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JESUS GAR IBLAND OSS.

I

Då Frälsaren i människogestalt ,gick
här nere berättas det om honom att
han vid tempelinvigningshögtiden i Je
rusalem en vinter gick av och an i Sa
lomos pelargång i templet. (Joh.
10: 22, 23.) Han ville gå ibland männi
skorna för att hjälpa, trösta och hela
andligen och kroppsligen lidande, · be
kymrade och söndertrasade varelser.
Lyckliga dem som mötte Jesus och
fick ha honom gående ibland sig.
Nu är det vinter igen. I dubbel mot
to ligga tunga gråa moln över oss.
Många fråga sig nästan huru solen ser
ut. Men mitt i tristessen, bekymrens
och ovisshetens gråa vinter går Jesus
av och an ibland oss. Nu se vi ej ho
nom kroppsligen, men andligen är han
dock där och lika mäktig som någonsin
att hjälpa och lägga till rätta.
Vi fingo sluta det gamla året under
hans hägn. Vi ha fått börja år 1943
med samme älskande Frälsares nåde
fulla löften såsom vår fasta, orubbliga
tillgång." J ag är med eder alla dagar
intill tidens ände." Det har Jesus sagt,
och det är mer pålitligt än jordens alla
starka riken eller dess mäktige. J a, t. o.
m. himmel och jord skola förgå~ innan
något av vad han sagt kan ändras. Nu
väntar Herren Jesus på att vi skola
taga honom på orden och för detta
kommande år gärna följa honom vart
helst det bär. Då skall intet olycks
bringande öde bestämma våra förhål
landen~ utan allt planeras av den Evi
. ge, som brukar vad han låter oss möta

här i tiden för att mera lösa oss från
jorden och fästa oss vid sitt eviga, him
melska rike.
Under vägstycket som ligger fram
för oss möter oss kanske både glädje
och sorg. Låt oss taga emot bäggedera
i Jesu sällskap, ty när han går ibland
oss får allt sitt rätta evighetsperspek
tiv. Och mörknar världen omkring oss
alltmer, låt oss då säga som Emmaus
lärjungarna en gång sade till den upp
ståndne Frälsaren: "Bliv kvar hos oss,.
ty det lider mot al:ftonen, och dagen
nalkas redan sitt slut." Var förvissad
om att han då blir kvar.
Jesus går ibland oss och vill ::<:>rtsätta
därmed tills han får föra var och en
som i tro vill gå i hans sällskap dit som
han själv planerat; till den plats där all
jordens ve hör till det förgångna, till
det Nya Jerusalem, till det tempel,.
vars pelargångar äro mångfaldigt skö
nare än Salomos tempels. "Och han
förde mig i anden åstad upp på ett
stort och högt berg och visade mig den
heliga staden Jerusalem, som kom ned
'från himmelen, från Gud, med Guds
härlighet. Den glänste likt den dyr
baraste ädelsten, den var såsom kri
stallklar jaspis." (Upp. 21 :10, IL) Eja,.
vore vi där! - Men medan vi vänta,.
'vilja vi ha honom gående ibland oss för
att vi i hans kraft skola få samla in sjä
lar för hans rike, dyrköpta själar från
Kina, Sverige eller andra jordens ri
ken.
.A1artin B ergling.
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Hälsning från Dr Karl Fries.
Vid tröskeln till ett nytt år befinner
jag mig genom Guds ledning på Ersta
sjukhus i följd aven lindrig hjärnblöd
ning.
Under den omsorgsfullaste vård av
läkare och sköterskor samt dagliga be
sök av min kära hustru har jag enligt
de sakkunnigas utlåtande gjort vissa
framsteg som giva förhoppning om åter
ställelse. När denna kan komma står i
Guds hand. Just nu får jag tag;l );BJott
en dag, ett ögonblick i sänder».
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Det är en obeskrivlig trygghet i a.tt
veta sig så omhägnad av Guds kärleks
fulla makt.
För de ta.lrika bevis på kärleksfullt
deltagande som kommit mig till del från
många vänner inom S. :M. K. vill jag
härmed få uttala mitt varma tack och
tillönska dem, vår missions vänner i
skilda delar av landet samt våra tro
fasta medarbetare i hemlandet och på
missionsfältet Guds rika välsignelse för
varje dag av det begynnande året.
Kol. I: 9 - 20.
Karl Fries.

Vid årsskiftet.
Då det gamla året slutar och ett nytt
börjar, ga tankarna lätt tillbaka och
framåt. :Man tänk·er på vad som varit
och frågar sig' vad som kommer att
hända. Så är det för oss såsom enskil,
da personer, och så är det också för
oss såsom missionsvänruer och medlem
mar av missionsorganisationer.
Personligen känner jag vid detta
årsskifte mera än annars behov av att
HL tacka för kärleksfullt förtroend·e och
uppmuntran ' under det gångna året. Da
garna före jul måste jag intagas på
sjukhus i och för operation med anled
ning av blindtarmsinflammation. Jag
kom därför ej att sända några jul- och
nyårshälsningar. Nlen jag har fått mot
taga sådana, och de ha givetvis i detta
läge berett mig särskilt stor glädje.
Nyårsaftonen fick jag genom Guds nåd
och hjälp komma hem från sjukhuset,
där jag under sjukdomstiden fick röna
skicklig och alltid villigt given om
vårdnad av alla, med vilka jag kom i
beröring. :Mitt hjärta. flödar därför vid
årsskittet över av glädje och tacksam
het.
1tled tanke på vår mission ges ock
så många och stora anledningar till

tacksamhet, och jag känner behov av
att få betyga detta. Vi stå i tacksam
hetsskuld till både Gud och de vänner,
som han gett åt oss.
Det gångna året har ej varit utan nöd
och bekymmer. Bland det mörka må
särskilt nämnas sorgebudet om att mis
sionär Nils Styreli us tagits ifrån oss.
och arbetsuppgiften härnere. Det kän
des så svårt att få det budet. Han var
oss al la så kär och syntes oss så oum
bärlig: Ylen även i dödsskuggans dal
lyser Jesus-ljuset klart, och vår väns
minne lever ibland oss i ljus och väl
signels·e. Så hjälpte Herren oss genom
den nöden, och han har hjälpt oss ge
nom all annan nöd. I outsäglig trofast
het och kärlek har han burit oss ' under
år 1942 och fyllt våra behov. Må vi
gemensamt tacka !-ionom för allt!
Tanken på erfarenheterna under året
som gått fyller oss också med tack
samhet till NIissionens vänner och skaf
fare. De ha varit Guds redskap och ha
med kärleksfull och glad offervillighet
~·amt med innerligt deltagande i förbön
och arbete för :Missionen förmedlat
hjälp till oss från Gud. Kära Vänner
och NlecIarhetare ~ Innerligt och varmt
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tacka vi Er alla för all t under dagar
och år som gått.

*

Tankarna gå också fram~lt.
Vi veta S~t litet om vad det nya [lre t
och framtiden b;ir i sitt sköte . :Men yi
veta, att vi behöva möta alla komman
de erfarenheter »med Gud och hans
vänskap, Hans Ande .och ord Samt brö
ders gemenskap Och nådenes bord». 
Huru skulle vi kunna reda oss utan
Gud? Och huru skulle det bli för oss
utan gemenskapen med Herrens vän
ner? I nöd, trångmål och svåra strider
behöva Yi Gud och hans outsägliga
rikedomar såv~il som kärleke ns gemen
skap med alla Herr·ens v~inner. Och
detta behöva vi ;lvcn i ljusa, lyckliga,
framgångsrika tider. :Må därför under
det nya året vår gemenskap med Gud
alltid vara innerlig och varm! Och må
vi också alla fft stå i en innerlig ge
menskap med 'Varandra! :Missionen och
missionärerna behöva stå i innerl ig
gemenskap med missionsvännerna, och
de sistnämnda behöva förvisso också
gemenskapen med missionen och mis
sionärerna. Ja, a!1a behöva \.- i gemen
samt i innerlig kärlek utföra dc upp
drag, som anförtros åt oss. 
Från denna synpunkt blir det också
ett tacksägelseämn·e, att vi alltfort El.
räkna först och främst med Guds nåd
och kraft men sedan också lned mis
si.onsvännernas bistånd i allt vårt ar
bete. Tack för förböner, som komma att
frambäras! Tack för kärlekens offer
. gåvor! Tack för arbete i samband med
anordnande av möten .och för hjälp med
s pridning av vår tidning .och våra pu
blikationer! Ja, tack att vi få räkna
med Er gemenskap i våra kommande
uppgifter!
»Han kommer, han kommer, den dag,
som vi bida, Den ljusaste dag, som i
världen har grytt, Då H·erren allsm ~lk
tig allena regerar Och satan och synd
för hans anlete flytt Och skapelsen,
frälsad från synder och strider, För
kunnar han's ära till eviga tider.»
1M art·i?'/, Linden.

Telegram från Kina.
Nyårsdagen k0111 följande telegram
avsänt från Yuncheng nyårsaftonen.
»Tack för telegrammen. Shansifäl
tets alla arbetare friska. H~tlsningar
fyllda av förbön. 11issionsvännernas
förböner mycket nödvändiga. Blom.»
Vi äro mycket glada och tacksamma
över a tt få detta meddelande på årets
första dag. Genom radion fingo vi ju
på julafton hälsning från Shensi- .och
Honan-missionärerna. Gud' vare tack
för att han hålli t sin skyddande hand
över våra syskon . Men vi förstå huru
nödvändigt det är att vi hålla ut i för
bön.
U tdrag ur brev.
Den IS sept. 1942 skriver Nlissionär
Blom.
»1 morse kl. I hade vi glädj.en mot
taga Lisa Gustafsson och Runa Hägg
som då kommo från Peking. Den förra
har blivit så underbart återställd till
hälsa och krafter och kommer nu efter
undersökning vid sommarens slut med
friskbetyg och friskt mod åter till sitt
bira arbete bland de små. Runa har
OCkSrL piggats upp mycket av ombytet
och friheten från det ständiga trycket
samt havsluft och salta bad. Det är en
glädje att se dem så duktiga. Ledsamt
nog fingo Estrid Sjöström .och Dagny
Nordgren ej inresetillstånd nu.»
IVlissionstidningen Sinims Land.
Kan vi göra något för att vår 111is
sionstidning skall Ht en större upplaga?
Den frågan instälJ.er sig ofta. På sam
ma gång som vi innerligt tacka alla de
v:inner som samla in prenumeranter
fråga vi, är det ej flera av vår tidnings
läsare som skul1e kunna skaffa någon
ny prenumerant. Tänk om var och en
skulle få en ny prenumerant, vad det
skulle betyda mycket.
Det vore en välsignad missionsgär
ning.
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Bönemötena för S. M. K. i Stockholm.
Våra bönemöten pfl S. :tvI. K:s expe
dition, sorn ej anordnas under julhel
gen, börja åter tisdagen den 12 jan. Id.
7.30 e. 1'Yl. och fredagen den. 15 jan. kl.
2 e. 1U. De fortsätta sedan i regel varje
tisdag kl. 7.30 e. m. och varje fredag
kl. 2 e. m.
Jllå förbönen aldrig tystna!
Inbjudan till syföreningsmedlemmar.
Jvledlemmarna i Syföreningarna I, II
och III för Svenska 1IIissionen i Kina,
Stockholm, inbj udas torsda gen den 1</
januari lel. 12m. till Fru Lucic Kdtl
stedt, Par11'tätaregatau I.
Restaurangkort och socl~er medtages.
KinaIänkarna i Stockholm
samlas på S. lvI. K:s expedi t ion torsda
gen den 14 jan. Id. 7.30 e. m. lVIecltag
socker och bröd för eget behov. V äl
h01i1na!

Hemförlovad.
Då meddL'lancle når oss, att någon av
dessa kära som Gud givit oss till med
arbetare fått hemb ud, känna vi huru
stort tomrum de lämnat e fter sig. lVlen
för deras kärlek och all rik gemenskap
i gärningen tacka vi Gud. Ivlinn·et av
dem förpliktar.
För några dagar sedan nfldde oss
budet att fru lvlar ia Lindholm, Hel
singfors, den 14 dec. flyttade hem till
Gud . .Minnena kom sä starkt ö,'cr oss .
De många åren hon med innerlig kär
lek följt ·d lr :Missions a rbete har satt
djupa spår efter sig. Vid ett besök, som
rektor Rinman gjorde i l-Ielsingfors i
slutet på I80o-talet, kom hon till en
levande tro på Gud. Genom rek tor Rin
man fick hon höra om vår l\1ission.
Sna.rt började hon samla en Ii ten krets
av barn och äldre till bön och offer. Ar
efter h har gåvorna kommit. »Syför
eningen Hoppet», Helsingfor s, kallade
de . sin lilla förentng. Till varje tlrs
möte säncle hon en hälsning till oss.
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1Ied gripenhet Listc vi hum dessa
våra V~lnner följde oss i förbön. Deras
offergiirning har yarit stor. F ru Lind
holm tackade och lovade Gud för att de
fingo vara hans iVIedarbetare. Nu har
hon nått målet varefter hOI1 innerligt
längtade. Hemma hos Herren är ingen
nöd ej heller några t~Lrar mer. Där är
evig gl;iclje inför hans ansikte.
Lisa Blo1JL

Missionärernas barn.
Vi ha ju st P~l nytt uppl evt jul och
nyftr. Det ;ir en tid, dä l1l ~l1lgas tan
kar mer ~l n vanligt syssla med dem
som äro ensamma ili\'·et eller långt
borta från sina n.iirmast-e. Kanske ha
missionens V;lllner då ej undg åt t att
t;inka P['l mission;ircrnas barn. Låt oss
samtala Olll dem nilgra minuter.
Inom S"enska ::\lission:cn i Kina fin
nas för n~lf\'arande 29 mission~lrsbarn
und r IS ~lr. .Av dessa ;iro IS pojkar
och 14 flickor. Förr 0111 å ren brukade
många av mission ~i r ern.as barn yistas
h~lr hemma för skolgång medan för
äldrarna arbetade i Kina. ~1en just nu
,är det endast fami lj<:n BergCJuist, S0111
för att kunna stå i arb-ctet på sin sta
tion i Kina ä r skild fr~ll1 tv å av sina
barn, gossen Ca rl-Olof (12 tu) som bor
hos sin morfar och mnrmor n,ere i Jön
köping medan ha n g,'tr i folkskola där,
samt hans syster Gunvor (9 år), som
vistas i Loyang för att hos missionär s
par,e t Aspberg g,'t i skola samman rnecl
d~ras bar n . Vad Carl-Oluf denna helg
skall ha längtat efter sina för~lldrar,
som han ej sett på omkri ng tre år. }\1en
säkert har han mött mycktn rik kärl·ek
från sina morföräldrar. so m göra a llt
för sin dotterson. - Om lilla Gunvor
under ht:lgen kunnat resa hem till sinå
förä ldrar i Ivlienchih veta vi ej.
Vilka missionärsbarn finnas ur:(kr
denna krigs- och farofyllda tid ute på
missionsfäi tct, fdgar n ~lgon. Missio
närsp are t Ake Haglund har hos sig i
:{ungtsi lilla Inga-Britt<l. (.omkr. 2 ~lf).
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Det är alltså det enda av missionärs
ba,rnen inom S. :NI. K. som finns i det
ockuperade Shansi. - I Shensi finnas
inga missionärsbarn av vår mission,
men i H ·o nan äro dels Bergquists två (2
flickor) samt Aspbergs fem (3 pojkar
och 2 flickor). Må vi minnas dem i för
bön. De kunna taga svår skada a v hems
ka krigsupplevelser, liksom också av
brist på lämplig näring då hungersnöd
och dyrtid just nu råda där de bo. Den
hedniska moralen som omger dem kan
också alh'arligt skada dessa kära barna
själar.
Det finns måhända någon missions
vän ~,om m,enar att missionär,erna skulle
vara ogifta för att mera effektivt kunna
fullgöra sin kallelsegärning. Och do d::
har det visat sig att just missionärs
familjen på ett {:nastående sätt genom
sitt kristna liv har fått bana väg för
evan.gelium in i en mångfald männi
skohjärtan. Och barnen ha ofta genom
sin blotta närvaro fått öppna hj~lrte
dörrar som annars vari t fullkomligt
tillbommade. Ett par exempel må här
tillåtas mig: Efter en lång resa då mis
sionärerna kom till en stad tvingades
de att trots skymningen och kylan stan
na vid stadsporten för en längre under
sökning av deras bagage. :Men plötsligt
få de som skola utföra undersökningen
syn på deras barn. Detta tar nu allt in
tresset och de nyss så omedgörliga ki
neserna bli både barnets och dess för
äldrars vi:inner, varefter färden utan
visitation kan fortsätta. Ej långt efter
detta får missionsstationen besök av de
soldater som velat göra undersökning
en där vid stadsporten. :\r u komma de
som vänner, vilka snart få en helt ny
syn på missionärerna och deras gär
ning. - En annan bild: En missionär
.sitter i sitt arbetsrum och har just be
sök aven hednisk herre. In komma
missionärens två små-pojkar skrikan
de och gråtande. Deras pappa åhör först
den enes klagomål till slut, sedan den
anc1res. K u väntar kines'en att de skola
behandlas pft. kinesiskt sätt, d. v. s. få
en örfil "ar så att de ramla långt bort
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på goh',et, men i stället händer något
annat. Pappan sägel' bara lugnt till si
na pojkar: »Tycker Jesus om detta?»
Pojkarna svara: »Neej!» »Vad
tycker han då om:» - »Att vi be var
ann om förlåtelse och äro snälla~» 
»Ja men, gör det då!» - Nu omfamna
pojkarna va,rann och be om förlåtelse,
deras pappa torkar tårarna och de
springa glada ut igen. Händelsen fick
ge kinesen en ny syn på kristen barn
uppfostran samtidigt som den fick bli
första orsaken till att elen mannen bör
jade söka Gud, vilken han också fann.
Huru många av våra mission,ärsbarn
(under IS år) vistas just nu' hemma i
Sverige? De tre missionärsparen Berg
ling ha sammanlagt 5 pojkar och 5
flickor, Nath.och Elsa Engbäck ha. I
pojke och 2 flickor, Selfrid och Han
na Eriksson ha 2 pojkar och I flicka,
:Martin och Anna Linden ha 2 pojkar
samt Erik och Ingrid lvIalm ha I poj
ke och I flicka. Förutom dessa är det
Carl- Johan och Elsie Bergquists ovan
nämnde gosse . Av dessa barn äro 9 un
der skolåldern medan de andra gå
olika skolor.
Bed för missionärernas barn att de i
ett tidigt stadium måtte få nåden att
helt gå på Herrens vägar och därige
nom även se den förmån det är att de
ras föräldrar blivit kallade att vara
evangelii budbärare i hednaIand. Då
blir offret, om och när det måste ske,
S~l mycket lättare än om barnen stå
främmande för Gud och föräldrarnas
kallels·egärning.
Jag läste nyligen i norska missions
tidningen »Korsmerket» följande som
grep mig. Därför tar jag mig friheten
att här återge det i översättning:
Det talades om missionärsbarnen och
om skilsmässan från föräldrarna. På
barnhemmet »Solbakken» skulle just
föräldrarna säga adjö till barnen innan
färden bar iväg till l\1adagaskar. Och
här vill jag använda berättarens egna
ord: »Och det är väl det mest påfres
tarJ.de och tunga då de måste skiljas
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från sina barn för många år. Jag var
på »Solbakken» en tid, så jag fick till
fälle att själv se och förstå det offer,
som både föräldrar och barn bringade.
Särskilt en aft.on står levande för mig.
Ute på pojkarnas rum satt en mor.
Det var sista aftonen hon på många år
bad aftonbön med sina två pojkar och
kysste dem godnatt. Tidigt nästa mor
gon gick båten, som skulle föra henne
och deras far långt - långt bort. Hon
gör sig stark för barnens skull. Men då
hon komm·er ut från pojkarnas rum och
går g.en.om köket kastar hon sig över
köksbordet och storgråter i det hon sä
ger: »Qch så säga m ånga att det icke
är något offer att vara missionär!»
WIen det är ej länge hon hänger sig
åt sin sorg, ty uppe på flickornas rum
vet hon att det ligg.er en Ii ten mörk
hårig flicka, som också vä ntar på mor.
Och tidigt nästa morgon medan bar
nen ännu sova - eller kanske ligga de
vakna? - glider båten från kajen läng
re och lä ngre bort - 8 års skilsmässa,
vad ligger ej i de åren a v stark längtan
från båda 'sidor!
Så blir det då breven och bönen som
blir förbindelseleden mellan föräldrar
na och barnen. De får ömsesidigt lägga
sina kära på Guds fadershj ärta och veta
dem vara trygga i hans vård. Jag
har ett litet minne till fr ån »Sol
bakken ». ~ - - 
Det är återigen en missionärsfamilj
som skall resa. Den yngste skall få föl
ja med far och mor, men de äldsta poj
karna på. omkring 8 och 9 år skola bl i
igen. De be om att få. följa med till
kajen, men »tant » menar att det är bäst
de bli hemma, ty det blir så svårt för
mor att se dem gråta. »Ja, men vi ska
vara så modiga, vi ska inte gråta, bara
vi få lov att följa med ned till kajen. »
De fingo lov, och nu är det sista far
väl sagt, och de stå så tappra och vinka
till far och mor och lillebror. Avstån
det blir större och större, och snart se
de bara som i en dimma de kära gestal
terna. Så säger den äldste: »Tant, tror
du far och mor kan se oss nu ?» »Nej,
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nu kunna de nog inte se er. » l\!Ied det
samma störtade tårarna fram.»

111! a:rtin Bergl-ing.

Ej glömd av Gud.
Det var dagarna före Nyår (kine
siska). Dyrtiden var svår. Dåligt med
förtjänsterna . Vad skulle de båda gam
la, som bodde ensamma, leva av de fem
första nyårsdagarna då ingenting kun
de förtjänas? Hade Gud övergivit dem?

De hö~c1e iu Gud till! De såga sig om
i det torftiga hemmet. Var det intet
som kunde säljas, så. att de kunde »Ko
nien» (passera året). Det enda tänk
bara var att sälja den där lertunnan,
som stod där i hörnet. Vattnet kunde
stå i ämbaren! Sagt och gjort. Den
gamle mannen tog tunnan på axeln och
gav sig i väg för att sälja den. På vä
ge n passerades en by och en kvinna
fr ågade: »Säljer du tunnan?» - »Ja»,
svarade han. - »Vad ska du ha? » 
»800 kash.» - »Jag ska ge dig 200»,
sade kvinnan. Så gick hon in i huset
för att fråga sin man. »200 kash », tänk
te säljaren, »det blir ej myck,et jag kan
köpa för det, men jag får väl inte mer.
Bäst jag säljer den.» Då kvinnan kom
tillbaka sade hon: »Vi vill ej köpa tun
nan!» - »Du får den ju för 200 kash!»
- »Vi vill ej ha den. » Det var alltså
intet ann a t att göra än att ta tunnan
på axeln .och gå fram till närmaste kö
ping och försöka sälja den där. Det ha
de regnat på förmiddagen och väger.
var våt och halkig och bäst som det var
halkade vår vän, föll och tunnan slogs
i bitar. Vilket öde! Hur skulle han kun
na komma hem utan både tunna och
pengar ? Ju mer han tänkte på saken,
dess mera .olycklig blev han. Just då såg
han ett stort träd i en rik mans grön
saksträdgård. Repet han haft om tun
nan hade han i handen och tanken kom:
»Gå och häng dig i trädet där. Var
ken du eller din hustru kunna reda er.
Bäst göra slut på det hela.» Tanken
kom så kraftigt a tt han helt spontant
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gick in i trädgården och började ordna
me.d snaran. Just då kom ägaren till
trädgården. Då han kom fram till man
nen frågade han vad han tänkte göra,
och vår nödställde självmordskandidat
talade om hela förhålilandet. Då den
rike mannen hört historien kallade hall
på sin dräng och gav order om att han
skulle ta fram diverse livsförnödenhe
ter, som han skänkte mann·en. Inte bara
det, utan drängen skulle bära hem det
åt honom. Med glädje anträdde de nu
vägen hem. Emellertid, då hustrun fick
så mycket matvaror, så både tänkte och
sade hon: »Detta står ej rätt till. Hur
kunde tunnans försälj ning inbringa så
mycket? Omöjligt.» »Bär tillbaka
a1ltsammans. Det står ej rätt till.» 
Inga förklaringar av vare sig mannen
eller drängen hjälpte. » Hur det än går
med oss och nyårsfirandet - detta kan
jag ej tro är riktigt. » Det var ingen an
nan råd än att de två måste gå tillbaka
med bördan. Stora ögon fick den
rike mannen då hans gåva återkom. Ef
ter förklaring av saken, sade han: »Jag
ska själv gå med och övertyga hustrun
din om att det är riktigt.» Så satte
sällskapet i gång. Då de kommo fram i
sällskap med grönsaksträdgårdens äga
re, som troligen ej var obekant för hu
strun,så tog hon med tacksamhet emot
gåvorna och de båda gamla fingo fira
ett av sina bästa nyår. - »Denna kvin
na hade fattat Kristendomens verklig
het hon hade blivit en sann Jesu
lärjunge», slutade berättar,en.
Händelsen berättades aven troende
vid vittnesbördsmötet under sommar
mötet här i augusti (1942) och förskri
v er sig visst fr ån nödå ren 1929- 32.
Nils Styrehus .

Bed för missionärerna och
upphör el med att skriva till
dem.

LAND
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De första vita bladen.
Ett år har gått til lända,
ett annat nyss begynt,
ett nådens å r av Herrens hand oss
givi ts.
Vi fråga: Vad skall hä nda?
Säg hellre då : Vad nytt
har på de för sta yi ta bladen skrivits?
Gud give, levnad sbok·en
må fyllas dag för dag
med uttryck för en ärligt kristlig vandel.
Att lyfta sorgedoken
är Herren Guds behag,
och i den tjänsten böra -vi ha andel.
De första yi ta bladen,
vad fylla vi dem med,
där ,-i i tro på Gud och himmel vandra?
Kanhända sista raden
helt snart skall te cknas ned;
vi bo så liten tid hä r med varandra.

:Må änglarna få skriya
med varma, goda ord
vå r korta skildring un.der jordetiden.
Får oss Guds kärlek driva,
Hans vilja bliya gjord,
så blir vår del för evigt himlafriden.
Gudrun N·iZsson.

Kristendomens framtid.
Om kriste ndomens framtid har pro
fessor K. B. \\ e stman, Uppsala, hållit
e tt för,edrag vid en av Östersunds kyr
kobrödrak rl~ anordnad föreläsningsserie.
Inl,e dningsYis erinrade talaren om att 97
procen t ay män skligheten ä ro indragna i

krig. \I ot manga nedstämmande fakto
er finns d "' t Jock många ljusa inslag,
som ge gott hopp för framtiden . Värden
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kunna förtrampas men icke utrotas. Ett
faktum är att tyskt missionsarhete på
vissa håll hålles uppe med amerikanska
pengar. Den svenska missionen har just
nu stora möjligheter. I Ostafrika har
öppnats ett nytt fält med 100,000 lu
therska kristna. Just nu räknar man meci
att 10 procent av Afrikas negrer äro
kristna. I Indien karakteris·eras läget av
de stora massrör·elserna. Gandhi säger
sig vilja hålla fast vid den gamla reli
gionen, men han har otvivelaktigt tagit
djupa intryck ay kristna principer. I Ki
na utö\'a Chiangkaishek och hans maka
ett gott kristet inflytande. I Japan söker
den militära ledningen bl. a. att utarma
kyrkan. 1941 skapades en nyorganis·e rad
japansk kyrka. l\·i an kan tydligt iakttaga
att man där i totalitär anda söker krama
kristendomen ur kyrkan. Men detta
kommer säkert icke att lyckas. - D et
finnes ingen läktarplats, varifrån ma:!
kan skåda ut över histori en. Vi äro alla
med i kampen. Och en praktisk slutsats
är att större enighet behövs bland d e
kristna inbördes. Vi måste lära oss, att
vi äro stridskamrater i samma arme,

Jubilerade Statskyrklig Frikyrka.
Ett märkligt blad i Sven:g es ky,rldiga;
och religiösa historia.
Av red. Karl läder.
En statskyrklig »frikyrka » - vilken
paradox! Undra inte p å, att ·en så sär
egen företeelse en gång tilldrog sig
osedvanlig uppmärksamhet. Stockholms
konsistori um gillade inte för·e teel sen,
men konung och regering stödde den,
drottningen uppskattade den och gyn
nade företaget på flera sätt.
Den märkliga företeelsen är Blasi e
holmskyrkan , som i dagarna firar 75
årsminnet av im' igningen, i närvaro av
konungen och hans bröder prinsarna
Carl, Eugen och Oscar Bernadotte och
under medverkan bl. a . av ärkebisko
pen och Stockholmsbiskopen.
Blasieholmskyrkan står där än i dag
som ett storslaget minnesmärke över
den religiösa folkv ~i c kel s ens kraft, ini

LAND
tiativ och offervilja en företeelse~.
som än i dag är ägnad att väcka häp
nad.
Inte minst märkligt är det, att det
var en så ung man, som genomförde
det unika företaget, enastående i svensk
kyrkohistoria och i väckelserörelsernas.
annaler. lvIannen var den bekante präs
ten o ch stad smissionsföreståndaren, se-o
dermera skolmannen och hovpredikan
ten Gustaf Emanuel Beskmv (1834
18 99) .
Bla sieholm skyrkans tillblivelse är
huvudsakligen en följd av anglosaxiskt
och folkväcke ls·e inflytande, ehuru allt
ifrån början inordnat som kapell till en
terri toridl statskyrkoförsamling, S :t
Jakobs.
Den första tanken på den nya kyr-.
kan föddes i det av den brittiske meto
dis-tpredikan ten George Scott 1840 upp
förda »Engelska kapellet » (nu Betle-.
hemskyrkan) vid Sergelgatan i Stock
holm. Denna kyrka var i början cent
rum för den pietistiska väckelse rörel-.
sen i Sverige, särskilt under C. O. Ro
senius' verksamhet. Betlehemskyrkan.
kunde inte rymma de väldiga ska ror,
som samlades till mötena där. Särskilt
var detta fallet under »allmänna böne
veckan» i början av januari varje år..
Det var vid ett sådant tillfälle den un-·
ge pastoradjunkten Gustaf Beskow för-o
nam en inre kallelse att bygga en ny,
större kyrka,
Den bekante komminister B. \iVad-.
ström ger en livfull situationsbild fr ån
denna tid:
»K yrkdörrarna kund e icke stängas,
ty folket stod packat långt ut på g a
tan, så att polisen måste hjälpa till att
h å lla vägen öppen för trafiken. De t
"drog" skarpt inne i ky rkan, och un
der den sista aftonen förkyld e jag mig'
så, att jag blev liggal1de sjuk i me r än
tre veckor. U nder den tiden kom min
gamle vän Beskow daglige n upp till:
mig. En dag sade h an: "Nu skall du'
bedja med mig. Jag har alltsedan bö
neveckan gått och burit på e n tanke,.
den att bygga en kyrka, som skune kun

10

SINI:NfS

na rymma all t det folk, som samlas un
der böneveckorna. Ty att vi skulle kun
na få låna en av de stora församlings
kyrkorna" det är otänkbart - väl till
en konsert, men aldrig till ett böne
möte ... ".»
Iden till den nya kyrkans arkitektur
fick Beskmv från en stor baptistkyrka
i London, nämligen Spurgeons Taber
nakel. Sommaren 1862 besökt'e den då
28-årige prästen London på kallelse av
Evangeliska Alliansen för att predika
vid

den

stora

världsexpositionen

LAND
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telkapellet vid NIalmskillnadsgatan, vil
ket invigdes I 1/ 2 ~lr före Blasieholms
kyrkan. Ä ven detta kapell byggdes av
en statskyrkopräst, fast f. d., nämligen
Anders Wiberg, som tidigare övergått,
till baptismen och blev dess egentlige
ledare.
Vid nyss fyllda 30 år satte så den
unge pastorsadjunkten Beskov\- i gång
med sitt jätteverk. Så snart planen blev
bekant för hans vänner, fick han mot
taga bidrag till bygget. Den I augusti

i

1864 köpte han byggnadstomten på Bla

världsstaden. Det blev på samma gång
hans bröllopsresa. Beskow besökte nu
även Spurgeons Ta.bernakel (officiellt
hette det »the M,e tropolitan Taber
nade»), och det tilltalade honom i så hög
grad, att han skrev: »När jag första
gången kom in där, tänkte jag, att om
jag någon gång skulle bygga en kyrka,
skulle den bliva lik detta Tabernacle.
- - - Tanken tog i detta avseende
ett slags form. »
Kyrkobyggnadsplanen hörde samman
med Beskows själavårdsintresse och
fick ytterligare näring a v de iakttagel
ser, han gjorde. »Själavården i huvud
staden», skrev han senare, då han bli
vit Stadsmissionens föreståndare, »är
en fråga, som redan en längre tid bort
åt väckt vederbörande hekymmer. 
Stadsmissionen, vars uppgift är att i
överensstämmels·e med för handen va
rande kyrkliga inrättningar söka veTka
för Guds rikes tillväxt inom huvudsta
den, har för att i sin ringa mån söka
bidraga till avhjälpandet av detta träng
ande behov, föranstaltat om bönestun
rders hållande varje söndagsafton i si
na sex skollokaler under ledning av be
prövade kristna män. » Han hade
också räknat ut, att Stockholms samt
liga kyrkor tillsammans hade c:a 15.000
sittplatser för en befolkning på över
130.000. För att i någon mån söka fylla
denna brist skulle ha.n nu alltså bygga
en kyrka så stor, att den ensam skulle
rymma 3.000 åhörare!
Vid denna tid fanns endast ett fri
kyrkligt kapell i hela Stockholm, Be

sieholmen på fördelaktiga villkor. Men
han hade nu endast 20.000 kronor in
samlade, och kyrkan beräknades kosta
minst 230.000 det blev ett djärvt
trosverk ! Den unge arkitekten G. E.
Sjöberg uppgjorde ritningarna efter
Beskows beskrivning, varjämte han
gjorde personliga studier av »origina
let» i London. Tre byggmästare anmo
dades lämna kostnadsberäkning på byg
get - alla ansågos för dyra. Då beslöt
Beskowatt själv taga hand om byg
get. Hans vän byggmästare Elfling åtog
sig att kostna.dsfritt skaffa folk, men
avlöningar och materialinköp ordnade
Beskow själv. Det blev många bekym
mer, men det gick!
Ehuru »läsarpräst» lojal mot kyrkan
och dess den tiden strängare förordning
ar sökte och erhöll han Kungl. NI :jts
tillstånd att få hålla högmässoguds
tjänster i det blivande kapellet efter
kyrklig ritual och att få tillgodoräkna
sig och efterträdare tjänsteårsberäk
ning som präst. Stockholms konsistori
um avstyrkte, men konung och regering
beviljade i alla fall Beskows begäran.
Så fortgick bygget, följt av allmänt
intresse. Vid taklagsfesten, som bekos
tades medels ,en särskild gåva för ända
målet, utdelad-es till varje arbetare ef
ter kaffet en clagsavlöning och en bibel
som minne. Sedan en bibelförklaring
hållits, intogs aftonmåltid, »varpå en
av arbetarna å egna och kamraternas
vägnar tackade för den erhållna und
fägnaden och slutade med en varm,
hjärtlig bön för den kära kyrkan, att
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Herren av sin nåd allt .framgent ville
taga den under sina vingar ».
Det märkliga byggnadsföretaget yar
i sig självt djärvt, men att det genom
fördes under en svår kris- och nödtid,
gjorde det till en märklig bragd. Som
bekant hemsöktes hela vårt land åren
1866-68 av missväxt och nödtid. I en
redovisning säger BeskO\y sålunda:
»Vi få frambära vå r innerliga tack
samhet till alla dessa frikostiga givare,

L AN D
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färdiga byggnaden till »Blasi·eholms
kyrkostiftels·en », som bi Idades för än
damålet. Bland dess första styrelse
medl·emmar märktes b1.a. lektor 'P. N'1.
Elmblad, då v . expeditionssekr. Gunnar
vVennerberg, som några år efteråt blev
sta.tsråd, kammarrådet greve T. H.
Wrangel m. fl. lånda män. Stiftelsens
nuvarande ordförande är minister Her
man Lagercrantz, och prins Bernadotte
är hedersordförande.

