missionär Gustaf Adolf Stålham
mar, utförde fru Stålhammar ett väl
signelserikt arbete på S. 1,f. K:s fäl t i
Kina, särskil t i Honandelen av bitet i
städerna Sinan och rv1ienchih, där de
utförde ett betydelsefullt banbr.ytande
arbete. Ar 1920 bosatte de sig i Stock
holm och lämnade då den aktiva tjäns
ten inom vår mission. Den inre ge
menskapen har dock vari t obruten, och
vi komma nu att sakna fru St~llh~Lm
mar, liksOlTI vi saknade hennes make,
då han's plats blev tom. S~Lsom n~irl11ast
sörjande stå två söner och de!"~s fa
miljer.
Vi tacka Gud för "ad han givit oss
stLsom missionsorganisation genom den
na sin tjänarinna och deltaga med dem,
som nu närmast sakna henne. » DI~n
rättbrdiges åminnelse lever i v~i~::. ig
nelse. » (Ords. 10: 7.)
Jl1arf"in LineUIl.

»Gud har börjat visa oss sin
storhet och mäktiga kraft.»
N dgot
just nu.

om

Kina

Inlands111.isst'onell

r dessa tic1er av krig och därav föl
jande förödelse och oro gå våra tankar
ofta till vänner och medarbetare i mis
sionsarbetet från de krigförande län
derna och då särskilt till medlemmar
na av Kina rnlanc1smissionen, med vil
ka vi äro associerade. r denna mis
sionsorganisation arbeta som bek~nt
missionärer från olika länder, bl. a. bå
de från Tyskland och England, och vår
tanke behöver förvandlas till bön för
dem alla. De behöva alla vår förbön.
Från Tyskland ha vi ej nu några sär
skilda nyheter att meddela, men juni
numret av Kina rnlandsmissionens
amerikanska upplaga har kommit oss
tillhanda, och vi ha härigenom fått
några meddelanden från London, som
ärO av mera allmänt intresse. Tidning
en skriver:
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»lVIed stor smärta måste vi nu med
dela, att Klina
Inlandsmissionens
fastigheter i London ha blivit skadade
under de fruktansvärda luftanfall som
Englands huvudstad varit utsatt. för.
De två fastigheter, som mrymma
de kvinnliga kandidaternas utbild
ningshem och sj ukhemmet, ha ti
digare
skadats,
det
förstnämnda
mycket svårt och
det
sistnämn
da
i mindre utsträckning.
Men
fastigheten vid Newington Green för
blev oskadad under ganska många
luftanfall, ehuru skadegörelse skedde
runt omkring. På våren eller försom
maren blev emellertid också denna fas
tighet skadad, vi veta ej ännu huru
svårt. Genom Guds nåd bevarades
emellertid människorna där från skada
till liv och lem, och man är i stånd att
fortsä tta arbetet för missionen där.»

*

Om skadegörelsen på Kina Inlands
missionens fastigheter vid Newington
Green i London berättar ett senare
nummer av samma tidning:
"På kvällen lördagen den 19 april
föll en bomb av tung kaliber på vår
tennisplan, och samtidigt föll ett stort
antal bomber på fastigheterna runt
omkring. Ett tryckeri, som är strax in
till vår tomt, blev praktiskt taget för
stört, och ett stort antal andra hus
lades i ruiner, varvid många ay invå
narna dödades. Bombhålet på tennis
plan är stort nog att gömma en av
Londons stora bussar. Träden ryktes
upp med rötterna, och hela gården
blev en förskräcklig röra. Det som
förvånar oss, ja, det som är ett verk
ligt under, är att Kina Inlandsmissio
nens byggnad ej förstördes mera än
den gjorde. l\!Ied ett litet undantag äro
väggarna oskadade, och experter för
klara, att explosionen var så stark, att
man haft all anledning vänta, att hela
gaveln på byggnaden skulle blivit för

störd. Omkring 143 fönsterrutor kros
sades. och golven i 'alla rummen blevo
beströdda med massor av glasbitar.
Alla tegelpannorna på taket fördes

bort av lu fttrycket. och trädrötter
samt stora betongs tycken kastades
upp i luften och slogo genom taket, då
de föllo ned. - Tre damer sovo i ett
rum nere i källaren och två missionä
rer voro i hyggnaden, då bomben föll,
men ingen av dem blev skadad."
=i:

I ett cirkulärbrev, daterat i London
under mars månad, heter det: »Ni ha
kanske hört, att vi under oktober 1940
började en ny klass med kvinnliga mis
sionärskandidater. Den bestod av åtta
elever, och undervisningen pågick i en
stilla by ute på landsbygden. Från
London reste man regelbundet dit för
att hålla föreläsningar, föredrag och
bibelstudier. Eleverna besökte platser
na i trakten samt hade klasser där, och
detta arbete kunde ej utföras utan
långa promenader och cykelfärder, vil
ka företogos även då vädret ej var
läm pligt härför. lVIan var lycklig i sitt
arbete, och det var med sorg man en
dag mottog ett telegram, vilket medde
lade, att man t. v. skulle upphöra med
utbildning av kvinnliga missionärskan
didater.»
Detta telegram är troligen avsänt
med anledning av läget i Kina. Kina
Inlandsmissionen har i likhet med and
ra missionsorganisationer från Eng
land och Amerika varit tvungen att
vidtaga omfattande omflyttningar av
missionärer från de ockuperade områ
dena till det fria Kina. Särskilt provin
sen Shansi, där vi ha vårt fält i södra
delen av provinsen, har drabbats hårt
av dessa omflyttningar. Enligt den
senaste förteckningen på Kina 1n
landsmissionens missionärer finnes en
dast en av denna missions egna missio
närer kvar i provinsen, under det att 24
stationer stå utan missionärer. De
associerade missionerna, Svenska Mis
sionen i Kina och Helgelseförbundet
hån Sverige sam t Den Norske Kina
misjon från Norge, ha tillsammans en
ligt samma förteckning 62 missionärer
i provinsen, vilka arbeta från 2S statio
ner.
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Till västra Kina gjorde i våras bi
skop Frank Houghton. Kina Inlands
missionens nuvarande ledare (general
director), en resa. Provinskonferenser
na, som höllos under denna resa, voro ej
endast välsignelserika, goda konferen
ser, utan också tider, då Gud var i
verksamhet för att uppenbara behoven,
och för att visa var dessa kunde fvllas.
Den egna tomheten och kraftlösheten
blev tydligt förnimbar men också full
heten i Kristus Jesus. Biskop Hough
ton säger sig själv ha fått en syn på de
stora behoven, som visade att de voro
långt större än han förut tänkt sig
dem. Missionärerna behövde förstärk
ning från hemländerna, men behovet
av utbildade, andefvllda kinesiska
medarbetare var om m-öjligt ännu stör
re. 1,l ed tanke på lägret nu och i framti
den skriyer biskop Houghton: »För
visso äro de 75 år, som Kina Inlands
missionen arbetat, endast en början.
Gud h a r b ö r j a t att visa oss sin
storhet och mäktiga kraft.» I Kinas
nuvarande huvudstad äro tillfällena till
arbete bland i statens tjänst anställda
och bland studenter synnerligen stora,
och biskopens erfarenheter under den
na resa uppmuntrar honom att tro, att
man i framtiden skall få se större ting
och i tro på Gud få utföra större gär
ningar än hittills.
Framtiden ter sig alltså ej mörk,
även om det n u tida läget för med sig
mycket av nöd och mörker. 1V1å vi bed
ja för våra vänner från de krigförande
länderna, och må även vi få nåd till att
med frimodighet och hopp se framti
den an ! Även för oss gälla orden: För
vissa äro de gångna arbetsåren endast
en början. Gud har börjat att visa oss
sin storhet och mäktiga kraft. Men
större ting än dessa skola vi få se.
Martin Linden.

'~~~~TITON'
Missionstidningen Sinims Land.
ender l11 ~l1lClclerna juni-september
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utkommer Missionstidningen Sinims
Land i år liksom föregående år med
endast ett n'/;t'Yntner i månaden.
Familjenytt.
Missionärsparet H anna och S ed;'id
Eriksson har meddelat, att de den 24
aug. fingo en son, Leif Tordbjör ,;'/ 
Vi gratulera och tillönska hela famil
jen rik lycka och välsignelse.
Ett böneämne.
Frågan om hemmavarande missionä
rers utresor till missionsfältet syssel
sätter oss 'ofta samt ger anledning ti!l
bön, och vi vilja nu också mana tid
ningens läsekrets att med oss bedja
Gud leda och visa sin vilja.
Behovet av förstärkning på mission:-
fältet synes oss vara stort, och hemma
varande missionärer äro ej blott viiliga
att resa; de längta efter att få göra det.
Vi ha d~irför under sommaren vid två
olika tillfällen börjat vidtaga å~gär{er
för sex missionärers utresa utan att
kunna fullfölja dem. N 11 synes det fin
nas åtminstone någon liten möjlighet
för att resan skall kunna påbörjas i slu
tet av november eller i december, men
allt är givetvis ännu mycket ovis::;t.
Vi känna starkt behovet av att Gud
tydligt visar oss vad som är i överens
stämmelse med hans vilja. Han känner
vad framtiden bär i sitt sköte, och han
vet vad som är bäst. Bedjen därför ho
nom om vägledning och om att han i
rätt tid må öppna vägen!
"Hans Stjärna i Östern."
Vår illustrerade missionskalclIder
»Hans Stjärna i Östern» är under tryck
ning, och rekvisitioner mottagas ~~ck
samt på Svenska Missionens i Kina
exp., Drottninggatan 55, Stockhulm.
Priset blir i år för häftat ex. kr. I: 7S;
för kart. 2: 25 och för klotb. 3: 2S per
ex. D~l minst 5 ex. rekvireras på en
gång lämnas 25 % rabatt. Fraktavgif
ter betalas av köparen.
Kalendern innehåller i år bl. 1. en
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artikel, författad av apotekare Karl Ni
lenius, om missionär August Berg.
Ny bok under utarbetande.
En ny bok, missionsföreståndare
Erik Folkes livsbild, håller på att
göras färdig för tryckning, och vi hop
pas att snart kunna påbörja tryckning
en. Boken är skriven av Fru rvlimmi
Folke, och vi tro att den kommer att
röna livlig efterfrågan. Närmare upp
gifter om pris etc. ges i kommande
nummer av vår tidning.

Bönemöten för Svenska Missionen
Kina.
Tisdagen den 23 sept. kl. 7 e. m.
hoppas vi att få börja de bönemöten
i Betesdakyrkan, som vi i regel hålla
där varje tisdag kl. 7 e. m.
Fredagsbönemötena på S. ld. K:s
expedition börja fredagen den 26 sep
tember kl. 2 e. m. och hållas sedan var
je fredag vid denna tid. - IVlå rvIis
sionens vänner göra vad de kunna för
att deltaga i dessa bönemöten!
Bön för vårt fosterland.
En av våra vänner skrev nyligen i ett
brev: »Förtröttas inte att bedja för vår
konung och för vårt land!» - Den ma
ningen låta vi nu gå vidare. lVIå vi
tacka för allt, som Glid av nåd skänker
oss, och bedja för dem som stå i led
ningen för landets öden såväl som för
folket i dess helhet! Och låt oss där
vid , ihågkomma vår älskade konung i
bön med tacksägelse!
KinaIänkarna i Stockholm
samlas på S. M. K:s expedition tors
dagen den 25 sept. kl. 7 e. m. Välkomna!

Byn mellan bergen.
H s i e-h u a-c h i heter den, och
namnet har sin saga. (Hsie = lägga
av, hua = blomma, chi = damm).
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Förr i tiden fanns där en liten vatten
samling, och det berättas, att en furst.:.
inna en gång badade i dammen, och att
hon, innan hon. steg ned i vattnet, lade
av blomman, som hon bar i håret. Så
småningom har namnet förvanskats,
och byn kallas nu vanligen Hsiao-hua
chi = lilla blomsterdammen. Vägen
dit är knappast någon väg, bara en stig
över bergen.
I Sverige räknar man invånareantal
per capita, men kineserna räkna så och
så många hem . Hsie-hua-chi är en by

