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Saliga äro de
Det är så underligt när löven falla, tyst
och stilla, i allhelgonatid. Nyss lyste de grö
na och friska, nu gömma de sig vid den
svarta mullens bröst för att glömmas. Då
faller gärna en aning av förgängelsens ande
över människan, och hon skådar uppåt för
att, ur allt det som omkring henne vittnar
om undergång, finna något ~av det beståen
de; hon söker fånga en stråle av det sanna
lju set, hon vill på nytt tända sin brudelam
pa vid den eviga härden.
Liksom löven falla, så gå ju många av
våra kära bort, och det är så naturligt, att
vi stå där spanande mot den vädd, dit de
hade riktat sin färd. Nådde de fram I Hun
na de till det hem, de så ofta talade om)
Man frågar, men ofta utan svar. Då kommer
en röst ur allhelgonatidens dunkel, som sä
ger så stilla men ändå så övertygande: "Sa
liga, saliga, saliga äro de." Det är Jesu röst,
som talar.
Det finns saliga människor, som äro bär
gade innanför klara pärleportar. Men det
finns även saliga människor på jorden, som
vi känna, som stå oss nära, som med sitt liv
och sin kärlek visa, att Gud är en verklig
het. Att de äro saliga betyder inte att de äro
fullkomliga. Det är inte alltid så lätt att upp
täcka dessa helgon , därför att den glans, som

utgår från dem, är aven inre art. Somliga
av dem äro gömda i sjukrum, fjättrade i värk
och plågor, andra stå mitt i en vardagsgär
ning, omgivna av världens myckna buller,
andra åter synas missgynnade av livet och
sakna det, som man menar hör till salighe
ten.
När vi tala om de saliga människorna,
måste vi göra klart för uSS, att det finns myc
ket här på jorden, som endast är sken och
fåfänglighet, även om människorna jaga
därefter med iver. De som äro helgon ha
insett detta. Om dem kan sägas vad som är
skrivet om en av dem: "Han drog ut, fast
än han icke visste vart han skulle komma."
Säkerligen ansåg mången, att detta var ett
dåraktigt program för en resa. Och om en
annan säges det, att "han ville hellre lida
smälek med Guds folk än för en kort tid
leva i syndig njutning." De saliga ha alltid
ett särskilt sätt, på vilket de betrakta livet.
De ha upptäckt värden, som ligga djupare
än de vanliga.
Det är dessa människor Jesus ser, när han
sjunger sin sång om "de saliga". Hans ljus
blick tränger in till hjärtats värld, han räk
nar mer med det verk som Anden utför. Det
är möjligt, att man även på Jesu tid kunde
säga: __ nu finns det inga helgon. Ty de
o
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"Med fröjd- gå --åstad

,,

Än en gång ha vi haft glädjen och smär
tan att säga missionärer farväL Den 13 ok
tober samlades en stor skara av Missionens
vänner kring missionärsparet Äke och Fran
ces Haglund och Florenee von Malmborg,
som boppas kunna följa med till Japan så
som lärarinna för missionärern as barn.
Missionssekr. Arthur Tohanson inledde
mötet med att påminna o-m att det var för
Jesu Kristi kärleks skull vi samlats. Denna
kärlek, som väckt så mycken genkärlek och
som nu drev våra vänner missionärerna ut
till uppgiften i det "nya" landet, Japan. Allt
det som hör Gud till, det får man inte be-

hålla riktigt, förrän man är villig att offra
det. - Arthur Tohanson välkomnade också
fröken Gunlöd - Löfgren, som samma dag
fått sin ansökan om att få utgå som missio
nä r inom SMK beviljad_
Sedan talade missionsföreståndare Martin
Linden över ordet i Hebr. 1 3 : 5-6. "Varen
i eder handel och vandel fria från penning
begär ; låten eder nöja med vad I haven. Ty
han har själv sagt: 'Jag skall icke lämna dig
eller övergiva dig.' Alltså kunna vi dristigt
säga: 'Herren är min hjälpare, jag skall
icke frukta ; Vad kunna människor göra
mig')" Detta bibelord hade Martin Linden