Blasieholmskyrkan.
Efter en teckning i »Ny Illustrerad Tidning» 1867.

genom vars bidrag det varit oss möj
ligt att uppehå lla arbetet i kyrkan un
d,er denna svå ra penningtid ». C :a
50.000 kronor hade nu influtit, för öv
rigt hade erforderliga lån måst uppta
gas, varå ränta skulle betalas. Därtill
kom sedan vanliga löpande utgifter,
dock de första åren ej lön till pastor,
organist och vaktmästare. NIan hade en
dast frivilliga gåvor. kollekter och 
bänkhyror att lita till. rvlen det ekono
miska problemet har unde r årens lopp
blivit löst på ett förunderligt sätt.
Beskow köpte tomt och byggde kyr
ka n i sitt eget namn men överlät den

Så kom då .den stora dage n, da »fri
kyrkan på Blasieholmen», S0111 den
stundom be nä m r...des, kunde invigas,
den 12 januari 1868. Det blev ett sär
eget eve nemang för hela Stockholm, det
förstår man bå de av programmet, den
oerhörda tillslutningen och hela stock
holmspressens utförliga, väh-illiga re
portage från högtidligheterna.
Invi~?:ningsf.est e n
inleddes med en
körkomposition a v Gunnar \i\,' enner
berg, som själv dirigerade kören. Or
gel ackompanjema nget sköttes av arki
tel<ten och tonsättaren P. U. St enham
mar, som var kyrkans förste organist.
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In vigningsakten förrä ttades a y pastor S·am. Thysell, ='l'ils Besko"" Hj. 'Vlles
primarius doktor Fallenius i full or-. tesson, FrithiofBjörk och B. Pernow,
nat, biträdd av flera framstående stock
samt sedan 1935 Alf Norbäck. Bitr.
holmskyrkoherdar m. fl. sa mt Beskmvs pastor är missionsföreståndare Nils-'
vördnadsbjudande
syartar,
prosten Dahlberg.
Emanue1ssol1i från Östergötland. Kyr
Utrymmet tillåter oss icke att an
föra flera drag ur »beskmvskans» hi
kan var överfull av folk, och stora ska
storia, fast det -vore lockande. Blasie
ror utanför dörrarna kunde ej få till
holmskyrkan har ju knappast samma..
träde. »Hela den högtidliga akten gjor
ställning och betydelse som under Bes
de på alla ett d j upt och säkerligen var
kows tid - både den kyrkliga och fri
aktigt intryck», skr·ev exempelvis Stock
holms Dagblad.
kyrkliga verksamheten av olika rikt
Så begynte Gustaf Beskow sin märk
ningar har ju sedan dess utvecklat sig
liga gärning i Blasieholmskyrkan som och fått nya centra. lden alltjämt är det
något säreget med Blasieholmskyrkan
en av landets mest omtyckta predikan
ter intill sin död 1899. Han utövade ett - en missionens centralhelg·edom i vårt
enastående inflytande, som sträckte sig laIfcl, ett minnesmärke över en nyska
till både slott och koja. Drottning Sofia pel sens epok i vår kyrka och vårt lands
hade sin bestämda plats på första läk
religiösa liv över huvud taget.
taren, där hon ofta satt m ed sina sö
Om allt detta och mycket me r till
finns att läsa i den förnämliga minnes
ner, nuvarande konung Gustaf, prinsar
na Oscar, Carl och Eugen, vilka också skrift, »Vårdkase·J1, på Blasieholmelt»
voro elever i det läroverk Beskmv se
som utgivits under redaktion av kyrko
herde Alf jVorbäck (E,-. Fosterlands
na.re grundade. Pastorer i Blasi·eholms
kyrkan ha sedan varit Fr. Hammarsten,
Stiftelsens Förlag).
J

REDOVISNING
för lnedel influtna till "Svenska :Missionen i Kina" under dec. 1942.
Allmänna

missionsmedel.

lö28. "Tionde» ................. .
1531. ~öre~ingen "Enighe t;·,
1532.
1533.
1534.
1535.
1536.
lE)37.

1538.
1539.
j 540.
1541.
1542.
l ö43.
15-1J.
1646 .

15-16.
lSJ7.

1 ranas ................... .
M. K, Vi rserum ......... .
A. R., Sk tlre ............. .
r. P., V cjby slätt ......... .
E. S., Strömstad ......... .
Skede :Mfs ............... .
Lilla syfören., :\lagra ..... .
A. H., Skattungbyn ....... .
Kimst;lcls kyrk1. syfören . . . .
Holsby :l\Hs ............. .
Vists b;rkl. svfören....... .
Sthlm 'Kri tI.- Yngl. fören .. .
V. G., Bureå ............. .
Länbrna, Hbg, ~ J/11, vid
::\l. Berg!i ngs bc,::ök ....... .
r. B., lJu vbo, till " I-rerrens
verk "
.................. .
A. L. , Jämtön ........... .
E. H., Vetlancla, prov fl H.

S. O...................... .

:1J~g.

Kinavänner, Trelleborg, gm
C..................... .

50:5C>

1 :);)0.

Koll. i Gripenberg 16/11 ... .
S:,)'fören. ): Enig het», Tranås
17/11 ..................... .
Koll. K. F. F K., Trelle
borg 20/11 ............... .
M i ' sionsmeelel fr ..:dalmö K.
F. lY. ~\tI. n/11 ......... .
B. G., RåJ. ............... .
Gåva fr. Kävlinge :2;') /11 ... .
?vIic::sioll:"knll. i Karlshamns
kyrka 26/11 .............. .
D:o i Sölvesborgs el:o 27/11
Koll. K. F. U. K ., Klippan
28/11 ..................... .
Pojkmöte, K. F. U . 11.,
Karlskrona 29/11 ......... .
K oll. vicl missiol1smöte cl:o·
D:o i Onnestacls kyrka 30/11
K. F. e. J\I.-gruppen, HässlehO~l11 1/12 .............. .

12: 35

103: .30

100: 

25:
0:
~ .J: -

15: 
30: 350: 10:-

100:50: -4:1:): 1~;,):

}~.

1551.
15.3~.

:1553.
1·'55J.
1:'553.
1356.

5: -

1057.
1.5.38.

7: öO

1;);::;9.

10: 13: 66

1;:;6:~.

1:361.

1;362.
8: J6

15: 

30:
60:
10:
20:
43: 50.

35:

25:2Z
-:76

56: 78
51:
11: 50
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10: 
1563. Gåva fr. Fridhem, d:o
1564. K. F. U. l\1.-g ruppen, Osby
28:30
2/12, missionskoll. .. .. ..... .
1565. Ovikens KristI. Ungd. fö ren.
50:
»Lisbet Vestman s minne » ..
1566. Askims kyrkl. syfören., til1
G. Goes underh. . ........ . 100: 
1567. 1/3 av koll. vin adventsmöte i
Skellefteå s tad ........... . 163: 
40:
1568. Nye Mfs ................ ..
25:
1569. H. G., o. F . K ., T ibro ..... .
1571. Kinakretsen, GbK. sparbössa,
til1 G. Goes o. C. G. Nord
bergs underh.............. . 165: 
10: 
1572. H . L., Lidingö, »julgåva» ..
1573. S. o. ]. A-d, Eks jö, till A.
15:
Hjärtbergs underh......... .
1574. Ins . medel vid synlöte i präst
6: 25
gården, Häggenås ......... .
10:
1575. E. H., Edsbyn ............ .
1576. Syföreningarna för S. M. K.
försäljning i Sthlm 3/12 .. 6.720: 39
1579. E. ]., Boden, till J oh. Asp
50: ~
bergs underh. . ............ .
20:
1580. »En länk, en liten juJslant »..
1581. Offer vid Kinamöte l
54:
Alingsås 1/12 ............ .
40:
1582. O. B., Skellefteå ......... .
20:
1583. För papper o. färg ....... .
1584. Del av testamentsmedel efter
avI. Märta o. Hugo Lind
qvi st, Sthlm .............. . 900:
20:
1585. E. S., Rödjenäs ........... .
20:
1586. K . K., Björköby .......... .
50·:-.
1587. HörJe Mfg ............... .
25:
1588. E.o. E. J, TenhuIt ....... .
10 : 
1589. F. P., Björklinge ......... .
1592. Förbundet »SoJdaternas Vän
ner»,
arvode till
Selfrid
Eriksson ................. . 700:
1593. M. O., sparb. medel gm A.
11: 60
B., Skel1efteå ............. .
5: 80
1594. L. O., d:o gm el:o .... . .. .
35: 
1595. B . o. K. L., Sthlm ....... .
Kinakrets,
till
1596. Bergsbyns
57:
Estrid Sjöströms underh. ..
1597. Malmölänkarnas, sparb. töm
5,0:
ning· 5/12 .......... . ..... .
1598. Miss ionsfören. i Etelhem .. 100: 
35: 
1699. Hjoggböle rvIfg ........... .
1600. M. D., Krångfors ........ . 1:30:-
iöOl. Tillägg tia Länkbordet p å
5: 
försäljningen ............. .
1602. L. B., Björköby, en b lom ma
till Ingeborg Sjöströms m1l1
5: ----'
.................... .
ne »
1603. Länksammandragningen. i Sä
var .................... . . 125: 
1604. Kinaringen i Lonnhyttan, till
Runa Häggs underh. . ..... 300: 
1605. D:o sparb. medel till d:o gm
d:o
.................... .
3 75
5
1606. H. Z., NIö!nlycke ......... .
30
lfi07. A. H., Skövde ........... .

L\ND
1608. ]. K., Sand a ............ .
1609. Hamrånge KvinnofÖren. . ..
1615. S. M. K:s syfören., l\falmö,
»stora bössan » ........... .
1610. E. A., Norrköping ....... .
:1617. Måndågssy fören., d:o ..... .
1618. Ins. medel i Häggenås, gm
NI. 1\1.................... .
1619. ]. L., Uppsala ........... .
1620. Skärstads N. Mfs ......... .
1621. M. ]., Boden ............. .
lH22. Karlbo syfören. . ......... .
1623. ]. L., Jäckvik ........... .
1624. S. R., Y stad ............ .
1626. O. H., Jämshögsby, gåva til\.
försäljningen 10:-, nyårs
gåva 7:50 ............... .
1627. 1/3 a v koll. i S: t Orj ans kyr
ka, Skelleftehamn, vid ad
ventsmötet 29/11 42 ..... .
1628. A. VV., Hästveda ......... .
1630. V . o. V., Yttervik, »till vår
kära Astrids minne », gm A.
B., Skellefteå ............ .
lG31. L. o. E. P ., Yttervik, »e n
blomma på Astrid Forsbergs
grav», gm d:o ........... .
1632. A. O., Mölnbo, tillägg till
försäljningen ............. .
l633. M. M.................... .
1634. K. R., Gråmanstorp ...... .
1635. Alvsjö kyrkl. missionsk rets,
sparb. medel ............. .
1636. F. N., Sthlm ............ .
1637. Vänner i Bjärnum, sparb.
medel
.................. .
1638. C. ]. P., Skövde ........ ..
1639. Mölnlycke Mfg .......... .
1640. A. S., Björköby .......... .
1641. r. L., Linköping .......... .
16-1-:2. Säby Kyrkl. Missio nssy
fören., gm A. ]. ......... .
lIH:3. »Tre sparbössor», g m r. H.,
Skelleftehamn
........... .
1644. »Hanna Blomqvists minne»,
gm G. S., St. Mellby .....
Hi4.3. K. v. U. M:s i Örebro, mis
sionskrets, till M. Ringbergs
underh.
. ................ .
lG4.6. Ryggestorps syfören., gm A.
F., Tran ås ............... .
164.7: E. N., Hbg, »en liten julgå
va till missionen » ......... .
1648. Danc\eryc\s Kyrkl. U ngdoms
krets, ko ll. 9/12 .......... .
1649. R. c., Djursholm ......... .
:J 650. Kinaiänkarna) Jkpg, koll.
11/12
................... .
lö61. A. H., Kortebo . . ........ .
1652. Daggryningen, Jkpg, resebidr.
1653. N. S., d:o ... . ........... .
1654. ]. K. Y. F:s Kinastund,
lö/12, koll. ............... .
1659. L. M. F. .. .............. .

13
15:
25:
114: 
25:

50:~

10: 
100: -
50:
200: 
75:
10.:

5:
17: 50.
25:

lO.: -
10:
10: 
10:
15:
10.:
81: 50
2: 50
76:
7: 50
10.:
47: 50
2:50.
40:
45:
44: 70

110: 
140:

10: 
15: W
50:

33:
10.0:

20:
10:
45:
800: 
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1660. Sydsvenska Di str. av K. F.
U. 1\1:s ·M almöfören., till
50J: 
Martin Berglings underh . ..
1661. K. D .. Växjö, »r ab. å H. S.
15: 17
Ö. » ........ .... .......... .
15: 
1662. G. A. N., gm d:o ........ .
10:
1663. E. R, gm d:o . .......... .
14: 75
1664. A . G., Beted ... .. ..... ... .
7: 50
16ö5. L. L., Alvsby ............ .
25:
1666. Ekenässjöns Mfs ......... .
15:
1667. Nockebylänkarna, )} julgåva »
3:
1668. O. )\. . .................. .
1671. Ossbv-kretsen
av
Ri singe
50 : 
lVIfs - ..... .... ........... .
2: 50
1672. O . S., Bollnäs ....... . ..... .
1673. Gåva efter avI. kommu nal 
ordf.
R.
].
Gustafsso n,
Grannhagen, Tolsjö ....... . 2.0JO: 
1674. Böneringen, Karlskrona,
95: 72
sparb . medel ............. .
:1675. K . F. U. K., Kristianstad, till
Ida Söderbergs underh. . .. . 450: 
10: 
1676. O., Tureberg ............. .
10:
1677. B. o. N. S .. Laxviken . .... .
5: 
1678. lVI. U., Lista ............. .
1679. I. \A/., Sthlm ............. .
10: 
1682. »L» ..................... .
30:
1683. 1. K., Linköping, till Ebba
Videns unclerh . ........ . .. .
10:
1685. E. o.N. B., Sthlm, en blom
ma på Ni!s Styrelius bår . .
10: 
1686. E . 1., Sthlm, sparb. medel ..
12: 
:1687. H. A ., Höganäs .. ... .. .... .
lO: 
:1688. Ada la skola, Gripenberg, koll.
4:
1689. Ölmstads N. Syfören. . . . .
50:
1690. N. T. J., Jä rl äsa ........... .
l D: 
1691. E. L., Hebbersfors, gm S. P .,
Kusmark
............... .
10: 
1692. Småskolebarnen i Kusmark,
gIn d:o ......... . ........ .
5:
1693. K. O., Tureberg, sparb . me
del
............. .. .... . .
20:55
1694. 11,11. B., Fors station .. ..... .
9:50
1695. K. S., Vinslöv, »Åt Herren »
25:
1696. Korsvägens Mfg . . .. ..... .
15:
1697. Bergsbyns lVIfg .. ......... .
75:
1698. Ryds Syfören. . ..... ... .. .
50:
1699. H. J, Leksand .......... .
5:
1701. R E., Piteå, »i st. för födel
sedagsblommor»
........ .
25: 
1702. B. L., Ekenässjön ......... .
8:30
1703. B. o. R S., Astorp, »vår ki
nabössa »
........... .. .. .
12:
1704. E. P., Mariestad ......... .
7: 50
1705. O. J, Nkpg ............. .
25:
1'7D6. L. o. O. F., Vittsjö ..... .
10: 
1707. A. B., Västerås .......... .
2:50
1708. G. O., Kristdala ......... .
10:
1700. E. K., Sävsjö ............ .
50:
1710. A. B., Skellefteå, till H.
vVangs und erh. . ......... .
25:
1711. :M. R, Agunnaryd .. . .... .
40: 
1712.. ]. B., Bor, »jul gåva» ..... .
10: 1713. Karstorps Mfg .. . . ... .... .
50:-
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1714. St. Aby Östra Syfören.,
auktions medel
. . . . . . . . . . . . 400: 
1715. S. J., Vretak loster . ... .. .. 100: 
1716. Östra Distr. av Sve ri ges
K. F. U. M. ............. 1.000: 
1717. E. A., VetI a nda, till minne
to:
av vännen Ingeborg Sjöström
1718. Elisabeth o. Ella. till minne
av vår käre NilsStyrelius ..
20: 
1719. D :0, i st. för en blomma på
älskade tant Annas bår ... .
20:
1720. E. E., Sävsjö ............. .
15:
1721. E. o. E. A., A lingsås ..... .
5'0: 
1722. V. o. V. W., Yttervik, till vår
kära Astrids minne, gm A.
B., Skellefteå ............ .
10 : 
1723. L. o. E. P ., d:o en blomma
på Astrid Forsbergs gr av gm
d:o
.............. ... ... .
10: 
5:
1724. P. L.. Bergsbyn, gm d:o ..
25:
1725. H. M., gm d:o .......... .
20:
1730. »En länk» .. ....... ... . .. .
5 : --'
1731. »Onämnd »
. ............ .
1733. Skördefestmedel fr. Torarp 100: 
1734. E. G., Grönskåra, sparb.
15:
medel
.. ................ .
1735 . . G. J, Jkpg .. ............ .
7:50
1736. 1] ndersåkerS' ~1fg ........ .
50: 
1737. M. N ., Virserum ......... .
25:
1738. A. VV., Skillingaryd ...... .
2:50
25:
1744. »En länk» ............... .
j745. Nyårshälsning, Ps . 68 :20 .. 100: 
47: 50
1746. E. o. A. 1. \V.) Söderhamn
50:
1747. T. S., Piteå . ..... ....... .
1748. Th, till Elna Lene lIs underh . . 25:
1749. A . N., Orebro ........... .
5:
1750. M. o. P. VV., Skellefteå ... . 100: 
1751. »Tackoffer vid årsskiftet,
Skellefteå »
... . ...... .. . . 100:
1752. I o. N. A., Brunflo ...... .
25:
1753. Vänner i Tålebo, spar b. me
del
.......... ..... ..... .
26: 25
1754. Th. o. S. S., Tranås, till vår
käre broder Nils Styrelius
minne
........ ... ... . ... .
10:
1755. NI. o. N. C. ............ . 550:
2:50
1758. O. S., Gisselås ..... . ..... .
1759. B. o. K . L., S thlm ....... .
35:
1760. O. E. N., Piteå ......... .
47:50
50 : 
1761. L. T., Storängen ......... .
1762. J. F. E., Edane, tiH Olga
Styrelius underh. . ........ .
10: 64
1763. H. E., Arvika, gm d:o ... .
5: 
1767. Ö. H. K . U-d : Mö rte ryds
Ungdomsf., till Ebba Videns
underh. 225 :- , Ulriksdals
Vngdomsf ., koll. v. kretsm.
till 1f. Lindens underh.
40 :-, D:o sparb. medel till
d:o 42 :14, d:o d:o till Bloms
underh. 42:14, Skede-Eke
kull Ungdomsf., koll.
v.
kret smöte till d:o 166 :37;
S lättåkra lVIfg, till d :o 25 :-,
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Näsby :M iss.
o. Ung
domsf. missionsbidr. 25 :-,
Slättåkra Ungdomsf. d:o
20 :- , Slättåkra Mfg d: o

25:-

...................
K r o n

O

r

610: 65
22.011: 5:3

Särskilda ändamål.

1529. A. Ö., en liten adventsgåva
20:
till Maria Petterssons barnh.
1530. Barnhemsvänner, till d:o gm
12: 30
H. .15akson, Algarås .......
1548. J c. H., Sthlm, till d:o och
de lidande ............... . 1.000: 
1570. Fören. »Femöringen », Sä
7: 60
var, till kinesflickas underh.'
1577. 1'1'1issionsgåva efter avI. E. L.,
Duvbo, till barnh. i Sinan .. 200:
1578. E .. L., Arvika, ' till Dagny
5:
Nordgrens verks. . ........ .
15900. L. L., Skarvsjöby, till d :0,
10:
att anv . efter gottf. ..... .

1591. H.

e,

Adelsö, till Ingrid

Aspbergs arbete· .......... .

1611.
1612.
1613.

1614.
1625.

1629.
1655.

1656.
1657.
1658.
1669.

l670.
1680.
1681.
1684.
1700.
1726.
1727.

15

1728. E. o. E. A ., Alingsås, till G .
Goes 25 :-, Dagny Nordgren
25 :- , att anv. i arb ...... .
1729. »Torgnys julgåva», till tant
Ingeborg, att anv. efter eget
gottf. i Tali, gm M. c.,
Kristdala
.............. .
1732. E. E., Sävsjö, prov. å jul
stjärnan, till Maria P~tters
sons barnh. . ............. .
1739. S. J, örebro, för kapellet i
Hancheng
.............. .
1740. D :0, till äldste Chus underh.
1741. D :0, till fru Kaos d:o ....
1742. D :0, till Shen sen tangs d:o
1743. D :0, till en skolgosses d:o
1756. Th. o. S. S., Tranås, till ~'la
ria Petterssons barnh. . ...
1757. »En gammal vän » till d:o ..
1764. Redberg'slids syfören., Gbg,
till medhjälparefonden .....
1765. D :0, till Maria Pettersson s
barnh.
. ................ .
1766. D :0, till änkan Feng hos d:o

50:

12:
15:
100:
400:
200:
250:-':'"
100:~

15:
7:50
250:
40:

10:

10:

1610. C. H. o. E. O., Lund, tia
Estrid Sjöström 10 :-, Ake
Haglund 10 :-, att anv. efter
gottf.
.................. .
A. B., Duvbo, till r. Ackzell,
för kvinnoverks. i Tali ....
K. F. U. M:s missionskrets,
Gbg, till verks. bl. unge män
i Yuncheng-Shanhsien .....
S. 1\1r. K:s syfören., Malmö,
»Iilla bössan », till fru Shao
till uppmuntran för arbetet i
evangeli i t j änst å f. d. T jä
ders station .. . ........... .
A. R. o. H. H.) till r. Söder
berg, för cub. bl. kvinnorna
Syfören. Ljusglimten, Duvbo,
till barnh. i Sinan ........ .
A. \V., Hästveda, till Elna
LenelI, att anv. efter gottf. .
L. M. F., till barnh. i Sinan
D:o till evang. underh. . .. .
D:o till inköp av biblar ... .
D:o till nöd l. barn ....... .
K. D., Växjö, till en skolg.
underh.
" .............. .
»Till:barnh. i Sinan » .... .
Slöjdflickornas sparb. medel,
till IvI. Pettersson.::> barnh.,
gm E. B., Mullsjö ....... .
Småskolebarnen i Sävar, till
kinesflickas underh. . ..... .
1\if. G., Kumla, till Maria
Petterssons barnh. . ...... .
G. VV., Gbg, till d:o ..... .
H. Z., till Maria Petterssons
barnh., gm E. E., Sävsjö ..
S:t örjans juniorkrets, Skel
leftehc:.mn, till d :0, gm A. F.

LAND

Kronor

20:
5: 

Allmänna missionsmedel
Särskilda ändamål
S:a under dec. mån. 1942

4.795: 5j
22,011: 55
4,795: 51

Kr. 26,807: 06

M ed varmt tac,? t iU varje givare!

150: 

20:
30:
751: 
10:
500:
180: 86
10:
22:

150: 
100:-.
12:
5: 25
10:

50:
5:

50:

» Ty

din nåd är stor allt upp till himmelen
cch di1/- trofasthet allt 11·PP till skyarna.»
Ps. 57: 11.
GÅVOR TILL MISSIONSHEJvlMET
I DUVBO.

Oktober-december 19-42.
Kontant.
Onämnd, »Herrens del», 50:-; Hemmets
bössa, 15:-; d:o, 14:-; F. P., Björklinge,
10:-; E. T., Stockholm, 25:-; A. o. P. J.,
Vännäsby, 25:-; H. L., Vetianda, 25:-;
E. J, Sala, 10:-; O. M., Stockholm, 5:-;
C. Th. E., Hällabrottet, 50:-.

11. natura.
A. ]., Alingsås, 3 par lakan, 1 handduk;
S. H., Sävar, lingon; K. B., Umeå, 1 låda
lingon; Vänner i Vännäsby, diverse mat
varor, lakan, örngott, handduk, duk; L. W.,
Stockholm, blommor; Efter E. L., Duvbo,
1 fällbord, 1 skärm, 1 hörnskåp, 1 sjuksäng,
b.öcker; E. K., Drottningholm, julgotter ; M.
Ö., Stocksund. d:o; N. H., Nockeby, d:o; S.
S., Stockholm, 1 marzipantårta; K. VV., Li
dingö, d:o; G. N., Duvbo, en tårta.
M ed vannt tack till varje givare!
»Gud vare tack för hans outsägligt rika
gåva!»
2 Kor. 9: 15.
Lisa Lundberg.
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PRENUMERATIONSANMÄLAN
Då nu ännu ett år nått sitt slut,
känna vi behov a v a tt få tacka vår läse
krets för gemenskapen under det gång
:na året och av att få rikta en vädjan
lom liknande gemenskap också under
:året som kommer.
Vi hoppas att få utgiva vår tidning,
JI1issionstidningen Sini111s Land, även
under år I943 enligt den plan, som
följts I942 och i samma format och
'med samma utstyrsel. Vi hoppas, att
tidningen alltjämt skall få förmedla
nyheter från och till fältet samt på det
·ta sätt stärka gemenskapen mellan mi s
:sionärerna och missionsvännerna. Vi
'vilja också efter den nåd Gud giver ge
nom vår tidning söka väcka och stärka
intresset för missionsarbetet samt för
medla gåvor till stärkande av det and
liga livet. Förutom underrättelser om
missionsg~i.rningen h·emma och ute k0111
'ma vi därför att i mån av- utrymme in
föra bibelstudier och andra. uppbyggel
seartikJar, berättelser och bokiecensio
ner, artiklar s ~irskilt avsedda för barn
och ungdom 111. m. I allt vilja vi beflita
oss om att ge uttryck för en vidhj~i rtad,
·evangelisk och helgad anda.
Vi äro djupt tacksamma för förbön
-och hjälp med tidningens spridning och
vädja enträget om ytterligare hjälp. För
vårt arbete är det av oskattbart värde,

att tidningen får så stor spridning som
möjligt, och vi be därför våra vänner
hjälpa oss att arbeta härför.
Missionstidningen Sinims Land ut
kommer med 20 nummer per år. ' Pre
numerationspriset är: helt år kr. 2.: 50,
halvår kr. I: 50, ett kvartal kr. o: 90.
Till utlandet kostar tidningen. kr. 3 : 
per år.
Prenumeration kan ske både på post
kontoren och på Svenska 1.1issionens i
Kina exp., Drottninggatan 55, Stock
holm. Vid prenumeration på postkonto
ren måste · hela namnet: »ivlissionstid
ningen Sinims Land» angivas. Enligt
nuvarande bestämmelser för postbeford
ringsavgifter blir det emellertid fördel
aktigm'e för ~1issionen om prenumera
tion verkställes å vår exp., varför vi
äro myclcet tacksamma 011'L så sker. Tid
llingen sändes i så fall som utgivare
korsband till de olika prenumeranterna.
När 5 ex. eller därutöver rekvireras
från exp., erhålles vart 6 :te ex. gratis.
Pr 'numerantsamlare, som verkställa
prenumeration å postkontor. erhålla, 0111
postens kvitton insändas till exp., kr.
2: 50 för vart 6 :te ex., men få då inga
friexemplar.
Provexemplar erh?dlas gratis från ex
peditionen.
Redaktionen.

INNEHÅLL:
Jesus går ibland oss. - Hälsning från Dr. Karl Fries. - Vid årsskiftet. -, Från Red. o.
.:Exp. - Hemförlovad. - Missionärernas barn. - Ej glömd av Gud. - Ungdomens avd. 
från När och Fjärran. - Redov. - Prenumerationsanmälan.

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockhol•.
Telefon: 104:4: 59. 1054: 73. Postgirokonto n:r 50215.
Boktr. A.-B. P. A. Palmer.c; Eftr
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ANSVARIG UTGIVARE: M. LINDtN.

ST]ÄRNAN FRAN BETLEHEM.~:;
Matt.

2:

1-12.