omfattande tjugo hem. För tre år se
dan fanns · där inte en enda kristen.
Evangelium hade då ännu inte trängt
så långt in bland bergen i denna fruk
tade gamla rövarebygd. I dag är det
endast tre hem, som ännu ej kastat
bort sina avgudar. Nyligen berövades
också bytemplet sin gudabild, och de
kristna kunna berätta en kostlig histo
ria om hur tempelrensningen tillgick.
De troende uppvaktade en dag de åter
stående hedniska hemmen och sade
ungefär så här: »Vi äro nu sjutton fa
miljer, som tro på den sanne Guden,
och ni äro bara tre, som hålla fast vid
de gamla falska gudarna. N u vilja vi
in te ha kvar den här lerstoden längre.
Ni få välja, vilken del ni vilja ha - hu
vudet, armarna eller fötterna - så slå
vi sönder resten». De andra hade ingen
annan utväg utan nödgades bevittna,
hur deras »skyddspatron» pietetslöst
slogs i smulor, vilka sedan kastades i
den nedanför templet rinnande bäcken,
och så flöt guden bort med vattnet
utan möjlighet varken till försvar eller
hämnd.
Ett av de tre hedniska hemmen i
Hsie-hua-chi är byfogdens. Men även
där har nu evangelium gjort sitt intra
de. Utav de fyrtio deltagarna i bibel
kursen i Kongchien i vintras voro över
hälften från Hsie-hua-chi och bland
dessa en trettonårig son till byfogden.
När de andra ungdomarna i byn gingo
till kursen i evangeliesalen, ville också
Fu-seng vara med. Han kom utan för
äldrarnas samtycke och vågade inte gå
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hem någon gång under kursen, efter
som han fruktade för att bli ·nekad
återvända. Han skilde sig från de öv
riga kursdeltagarna genom sin full
ständiga okunnighet i läran. Han kun
de inte ens »Fader vår», då han kom.
Men Fu-seng (lyckligt född) var en
vaken och intresser"a d gosse, och han
inhämtade en hel del under de fjorton
dagarna. Nya Testamentet köpte han,
så nu har också det hemmet fått Guds
ord. Efter bibelkursens slut besökte vi
Fu-sengs hem - två äldste, en bibel
kvinna .Och en utländsk missionär 
och blev.O vänligt mottagna av byfog
den. Vi fingo t. o. m. tillåtelse att hålla
andakt i hemmet i föräldrarnas närva
ro.
Sista dagen under bibelkursen i
Kongchien kom det bud från Hsie
hua-chi, att en gammal kristen kvinna,
som legat sjuk ett halvår, just dött,
och nu ville ha kristen begravning. Det
blev första gången i den lilla byns hi
storia, som kristen begravning före
kom, och tilldragelsen fick utgöra ett
vittnesbörd inför hedningarna och ett
mönster för kommande liknande till
fällen. Det ligger något revolutione
rande i detta, ett brott mot de gamla
nedärvda hedniska bruken: Ingen till
bedjan av den dödes ande, ingen rökel
sebränning, ingen matservering åt den
döde, ingen beskjutning för att hålla
onda andar på avstånd, ingen falsk kla
golå t o. s. v . I den mån .de gamla se
derna kunna bevaras med ett nytt in
nehåll, så är nog detta lyckligt. Det
faller inte alltid så väl ut, när vi söka
omplantera västerländska seder i ös
terländsk miljö. En god ide, som de
kristna i vår trakt allmänt upptagit,
är att ha flaggor med bibelspråk eller
kristliga deviser på. Detta bygger tyd
ligen på det hedniska bruket med vita
pappersvimplar på gravarna till skydd
för den döde mot onda andar. som vil
ja skada honom. De tillverkade åttio
sådana flaggor eller vimplar med bam
bustänger till begravningen i Hsie
hua-chi, så att varje kristen deltagare
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fick en att bära. Sedan sätta de ned
dem på gravkullen. »Mitt hem är i
himmelen», stod det på min vimpel. 
Visst var det mycket i övrigt att önska
efter våra fordringar på en kristen be
gravning, men det var det första för
söket i den trakten, och evighetshoppet
lyste dock klart över den öppna gra
ven, då äldste Wang läste orden ur
J oh. I I : 25-26 : »Jag är uppståndelsen
och livet. Den som tror på mig, han
skall leva, om han än dör, och var och
en som lever och ·tror på mig, han skall
aldrig någonsin dö.»
Käre Vänner, som läsa detta, bed
någon gång för den lilla byn mellan
bergen! Bed, att Guds Andes verk där
må föras till fullbordan, att alla de tju
go hemmen må komma till tro på le
vande Gud, att Fu-seng får föra också
sina föräldrar till Jesus, att på upp
ståndelsens morgon många må komma
även från Hsie-hua-chi för att bliva
bordsgäster i Guds rike!
Ella Dahle.

En utfärd.
(Översättning aven uppsats, skriven
aven elev i sista klassen i bibelskolan.
Ämne : Utfärd. - 12 elever, 4 lärar
innor samt »föreståndarinnan», Inge
borg Ackzell, gingo den 10/5 till ett
vattenverk, som är drygt 37 km. från
skol byn. Aterkomst 12/5·)
»0, store Gud, himmelens och jor
dens skapare! H ur böra vi icke frukta
dig, Du, som med stor makt har ska
pat jorden enligt bestämda lagar och
skapar människan, med förstånd och
begåvning! Detta fingo vi ett starkt in
tryck av, då vi, föreståndarinnan, lä
rarinnorna och elever i vår skola, vand
rade över höga berg och djupa raviner
och längs vägen såg.O än högre berg,
tills VI steg för steg kommo till målet,
Chuangteo. När vi, åt vilket håll vi än
blickade, sågo dessa sköna vyer, hur
kunde vi annat än fröjdas? Hur stärk
tes ej vår kropp! Men hur skall jag
kunna beskriva detta sköna? " Ack, det
är omöjligt! Vi fingo ej heller stanna
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för länge för att njuta av de härliga
vyerna; vi måste fortsätta för att kom-:
ma fram till målet. Ivrigt skyndade vi
framåt, och snart hörde vi det välkom
na ljudet av vattnets brusande. Vi ha
de hört om det klara vattnet och läng
tade efter att få se det. . Vattnet i Ki
nas floder är i regel som en lervälling,
men den vi komma till hade klart,
grönt vatten. När jag stod där i tan
kar, väcktes jag aven liten fågel, och
så måste jag skynda vidare. Ofta kom
det ofrivilligt över mina läppar: »Ah
ja!» (Kinesiskt utrop, här för att visa
förtjusning.) Tänk, att vara på en
plats, som var så skön, och som man ej .
kunde annat än älska! Så kommo vi
fram till detta stora vattenverk, som
det endast finns ett större i denna
världsdel. J ag stod där och såg på det
gröna vattnet samt såg också små, små
fåglar, som flögo omkring över vatt
net. Jag frågade mig själv: Varför har
du ej vingar, så att du kan flyga om
kring med samma glädje, som dessa
små fåglar?
.
Då sade föreståndarinnan plötsligt:
N u måste vi fortsätta, så att vi hinna
fram . Det börjar bli kväll. Vi fortsat
te tills vi komma till en liten paviljong,
som det vore svårt att riktigt beskriva,
om jag också använde tiotusen ord.
Ändå voro vi ej framme utan måste gå
vidare tills vi kommo till församling
ens lokal. De kristna togo emot oss
mycket väl. Vi fingo vila i kapellgrot
tan.
Nästa morgon gingo vi ut för att se
på naturen. Nu var himlen svart av
moln, och regnet började droppa ned.
Men vi sade: Ha vi kommit en lång
väg för att se på allt, så ska vi ej fruk
ta regnet. Vi gingo alltså ut och tvät
tade händer och fötter i flodens vatten.
(Att vi ·hade fyra möten på söndagen
har hon ej skrivit något om - - 
det är ju det vanliga, och hon ville väl
beskriva det ovanliga!) Nästa morgon
plockade vi samman våra saker samt
startade för hemfärden. N u gingo vi
en annan väg för att få se två stora,

fina broar. (Det hade regnat svårt
hela natten och även på morgonen,
men medan vi åta frukost, slutade reg
net, och vi kunde gå genast efter fru
kosten. Morgonbön hade vi haft före
frukosten.) - - Vägen gick även nu
över höga berg, och vi sågo många
träd och vackra utsikter. Vi vandrade
raskt framåt, men tiden kan ingen hål
la kvar --'- - . Plötsligt var det mörkt,
och vi fingo vandra en stund i mörkret,
innan vi komrrlO åter till vår skola i
byn.

Vi hade under vandringen fått mot
taga den helige Gudens beskydd och
ledning samt fått skåda vacker natur
och storslaget arbete vid floden. För
allt fylldes : våra hjärtan med lov och
tack till vår Gud.»

*
En liten förklaring! Att vi kunde o-å
så långt på dagen berodde på att vi ~å
dit~ägen börja~e i dagningen, kl. 1/ 2 6,
och höllo på drygt 12 timmar inberäk
nat flera vilostunder. På söndagen
fingo vi ju vila. :M åndagen hindrades
vi av ·regnet att börja vandringen ti
digt, men då kunde vi gå i mörkret, ef
tersom det var kända vägar sista delen
av vägen. Överallt längs vägen väckte
vi stort uppseende, ty byfolket äro ju
ej vana att se unga kvinnor på vand
ring. I den andra köpingen, som vi
passerade, kom polisen för att ta reda
på vad vi voro för folk! Det var där vi
åto middag. När han fick hora, att VI
voro »evangeliesalens» folk, blev han
nöjd! 
Kvällen efter hemkomsten hade vi
en samtalsstund i tredje klassen om
lärdomar, som givits under utfärden~
o~?
det var verkligen uppbyggligt.
Forsta delen av färden hörde vi starkt
kanondunder. Men Gud gav ordet ~
»Han har omsorg om eder» - - ~.
och det var nog!
Ingeborg Ackzel1.
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"'0 V Ä S E N T L I G H E T E R",
som fått samverka till det bästa i mis
:sionsarbetet.

En cykel.
På Svenska lVlissionens i Kina fält
hade en rövaregeneral på sin tid inta
git en stad, där några av missionärer
na bodde. Denne självutnämnde gene
ral var ytterst hård i alla sina omdö
men om missionsarbetet och m'i ss'ionä
rerna. Det återverkade på hans under
()rdnades inställning och bådade ej
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da genom skjutning högt och lågt.
:Missionären återvände hem. Genom
cykeln hade vänskapen blivit beseglad,
och när svårigheter hotade, voro både
generalen och hans underordnade vil
liga att hjälpa till rätta. - Så fick Her
rens tjänare tacka för cykelns medver
kan vid kulspruteinvigningen .

En festmåltid.
Det var kinesiskt nyår. Missionä
rern'a' inbjödo översten, borgmästaren
samt några andra av stadens mest in
flytelserika herrar på festmåltid. Alla

"Hans cykel var den enda på platsen."

gott för framtiden. Vad kunde ej hän
da om missionen i en brydsam situa
tion måste söka generalens stöd och
råd? I sin oro bådo missionärerna till
Gud.
En dag fick denne general som pre
sent av någon annan hög herre sina
tre första kulsprutor. Dessa måste
högtidligen invigas i staden inför allt
folket. Ja, t. o. m. missionärerna in
bjödos att beskåda skjutvapnen. De
äldre missionärerna uteblevo, men den
yngste fick representera dem alla. Han
cyklade dit. lYIen då hans cykel var
den enda på platsen vid denna tid, bl e
vo alla officerarna ytterst intresserade
av den. Hela kulspruteinvigningen för
rycktes minst en halv timme, ty först
generalen och sedan nästan alla office
rarna ville öva sig att cykla ett slag
medan tillfälle gavs. Ägaren till cy
keln var ängslig, men officerarna voro
stormförtjusta. Det blev livligt och
mycket glatt samspråk.
Kulsprutorna bleyo omsider invig

komrno, och hela samvaron var alltige
nom uppbygglig och god.
En kort tid därefter kom mo två nya
ämbetsmän till 'staden. De hade att
bl. a. inspektera alla skolor och se till
att de sköttes i enlighet med landets
lagar. Men i missionens skola tillbads
ej Suen Yat-sen. I stället hölls daglig
morgonandakt. Här måste bli en änd
ring, ty Suen måste tillbedjas varje
måndag morgon, och det kristna infly
tandet skulle upphöra. En svår tid med
allsköns hot och trakasserier följde
för missionärerna och de kristna lä
rarna. En dag blev det värre än värst.
Den nitiske inspektorn yrkade på att
missionären och förste läraren, som
buro största ansvaret för skolorna,
skulle fängslas. I vrede söktes manda
rinen upp. Men han vågade ej fängsla
dem. Då gick inspektorn till översten
och fordrade att han skulle sköta om
saken. Denne var ej alls hågad, fastän
han egentligen var tvungen att lyda.
Det kunde annars ha kostat honom
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hans grad. Han lyckades dock att skju
ta på saken så länge att den genom
vissa skriverier kunde omintetgöras:
- Inte kunde han fängsla den , som
nyligen bjudit honom på en god fest
måltid med mycket fläsk! Maten
hade gjort sin tjänst och missionärer
na tackade Gud därför.

Ett missöde.
Vid en offentlig middag i mellansko
lan placerades översten i högsätet vid
det ena bordet, borgmästaren vid det
andra och missionären vid det tredje.
Och så artiga voro de, att alla vid mis
sionärens bord för dennes skull av
stodo från vin. Under måltidens lopp
flyttar översten för tillfället över till
en tom stol vid missionärens bord och
önskar dricka d u-skål med denne, som
dock nekar att dricka vin och i stället
vill använda te. Slutligen dracks skå
len på detta sätt, men när översten
senare under dagen blivit överlastad,
pratade han hela tiden om att missio
nären ej ville skåla med honom, som
förr varit rövare. Det skulle missionä
ren få sota för.
Tiden går och missionären är ledsen
för att han oavsiktligt sårat översten.
En dag kom en major på besök till
missionären. Samtalet var öppet och
tilltalande . Bl. a. berättade majoren att
oversten, som nyligen skaffat sig 12
(tolv) cyklar, varit utsatt för ett miss
öde, då han cyklade i kapp med majo
ren, som red sin häst. Översten hade fal
lit av cykeln och slagit sig illa, förlorat
ett par tänder och fått en svullen näsa
ett par veckor. Men n u skulle han vara
på bättringsvägen. Då säger
missionären, att han gärna skulle vilja
gå på visit till översten, om han satte
värde på det. Majoren avrådde och me
.nade, att han nästa dag skulle komma
igen i överstens sällskap.
Nästa dag kommo de båda och bjö
dos på te och kakor. Ganska snart i
sam talet frågade m issionären om över
stens välbefinnande. Han hade ju fal
lit av cykeln i stor hastighet. Då brast
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översten ut i gapskratt och fann ett
nöje uti att detaljerat berätta om hän
delsen. Vid besökets slut voro murar
na mellan översten och missionären
försvunna, och alla mellanhavanden i
fortsä ttningen voro angenäma och
fingo i många avseenden bli till nytta
och välsignelse i missionsarbetet. Sär
skilt tackade missionären Gud för att
soldaterna och deras officerare mer
och mer besökte gudstjänsterna. Flera
av dem lämnade sig' även åt Gud .