Den gamla berättelsen om de vise
från österns länder, som droga ut att
söka den nyfödde judakonungen, gri
per oss, för varje gång vi lyssna till
den med oemotståndlig kraft.
Redan själva berättelsen såsom .så
dan fängslar! Det vilar över hela ~klld
ringen något av hemligshetsfull~. oster~
land. Vi kunna liksom se resenarerna .
Där komma de lastade kamelerna. Där
komma tjänarna som leda djuren. Där
komma de vise männen i sina prakt
ful1a kläder!
Vi se deras färdeväg, om dagen be
lyst av den brännande sole.ns heta st~:å
lar om natten välvd av asterns mar
ka,' stjärnbeströdda himmel, oc~.bland
stjärnorna se vi en, som lyser salls~.:nt
l<lart: den nyfödde judakonungens stjar
na. Den stjärnan går före de vise män
nen, och i den stjärnans ljus hitta de
vägen.
Men vi se ock hur de vise männen
* Pred ikan av komminister H enrik Berg
vid missionshögtid'e n i Hetesdakyrkan den
n/l 1943·

komma vilse. De lämna stjärnan och gå
egna vägar. På de vägarna finna ~.e
icke den nyfödde konungen men val
dem som trakta efter hans liv. Men de
fun~o åter stjärnan, och nu följde de
den ända til1 dess den ledde dem fram
»tili det ställe, där barnet var». »Där
stannade den. Och när de sågo stjär
nan, uppfylldes de av mycket sto.r gläd
je. Och de gingo in i huset och f1l1go se
barnet med Maria, dess moder. Då föllo
de ned och gåva det sin hyllning; och
de togo fram sina skatter och framburo
åt det skänker: guld, rökelse och myr
ra.»
11en det är icke endast denna yttre
skildring, som fängslar. Vi gripas ock
av det inre sammanhanget: Människor,
som gå ut för att söka finna: Jesus, och
som komma vilse på vägen, men som
så å ter finna den vägledande stjärnan
och ledda av den komma fram till har
net i krubban och ge det sin hyllning
och sina gåvor.
Än mer gripna bli vi, om vi här
känna igen oss själva med våra egna
hjärtans längtan, sökande, misstag och
återfinnande av vägen.

-
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Vi äro allesammans människor, som Ljumma, lata sökare finna ej sin Fräl
längta och söka. Vi söka vägen till lyc sare.»
kan, till det s'ö m kan ge vårt liv inne
Men budskapet lyder vidare så: Följ
håll, mening och mål. Det kan hända, stjärnan.! De vise männen från östern
att vi här liksom se den ena löftesstjär hade sett den nyfödde konungens stjär
nan efter den andra tändas över vår na, och i stjärnans ljus drogode åstad
väg. Men det var stjärnor, som slock för att söka konungen. Den strålande
stjärnan, som skall och kan leda oss i
nade, eller det var flämtande irrbloss!
Mångas bittra livserfarenhet kan teck vår längtan fram till Jesus Kristus,
nas med skaldens ord: »1 mörker sjön äga vi i Guds heliga Ord.
ko lyckodrömmens länder, NIot häg
Men vi minnas hur det var med de
ring.ar jag sträckte mina händer, På vi"se männen. Så länge de lä to sig le
intighet jag allt mitt arv förspillt.»
das av stjärnans ljus, hittade de vägen.
Nu vaknar hjärtats nä-cl. Oroade, pi :Nlen när de gingo sina egna vägar,
kommo de vilse.
nade, jagade gå vi vår väg fram. I
Vår väg fram till Jesus Kristus blir
ångest fråga vi: Var finns vägen till
själens frid och hjärtats ro? Kanske oss ofta så lång därför att vi här vilja
möta vi då på vår väg dem, som likt gå våra egna väga.r. Men då komma vi
österns vise kunna tala om, att de sett icke fram! De vise männen mötte Re
rodes, som traktade efter barnets liv.
stjärnan, som lett dem fram till Jesus
Kristus, och att de i honom funnit den, Vi möta tvivlet, som vill döda vår tro
och kväva vår längtan. Nlen när det
de sökt.
Så väckes i vårt hjärta längtan efter gäller att finna Jesus Kristus är icke
att kunna gå samma väg som de. Men det viktigaste av allt att först begripa
och sedan tro, utan det viktigaste är att
hur skola hindren på vägen fram till
först så gripas av honom att vi icke kun
Jesus Kristus kunna övervinnas?
na annat än ge honom vårt hjärtas tro.
Från mina barnaår minns jag till
Om vi i det sinnet följa stjärnan vi fått,
namnet och delvis också till livsbilden
Guds heliga Ord, så komma ock vi fram
en av dem, som ute på Svenska Mi-s
till Jesus Kristus; och då vilar vår tro
sionens i Kina fält blevo vunna för
på Herren Kristus på säker grund. Då
Gud. Namnet under vilket denne kines
veta vi, på vem vi tro.
gått till historien synes mig så talande: .
När Jesus för många blev till an
»Den frigjOrde Fann.» Minns jag icke
stöt, hände det sig, att ock många av
fel, så var Fann en högt bildad kines
hans lärj ungar droga sig från honom.
av den gamla skolan, som strax fä-re
»Då sade Jesus till d·e tolv: 'Icke viljen
sekelskiftet kom till missionären i sta
väl också I gå bort?' Simon Petrus sva
den Tungchow. Han kom som en söka
rade honom: 'Herre, till vem skulle vi
re. Hans ögon öppnades. Jesus Kristus
gå? Du har det eviga livets ord. och vi
blev hans Frälsare! Den i synden bund
tro och förstå, att du är Guds Helige.'»
ne Fann blev den genom Jesus Kristus
(Joh. 6: 67 H.) Men för många blir det
frigjorda Fann!
första mötet med Jesus ännu enklare.
Till alla som söka Kristus finns ett
De vise från östern, som drogo ut att
budskap i dag! Det budskapet lyder söka den nyfödde judakonungen, funno
allra först så:
ett nyfött barn, som låg lindat i en
Sök 1:v-r igt att finna Kristus. Våra krubba.
gamla fromma fäder sjöngo: »Sökas
Vilja vi se och förstå vem Jesus är,
skall Kristus, om Kristus skall finnas,
låt oss då, likt österns vise och her
Sökas av innersta: hjärta och själ. Säl darna från Betlehems ängd, stanna in
jas skall allt, om den skatten skall vin för Barnet i Betlehem.
nas, Skatten som heter: Ditt eviga väl.
Tanken förmar icke fatta djupet och

25 jan. 1943

SlNI1\IIS

vidden i att den Herre och Frälsare,
som vi längta efter och söka, kom i ,ett
ringa ' människobarns gestalt. iMen när
Guds ords ' strålande stjärna får leda
oss, då komma vi fram till barnet i
Betlehem.
Redan där kunna vi i tron se myc
ket av Jesu Kristi härlighet. Österns
vise gåvo barnet sin hyllning och sina
skänker. Låt oss här följa dem och göra
som de! Men ha vi sett barnet i Bet
lehem och där känt igen honom såsom
Guds löftens fullbordan, låt oss då icke
dröja kvar i Betlehem! Följ med Jesus,
när han vittnade om Guds rike, och när
han- gick omkring och »gjorde väl emot
alla». Följ honom ock på hans lidandes
väg,' som förde honom upp på korset. Se
honom som Segraren över döderi i sin
uppståndelse i påskens morgon! Se ho
nom, när han ännu i denna dag går
från hjärta till hjärta som den levande
Herren och Frälsaren, som böjer unga
och gamla in under sin lydnad!
Men ha vi så lriött Herren Jesus
Kristus, att vi i honom fått frid med
Gud -i visshet om våra synders förlåtel
se och ett fast och visst evighetshopp,
ha vi så mött honom, att han för oss
blivit Herren och Frälsaren, då kän
na VI, vad han har rätt att vänta av oss.
Här lyder budskapet så till oss i dag:
Kristus väntar av oss trohet; vaksa·m
het) lydnad.
Vi kunna icke tvinga varandra till
tro på Jesus Kristus, men vi kunna bära
vittne om, vad vi själva sett hos ho
nom och fått genom honom, och ha vi
sagt honom vårt: ja, låt oss då vara
honom trogna intill döden, liksom han
intill döden varden trofaste.
Men när frestelsern~ komma, då gäl
ler det för oss att vara vaks'a mma-. Va
ken 'och bedjen! Utan trohet och vak
samhet blir det ingen lydnad.
Det är mörkt · i vårlden i denna t"id.
Det ser stundom ut, som om hade blott
hatet och själviskheten herraväldet. Men
där Jesus Kristus fått bli Herren, Ko
nungen och Frälsaren, där veta vi, att
han skall dock till sist segra.
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Men skall det kunna ske, då måste
han få börja med oss, och då måste vi
i lydnad och trohet gå, di t han kallar
oss.
»En och en vi måste stiga till det
kors, som allt försonar, Att oss helt åt
honom viga, Som i himlars rike tronar.
Andens liv i oss han tänder. Då vi lyda,
han 'Oss leder, In i gärningar oss sän
der, Som han dag för dag bereder.
Öster, väster, norr och söder Kor
sets . armar överskygga: Alla äro våra
bröder, Som på jorden bo och bygga.
Då vi bröders bördor bära, Med och
för varandra lida, Är oss Kristus åter
nära, Vandrar, osedd, vid vår sida.»
Idag, Trettondedag Jul, gå våra tan
kar alldeles särskilt till de många,' som
ännu vandra i hedendomens mörker och
icke funnit Jesus Kristus.
Vi kunna icke tvinga varandra till
förståelse för missionen och till kärlek
till och offer för missionen. Men stå vi
Jesus Kristus nära, känna vi vad hans
kärlek är för oss, då tvingar oss Kristi
kärlek ut ur vår isolering, då se vi, vad
vår Herre och vår Frälsare här väntar
av oss i trohet, vaksamhet och lydnad.
Alla kunna vi här göra något. Lär
känna missionen! Det hör nu till g04
allmänbildning att icke här vara okun
nig. Bed för missionen! Offra för mis
sionen ! Även änkans skärv duger. Det
är icke den yttre storleken i gåvan, som
är det avgörande, utan det är den kär
lek, med vilken gåvan gives.
.
Villigt och glatt må vi träda in, där
vi känna, att Jesus Kristus, vår Fräl
sare, behöver oss.
Att, vunna av Jesus Kristus, få höra
honom till och gå hans ärenden, det är
det största av allt!
Amen.

Trettondagens . högtid.
En stor skara vänner samlades i
tesdakyrkan Trettondedagens fm. då
mission hade sitt sedvanliga möte
med insamlandet av sparbösse- och

Be
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fergåvoi. Högtidligt 'ljöd sången: »Till
Betlehem mitt hjärta· I stilla pilgrims.:
färd Nu skyndar 'från den smärta, Som
bor bland tidens flärd. Där vill min själ
sig gömma, Där har min tro ' s~n-skatt;
Jag vill ej Jesus glömma:, Sen han fått
hjärtat fatt.»
Kapten O. v. :Ma:lmborginledde med
att läsa Ps. 93: »Herren' är nu ko
nung ~ - -':--.» Han betonade Konung..
ens makt. Vi se nu ej allt vara honbm
underlagt, utan det är sna·raresom det
står iden upplästa · psalmen, »stföm..
marna: hava upphävt sin röst» ~ havets
bränningar dåna. Väldiga krafter äro i
rörelse. Vi fråga, var finns Konung
en, var finns Guds rike 1. allt detta. Je
sus sade: - »1IIitt rike är icke aV denna
världen.»
Det står att Jesus talade med sina
iärjtingar om Guds rike innan han skil
des frårt dem. Guds rike, vad hade dess
Konung att säga om det: Vad är Guds
rike lIkt? Jo, ett s'enapskorn. Det är ej
stor ski llnad mellan ett senapskorn och
sandkorn. Ivlen skillnaden finns, och
elen är väsentlig. I senapskornet är det
Hv. . D'ärför skall Guds rike segra till
slut. Det segrar i enskilda människors
iiv.
.
En ung student i Uppsala, Erik Fol
ke, kunde ej komma ifrån Guds kallelse.
Det är nu 56 år sedan han reste till Ki
na . .1 världens ögon var ej detta av så
stor betydelse, men han fick bli grund-:
läggare för ett verk, där stora segrar
vunnits för Guds rike.
En ung predikant i Betesdakyrkan,
Josef 'Holmgren, tog emot kallelsen och
fick vara med och bilda den samman
slutning, »Kommitten för Svenska Mis
sionen i Kina», vilken tilIsamman med
alla de, vilka under årens lopp tagit
emot Guds kallelse, fått vara med om att
sprida evangelium i Kina.
Nu ha många av dessa gamla flyt
tats upp till högre tjänst , Unga, gripna
av samma kallelse, ha gått in i gärning
en.
D~irefter predikade komminister Hen
rik Berg, son till missionär August

ett
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Berg'. Hans predikan införes i sin helhet
i denna fidning.
1'Iisslonssekr. :Martin Bergling, son
tillmissianär Robert :Bergling, gav där
efter meddelanden från Kina, Han beto..!.
nade huru vi under djup tacksamhet få
säga: Hittills har Herren hulpit. Han
har hjälpt både ute i Kina och här hem~
ma. I Kina äro påfrestningarna stora.;
Avskildheten, från hemlandet är svnner..
!igen kännbar, i all synnerhet för de mis..
sionärer, som äro ensamma på sina sta...
tioner; . Dyrtid råder, och på en del av
fältet ät också svår hungersnöd. NIissio..
närerna ha på grund av läget därute ej
kunnat samlas till konferens på de senas~
te åren och sa:kna mycket denna gemen
skap.
NIe n oavsett alla dessc,t svårigheter gåt
Guds rike framåt. Nya skaror ha under
det gångna året kommit för 'att följa Je
sus, älska, lyda och tjäna honom. De vå..
ra tacka Gud för fyllda gudstjänstloka..
.le:,.. för \~äxande ans\iarskänsla hos de
kristna, och för att Gud givit dem unga
medhjälpare på en del platser.
Gud vaj-e tack för att våra .missionä..i
rer kunna hålla ut i arbetet l Det är ett
Guds under;. Vi behöva bära: dem i för''';
bön.
Dagens offergåvor uppgingo till KL
r. 0 34: 25·
»Loven Herren, låtom oss med var
andra upphöja hans namn.» Ps. 34: 4.
. Lisa Blom.

Bönemöten för S. M. K.
. Bönel1~öten för Svenska l\IIissionen i
Kina hållas 'Varje tisdag och fredag på
Nliss'ione1is· expedition... Drottninggatan
55, Stockholm. På tisdagarna börjar bö:'
nänötet kl. 7.30 e. m. och på fredagarna
kl. 2 e. 111,. Missionsvännerna hälsas
varmt välkomna till dessa bönestunder.
Jl1 å förbönen aldrig tystna!
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'Kinalänkatna i Stockhölth
samlas på S.' :M. K:5 expedition torsda
gen den .f f~bru'ari kl. 7.30 e. m. V äl
kMnna! .
.
Nlecltag bröd och socker för eget be
hov !'
Missionär Arne Bendtz i arbete

bland krigsfångar.
Av meddelanden i radio och i tid
ningspressen har framgått, att missionär
Arne Bendtz killats att börja arbeta
bland krigsfångar. I ett brev från mis
sionär Nils . Styrelius, som nyss anlänt
och som var date 'r at den 26 sept., med
delas, att ett arbetsutskottssammanträde
skulle hållas om en vecka, och att man
då skulle ta ställning till en begäran' om
a:tt få Arne Bendtz' såsom 'förste man
for arbetet ' bland krigsfångar i Kina.
Det var K.F. U. ~1:s värld5kommitte,
som ville ta upp detta arbete och be
hövde en lämplig person från ett neutral t
land härför. Vi ha ej ännu fått någon
redogörelse för arbetsutskottets" beslut,
men generalsekreterare Cedergren har
fått telegrafiskt meddelande om att mis
sionär Bendtz nu påbörjat detta a,rbete.
:Må han ihågkommasmissionsvänner
nas förböner!

En maning.

*

.'

, Visa tidningen för vätmer och bekan
ta och upftnwna dem att prenuJnerera!
Ju flera prenumeranter vi få) desto flera
vänner och förebedjare hoppas vi att
il1 issionen vinner.

»När dina vittnen komma 111 ed eva'll
geh"u?,l1) Låt öknen grönskas) blonl111a)
Giv liv i Öde rurn! Och när de allt för
saka) N är shgen törnig är) Låt dem
dess mera smaka ' Din lju.v het, Jesu
kärl»

Sv. Ps.

250: 2.
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Från Pucheng She.
Ett rekommenderat flygbrev från Ki.l.
na, daterat 24 aug. 1942, har anlänt. Ur
det mcddda vi följande:
.iVi jölet i krukan ska1l1'cke taga slut.
·01 jan i kruset skall icke tryta.»
I Kon. 17: 14.
.Desvaracle: »Intet.» Luk. 22: 35.
NIan tycker det är hopplöst att skri
va och kosta på dyra porton då ej breven
g:l fram. Vi försöka dock emellanåt. Vi
försöka nu med luftpost hela vägen, vil
ket kostar kin. dollars 13 :30 för 5 gram
för n~i.rvarande. Veta ju ej hur fort de
gå elk:r om de nå fram. - Vi ha kolos..,
~alt hett denna sommar, torrt, oerhört.
Herren har dock gett nåd dag för dag.
Arbete trots allt »ännu är det ju
dag». Sommarrnötena goda. Det sista
här avslutades för en yecka sedan. Väl..,
besökt. Bombl~rm blott tre av de sju da
garna. Nlå Herren välsigna de åtta som
marveckor vi haft i Tali- och Pucheng..
distriktets nio »hsien»! Själv har jag
varit med om de tre. För övrigt har jag
ej varit hemma mer än en söndag i må
naden. På min cykel reser jag till utsta
tionerna på månadsmötena. I går trod
de jag, att jag skulle »storkna» av het-:
tan i solgasset på hemvägen. Som du
vet är det ej sorn hemma, ett långsamt
mörknande, utan mörkret faller på has
tigt så fort solen gått ned. Man kan allt
så ej vänta på kvällssvalkan, om man
vill resa hem. Det är beklämmande att
se de torra fälten. - Höstskörden slår
helt fel i dessa trakter. Vetet är nu upp~ .
i över 700:- dollar per tunna, förkrigs
priset var 5:- eller 6:- dollar. Vart
ska det ta vägen? Det blir värre och
värre. Dock det går. Det tänkbart möj":
liga har länge sedan passerats. N u är
det blott det omöjliga, otänkbara, ja så
dant som ej den mest svindlande fanta
si kunnat producera; det är sådant som
sker nu, det är i sådana förhållanden vi
leva och verka, och det mest underbara
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är att vi både leva och få verka. Halle
luja! Ära vare Gud! 
Den 20 aug. "kommo Ingeborg (Ack
zell), Ella "(Dahle) och Ebba (Viden)
ner från berget Hua-shan. Stackars flic
kor, som kommo från den svala »kullen »
ned i denna »masugn »!Hoppas att de ej
förlora balansen av den starka tempe
raturväxlingen. Graham Anderson
(missionär tillhörande Kina Inlands
missionen) som verkat i Hancheng och
Hayang i sommar är nu i Bergquists di
strikt. Han tänker visst stanna där en
längre tid. Vi äro tacksamma för den
insats han gör på de delar av vårt fält,
som han besöker. Vi ha ännu ej lyckats
få honom hit till detta "distrikt: Gu"la flo
den har flöda t över igen så våldsamt, att
den nya domsagan, som upprättats på
maderna mellan Ingeborg Ackzells och
Ake Haglunds stad, tydligen så gott som
bOrtsköljts; mer än 5.000 människor lär
ha bortspolats. 
Hälsningar till alla. Alltid i Herren
varmt förbundne
Nils St}'relius.

Från Yuncheng Sha.
(Utdrag ur brev daterat den

I

okt.

):94 2 .)

" Efter fyra månader börjar jag ånyo
ett brev till Dig. Jag hoppas innerligt
~tt de olika Röda Kors-meddelandena
kommit Er tillhanda. Under juni sände
vi en hel del brev med yanlig post, men
de kommo alla tillbaka, och ,s edan dess
ha vi ej försökt det igen. De veta ej på
postkontor·et om det är någon väg öppen
eller ej, och man ledsnar på att kasta"
bort .portot för ingenting.
. Lisa Gustafsson . och Runa Hägg ha
kommit lyckligt åter. De anlände hit nat
ten 17-18 sept. och fortsatte till sin
station efter några dagar. Där mottogos
de med stor glädje ay de kristna och ha
mött välvilja av de maktägande. De un
dervisa båda i såväl goss- som flicksko
lan, utom de tillfäHen' de få att arbeta
bland kvinnorna ihom och utom försam
lingen. Det vore gott, om de kunde .få
komma ut i byarbetet något, men det
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vågar man ej hoppas. I det avseendet ha
Ake och Frances Haglund det bäst, ty
emedan die bo i förstaden få de gå fritt
där i omgivningarna, och Ake cyklar
eller går även ut till de närbelägna by
arna. Ledsamt nog blevo Estrid Sjö
ström och Dagny Nordgren vägrade in
resetillstånd, när de på samma gång som
de andra två begärde det. Någon orsak
eller anledning ha vi ej kunnat finna ut,
och då jag bad tjänstemännen på byrån
här göra vad de kunde för att de skulle
få tillstånd där uppe, lovade de sätta sig
i förbindelse med ved:erbörande och sade,
att här ingen anledning fanns, varför de
ej skulle få komma tillbaka.
Arbetet här pågår helt lugnt tillsvi
dare. Skolorna äro i gång med över ett
hundrasextio barn och dessutom kvinno
skola'- De ha kommit överens nu, att lä
rare och lärarinnor undervisa i båda sko
lorna, för att få använda de bästa kraf
terna i deras respektive ämnen, vilket
torde bli ti)l undervisningens fromma.
Lönerna äro lika för alla, vilket har
medfört minskad inkomst för lärarin
norna och förlingda terminer. ,På det
hela taget blir det också dyrare för
målsmännen, men de synas kunna bära
kostnaden.
.
Verksamheten på landet pågår också
ostört, även ett par skolor, som bedrivas
efter kristliga principer och med under
visning i kristendom. Bibelskolan är
också i gång i byn Chingt'ou, fastän med
något minskat elevantal med anlednin.g
a v de högre levnadsomkostnaderna. Det
är att hoppas, att eleverna därifrån sko
la bli en effektiv hjälp i det kristna ar
betet, och att utbildningsarbetet skall"
kunna fortsätta. De båda lärarna ge sin
tid utan ersättniing, men jag tror att hit
tills deras hushållskostnader under läs
ningen täckts av frivilliga bidrag; Det
vore nog önskvärt, att församlingsorga
nisationen kunde effektivt taga ansva
ret för denna gren av verksamheten, men
dels vilja de två lärarna vara oberoen
de, dels få församlingarna nu en hel del
andra omkostnader.
Arbetet i de båda städerna söder om
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berget och deras underlyda.nde områden
pågår tämligen fritt, då ej strider äro i
gång. Äldsten i den östra staden, mitt
emot Carl-Johan Bergquists, har varit
här ett par gånger i sommar. Han är nu
fri att arbeta i evangelium igen. Ett tag
hölls han fången, och sedan en tid skulle
han stå till förfogande, men nu kan han
besöka de troende i bygderna och pre
dika fritt, och stationen får obehindrat
användas av församlingen. Gerda Ca r
lE~ns f. d. bostad har det lyckats behålla
för arbetet hittills, och evangelisterna
kunna röra sig fritt både i staden och på
landet där, men det mesta arbetet ut-
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många gårdar, men just där blev ing
enting förstört. Ute i byarna utmed flo
den däremot var förödelsen stor. A t
minstone tio byar blevo till större delen
ödelagda och en mängd människor bort
sopade av strömmen. På västra sid'an
var förstörds·tn ändå värre, fastän vi ej
än hört några detaljer därifrån, men.
systrarna, som VDro på Blomsterberget"
skreva, att de norrut endast kunde se
vatten. Flera tiotusental människor sä
gas ha drunknat där, och floden gör nu
en lång sväng i väster över de gamla
maderna på den sidan. Troligen drunk
nade även en del kristna, som bodde där

Sådd med radsåningsmaskin i Kina.

föres i byarna, ty endast de närmast bo
ende våga sig in i staden.
Här kom ett gott regn i tid för ve
tesådden, så att utsikterna för brödfödan
nästa år äro goda, blott folk får hehålla
sin gröda. Hirsen och majsen bli mini
mala i dessa trakter, men de äro bättre
norröver. Svårigheten är blott att det är
utförselsförbud, så att ingenting kan säl
jas från ett distrikt till ett annat. En
dast underhand och i små kvantiteter
kunna vi t. ex. köpa mjöl utifrån. Pri
serna här äro ungefär lika dem på andra
sidan, om man räknar i samma mynt
sort.
Jag vet inte om någDt hörts därhem
ma om de svåra översvämningarna
kring Gula flodens krök. Ake Haglund
skrev, att de höllos uppe åtminstone en
natt för att hålla vattnet ute från sin
bostad. Heta östra förstaden där var
kringfluten, och vattnet stod högt på

u'te bland nybyggarna, men ' vi ha ej än
hört om det. Ingeborg Ackzell, Ebba
Viden och Ella Dahle voro omkring tre
veckor på berget och njöto mycket av
vila och den friska naturen samt sval
kan. Ida Söderberg var kvar på sin sta
tion, där Graham Anderson kom och
under några dagar höll bibelstudier. '
Arne Bendtz var västerut i den provin
sens huvudstad m. fl. platser för om
bytes skull under den varmaste tiden
samt tog del i evangeliskt arbete där.
Han skrev efter återkomsten med stor
glädje om sina erfarenheter på resan.
Nils och OIga Styrdius samt Arvid
Hjärtberg ha varit hemma och i verk
samhet som vanligt. Hanna Wang har
varit söder om Weifloden, där hon på
en gång fick vederkvickelse och tillfälle
att tjäna i evangelium. De voro alla fris
ka i slutet av augusti. Även söder om
floden var allt gott, enligt brev från Jo
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hannes Aspberg och andra. Han skriver,
att de själva varit hemma me n l\1aja
Lundmark i Sinan, där hon fått tillfäl
le till bad. :M aria Petterson är trött och
medtagen av sitt arbete. Astrid H åkan
son var ej så stark, men jag hoppas det
ej blir något allvarligt. Gösta Goes är
nu stationsföreståndare i l\.1ienchih, där
han skulle inreda bostad åt sig i det hus,
där Malte och Ida Ringberg tänkte bo
en gång, men aldrig fingo färdigt. Han
är bättre efter sin reumatiska feher, men
får vara försiktig. Gerda Carlen är star
kare än hon vari t på många år. Hon och
Elna LenelI dela hushåll och ha även
Gösta Goes som b-ordsgäst. Carl-Johan
och Elsie Bergquist voro duktiga och
även barnen friska. Svenska skolan skul
le börja hos Ingrid Aspberg i augusti,
och då skulle Gunvor till dem.
Den 2 okt.
Jag har skrivit detta med åtskilliga
avbrott och har ej hastat, emedan jag
hoppats få höra från Estrid Sjöström
och Dagny Nordgren. Som mitt Röda
Kors-brev till Hildur sagt Er, ha Li
sa Gustafsson och Runa Hägg kom
mit tillbaka utan svårighet, och de äro
nu i fullt arbete på sin station. Där
emot fingo de andra två ej rese till
stånd då. I dag fick jag svaret hos
tjänstemännen här, aH de säkert skul
le få det begärda passet. Dock hade de
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ej själva hört från Peking. Därför har
jag nu skrivit till Estrid Sjöström och
bett dem ånyo göra framställning .på
konsulatet, så att jag hoppas de snart
skola kunna komma tillbaka till sitt
arbete. - Framför våra innerliga häls
ningar till alla vänner ochmedarbetare~,
En God Jul och ctt Välsignat Nytt Ar
tillönskas Er alla!
Alltid varmt tillgivne

Carl F. Blom.
Missionstidningen
Sinims Lånd,
organ för Svenska Missionen i Kina,
utkommer 1943 i sin 48:e årgång.
Tidningen utkommer med 20 nummer om
året. Den innehåller uppbyggelseartiklar,
brev från missionärerna, berättelser från
missionsfältet, meddelanden om hemarbetet
och missionsnotiser från olika fält.
Tidningen kostar: helt år kr. 2: S0, halvår
kr. I: 50, ett kvartal kr. o: 90.
Till utlandet kostar den kr. 3: - pr år.
Prenumeration kan verkställas på posten
men det ställer sig fördelaktigare för Missio
nen om den verkställes på vår Exp., Drott
ninggatan 55, Stockholm.
Provnummer sändas på begäran gratis och
portofritt.
Redaktionen.

INNEHÅLL:
Stjärnan från Betlehem.

Trettondagens högtid. - Från Red. o. Exp. rerna. - Missionstidn. Sinims Land.

Från missionä.

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm.
Telefon: 1044 59. 10 54 73. Postgirokonto n:r 502 15.
Boktr. A.-B. P. A. Palmers lj:ftr
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VAR VILOPLATS.
Av Ch. Inwood.

"De glömde bort sm viloplats."
(Eng. övers.) Jer. 50:6.
För somliga kristna är livet en enda
lång strid, för andra är det en ljuvlig
vila. För somliga är det föga bättre än
en ständig suckan, :för andra idel sång.
Hos somliga heter det ständigt: "J ag
arma människa! Vem skall frälsa
mig?" hos andra: "Livets Andes
lag har i Kristus Jesus gjort mig fri
ifråI1J syndens och dödens lag." För
"Somliga är livets lösen: "Kämpa!" för
,andra är lösenordet: "Förtrösta!"
Vilken skillnad emellan dessa båda
slags liv! Vi tro att Gud vill, att alla
hans barn skola känna sann inre h jär
tevila, men vi veta också att denna
vila är en sällsyrut erfarenhet. Många
kunna bekänna sig vara frälsta, men
.äro likväl mycket oroliga kristna och
kanske veta· de ej om något bättre.

::JI

1(

Man har lärt dem, att de måste vänta
till dess de komma till himmelen, in
nan de kunna få någon tillfredsställan
de vila. Jag undrar ej på, att de, när
bekymren komma, vilja ropa som Da
vid: "Ack att jag hade vingar såsom
duvan!" Men de få inga vingar och
kunna icke flyga bort, utan stanna där
de äro.
Tidsåldern tyckes bliva mer och
mer orolig. Oroliga kristna i en oro
lig tid, vad skola vi göra? Skola vi
nöja oss med detta tillstånd? Skola vi
gå igenom världen med en uppsyn som
aldrig talar om tillfredsställelse? Fin
nes det ej någonting bättre för oss? Jo,
lovad vare Gud, det finnes en djup,
stilla,
v e r k l i g, tillfredsställande
hjärtevila, en vila så djup, så helig,
så skyddad av Gud, att motståndets
stormar icke kunna störa den.

'Z6.
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Mångeth. Ivet vad det är att vila på
iIerren i 'die n bemärkelsen att man är
frälst, såsom ett hus vilar-på sin grund.
Ingen må säga att vi ringakta Herren
Jesu försoningsverk; det göra vi icke.
Kristi blod och rättfärdighet är den
enda grund, .p å vilken vi ku~na by&"
ga vårt frälsningshopp. Detta taga vi
för avgjort i all ·vår undervisning och
vilja ej säga ett ord, som kunde tydas
så, som skulle vi sätta det å sido. Men
det är en ~ak, att vila på Herren, såsom
huset vilar på sin grund, och en annan,
att vila i . Herren såsom den inneboen
de vilar i huset. Vi veta vad det är att
vila på Kristus till Ifrälsning, men ·veta
vi vad det är att vila i honom, så att
han omsluter oss likasom huset om
sluter den, som bor däruti?
När Herren lärde mig denna dyr
bara sanning, var jag på besök hos
kristna vänner i södra Irland. Det var
i november, vädret var blåsigt, och då
jag kom ned till frukosten rasade en
. häftig storm. Vinden tjöt i träden, det
knakade i grenarna och de få löv, som
dagen förut funnits kvar, voro alla
bortsopade. Sedan jag en stund hade
sett därpå, kom den tanken för mig:
"Här inne, där jag är, rasar ingen
storm, en trevlig brasa brinner i spi
seln, allehanda goda ting finnas på fru
kostbordet, allt är så ljust, varmt och
lugnt. Ej en droppe regn, ej en vind
. pust kommer vid mig; jag är fullkom
ligt lugn härinne, fast en orkan rasar
utanför. Om husets tak eller väggar av
någon anledning toges bort, skulle jag
vara utsatt för stormen, men så länge
de skydda mig, är jag lika trygg som
om det ej alls stormade."
Under det jag tänkte på detta, höll
Herren en dyrbar predikan för mig:
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"Se", sade han, "det är hemligheten till
verklig hjärtevila att hava mig emel
lan sig och alla stormar." :- Ja, Gud
vill vara emellan mig och min smärta,
min bedrövelse, min frestelse, min for
följelse, min ensamhet. Gud vill genom
tron komma ~ig så nära, att allt annat
måste genom honom, innan det kan
berara mig.
Huru dyrbar är ej denna hemlighet
även i vårt arbete! Jag tror ej, att jag i
någonting annat så har sett förverkli
gat, vad frälsning betyder. Vilken un
derbar vila har den ej berett mig i mitt
arbete för Gud! Vilka dagar av oro
voro ej de forna söndagarna med dess
predikningar! J u närmare söndagen
kom, desto mera blev jag betungad.
Lördagsnatten kunde jag föga sova, på
söndagsmorgonen hade jag ingen mat
lust, och då aftonen kom kände jag en
stor lättnad vid tariken på att jag åt
minstone hade några dagar att hämta
andan. Dessa mörka, bedrövliga dagar
voro uppfyllda av strid, elände, nervo
sitet och fruktan. Men då jag lät Her
ren helt taga hand om mig, erfor jag
bland annat, att det kom en sådan djup,.
stilla vila i mitt arbete för Gud. Lovad
vare Herren! Nu fruktar jag ej längre
söndagarna. De äro välsignade, ljuvli
ga dagar. Djävulen försöker nog att få
mig tillbaka i den gamla oron, isynner
het då jag kommer på nya platser, men
då jag står inför församlingen, medve
ten om min svaghet, får jag alltid för
nimma, att Gud är mig mycket nära.
l\t1ånga av eder arbeta i evangelium.
OIl1 också blott därför, beder jag er
att i dag lära ede~ hemligheten av den
na själens ljuvliga vila.
Jag vill säga er, varför somliga ei
äga den.
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jag beslutat mig för en VlSS levnads,.
Det finnes tvivel i edr~ hjärtan. jag
behöver ej säga, att tvivel och vila äro
bana. jag kände ej farorna därvid och
raka motsatser . till varandra. Om du kunde ej förstå dem. Men när jag tala
de med min far därom, sade han helt
ängslas, så förtröstar du ej. I samma
enkelt: "Nej." Alla mina böner voro
ögonblick som du begynner att ängs
las begynner du också att tvivla, och förgäves. Han gav ingen förklaring,
vid roten av varje ängslan ligger ett utan sade blott: "N ej, min gosse, nej,
jag kan ej tillåta dig." Huru mitt sinne
tvivel. jag är viss, att när tvivlet kom
mer in iflyr vilan. Du måste frukta lika reste sig upp emot honom, vilka hårda,
mycket för frestelsen till att tvivla som bittra tankar jag hyste i mitt hjärta!
för frestelsen till att synda.
J ag ansåg honom grym, och ändå har
Somliga av eder äro oroliga, därför det aldrig funnits en kärleksfullare fa
att satan söker göra eder modlösa. Det der. Han levde för mig, arbetade för
är hans sista försök. Först frestar han mig, fostrade mig. Och dock ansåg jag
honom hård, därför att han ej ville låta
till synd och sedan till tvivel, och kan
ske har du kunnat stå honom emot så mig få min vilja fram. jag är icke gam
mal än, men har levat länge nog [ör att
långt. Men därpå kommer den fina
frestelsen till modlöshet, och den kan inse, att min far hade rätt och jag orätt.
du icke motstå. Mången, som övervun
Jag tackar Gud, att han sade: "nej"
nit frestelsen till synd, har dukat under och icke "ja", ty nu ser jag, att om jag
för modlöshet, som lett till synd. Var fått göra som jag ville, skulle jag san
därför på din vakt emot denna fiendens
nolikt nu hava legat i min grav, för
snara!
störd till både kropp och själ.
En orsak till oro är en kritisk, dö
Vi äro ju dock endast små barn,
mande ande. Jag har i allmänhet lagt som ej förstå sin fader. Mina älskade,
märke till att de, som varit mest kri
må vi vara på vår vakt när sorger kom
tiska, sällan varit vilande eller andligt ma och vi frestas att fråga, varför Gud
sinnade kristna. Var på din vakt där
. handlar så med oss! Give Gud, att vi
emot! Månget kristet liv har därige
aldrig må glömma bort vår viloplats!
nom blivit förbittrat. Ännu en orsak
(Ur "The life of Faith" efter "Trons
är, att många äro för mycket upptagna Hvila".)
av timligt arbete. De hava flera järn i
elden än Gud vill.
Andra finnas, som måst genomgå
någon djup, hemlighetsfull, fruktans
värd sorg. Är du angelägen att få veta,
,varför Gud handlar så med dig? Det
är också en orsak till oro. "Vad jag gör, Bönemöten för S. M, K.
vet du icke nu; härefter skall du få
Bönemöten för Svenska l\IIissiorien i
. veta det.", Vi böra icke ängsligt eller Kina hållas 'varje tisdag och fredag pd
oroligt utan tåligt och tacksamt bida ;lhssionens expedition, Drottninggatan
55,' Stockholm. På tisdago-rna: börjar
efter det ljus som kommer.
bönemötet kl. 7.30 e. m. och på freda
.. När jag var en gosse på IS år,. hade garna kl. 2 e. 111. NIjssionsvännerna häl
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sas varmt välkomna till dessa bönestun
·-der.
Må förbönen aldrig tystna!
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Emma Anderson 80 år.

:Pör~äljning.

Onsdagen den 17 febr. kl. 7.3 0 e. m.
-anordna Kinaiänkarna en försäljning
å S. M. K:s expedition, Drottningga
tan 55, av från fjolårets försäljning
överblivna saker m. m. Buffe med ser
vering av kaffe och tårtor m. m. Korta
anföranden. Sång.
Gåvor till försäljningen och till Buf
fen emottages med stor tacksamhet
helst före kl. 3 e. m. försäljningsdagen.
. Alla varmt välkomna! Obs. dagen!
Sändebud till Sinims Land,
Svenska Missionens i Kina femtio
årsberättelse, som tidigare uppgivits
vara , slutsåld, finnes nu ' åter till salu
på S. M. K:s expedition. Upplagan är
dock begränsad, varför de som önska
köpa boken tillrådes att med det sna
raste insända sin rekvisition. Priset är
kr. I: 50 + oms.
Till våra prenumeranter.
Ännu kan lUissionstidningen Sinims
Lcmd erhållas från årets början, och vi
mottaga tacksamt förnyelse av prenu
meration samt anmälan om nya prenu
meranter. Skulle någon, som fått tid
ningen sig tillsänd under 1942, vara
förhindrad att fortsätta prenumeratio
nen, vore vi också tacksamma för ett
meddelande härom. Vi fortsätta nämli
gen enligt gammal praxis att t. v. sän
da tidningen, och dennas ekonomi till
låter ej sändande av friexemplar.
Till alla prenumerantsamiare och
till alla, som inbeta.lt prenumerations
a vgift, uttala. vi ett varmt tack.
En maning.
Visa tidningen för vänner och be
kanta och uppmana dem att prenume
rera! Ju flera prenumeranter vi få)
desto flera vänner och förebedjare
hoPPas vi att }'!Jissionen vinner.

Fröken Emma Anderson fyller den
18 februari 80 år, och vi införa där
för hennes bild och erinra om hennes
insats i S. M. K:s arbete.
Före sin utresa till missionsfältet var
fröken Anderson folkskollärarinna, och
hon hade alltså fått en god utbildning
för missionärskallet. Hängivet och
självutgivande samt under väntan efter
kraft från Gud har hon också använt
sitt pund i Herrens och Missionens
tjänst, och vi ha därför stor anledning
att med tacksamhet tänka på hennes
gärning.
Under tre ganska långa. perioder har
fröken Anderson varit på S. M. K:s
fält. Första gången anlände hon till
Kina 1895, och 1925 avreste hon för
sista gången därifrån. Under de år,
som lågo mellan dessa årtal, utkäm
pades mången lidandets kamp, och kär
lekens offervillighet sattes ofta på prov.
Men fröken Anderson bestod ej blott
de proven. Ä ven under åren som gått
efter år 1925 har hon i uthållig kär
lek troget fortsatt sitt arbete. I förbön,
.genom kärlekens offergåvor, brev
skrivning, deltagande i möten och sy
föreningar tjänar hon alltjämt i mån
av krafter ' och tillfällen.
På högtidsdagen frambära vi till
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Gud tacksägelser för vad Han givit oss
genom sin tjänarinna. Vi tacka också
henne för att hon ställt sig till Guds
förfogande, och vi tillönska vår vörda
de vän Guds nåd och välsignelse för
dagar och år, som ännu ligga framför,
samt till sist, då jordelivet är slut, en
rik ingång i Guds eviga rike.
1V!artin Linden.

t
Edvin Lundström.
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sionen, och därifrån har han sedan dess
så långt det varit honom möjligt sökt
stödja missionsarbetet och främja dess
intressen. Särskilt har han stått i för
bindelse med sin vän Nils Styrelius och
genom förbön och offer understött ho
nom. Ungefär samtidigt kom hembudet
till dem båda, den ene i Kina och den
andre i Californien, och de fingo gå
att mottaga lönen för sin gärning. Vi
ha förut gett uttryck för vår tacksam
het för den insats, som Nils Styrelius
genom Guds nåd fått göra i vårt arbete,
och vi betyga nu vår tacksamhet för
vad Edvin Lundström varit för oss.
Vile även han frid till uppståndelsens
morgon!

M artin Linden.

Fruktansvärd naturkatastrof
norra Kina.

Enligt från Amerika mottaget med
delande har förutvarande missionären
inom Svenska Missionen i Kina Edvin
Lundström fått hembud. Han var född
'i Skåne år 1880.
Till Kina utreste missionär Lund
ström år 1909. Missionär Nils Styre
lius utreste samtidigt, och båda hade
blivit antagna av S. M. K:s Califor
niakommitte" som av kommitten i
Stockholm erhållit i uppdrag att prö
va deras ansökningshandlingar. Båda
voro nämligen före utresan bosatta i
Californien. Dit återvände missionär
Lundström redan år 191 I, då han av
hä.lsoskäl nödgades utträda ur' 11is:..

Natten mellan den 3 och 4 augusti
översvämmade Gula floden stora om
råden i de angränsande trakterna a v
Shensi. Övriga delar 'av landet, som'
berördes av översvämningen, har jag
ej träffat ögonvittnen från, och jag vill
endast skildra vad.jag själv sett eller
hört av trovärdiga kineser i våra egna
trakter.
Några av oss missionärer voropå
Blomsterbergets västertopp. På kvällen
den 3 var all t som vanligt, när vi
sågo ned över slätten. Nästa morgon
voro stora områden förvandlade till sjö.
Det som varit bördiga åkrar, stora by
ar och köpingar; allt låg under vatten.
Det var hemskt a.tt se förödelsen och
veta, att på detta stora omr åde hade vi
ej så få kristna vänner och skolelever.
Voro de räddade? Med spänning vän
tade jag på meddelande från vår evan
gelist vid fot~n av berget. Först efter
flera ' dagar kommo några rader,- som
meddelirde, att eri kristen familj i den
förstörda köpingen Hsinchuang räddats
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genom att de, liksom Noa fordom, hade
byggt en stor båt på torra land, och dit
fördes -i hast deras livsmedel m.m.
samt även. korna, och så, räddades hela
familjen jämte 5 kor och, mycket av vad
de ' ägde. Detta budska p väckte hopp hos
mig om att flera kristna räddats. Detta
hade också skett. Så långt vi nu ha
hört, har ingen kristen , omkommit, men
-de flesta ha förlorat allt vad de ägde,
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och människorna förstodo, att det gäll
de livet. En kristen familj, stora och
små, räddades genom att stå på el1
vagn, som stod i vatten, vilket gick
över knäna på dem. Där stodo de ,hela
natten och följande dag, tills vattne;
sjunkit undan något. Hus och allt flöt
bort. En annan kristen familj rädda
des genom att hustrun från mannens
ax"lar kunde krypa upp i ett träd, i vil

Flodoversvå'mning i Kina.

~)Ch deras hus (lerhyddor) ha failit sam.:.

man. - Den våldsamma strömmen drog
med:,sig allt, som -kom i dess väg.
_ -På hemvägen ,"från 'berget besökte jag
,den ,ödelagda -staden Pingmin. Det var
~Fipa!1de : ,' 4'~~ höra ~e ' lui,stna berätta
om sin ;rä~dnirig. Vad som varit deras
h~m! ' :d~t" ~~r"/nu: Gara någon j6,r dhög1
där lepn,urarna en gång stått. Dock ha
ge de kristna så mycket att berätta om
Guds 'nåd, ' att. vi tillsammans kunde
t~Gka ,och prisa BerteI1, som hört bön
och. räddat i' den s tora nöden. Va tten
~assorQak'ommo ' under starkt , 'dän
ff.an;tv~ltr~nde över d:en odlade bygden"

ket han sedan själv klättrade upp, - 9å
att ' desutto 'i samma träd. Deras två
s'orrer- och sOJilhustrusutto', i två andra
träd,s~ nära att de kunde höra var:
a11dra, men -också så nära deras hydda,
att "när, den ramlade! . det var fara för
a,t
tI, : t·räd.en' ' sl<ulle. följa med 1 'f allet.
,
,q ~t~i .y'l}gst.a;' sc:nen , I L år, grät och ro,:.
pade ,på mor, ty han frös, men det 'var
inteJ ~ att göra åt det, 'bara'att vänta; tilis
va'-tfFlet sjonk undan. Många togo s-in
!iii,f;lY-f<t iilf träd, andra ti1t de få tegel~
~usen, _jsom. fynnos i staden Pingmfn,.
De kl~ttrad~ nämli.genpå stege ,uPI? p~
taken. ~örsam1ingens ' ,byggnad i ' ~ing"
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min, som de aldrig fått tillåtelse att an
vända, blev nu till räddning för många.
_'-\ tt höra den ena efter den andra
berätta om förödelsen var som att hö
ra ögonvittnen berätta detal}er från
syndafloden. I nattens mörker hördes
de drunknades ångestrop: »Rädda liv!»
~ men ingen 'kunde gå ut i 'vattnet och
rädda de arma - risken var för stor
- och så flöto de bort med strömmen.
De omkomna beräknas ' uppgå till
90.000, men det är omöjligt att få ex
akta siffror.

LAND
terna rusade mot högre belägna Pla f
ser OCh räddades, men när de för'sökte
få bybefolkningen att följa med" lyc
kades det ej. De ville ej lämna sitt
arbete; andra ej sina ägodela.r, och där
för omkommo de.
'
Ja, denna hemska naturk<!.tastro{ har
många , lä~domar för den som vill ta
'emot dem. » Såsom i N.oas dagar, - ',»
Skolbyn, Tali, She. China den' , 28
aug. 1942;
Ingeborg Ackzell.

»En kristen familj, rå'ddades genom att stå på en vagn.»

En 12-årig skolflicka, den enda tro:..

~'Man

ende i fa,miljen, blev räddad jämte för

ut."

äld:ra'r och . syskon, och hedningarna
sade: , ,»Det är emedan hon tror på Je
sus, SD1TI hon och hennes familj blivit
räddade.» Ä ven hedningarna sågo d'et
som ett ,stort under, så överhängande
var livsfaran för den familjen. Men , de
förlorade , allt, så att flickan ej kan få
komma till skolan i höst. Underligt var
det att se , de höga träden, i vilka sjö
\:äxter fastnat nästan ett ,par meter
fr å n marken, och trädtoppar nedbäd
dade i leran, utan förmåga att resa sig
'igen. Vattnet ,hade kommit ~ned en
'våldsam förintande kraft över all t.
" :dJågra ' militärposter ' fingo telegr~a1:iskt medde1.ande on1 floden, och , solda

biter ihop tänderna och håller

Tsaiyuan, Shansien; Hö. den 12 sept.
194 2 .

Kära Vänner! Guds frid!
Kol. I: 3~5a.
Det har vari t oss till stor gläcl,je och
uppmuntran att höra om Eder uthål1ig~
het i kärleken till Henens 'yerk; i o!;fer.,.
\;illigheten och i förbönen ,för ~ss 'och
verksamheten. Genom ,Eder förböri, {)eh
J{;SU Kristi Andes hjälp ha vi kunnat
,hålla ut i . tjänsten och, trots faror och
svårigheter av många slag, med fr:im0
dighet förkunna Guds ' underbara , frrus
ning i Kristus Jesus fÖL hög och ,l~g.
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Tidvis har hälsan vacklat, men Her
ren har kommit med hjälp, än direkt,
än · genom läkare. Ibland har det sett
mörkt ut ekonomiskt, i synnerhet när
levnadsomkostnaderna stigit våldsamt.
Men i rätt tid har Herren sänt hjälp.
Från myndigheternas sida. röna vi den
bästa välvilja. De kristnas kärlek har
skänkt oss mod och uppmuntran. Skul
le det bli alldeles omöjligt för oss att
få vårt underhåll från hemlandet, ville
de se till att vi inte skulle behöva lida
nöd. Nu se vi dock dem själva, många
av dem, kämpa mot nöden, utan att vi
kunna skänka. dem den hjälp, som vi
under fredliga förhållanden säkerligen
skulle få fran de nödlidandes vänner i
vårt lyckliga hemland. En svår torka,
som sträckt sig vida, har allvarligt re
ducerat veteskörden och nästan förstört
höstskörden. Skaror ha. redan även från
våra trakter måst lämna hem och härd
och fly. västerut mot bättre lottade
landsdelar för att där lita till männi
skors barmhärtighet. Ett rikt regn de
senaste dagarna har dock lugnat be
follrningens sinnen. Vetet kan sås! Det
är således hopp om skörd nästa. år. Med
det hoppet kan man uthärda både att
blanda »bark» i brödet och att vandra
de hundramila vägarna med tiggarsta
ven i hand. »Vårt folk kan slita ont»,
sade en av våra medarbetare till mig
för ett par dagar sedan. De bördor fol
ket har att bära äro oerhörda. 11en
man biter ihop tänderna och håller ut.
Den förnyelsens anda, som är verksam
på alla områden i stat och samhälle, är
häpnadsväckande, beundransvärd. Man
arbetar, organiserar, nyskapar, förbätt
rar på alla områden, som om inget krig
funnes. Och samtidigt spänner man
krafterna för att göra väpnat motstånd
mot inkräktaren, till dess landet är
fritt. Aldrig har väl landet behövt
Kristi evangelium mera än nu, aldrig
behövde församlingen och missionen
mera än nu göra sitt yttersta för att
skänka detta vaknade, kämpande folk
Kristi pånyttfödande liv, den kristna
gudstron och moralen, om nationen
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skall bli till välsignelse för världen och
ej till förbannelse.
Församlingarna hålla också ut. På
senaste tiden har jag dock tyckt mig
märka en viss modlöshet på grund av
den ihållande torkan och den hotande
hungersnöden. Många anse sig ej kun~
na offra något till verksamheten, en
ståndpunkt som från allmänmänsklig
synpunkt är lätt förståelig men från
kristen ståndpunkt är grundfalsk och
ödesdiger. Att sätta det egna och det
lekamliga före Gud och hans· rike är
ju under alla omständigheter att hand
la. tvärtemot Jesu ord och mås,te få all
varliga andliga följder, utan att man
når den ekonomiska vinst därmed, som
man beräknat. Vi behöva en djupgåen
de andlig väckelse.
Våra kinesiska medarbetare, S0111
församlingen åtagit sig underhållet av,
ha med anledning av ovannämnda eko
nomiska läge måst kasta sig helt pa
Gud. Han sviker ej, även om tron
prövas.
Den stora andliga mottaglighet bland
folket, som var så märkbar för några
år sedan, har nog mycket avmattats.
»Folket har hårdnat till» sade en dag
en av bröderna här. NIan tycks börja
förstå vad kristendomen vill och upp
skattar den, men man ryggar tillbaJ{a
för kravet på omvändelse och tro. på
Kristus. Man håller till i Ef. 2: 2-3.
Våra kamrater äro alla friska och i
fullt arbete. Vi få dock kännas vid, hu
ru tillfällena att verka och behoven av
tjänsten, både inåt i församlingen och
utåt, vida. överstiga våra krafter och
vår tid. Våra postförbindelserhäri
den fria delen av vårt fält äro ganska
goda. Från Bloms och de andra höra
vi också ibland. Från hemlandet ha vi,
litet var, fått några få brev i år. In
nehållet av gemensamt intresse ha vi
delat. Sinims Land ha vi fått 2-3
nummer av, somliga ha fått flera.
Världshändelserna kunna vi i stort föl
ja genom kinesiska tidningar. Vi pri-
sa Gud för att han hållit sin skyddan
de hand över vårt land. Må vårt folk
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förstå att tacka honom, och av upprik
tigt hjärta vända sig till honom.
Sedan mitten av augusti är f. rektorn
för Kina Inlandsmissionens i Hung
tung bibelskola hos oss i västra Honan
och håller bibelkurser i församlingar
na. För närvarande hjälper han till
med en utbildningskurs på två veckor
för frivilliga medarbetare i våra för,;,
samlingar i Shanhsien-distriktet. Se
dan få vi. hans mycket värdefull'a hjälp
med kortare bibelkurser i Shanhsien
stad, Mienchih, Sinan etc.
Här i Tsaiyuan har vår familj bott
i en grotta och et"t rum utan innantak
över ett år. Här ha vi många vänner.
Här är vackert, men malarian härjat
svårt. . Ett 2-grain-kininpiller kostar $
3 :-! Våra. hjärtligaste hälsningar till
våra och Missionens vänner, ävenså till
släkt och anhöriga, som vi ej nå med
brev.
Edra i Herren
C. J. och Elsie Bergq'ltist.

Kvinnornas internationella
~önedag 1943.
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dets K vinnokommi tte 'utarbetat ett pro
gram till hjälp för dem, som vilja del
taga i bönedagen. Detta program kom
mer även att följas i Danmark och
Norge.
.
Mottot är: Konungens ärende has

tar. -

Se) din Konung kommer till dig!

För varje år som gått har nöden bli
vit större, allt flera folk ha dragits in
i krigets malström. Män och kvinnor
försmäkta i fängelser och koncentra..:
tiöhsläger, barn hungra och frysa. Nö
den stirrar oss tillmötes- från alla hål1~
den lekamliga och den andliga. Och un
der allt detta har Sveriges folk fått le
va i fred och har t. o. m. kunnat fort
sätta sin missionsgärn~ng i hednavärl
den. Känna vi ej inför detta mer
någonsin behovet och förmånen av att
mötas för att i gemensam bön lägg,a
fram för vår Gud och Fader allt, var
av vårt hjärta är fullt.
Anordningarna måste ju rätta sig ef
ter vad som lämpar sig på varje ort.
Programmet är avsett att vara en hjä'lp
och anvisning, ej att slaviskt följas. De
föreslagna psalmerna kunna utbytas
mot sånger ur andra sångsamlingar där
så är lämpligt. De angivna böneämne
na tänkas infogade under programmets
olika punkter.
Bönedagen bör förberedas i god tid
genom att kristna kvinnor från olika
samfund tillsammans planlägga arbe..;
tet på sin ort, så att denna dag verk
ligen blir en gemensam bönedag.
Utförligt program kan erhållas från
fru Sara Björkman, Stråkvägen 3, Rå
sunda.
Stockholm i januari 1943.

än

Sedan slutet av 1920-talet har var
je år en maning gått ut över världen
till kristna kvinnor att första fredagen'
i fastan samlas till bön. Allt större ha
de skaror blivit som hörsammat kallel
sen, allt vidare har den nått, tills kvin
nor av skilda folk, raser och tungomål
denna dag vari t samlade omkring sam
ma gudsord och samma böneämne. Inte
ens kriget har kunnat bryta denna bö
negemenskap, den har trotsat murar av
Svenska Missionsrådets
hat och bitterhet. Från Amerika har
KvJnnokommitte.
appellen kommit, de gemensamma tex
terna och böneämnena. Men detta år
har budet ej nått fram, kriget har Allmän svensk missionskon~
stängt vägen. Vi veta dock att även i år
ferens i Örebro.
som förut komma kristna kvinnor över
hela världen att samlas till bön den för
En aHmän svensk missionskonferens
sta fredagen i fastan, den 12 mars. kommer att anordnas i Örebro den rQ
Sverige får ej stå utanför gemenska':' -18 inst. april av Svenska Missions~
pen. Därför har Svenska Missionsrå rådet. Det har inför det rådande tids

3!
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läget ansetts av behovet påkallat, att lämnar en psykiskt slut som en urkra
missionens vänner i vårt land från oli mad citron efteråt. Huvudet vill
ka <lqTfk~r och :,samfund i endräkt och . sprängas ,av de många intrycken av vad
gemensamt ansvar samlas för , attun man sett och hört, och hjärtat vill grå
der tacksägelse och bön på nytt stälIas ta a v medkänsla med de många tra
inför' 'de uppgifter missionens 'Herre giska'människoöden, man fått blicka in
glVlt oss. Vi veta icke, när tiderna 1. Och ändå är, allt dettå endast en li
komma att ändras, men det är
be ten) ii ten 'bråkd~l av världens nöd och
tydelse, att vi, äro. beredda, när' ma v,åndaoc!J. alls lnt~ det värsta.
ni'ngen ljuder såväl till nya' uppgifter
. Den bästa stämningen och den ra
som tin att med förnyad kraft i frihet
kaste 'hållningen finner man hos de
fortsätta det" hittillsvarande verket. Att ki-igsfångar, som arbeta. :Qe får, däri
Gud i sin n~ci skonat vårt land från att
genom motion och något att sysselsätta
indragas i kriget kan betyda, att han sina tankar med. Det är egentligen
haT särskilda uppgifter redo }öi- oss, när värst för dem, söm inte kan eller inte
fredens tid åter är inne. 'Konferensen får arbeta. Och ibland dem är det allra
iwmnier att ,få !en särskild betydelse mest' synd om inva1ide'rna och de kro
därig;enom att den avser att ,rikta en niskt sjuka, som inte .harkunnat skic
kraftig appell till den kristnaungdo
kas hem.
l)1e.11J ' att i en ti d som denna. känna sItt
l det här lägret finns det tusentals
ansvar inför Guds kallelse till deltagan engelsmän av den kategorien. Under
de i inissionens gärning.
min rundvandring i lägret kommer jag
Missionens, "änner över hela vårt också till deras »block». Ögonhlickligen
iand inbjudas hjärtligt till denna kon sedan jag kommit innanför taggtråds
ferens. En särskiid lokalkommitte i grindarna, om'ringas, 'jag aven skara av
Öreb'ro kommer att ordna; for bostäder dessa olyckliga: enbenta, som hoppar
och andra förhållanden för' resande del omkring på sina kryckor, enarmade,
taga.re.
,
svårt · Mra,de'a v olika slag, vilkas sår
Fullstandigt program med angivan läkts, men som bär på men för livet,
de av konferensbyrå. och ovriga upp tbc-sjuka och magsårspatienter, mest
iysnlngar kommer att offentliggöras in unga män, men även många gamla.
(j)m den närmaste tiden. , Det är. av störs Som flugor på en sockerbit är de kring
ta, vikt, attk:onferensen icke minst un mig. De kommer med sina gemensam
förberedelsetiden stödjes och bäres
ma bekymmer, men det är också så
upp av. missionsvannernas förböner. Må ru~nga ,enskilda svårigheter, som man
vi ' alla här hjälpas åt i ,endräkt , och v'i1l begagn:cr tillfället att a,n förtro den
trohet.
besökande civilisten. .orden snubbla
Stockholm i januaIi I943'
över 'låpparna av Iver, de pratar i mun
nen på virandra. Det är överhuvudta
Svenska Missionsrådet.
get sköpt att få lätta · sitt hjärta, även
om den besökande , inte kan göra så
mycket för att hjålpa. Förresten är det
öfruktbar't att stå ,härute i trängseln.
Krigsfångelägret , får besök.
jag' går eller i-ättare sagt flyr in i när
~.! D~t är- nästan mer av liclande än :våd
maste barack, där jagien avskärmad
vrå, ordnar ' en improviserad »mottag
man orkar med. . ; : "
,
Jag hade varit två dagar i ett krigs ning~). ALla soin ' har något på hj ärtat
fångeIäger, som jag. med rätta döpt till fåt koinma in eri j taget. Ty i sarntal
och en har man ' större utS.ikter att
,?litt »probl~mläger» Tv~dagar, fyllda
kun-na 'bistå.
a.\:" , möten med 1idande, och hjälpbehö
.
~!ande, männlskor, intensiva dagar, som
:Mendet ' ä r så grä,nslöst litet man
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kan göra för att hjälpa. Här är sysslo
lösheten den stora nöden, Genom allt
vad man upplevat slår bitterheten gär
na rot i sinnena. De flesta av dessa män
var en gång vid den frariska kusten för
att fraktas över till England i- utbyte
mot .fångar fr~l11 den andra sidan. :Men
så kom inte regeringarna överens och
efter månader av väntan gick en trans
port av besvikna och förgrämda sjuk
lingar tillbaka till fångenskapslanclet,
till nya prövningar och ti 11 nya långa
dagar och nätter av väntan på en oviss
befrielse. Det v-ärsta är, att man ing
enting annat har att göra än att älta sin
-olycka, meditera över och resonera om
det sorgliga öde, som drabbat en. Vec
~orna och månaderna gar och det blir
ingenting av hoppet om hemförlovning.
Och dä ar det, som om bitterheten inte
skulle kunna hållas i tukt längre.
Enda räddningen ur meningslösheten
är sysselsättning. På KFU11:s inItia
tiv startades en verkstad för tillverk
ning av leksaker och andra föremål av
trä. De som hade fått arbete där var
räddade. Det var en ,sann fröjd .att gå
igenom verkstaden och att se d.et glö
dande intresse, med vi lket man gick
till verket. lvlen - det var endast fem
ton man, som kunde sysselsättas här.
Det finns en skola i lägret, som arbe
tar målmedvetet och effektivt och flera
är de; som i studier funnit en avledare
för. de bi ttra tankarna. Nlen det fattas
ännu många nödvändiga läroböcker,
trots att både .Bri ttiski Röda Korset,
KFBM :sKrigsfångehjalp och andra
<;>rgå'nisationer här trätt hjälpande 'e mel
l~n. .
.
~ . Skrämmande ,stort står .dock proble
met kvar: Hur skall . vi . kunna -ge dem
sysselsättning, alla dessa? »Vi vW -ha
mera sä.llskapsspel, sade en av dem,
som .besökte mig under den ovannämn
da »mottagningen», »det är alltid nå
got som håller .våra tankar _i styr.»
. »K.an n.i hjälpa mig att få böckel~om
-ltlot o rtekn i k» , sade en enbent ung man,
som ~ ämnade studera till irigenjör. Och
a,n dra kom med liknande önskemåL
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Det var för övrigt en brokig samling
människor, som ville tala med mig mi
der den här mottagningen. En '-av ' de
äldsta krigsJångar jag träffat, en 64
åring, kom med sina bekymmer. Pigg
och full av skämt var han, men ' bak
qm. elen muntra ,ytan fanns ett djupt ve
mod. - Sedan han blev krigsfånge, hade
han fått bud om att hans' hustrU' dött
och att en av sönerna stupat. Efter ho
nom kom en man på ' kryckor . inhoppa.n
des. Han ville bara . tacka. Han hade
nämligen i ett annat läger träffat en
kollega till mig, för vilken han talat
om, att han ingenting hört från sin: fa
mi lj sedan krigets början. Nu hade han
nyligen fått meddelande via vårt hu
,rudkontör i Geneveom att hustrun och
barnen befann sig väl, och vad bättre
var, den direkta förbindelsen ha:de åter
knuti ts, så att han numera får brev
från sin hustru regelbundet. Och där..
för ville han tacka.
. . Och så kom där en så gott som blind.
Vänstra ögat var borta och synen på
det högra var så nedsatt, att det var med
)/ttersta möda han t. ex. kunde knåpa
ihop ett brev. 11ed honom diskuterade
jag hans framtIdsplaner. Vore det inte
ide för honom, undrade jag, att över
flyttas till den - blindskola för blinda
krigsfångar, som på KFUlvI:s initiativ
och under vår medverkan öppnats. Där
skulle han kunna få lära sig blindskrift
och åtskilliga andra för blinda nyttiga
ting. . Han ville fundera på saken och
aven -tådfråga lägrets läkare.
. Jag hade ett samt.al även med en an
nan blind, som dock var ett mera hopp..
löst fall. Han var från Cypern och ha
de fOrlotat sin syn under striderna på
Kreta.. Han kunde inte ett ord engelska
och mitt satrtta·l med honom måste -fö
ras med ·två män som m.elianled. Den
blinde talade turkiska till en kamr:at,
som översatte hans yttr.ande till he
breiska för en, som slutlig(m, tolkade
ilet . till engelska: fbr mig.- Det var 'i nte
l,ä tt att göra riågot för den mannen.
För språkets skull vore 'det menings
-löst att . skicka _honom tiqblindsk<:lal1'
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Det barmhärtigaste var väl trots allt att
låta honom stanna där han var, där det
åtminstone fanns någon, för vilken han
kunde göra sina behov förståeliga.
Ack, att jag hade haft mera tid till
förfogande. Här borde man tillbringa
en vecka och inte en timme. Men jag
måste vidare, man väntar på mig i
andra grupper av brittiska krigsfångar.
Här är en barack, där ett hundratal
indier och palestinaaraber, samtliga
muhammedaner, hålla till. Trots den
för årstiden sköna väderleken gick des
s~ söner av ett mildare klimat omkring
och småfrös. De hade dragit på sig allt
vad de ägde i klädväg och såg ut som
sannskyldiga klädbylten, men påstod
ändå, att det var kallt. De flesta av dem
hade ingen förbindelse med hemlandet
och jag överhopades med förfrågning
ar, otnjag kunde hjälpa dem att åstad
komma sådan förbindelse.
Genom lägerledningens ~tillmötesgå
ende hade en vrå av baracken avskär
mats och inretts till »tnoske». Inred
ningen var mycket enkel och bestod en
dast av filtar utbredda på cementgol
vet. Här samlades dagligen 30-40
rättrogna muselmaner till bön med an
siktet vänt mot det heliga Mekka.
Det finns också »block» med helt
vanliga krigsfångar och ett med några
hundratal flygare. Jag kommer till dem,
jag ser dem, dessa tusentals unga, lev
nadsfriska män. Jag skulle vilja stan
na hos dem,. lära känna dem, bli god
vän med dem. Nu blir det endast några
få, som jag får tillfälle att bekanta mig
med och även hos dem kan jag dväljas
alltför kort tid.
Jag avslutar mitt lägerbesöki lasa
rettet, som ligger i en härlig tallskog ett
stycke från huvudlägret. Det är allde
les nybyggt och avsett enkom för krigs
tångar och är fullt modernt utrustat.
Även om det är intressant och upp
muntrande att beundra den förnämliga
medicinska utrustningen, som med
stolthet förevisas avlasarettsledningen,
så är dock detta inte huvudsaken för
mig.· Jag vill träffa människorna. Jag
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får min vilja fram och så gå-r jag från
rum till rum och från bädd till bädd
och försöker sprida en smula glädje.
Läkarna berättade, att antalet sin
nessjuka på sistone visat tendens till
stigning. Undra på det. Krigsfången
skapens månader blir år och nu går det
redan på tredje året för de flesta. För
svaga nerver bli r det en alltför hård
press, som resulterar i »Gefangenitis»,
d. v. s. »taggtrådsspykos», tillfällig
sinnesrubbning, som enligt läkarnas
tro skulle hävas vid krigsfångenskapens
upphörande. Här vid lasarettet fanns
det ett trettiotal sådana sjuka. Man ha
de funnit,att den bästa boten bestod i
sysselsättning och därför hade man in
rett en liten verkstad, där de sjuka sys
selsattes med tillverkning av flossa
mattor, vävning med små handvävsto
lar, stickning och handarbeten av olika
slag. Det värsta var, att de sfuka greps
aven så febril arbetslust, ett veritabelt
arbetsraseri, att de få materialer man
hade gick åt i ett nu. Man visade mig
en ganska stor flossamatta, som hade
tillverkats på endast två dagar. Man
presenterade mig därför en önskelista
på garner och tillbehör, som var nöd
vändiga för att fortsätta denna nyttiga.
inrättning. Jag kunde inte ge stort hopp
om att kunna. skaffa, vad de begärde, ·
ty just dessa ransonerade ting är svårt
att komma över.
En stor del av min. tid i lägret upp
togs självfallet också av konferenser
med lägrets ledande män. Skolförestål1
daren berättade om de många elever
som anmält sig att vilja utnyttja möj
ligheten att avlägga en akademisk exa
men under sin krigsfångetid och som
nu 'använde varje ledig stund till att
förbereda sig härföT. Med den unge,
ansvarsmedvetne kväkare, som startat
en yrkesrådgivningsbyrå för sina kam
rater, hade jag en lång och intressant
överläggning om, hur vi skulle kunna
förmedla denna. utmärkta ide till öv
riga krigsfångeiäger i Tyskland. lvIed
prästerna diskuterade jag den kom":'
mande julhelgens program. Jag hade
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överläggningar med bibliotekarien och
sport ledaren och' med redaktören för
den lägrets egen tidning, som skall
komma ut med sitt första nummer på
nyåret. Den personliga rådgivningen är
KFUM:s krigsfångehjälps viktigaste
arbetsmedel, som kompletteras med
sandningar av böcker och annat sådant,
som är nödvändiga förutsättningar för
skapandet av ett sunt fritidsprogram i
lägren.
Under min rundvandring i lasarettet
träffade jag en vis gammal man, en
som varit med också under förra kri
get, då han satt fyra år bakom taggtråd
såsom civilinternerad och nu råkat ut
för samma öde. »Så jag vet, vad det
vill säga att leva bakom taggtråd», me
nade han, »sju år av mitt liv har jag
fått offra åt denna meningslösa till
,-aro. Inte trodde vi, som upplevde för
ra kriget, att vi så snart skulle hamna i
ett nytt. Världen har ingenting lärt av
sina misstag.»
Han teg ett ögonblick försjunken i
tankar. Sedan spred sig ett vemodigt
men blitt leende över den gamle prö
vade mannens ansikte, och han sade:
»Ser ni,. det blir inte riktigt som det
ska vara på jordert, förrän vi lär oss
att bli som barn igen. Vi måste få bar
nasinne.»
Du vise, gamle! Rätt hade du. Frid
på jorden förkunnades en gång vid ett
Barns födelse och när det barnets sinne
får makten över människohjärtana be
hövs det inte längre några krig och någ
ra' fångläger. Ty kärleken har segrat.