En skioptikonapparats lins.
Vid ett rövareöverfall på en av
S. lVI. K:s städer kommo rövarna ä"ven
in på missionsstationen och ställde till
en del ofog. Bl. a. togo de med sig lin
sen till en skioptikonapparat i tro att
den skulle kunna inbringa mycket
penningar. Den växlade under några
år ägare gång på gång och fick ofta
gå som betalning för opium. En dag
sitter den utfattiga änkan efter en
opierökare och säljer en del småsaker
på gatan i den stad, där den ursprung
ligen rövats. :lVIissionären kommer, ser
linsen, känner igen den och köper den
tillbaka. Men ej nog med det. Kvinnan
kom i kontakt med missionen, som
fick rädda henne och hennes tvenne
söner från svältdöden samt varje sön
dag låta dem höra Guds ord till fräls
ning. Själv sade kvinnan, att hon sä
kert aldrig skulle vågat gå till missions
stationen, om ej linsen hjälpt henne
dit.
Ett skämtsamt ord, en vänlig hälsning.
Några missionärer kommo sent en
afton fram till stadsporten i en stad,
där S. 1\1. K. har arbete. Några ovän
liga soldater stodo på vakt. De ford
rade att allt bagaget skulle öppnas för
visitation. Hänvisningar till bekant
skap med deras chefer samt att en av
missionärerna permanent bodde på
platsen hjälpte ej. Då säger en av mis
sionärerna: "Det är så kallt här ute
i afton, och vi fryser om öronen. Här
ha vi tv å frotterhandciukar. som vi bra
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gärna skulle vilja klippa isär från var
andra och linda om öronen på ett par
av oss, .medan vi ordna denna sak. Kan
ni inte hjälpa oss att med ert svärd
skära itu dem?" Det var soldaten ge
nast pigg på och drog svärdet ur ski:
dan. Två andra höllo stramt i handdu
karna, som med det slöa svärdet om
sider skildes åt. lVIen under tiden hade
missionären i skämtsam. ton sagt:
"Det var då för väl att vi fick pröva
det svärdet på handdukarna först. Det
var rysligt slött. Nu hinner ni ju vässa
det, innan det skall brukas för allvar
ligare ändamål." Soldaterna skrattade,
och man blev strax goda vänner. Vi:
sitationen behövdes ej alls. 11issionä
rerna fingo fara. Och vänligt hälsade
dessa och soldaterna på varandra var
gång de möttes. Ambetsmännen brukade ej vilja
hälsa på soldaterna i porten. Att mis
sionärerna då ständigt gjorde detta,
satte de stort värde på. På den vägen
fingo många av dem intresse för att
besöka missionsstationen och guds
tjänsterna. Ej få soldater ha på det
viset undan för undan kommit i kon
takt med evangelium. Bland de krist
nas skara äro de i dag många.
Några lektioner i engelska.
Det hade blivit väckelse i en by. De
kristnas barn gingo i en nyupprättad
kristen skola. Hedningarna rasade och
en förfölj else började. Ganska hastigt
blevo flera av de kristna ledarna på
platsen förda till fängelset i staden. En
missionär och församlingsledarna i
staden skyndade till borgmästaren för
att söka bli sina fängslade vänner till
hjälp. Borgmästaren åhörde deras
framförda önskemål och synpunkter,
och sedan sade han, att han med stor
glädje skulle stå till tjänst: Han för
stod, att här hade man handlat orik
tigt. För övrigt ville han gärna bistå
de kristna. På sitt skrivbord i ämbets
rummet hade han alltid en Bibel, ·fast
än han ej var kristen. :Men han hade
för en del år sedan i annan stad under
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en tid fått lektioner i engelska. Detta
var han ytterst tacksam för och Yille
gärna visa det i handling.
Otaliga äro säkert de små händelser
i en kristens liv, och ej minst på mis
sionsfältet, som fått vara medel till att
öppna dörrar för evangelium och föra
namnet Jesus vidare. Här ovan blott
några, som i kritiska och svåra tider
fått bli av oanad välsignelse.
lVlartin Bergling.

Skomakaren, som icke blev

vid sin läst.
En resande kom in från gatan i en
liten stad och sporde skomakaren där
inne i verkstaden, om han kunde laga
hans sko.
Jo, det kunde ju gå för sig. Den
unge hantverkaren reser sig från sin
stol och visar den främmande herrn in
i sin lilla bostad vid sidan av verksta
den. »Var så god och tag plats här in
ne, medan jag lagar skon, det skall va
ra gjort på ett ögonblick.»
Medan skomakaren sysslar med
skon, ser den främmande sig omkring i
rummet, och han blir snart på det kla
ra med att det icke är någon vanlig
småhantverkare, han kommit till.
Längs väggarna stå hyllor med många
böcker, och då han ser närmare efter,
finner han att det är litteratur av lödig
art. Där finnes även böcker på andra
språk, och här är sannerligen Nya Tes
tamentet på grekiska ... och här Gam
la Testamentet på hebreiska. Mannen
förvånas storligen.
»Förstår ni grekiska och hebreiska?»
»Ja, något kan jag ju», säger sko
makaren.» J ag använder böckerna, när
jag förbereder mig till mina predik
ningar.»
»Är ni präst?»
» Jag är lekmannapredikant och pre
dikar varje vecka.»
»Och så är ni samtidigt skomakare?»
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»Ännu är jag kvar vid min läst, men
jag väntar att få resa ut som missio
när. Kristus dog för alla människor 
också för hedningarna, och jag måste
ut och förkunna frälsningens evangeli
um för dem.»
»Men hur skall det gå till, när ni
själv är fattig och er församling lika
så?»
»Det bekymrar mig icke. Jag väntar
stora ting av Gud, och jag vill våga
stora ting för honom. Hans löften sko
la nog hålla.»
Ja, så talade en gång en ung skoma
kare. Hans namn var William Carey,
grundläggaren av den moderna världs
missionen. Det var den ande och den
tro, som besjälade honom, som går
som en rak linje från skomakareverk
staden i Moulton till missionsfälten i
Asien, ja, ut till hela världen. Jesus
har givit sina lärjungar befallning att
gå ut och kämpa för världsherradömet
och i hans· kraft vinna det, och det är
människor av denne skomakares typ,
som Gud brukar till att hämta hem
segrarna.

E. L.

Avliden missionsveteran. En av den
syenska missionens banbrytare i Kina,
missionär J. A. Rinell, har enligt med
delande till Baptistmissionen avlidit.
Efter studier i Sverige och England ut
reste han 1894 till Kina, där han allt
fort var verksam. Rinell var en fram
stående personlighet och en framgångs
rik missionär. Som missionsledare ut
märkte han sig för stor klokhet och rå
dighet vid kritiska tillfällen. Många
oroligheter har han under sina långa
missionärstid varit med om där ute, så
som Japans krig med Kina 1895, box
arupproret 1900, kriget mellan Japan
och Tyskland 1914 liksom det nu pågå
ende kriget mellan Kina och Japan.
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Frälsningsarmen har icke behövt
vara arbetslös, sade kommendör Karl
Larsson vid Armens nyligen i Stock
holm hållna kongress. Tvärtom har man
under de två senaste åren haft gynn
samma tillfällen att komma i kontakt
med folklager, som man tidigare icke
nått. Landsinsamlingen har hjälpt Ar
men att i större utsträckning än vanligt
lindra nöden, som krisen förorsakat.
Den uppgift som fortfarande skall stå
främst på arbetsprogrammet är att
vinna ungdomen för Kristus. Med
Kristus kan ungdomen övervinna sina
fiender och bli hvudmaterialet i ett nytt,
starkt och lyckligt Sverige.
Kongressen har i år icke haft någon
Lidingö-dag,
såsom
annars under
många år varit fallet, utan samtliga
,möten ha hållits inne i Stockholm, de
större i Eriksdalshallen. Mycket folk
samlades till de offentliga mÖLcna. I
samband med kongressen har en scout
expo varit anordnad i Templet vid Ös
termalmsgatan
med
anledning av
scoutverksamhetens inom Frälsnings
armen 25-årsjubileum. Armens sociala
arbete har varit ovanligt omfattande,
och hjälpbyråerna ha haft långa köer
av hjälpsökande.
Försakelseveckans
slutsumma 1940 var 358,970 kr. och
påskinsamlingen i år blev 272,352 kro
nor. Båda summorna innebära en steg
ring fr ~ll1 föregående år.
Om missionsarbetet i krigstid har
ordföranden i Svenska Nlongolmissio
nen, red. J. Lundahl) skrivit i Sv. M.
bl. a.: De största svårigheterna ha för
orsakats av de avbrutna kommunika
tionerna mellan hemlandet och mis
sionsfäl ten. Sedan över ett år tillbaka
ha endast sex missionärer kunnat resa
ut, därav två till Indien över Iran och
fyra till Kina över Amerika. Post för
bindelserna ha varit ytterst långsamma
och oregelbundna och i många fall
omöjliga. Därför har den viktigaste
korrespondensen måst ske pr telegraf.
Inkomster ha ej i allmänhet visat
tendens till minskning. Tvärtom kan
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man till och med tala om en viss ök
ning, åtminstone i vissa fall. Det se
naste räkenskapsåret visar en in
komstsiffra för yttre missionen på över
sex miljoner kronor. Antalet svenska
missionärer bland icke kristna folk är
enligt senaste statistik 1,055. Dessut
om verka ett 100-tal i katolska länder
i Sydamerika. Församlingsmedlemmar
nas antal på samtliga svenska missions
fält uppgår i runt tal till 125,000, för
delade på 200 stationsområden.
Kristna järnvägsmännens förening
60 år.
Svenska Järnvägsmissionen, sam
manslutningen aV' personligt kristna
järnvägsmän i Sverige, har den S-lO
augusti i Motala firat sitt 60-årsjubi
leum. I denna stad hölls det första
mötet för kristna järnvägsmän den 6-
7 augusti 188I, och vid detsamma voro
icke mindre än omkring 300 personer
närvarande. Sedan dess har föreningen
varje sommar hållit ett gemensamt
stormöte, med undantag för 1940, då
tidsläget lade hinder i vägen. Missio
nens ledare var under många år till
sin död 1926 riksdagsman Axel :M odig.
N uvarande ordförande är överban
mästare Harry Genborg, Stockholm.
Sedan 1921 har föreningen egen tid
ning, Järnvägsmännens Missionsblad,
som utkommer med 12 nummer årli
gen, samt en jultidning, I Julekväll.
Sedan 1920 vel:kar inom förbundet en
manskör, bestående av över hundra
talet sångare.
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Kristligt studentmöte i Vadstena.
I stället för det nordiska studentmö
te på biblisk grund, som denna som
mar skulle ha hållits i Helsingfors, har
den 12-17 augusti ett student- och
gymnasistmöte hållits i Vadstena, an
ordnat a\' Sveriges Evangeliska Stu
dentförbund. Omkring 125 deltagare
ha bevistat mötet, och som talare ha
medverkat pastor Vilhelm Bergling,
rektor David Hedegård, pastor Joh.
Hagner, pastor Sven Holmström, dr
Fride Hylander och lektor Sven Lodin
m. fl. Kontraktsprosten Clas Törner
välkomnade mötet till Vadstena, och
kyrkoherde John Grafström höll ett
föredrag över ämnet: Håll er ditt livs
grund? l\'I ötets ledare var lektor Sven
Lodin och de tekniska arrangemangen
ha omhänderhafts av fil. kand. Len
nart Laring.
Förbundet för kristet samhällsliv
har haft s itt årsmöte i Karlstad. För
bundets ledare är dr N atan~el Beskow.
Andra män i förbundets ledning äro
kyrkoherde Sam. Thysell, Norrköping,
och kyrkoherde J. Lindskog, Stock
holm. Talare vid konferensen voro
bl. a. lektor Emilia Fogelklou-Norlind,
agronom vValdemar Svensson och fil.
lic. Ansgar Eeg-Olofsson. Föredrags
och ciiskussionsämnen voro: Den sven
ske kristnes ansvar för vårt folks inre
och yttre politik, Den svenska kristen
hetens ansvar för vårt folks sedliga
hållning, Splittringen och enheten,
m. fl.

REDOVISNING
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under aug. 1941.
Allmänna missionsmedel.

o

1141. Jes. 35: 4, till \Ville Berglings
underh. . .. ....... - .... - ....
1142. »Min sovvagnsbiljett ) ... . . . . .
1143. A. G., Östersund, ) missionsof
fep
1144. G. P ., Boden
1147. I. B., Duvbo, till ) Herrens
•••••

•

••••••••••••

o

•

•

••••

•

•

•

0

' 0

••

•••

verk ))
1148. E. A., Gbg., »3 aug. )) ... . ....
1149. D . H., Öjebyn, gåva av tack
sam åhörare . .. . ............
1150 . 13. o. K. L., Sthlm
1151. C. J., Järnboås .. . . . ..........
1152. E. D., för S. L ., gm d:o . .....
1153. K. L., o. A. K., d:o, gm d:o . .

•

••••

400:
6:
10:
20:

•••••

_

•••••

•

•

•

•

_

•••••

o

•••••

•

•••

15:
20:
10:
30:
5:
2:50
2:50
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1154.
1155.
1156.
1158.
1159.
1160.
1161.
1163.
1164.
1165.
1168.
1169.

1170.
1171.
1172.
1173.
1174.
1175.
1176.
1177.
1178.
1179.
1180.
1181.
1182.
1185.
1186.
1187.
1188.
1189.
1193.

1191.

1192.
1193.
1196.