Gunnar Jansson.
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i vilken betonas den betydelse baron
H ans von Essen hade för väckelsens
spridning i Tidaholmstrakten. Baron
von Essen blev r 846 ägare av Tida
holm, som då var ett gods. Folket lev
de ett ogudaktigt liv, och mörkret var i
andligt avseende stort. Baron von Es
sen, som ganska tidigt blivit en av
gjord kristen, började snart arbeta för
att vinna andra. Små andaktsstunder
anordnades, då baronen eller någon an
nan föreläste. Luthers och Rosenius'
skrifter lästes och »Mose· och Lambsens
visor» samt Rutströms och Ahnfeldts
sånger sjöngs·. Kolportören C. J. Lind
berg torde vara den förste lekman som
predikade i Tidaholm. På baron von
Essens initiativ kom han till denna
plats i februari månad r852. Snart bil
dades en missionsförening, vars för
nämsta uppgift synes ha varit att sam
la pengar till verksamhetens bedrivan
de. Såsom baron von Essen kallade
predikanter och härbärgerade dem, så
ordnade han också under många år med
lokal för sammankomsterna. Dessa höl
los länge å en vind i flygelbyggnaden
till baronens bostad. Där fanns ingen
eldstad, utan man måste hålla sig varm
bäst man kunde även i sträng vinter
kyla, men ändå sjöng man med liv och
hänförelse: »Ack saliga stunder som
Jesus oss ger ... » Vinden blev emel
lertid snart för trå.ng. När så baron von
Essen flyttade till Helliden, höllos mö
tena där en tid, men även där visade sig
utrymmena snart för små. Tanken på
att bygga ett missionshus uppstod där
för, och r873 uppfördes och invigdes
ett sådant. Det hade plats för 700 per
soner, men var likväl ofta för trångt.

Dansk ungdom missionsintresserad.

Baronen som blev en väckelsens
bärare.
Västergötlands
Missionsblad
har
återgivit en skildring från väckelseti
derna vid mitten av förra århund-radet,

Den danska ungdomen visar en väx
ande förståelse och intresse fÖT den
yttre missionen, berättar en dansk tid
ning. Bland annat har detta nya intres

se tagit sig uttryck i tillkomsten av
missionsstudiekretsar och en livlig an
slutning till missionsföredrag och mö
ten. Då ett sådant missionsmöte nyli
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gen ·hölls iVejle, besöktes det av icke
mindre än 4.000 personer, huvudsakli
gen ungdom, som med stort intresse

LAND
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togo del a v de problem, missioJ1ärerna
stå inför, då de skola bringa det kri st 
na evangeliet till främmande folkslag.

REDOVISNING
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under jan. 1943.
Allmänna missionsmedel.

3: H. S., Mariestad, till de »käras
gravar» ................... .
4· Testamentsmedel efter avI. fru
Sofia Jansson, Lindesberg ..
7. I\,t S., No-rrköping ......... .
8. Sunne Kri st I. Ungdomsf. ... .
9.. K. F. U. NI:s Y. A:s Bibelkrets missionskoll. 1942, till
Ake Haglunds underh. . .... .
la. Misterhults kyrkl. syfö ren . . .
J J. K. F. U. M., Karlskrona, resebidr.
. .................... .
l~ . S. O., d:o ................. .
13.
H., Alvsbyn ............ .
14. r. B., Duvbo, till »Herre ns
verk»
................... .
15. E. Ö., Delsbo ............. .
16. -v -n, Höör ............... .
17· E. o. S. S., Hovmantorp .. .
19· »Guds egendom» ........... .
zoo G. H., Luleå, »prov. å H.
S. ö.» .................... .
21. H. E., Lindesberg ......... .
22. E. G., Angelho!m ......... .
23· E . ]., Boden, till Joh. Aspbergs und erh. . ............ .
V; . P., Nkpg, »missionsask» ..
Vid Trettondedagen s möte i
Betesdakyrkan, Sthlm, spa rb.
medel
18o: 59
offergåvor

5:3 2 5: JOO: -

So: -

ISO: 50: -

10: JO: 10: -

r.

853: 66

29"
3°·
31.
32.

33·

34·

35.
36.
37.
38.
39.

JO: -

25 : 25:50:3°0: 2: 27
10: --

8: 56

50 : 30

:-

... ........ .. ..... . 1.034: 25

S:t
Göranskretsens
sparb. tömning 6/1 ........ . ...... .
n. o. 1. ]., Gbg ........... .
S. D., Skelleftehamn ....... .
H. ]., Skövde .............. .
O. p') Aves ta ...... '....... .
A. VV., Sthlm, till »Länkarnas bord" ................. .
Dagskassan 4 jan., helgad åt
Gud, 952: So, till Ebba Videns
underh. 200: ............ .
Koll. v. fru Gurli Aströms begravning, gm K. 1., Boliden
]. P .. Hbg ................. .
E . o. D. e, Lamhult, »tret tondag sgåva»
............ .
1\1. Ö., Stocksund, Fil. 4: 6, 7
J G., Hbg, »De n s:te jan.» ..
Kinesernas Vänner, Värnamo,
sparb. medel .............. .

3 60 : -

22: S0
2:-

52: So
2: S0
JO: -

1. I

52: So
So: JO: -

22: so
:-

50

50: -

40. »En länk » ................ .
20: 
41. M. L., Linköping) »e n minnes
blomma till kära Mors 90
årsdag"
................. .
10 : 
4 2 . L. S., Kristianstad ......... .
5:
43· Koll. fr. Brännkyrka för s<1m l.
145: ro
44· A e, Sthlm, sparb. medel "
JO: 45
45· M. B., Sthlm ............. .
P' 50
20:
47· K. K, Björköby ........... .
SI. E. A., Pilagården .......... .
7: 50
52. M. R, Lim hamn ........... .
2: 50
7: 50
53· M. ]., Robertsfors ......... .
54· K. E. B., Gbg, »rab. ~l H.
S. O." .................... .
5: 04
55· H. H., Virserum, " Herrens
tionde»
.. ................ .
So: 
56. E. S., Ursh u lt, »trettondedags
koll»
. ... ... .... .......... .
10: 
57· F. D ., Sthlm ............... .
ro: 
58. »Okäncl» .................. .
2: 
59· H. J-n ................... .
25: 
60. Sparbö ssetömning
Ingelstorp
........ . ....... . .... .
61: I S
62. »Tac k för frid en i mitt hjärta
och tack för fr ede n i vårt
land "
.................... .
5:
63· F. S ,) Höör ................ .
10:
64· »Go ttgörelse
för
29-årig
sk uld»
5:65· Kinavännerna i Kö.ping, sparb.
medel
66: 85,
offerkuvert
....................
80: 55
13: 7 0
66. Hu sa by :M fg, del i sparbösse
tömningen
................
109: -to
71. »En nypa mjöl », gm A. B.,
Skellefteå
................
10: 
72. N. S., gm d:o ..............
10: 
73. C. N'., gm d:o ..............
10: 
74 · B. H., Bergsholmen, gm d:o
S: - 
75· A B., Vetlanda ............
5: 
76.1. H ., Skel!eftehamn, i ä för
blommor på K. G. Pers son,.;
bår
.... .. ..................
IS: 
77. I nsc:. m!. vid sym::ite to s A.
6 : -
vVinberg, 7/1, Häggenås ....
78. E. A, Örebro gm O. B. ....
I : 
80 . E. R, Appelviken ........ . .
75: 
8r. M. E., Sthlm ..............
2: 5 1:;
82. Sanda ä!dsta syför·e n. ........
40: 
83· Björkö Mfs ................
68: 8.3
84· 'tvI. o. E. ]., ödes hög ......
JOO: 54
85. L. lVI. F., till Frida Prytz o.
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rl'laria Nylins underh. . .....
»minne av Nils
Styrelius »
...........
87· KinaIänkarna Jönköping-Hus
kvarna
88. H. R., Räsunda, mis sion sko ll.
89· »Svea 0.. Josef»
90· ]. N., Glemmingebro
93· S. a. M. S., Östersund, till
H. \N a ngs underh.......... .
94· »Till . minnet av Hanna Pet
terssan, Rope,kulla, Rönnäng,
Jes. 35: 10» ..
95· E.' G., Vigge .............. .
96. Från I :ste a. 2 :dra klass i
Marieby falkskola ......... .
97· Daggryninge n i K. M. A., till
Birgit Berglings underh . ....
K. M . A., a. K. F. U. K: s
Centralfören., till Astrid Löi
grens d:o ......
101. T. c., Växjö ... . ......... .
102. A G ., Sthlm ..............
J03 · E. A., Vadstena, spa rb ...... .
104· G. S., Stensjön, »prov .. å S. L. »
J oS. L. S. , Obbola
J06. Länkarnas s parb. tömn ing,
Klippan, till Hanna Erikssons
underh.
. ..
107· O. B., Orebro, sparb. m edel
JOs. B. K ., Osbruk .....
109· »S enap ska rneb> Lidköping, till
Thyr a Lindgren s underh.
J 10. Klockarbergets Mfg .
o. Kesiads Mfs
l I!. K innekleva
sparbössetömning
.
II2. L., g m E. H ., Rök
I 13. Rinna Kyrkl. syfören.
J 14· Visby Femöresfören.
I IS. »En vän», gm M. S., Visby
II6. E. O., efterskörd till Länk
b ordet, gm A . B., Skellefteå
II7· Gräsgårds Missianssyfören.
Il8. M. H., Mörtfors ....
120.. »Tack till Gud », för Thyra
Lindgrens underh. .
121. Håsjö Flickscoutkår ...
122. Bogla syförening ...
12 3. E. G., Björsäter ........... .
12 4 . B. S., Fr~nö .......
125 · »E tt tackoffer 22/1 1943» .
1 2 7. Kinakretsen, Gbg, till C. G.
Nordberg o. G . Goes underh.
128. K. F. U. K., Hbg, koll. vid
Ella Nils sons besö k 20/1 . . . .
1 2 9. Sparbössemedel fr. Applaryd
J3D . L. O., Sthlm .
på
Kinasyförening,
133· Koll.
Nkpg, 23/1 .
134· Hälfte n av koll. i Ebenezer,
d:o 24/J
135· Koll. på K. F. U. M., d:a 24/ 1

86. S. M ., till
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Dags bergs o. Styrestads sy90.0.: 

29: 33
fören.
47: 50
137· Koll. iStyrestad 25/1 .
100.: 
13 8 . E. A, Nkpg ...........
15:
139· F. ]., Kinnemalma . o' o,.·...
165: 
sa: 
140.· :Mamre lund s 1Hg ..
10.:
100.:
14 1 . Naglarps Mfg .. o...........
50.:
10: 
145· B. T., L:a Edet ....
2:
146. Sv . Alliansmissianen, Jkpg,
till H. Linder 1.0.0.0 : - , a.
200:
Augusta Bergs underh . 500: - 1.500:--'-
200: 
147· »Upp. 3: II » . . . . . . . . . . . . . . . .
5:
K. L., gm A. B., Skellefteå o.
148,
5:
33: 75
A. H., gm d:o
149·
II: '=;0.
So: -
IS°· »Ps. 103» ...
2: SO
l S I. E. E ., Sthlm ...............
8:
s:
154· »Offerkuvert, L T. B. » .. ,
I. K., Linköping, till Ebba
155·
90°; 
10:
Vid'e ns underh . .
100: 
156. L. E. P ., Odeshög .......
25: 
157· H. P., gm el:o ............
13: So.
9°0:
158. A o. P . J., Vännäs ......... .
2:SQ.
7: sa
159· S. c., Malåträsk ...
7: So
160. . Sparbössemeclel från sö ndags
I I: SO
sko lan på ~ssgärclet-Husaby '
14:5:
275: 
161. Ba rkervcl s Arb etsfören.
15: 
162. Sk olbaine ll i Brattåker, Lång
7: 
sjöby
.. .. ..... , .......... .
1 6 3.' D. o. C. d'A ., Nockeby, till
10: ~
Jaa: 
d isp. Th. Ericsons minne ....
So: 
164. le: . O., Genvalla
5:
20:
165. F . o. E. 1\[, ............... .
la: 
166. Edsbylän1<arnas sparbössetö m 
ning till H.una Häggs und e rh.
137:
lao: -
Kr. 13.246: 3 1
125: 
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Särskilda ändamål.

100: 

la: 
3°:
21: 75

••••

•

••••••••

o,

o

o

A. D ., Duvbo, till 1. Ackzell
5:
f ö r k \' i 11n o a r b. . ....
2 . E. o. G. P. ]., Nkpg, till
100: 
60:
eva ng. ·underh. i Yuichen g ..
5. N. \iV., Sth~m, till Maria Pet
5: 
10: 
terssons b ar nh. . ...........
100: 
6. »Säva rfl ick orn a» till en skol
10.: 
50:
flicka i Ishih .............. .
250: 
18. G. H., Lule ~l, för Chi Paolo
10:
27. lVI. 13., spar b. 6: -, A. E.,
50.:
Hbg, 10: - , till Maria Pct
75:
16: 
ter sSOIlS barnh ..............
12: sa
So: 
46. E. L, 'Ma!l11ö till el:o .....
7: sa
4 8. S:t Jörgensskolans 3:dje klass,
20.:
till unclerh . ,'lY skyddslinge n
50:
Yen-Chao .....
120.: 
49. Skolb a rn en
l
Fjällbohedens
skola till en pojkes und e rh. i
20:
Maria Petterssons barnh .....
SO. A. L., ]. L. a. M. L., i st. för
1°4: 
la: 
blommor på vår käre broder
Edvin Lund s tröms grav, Los
Angeles, Calif., till barnh . i
25: So
17: sa
Sinan
................... .
61. K . F., ~jutånger, till en skol
20:
flickas underh .............. .
I.

o
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o
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o

o

•••••••

o

•••
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67. Barnhemsvänner, Älgarås, till
Maria Petterssons barnh., gm

H. r...................... .

68. Söndagsskolbarn,
d :0,
till
d:o, gm d:o ............... .
69. Koll. på barnfest, d :0, till
d:o, gm d:o ............... .
70. E. L., tia Estrid Sjöström
5: - , lVlaja Lundmark 5:-,
att anv. efter gottf., gm A. B.,
Skellefteå.
................ .
79. Ynglingafören. Libanons Mis
sionskrets, Gbg, till evang. un
derh. . .................... .
91. Efterskörd fr. syfören. Ljus
glimten försälj n., Duvbo, till
barnh. i Sinan ............. .
92. Kinamöte,
trettondedagen,
östersund, till d:o ......... .
99. »Några väninnor fr. Skellef
teå», till de hungr. i Kina ....
100. De Ungas syfören. för Kina i
K. F. U. K., Gbg, till en kin
dergartenlärarinna hos Lisa
Gustafsson
............... .
119. »Fyra länkar», till Maria Pet
terssons bamh., gm Th. L. ..
126. A. M., Visby, till Gerda Ca rlen, att anv. efter gottf...... .
131. L. O., Sthlm, till Barnh..... .
] ' 32. Koll. på kyrkkaffet å K. F.
U. M. 24/I Nkpg, till d:o ....
142. A. P., Grebo, till I. Ackzell,
att anv. efter gottf.......... .
143. L. A. Sthlm, till Maria Nylin
för d:o ................... .
144. E. A., Borås, till bamh. i
Sinan
................... .
152. A. H., Skövde, en liten häls
ning på Gerdas dag 27: de, till

12:

Gerda Carlen, att anv. efter
gottf. . ....................•
153· S. T., Nockeby, till bibelkv.
underh. i Yungtsi .......... .

5°:
Kr. 1.3 18 : 55

26: 05
8; 31

:l 3,246: .'J:l

Allmänna rnissionsrnedel

Särskilda ändamål
S:a under jan. mån. 1943
10:

230:

50 : 

50:
50:
50
5:-'

52:

76: 19
10: 

o

20:
20:

1,318: 55

Kr. 14,564:86

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

Missionstidningen
Sinims Land,

4°:
60:

5:

organ för Svenska Missionen i Kina,
utkommer 1943 i sin 48:e årgång.
Tidningen utkommer med 20 nummer om
året. Den innehåller uppbyggelseartiklar,
brev från missionärerna, berättelser från
missionsfältet, meddelanden om hemarbetet
och missionsnotiser från olika fält.
Tidningen kostar": helt år kr. 2: 50} halvår
kr. I: 50, ett kvartal kr. O: 90.
Till utlandet kostar den kr. 3: - pr år.
Prenumeration kan verkställas på posten
men det ställer sig fördelaktigare för Missi~
nen om den verkställes på vår Exp., Drott
ninggatan 55, Stockholm.
Provnummer sändas på begäran gratis och
portofritt.

Redaktionen.

INNEHÅLL:
Vår viloplats. - Från Red. o. Exp. - Emma Anderson 80 år. - t Edvin Lundström. 
Från missionärerna: - Kvinnornas internationella bönedag 1943. - Allmän svensk missions~
'konferens i Örebro. Krigsfångelägret får besök. - Från När och Fjärran. - Redov. Missionstidn. Sinims Land.

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: »Sinim», Stockholm.
Telefon: 1044: 59. 1054: 73. Postgirokonto n:r 502 15.
Boktr. A.-B. P. A. Palmers Eftr., Sthlm 194-3
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»HAN SÅG DEM I NÖD.» - »HAN KOM.»
Av missionsföreståndare P. W. L i n d a h 1, _Helsingfors.

Ur Mark. 6: 48 läsa .vi: "Han såg
dem vara i nöd på färden, ty vädret
låg emot dem. Och han kom vid fjär
de nattväkten till dem gående på ha
vet."
V åldsamt rasade stormen. Det var
fullt allvar. Sjövana män kämpade för
sina liv i nattens mörker. Huru många
som den natten kämpade på liv och
död, veta vi inte. Vad vi veta är, att
en skara gudfruktiga män inte utgjor
de något undantag.
Den uppfattningen ligger ofta nära
till hands, att tron på Gud och sann
livsgemenskap med honom skall vara
ett slags olycksfallsförsäkring, så att
nöd och svårigheter undslippas. I stäl

let händer det icke sällan, att Herrens
egna måste möta och genomkämpa
särskilda svårigheter, som avse deras

fostran. Det är vi~serligen sant, att
Gud griper in till hjälp och räddning
som svar på bön och förbön. Men hans
barmhärtighet och undergörande nåd
sträcker sig vida längre, än vi kunna
bedja eller tänka, vida utöver de from
mas skaror. För det prisa vi hans he
liga namn. Erfarenheten visar även, att
Gud gör sig känd genom sina ingri
panden i deras liv, som inte alls ener
föga tänka på _honom eller fråga efter
honom.
Det vittnesbördet avgav många av
männen, som kommo från förra vinter
krigets hårdaste avsnitt: "Det är ett
Guds under, att någon av' oss kom
med livet därifrån."
Storm, våldsam storm, rasar nu över
hela vår värld. Krigets förhärjande
bränningar störta fr.am över land ef
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ter land. Alltfort nödgas även vårt
finska folk kämpa för livet. Ingen av
oss känner till i huru många hem man
eller far eller bror eller son ryckts bort
av stormvågen eller bräckts för livet.
Man k~m inte förundra sig, om mod
löshet och hopplöshet skulle gripa de
med nöden kämpande. Stundom känns
det, som om man stode ensam och
oförstådd med sin nöd, huru många
som än dela samma lott. Då må vi
minnas, att,inte ens Jesus själv gick fri
från ångestens grepp om själen, inför
lidandet och dödens fasa. Han var även
mänsklig nog att bedja om befrielse
och räddning: "Nu är min själ i ång
est, och vad skall jag säga: Fader, fräls
mig ur denna stund!" Och det är hans
böne-gemenskap med den himmelske
Fadern, som styrkte hans ande så att
han sedan utan fruktan gick mot li
dande och död som segrare.
Skulle du vara en av dem, som tycka
sig sakna stöd och förlåtelse hos med
människor, så vet, att din Frälsare,
som kämpat i ångest, förstår dig och
är nära med sin hjälp!
I stormnatten, som evangeliet talar
om, syns ångesten i farans timmar ha
berott därpå, att de, som börjat tro på
Kristus, synbart voro lämnade att
kämpa ensamma. Först senare visste
de, att han såg dem vara i nöd på fär
den, att han omslöt dem med sin för
bön och kom till deras hjälp.
Mörkret och stormen hindrade inte
Jesus att komma till de i hopplöshet
kämpande. Tvärtom. Samma storm
och våg, som förfärade dem, förde ho
nom till dem. Och kanske just du, som
nu lyssnar, har erfarit detsamma. Her
ren föreföll dig så fjärran och overk
lig i den solljusa lugna dagen, men
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när nödens svall var nära att uppslu
Ka dig, då märkte du plötsligt, att han
var dig nära. Då hörde du ~ans trös
tande stämma: "Var vid gott mod, det
är jag!"
Men kanske det är en fråga - bland
många - som särskilt bränner din i
nöd sargade själ: Varför dröjde han
så länge? Varför kom han ;f örst i fjär
de nattväkten? Varför kommer han in

te,

förrän nöden blir så svår?

En motfråga: Brukar du mycket
räkna med Gud i de små svårigheter
na? Mena vi inte i många fall, att det
klarar sig? Men när nöden blir över
väldigande stor, när vi inte ens kunna
räkna med någon mänsklig hjälp, är
det inte först då, som vi i många fall
börja på allvar räkna med Gud och .be
gära hans hjälp? I den fjärde nattväk
ten äro alla mänskliga förutsättningar
borta. Om vi då skola få någon hjälp,
måste Gud gripa in.
Då blir det på nytt en upplevd verk
lighet: "Han såg dem vara i nöd på
färden. Han kom till dem." Han själv
var deras hjälp och räddning. Med ho
nom förvandlades nöden. Så sker än 'i
dag.
"Herre, hjälp oss, havet är så stort
och vår båt är så liten!" Amen.
Ur "När dagen svalkas".

Bedjen tör vår

kOl'lU1'tg,

vårt land

c el" fo lk! Glö1nmen ej helle1' att bedja
för dem, som sakna mycket av det som
Gud av nåd låter oss äga!
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M e d d e 1 a n d e.
S{)dan jag efter två och en halv må
nads sjukhusvistelse fått återvända hem,
vill jag härmed framföra ett innerligt
och ödmjukt tack till de många som un
der denna tid berett mig glädje och upp~
muntran med besök, blommor och andra
gåvor, brev m. m. och bistått mig med
förböner. Jag är väs·entligt bättre, men
kan ännu icke gå eller stå utan stöd eller
utföra något nämnvärt arbete. Läkarna
ha sagt, att jag måste betrakta och för
h~dla mig som konvalescent åtminstone
till slutet .av sommaren. Jag känner mig
framgent som hittills vara i Guds tro
fasta hand.
Storängen den 17 februari 1943·
Karl Fries.

Bönemöten för S. M. K.
Bönelll,öten för Svenska .Missionen i
Kina håUas varje tisdag och fredag på
j1hssionens expechtion) Drottninggatan
55, Stockholm. På tisdagarna börjar
bönemötet kl. 7.30 e. m. och på freda
garn.a kl. 2 e. m. l\IIissionsvännerna häl
sas ·varmt välkomna till dessa böne
stunder.
NI å förböJun aldrig tyst'i'la!
Kinalänkarna i Stockholm
samlas på S. M. K:s expedition tor s
dagen den 4 mars kl. 7.30 e. m. Väl
kmnna!
::VTecltag bröd och socker för eget be
hov!
Den I4 mars.
. Den 14 mars infaHer i år på en sön
.dag. och vi hoppas att våra vänner på
lnånga platser den dagen· skall kunna
samlas omkring S. 1\1. K:s ämnen för
tacksägelse och bön. Är. I887 anlände
S0111 bekant Erik Folke denna dag . för
första gången till Killa. och dagen är
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alltså i viss mening IV[issionens födel
sedag. Den har från och med årI893
firats såsom vår särskilda tacksägelse
och bönedag. alltså i femtio år. och \··i
hoppas att våra vänner i år om möjligt
mera samfällt än någonsin förr må ta
ga del i bönerna och tacksägelsen för
S. NI. K. Behovet av förbön är i denna
.tid särskilt stort. Särskilda ämnen för
både tacksägelse och bön komma att
införas i kommande nummer av vår
tidning. P~l många platser ha missions
vännerna också gjort denna dag till en"
offerdag för S. lVI. K.
I Stockholm anordnas elen 14 mars
ett möte av Svenska l\1issionen i Kina
Id. 8 e. 111. i Betesdakyrkan) Floragatan
~. Talare bl i va pastor Arthur J ohall
son) missionär Erik J11 alm och mlS
sionsföreståndare NI artin Linden~
En maning.
Visa tidningen lör vänner och beka'n
ta och Upp11'la'na dem, att prenumerera!
Ju flera prenumeranter vi få) desto flera
'vänner och förebedjm'e hoppas vi att
J1 issicnen V1:nner.