C. N., Mörlunda
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..... . ..... .
38:
länk» ................ ..
20:
H. A., Broddetorp .......... . 100:
E . o. G. N., Edsberg ....... . 200:
A. O., Norderön ........... . 100:
~kä.~.s tads södra Yngl. o. Jung·
fruforell. ... ... .......... . . .
40:
20 :
H. o. L J., Gbg. . . . .... . ... .
G. H., Luleå ............... .
50:
H. H., Yttervik, gm A. B. , Skel
lefteå . ...... . ... .. .... .. .. .
25:
E. J ., Boden, till Joh. Aspbergs
underh . . . ... ...... . ....... .
50:
:VI. R, Vetlanda, » tackoffer på
70-årsdagen » .... . ........ .. .
5:
A. c., Sthlm, _ vid »minn e t av
hemgångne Au g. Bergs 80 -års
dag 10/8 » .... . .. . . . . . ... .. . .
10:
2:30
En ficksparbössa
.. .. . . ... .
Koll. i Jäckviks kapell vid T.
20:
Lindgrens besök 3/8 ........ .
En vän, '> på åttioårsdagen en
liten blomma på Aug. Bergs
grav » ......... . .... .. ..... .
10:
D. o. S. K., Ekenässjön , till
Ebba Vid e ns underh. . . ..... .
15:-·
6')'
Koll. i lilriksdal 8/8 .. . . ... .
50:-
Värne Missiollsförsaml. . . ... .
D :0 resebidrag ... . .... . ... . .
10:
Koll. i Värne 10/8 ........ . . .
47:10
A. J., Duvbo, »till vår käre
:\ug. Bergs minne 10 aug. » ..
10:
»Tack för rosorna på vägen )) ,
på 65-årsdagen gm A. B., Skel
lefteå .. . ... . ............ .. . 150:
M. Ö., sparb. medel, gm d:o ..
9:75
L. Ö., d:o, gm d:o ..... .. .. .
5:35
Ingeborgs Vänner, Katrineholm
30:-----'
H. C., Stocksund, till »utresor
na » . .... .. ... . ......... . .. .
10:
" Ett bidrag » . .... . .... .. ... .
5:
25:
:VI. o. D. B., Österkorsberga ..
»En minn esblomma på Aug.
Bergs 80-årsdag» . . ......... .
10:
L. H., Lund, »tionde» .... . .. .
5:
O. H. K. V. missionsbidr.
100:- , Bäckseda Mfg 60:-,
Hösa Mfg 10 :- , VetIanda Ung
dL sparb. medel 221 : -, till M.
Lindens underh.: Björkö Ung
df. 45 :- , Korsberga Vngdf.
50:-,
till
Bloms underh .:
Björkö Ungdf. 45:-, VetIanda
Ungdf. 150:-, L e mnhults Ung
df. 25 :- , Korsberga Dngdf.
100 :- , Slättåkra Ungdf. 40:- ,
Holsby UngdL 100:- ....... . 94G:
Ur en hemgången _missions
väns sparbössa, gm K. N., Gbg
11 :50
A. O., Norderön .. . ........ . 150:
R. Ö., Holsbybrunn, en blom 
ma vid fröken Karin Larssons,
Kristdala, bår .. ; ........ -.. .
10:
A. N., Bjärnum, »tackoffef'l ..
25:
~ En

1197.
1203.
1204.
1205.
1206.
1207.
1208.
1209.
1210.
1216.
1217.
1218.
1219.
1220.
1221.
1222.

1223.
1224.
1225.
1226.
1227.
1228.
1229.
1230.

1231.
1232.
1233.

A. B., Skellefteå . . .........
L K., Katrineholm .. . ......
J. G., Hbg ............. . ...
L., Norderön ..... . ........
E. S., Rödjenäs . .. ..........

19~
.
.
.
.
.

30:
25:
25:
20:
25:-
10:

E. K.............. . ... . ... .
), Två gamla vänner», gm J. G.,
Hbg ............. . ........ .
7:
G. o. T. N., Norredsbyn ..... .
5:
Kyrkliga Missionskrets., Norr
tälje, koll. 18/ 8 vid symöte . ...
10:
Vänner i Burön o . Orviken ..
13:
K. K., Björköby ... . ....... .
20:
1. K. , Linköping, till Ebba Vi
dens underh.. . .... . ... . .... .
10:
A_. S. , Björköby
. .......... .
35:
M. H ., Sävar .. . ........... .
25:
»En länk » ... . ........ . .... .
10:
Strömsborgs Vilohems spar
bössa, sommaren 1941 ..... .
18:06·
?vlellansvenska Kfum distr. .. , 400:
Tillägg
till offerstunden å
Mauritzberg, T. B., Bjärnum ..
10:
O. ~1., Sthlm , i st. för blommor
vid fru Mina Stålhammars
bår ..... . .............. . .. .
5:
En blomma till d:o .... . .... .
5:
J. H ., Smedslätlen , till d:o . .. .
5:
A. o. M. L., Sthlm, till d:o ... .
5:
E. J ., Kullavik, »Guds tionde »
8:25·
.M. B., Sthlm, i st. för blommor
vid fru Mina Stålhammars bår
5 :
Kamraterna i Duvbo, till d:o . .
30:
iVI. R., Agunnaryd . . ........ .
40:
Länksammandragningen K F.
U. K:s sommarhem, Hittarp pr
Hbg ............... . ..._._._._.__
12_5_:_
Kronor 3,724:31

Särskilda ändamål.
1145. .-\. . R., Lomma, till Ida Söder
berg att anv. efter gottf.. . ... .
1146. A. B., Duvo, till kvinnoverks. i
Tali ... . ....... . .... . ... . .. .
1157 . E. o . . G. N., Edsberg, till Maria
Petterssons barnh. . ........ .
1162. G. H., Luleå, till \1edhjälparef.
1166. U. L., 10 år, Jäckvik, sparb.till
T. Lindgren, all anv. för en
faltig kinesflicka ...... . .... .
1167. E. J., VetIanda, till G. Carlen,
alt anv. enl. överensk. . .....
1183. Koll. vid vår lilla fören. för
S. M . K. »sommarmöte », till E.
Bergquist, all anv. efter gottf.,
gIn S. B............ . .... . .. .
1184. H. C. , Stocksund, till medhjäl
pal'fonden ........ . .. . ..... .
1194. R Ö., Holsbybrunn, till Ida
Söderberg, alt anv. efter gottf.
1195. A. R, o. H. H., till Ida Söder
berg för kvinnoarbetet, gm H.
H., !\-lalmö ........ . ........ .
1198. E. S., Kristdala, till L Ackzell
för barn- o. kvinnoarb.
i Tali
I

20 :

10:
100:
25:
25:~

30 :- 

6:25.

30: 
10:
40:-
30:
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1199. E . N., till Dagny Nordgren, att
anv. efter gottf. .............
20:
1200. E. O., Karlskoga, till Runa
Häggs födelsedag, att anv. för
barnverks. ..................
30:
1201. 3 o. 4 kl. i Lonnhyttans skola,
Karlskoga, till d:o ..........
4:38
1202. L K., Katrineholm, till L Ack
zell, att anv. efter gottf. ......
25:
1211. K. F. U. wI.-pojkarna i Tors
torp, till Joh. Aspberg, för en
kinespojke .. . ...... .. ......
16:50
1212. E. A., Alingsås, till Dagny Nord
gren, att anv. efter gottf. ....
50:
1213. A. J., till Maria Petterssons
harnh., gm H. L, Älgarås ....
10:
1214. Barnhemsvän, f\.lgarås, till d:o,
gm d:o ........... . ... . .....
5:
1215. S. F-m, till Anna Spiras min
ne, för lidande Kinabarn .. . .
5 :
Kronor 492:13
Allmänna missionsmedel
Särskilda ändamål

.3,724:31
492:13

S:a -under aug mån. 1941 Kr.

4,216:44

Med varmt tack till varje givare!
»Lova Herren, min själ , och förgät icke, vad
gDtt han har gjort. »
Ps. 103: 2.

Missionstidningen

Sinims Land,
organ för Sv enska Missionen

Kina,

utkommer 1941 i ::;in 46 :e årgång.
Tidningen utkommer med
året.
brev

Den
fr å n

innehåller

20

nummer om

uppbyggelseartiklar,

missionärerna,

berättelser

från

missionsfältet, meddelanden om hemarbetet
och missionsnotiser från olika fält.
Tidningen kostar: helt år kr. 2 :50, halvår
kr.

I

:50, ett kv a rtal kr. 0 :90.

Till utlandet kostar den kr. 3:- pr år.
Prenumeration kan verkställas på posten
men ställer det sig fördelaktig a re för Missio
nen om den verkställes på vår Exp., Drott
ninggatan SS, Stockholm.

R edaktionen.

IN NEH ÅL L:
Nöden störst - hjälpen närmast. - Doktor Fries 80 år . - t Mina Stålhammar. - ':Gud har
börjat att visa oss sin storhet." - Från Red. o. Exp. - Från missionärerna. - Oväsentlig.
heter. - Skomaka.ren. - Från När och Fjärran. - Redov. - Missionstidningen Sinims land.

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm.
Telefon: 104459. 105473. Postgirokonto n:r 50215.

Boktr. AjB P. A. Palmers Eftr.. Sthlm.
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" Av nåden" ---.,.- så heter den första
frälsnings nyckeln, och den har som
sin motsats en som heter: " Av eder
g6: 3.
A v nåden ären I frälsta genom tro
själva." Paulus hade prövat båda 
- och det icke av eder själva, Guds
mycket noga. Luther likaså. Och de
gåva är det- icke av gärningar, för
komma båda till samma resultat. Den
ena nyckeln: fullkomligt oduglig. Den
att ingen skall berömma sig. Ef. 2: 8,
andra: en skatt, ett fynd, som de icke
g.
A v n å d - g e n o m t r o. Se här
nog kunde prisa Gud för och icke nog
den evangeliska kristenhetens båda
anbefalla åt frälsningssökande själar.
nyckelord, eller låt oss säga nycklar. Har du gjort samma erfarenhet?
Eller har du måhända Iförväxlat nyck
Ledd av Guds Ande, synes Paulus ha
varit den ' förste, som upptäckte dem. ' larna, när du sökt komma in i fräls
Han använde dem också flitigt både ningsvisshetens helgedom? Försök då
för egen del och i de församlingar, som nu på allvar med nådens nyckel!
han grundat. Snart därefter blevo de
"Genom tro" - så heter den andra
undangömda för århundraden, till dess
frälsningsnyckeln, som i dag anbefal
Martin Luther på nytt upptäcker dem les. Den har som siq motsats en som
och ger dem dess hedersplats åter. heter: "Av gärningar." Välj också här
Låt oss se litet närmare på dessa n:y-ck som apostlarna och reformatorerna
lar, som för Paulus och Luther voro trons nyckel! "Våga dig dristelig, tro
dyrbarare än allt guld i världen.
att Jesus gjort allt för dig!"
Lita du såsom trons mänrliskor fÖ~
* Ur »För varje dag» för den 25 aug. 1941.
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re dig helt på honom, som är all nåds
Gud! Försök icke att lägga någon an
nan grund för din frälsningsvisshet, än
den som är lagd, Jesus Kristus. Den
grunden håller.
H j. H i l b e r t s.

Henrik Tjäder 75 år.
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Missionär Henrik Tjäders 7s-årsdag
hör redan till det förfl utna, då detta
nummer a v vår tidning kan u tsändas till
läsekretsen. Vi beklaga att meddelande
om -högtidsdagen ej gjordes i förra num
ret av vår tidning och införa i stället
nu, fastän sent, hans bild och frambära
vår lyckönskan.
Den 3 okt. 1866 föddes missionär
Tjäder, och den 12 mars 1888 bevilja
des hans ansökan om att få utgå såsom .
missionär inom Svenska Missionen i
Kina. Han ut reste till Kina 1889 o<:h
var missionär Erik Folkes förste man
lige kamrat. I boken om Erik Folke,
s6ni 'nu håller på atttrytkas; återges
någ-ra rader, som vittna om missionär
Folkes glädje över att missionär Tjäder
kom: »Äntligen har jag fått hälsa min
broder J'jäder välkommen, just när han
bäst behövdes, och han har a11tsedan den

första dagen varit mig till ov~irderlig
hjälp och välsignelse,» - 
Missioll~ir Tjäder ~lr alltså en länk,
som förelIar oss med 'Wlissionens tidi
gaste [tL Hans namn nämnes redan i
S. NI. . K:s första ;hsberättelse, Hans
aktiva tjänst i Kina varade till 1933,
då han v~inde åter ti Il hemlandet. I
Kina tjänade han med stor iver och hän
givenhet såsom evangeIii förkunnare,
men skolverksamheten ägde också hans
varma intresse, Efter hemkomsten till
hemlandet kämpar han i ständig förbön
för utbredandet av Guds rike därute,
Vi tacka Gud för vad han givit ge
nom denne sin trogne tjänare åt oss
såsom missionsorganisation, och vi
tillönska honom nåd och välsignelse för
dagar och [tr, som ännu ligga framföre,
samt till sist, då levnadsdagen är slut,
en rik ingrll1g i vår Herres och Frälsa
res härlighet. Till missionär Tjäder ut
tala vi också med anledning av högtids
dagen Missionens varma tack för hans
insats i v~lr gärning och för den gemen
skap, som vi fått och få äga med honom.
»Evigheternas konung, den oförgäng
lige, osynlige, ende Guden, vare ära och
pris i evigheternas evigheter!» (l Tim.
I: 17.)
M artin Linden.

Tack!
På min åttioårsdag fick jag bland
andra värdefulla gåvor mottaga ett par
kinesiska bronsstakar och ett rökelse
kar, likaledes i antik kinesisk brons.
Jag har sökt att brevledes tacka så
många givare som jag kunnat identifie
ra, men jag vi11e gärna ä ven genom Si
ni ms Land till dem jag inte så kunnat
nå, framföra ett varmt tack. Stakarna
synas mig tala om vår .uppgift att vara
ljusbärare, och rökelsekaret om den of
fertjänst som vi äro kallade till. Gud
löne envar som i kärlek bidragit!
Karl Fries.
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Länksammandragning i Häl:::
singborg.
»Vad som är omöjligt för människor,
det ~ir möjligt för Gud.»
Dagarna närmade sig den 23-24
aug., då det skulle bli »Länksamman
dragning» i Hälsingborg, men det var
regnigt, blåsigt och kallt, och vi, som
skulle logera på K. F. U. K:s sommar
hem »Solvik» i Hittarp, vore för utrym
mets skull mycket beroende av vädret.
Vi fingo gå den enda säkra väg som
finnes - bönens väg - och bedja för
allt, och då också för vackert väder.
Vår glädje var stor, då lördagen den
23 kom solig och skön. Herren bönhör
de oss nu som alltid. Kl. 7 e. m. hade en
stor skara samlats. Där var deltagare
frflIl 1tfalmö, Lund, Klippan, Kristian
stad, Vejbyslätt och Stockholm, och då
vi samlades i den blomstersmyckade
samlingssalen, möttes vi alla av ett
hj~i.rtligt välkomm<.:n. Som ett ord från
Herren histes Jak. 1:17 och Rom. 8:
32. Det var s[t gott att redan från första
stund få bli påminda om, att »vi vänta
stora ting från Herren», han som vm
skänka oss allt med Jesus Kristus.
Efteråt samlades vi ute i det stora
garaget, som förvandlats till matsal.
Väggarna voro klädda med gula och
blå skynken, mattor funnos på golvet,
och kulörta lyktor voro upphängda, där
var och en på nytt kunde läsa: »Väl
kommen ». Ett långbord var dukat, och
vid var kopp kunde vi finna ett bibel
språk och ett litet knippe gula och blå
blommor. Där sutta vi ett 50-tal och
njöto av te och smörgås.
Ett stort glädjeämne för oss alla var
att missionärerna Thyra Lindgren och
Ella Nilsson kunde vara med hela tiden
och på söndagen doktorinnan . Guinness
och missionär Selfrid Eriksson.
Då måltiden var över, samlades vi
till aftonbön, och Ella Nilsson talade
till oss över ordet: »Mästaren är här
och kallar dig till sig.» Det var ett bud-
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skap som den sörjande Marta vid Lasa
rus grav fick att framb~ira. Överallt där
TvIästaren gick fram och mötte själar
hade han något att ge dem. Det var ju
bel och glädje där Jesus gick fram. Den
bl inde mannen fick sin syn, den lame
fick stå upp och g[t, den döde fick liv,
de spehilska blevo rena, de bundna lös
ta, men han kom också till dem som inte
längtade efter honom. De fingo ibland
höra ord, som läto hårda, men också de
talades i kärlek. Mästaren går fram
likadant i dag, över hela vår jord, även
där synd och hat regera. Han går fram
mitt i vår lidande värld. Överallt går
han fram och kallar själar till sig. Hans
ord gå till många vid fronten, vid sjuk
lägren, till dem i synd bundna. Budska
pet når till alla: »Mästaren är här och
14allar dig till sig.»
Det är ljuset i mörkret. Det är -det
som gör att vi se allt ljusare och hopp
fullare. Det stora, underbara är att han
också är här i kväll. Vår Mästare är
mitt ibland oss och vill utföra sitt verk
i oss. Kanske någon får höra' ett döman
de ord. Någon synd, som du är bunden
i, får sin dom. Han är här för att göra
oss fullkomligt fria och bind.a oss fast
vid sig själv. Vi skola få skåda något
stort. Du som går i ovisshet över något,
han vill ge dig visshet. Du som har et1
oroligt hjärta, han är här för att ge dig
ro. Han kommer kanske till dig som går
och sörjer. Du har bara att stå upp och
komma. Han säger i kväll: »Följ mig».
Vi böra minnas, att vi skola följa i vår
Mästares spår, följa Jesus på offervä
gen. Han kanske behöver säga: »Följ
mig som du har följt mig förr!» Vi få
inte koppla av, inte slå oss till ro eme
dan det är svåra tider. Jesus behöver
oss. Giv Mästaren ett öra som lyssnar,
ett hjärta som är öppet, så att du efter
dessa dagar kan säga: »Mästaren har
jag mött, och han har gjort stora ting
med mig.»
Mästaren vill ha oss lika Marta, som
går åstad med detta bud: »Mästaren är
här och kallar dig till sig.» Är du villig
att tala om din -Mästare, som kan lösa,'
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hela och glädja? Vill du gå tillbaka här
ifrån och bjuda själar, som gå d~i.r vän
tande, till Jesus?

*
Det var en gripande stund. Gud ta
lade till våra hjärtan, och vi kände be
hov av att stanna kvar inför Herrens
-ansikte till bön och tacksägelse. »NIig
själv, mitt allt, jag lägger uppå Ditt
altar ner» var den solosång, som avslu
tade kvällens möte. Med tack till Gud
i våra hjärtan för allt vad vi fått »krö
po så alla till kojs».

*
En ny nådedag, en strålande, solig
dag, en välsignad dag, fingo vi alla
vakna upp till. Redan kl. 9 samlades vi
ute i det fria till morgonbön, och Thyra
Lindgren frambar ett underbart bud
skap med orden i Hebr. 12: 2: »Se på
Jesus, trons hövding och fullkomnare.»
Sedan togo vi alla plats ·vid de i häst
skoform dukade långborden, där gröt,
smörgås och kaffe läto sig väl smaka.
Det var sommar och sol, ja, lyckliga
unga människor, som här fingo dela allt
gott med varandra.
Kl. I I samlades vi till bibelstudium..
Doktorinnan Jane Guinness talade mäk
tigt, gripande och rannsakande om bö
nen : Jak. 5: 16. Elias liv var ett liv
i bön. Han var en rättfärdig man. Livet
betyder så mycket för bönen. Varför är
bönen så ofta arm och svag? Ps. 66: 18.
Om det är något orätt i vårt hjärta,
hindrar detta bönesvaret. Mark. I I: 25.
Ett oförlåtande sinne ar ett hinder i vår
bön. Hjärtat är inte rent, om du tar
illa upp en förnärmelse eller ett förbi
gående. Vi böra vara renade i Lammets
blod, och vi böra bedja: »Herre giv mig
ett kort minne för oförrätter!» Det bör
vara klart mellan Gud och oss, men
också oss människor emellan. I Petr.
3: 7· Om förhållandet inte är rätt mel
lan man och hustru, mellan föräldrar
och barn, så kan det förhindra bönerna.
Likaså kan en Ii ten sak mellan före
ningsmedlemmar och medlemmar i för-
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samlingen bli till stort hinder. Låt oss
icke fastna i orätt förhållande till nå
gon människa! Jak. 4: 2, 3. Själviskhet
i bönen. Vår egen framgång, planer,
trevnad, vill så gärna bli det förnämsta,
men vi måste genom Guds nåd bli fria
från själviskhet i bönen. Jak. I: 6, 7.
Tvivel och delad håg äro hinder i böne
livet. Det är otro. Hur skola vi få tro?
Se bort ifrån människor och från dig
själv och se upp till Herren! Ge dig ut
i bönen liksom Elias! Det är intensitet
i Elias böneliv, av både kärlek och vilja.
Elias bön var en uthållig bön, och såda
na bönemänniskor behöver Herren.
Herren svarar inte alltid som vi vill
och mena, men bönesvaret kommer.
Doktorinnan Guinness slutade med
att tala om vad en missionär vill att du
och jag ska bedja om, och sedan fingo
vi sluta den stunden med gemensam bön
och förbön för de våra på fältet.
Kl. 2 serverades middag, och då hade
skaran ökats till 60 för att senare på
e. m. närma sig loo-talet.

*
Till e. m:s möte samlades vi i Hittarps
missionshus, som fylldes till sista plats.
Polismästare J. Palm} ombud för Kina
länkarna i Hälsingborg, inledde mötet
med orden: »Kom idag i min vingård»,
och frågan kom till oss alla: »Vad gör
du och jag ifråga om arbetet i vingår
den?» Sedan talade Thyra Lindgren.
Till avgudatemplen dra de stora skaror
na upp - från motsatta hållet kommer
en ensam missionär. När skola Kinas
millioner få lära sig att bedja till levan
de Gud? Missmod håller på att komma
över missionären. Då höras · tonerna
från en sång, sjungen av några späda
barnaröster: »Skall det bli några stjär
nor i kronan en gång?» De orden fingo
bli till stor välsignelse för missionären,
och de som på vägen hörde sången stan
nade, lyssnade och undrade över den.
Barnen hade fått lära sången i sitt nu
kristna hem, men det hade inte alltid
varit så. Vi gå några år tillbaka. Hust
run i hemmet var kristen, men mannen
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var hedning. Hon fick lida mycket, blev
inlåst, fick hugg och slag och fick pfL
inga villkor gå till möten. En gång lyc
kades hon komma iväg, men fick vid
hemkomsten svåra slag och skällsord.
Under allt sade hon stilla: »Du får slå
mig hur mycket du vill, men du kan
aldrig ta bort Jesus ur mitt hjärta.» Det
grep mannen, och han föll ned och l~im
nade sitt hjärta åt Herren. Då han döp
tes vittnade han och sade: »Det är tack
vare min hustrus uthålliga bön, som jag
nu ·står här.» Då reste också hustrun på
sig och sade: »Jag är så lycklig och
måste tacka. och prisa Gud, men också
ni måste hjälpa mig.» Hela församling
en föll ner på sina knän och prisade
Gud. - Nu var hela familjen kristen,
och barnen fingo sjunga om Jesus. Svå
righeter mötte dem. Det fick dock allt
vara medel att föra dem närmare Her
ren.
Spännande och fyllt av ande och liv
berättade vår missionär gripande skild
ringar däruti från. Hon talade om en
kvinna, som lugn och stilla gick över
gränsen till det himmelska hemmet, ty
hon visste, att hennes två små barns
framtid hade hon fått lägga i den stora
fadersfamnen. Vi fingo också riktigt
leva med därute och se huru de kristna
fingo gå ifrån hem och hus samt huru
de sökte sig till en grotta, där de kunde
samlas i bön.
Sedan fingo vi lyssna ti 11 en körsång:
»Vid korsets fot» och till en solosång:
»Alla tvivel bär till Jesus.»
Därefter talade missionär Selfrid
Eriksson om hur missionens väg har va
rit en offerväg, en trons väg. Om jag in
te tror på en sak, så vill jag inte riskera
något för den. Det är nödvändigt att vi
ha tro på missionen. Det finnes olika
slags tro. - Den tro som finns fast den
ingenting ser, vars ursprung är Gud
själv, - och den tro som först måste se,
likt Thomas. »Saliga äro de som icke se
och dock tro.» }'arbror Erik Folke var
en sådan. Han gick utan att se och utan
att någon stod bakom honom. Då han
kom till Shanghai, visste han inte vart
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han skulle gå, men det visste Gud, och
han sände en man som skulle visa vä
gen, den väg som Gud själv utvalt och
banat. Vi skola smitta ifrån oss liv,
men vi kunna det icke om kristendomen
ej är verkligt levande i vårt eget hjärta.
Kristendomen fick l iv tack vare att Je
sus dog för dig och mig, och kristen
domen kommer endast att leva om män
niskor äro villiga att ge sina liv. »Om
icke vetekornet faller i jorden och dör,
så förbliver det ett ensamt korn.» John
och Betty Stam, de båda mission~irerna
som fingo ge sina liv, voro ett sådant
exempel. »Kristi kärlek tvingar oss.»
Efter mötet samlades vi, hela stora
skaran, för att njuta av kaffe med dopp.
En del av deltagarna måste redan nu ge
sig iväg, lyckliga och glada över vad
de fått, och vi andra, som kunde stanna
kvar, samlades till: Ordet fritt. Det var
många som vittnade om vad Gud fått
göra och vad denna samvaro -fått betyda.
Och då uppbrottsstundetlJ kom, strålade
allas ansikten av glädje över att vi fått
länkas närmare Gud och närmare var·
andra.
A. E.