Nils Styrelius' sjukdom och hemför
lovning.
Vi ha mottagit ett brev daterat den
2I okt. I942 från missionär Ar'vid
·Hjärtberg) i vilket han berättar om
missionär Styr·eIi us' sj ukclom, elöd och
begravning, och ur vilket vi införa föL
jande utdrag:
Du finner av bifogade protokoll, att
vi i. dagarna ha haft .arbetsutskotts
sammanträde i. Pucheng~ Redan andra
dagen av vår samvaro blev Nils has
tigt sjuk. Han fick ett s\·årt sjukcloll15
anfall och hade tyclligen väldiga smär:'
tor. Han försökte· d.ock att från sin
bädd ta el·el av :överläggningarna. Vi
förstodoclock ·.snart, att det tröttade
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horiom och att hans tillstånd för övrigt
började bli -kritiskt.
Vi sände telefonbud till Baptistmis
.sionenssjukhus i Sianfu med begäran
om att någon av läkarna skulle kom
ma. Just den dagen var det emellertid
omöjligt atf få läkarhjälp, m'en man
för,eslog i stället att Nils skulle sändas
-till sjukhuset. lVlen hur skulle det gå
-till, då han var så dålig?
Det var alldeles otänkbart, att Nils
skulle kunna orka med att resa den
fem svenska mil långa vägen till när
maste järnvägsstation i en vanlig vagn
eller i en ricksha, och vi hörde oss
därför för hos den lilla koljärnvägen,
,som går förbi Pucheng. Den är en
dast avsedd för koltransport, men Gud
.ordnade det så att v,i till vår stora för
våning fingo hyra två vagnar. Detta
var något som vi knappast vågat hop
pas, men Gud visste hurudan vagn
N ils behövde.
~- Han bars på en tältsäng ut till järn
:vägen, och det var riktigt rörande att
se våra kinesiska vänners deltagande.
Inte så få följde med dit ut, bland
andra
den
unge
läroverksläraren
Wang, en av våra grannar som ofta
gått in till Nils för att tala med ho
nom i andliga ämnen. Eftersom vårt
sammanträde var slut, kunde Carl-Jo
han Bergq uist och Johannes Aspberg
följa med Nils och Olga.
Då de kommit till järnvägsstation'e n
i VI/ einan fingo de en bra plats på tå
get, och på .s jukhuset i Sianfu voro
platser beredda för dem, då de vid
midnattstiden anlände dit. Dagen där~
på företogs operationen, och efter vad
jag hörde blev den ganska svår. Detta
var torsdagen den IS oktober.
Dagen därpå var Nils stark nog för
att kunna tala med dem som skötte ho
nom. Det var hans vana att begagna
varje tillfäne till att vittna' om Herren.
Så gjorde han också nu. Denna gång

blev emeI.lertid den sista. På eftermid
dagen samma dag kallades han av sin
Herre och lVIästare till högre tjänst.
Han fick gå att utbyta svärdet mot

'LAND
segerpalmen. De redan gI.esa: leden av
Herrens vittnen härute blevo ännu gle
sare. En Herr·ens trogne kämpe sak
nas. Vem skall Herren kalla att fylla
tomrummet?
I måndags, den 19 oktober, ägde
jordfästningen rum på Skandinaviska
Alliansmissionens
begravningsplats.
Den leddes av Carl-Johan Bergquist,
och många r·epresentanter från de oh
ka missionsorganisationerna härstädes
voro samlade vid graven, där en rik
blomsterskörd ägnades vår kamrats
och ledar·es ljusaminne.
Tomrummet efter Nils är oerhört
stort. lVlen vilken tröst i vår sorg och
saknad att H'erren är densamme och
att "Gudsord och löften svika ej". Vi
ha dessa dagar förmånen få vara till
sammans med vännerna Ahlstrand,
och Olga Styrelius ämnar följa med
dem hem för att få lite vi1a. :Måtte Her
ren i sin nåd uppehålla Olga och på
sitt- underbara sätt hjälpa och trösta
henne i dessa tunga dagar! Hon behö
ver våra förböner. 
:l\1ed varma hälsningar till Dig och
Er alla. - - Gud välsigne Er alla och
även vårt kära fosterland! Herren hål
le sina skyddan.de händer över Er alla,
hädanefter som hitti.}ls!
Arvid Hjärtberg.
Från stormötet i Tali.
Stormötet i Tali firades 23 till 26 ok
tober. Bland deltagarna var det en
grupp, som fyllde en hel storkärra och
som aldrig förr varit med på möte i
staden. Det var sökare från Unibyn,
vår nyaste "utpost", omkring 20 km.
från staden. - Ett par kvinnor hade
gått hela vägen från vår södra del av
distriktet, omkring 60--70 km. från
Tali. Den ena var öv·er 60 år, den andra
något yngre. Strålande lyckliga voro
de över att få vara med.
Vi, som vandrade från "skol byn" ,
20 km., gingo en l·iten omväg för att
hälsa på en församlingsmedlem, som
legat lam de senaste 8-9 åren. Vi ha
de ·ett litet "möte" där för att hon skul
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le få vara med om något i samband med
-stormötet och få träffa åtminstone en
av dem, som skulle döpas. Hon hade
legat där och räknat dagarna och hop
pats att jag skulle komma henn,es väg,
som j ag brukade göra ibland, och hade
herett en kärleksgåva: 8 ägg för min
räkning. Under glädj etårar tackade
hon för att vi komrno.
Vid stormötet döptes 6 män och tre
kvinnor. (Under sommarrnötet i Hua
. inmiao hade I4 döpts, därför var det ej
så många nu.) Av männen voro fem
unga, och det var hoppfullt. Det var
synnerligen glädjande att få undervisa
demi dopkursen, som vi hade före
stormötet.
Kollekten under stormötet gick till
över I.800 dollar, det största belopp
vi någonsin fått på något stormöte.
Dessutom gavs riklig betalning för en
del handarbeten, som syföreningen sål
de för att få medel till fattiga elevers
underhåll i skolan. En av lärarinnorna
och jag hade l1-ämligen virkat och stic
kat vantar oc:h mössor aven gammal
yl,lekofta, som jag repat upp. För en
mössa fingo vi $ 50: - , och andra pri
ser voro i stil därm,ed så att försälj
ningen inbringad,e $ 260: - . Däri in
gick också betalning för några tom
burkar, som jag sålde. För choklad
burkar eller andra burkar med lock ge
kineserna gärna fem dollar eller mera,
ty de v,e ta att allt vad jag på detta sätt
får in användes för att hjälpa elever
i skolorna.
En yngre änka, som en tid varit här
i skolan, är mycket nitisk och ivrig
att få andra med sig på vägen mot
himmelen. Hon berättade för mig om
underbara bönhörelser, som fört andra
till tro. En ämbetsmans fru hade sla
git sin 12-årige son så att han rymde
från hemmet. :Mannen var ej he~ma.
Genom Guds ledning kom fru Niu dit,
talade allvarligt och bestraffande till
den fina frun utan fruktan för "finhe
ten" och sin egen ringhet. Gossen hade
då varit försvunnen en dag och u att,
och modern var förtvivlad av fruktan
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för att fadern skulle kOl1llna hem me
dan sonen var borta. Hon insåg sin
synd, och det blev bekännelse, ånger
och bön. Fru Niu sade då, att nu, när
hon ville tro på Herren, skulle gossen
komma hem. Och kom gjorde han
samma dag, efter att ha varit flem mil
långt borta. Då mannen kom herri blev
han förbittrad över att hustrun sade
sig tro på Jesus. Det ville han ej höra
talas om. Då bekände hon för sin man
anledningen till att hon trodde. Hon
berättade om sitt onda ,lynne och om
vad hon gjort samt om hur Jesus hört
bön och sänt sonen åter. Denna bekänc.
nelse grep mannen så att det blev slut
på hans förföljelse. Han bad också den
kristna änkan att lära honom mera om
den Gud, som förvandlat hans hustru
och fört sonen tillbaka till hemmet.
Under stormötet hade vi på lörda
gen en minneshögtid för att tacka Gud
för allas vår käre pastor, Nils Styre
lius. Det sades många kärlekens och
saknadens ord av de olika talarna. Vår
käre broder var mycket uppskattad av
kineserna, och det märktes så väl. Det
påmindes om att Tali (Tungehow) var
den station, där han började som _ung
missionär och där han under årens
lopp lagt ned mycket av kärlekens of
fergärning. Det påmindes om att ala
basterflaskan bröts sönder för att väl
lukten skulle spridas. Kärleken ser in
tet offer för stort. - 
En liten sexårig sondotter till vår
äldste här var en dag med sin mor på
åkern. Då sade den lilla: "1\10r, jag ser
Jesus. Han kallar mig till himmelen
om några dagar." - - Den lilla blev
sedan sjuk och dog inom tre dagar.
:Men för föräldrarna är det en stor
tröst att tänka på den lillas ord om
att ,hon var kallad till himmelen.
En mor, änka med tre små barn, sa
de till mig att den äldste gossen, en sex
åring, flera gånger sagt till modern:
"lVIor, jag vill dö, ty jag vill se Jesus,
och om jag ej dör, kan jag ju ej se ho
nom ." Den gossen och hans småsys
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kon äLska att· höra mor berätta ur bi
hein för~ dem.
Y: illq:n : 'skillnad mellan dessa små
barn'. i. ki-istna hem och hednabarnen,
som l'eva "utan Gud och utan hopp"!
H å ll ut i bön med tacksägelse! "Va
ren fasta, orubbliga, alltid öyerflödan
de i Herrens verk, eftersom i veten att
edert arhete icke är fåfängt i Herr·en."
Tali, She. den 30 okt. 1942.
Ingeborg Acl?zell.
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närför blev det som det kunde med hen
nfS skolgång. I vävstugan gick det inte
heller så bra. NIen hon arbetade på, även
om hon ej kunde hinna fatt sina' jämn
åriga.
Tillsammans med de andra harnhems
flickorna levde hon ett lyckligt harn
clcmsli,-. De hade det gott, lekte och
roade sig som barn bruka. Och medan
barnen i hedniska hem växte upp i fruk
tan för onda andar och lärde sig tillhed
ja avgudarna,

I dag.
J dag skall du tänka den tanhen så ren,
.'10111,

alltid du längtat att tänka,

i dag slwll du säga ett ord O1'n den vätL,
S011'l

ln:d åt all världen lwn shinka.

l dag skall du räcka en hjälpande lwncl.,
ett bröd åt de a,nna, elända;
1: l1/;orgollr lwnhäuda du gått till det
land,
frän vnket ej någon skall vända.
I dag är det gyllene tilllällets h'd,
då ivn:Rt det gäller a·tt verka;
gå lrimodigt ut till den heliga st6d!
Dig H enen slwll hjälpc[ och stärka.
Gudrun llilsson.

»Tsai Azai::Sing - en kinesflicka
kämpar för sin tro.»
Som så många andra flickor växte
Tsai Azai-sing upp på barnhemmet vid
Taohua.lu-en. Endast tre dagar gammal
kom hon dit. I en korg, som var upp
hängd på en portstolpe blev hon en mor
gon funnen av barnhemmets folk. Inne
i hennes kl~ider fanns en l i ten lapp med
h2nnes födelsedato på. Varifrån hon
kom var helt obekant för dem som togo
sig an henne.
Hon växt·e upp och kom väl igenom
flera a v de epidemier, som kräva så
många småbarns li\-. Stark hlev hon
dock ick{', och synen \-ar icke heller gO(1.
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Tsai Azai-sing sig

att knäppa sina händer i hön och vara
trygg och glad i Guds yrlrd.
I fredliga tider gick livet sin im'anda
gång på barnhemmet. NIen i orostider
rådde skräck och fruktan. När Tsai
Azai-sing var i 12-årsåldern, var det en
d'Ylik poJitisk ofredstid. Ganska många
av befolkningen i staden och distrikten
närmast floden och stora landsyägen
flydde. Men att evakuera ett barnhem
,-ar ei det lättaste. De av flickorna, vars
fÖräldrar eller släktingar yoro kända,
sändes till dem.
En dag kom en kvi nna och sade till
Tsai Azai-sing, att hon 'kunde få komma
hem till henne. Och senare visade det
sig vara modern. - Så bodde då Tsai
Azai-sing hemma i fl.~ ra månader och
\'ar som barn i huset. Fadern krävde,
att hon skull·e vara honom lydig i alla
avseenden. Det var hon också med un
dantag för en sak. Det gällde avguda
tillbedjan. Fadern hefallde henne att
deltaga däri, men hon ville inte. Hon
\-ill·e vara en kristen och leva som en
kristen.
En dag vid en av de större oHerhög~
tiderna. ville inte fadern längre låta sig
nöja. Han befa.llde dottern att tillsam
mans med hus·ets övriga folk knäböja
för avgudarna medan ha.n själv förrät
tade bön. Och Tsai Azai-sing böjde sig.
När det blev lugnare tider igen kom
Tsai Azai-sing tillbaka till barnhem
met. :WIen olycklig och fridlös var hon
hela tiden. Det var tydligt att någonting
plågade henne. Då hon inte kunde ut
härda längre gick hon till förestånc1a~
rinnan och klagade sin nöd. Hon hade
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syndat mot Guds bud! Syndat genom att
lyda fadern mer än Gud. Syndat ge
nom att vara ett dåligt exempel för si
na släktingar. NIen hon fick tro ordet
om syndernas förlåtelse ' och blev åter
både glad och lycklig.
Några år gick och hon blev vuxen.
En tid följde hon en av de unga bibel
kvinnorna på hennes resor. Då det, som
nämnts, var skralt med Tsai Azai-sings
skolgång, var det ej så mycket hon kun
de göra nät det gällde undenrisning.
Men tala med enskilda kunde hon. Både
ute på husbesök och när de kommo till
hemmet där de gästade. Dessutom kun
de hon ju koka ris och grönsaker och
på det sättd lätta arbetet för bibelkvin
nan.
Så kom det stora kriget, som ännu på
går. Då blev det åter evakuering. Mo
dern anmälde sig åter. Och Tsai Azai
sing fick evakuera tillsammans med hen
ne. Eftersom de bodde borta från det
egna hemmet, blev det intet tvång med
hänsyn till avgudatillbedjan. Den skulle
förrättas i hemmet, och fadern ensam
sörjde för den.
Men Tsai Azai-sing var redan i 20
årsåldern, och modern ville absolut att
hon skulle giftas bort. Så följde långa
och intensiva underhandlingar. Mannen
var funnen, och han hade både gård och
grund. Vad Tsai Azai-sing menade om
saken betydde intet. Efter gammal ki
nesisk sed bestämmer föräldrarna oeh
barnen ha att lyda. Men i detta, speciella
fall måste föräldrarna taga reda på vad
den utländska damen, som skötte barn
hemmet, menade.
Modern kom på visit, sedan hon först
hade sänt dit en 'medelman'. Han var
hövlig och sade att hon kände det som
sin plikt att ordna för dottern. Och det
var ej meningen att barnhemmet längre
skulle behöva bära ansvar för henne.
För Tsai Azai-sings egen del var sa
ken klar. Hon ville lyda föräldrarna. så
långt det gick att förena med att vara
en kristen. Skulle hon gifta sig var det
två saker hon ville ha klarlagda: Hon
skulle aJdn:g tvingas till att deltaga i
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någon a.vgudadyrkan. Hon skulle ha rätt
att gå i kyrkan åtminstone en oaån oa var
manad. Och modern svarade 'jaha' till
allt. Men vi förstodo snart att alla mo
derns löften voro endast fraser. Och då
modern förstod att det var allvar från
dotterns sida, blev hon ra.sancle. En dot
ter, som icke godvilligt gick till det
svädöräldrahem modern ville sända
henne till, ville hon inte mer veta av.
Men Tsai Azai-sing höll fast vid att
bon ville vara en kristen. Och hon hade
ju redan en smärtfylld upplevelse av hur
det gick, när hon lydde far mer än Gud.
Nu fick det gå som det ville med för
äldrarnas bud och befallningar. De ha
redan en gång tidigare kastat ut mig,
sade Tsai Azai-sing. De få göra det en
gång till. Gud har haft omsorg om mia
hela mitt liv. Genom barnhemmet ha:
jag fått mycket mer än jag hade kunnat
få hemma jag har fått lära känna
min Frälsare, och vad· som än möter
mig kan jag ej svika honom. Han skall
nog sörja för mig i framtiden också.
//S ök törst Guds rilce ») var henn'es måt
to.
Efter mänsklig beräkning var hennes
a
framtid
ej ljus. Dålig skolaån
..
o
o , svag'a
ogon och icke fysiskt stark. Så gammal
var hon ä ven att hon efter barnhemmets
regler borde försörja sig själv. Hon fÖT
sökte då att spola för ett väveri för att
p~ den vägen förtjäna, sitt dagliga ris.
Sa stod saken för cirka två år sedan.
Och i de sparsamma nyheterna från Ki
na på sistone har ej mycket nytt för
sports.
Men en gång i fjol kom det ett brev
s~m talade om att Tsai Azai-sing va;
gIft. Inte endast mannen var kristen
utan även svärmodern. Och tillsamman~
med dem kunde hon gå till de kristnas
församling och i hemmet samman med
de sina tillbedja Gud, som hon ville
tjäna. »Sök först Guds nJce) ) var
hennes motto. Hon blev ej missräknad
och kommer ej heller att bli det.
Sara Ree.
(Översatt från norska missionstidningen
»Korsmerket» .)
o
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90 år sedan J önköpings traktatsäll"
skap bildades.
Svenska Alliansmissionens styrelse
har haft sammanträde i Jönköping och
därvid bl. a. beslutat att i· sommar ' hög
tidlighålla 90-årsminnet av bildandet
av Jönköpingstraktatsällskap, som bil
dades den r juli r853. Traktatsällska
pet var den första början till den krist
na missionsverksamhet, som omsider
samlades i Svenska Alliansmissionen.
Styrelsen beslutade vidare att missions
sällskapets årshögtid skall hållas i Jön
köping den 27-28 mars. Angående
sällskapets yttre mission rapporterades
att arbetet på de tre missionsfä lten
fortgår trots kriget. I Kina har man
mottagit post från Sverige, varför det
nu synes vara möjligt att skriva till
missionärerna därute. Underrättelser
hade ingått, att de penningmedel, som
sällskapet sänt till underh åll för nors
ka kinamission~irer, kommit adressater
na tillhanda.

Den finska radion.
ger mera utrymme åt religiös utsänd
ning än vad som sker i något annat

25 febr. 1943

land, upplys er programchefen i Fin~
lands radio, dr Heikenheimo. Under'
kriget har det religiösa programmet
ytterligare utökats . .Förutom den dag",
liga morgonandakten sändes nu varje
afton en andaktsstund på en timme.
Varannan kväll sändes en fäl tguds
tjänst och varannan kväll en »civil» ari'~
dakt för hemmafronten. Till sammans
uppta de kyrkliga utsändningarna nU:
sju procent av hela programmet.

Missionstidningen
Sinims Land,
organ för Svenska Missionen i f( ina .
utkommer 1943 i sin 48:e årgång.
Tidningen utkommer med 20 nummer Om
året. Den innehåller uppbyggelseartiklar .
brev från missionärerna, berättelser frår.
missionsfäJtet, meddelanden om hemarbetet
och missionsnotiser från olika fält.
Tidningen kostar: helt år kr. 2: 50, halVÅr
kr. I: SO, ett kvartal kr. o: 90.
Till utlandet kostar den kr. 3: - pr år
Prenumeration kan verkställas på posten
men det ställer sig fördelaktigare för Missio
nen om den verkställes på vår Exp., Drott
ninggatan SS, Stockholm.
Provnummer sändas på begäran gratis oct:
portofritt.
Redaktionen.

INNEH AL L:
»Han såg dem i nöd.» - »Han kom.» - Meddelande. - Från Red. o. Exp. -Från mis~
sionärerna. - Ungdomens avdelning. - Från När och Fjärran.
Missionstidn. Sinims Land.

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: »Sinim», Stockholm.
Telefon: 104459. 105473. Postgirokonto n:r 50215.
Boktr. A.-B . P . A. Palmers Eftr., Sthlm 1943
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ANSVARIG UTGIVARE: M . LI~DE~.

GUD ÄR BARMHÄRTIG.
De flesta människor känna icke den
barmhärtige Guden, utan endast de
obarmhärtiga lagarna, de blinda na
turkrafterna. Ja, även de som tro på
Gud ha ofta svårt att tro på hans
barmhärtighet. Kanske är detta för
många de:1 största svårigheten i fråga
om Gud.
Är det möjligt att Gud är barmhär
tig, då han ser allt lidande och all nöd
utan att gripa in? Självförvållat lidan
de kan så vara, men tänk på allt det
oförskyllda lidandet! Tänk på en drin
kares hustru, hennes lidande och ång
est natt och dag! Tänk på förbrytarens
barn, som få brännvin innan de av
vants från modersmjölken! Och de
läras upp till att ljuga och stjäla, in
nan de börjat gå i skolan. Eller tänk
på kriget och all dess outsägliga
hemskhet! De unga männens liv ut
släckas i miljoner. Eller krigets änkor
och barnlösa föräldrar! Och sedan
.krigsinvalider.na1
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10 MARS 1943

Men det behövs icke ett världskrig
för att skaka din tro på Guds barmhär
tighet. Han tog iJfrån dig din hälsa och
överkorsade alla dina planer. Han tog
ifrån dig dina penningar och stängde
alla vägar för dig. Han tog ifrån dig
din make eller maka eller ditt barn.
Och nu har du blott kvar spillrorna av
ditt hem och din lycka.
Då är det icke lätt att tro på att Gud
är barmhärtig. Nej, livet är ingen lek
för någon av oss. Det far hårt fram
med oss alla. Att leva i en syndig
värld är dödsallvarligt. Kristendomen
är ingen lyxvara, utan det nödvändi
gaste av allt i världen.
Jag förstår inte, hur jag skulle kun
na leva, om jag icke trodde på Gud,
den barmhärtige Guden. Isynnerhet i
denna fruktansvärda tid.
J a, säger någon, men är Gud barm
härtig?
J a, Gud är bannhärtig.
Men hur vet du det? frågar du.

l
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Jag känner honom. Jag känner ho
nom personligen.
Men hur är det? Känner du honom?
Om icke, bör du vara försiktig med att
allt för bestämt uttala dig om Gud.

L A ND
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härtig ? Himlen blev honom för trång,
då han såg vår synd och vår nöd.
I det Nya Testamentet möter du
d e n l i d a n d e G u d e n. Det otänk
baraste av allt i himlen och på jor

»0, du gudomliga barmhärtighet, dig tillbedja vi i tid och evighet!»

Och framför allt: du måste söka att
lära känna honom och för den skull
frät11st läsa om honom i Nya Testa
mentet.
Du skall då få se hurdan han är. Där
möter du den Gud som blev manni
ska. Och h a n skulle icke vara b2rm

den: en lidande Gud! Och han skulle
icke vara barmhärtig? Han, som har
levat vårt liv i fattigdom och brist
från vaggan till graven. Han, som led
våra smärtor till kropp och själ, ja,
Gudsöverg ivenhetens namnlösa if asa.
Till s is t dog !:.an på ett kors. Och mitt
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i dödens nöd bad han för sina ovän
ner: "Fader, förlåt dem, ty de veta
icke, vad de göra".
O, du gudomliga barmhärtighet, dig
tillbedja vi i tid och evighet !
Månne väl bland mina läsare finns
någon, som på allvar förnekar att Gud
är barmhärtig? Även du, som ännu
icke är en kristen, måste till dig själv
säga: Ja, Kristus, vår lidande Gud, är
barmhärtig.
Men kriget, säger du, huru låter det
sig förenas med Guds barmhärtighet?
Ja, kriget, och lidandet, ja! Jag
medger att detta utgör ett svårt crux
för min tanke och utsätter min tro för
tunga anfäktelser. Ja, när jag möter<
dessa rysligheter på nära håll, förnim
mer jag ofta en kvävande känsla.
Men jag tror l i k v ä l på den barm
härtige Guden, ty jag kan icke annat.
Då han tog mig, arma kryp, och utplå
nade all min synd och lät min trötta
själ vila ut vid sitt hjärta, då mötte
jag den barmhärtige Guden. Och från
den stunden vet jag att han ä r
barmhärtig.
Trots allt!
Ja, trots allt vad han gör som jag
icke förstår.
Han har för övrigt aldrig begärt av
mig, att jag skulle f ö r s t å honom.
Han förväntar blott att jag skall t r o
honom.
Länge menade jag att jag måste för
stå honom. Och jag brydde min lilla
hjärna till dess den nästan gick sön
der, men efter hand har jag fått klart
för mig att det till Guds egenskaper
hör att vara oifattbar.
J a, på sistone har jag börjat tacka
honom för att han är ofattbar. Jag in
ser att han måste vara så stor, om han
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skall kunna vara Gud och kunna styra
världen, ja, även djävulen.
Jag har även fått uppleva att man
väl kan tro på Gud utan att förstå ho
nom. Det är som med våra barn: de
lita på oss även om de icke förstå som
ligt av det som vi säga och göra. J e
sus har vid ett tillfälle sagt något om
denna sak. Det var till Petrus han
sade: "Vad jag gör, förstår du icke nu,
men framdeles skall du fatta det"
(Joh. 13: 7).
Men n å g o t tycker jag mig dock
förstå. När min far tuktade mig som
barn, tyckte jag nog att han var sträng
och obarmhärtig, men n u tackar jag
honom därför att han hade förstånd
och mod att tukta mig.
V år himmelske Fader är även så
barmhärtig att han tuktar oss. Och till
och med om vi under tuktan tycka att
han är hård, så måste vi senare erkän
na att han var barmhärtig.
Han giver oss sorg i världen, men
glädje i Gud.
Han gör oss sjuka till kroppen, men
friska till själen.
Han gör oss fattiga på pengar, men
rika på tro och frid.
Du lidande Guds barn, minns: li
dandet hör till syndens värld. Kristus
kommer först och därefter vi. Det är
icke !farligt att lida. Ja, lidandet är ett
av de få ting som icke äro farliga för
oss.
Du lider orättvist, säger du. Icke
heller det är farligt. Så led Jesus hela
sitt liv. Det är gott att minnas detta i
den tid då vi och hela vårt folk lida.
Kom ihåg: ingen är så oövervinne
lig som den som v i Il lida, som vill
lida orättvist!
Ole Hallesby.
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Ovanstående, som är hämtat ur
Lregmansbladet för den 20 febr., fram
träder i särskild belysning genom en
omständighet, som nyligen blivit be
kant genom tidningarna, nämligen att
professor Hallesby av sitt lands makt-

LAND
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innehavare berövats all sin egendom,
därför att han medverkat vid sprid
ningen aven protest mot de där pågå
ende judeförföljelserna.
Karl Fries.

Den 14 mars.

femtioförsta gången angiva tacksägelse
I »Bilaga till Sanningsvittnet» för
den 23 febr. I 893 återfinnes för första och böneämnen, mana vår läsekrets. Må
gång.en meddelandet om att den 14 mars inbjudan hörsammas av grupper, då så
skulle bli S. M. K:s särskilda bön- och är möjligt, såväl som av ensamstående
tacksägelsedag. Inledningen till detta vänner!
meddel~tnde var formulerat sålunda:
Tacksägelseämnen:
»Med hänsyn till de stora välsignel
ser, som Gud uti sitt ord utlovar såsom
Att Gud är barmhärtig och att vi
svar på gemensam bön; på grund av åter och åte r få uppleva prov på Hans
gjorda erfarenheter angående uppfyllel
barmhärtighet.
sen av dessa löften och med blicken på
Att vi på vår tacksägelse- och böne
Kinas skriande nöd i andligt avseende, dag kunna samlas under fredliga för
hava Kommitten för Svenska Missio
h ållanden även i år.
nen i Kina och missionärerna ute på
Att Gud kallat oss att vara »barm
fältet känt behov av att missionsvän
härtighetens käril» .
. nerna en bestämd dag måtte förena sig
Att våra missionärer på fältet allt
med oss om att bedja Gud utgjuta sin jämt kunna utöva missionens heliga
Ande över Kinas folk och på samma tjänst.
gång tacka Herren för de välsignelser,
Att Gud giver medarbetare åt mis
som han av sin stora nåd låtit komma sionärerna och de kristna församling
verksamheten till del. Och då vi hop
arna på fältet nåd till att bära ökade
pats, att många av Herrens vänner på bördor.
detta sätt gärna skulle vilja hjälpa oss
Att kommitterhedlemmar och ombud
i arbetet, har DEN 14 MARS - den
troget tjäna i sin uppgift.
dag då E. Folke 1887 landsteg i Shang
Att missionskärlekens och o ffervil
hai - blivit utsedd till en sådan tack
lighetens låga alltjämt brinner klar
sägelse- och bönedag, då vi inbjuda så
blanc;! unga och gamla missionsvänner .
väl grupper av troende som enskilda att
Att Gud också i vår tid kallar de
med oss åkalla Herren, vilken lovat: unga till missionens heliga tj änst .
,Om två av eder här på jorde1~ komma
Att Herren hitintills fyllt Missionens
överens att bedja om något) vad det va
ekonomiska behov.
ra 1'11rå) så skall det beskäras dem, av min
Att det finns möjlighet till brev- och
Fader) som är i himmelen.'»
telegramväxling med missionsfältet och

*

Så skrev man år I893; liknande ord
ha skrivits vart och ett av de gångna
femtio åren, och så vilja vi ~ , då vi för

möjlighet att utsända missionsmedel.

. Att.. lTI.innet av missionä r Nils Styre
hus valSIgnelserikt och ljust lever ibland
oss.
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Att Herren givit så många bevis på
bevarande nåd.
Att Herren alltjämt förökar försam
lingarna med dem som bliva frälsta.

Böneämnen:
Att Gud må utnjuta nåds och böns
Ande öve~ oss alla.
Att Gud må ge nåd, visdom och kraft
för alla uppgifter i samband med mis
sionsarbetet, hemma och ute.
Att Gud må sända genomgripande
väckelser i hemland och på missions
fält.
Att Gud må förbarma sig över män
niskorna på jorden och, så snart det
överensstämmer med hans planer, giva
fred bland folken.
Att Gud må giva oss frimodighet i
arbetet för honom.
Att Gud må giva både personliga
krafter och medel för de arbetsuppgif
ter, som anförtrotts åt oss i hemlandet
och på fältet i Kina. (Må vi därvid ej
glömma varken behovet av inhemska
medhjälpare på fältet eller behovet av
missionärer och hemarbetare!)
Att Gud må öppna vägen till och från
Kina samt öka möjligheterna för brev
växling.
Att Gud må beskydda missionärerna
och dem bland vilka de arbeta.
Att Gud må giva nåd till kärlek och
försonlighet under denna tid, då fres
telserna till hat äro så stora.
Att Gud i allt som sker må förverk
liga sina planer.

S. M. K:8 årliga bönedag.
Härmed be vi att åter få påminna
om Svenska Missionens i Kina årliga
tacksägelse- och bönedag den 14 mars.
Innerligt vädja vi också ti-ll Missions
tidningen Sinims Lands läsare, att de
den dagen må bära Missionen och dess
behov fram inför nådens tron i bön med
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tacksägelse. - Vi behöva missionsvän
nernas förböner varje dag) men vi gläd
jas åt tanken på att vi den 14 mars
samfällt få bära fram gemensamma äm
nen för tacksägelse och bön.
I Stockholm anordnas i år denna dag
ett möte i Betesdakyrl,an} Floragatan 8,
kl. 8 e. m. Talare bliva då pastor Ar
thur J ohanson) missionär Erik M alm
sam t missionsföreståndare J.1;[ artin Lin
den.

Bönemöten för S. M.K.
Vi erinra också om de bönemöten, som
varje vecka hållas på expeditionen,
Drottninggatan 55, varje f1:sdag kl. 7.3 0
e. m. och varje fredag kl. 2 e. m. - Det
skulle vara oss en stor glädje om flera
kunde deltaga i dessa bönemöten. Varmt
'välkomna!
Kinaiänkarna i Stockholm
samlas på S. :M. K:s expedi tion tors
dagen den 18 mars kl. 7.30 e. m. Bröd
och socker för eget behov medtages.
V älk01'n.na!
En maning.
Visa tidningen för vänner och bekan
ta och uppmana dem att prenumerera!
Ju llera prenumeranter vi få) desto flera
vänner och [örebedjare hoppas vi att
Missionen vinner.
Ett tack.
Då jag omöjligt kan nå alla, som så
kärleksfullt ihågkommit m~'g på min
åttioårsdag) ber jag att på detta sätt till
var och en få fram,bära mitt varma} in
nerliga tack.
Emma Anderson.

Inbjudan
till e'n allmän svensk missionskonferens
i Orebro den 16-18 april 1943.
Den
allmän

16~18

svensk

inst. april kommer en
missionskonferens att
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anordnas i örebro. Svenska Missionsrå
det inbjuder härmed Sveriges missions
vänner att del taga i denna konferens och
att stödja den med sina förböner.
Program.
Fredagen den 16 april.
KLI e. m. Högtidsgudstjänst i Nilw

lcl/il:yrlwn med predikan av kyrkoher
de Joh. Lindgren. Kollekt.
Kl.' 2.30 e. m. Ombudsmöte i Vasal?'yr
lWll. H~ilsningsord av Svenska JVIis
sionsrådets ordförande professor K.
B. \iVestman. Val av funktionärer.
Kl. 4-5.30 e. m. Gemensam middag å
Hushållssiwlan lVIargal'eta.
Kl. 5.30-7 e. m. Va'sal?,yrlwn. :Missio
nens budskap av i dag. r. Gud 
vå r Fader. Bibel- och missionsstudi
um av professor K. B. vVestman.
Samtal.
Kl. 8 e. m. Vasa h'j1Y lWll·. Allmänt mis
sionsmöte under ledning av professor
K. B. vVestman. Anföranden av mis
sionss,ekreterare John JVIagn usson,
missions föreståndare JVlartin Linden,
pastor Stig Hannerz, pastor J ohan
·nes Ivarsson och missionär E. Strutz.
Körsång. Kollekt.
Lördagen den 17 april.
Kl. 9 f. m. Frukost å Hushållssiwlan
Afargaretcl.
Kl. 10-10.30 f. m. Vasah'jwlwn. Mor
gonbön. Kontraktsprosten Carl Sten
beck.
Kl. 10.30-12.30 e. m. VasaJ"yrkan.
IvJ:issionens budskap av i dag. II. Je
sus - vår Frälsare. Bibel- och mis
sionsstudium av teol. dr. Sigfrid
Estborn. Samtal.
Kl. 3-5 e. m. Gemensam middag å
Hushållsskolan iVIargareta.
Kl. 5-7 e. m. Vasakyrkan. JVIissionens
budskap av i dag. III. Anden 
kraftkällan. Bibel- och missionsstu
dium av dr. G. Palmaer. Samtal.
Kl. 8 e. m. Konserthuset. Allmänt ung
domsmöte. Ämne : Ungdomen och
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missionen. Föredrag av missionsföre
ståndare Nils Dahlberg. Korta vitt
nesbörd av sex missionärskandidater.
Körsång. Strängmusik. Kollekt.
Söndagen den 18 april.
Kl. 9.30 f. m. Frukost å Hushållsskolan
NI argare ta.
Kl. I I f. m. Gudstjänster i stadens oli
ka kyrkor under medverkan av kon
ferensdel tagare. Kollekter för konfe
rensen.
Kl. 3 e. m. l\ilidclag på 1-1ushållssko
lan iVIargareta.
Kl. 5-7 e. m. Vasakyrlr:cl1t. jVIissionslä
get av i dag. Föredrag av missions
direktor Arvid Bäfverfeldt.
Svensk ungdom inför missionen. Ett
undersökningsresultat. Kand. Gun
nar VV. Elde.
Hemlandskyrkans ansvar inför mis
sionsläget av i dag. Missionsförestån
dare Hj. Danielsson.
Kl. 8 e. m. Vasakyrkan. Allmänt av
slutningsmöte. Tal av missionssek
reteraren Paul Ongman, fröken Mär
ta Josephson och pastor Harald von
Sicard. Avslutning av professor K.
B. vVestman. Körsång. Kollekt.
I samband med konferensen anord
nar Svenska f..,1issionsrådets K vinno
kommitte ett särskilt missionsmöte i
Vasakyrkan måndagen den 19 april, till
vilket konferensens kvinnliga deltagare
och andra intresserade äro välkomna.
Program.
Kl. 10-10.30 f. m. Inledning och mor
gonbön av Kvinnokommittens ordfö
rande fröken Naima Leuwgren.
Kl. 10.30-1 I f. m. IvIissionen och bar
nen. Fru Ellen Söderström.
Kl. I I - I I.30 f. m. Missionen och ung
domen. Fröken JVlargareta N yren.
Kl. I 1.30-12.30 e. m. Kafferast.
Kl. 12.30-1 e. m. Vad vilja vi med
syföreningarna? Fru Signe Berg.