Missionsafton i Kungshö1ms
församlingssal.
Söndagen den 28 sept. var S. NI. K .
inbjuden till Kungsholms församling
för att deltaga i en missionsafton. En
högtid blev det, V3!rmt välkomnade ble
vo vi, och hemma kände vi oss. Den sto
ra, vackra församlingssalen var fylld
till sista plats . .
Komminister Gustaf Kihlstedt inled
de genom att läsa Jes. 49: 8-20: »Jag
bönhör dig i behaglig tid - - -».
Därefter hälsade han alla varmt väl
komna: »Svenska Missionen i Kina står
för oss i en romantisk glans», sade han
bl. a. » En ung student förnimmer Guds
kallelse, och i tro på Gud och i hans
kraft går han ut till Kina. Våra· sände
bud i denna tid behöva på ett särskilt
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sätt bäras a v hemförsamlingens förbö
ner, och vi behöva få ökat ansvar. Gud
är en hjälp i nöden, väl beprövad, till
honom sätta vi vårt hopp. »
Missionsföreståndare li1artin Linden
uttalade ett tack för att vi fått samlas
och fingo känna samhörigheten. Då
Erik Folke första gången reste ut till
Kina, gjorde han det utan att någon
missionsorganisation åtagit sig ansva
ret för hans underhåll. Han gick på
Guds kallelse och var viss om, att Gud
ville ha honom till Kina. Sedan han
kommit till Kina, bildades en kommitte
i Stockholm för att förmedla gåvor, an
taga och utsända nya missionärer. Nu
har Missionen omkring 60 missionärer
och dessutom mer än 300 kinesiska med
hjälpare. Vi behöva över 200 .000: - kr.
om året, och fastän vi icke ha någon
egen församlingsorganisation i hemlan
det bakom oss, har Gud i kärlek sörjt
för oss och fyllt alla behov och gör det
alltfort. Vi ha av Gud fått vänner, och
de bereda oss tillfällen till samvaro
med andra, missionsintresserade, såsom
det t. ex. är ordnat här i kväll. Vi önska
att denna samvaro skall bli till välsig
nelse och Guds namns förhärligande.
Teol.
doktor, kyrkoherde Oscar
](rook höll därefter ett inspirerande
föredrag. Han börj ade med att citera ur
ett brev, skrivet år 1241 av kejsar Fred
rik II till konungen av England. Brevet
är så modernt, att man häpnar över det.
Kejsaren talade om krig, som förröctde
l~inderna, om faran från öster, om
splittringen inom de kristna leden o. s. v.
Och till sist förklarade han, att det enda
som kan rädda världen är de kristnas
enhet och front mot de nedbrytande
makterna. Samma förhållanden som
rådde på 1200-talet råder nu . Aven nu
finns faran från öster! Men därbakom
ligger Kina med sina" myllrande miljo
ner. Kina går mot en ny tid, och vad
kommer inte det att betyda, då Europa
ligger blödande. Som Kinas ledare sit
ter en man, som börjar sin dag med att
läsa i sitt Nya Testamente. Då vi höra
detta- ska vi säga oss: Vise vad-Gud
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kan göra. Gud har makt. Gud kan göra
under. Tro på Gud och den han sänt!
Vi ska fylka oss kring honom, och vi
ska offra för att förkunnelsen må nå ut "
i världen. I intet annat än i förkunnel
sen a v Jesu Kristi evangel ium finns det
något av värde. Tänk på alla arbetarlla
runt om i världen! De äro frontkämpar.
Vi ska stå bakom i bön och offer. Vet,
att Guds verk är icke förgäves.
Komminister B. Ramsten sjöng där
efter Geijers psalm: »Jag vet en häls
ning mera kär. »
Fruarna Dagny och ilJ argaret Berg
ting berättade gripande om vad Gud
förmått och alltfort förmår att uträtta i
och genom kristnade kineser. Och det
visade, att Guds verk är icke förg~ives"
Fröken Lisa BI01n talade något om of
fervägen - offertj~insten både då det
gäller Ii v och medel.
Fröken Ingrid T/Vär-ngård sjöng: »NIer
helighet giv mig.»
Under det att psalmen »Tillkomme
di tt rike» sjöngs, upptogs en kollekt
som blev 201: - kr.
Till sist avslutade komminister Joh.
H off med en kort aftonbön. Först läste
han en del ur ett brev från Svenska
Kyrkans missionär i Kina, fröken Wil
ly Stenfelt. Det valT skrivet den 14 juli
och talade om svå righeter och dyrtid
men också om glädje i tjänsten. Detta
brev har en uppgift att fylla här ikväll,
sade talaren. Här har talats om de stora
behoven, och bönen om vårt dagliga
bröd har Herren satt mitt i »Fader
Vår». Det visar, att vi ha rätt att fram
bära alla våra behov och alla våra be
kymmer inför Gud.
Efter psaimen: »Din sol går bort,
men du blir när » frambar doktor Karl
Fries ~1issionens tack för allt vi fått
mottaga av vänlighet och gåvor.
Med glädje och tacksamhet se vi till
baka på denna högtid. Må den bli till
välsignelse för alla deltagarna och för
verket därute!

H. B.
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kunna ha ett eget bord vid försäljnin
gen, och gåvor till deras bord såväl som
till de övriga försäljningsborden mot
tagas med tacksamhet. Må försäljnin
gen ihågkommas i missionsvännernas
förböner!

Bönemöten för Svenska Missionen i
Kina.
U nder de senaste åren ha tisdagsbö
nemötena i Betesdakyrkan ej varit så "Hans Stjärna i Östern."
väl besökta, som vi önskat. Detta har
Svenska lvIissionens i Kina illustre
givit anledning till samtal och överlägg
rade missionskalender »Hans Stjärna i
ningar, avsedda att utröna huruvida nå
östern» föreligger nu i det närmaste
got kan göras för att få flera deltagare färdig att expedieras, och rekvisitioner
i dessa bönestunder. Därvid har fr~m
mottagas tacksamt på Sv. 1-,tIissionens i
olika håll framhållits, att tiden (kl. 7 Kina exp., Drottninggatan 55, Stock
e. m.) ej är lämp(ig. De, som ha sitt ar
holm. Priset är i år häft. kr. I: 75;
bete i affärer, sluta ej den dagliga gär
kart. kr. 2: 25 och klotband kr. 3: 25
ningen förrän efter 6 samt hinna ej per ex. Då minst 5 ex. rekvireras läm
att få middag och bli färdiga att kom
nas 25 % rabatt, men köparen betalar
ma till ett möte kl. 7. För husmödrar är frakten. Vi motse med tacksamhet rek
detta också ofta svårt o. s. v. Vi ha visitioner.
därför beslutat framskjuta tiden för mö
tet till kl. 7.30, och eftersom denna tid Adressförändring.
ej passar i Betesdakyrkan (på grund av
Rektor och fru J oh. R ,t"nmans nya
ett annat möte där på tisdagskvällarna)
adress från den 20 september är: Oden
och vi nu ha möjlighet att samlas på gatan 106 3 tr., Stockholm. Telefon:
S. lvI. K:s expedition, k:omma tisdags
3 2 4 6 57·
bönemötena fr. o. m. den 14 oktober att
Inackordering på Missionshemmet.
hållas på S. M. K:s expedition) Drott
ninggatan 55 3 tro med början kl. 7.3 0
Giister mottagas för längre och kor
e. m. Vi inbjuda varmt till deltagande i tare tid (även över en vecko-helg) på
dessa bönestunder.
Missionshemmet i Duvbo. Närmare
Varje fredag kl. 2 e. m. anordnas ock
upplysningar lämnas a v husmodern:
så på S. 111. k:s expedition bönestund) fröken Lisa Lundberg) adr. 11issions
till vilken vi hälsa alla, som kunna vara hemmet Duvbo, Sundbyberg 2. Tel.
med, varmt välkomna.
282013.

KinaIänkarna i Stockholm
Brev Ifrån Kina.
samlas på S. lvI. K:s expedition tor s
Ett brev från missionär lV! alte Ring
dagen den 16 oktober kl. 7 e. m. Alla berg, daterat den 20 sistl. juni, har an
varmt välkomna!
länt till missionssekreterare Bergling.
Det meddelar bl. a. att missionärsparet
Försäljning för S. M. K.
Ake och Frances Haglund återrest till
sin station i Yungtsi samt att missionä
Den sedvanliga försäljningen för
rerna i allmänhet, så långt man i Yun
Svenska Missionen i Kina, som varje år
cheng visste, voro vid god hälsa och
anordnas av våra syföreningar i Stock
holm, hålles V. G. i år onsdagen den 3 gott mod. Fru Gerda Carlen hade dock
legat en tid på grund av något ont i ett
december på K. F. U. !VI.) Birger Jarls
gatan 35 (ingång från Snickarebacken). ben. - Må vi ej g!ömn1a att i bön fram
bära våra kära missionärer och dem,
Vi bedja att få anbefalla försäljningen
bland vilka de ha sitt arbete!
åt missionsvännernas hågkomst.
»Kinalän:karna» hoppas a tt ä ven i fl r
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Fadersomsorg och änglavakt
under resan mellan Hoyang
och Stockholm.
»Ty han skall giva sina änglar be
fallning om dig, att de skola bevara dig
på alla dina vägar.» Ps. 91: 11.
Vilken Fadersomsorg ligger ej bakom
de orden såväl som bakom alla löftena
i samma psalm! Vi läste den tillsam
man, Ida Söderberg och jag, innan vi
skildes den oförgätliga morgonen den
4 ian. i år. Att Herrens löften äro fasta,
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även Han, som lovat att jämna ut bac
karna och krossa kopparportarna. - 
- Nu ligger även det, som då låg fram
för, för alltid bakom! Nu kan det allt
sammanfattas i ordet »Godhet allenast
och nåd» . Nu jublar min själ till Guds
ära, ty Hans löften hålla.
Guds änglar! Ja, dem möta vi
ofta i människogestalt. En god och
lämplig eskort är icke det en Guds
ängel? HörCli icke våra kamrater inom
vårt eget eDer andra missionssällskap
inne i landet eller nere vid kusten till
dem? De öppna sina hem för de trötta

Kapellet i Ho}-ang, där avskedsmötet hölls.

ville nedanstående till Hans ära få vara
ännu ett vittnesbörd om.
Bakom lågo de rika dagarna, då Her
ren börjat tända Andens eld till väckel
se och nytt liv inom Hoyangs försam
ling, Bakom låg avskedsstunden i ka
pellet kvällen förut, när så många löf
ten givits för färden. Bakom låg stun
den, då den s.ista skymten uppfångades
av kamraten och de kinesiska medarbe
ta'rna, vilka följt med till den djupa ra
vinen .5 »li» utanför sta-den. - - 
Framför låg färden till hemmet långt
borta i nordväst. Framför låg det dunk
la, ovissa, farofyllda. wIen framför gick

resenärerna och bereda dem en »oas i
öknen» och lägga så mycket de kunna
tillrätta för den fortsatta färden eller
göra de långa uppehållen under resan
rika på ljusa minnen. Yäl må vi bland
änglavakten minnas v 9 ra trogna kine
siska kristna, som i många fall visa rent
av rörande villighet att bistå oss, då vi
komma i kontakt med dem och i bero
ende av deras hjälp. Kanske vi aldrig
sett dem förut, men när vi å ömse håll
varsebliva, att vi tj~in~ samma Herre
och Frälsare, är gemen~kapsbandet lmu
tet. Så ha vi till sist al a dem, som med
eller mot sin vilja, sig själv<l; omedvetet,
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gå Guds ärenden på det mest påtagliga
sätt.
Må vi dock ej med tanken på dessa
Herrens sändebud förgäta alla de osynli
ga! De, som vaka över oss vid varje vårt
steg, vid varje meter, som k ä rrhjulen
rulla upp och ned för branta backar,
över vida fält och genom' städer och
byar. De, som äro med vid varje sträc
ka, som den överfyllda lastbilen skakar
fram eller skottkärran hoppar på knagg
liga v~igar. De, som vaka över tåget,
antlngen det susar fram över Kinas
slätter eller i skarpa svängar genom Si
biriens djupa skogar. De, som skydda
oss, såväl när de skröpliga träbåtarna
föras över gyttjiga floder som när ånga
ren går över upprört hav eller den sven
ska båten stilla glider in genom den i
vårgrönska prydda skärgården. D e, vil
ka slå .sitt läger omkring ett i Herrens
vård bekymmerslöst barn, antingen det
sover i ett smutsigt v~irdshus, utan nå
gon annan hädd än den kärra, man rest
på, eller i ett rent och trevligt rum i det
stora missionshemmet i Shanghai. Ja,
dessa är det, »som sändas ut till tjänst
för deras skull, som skola få frälsning
till arvedel.» Hebr. I: 14.
Dock uppenbarar sig Fadersomsorgen
ej blott genom synlig och osynlig ängla
vakt utan även genom sin förutseend e
ledning. Vi sågo Hans ledande hand,
när vi efter något över en veckas vis
telse vid kusten fingo meddelandet om
krigshärarnas framträngande just ge
nom de trakter, vi så nyligen i lugn och
ro passerat. Att det finns något som
heter »beredda gärningar», bevisades
väl även av att båda ressällskapen, som
startade från Peking i maj, hunno hem
före det sista stora krigsutbrottet, vi lket
gjort den väg vi då färdades oframkom
lig. Och denna Fadersomsorg uppenba
ras ej blott i de stora händelserna utan
även i en mångfald av smådetaljer, så
att man a.v hjärtat kan sjunga »Jag
kan icke räkna dem alla» . Ja vi, ha en
stor Gud och en underbar Frälsare. 
- -'- Att draga fram alla dessa detal
jer från resan bleve för långt. }.Ilen ett
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par små exempel kunna ju få tjäna till
att bely sa det sagda.
Bussen förde min reskamrat (f. d.
språkskolekamrat) och mig mellan två
städer i provinsen Honan. Före dagens
slut skulle vi ha varit vid målet. Men
bussen var gammal och skröplig, vägar

»5koftkäl ran hoppar på knaggliga vägar.»

na lämnade mycket övrigt att önska,
och chauffören var obekant med väg
sträckan, vilket allt bidrog till att vi
vid mörkrets inbrott voro långt ifrån
slutmålet. Vi stego av i en större by,
lagade så att alla våra reseffekter kom
mo ned från fordonet, vilket väl inte
ens hunnit så långt, om ej de manliga
passagerarna ofta stigit av och skjutit
på, för att få bussen igång efter de
många motorstoppen. Här stodo vi nu
och sågo oss ganska rådvilla omkring,
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. En nyfiken skara kineser omgay oss.
- »Var finns det ett värdshus? Vill ni
hjälpa oss dit med våra saker?» - In
tet tillfredsställande svar. »Finns
det icke någon kärra att taga sakerna
på?» Nej det fanns ingen, och ingen
-gjorde en min av att försöka hjälpa oss.
:tvlen efter en Ii ten stund hörde vi en röst
tätt intill: »Äro ni missions's tationens
folk?» -- »Ja visst!» - »Kom då till
"mitt sjukhus härintill !» :Nlannen prakti
serade som läkare vid sjukhuset, och
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och möta?» undrade ressällskapet, som
i detta fall valr en dansk missionär, en
av Gud mycket använd själavinnare i
Kina. »Skulle vi eljest finna på ett
lämpligt hotell? - Hur skulle vi ordna
med vårt bagage? » Ja det var många
problem, som brydde oss, men vi lade
dem gemensamt i bön inför Gud. När
båten närmade sig kajen stod fröken C.
där och spejade. Plötsligt fick hon syn
på en hotell man därnere. Han ropade,
som om han fått syn på en gammal be-

Resa på S. M. Ks {å"lt i Kina.

missionsstationens kapell låg inom
området. Vi togo tacksa,mt emot erbju
dandet. I en hast blevo de förut liknöj
. ·da åskådarna hjälpsamma. Kostnads
fritt förde en hel stab av bärare våra
tillhörigheter till sjukhusbyggnaden.
Sj~ilva befunno vi oss snart i ett rent
'och snyggt rum. Det upptäcktes, att min
,ka.mrat och de vänliga kineskvinnorna,
som kommo och passade upp oss, hade
gemensamma bekanta på ett större sjuk
hus, och samtalet var snart i full gång.
Vi fingo intaga en synnerligen välsma
kande kvällsmåltid, rena bäddar gjor
des iordning, och vi somnade sed.aln
lugnt och i tacksamhet till Herren för
Hans änglavakt.
Angaren närmade sigDai ren. Vi vo
.ro försenade ungefär ett dygn på grund
av sjögång. »Skulle vännen \"ara nere

kant: »Goddag, fröken C., jag har kom
mit för att möta er!» Värunen, som
bodde ett stycke utanför hamnstaden
och ej kunnat infinna sig själv, hade
lagt all t tillrätta för oss. Hotel!mannen
hjälpte oss med bagage och allt. Myc
ket som vi fruktat för gick nu smärt
fri tt. Herren hade hört våra bönesuckar
och givit befallning om änglavakt. 
Slutligen vill jag taga tillfället i akt
och genom Missionstidningen Sinims
Land sända alla missionsvännem.a ett
tack för trogen bönetjänst. Det är ju
den, som sätter Hans hand i rörelse,
som styr världarna. Därnäst ville jag
framföra mina kamraters och den kine
siska ' församlingens varma hälsningar.
Från de våra i Shansi ha vi tyvärr varit
avkopplade i fyra år nu, d. v. s. ur stånd
att med dem samlas till den årliga kon
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ferensen eller f. Ö. råkas. :Missionspro
blemen inom de olika delarna a v vårt
fält äro synnerligen skiftande, men
»Herrens ögon överfara hela jorden, för
a tt han med sin kraft skall bistå dem
som med sina hjärtan hängiva sig åt ho
nom. (2 Krön. 16: 9). Det löftet gav Gud
mig vid en minnesrik stund under ett
uppehåll i Peking i våras, och det löftet
ville jag föra vidare till arbetarna såväl
vid trossen som vid fronten. Verket är
icke förgäves, även om svårigheterna
hopa sig. Segerfursten från Golgata går
framför och bereder väg. Den sista sön
-dagen i Kina gömmer på mer än ett ljust
minne, men det jag ville nedteckna här
.är synen aven nattvardsfirande kine
sisk försa.mling, en skara vid korsets
fot, firande Jesu döds åminnelse. Kan
icke även du som läser detta se bilden
för din inre syn? - Så länge det finns
en skara, som håller till vid källan som
flyter från Golgata, är segern given
trots allt motstånd. 'Ordet om korset
Kan ej förfela sin verkan, och kraft att
sprida budskapet giver Han, som bistår
,dem som med sina hjärtan hängiva sig
åt Honom. Låt ·oss därför hålla ut ej
minst i förbönens heliga tjänst! De våra
·därute behöva mer än någonsin få för
nimma kraften därav. Bedjen även att
·den väckelse, som begynt i Hoyang, må
fortsätta, fördjupas och spridas, Her
rens namn till ära och pris!
'
Eder i Jesus lyckliga

Astrid ,Löfgren.

'Guds rådslut skall gå

l

full::

bordan.~~

Våra Kära Vänner!
Det är två bibelord, som givits oss
att sända Er i denna hälsning. »Sön-
* Detta brev är i första hand en hälsning
till Östra Härads Kristliga Ungdomsförbund,
:men då det säkert kommer att läsas med in
tresse också av andra missionsvänner, införa
vi det i vår tidning.
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derslitna äro mina planer, yad som var
mitt hjärtas begär.» Job 17: II. »Jag
är Gud - - mitt rådslut skall gå i
fullbordan, och allt vad jag vill, det gör
jag.» Jes. 46:9, ro.
Det händer nog, att när Job och
många med honom se sina planer sön
dersii tna, Gud är i färd med att full
borda sitt rådslut. Måhända är själva
detta sönderslitande en del av Guds
plan. Ej blott att våra anordningar be
hövde undanrödjas för att ge plats åt,
vad Gud ville föra fram, utan kanske

detta krossande av våra beräkningar
var en väsentlig insats i vår egen fost
ran. Vi behövde gå igenom den nöden
för att formas för vår plats i Guds plan.
Och gäller detta för den enskilde;
torde det vara lika sant i det större sam
manhanget. Därför är det bäst att vi
släppa till oss . även beträffande dessa
vttre förhållanden och minnas, att Her
~en Gud, den Allsm~iktige, är Konung,
om vi än ej se allt redan vara honom un
derlagt. Då kunna vi bättre bära bör
dorna och uthärda denna tidens lidan
de samt frimodigt lägga i Guds hand
även våra omsorger för land och folk
och' Herrens verk i världen.
Just nu ha våra planer här för som
maren omintetgjorts. Inga resetillstånd
utfärdas för oss utlänningar, varför
inga besök kunna göras på de andra
stationerna, inga resor till kusten eller
någon svalare ort under hettiden, ej en
sjukresa eller resa för att vårda en sjuk.
Kanske det är så vi skola 'lära oss
»stilla vår själ, såsom avvant barn uti
sin moders famn».
' l\1en under allt detta har Gud sina
egna planer, och vi se, hur de föras
fram. Det blir allt flera frivilliga arbe
,tare, och ute p[l landsbygden, där dessa
kunna gå omkring obehindrat, samlas
folk än 'här, än där omkring Guds ord.
Mitt i all nöd har offervilligheten bli
vit större än någonsin. Att lägga på
kistbotten lönar sig ej, ty förr eller se
nare kommer ena eller andra sidan att
pressa ut det såsom krigsgärd. Då är
det bättre att ha gett det för Herrens
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verk. - Hunger efter Guds ord visar
sig även i att flera Biblar säljas än nå
gonsin under lugna tider, och att stän
digt icke läskunniga komma för att bli
undervisade i den fonetiska skriften, så
att de själva kunna läsa sin Bibel. 
Skol verksamhet och sjukvård fortgå än
nu utan ingripande, och vi tacka Gud
för dessa öppna dörrar. Vad framtiden
har med sig med avseende på dessa ar
betsformer få vi mottaga ur Herrens
hand. När han öppnar, kan ingen till
sluta, och när han tillsluter, kan ingen
öppna.
Vi tacka Gud för Eder delaktighet
med oss i Herrens verk och bedja, att
Ni må få allt rikligare frukt av Eder
kärleks offergärning. Om det är hans
goda behag, kanske vi en gång få till
fälle att tillsammans tala om Herrens
underbara gärningar och tacka för hans
ledning under allt. Att skriva om detal
jerna är i dessa tider ej lämpligt. Bed
för oss och för alla våra medtjäna.re, att
vi må kunna hålla ut och förhärliga
Gud, vare sig genom liv eller genom
död!
:M ed innerlig åtanke och förbön,
I Herren varmt tillgivna

Ethel och Carl F. Blom.

Den finska bibelns 30o-årsjubileum
skall firas nästa år, och trots kriget på
gå förberedeiser för detsamma. På sam
ma gång skall man fira 400-årsminnet
av den finska A.B.C-bokens tillkomst.
Jubileet kommer att firas i maj månad
och förlägges till IVlässhallen i Helsing
fors. I anslutning till jubileet ordnas
en mycket omfattande utställning av
äldre biblar och annan religiös littera
tur. Man håller på att insamla historiskt
material, och det är meningen att re-
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konstruera den finske boktryckaren Pe
ter vValds tryckeri. I ena ändan av
Mässhallen skall man uppföra ett litet
kapell, och i detta skall elen första fin
ska bibeln utställas.
Norska missionssällskapets
har nu utkommit. Det
framgår av denna att sällskapet under
1940 sålde 96.21 l ex. arv Bibeln. Under
hela 125-~trsperioden har sällskapet sålt
4 . l 5 l .295 ex. av den heliga Skrift.
Årsberättelsen innehåller en rad in
tressanta artiklar, bland vilka man fäs
ter sig särskilt vid en översikt över Bi
belns historia i Norge. Det heter i den
na bl. a. att det har visat sig, att svåra
kristider varit goda tider för Bibelns,
spridning.
Det betydelsefulla och omfattande
översättnings- och revisionsarbetet har
också fortsatt under hela 125-årsperio
den. 1916 utkom en separatupplaga av
NIarkus evangelium på nynorska, ett ar
bete som utfördes av professor A. Seip
pel, 1924 utgavs en fickbibel på lappska
av rektor Quigstad och 1927 utkom Nya ,
testamentet på nynorska, reviderat av
biskop Hognestad. 1930 var ett märkes
år, ty då var revisionen av riksmåIsbi
heIn slutförd, rättstavningsreformen av'
19I7 var tillämpad i de nya upplagor
na och de latinska typerna voro in
förda.
I 25-årsber~i.ttelse

Organisationen Hjälp krigets offer
hade förliden vecka sammanträde i'
Stockholm. Beslut fattades att ställa 500
kronor till den finske fältprosten Atti
las förfogande för anskaffande av litte
ratur till sårade finska soldater. Det har'
också föreslagits att svenska präster
skulle sändas till Finland, och under
handlingar i frågan ha inletts. Arbetet
bland krigsfångarna i Tyskland fortsät
ter. Marskalk Petain har skänkt meder
till 100 bibliotek för krigsfångar i Tysk
land. Ett parti ryska biblar, som fin
nas kvar sedan förra finsk-ryska kriget,.
skola nu utdelas bland de ryska krigs
fångarna i Finland.
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Sveriges första 'söndagssko!lläp.-arinna

har fått en minnessten på Karlshamns
kyrkogård, med anledning av att det i
.år är jämnt roo år sedan hon började sin
söndagsskola. Det var Amelie von
Braun, skalden Wilhelm von Brauns
syster, som blev pionjär i Sverige för
denna nu så viktiga och allmänt erkän
da kristliga verksamhetsgren. Nlinnes
stenen avtäcktes söndagen den 14 sep-
tember vid en högtidlighet på Karls
hamns kyrkogård . Minnestalet hölls av
kyrkoherde Th. Lindström, som i sam
band därmed erinrade om fröken von
Brauns livsgärning. Rektor Gust. Blom
berg och dr Nils Roden såsom repre
sentanter för Svenskasöndagsskolrådet
och Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen
höllo även var sitt anförande samt ned
lade kransar. Pastor B. Colstrup i Dia
konistyrelsen var även närvarande och
predikade i högmässan i stadens kyrka .
Amelie von Brauns söndagsskola i
Karlshamn fortlever alltjämt. Den fort
sattes närmast av fru Clara Ahnfelt,
den bekante evangeliske sångarens hust
ru, och omhändertogs sedermera av
Lutherska missionsföreningen i staden.
Denna förening firade också sin sön
dagsskolas hundraårsminne samma dag.
Även på andra platser i landet har min
net blivit uppmärksammat och jubi
leumsmöten ha hållits.
Röda Kors-brev från Eritrea.

Evangeliska
Fosterlands-Stiftelsen
har i dagarna genom internationella RÖ
da Korsets förmedling fått ett brev från
sin missionär i Östafrika, pastor Olle
Andersson. Brevet dylika brev få
blott innehålla 2S ord - meddelar att
pastor Andersson befinner sig väl och
är i full verksamhet, så att ingen an
ledning till oro för honom förel igger.
Det var avsänt från Geneve den I9 sep
tember. När det avgick från Asmara
är icke känt. Det är fem månader sedan
underrättelser förra gången kommo från
pastor Andersson.
Det var för att förhandla med de ita-
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lienska myndigheterna i Abessinien an
gående italienska statens övertagande
av missionens egendom därute, sedan de
svenska missionärerna tvingats lämna
landet, som pastor Andersson för två år
sedan reste ut till Abessinien. Någon
uppgörelse kom emellertid icke till
stånd. Nu hyser missionsledningen för
hoppningar om att kunna återupptaga
si tt missionsarbete d~ir.
På Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens
nyupptagna missionsfält i Tanganyika i
Östafrika har nu det första dopet kun
nat förrättas. På detta fält har missions
arbete upptagits efter det att de svenska
missionärerna av italienarna utvisades
från Abes'siniel1l. Atta missionärer arbe
ta f. 11. här.
Stiftelsens missionär Martin Nord
feldt har sedan ett och ett halvt år så
som superintendent överinseendet över
Berlinermissionens arbetsfält i Tangan
yika. På denna missions område finnas
mellan 2S och 30 tusen kristna. Pastor
Benander från svenska kyrkans mission
i Sydafrika biträder nu pastor Nord
feldt i arbetet. Berlinermissionens led
ning har framställt begäran om ännu en
svensk missionär till Tanganyika.
örebro missionsförenings styrelse
har hållit sitt höstsammanträde. Av rap
porter som framlades framgick att verk
samheten i såväl hemlandet som på mis
sionsfälten fortgå i full utsträckning,
ehuru förbindelserna med missionärerna
äro förs,vårade och i en del fall omöj
liggjorda genom kriget. Hittills har un
der året inkommit 2°4.119 kronor till
missionskassan.
Ett 30-tal av Ö. M:s hemmavarande
missionärer ha varit samlade till stilla
dagar i Eskilstuna. Missionsföreningen
bedriver en omfattande evangelistmis
s,ion, som särskilt i Norrbotten haft
mycken framgång. Mer än 500 evange
lister voro sistlidne vinter i verksamhet,
f.örutom de ordinarie predikanterna.
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HANS STJÄRNA I öSTERN.
38:e årg.
Redigerad av l11artin Linden.
InnehåJlsförteckning:
»Allt med Honom .» Av reseombttdet
Gust. A. Österberg .
August Berg, en missionens pionjär och
veteran. Av apotekare Karl N ilen,ius.
I Kina för 34 år sedan. Av . fil. d:r Karl
Fries.
Vår missionsuppgift, ett heligt arv . Av
missionsföreståndare Afartin Linden.
Sändebud till Sinims LancI.
En ung mans missionsgärning i Killa.
Av sekreterare Erik Olsson.
Hinder. Av missionär Carl F. Blont.
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Äldste Chi Shang-ching i Hancheng. Av
missionssekreterare A1 artin Bergling.
Glimtar från sjukvårdsarbetet. Av frö
ken Dagny Nordgren.
Sådd vid alla vatten. Av fröken Gerda
Gustavsson.
Den osynliga, bevarande Guds högra
hand. Av missionär Carl-Gust. N ord~
berg.
Bered dig att möta din Gud! Av missio
när Ake Haglund.
Rekvireras från Svenska Missionens
i

Kina

Förlag,

Drottninggatan

55,

Stockholm. Pris häft. I : 75; kart. 2: 25;
klotb. 3: 25· Vid köp av minst 5 ka
lendrar lämnas 2S % rabatt. Ej frakt
fritt.