10 mars 1943

SINI:MS

Kl. I - lAO e. m. Vi och missionsstu
diet. Fröken Gertrud Auleil..
Kl. 1.40-2 e. m. Avslutning av fröken
Naima Leuwgr·en.
Anmä~an om deltagande skall göras
senast den 10 april under adress: Pas
tor Simon Lindberg, Södra Strandga
tan 3, Örebro. Telefon 21 117. Efter an
givna datum kan anordningskommitten
icke ta.ga något ansvar för mat och
logi. Anmälan bör åtföljas av medde
lande om I. dag och tid för ankomst
och avresa; 2. önskad inkvartering ge
nom mötesbyråns försorg i hem ell·er
hotell; 3. gemensamma måltider v·eder
börande önskar deltaga i.
Priset för frukost å Hushållsskolan
:Marga.reta är kr. I: 90 och för middag
kr. 2: 20, serveringsavgiften inberäk
nad.
Svens/w 1Vlissionsrådet.

Länkarnas högtidsstund i Stockholm
den I7 febr.
On's dagen den 17 febr. hade vi en li
ten försäljning på expeditionen aven
cel varor, som blivit över i höstas, och
vidare ordnades en buffe, dit varor
:s känkts i stor och villig glädje .
När vi träffades dagen före, ett par
stycken, så bad vi för den här försälj
ningen och bad särskilt, att det skulle
bli en missionsstund, då Gud talade till
oss.
Det blev både en missionssturid och
en offerstund, som överträffade våra
förvän tningar, och för det är vi innerligt
tacksamma.
lvIissionär S e.lfrid Eriksson berättade
om aktuella förhållanden i missionsar
betet både på fäl tet och här hemma så
som det ter sig för en missionär, och
han gjorde det såa tt ock~å vi andra
förstod det och blev gripna.. En dubbel
kvartett från Sköndal medverkade med
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sång, och Ingrid VVärngård sjöng ock
så för oss ett par s~mger.
Genom försäljningen och offerstun
den fick missionskassan ett tillskott på
67 S kr. Och för detta och den frimodig
het, som kvällen gav, glädjas vi i våra
hjärtan.

*
Offer.
Ett aniförande vid offerstunden på
S. M. K:s expedition den I7
febr. I943.
Att offra innebar för mig en tid, att
jag tänkte efter vad jag skulle vilja för
saka och lämna ifrån mig, exempelvis
till missionen.
}/Ien detta är icke offrets sanna vä
sen. Detta kan in te vara det riktiga och
ansvarsburna förval tandet av Guds gå
vor. Vi kristna, och jag tror i synner
het missionens folk, har nämligen en
upplevelse a.v annat slag när det gäller
offer. Det är för oss en förmån. Och
detta är icke någon inbillning, ty .det
sanna offret föder hos givaren glädje
och tacksamhet. Hur det kommer sig
kan vi inte förklara. Försakelsens offer
ger också en form av glädje, ibland en
sann och hållbar glädje, men alltför of
ta en självrättfärdighetens glädje, som
är förgänglig. En kristen människa, som
offrar något, måste nämligen se en. för
mån i detta, att Gud har manat henne
att lämna en del av det han har gett
henne att förvalta. De gåvor vi fått av
Gud måste förvaltas så, att vi ständigt
äro beredda för redovisning. Att. Gud
begär något av oss är en nåd, som ve
derfares oss därför att vi velat förvalta
hans gåvor riktigt. Och den glädje vi
erfara är kanske något av den glädje,
som slutgiltigt väntar den trogne tjä
naren.
Emellertid lämnas i kväll inte enbart
- och kanske inte förnämligast - ma
teriella gåvor. Det största värdet .lig
ger säkerligen i allt det som åtföljer
givarens offer:
Beredvillighet att alltjämt förlita sig
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på Guds kraft och att lyda honom när
helst han kallar.
Tro att Gud förser oss med allt vi be
höva och att han aldrig kan begära för
mycket av oss.
Tacksamhet för att Gud handlar med
oss i nåd.
Kärlek till missionens arbete och till
dem, som Gud har sänt ut att fullfölja
sitt verk.
Ansvar för att den gåva vi givit inte
lämnats slentrianmässigt och noncha
lant.
Bön om att gåvan skall av Gud för
vandlas till medel att hjälpa och frälsa
människor i nöd och förtvivlan och att
gåvan skall vara en del i ett troget och
ödmjukt tjänande.
Och till sist en personlig överlåtelse
av oss själva med vårt förstånd, vår
vilja och vår känsla att verka Guds
verk utan tvekan och oro.
G. H.

En . moders brev till sitt barn.
Översättning från engelskan av
Aug. Berg.
lVlin högt älskade dotter!
Ditt brev, som jag emottog denna
morgon, gav mitt ett hårt slag; allt var
så oväntat. Du hade aldrig på minsta
sätt låtit mig förstå, att Kinas nöd låg
så tungt på ditt hjärta.
Mitt barn, vad skall jag säga om icke
det, att jag många gånger på mina knän
under tårar har lagt dig helt och hållet
»på altaret» för att av Herren använ
das som han behagade och var han be
hagade; och nu, om han kanar dig att
gå med honom till Kina, skulle jag då
hålla dig tillbaka och säga: »icke så
Herre»? Gud utgav sin ende, älskade
Son för mig, skulle jag då tillbakahålla
för honom det som är mig ljuvast och
kärast?

Mitt barn, det är en ära att av gene
ralen bliva kallad till fronten. _Endast
de pålitliga soldaterna äro placerade
där, och det skulle icke anstå deras vän-
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ner att hålla dem tillbaka och beröva
dem deras lagrar.
Mödrar giva frivilligt upp sina dött
rar, då det är fråga om att följa någon
rik brudgum till världens ände, skulle
då en kristen moder vägra, att giva upp
sin dotter åt en ännu på litligare bevara
re och till ett ännu ömmare hjartats kär
lek? Tänk icke för ett ögonblick, att
det är brist på kärlek till dig, som gör
att jag så villigt kan låta dig gå - lå t
aldrig en sådan tanke ens för ett ögon
blick bemäktiga sig dig. Jag har givit
alla mina barn avgjort och utan förbe
håll till Herrens tjänst, och om, efter
hand som de växa upp, han. kallar dem,
den ene efter den andre, att lämna oss
och gå till de mörka, platserna av jor
den , vill jag utrusta dem och utsända
dem till arbetsfäi tet med min välsignel
se, fast' förvissad om att Gud skall giva
oss och dem hundrafalt igen för vad vi
hava givit till honom. Han har sagt det,
och hans ord kan icke svika. Vad skick
ligheten vidkommer - kära barn, vem
är skicklig? Det är Guds. verk att till ..
reda redskapen för arbetet; 'det är hans
verk att beröra våra läppar med elden
från sitt altare och borttaga all orätt
färdighe t, samt sedermera fylla vår mun
med sitt budskap. Han behöver ej fulla
käril utan tomma, som äro villiga att
bliva fyllda av honom. Om Herren fö
rer dig till Kina, skall han skickliggöra
dig till att arbeta för honom där.
Jag förmår ej skri va mera i afton;
mitt hjärta är överfullt, och jag känner
det som kunde jag endast tala med Gud.
1/I å han rikligen vä1signa dig och le
da dig efter si tt råd!

Din älskande moder.
. Ur Bilaga till Sanningsvittnet n:r
den 2 j uni 1892.

22,

Offrar Du och beder
för missionsarbetet ?
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Den går inte under.
Kristen mission i krigstid.
Av redaktör Arvid Swärd.
Samma år, som förra världskriget ut
bröt, vandrade en vördnadsvärd neger
profet mellan byarna i den franska ko-
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av lera och strå och samlades där för
att tillbedja den levande Guden.
De franska myndigheterna blevo oro
liga - vart skulle rörelsen leda? En ad
ministratör fick order att arrestera pro..,.
feten. Han fann denne vid en havs
strand, omgiven av lyssnande skaror ~

}. Hudson Taylor, en b.mbrytare i Kina.

lonin Elfenbenskusten i Väst-Afrika.
Han predikade ett enkelt budskap om en
stor Gud och hans Son, Jesus Kristus,
och _manade folket att kasta sina fe
tischer. Det uppstod en stor men stillsam
rörelse kring honom. Tusentals trodde,
lämnade avgudarna, byggde små kapell

Profeten fortsatte att predika och den
vite ville ej störa gunstjänsten. Efter
predikan döpte profeten dem som öns
kade det. Slutligen knäböjde hela för':'
samlingen i bön. Det var en gripande
stund. När allt var slut, gick admini
stratören fram och beklagade, att han
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nödgades ingripa, men han hade sina
order. Han anmodade profeten att följa
sig. Utan ett ord till förs-var eller un
danflykt böjde denne sitt huvud och
lydde. Han fördes till grä nsen av SItt
hemland, Liberia, och förbjöds att vi
dare beträda franskt territorium. D ä r
med försvinner han ur historien - m·en
icke hans verlc
De nykristna hade inga lärare, de
visste ej mer av evangelie t än det pro
feten hunnit förkunna vid sina korta
besök. Ingen kun'de läsa, Men genom en
kl:isten svart tjänsteman . i huvudstaden
Grand Bassam 'lyckades. de få ett parti
engelska biblar. De placerade en sådan
i -varje bykapejl. Ingen kände en bok
stav - och lik'a litet kinde någon det
främmande sp t åket. Men vecka efter
vecka och år efte r ~lr samlades de kring
denna bok i bön 'om att den store Gu
den skulle sända dem en lärare att läsa
ur elen. Då och då sändes en man den
långa vägen til!lhuvudstaden för att i
ett kapell, som :fanns där, lyssna till en
predikan. Sän drebuclet atervän'de sedan
och sökte, så gott han httat, herätta 111
nehållet.
:Myndigheten~ as misstankar sutto i.
De förbjödo de " kri stna att ha - eng
elska biblar i stna kYl-kor! D å vandrade
nya sändemän till 'Grand Bassam. De
beställde franska biblar! Vilka de na
turligtvis lika Il itet kuride' läsa S0111 de
engelska.
~
,
En dag kom len missionär på genom
resa i Grand · Bassam. Han hade ett
~rende till en advokat. Denne examine
rade honom:
Min herre ~Lr prä,st, förstår j ag?
- Ja, det är jag.
- Då måste jag berätta en historia.
Hi t kommo män från inlandsfolket med
pengar, som de samlat. De begärde :
»Res till Europa och skaffa oss mis
sionärer. Vi betala resekostnaderna.»
Nåja, det kunde jag ej, det är inte mitt
jobb, det är ert.' Var hålLa ni missio
närer egentligen till? Här behövs ni!
Det var tydlig kallelse. Nu stodo
missionärerna inför en öppen dörr, där
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de aldrig anat det. De drogo in i lan
det, där folket under tio år ropat till
Gud omkring hans Bok, som ingen kun
de läsa. I tusental och nya tusental
kommo infödingarna till missionärerna
för att få undervisning och för·enas med
de kristna församlingarna. Boken öpp
nades. Delar a v den, översattes till de
ras spr~lk. Skolor grundades. 1 /Ied brin
nande iver trängdes unga och gamla
kring lärarna, som med läsekonstens
ny~kel öppnade dem den heliga Boken.
Missionärernas väg inåt urskogen var
en enda Via Triumphalis. I skaror följ
de dem de i nfödda fr ån den by de be
sökt och i nya skaror kommo andra
d·em ti Il mötes från den, di t de voro på
väg'.
Historien berättas som exempel på
de hemlighetsfulla underjordiska ström
mar, som 'falla ut, likt tillflöden från
fördolda källor, i den kristna missio
nens flod, vars öppna lopp befruktar
hela länder. Harris , negerprofeten, dy
ker upp ur mörkret, utför sitt verk och
för sv i~mer. Ingen kan förklara den gåt
fulla gestalten. - Lägg märke till, att
av de tio å r, som hans lärjungar vän
tade kring den heliga Boken, fölla fyra
inom ramen av förra världskriget, som
ocks å skakade den afrikanska, kolonial
världen. De sex återstående hörde till
'mellankrigstidens svåraste. Alltså: ett
a v världshi storiens mörkaste årtionden. '
Ingenting får - eller kan hindra
Gud att föra sina planer till fullbordan.
Hur skall d~t i dag gå med den krist
na missionen? Alla veta vi, att den
kämpar und·er mycken trängsel. Anglo
saxiska missionärer i »japanska Asie.n»
(egentligen Japan, Korea, Mandchukuo,
5tor<1- delar a v Kina, Holländska Indien,
Burma, :rvfalacka och Filippinerna samt
vissa .av Söderhavets öar) äro fördriv
na eller sitta i koncentrationsläger. Tys
ka missionärer i . brittiska kolonier äro
internerade. De tyska och tysk-ockupe
rade .ländernas missionssällskap kunna
icke sända medel ut till missionärerna
på fälten. De neutrala ländernas missio
ner arbeta . under beskurna möjligheter,
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"ägarna mdlan fälten och hemlandet
.äro stängda. Och till allt detta: kriget
stämmer de färgade allt mer fientliga
mot de vi ta. Skall missionen gå under?
Nej, den skall leva. Den överlevde
förra världskriget och gick ur den fram
till en expansionstid utan like. :Mi tt un
,d er de värsta krigsåren skakades en av
,öarna i Holländska Indien aven andlig
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ko 111 111 i t åter, att han där besökte en
kväljsgudstjänst mitt i veckan. 5.000
människor trängdes i kyrkan, en jätte
lada av kullersten. NIängd,ens jublande
sång ljöd som bruset av lTIånga yatten.
Den kristna församlingen hade överlevt
krisen och var luttrad för nya segrar.
Så var det under förra världskriget
- så är det i dag, under det nya.

Kinesisk skolgosse med Nya Testamentet i handen ,

flodbölja, som nådde alla hem : det
fanns inte en familj utan någon kristen
medlem. I Kamerun måste de tyska
missionärerna lämna arbetet - men den
luistna församlingen levde vidare: när
andra kommo dit efter freden, funno de
icke ruiner utan nybyggen. Samma vitt
nesbörd höra vi från Kilimandjaro, som
de tyska missionärerna fingo lämna. En
svensk missionär berättar från en resa
under 30-talet, sedan missionärerna

Det finns en ' missionär, som aldrig
kan utvisas eller interneras: ' Bibeln.
Den kan förbjudas - och som följd
därav bli än. ivrigare läst. Men tysta
dess stämma kan ingen.
Just nu, mitt under detta fasansfulla
krig, avslutar missionsveteranen K. G.
Roden i Uppsala' ett 12-årigt tolknings
arbete : hela Bibeln förelig'g er färdig på
tigre, ett abessinskt språk. Ungefär
samtidigt lägger fru Elsie Winquist nere
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i Rom sista hand vid Gamla testamen
tet på tigrinja, ett annat etiopiskt tungo
mål. Hennes hänsovne make översatte
Nya testamentet. En enda svensk mis
sion - Evangeliska Fosterlandsstiftel
sen har översatt Bibeln till sju
språk. Andra svenska missioner ha ut
fört banhrytande språkarbete på skil
da fält. Vi nämna sådana missionärer
som Missionsförbundets män Laman
och Westlind i Kongo och Metodistkyr
kans Person i Syd-Afrika. De ha läm
nat sitt tillskott till det jätteverk, som
bibelöversättningen betyder. Nu torde
Bibeln eller delar av den kunna läsas
av omkring 1. I 00 folk och stammar
med eget spr åk. Ett par tre år före kri
get utställdes av· Brittiska bibelsällska
pet den 1.000: de översättningen i dess
bibliotek: Johannes-evangeliet på Ki
sakata, ett bantuspråk. översättaren
var en svensk baptistmissionär, Walde
mar Sundberg, som dog för tre år se
dan. Ingen av oss anar vad det betyder,
att Bibeln i dag även mitt under
krig - läses på 1.100 skilda tungomål.
Det sägs, att folk aldrig köpt Biblar i.
Kina som i dag, detta Kina, dä'r många
med förtvivlan fruktade, att missionen
skulle gå till sammanbrott under den
röda häxdansen från 1929 och några år
framåt. Nu är Kina ett av missionens
bördigaste fält. Vinden vände - .
Vilken rent explosiv kraft en bibel
bok har, · belyses av följande händelse
på en svensk missions arbetsområde i
Kina.
Rätt långt borta från missionsstatio
nen låg en . vild 'betgstrakt, bebodd av
rövare. Ingen missionär kunde nå dem
med evangelium. Så hände, att en kvin
na däruppeifrån sökte hjälp vid mis
sionens sjukstuga. När hon frisk åter
vände till sin by, hade hon en bok med:
ett evangelium. Hemkommen kastade
hon den på sophögen - bäst att akta
sig för främlingarna.s amuletter. Det
fanns en läskunnig man i, byn. Han hit
tade boken., strök smuts och damm av
omslaget och började läsa . Det var ont
om läsning i byn. ' Han läste och läste
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- samlade andra att lyssna. Och en dag
kom en deputation från rövarnas byar
till missionärerna med anhållan om lä
rare: de ville höra mer om den under
bare Kristus, om vilken den mannen
läst i boken från sophögen. De stängda
dörrarna öppnades av boken, den mäk
tigaste av alla missionärer.
Och denna bok finnes i dag i den
stora utom-europeiska världen i en ut
sträckning, om vilken de flesta kristna
här hemma inte ha en aning.
I svåra och skräckfyllda tider ha vi så.
lätt att tappa bort proportionerna. En
gång satt en mäktig härskare på Baby
loniens tron, »all världen » bävade för
honom. ·Medan han - som han själv
och hans samtida trodde - behärskade
världen, satt en av hans härtagna sla
var och ristade hebreiska skrivtecken på
mjuka lertavlor. I dag, 2.500 år däref
ter, är hans namn ett dunkelt nummer i
en dammig kungalängd. rvIen medan
bomberna 'falla över vår värld, dricka
tusenden styrka och mod ur ord, som
. hans trälar skrevo: ' de judiska profeter
na. Det var de, sqm betydde något för
årtusendena och betyda så mycket i dag.
För 1.900 år sed ~ n lät Roms kejsare
- Nero ..:....-- halshugga, bränna, korsfäs
ta och kasta för vilddjuren föraktade
anhängare aven : ny gudalära. Bland
dem var en, som hette Paulus. Vad be
tydde han och de? I Men tiden ger per
spektiv. Betydelsen låg på deras håll.
N u kalla vi våra hundar för Nero och
våra pojkar _för Paul, har n ågon påpe
kat. För 130 år sedan skälvde världen
för Napoleons vapen. Samtidigt drogo
enkla missionärer och bibelspridare un
der nu ofattbara försakelser, faror och
vidrigheter ut till de Kristus-lösa och
Bibel-lösa folken. Vad betydde de .9Ran
betydde allt! Han, som »virvlade upp
hela världen», jagade människorna från
Sverige till Egypten, från 11!adrid till
Moskva han försvann en dag lika
plötsligt som han dykt upp, brann ut
spårlöst som en stor krutexplosion, utan
att lämna kvar annat än utstånden
ångest. Han mobiliserade människor och
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naturkrafter, vind och vågor, alla sta
ter, städer och folk i Europa än för sig,
,a n emot sig. Men då han försvann, låg
Europas karta åter där, som för 20 år
sedan, mycket obetydligt förändrad! Vi
veta nu, med historiens perspektiv, att
dessa föraktade missionärer och bibel
agenter mitt under brinnande krig lade
grunden till 'ett nytt rike ute i den stora
folkvärlden. Den kristna missionens
omvandlingsverk hade börjat. Det fort
sätter. Ingen har till fullo fattat dess
betydelse. Man skall börja förstå. den
under den fredens morgondag, som vi
vänta. Då skola statsmännen finna, att
de enda landfästen, som äro bärkraftiga
nog för brobyggen mellan raserna,det
är de som den kristna missionen lade.
Och den fortsätter tyst och troget att
lägga dem - trots storm och krig. Den
bygger för evigheten. Alldeles som Da
nieloch Paulus. Eller som Harris, ne
gerprofeten.

Insänd litteratur.
NÄR DAGEN SVALKAS. Fria Mis
sionsförbundets Förlag, Ekenäs. Fin
land. III sidor. Pris 25 finska' mark.
I förra numret av denna vår tidning
yar såsom uppbyggelseartikel införd en
betraktelse hämtad ur »När dagen sval
kas». Boken innehåller 2 I korta predik
ningar, vilka hållits vid aftonböner i
Finlands Rundradio, och nyssnämnda
uppbyggelseartikel är en sådan kort
predikan. Ej mindre än I S frikyrko
pastorer i Finland ha fått, en eHer två
betraktelser vardera införda ' i boken,
och eftersom betraktelserna hål1i ts vid
aftonbönen i radio äro de alla av sam
ma längd.
Innehå-llet är gott, evangeliskt, och
man haren känsla av att det framfötts
under nöd. Därför har det också ett
särskilt värde såsom exempel på huru
Gud hjälper just i nödens tider. Boken
-rekommenderas på det varmaste.

M. L.
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20 år 'sedan Fredrik Hammarsten
dog.
Till 2o~årsminnet av hov~redikanten Fredrik Hammarstens bortgång har
kyrkoherde Joh:s Lindgren i Missions
tidning-Budbäraren erinrat om den
märklige prästmannens 'livsgärning.
Han säger bl. a.: Det fanns hos. Ham
marsten även en konstnärlig ådra, för
enad med en mycket varm kärlek till
naturen. Hur han kunde skildra och
måla och teckna levande bilder i sin
förkunnelse! Hans kunskap om natu
ren 'Och hans sysslande med blomster
odling och växter gåvo honom ständigt
friska och belysande illustrationer för
predikan. .. Vad som framför allt
gjorde Hammarsten till den förkun
nare och sj älasö,r j are a v Guds nåde som
han var och genom sina skrifter allt
jämt är, är det drag av äkthet och san
ning, som präglade dem: det självupp
levda, det personliga i dem. Han. levde
själv det evangelium han förkunnade
för andra.

Bibelspridning i Turkiet.
Docent Gustaf Lindeberg berättar i
»Den Evangeliska 1ifissionen» att en
patient vid ett amerikanskt sjukhus i
Turkiet som gå va fått mottaga en bi
bel, vilken han tog med sig hem till
den armeniska bergsby, där han ha
de sitt hem. En. fanatisk muhammedan
fick emellertid tag på biheln, tog den
från dess ägare och rev sönder den, så
att det endast blev lösa blad kvar. En
affärsman råkade få tag på bladen. och
använde dem som omslagspapper i sin
butik. Det dröjde ej länge, förrän kun
derna började fråga, om han inte hade
flera sådana »omslagspapper», men nu
var förrådet slut. Så kom en dag en
bibelagent till platsen. Döm om hans
förvåning, när han fann över hundra
personer villiga att köpa var sin bibel,
tr,ots att ingen bibelsprida,re tidigare
besökt byn. Orsaken var de små »om
slagspapperen» .
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REDOVISNING
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under febr. 1943.
Allmänna

missionsmedel .

167. K. B. Duvbo .......... .. .
168. K. A, Tåby ............. .
169· Borås-S jömarkens Kina krets
...... .... .. ....... .
170. E. S., :Mariestad ..... .... .
171. C. A D. B., Sthlm ....... .
172. Soldaterna s Vänner, arvode
till Selfrid Eriksso n .... . .
174· »82- å rig moder » gm D. K.,
Motala Verkstad ......... .
175. »En länk» .. . ........ .. ... .
176. E. v., i st. för tretton de dags
koll.
................... .
177· En blomma på älskade Ju
dith s. grav 31/1 ........ ... .
178. G. S., Färnabruk ......... .
179. Hakebo 1Hs ............. .
183. E. J., Boden, till Joh. 1\sp
bergs underh.............. .
184. l. B., Duvbo, till »Herrens
verk»
................... .
185. S. H., Orsjö .............. .
186. G. H., Sthlm, till disp: Th.
Ericsons minne ........... .
187. Kinakretsen, Malmö ...... .
188. Kulla Mfg ............... .
189· L. u., Sthlm, i s t. för bJom
mor vid disp. Th. Ericsons
bår
.. . .................. .
192. H. c., F lugeby ........... .
193· H. B., gm A B ., Skellefte ~l
194. E . Å., Linköping ......... .
195. G. \Al. L., Sjötorp ......... .
196. A. G., Hässelby V-stad ... .
197· S., Duvbo ........ . ...... .
198. Onämnd, till H. "Vangs un
derh. 50 : -, Eln a Lenells d:o
50:-, gm I. P., Vejbyslätt
199. Vänner i Orviken ..... . ... .
200. E . F., missionsoffer, gm . E.
F., Herrljunga ........... .
201. O. F., sparbössemedel gm d:o
204· -th, till Elna Leneli s underh.
205. B. L., Stocksund ... . ..... .
206. Mjöhults Mfg ....... . .... .
207. S. S., Piteå .... .......... .
208. K. F. U. lv1., Orebro, till l\IaI
te Ringbergs underh. . .... .
209. M. L., Saltsjöbaden ....... .
:2I2. E . S., HuskvGrna ......... .
213. B. o. K. L., Sthlm ....... .
214. H. S., Mariestad ......... .
215. Koll. vid länksamling Jön
köping-Husk varna 6/2 ....
216. rl'l. E., H il lahult, ),Her ren s
del »
.................. .

JO:
JO : 

143: 

5:
7: 50
IlO: 
,J.

25: 
20 : 
70: 

10: 
25: 
50 : 
10: 

IS: 

5:
116: 

175: 
10:

15:

5:
5° 0: 
10: 

7: 50
5:
100: 

17: 70
10: 
10:

25: 
50:
25:
10 : 

5°0 : 
2:

50

:317. E. D. , Kristians tad ....... .
219. Testamentsmedel efter avlid 
na fröken Anna Johansson,
Köping
................. .
222. :M. ~., Virserum ......... .
224· H~iger s tad Mfg ..... .. .... .
225. X. E ., Vadstena ......... .
226. »En tacksam mi ss ionsvän i
.~·ilcdle » , gm A. B ., Skellefteå
231.. A. S., Mora ............ ..
23 2. A O., ~ orderön ......... .
233· Bure ~l kinakret s ........... .
234· :\lL L. , Värna, »t ill minne av
älskade pappa » ........... .
235. 1. H., Skell eft eha mn, en spar
bös sa
...... ........ ..... .
236. K. F. U. M: s mi ssionskrets,
Hb ·)'
.................... .
237· Gal~ås 1Hg ............... .
238. L. L., Sthlm ............. .
241. G. E. P., Sthlm, »portobi
drag »
.................. .
242. C. B., Sthlm. i st. för blom
mor till Emma ,\nderson s:
8o- å r sdag
............... .
243 . Fryele kyrkl. syfö r en ...... .
244. M. M., Sthlm ............ .
245· Länkarn as försäljning å Exp.
17/2
.................... .
247· Länksammandragningen i
Klemensnäs 10/2 .......... .
24 8. »Födelsedagsg å va », gUl I.
H., Skelleftehamn ......... .
249· Kinakretsen, Linköping, till
»Ida Boklunds minne, i st. för
blommor vid hennes bån>..
250. A. N., Ursviken, »Guds källa
har vatten till fyll es t» ..... .
251. Kinakretsen, Luleå gm G. H.
252 . ]. N., Orebro ........... .
253· F. W., S a nda ........... .
254· J. F. K, Edane ......... .
255 . H. S ., Sthlm ....... . .... .
256. L. H., blommor på »älskade
Judiths » grav ............. .
257· ]. C, Piteå, i " t. för namns
dagsblemmor 16/2 ......... .
258. E. VV., Umeå ........ .. .. .
259· l s r! ml. vid ~Y l11öte å Häg
gen s ålderdomshem 18/ 2 ..
263.

»Tackoffer
dag »

65: 
10: 

på

en

80 : 
3-498: 07
25:
75:
2:50>
:50:

7: 50
100:
27:77

5°: 
la: 

3°0: 

So: 
20:
50

2:

8:
4°: 
40

: -

675 : 
13°: 
10:

14:
50:
61: 
7: 50
16: 50

5:
2:

50

50:

5°:
7: 50
10 : 

högtid s

~ .................. .

26 5. E. A., Gbg . »E n brödkaka»
26 9. ]. D. S., Kvidinge .. ..... .
270. S. o. ]. A, Eksjö, till Arvid
Hjärtberg :-: underh. . ...... .
271. A. ]., O"'~\.:räng ... . ...... .

5°: 
4°: 
50:
IS : 
10: 

.
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272. Koll. på Missionsafton å Jo
273.
274.
275.
276.
279.
280.

282.
287.
288.
289.
290.
291.
292.

293.
294·

295.

297.
298.

299.
300.

301.
302.

303.
304·
305.
307.

hannelund
.............. .
A. K., Stensjön, »den 14
mars»
.................. .
»En gammal mi ssionsvän »
gm d:o ............ . ..... .
A. L. P., Murum ......... .
Från länkmöte i Obbola ... .
E. L., Norredsbyn ....... .
»H-n»
. ................ .
B. P., Högdalsås ......... .
Kinamissionens Vänner, Vet
landa 16/2 ................ .
Koll. i Ulriksdals missions
hus 11/2 ................. .
D:o i Kalmar Kinakrets 12/2
D:o
Kläckeberga skola
15/2
.. . ................. .
D:o i Mörteryds missions
hus· 17/2 .................. .
En!. önskan av hemgångna
Linnea }':lagn u sson, Boden,
gm S. H., :Malmö ......... .
Brånsta söndagsskola, Kum
la, sparb.-medel .......... .
Testamentsmedel efter av I.
Frök en Anna Johansson, Kö
ping, slutredov ............ .
E. A., Duvbo, »e n blomma
på kamrer G. Liedbergius
grav»
.................. .
»Okänd, Smålänning » ..... .
A. N., GenvaIla ......... . .
E. S., Rödjenäs .......... .
M. G., Eksjö ............. .
Kinakretsen, Gbg, till G.
GOts o. C. G. Nordbergs
underh.
. ... " .......... .
M. B., Hejde ............. .
Skolbarnen i d :0, gm d:o ..
Sparbössetömning i Flisby
F. B., Sollefteå, i st. för sy
förening
................ .
B. P., Nässjö ............ .
Kronor

63

203. -th, till Elna LeneIl, a tt anv.
10:
210.
100 : 

100: - 

21 l.

lO: 

IS: 

5:
100 : 

218.

50:
100: 

220.

38 : So
30 : 
30:

SI: 50
221.

100: 

223.

34: 50

37: 7 0

227.
228.

5:
ISO: - '

229·

25:

30 : 
ro: 

230.
239.

220 : 
85:
45:
158: 88
100: 

240.
246.

20 : 
9.535: 62

Särskilda ändamål.

173. D. K., Motala Verkstad, till
några små barn i Kina ....
180. S. K., Obbola, till Dagay
Nordgren, att anv. efter gottf.
181. Jönköpings K. y. F., vec
komissionsbidrag, till Hugo
Linde r för d:o '" ........ .
182. Kinakretsen, Boden, sparb.
medel, till Joh. Aspberg för
d:o
..................... .
190. L. U., tackoffer 28/I I 42, till
bamh. i Sinan ... . ....... .
I91. L. A., Räppe, till d :0, gm K.
D., Växjö
.............. .
202. Koll. vid syföreningskväll,
Nkpg, till de svältande i Kina

LAND

260.
261.

10: 

262.

50: 

264.

266.
156: 

370: 

267.
268.