REDOVISNING
för medel influtna

~ill

"Svenska Missionen i Kina" under sept. 1941.

Allmänna missionsmedel.

1234. »Till Ossies minne 1/9» .. ,
.1235. K . W. m. familj, en blom
ma på fru Mina Stålhammars bår
.............. .
1236. Koll. i Frösvi missionshus,
Romfartuna
............ .
1237. D:o vid Thyra Lindgrens be
sök, gm A. B., Klippan ...
1238. M. B., Hejde, i st. för blom
mor på fru Maria Petterssons grav
.............. .
1239. B. L., Ekenässjön, till Ebba
Videns underh. .. '.' ....... .
1240. Ö. H. K. u., resebidrag ..
1241. G. D., Krylbo
.......... .
1242. G. VI., Rögle
.......... ..
1245. F. o. E. M., Stocksund ... .
1246. M. S., Visby, i st. för blommor vid älskade syster Mi
nas bår
'" ............. . .
1247. S. o. E. S., Sthlm, d :0, till
älskade Minas bår
1249. Länkar fr . Umeå o. Obbola,
samlade till Länkmöte i Obbola
.................... .
1250. M. H., o. E. v. F., Nockeby,
»Vi tacka Gud för älskade
Minas ljusa minne» ..... .
1251. S. o. G. V., i st. för blom
mor vid Mina Stålhammars
bår
.................... .
1252. B. o. K. F., Storängen ... .
1253. r. B., Duvbo, till Herrens
verk
................... .
1254. »En vän», till Gerda Carlens

25: 

1255.
1258.
1259.
1260.

20:

1261.

15:

1262.

10:-

1263.
1264.

100:-

10:
50:20:
10:
50:

5:

1265.
1266.
1267.
1270.
1271,
1272.

10:
67:-

1273.
1274.
1275.

10:-

1276.
1277.

5:-

1278.

200:15:-

1279.
1280.

underh,
'" .............. .
30:
B. o. K. L., Sthim ........ .
30:
D. ]., Mogata ........... .
10:
Ölmstads Västra syfören. . .
25:
»Ett litet tackoffer fr. en
länk » ......,............. .
10:
»En länk, efterskörd till
Mauritzberg»
........... .
5:
M. P., Umeå, till E, Lenells
underh.
. ................. .
10:
F. J., Karlskoga ......... .
10:
E. J., Boden, till J oh. Asp
50:~
bergs underh,
. , ... ',' ....
M. A ., Norredsbyn, till R.
Häggs d:o
............ ..
50:
»Margits minne 10/9» .... . 1.000:
E. A., Vetianda, en blomma
vid V. Wictorin, Tranås, bår
20:
H. o. r. ]., Gbg ......... ..
20:
Koll. i Klippans missions
hus 7/9 ................. ..
81:
Klippans KristI. Ungd. för
en., till Hanna Erikssons un
derh.
.,' ........ , ....... .
50:
»Aterbetalt»
............ .
100:
Koll. i Grebo 6/9 ..... ',' ..
103:35
Vid Länksammandragningen
20Q.:
i Värna 7/9 ............ ..
Koll. i Björsäter 8/9 ..... .
20:
Norrköpingslänkarna, sparb.
medel
" ., ............... .
53:35
L. H., Uppsala, till Ebba Vi
50:
dens underh. .. '.' ......... .
»Fn länk»
........... , ..
10:
.»10/9 1941, tack för und
fången nåd» ............. .
10:
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1282.
1283.
1286.
1287.
1288.
1289.
1290.
1291.
1292.
1293.
1294.
1295.
1296.
1297.
1298.
1299.
1300.
1301.
1305.
1306.
1307.
1318.
1320.
1321.
1322.
1324.
1325.
1326.
1327.
1328.
1329.
1330.
1331.
i332.
1336.
1337.'
1338.
1339.
1340.
1341.
1342.
1343.
1344.
1345.

Gåva given i Bruzaholm ..
E. S. H .................. .
E. S., Strömstad ......... .
»En kärlekens droppe i de
stora behoven»
......... .
A. o. A. K., Stensjön .... .
En länk
................ .
B. F., »min söndagsbössa»,
gm A. B., Skellefteå ...... .
1. B., Boden ............. .
K. F. U. K., Hbg, koll. vid
T. Lindgrens besök
D:o Klippan, resebr. . .....
Missionskapellet,
Åstorp,
koll. vid T. Lindgrens besök
De ungas syfören., d :0, d:o
Ungd. förb., Malmö, d:o ..
Kinaiänkarna, Lund, d:o ..
Arbetsfören.,
Forneboda,
Mörrum, d:o
.......... .
Folkskolans elever, d :0, d:o
K. F . U. K. o. Böneringen,
Karlskrona, d: o ......... .
Församlingsh., Lyckeby, d:o
»Lovat Gud då sommarrnötet
blev inställt, en länk» ..... .
G. o . .A., Norredsbyn, till
Runa Häggs underh . . .....
L. M. F., till Frida Prytz o.
Maria Nylins d:o ........ .
»l st . för blommor vid Fas
ters bår »
............... .
r. K., Linköping, till Ebba
Videns underh. . .......... .
Skillingaryds KristI. U ngd.
fören.
. ................. .
A. E., Umeå ............ .
A. D., Lundsbrunn, en blom
ma på F. G. Dbgs grav 24/9
A. O., Norderön
........ .
Kinavänner Flisby, i st. för
kollekt
................. .
S. H., Orsjö
........... .
Borås-Sjömarkens
Kinakrets
................... .
Kinavänner, Lund
Höstgåva fr. två länkar ... .
E. S. o. S. S. .. .......... .
Syfören., Malmö, sparb. me
del
.................... .
K. ] ..................... .
Kinakretsen, Gbg till G. Goes
och C. G. Nordbergs underh.
Ynglingafören. Libanon, Gbg
Koll. i Högboda 17/9 .... .
Koll. i Takene 18/9 ..... .
D:o i Perserud 19/9 ..... .
H. E., Arvika ........... .
Koll. i Kronan 20/9
Inkomst från Kaffeserve
ring i d:o ............... .
]. F. E., till N. Styrelius un
derh.
. .................. .

SINIMS LAND
25 
100 
15 
10:
80:
20:
10:
5D:

21:

5:
42:35
50:
40: 
30:
47:

3:
52:47

5:
50:
10:

900:

5:
10:

1346. Koll. i Åmål 21/9 ........ .
1347. »Hälsning från Britta till
Runa»
................... .
1348. E. c., Grytgölsby, »minne
efter m 111 make » ......... .
1349. A. A., Mora ............ .
1350. L. U., Sthlm . . ........... .
1351. Några vänner vid sy fören.
på expo 25/9 ............. .
1352. M. M., Sthlm ............ .
1353. »Överskott på telegram » ..
1354. »Ivlauritzbergsgruppen», till
Dagny Nordgrens underh. ..
1355. E. L., Sävsjö ............ .
1356. »Tack till Gud för bönhö
reIse»
Klippan,
1357. KinaIänkarna,
sparb.
tömning,
till
H.
Erikssons underh. . ... .. . .
1358. E. S., KLärnIa ........... .
1359. K. F. U. K., Kristianstad,
';11 Ida Söderbergs underh.
i
1360. Koll. vid »Kinaaftoo»
Kungsholms kyrksal 28/9 ..
1362. »A vbetalning på radio» ....
1363. »Tack för mitt älskade hem»,
gm A. B., Skellefteå ..... .
1364. N. E., Gummark, gm d:o ..
1365. Ostra distr. av K. F. U. M.,
till M. Ringbergs underh. ..
1366. »En mottagen gåva given till
S. M. K.» ................
1367. »En länk» ................
1368. F. ]., Kinnemalma ........

78:87

5:
25:

5:
25:
40:
25:
8:49,
220:
30:-
10:

135:-
35:
350:-·
201:
50:
40:25,
25:
500:
25:
10:
15:

Kronor 6.926 :20·

50:

5:
10:
100:
12:
15:
150:
20:50
40:
30:
70:

5:
131:20
125:
17:20
13:35
10:
20:
32:32
35:50
25:

Särskilda ändamål.

1243. D. P., Tingsryd, till Maria
Petterssons ba rnh. . ...... .
1244. E. A., Borås, till d:o ..... .
1248. E. B., Kopparberg, till Maria
Nylin, att anv. efter gottf.
1256. A. B., Duvbo, till r. Ackzell,
för kvinnoverks. i lali ....
1257. Kinasyfören., Ljungby, till
............ .
d :os arbete
1268. Onämnd, till de nödi.
Kina
................... .
1269. E. L., Uppsala, till L. Gus
tafssons arbete
.. '.' ..... .
1281. Söndagsskolbarnen i Bruza
holm, till Maja Lundmark
att anv. bl. barnen ........ .
1284. Skolbarnen i Boda, vid G.
Gustavssons besök, till kines
barnen i Loyang ........ .
1285. A. H., Stensjön, till G. Car
len, att anv. efter gottf.
15 :-, till Arne Bendtz d:o
15:-.
.; ................ .
130~. Folkskolans 4 :de klass, till
T. Lindgren, att anv. enl.
överensk.
. ........•.......

10:
20:
10:-

5:-
200:
500:
25:
10:12
15:-·

30:-·
15:-
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1303. KinaIänkarna, 1tIalmö, till M.
Petterssons barnh . .............
68:
1304. O. N., Hbg, ti II d:o ..........
25:
1308. Vänner i L. M. F., till H.
VVang, iltt anv. efter gottf.
<J!J : ~
1309. D:o, ti II 1. Ackzell, d:o ..
46:
1310. D:o, till D. Nordgren, d:o
110:
1311. L. M. F., till I. Ackzell, för
de nöd!.
...............................
100:
1312. D:o, för fru Hsing underh.
Chiehhsien
.............. 200:
1313. D:o, för fru Gå d:o, d:o ..
200:
1314. D:o, för fru Kouh d:o, d:o
240:
1315. D:o, för bibelkv. underh.
hos L. Gustafsson ........
85:
1316. D: o, för d:o hos' r. Söderberg
150:
1317. D:o, ti 11 »kinabarnen» ....
10:c
1319. D:o, ti II G. Carh~n för de
nöd!.
100:
1323. S. T., Nockeby, till bibelkv.
underh. i Yungtsi .........
50:
1333. 1. A. M., till deras evang.
300:
1334. M. P., till Elna Lenell, att
anv. efter gottf., gm A. N.,
Bjärnum
................................
25:
1335. E. L., Arvika, för arb. bl.
barn
........................................
10:
10:
1361. Onämnd, till barnh. i Sinan
Kronor 2.662:12
••••••••••••

0

"0

~:q

Gåvor till Missionsh emmet i Duvbo.
Kontant:
»1919 Axi »,. till minne av August Berg,
25:-; I. W., l stället för blommor vid Anna
Norelius bår, 3:-; Hemmets bössa 33:-;
Kaffepengar vid syföreningssaml., 25 :35;
Hemm-ets bössa 14:-; D:o 12:-.
In natura:
E. VV., blåbär; 1. VV., Koralboken.
M ed varrnt tack till varje givare!
»Kasten alla edra bekymmer på honom, ty
han har omsorg Om eder.» 1 Petr. 5: 7.
Lisa Lundberg.

Missionstidningen

Sinims Land,

••••••

Allmänna missionsmedel
Särskilda ändamål

6,926:20
2,662:12

under sept. mån. 1941 Kr.

9,588:32

Med varmt tack till varje givare!
»Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en
hjälp i nöden, väl beprövad. » P s. 46: 1

10 okt.. 1941

organ för Svenska Missionen i Kina,
utkommer 1941 i sin 46:e årgång.
Tidningen utkommer med 20 nummer om
året.
Den innehåller uppbyggelseartiklar,
brev från missionärerna, berättelser friD
missionsfältet, meddelanden om hemarbetet
och missionsnotiser från olika fält.
Tidningen kostar: helt år kr. 2 :50, halvår
kr. 1:50, ett kvartal kr. 0:90.
Till utlandet kostar den kr. 3:- pr år.
Prenumeration kan verkställas på posten
meq ställer det sig fördelaktigare för Missio
nen om den verkställes på vår Exp., Drott
ninggatan SS, Stockholm.
Redaktionen.

INNEHÅLL:
Av nåd - genom tro. - Henrik Tjäder 75 år. - Tack! - Länksammandragning i HälsiDg~
borg. - Missionsafton i Kungsholms församlingssal - Från Red. o. Exp. - Fadersomsorg
och änglavakt. - Guds rådslut skall gå i fullbordan. - Från När och Fjärran. - Hans
Stjärna i Östern - Redov. - Missionstidningen Sinims Land.

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm.
Telefon: 1044 59. 105473. Postgirokonto n:r 50215.
Boktr. A/B P. A. Palmers Eftr•. Sthlm.