5:

175: 

efter gottf. ...............
Ins-am!. vid Länkmöte på K.
F . U. K., Malmö, till de nöd!.
i Shensi-Honan ............
V. P., Nkpg, skall lika för
delas mellan M. N ylin och r.
Aspberg, E. Bergqvist o. O.
Styrelius, att anv. eft er gottf.
E. B., till de nöd!. i ShensiHonan, gm S. B., Sthlm ....
L. O. A. W., Gbg, att anv.
efter gottf. till J. Aspberg
20 :-, C. J. Bergquist 20 :-,
C. F. Blom 20 :-, G . Gots
20 :-, H. Linder 20 : ~, M.
Ringberg 20 :-, O. Styrelius
20:-, G. earlen 15:-, Å.
Haglund 15:-, A. Håkans
son 10:-'-, D. Nordgren 10:E. E., Lagmansholm, till de
nödl. i Kina..............
Förenin gen »Morg ongryning
en», Fjällboheden, tia e n gos
ses underh. hos Maria P et 
ters so ns barnh. ............
A. E., Alingså s, at t anv. för
Maria Petterssons barnh .
E . B., Kopparberg, till 1\11 a
ria Nylin, att an v. ef ter gottf.
E. L., Malmö, till C. Bl om,
att anv. för missionärerna
med an!. av dyrtiden ......
A. L., Malmslätt, till de av
hungersnöden i Kina lidande
»Tack till Gud för hem och
da g ligt bröd», till barnh. i
..................
i Sinan
Missionsvänner i Sjötorp för
nöd!. i Kina ..............
O. L., till mitt böneb arn, F.
Prytz i st. för julklapp, att
anv. efter gottf ., gm. A. B.,
Skellefteå
................
S. H., Sävar, till Dagny
Nordgren, att anv. efter gottf.
K. ]. E., Holmsuncl, till d:o
gnl d: o ...................
S. B., till de nöd!. i ShensiHonan
.................. .
M. P., Malmö, till de hungr.
i Honan ........... . ......
Barnen vid Kyrkbygdens
småskola, till Hanna vVang,
att a nv. efter gottf., gm A.
F., Ållgsta ................
Ingeborgs vänner, Katrine
holm , till r. Ackzell för d:o
gm A. E. ................
»Onämnd, tackoffer», till nå
gon fattig troende familj i
hungersnöds distr. i Kina,
gm K. A., Malmö ........

la : 

35: 50

100: 
100: 

190:

5:

7: 
50: 
10:
1.000: 
25: ~

10:

120:

la: 

5:
2:

la: 

35: 

la: 

50 : 

So: 
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277. Missionsvänner i Sjötorp för
25: 
de nödl. i Kina ........... .
278. D. E. B., Duvbo, till Ida Sö
derberg, att anv. enl. över
]00: 
ensk.
. .... . ............. .
2 0: 
28I. E. A' till de nöd l. i Kina ..
• 28 3. M. P., till d:o gm A. N .,
100: 
Bjärnum ................ .
100: 
284. Flugeby syfören. till d:o ..
285. O ., 3 :- , S., 2 :-, L. E.,
10:
Malmö 5:-, till d:o ..... .
286. E. ]., till Gerda Carlen, att
50: 
anv. efter gottf. .......... .
296. Söndags skolan i Hbgs mis
sionshus till Sien-mei un
100: 
derh.
. .................. .
306. A. D., Kristdala, till bibelkv.
]00: 
underh. hos r. Ackzell ....
Kron-o-r-.- 3-.-23-0-:-5-0

ERIK F'OLKE
En livsbild tecknad av tv11tv1MI FOLKE
född Beskow.

J

9,535: 62
3,230:50

Allmänna missionsmedel
Särskilda ändamål
S:a under febr. mån. 1943 Kr.

12,766: 12

111ed varmt tack till varje givare!
»D'H är min Gud, och jag vill tacka dig "
min Gud, jag 'vill ttpphöja dig.»
Ps. Il8: 28.

Bedjen för missionärerna!
Skrhten till missionärerna!

10 mars 1943

L A ND

Häft. 4: -.

Inb. 5: 50.

+ oms.

Svenska Missionen i Kina Drottninggatan 55,
Stockholm.

Missionstidningen
Sinims Land,
organ för Svenska Missionen i Kina,
utkommer 1943 i sin 48:e årgång.
Tidningen utkommer med 20 nummer om
året. Den innehåller uppbyggelseartiklar,
brev från missionärerna, berättelser från
missionsfältet, meddelanden om hemarbetet
och missionsnotiser från olika fält.
Tidningen kostar: helt år kr. 2: 50, halvår
k r. J: 50, ett kvartal kr. o: 90.
Till utlandet kostar den kr. 3: - pr år.
Prenumeration kan verkställas på posten
men det ställer sig fördelaktigare för Missio
nen om den verkställes på. vår Exp., Drott
ninggatan SS, Stockholm.
Provnummer sändas på begäran gratis och
portofritt.
Redaktionen.

IN NEH ÅL L:
Gud är barmhärtig. - Den 14 mars. - Från Red. o. Exp. - Ett tack. - Inbjudan - Ung.
domens avdelning. - Den går inte under. - Insänd litteratur. - Från När och Fjärran. 
Redovisning för febr. 1943. - Missionstidn. Sinims Land.

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: »)Sinirn», Stockholm.
Telefon: 104459. 105473. Postgirokonto n:r 50215.
Boktr. A.-B. P. A. Palmers Eftr., Sthlm 1943
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MIG' SKALL INTET FATTAS.
Av missionssekr. Aug. Dahlbäck, Ekenäs, Finland.
"Herren är min herde, mig skall in
tef fattas", så betygar David i den 23:e
psalmel1Js första vers.
David är ju en rik och mäktig ko
nung och hade som sådan fullt upp
av- allt det, som hör till livets nödtorft.
Men det kan vara mycket annat, som
fattas en konung. Han kan sakna frid
med Gud och frid i hjärtat. Han kan
vara fattig på glädje och verkliga vän
ner. Det kan- också hända, att det fat
tas honom kroppslig hälsa och lev
nadsmod.
Men intet av allt detta fattades Da
vid när han skrev den 23: e psalmen.
Gud fyllde i stor nåd alla hans behov.
Och när David tänker på framtiden,
förtröstar han på Herren och säger i
glad förvissning: "Mig skall intet fat
tas".
Vad som än komme att möta honom
på levnadsvägen, så visste han, att
Gud skulle sköta om honom och fylla

alla hans behov. Han hade därför ing
en oro Iför framtidel1J, utan lade · den
förtröstansfullt i "hans händer, som
jorden och världarna styr".
Orsaken till denna glada förvissning
var den, att David hade Herren till sin
herde.
Han gick inte sina egna vägar, utan
ställde sig helt under Herrens ledning,
såsom fåren låta sig ledas av sin herde.
Han litade på Herren, att han skulle
sörja för sin tjänare i allt, såsom Da
vid själv hade sörjt för sina får, då
han el1J gång var he.r de.
David var även viss om att Herren _
skulle beskydda och bevara honom för
allt ont, alldeles såsom han själv hade
skyddat sina får mot vilddjur och an
nat, som kunde skada dem.
Den lyckliga ställning, som David
hade, kan också du och jag, om vi
vilja; få intaga.

)
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Herren vill också vara din och min för dem än för medgång och jordisk
herde. Må han "ldå också få vara lycka.
det!
Så till sist: Han, som sagt: "Söken
Du har kanske gått vilse i världens f ö r s t efter Guds rike och hans rätt~
öken, men 'den gode Herden har sökt färdighet, så skall allt detta andra. till
dig många gånger. Och ,d u har ~ått up falla eder", han"skall förvisso se till;
dan för ,hon.om den ena gång~n . efter att - ~{:ke det ,d agliga brödet~attas oss~:
den andra. - Stanna för honom i dag öm han får -vara vår ' herde.
och låt, honom ta hand om dig! Låt
Give då Gud, att vi alla måtte kunna
honom, som dog för dig på Golgata säga i sanning: "Herren är min herde;
kors, bli diiI herde för tid och evighet! ,mig ,skall intet fattas,!"
Den gode ' Herden har givit sitt liv
Herre, låt så ske för Din nåds och
för fåren och lösköpt' dem med sitt barmhärtighets' skull! Åmen.
(Ur "När dagen svalkas".)
eget blod "från alla synder, från dö
dens och djävulens våld", såsom Lut
her säger.
Sätt då ditt hjärtas tro och förtrös
tan till honom för a Il t, och även
du skall kunna säga med David: "Mig
Ta.cksägelseäm1len:
skall intet fattas".
Herrens herdeomsorg om de sina.
Du behöver n å d och fö r l å t e I
Nlottagligheten för evangelii budskap
s e. Det skall icke fattas dig, om du är
och d,e kristna kinesernas offervillighet.
ligt och utan omsvep erkänner dina
Välsignelserna som missionär Linder
synder för Gud och även är villig att fått mottaga och förmedla till andra. 
klara upp med dina medmänniskor.
Arbetstillfällena på fältet i Kina.
Tillfällen till kristligt arbete brand
Du behöver k r a-f t att leva för Gud
och vandra hans vägar. Denna studenterna i Japan,
kraft skail du ej behöva sakna, om
Böneämnen:
Herren får vara ' din hetde.
Kärlek, visdom och nåd till herde..:
Du behöver f r i d och r o i denna
sinne för Jesu Kristi eftedöljare.
oroliga tid, en frid, som ingenting i
Nåds och böns a.nde över alla mis
världen kan giva en människa. - Den sionsvänner, gamla och unga.
Arne Bendtz arbete bland krigsfån
friden, Guds egen frid" soPl övergår
gar.
allt förstånd, tfår du av den gode Her
Hugo Linders gärning på Kikungs
den. Han säger till sina lärjungar:
shan.
"Frid efterlämnar jag åt eder. M i n
1'Iissionsarbetetpå fältet och missio
frid giver jag eder."
närerna där.
Kristliga studentrörelsen i Japan och
Men ser han att du och jag behöva
över
hela världen.
s o r g och p r ö v n i n g a r för vår
Väckelse i vårt eget land och i andra
fostran, så låter han inte heller sådant
länder -samt _fred, så snart - som denna
fattas oss. Och en gång, när vi få se på är i överensstimmelse med Guds vilja
våra prövningar och lidanden i evi& och plan.
heten ljus, skola vi tacka Gud mera

25 mars 1943
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Vad är han fö.r ditt hjärta?

Vad är han för ditt hjärta) de'n. 11W11nen
törnekrönt)

Bönemöten för S. M. K.
1.'ars djupa 1'lwnsk okärl-e l?) en värld så
Bönemöten för Svenska :Missionen i
illa lönt?
Kina hållw 'varje tisdag och fredag på
Vad säga dig hans tårar) hans ängslan Jl;1issionens expedition) Drottninggatan 
och hans ve)
55, Stockholm. På tisdagarna, börjar
-när han allena käl1zpar i 111,örkt Getse
bönemötet kl. 7.30 e. m. _och på freda
maner
garna kl. 2" e. m. Missionsvännerna häl
Vad är han för ditt hjär-ta) den nJan som

sas varmt välkomna ti II dessa böne
stunder.
" jVf å förbönen qldn'g tystna!

, korset bär)
den l1wn-nen som ej bannar) fastän ha-n
bannad är)
KinaIänkarna i Stockholm
den man som utom lägret till dödens samlas på S. M. K:s expedition tors
marter går

dagen den I april !?l. 7.30 e. 111-. V äl
att' bli försoningsoffret för sina foster
komna/
får?
:Mec1tag bröd och socker för _eget be
hov!
Vad är han' för ditt hjärta; det blödande
Syföreningarna för S. M. K. Stock
Guds Lamm,
holm
som dog tör di1w synder på korsets'
helga stam,
samlas följande dagar:
som köpte dig från syndens och dödens
Syföreningen n:r I på S. M. K:s expo
välde fri
fredagen den 26 mars kl. 12m.
och öppna,t d'l'g -en il z'm t1U l, där du får
Syföreningen n:r 2 på S. M. K:s expo
evigt bli?
onsdagen den 31 mars kl. 12m.

Vad är han för ditt hjärta) som detta Missionär Arne Bendtz' arbete bland
krigsfångar.
får dig gjort?
Säg: följer du hans fotspå,r dit upp till
I det nummer av vå.rtidning, som ut
helig ort?
kom den 25 januari, meddelade vi, att
Och är ditt liv} din vandel ett vittnes
rniss~onär Bendtz börjat arbeta bla_nd
börd därom}
krigsfångar, men vi voro ej då i tillfälle
att du från världens väsen, och lockel
att ge några detaljer om detta hans ar
ser vänt om.9
bete. Ett brev från honom har nu an
länt till hans föräldrar, och i dett;;t med
delar ' han, att han under våren och -hös
Vad är han för ditt hjärta} ja.g då ej
t~n, församlingens viktigaste arbetstid,
frågar mer.
skall ägna sig åt arbetet i Hoyang- och
Då vet jag att du älskar den vän du
Hanchengdis-triktet, och att arbetet
törnkrönt ser.
bland krigsfångarna skall utföras under.
Då vet jag i hans händer du lagt ditt
sommaren och vintern. Hans adress är'
liv och .allt
alltjämt Hoyang She., China.
och har din hela rikdom i Jesu kor sArbetet på S. M. K:s fält hade, berät
gestalt.
tar missionär Bendtz, u f!. der . senaste ti
Eric Bergkvist.
den varit rikt på uppmuntran. Väckel
sens ande hade varit kraftigt märkbar.
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och de kristna h'adeoffrat rikligt för för
samlingarnas ' arbetf:,', "Då 'brevetskrevs
skulle missionär Bendtz IChungking
vara med på sammanträden för att plan...
lägga arbetet bland krigsfångarna. Se
dan skulle han börja sin n)7a uppgift till
fromma för krigsfångar, dels japaner'
och-dels tyskar och italienare, som in
ternerats' i Kina~ - ' :Må , även denna
gärning ihågkommas i förböri av mls
sionsvännerna.

riågbri' organisation ~äanför unive~site:'"
tet.
I överenss~~U1melse med denna plan
tvangs den kristliga studentrörelsen,
»Studenternas K. F. U. N!.», att upplösa
sig och på nytt organisera sig enligt de
nya bestämmelserna. Ingen kristlig stu
dentorganisation tvangs att upplösa sig
därför att den var. en, kristen organiSIa
tion, ty de religiösa grupperna behandla
des på samma sätt som alla andra fri
villiga sammanslutningar. I några få
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fall, då fakulteten icke 'har någon kristen

Visa tidningen för vänner och bekan
ta och uppmana dem/' att prenumerera!
Ju flera prenume'ranter"vi få, desto 'flera
vänner, ,och lörebedjare hoppas vi att
NI iss,io1~en , vinner.

Senaste numret av »NordiskMis
sions-Ti.dskrift innehåller en intressant
artikel om den kristliga ,studentrörelsen
i Japan under »nyordningen».
V:lmeddela d,äru,r ,följande:"
I »The Student \Vorld» skriver japa
neD Tsunegoro N a.r:.a ' a,tt" , medan, förut,
alla slag'av tritidssyssdsättningar ,'varit
överlämnade åt studenterna 'själ~a, nu~
meta: en ördhing införts, enligt v'ilken
alla idrottsgrupper och aHa sDciåhi, kul
turella ech telig;iösa grupper ställts di
rekt , "under , universi tetS..:rektorns" 1<:on
troll. 'De skola a,Ila ledas aven riationell
or"ganisafion ' SOm onifattar fyra åvdeb
ni,ngar::' militär excerc'is, kroppsövnin":
gar, kulturella respektive religiösa ' frå
gör 's'alnt p'rohlefn tillhör:ande ''vardags.:
livet. Det förväl1"tas av alla studenter 'att
de ansluta; till en eller' flera ' a,r dessa
grupper.' "Unive'r sitetet ger dem namn
och bestrideT lieras' utgifter ur '; en 'fÖT'

medlem, kan den kristliga verksamheten
bland ' studenterna vid universitetet tyd
ligen komma att lida därunder: I en del
andra fall, då 'förhållandenablevo sär
skilt svåra, blevo alla organisationer
som sysslade med relig'iösa eller världs
åskådningsfrågor upplösta, »men rege
ringen har icke för avsikt att under
trycka rent religiösa strävan.den bland.
stu'denterna».
Enligt nyordningen kommer Studen
ternas K. F. U. 11. att ,med några namn
förändringar vara en ·av, deoHiciellt
erkända studentorganisationerna. Van
ligen torde namnet förändras till»Grupp
för Bibelstudium» eller '»Studiegrupp
för kristendom», varvid det skall an
givas att verksamheten huvudsakligen
skall gälla ett objektivt studium av
kristendomen och Bibeln. Den nya
grundregeln att alla studen tgrupper sko
la stå öppna för varje student, kommer
natur'ligtvis att bereda "v~issa svarighe'
ter för någon sådan giu'pp som önskar
uteslutande bestå av anhängare till en '
bestämd religion.
'
»Då emellertid bibelstudium ju alltid
varit en.huvudsaklig , uppgift inom den
Kristliga Studentrörelsen, ,.ä rdet tyd
ligt, att den, viktigaste deleN av dess.
verksamhet icke blott fortsätter, utan
även fåT oHiciellt ,s töd.. Så länge studi,~t
av den kristna läran tillåtes" blir det i

ändamålet a'vsedd föntl. Varje' avdelning

framtiden

skall ' efterstr:ava att omfatta alla stu
dent~r ' som' h'oY"a till dess ' fiiktiltet och
det kan icke tillåta's att 'någon av dessa
grupper: ståt i officiellt förhållande ' till

studium och tro, och kärnan .i gruppen.
de kr.istna, studenterna, komma att få
otaliga tillfällen till personligt evange
lisationsarbete.. ,Ett.. ..s.ärskilt uppmunt

Den nutida kristliga student,.
rörelsen 'j Japan~:

SV~l1-: t

att göra skillna.dmellan,
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rande exempel anföres från ett rege
ringsuniversitet, där bland studenterna
funnos omkring trettio .som .voro med
lemmar av K. F. U. TVI. Nu .ha. femtio
två studenter tillkännagivit sin önskan
.att ansluta sig. till Bibelstudiegruppen
så4an den ordnats av d~n nationella or
ganisationen vid universitetet.»
»Naturligtvis ha vi icke fullgjort
vår plikt såsom kristna blott därigenom
att vi sprida kunskap om kristendomen,
utan vi måste framför allt hoppas på
att kunskapen . om och förståelsen för
den kdstna läran må växa till bland
studenterna. Det officiella erkännandet
ö:v kristendom~n kommer att erbjuda ett
tillfälle till personlig beröring ·med icke
kFistna. studente,r,. varigenom .många
kunna föra,s in i trons liv.
Vi böra jcke'nulåta oss behärskas av
mindervärdighetskomplex eller inskrän
kaoss till e:n defensiv el1ernegativ
hållning, .vi måste såsom kristna gå till
angrepp och tränga framåt. Då en kris
t~n .' stucl.ent behöver vår 'hjälp i sina
stora svårigheter, innebär detta en di
rekt kal1els~· till oss som stå 'såsom le
qare. Härmed är naturhgtvis icke sagt
a,tt vi ,icke böra visa universitetets le
dar-e.. tillbörlig vördnad eller ägna vår
noggrannaste ' uppmärksamhet åt de
proWem, som växa fram ur .den nya po
litiken.» .
»Först och fr.ämst»,skriver .T~une~
gqfO Nara, »innebär nyordningen icke
ett försök från de ledandes sida att
l\in.dra studenterna . frå~ kyrkobesök.
D,etta innebär ett värdduJl t tillfälle för
qe.kyrkor .som årobelägna i närheten av
e~tt uni versi tet. Ensåclan kyrka skulle
l~unna utföra en verklig mission genom
atF samla studenter med förutsättninaar
at.t utbildas ti11 kristna leda·r~. En ' li~en
grupp av sådal).a ~llv0-rliga kristna skul
le kunrt'a.. mycket 'verksamt arbeta inom
s'itt universitet. Såsom .en up.pgift i 'a nd
ra han;cl böra vi söka a,nknyta en när
mare förbindelse me,d 'de kristna pro
fessorerpa, . som mer än någonsin skola
ktlnn3; ,irämj,ci vår,t. arbete. För .det tred~
je bli.rdd nödvändigt af t uts~nda böc-
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ker och mindre skrifter som kunna' sät
ta dessa nyorganiserade universitets
grupper i' stånd att .studera kristendo
mens lära och liv så att även de intel
lektuella därigenom övertygas.
En ännu viktigare frågC;l. är proble
met: personlig vänskap med enskilda
studenter. Gemensamt sökande efter den
eviga sanningen binder studenterna
samman, kristna och icke-kristna. Ett
evangelisationsprogram av detta slag
betyder icke att de kristna därigenom få
ett lättköpt tillfälle att .besegra motstån
dare, .utan snarare ett tillfälle förenskil
da studenter att komma sina vänner nä
ra och under sökande efter sanni'n gen
ömsesidigt lära bättre känna varandra.
Man .kan icke e~Tangelisera bl.and stu
denter utan att fullt förstå -.d em. »Ny
ordningen» ålades studenterna av- för
män som ofta icke ägde nödvändig för
ståelse för deras sätt att känna och,' tän
ka. Djupt i' sitt inre äro studenterna
upptagna av; sina personliga ,svårigh~tel
och . längta efter kärlek och först~else,
Detta .har .nyordningen ·ännu icke · kun.:.
nat giva dem. Den Kristna Studentrö'
relsens förnämsta uppgift ~r att erhiuda
dem sådan hjälp även om den yttre' for
men därför under någon tiq måste bl i
en annan.»

I Herrens tjänsL'
..cUtd~ag ur privatbrev, daterat .den7
atlg: 1942.)
Varmt tack.för. brev! Inne.r1igt roligt
var det att .därav se, att Herren 'uppe
håller Er alla. - ' - .Stort är det också
att se, huru Herren alltfort öppnar ~hem
och lo-kaler .för våra resande mis~ionä
l~er, och att Omhl..ldens antal kan. hålla
sig så högt. Vi· glädja . oss .<,ltt medel
kunnat så rikligen utsändas till fältet
enligt. vad Kina Inlandsmissionens fi
nanschef i Shanghai nyligen .medqelaqe
mig. ~ - Varmt tack för allt jag får
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från expeditionen: missionstidningarna
från de olika organisationerna upp till
den 10/5 m. m. Hembrev har jag fått
två i år, ett från min bror, som var så
intressant, att jag sände det till Yun
cheng, där det mottogs med förtjusning.
Med de våra på fältet står jag i liv
lig korrespondens såväl som med Han
kow. - - - Hanna Wang, Ingeborg
Ackzell, Maja Lundmark och Ella Dah
le synas vara outtröttliga, när det gäller
att stå i hemma: och ute bland kineserna.
Arne Bendtz talade så gott vid besök i
Pucheng att församlingen kallade ho
nom till höstrnötet. Han har stor för
mågaatt umgås med och vinna kineser
na och har god kunskap i språket. 
Angående mig så hjälper Herren en ' dag
i sänder häruppe. - Jag är glad, att
jag hela tiden fått tjäna 'missionens i
Kina sak, och i stort sett har min tjänst
här till arten varit densamma som på vå
ra stationer: rätt krävande korrespon
dens, .tvenne möten dagligen, bibelklas
sen söndagligen, bönetjänsten o. s. v: I
tankarna är jag dagligen hos' Er alla.
Vile Guds rika välsignelse ' alltfort över
all Eder gärning! Med varmaste häls
ningar
Din varmt tillgivne

, Hugo Linder. '
U ppmuntran och nöd i ' arbetet.
Utdrag ur privatbrev från fröken
Hanna Wang, skrivet den I8/9 I942.
Hjärtligt tack för ditt kära brev i
juli! Det var kärt få en del hempost den
tiden". Om våra brev nått er, veta vi ej.
Nu synes ingen sibiria-post .till mera;
åtminstone har jag ingen ~ fåh hit ut i
distriktet på länge: Genom Malte Ring
berg ha vi dock fått lite Sverige-nyhe
ter. Det är så dyrt flygporto hem nu.
Hoppas ni alla såsom vi härute äro
friska. Jag har haft förmånen vara på
samma sköna plats som i fjol, där jag
flera veckor njutit svalka och bad i äl
ven, I km. från byn samt fått tillfälle
till bibelstudier, möten och till att vitt
na oll). Gud i byn och byarna omkring.
Jag har blivit mycket uppmuntrad. Sär
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skilt har arbetet bland barnen i »min
by» varit till stor glädje för mig. '
I det hem, där jag i fjol och i år bott,
ha gräl och svordomar nästan dagligen
förekommit och jag har lidit därav. Men
de bådo mig ifjol under tårar att åter
komma, och jag lovade det. Det blev
dock bättre mot slutet. De ha en foster
dotter, som kom till dem i 4-årsåldern
(nu I4 år), och då hade hon -redan varit
i tre hem förut, men alla tröttnade på
henne , för hennes hemska lynnes skull.
Att hon ej utkastats utan denna familj
haft tålamod med henne dessa många
år och att de nu blivit kristna, tyder på
att Gud ämnar frälsa henne. Men hon är
såsom vore hon besatt a v onda andar
stundom. 0, vad jag lidit och bedit för
henne samt sokt vinna hennes kärlek!
- Hon tror ej att någon älskar henne.
) Jag är ej en människa, utan jag är ·ett
svin», säger hon, när hon varit olydig
och blivit slagen så att hon tjuter i vre
de, I fjol ' tycktes han , oemottaglig för
Guds ord, men i år har hon varit mera
öppen och tillät mig t. o. m. att bedja
med henne en kväll nyligen. Sedan har
hon varit lydigare och själv också bett
till Gud. Kineserna sy.nes också vara
alldele~ oförmögna att fostra ' barn.
Som' du vet" ha Ingeborg ' Acksell,
Ebba Viden och Ella' Dahle varit en
tid på Huashan och njutit av den »slven
ska» naturen där. Sedan kom El::ibå till
min plats på besök en dag. Vi ,kommo
då överens om att hon efter besök ' på
2-3 andra platser, skulle återkomma
och att vi då skulle samarbeta i by.ania,
där Jag varit en vecka. Vi gjorde så och
hade det uppmuntrande. Sedan .re's te hon
åt ett annat håll I4 dagar och jag hit till
Hsiao-I till e'n-' kort kurs och bybesök,
därefter hem till dopklass och stormöte.
Rövaroron tilltar nu oroväckande på
grund av att allt blivit så oerhört dyrt.
Flera rövare skötos i »min by» kort före
avresan därifrån. Bed, att ej sådana må
fåhindr,a vårt arbete i , höst!
Så vitt jag vet åro alla kamraterna
friska och i fullt arbete även Hugo Lin
der på Kikung enligt brev nyligen. Att
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jag tålt kinesmaten och det »svarta»
brödet (vetet blev förstört a v regnet)
~ir ett under.
Hoppas snart få höra från dig igen.
Ni hälsas alla innerligt.
Hanna WarJ'lg .

Akademiska missionsdagar i Lund.

En av studenter och andra välbesökt
missionsstudiekurs har hållits i Lund
med föredrag av bl. a. Svenska mis
sionsrådets ordförande professor K. B .
Westman, missionsföreståndare Nils
Dahlberg, missionssekreteraren teol. lic.
Oscar Rundblom, fil. lic. Efraim An
dersson m. fl. · Professor Westman
framhöll i en föreläsning om »Missio
nens framtid» att det är ytterst vansk
ligt att uttala sig om missionens fram
tidsutsikter. Nio hundra tyska missionä
rer äro borta från sina missionsfält på
de allierades områden, medan sex hund
ra äro kvar i sitt arbete. I östern äro,
främst genom Japans imperilistiska strä
vanden, fem tusen missionärer avstäng
da från sitt arbete. M en trots att 1900
talet varit så oroligt, har miss..i.onen dock
givit mycket större skörda.r ~n under
ISoo-talet. 1925 fanns det på missions
fälten 10.000 infödda präster, men 1938
hade antalet stigit till 18.000. De pröv
ningstider som nu råda kunna övervin
nas, om infödingskyrkorna. bestå provet.
Mer än tio av dessa ha över 100.000
medlemmar. I U ganda har t. ex. den
anglikanska kyrkan 325.000 medlemmar.
Hövdingar och ledande personer äro
kristna och det ans·es nästan som en
skam att icke vara kristen. Men des
sa stora folkkyrkor äro givetvis be
häftade med många brister. I dessa· sto':: '
ra församlingar ha inte alla 'upplevt det
som deras grundare varit med om. - '
Missionär Efraim Andersson betonade
att stora delar av världen ännu äro obe
rörda av den kristna missionen. Det lär
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finnas 692 miljoner människor i de
kristna länderna men 1.697 miljoner i
de' icke kristna.
Finska Frälsningsarmens ledare död.

Chefen för Frälsningsarmen i Fin
land, Richard Sjöblom, har nyligen av
lidit vid 64 års ålder. I 46 år hade han
varit frälsningsofficer, och han har un
d,er sin långa . verksamhetstid beklätt
många viktiga poster. 1938 blev han
chefssekreterare för Frälsningsarmen i
Finland och 1942 dess högste ledare.
Helbrägdagörelse genom tron~

Fall av helbrägdag6relse inträffa i
vära dagar, och i Nya Testamentet se
vi vilken plats botandet av kroppens
sjukdomar intog för Jesus och hans
apostlar, sade pastor Göte Bergsten i
ett föredrag i Stockholm häromdagen. '
Det första villkoret för . att en helbräg
dagörelse skall kunna ske är att män
niskan har tro. Otron är ett av de hin
der, som stå i vägen för botandet. Men
den största av alla f öl"utsättningar, som
alltid måste finnas med om ett under
skall inträffa, är att undret ingår i
Guds plan. Ett faktum är att Gud nöd
gas tolerera sjukdom, nöd och död i
denna värld. Men omhe1brägdagörel
sen finns, varför anlita vi då läkare och
medicin? Även i Nya Testamentet kun...;
na vi läsa. om läkare och medicin .
Bakom läkaren står Gud, och läka
ren är intet annat än en assistent
åt den gudomlige överläkaren. Men
varför skall man tala om helbrägdagö
relse genom tron, om vi samtidio-t tro
lika mycket på läkaren och Guds bhand _
lande genom honom? En av orsakerna
är, att människan så gärna vill lita en
dast på .läkaren. Jag tror, sade talaren,
att ?m man mer räknade med helbräg
dagore1sen, skulle större under ske än
de som nu komma till synes och flera
. p~~~ag~iga vittnesbörd komma att givas
mannlskorna om ' att Jesus' Kristus le
ver. Pastor Bergsten slutade sitt före
drag med att berätta p ersonliga erfa
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renheter av ganska märklig art på det
område föredraget rört sig.
Omfattande flyktings- och nödhjälps
verksamhet hos baptisterna.
I\,1issionsstyrelsen inom baptistsam
fundet har haft sitt första sammanträde
för året under ledning av styrelsens
ordförande, pastor Ernhard Gehlin.
Missionsföreståndare Hj. Danielson av
gav rapport rörande verksamheten i
hemlandet och på missionsfälten. :Med
delandena från missionsfälten äro fort
farande sparsamma, men från Kongo
förelåg ett telegram med rapport att
allt är väl med mis·sionärerna därute .
Flyktings- och nödhjälpsverksamheten
har fortfarande rätt stor omfattning.
Mjösjö barnkoloni hålles öppen för fins
ka barn. Av de barn från Finland, som
genom samfundets missionsexpedition
placerats i enskilda hem, äro ett åttio
tal kvar i Sverige. Om kassans ställ
ning avgav missionssekreterare Ruden
rapport. Inkomsterna för såväl det di
rekta missionsa.rbetet som den sociala
verksamheten voro avsevärt större än
under föregående år och har tillfullo
täckt utgifterna. En kommitte tillsattes
för att utreda frågan .rörande predikant
kårens rekrytering, anställningsförhål
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landen och pensionering. rvIissionsföre
ståndare Daniels·on blev med anledning
av att han i jämnt tio år innehaft mis
sionsföreståndareposten
föremål
för
varma tacksamhetsbetygelser för sitt
nitiska arbete.

Missionstidningen

Sinims Land,
organ för Svenska Missionen

Kina,

utkommer 1943 i sin 48:e årgång.
Tidningen utkommer med 20 nummer om
iret. Den innehiller uppbyggelseartiklar.
brev frin missionärerna, berättelser hin
missionsfältet, meddelanden om hemarbetet
och missionsnotiser från olika fält.
Tidningen kostar: helt dr kr.
kr. I: SO, ett kvartal kr. o: 90.

2:

Till utlandet kostar den kr. 3: -

50, halvh

pr iL

Prenumeration kan verkställas · på posten
men det "ställer sig fördelaktigare för Missio
nen om den verkställes på vår Exp., Drott
ninggatan SS, Stockholm.
Provnummer sändas på begäran gratis och
portofritt.
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