små enkla bröder, som samlats omkring ho
nom, och hela raden av dem, som i kristna
församlingar möttes till bön och andakt 
alla de människorna saknade den härlighet,
som världen aktar mest. Jesus ser dock bort
om allt prål och in mot det som är äkta, till
guldet som glimmar inom dem. Han ser hel
gonen därför att han ser den väg de gå_ Kris 
tendomens all ra första namn säger hela me
ningen med dem: "de som tillhörde den vä
gen" _De ha en väg att gå, det finns ett stän
digt framåt i deras trosb ebnnelse. "Jag
jagar mot målet" fram till d en Kristuslik
het, som är det högsta goda. De saligas väg
är inte lik vildgässens, när de sträcka på sin
spikraka färd genom oändliga luftrum och
man i tysta vårkvällar hör suset av vingar
och ser strecket som ristas på himmelen .
Nej, "den vägen" på minner mer om myrans,
som har så många hinder att komma över.
Ä ven hon har sitt mål klart, även hon vill
nå det så snart som möjligt, men ack, hind
ren äro många, stenarna höga, och det kan
ibland se ut som om vägen bestode av idel
hinder. Lyssna till en av dessa arbetsmyrors
Qeskrivning av vägen. "Tre gånger har jag
blivit piskad med spön, en gång har jag
blivit stenad , tre gånger har jag lidit skepps
brott, ett helt dygn har jag drivit omkring
på djupa havet. Jag har ofta måst vara ute p å
resor: jag har utstått faror på floder, faror

bland rövar e, faror genom landsmän, faror
genom hedningar, faror i öknar, faror på ha
vet, faror bland falska bröder, allt under ar
bete och möda, under mångfaldiga vakor,
under hunger och törst, under svält titt och
ofta." - Tydligen finns det ingen autostra
da till himmelen. Men det, som ger de sa
liga tröst, är att de före sig på vägen "se
hans ljusa spår", hans som övervunnit värl
den och sagt till dem "följ mig" .
Ty ett mål väntar, ett häri igt mål. När det
är uppnått skola de glädjas "ja, springa upp
av f röjd". De ha då nått den fulla saligheten_
Men redan nu känna de denna salighet. Den
möter helgonen i Guds nådeg åva, synder
nas förlätebe, den räckes dem genom den
kristna gemenskapens gåvor. Ty de saliga
äro många, även om de ibland kunna frestas.
att känna sig ensamm:l, övergivna, nedslag
na. Många fler än vi nu kunna se, sträva mot
samma håll, och detta hör till den saliga
överraskning, vi kunna vänta hemma hos
Gud , att många fler voro på väg än vi kunde
tänka eller tro . Skaran inför t ronen bli r stor.
Kunde vi inte låta tOnerna från psalmen
jubla i våra hjärtan:
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"Se vi gå tipp till Jerusalem, tilL sladen
den evigt kLara.
OH Frii/saren sagl, att ddr ban är vi
skoLa med honom vara."
Arthur Johamon .
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fått med sig, då han som ung missionär res
te ut till Kina, och nu villemissionsförestån
daren ge det ordet till de utresande men
också till vännerna härhemma. Missionä
rerna och missionsvännerna ha under åren
i stor utsträckning visat sig vara fria från
penningbegär och nöjda med vad de haft,
men ordet kan kanske ändå gälla oss; var
·och en kan komma i lägen, då det blir ak
tuellt. Det kan vara fråga om pengar, som
man skulle önska att man hade. Det kan
också vara fråga om annat, som man vill
ha: hälsa under sjukdomstider, framgång un
der motgå ngstider, frihet att verka Guds
"Verk under förföl jelsetider, vänners gemen
skap då man lider av ensamhet. - Gud le
der de sina så underligt många gånger. Vi
veta ingenting om vad framtiden kan bära
i sitt sköte - vi veta inte hur svårt det kan
bli att låta oss nöja med vad vi hava. Job
fick lida mycket, men det berodde icke på
att Guds kärlek blivit mindre - Jobs lidan
de blev Gud till ära! Det är ett särskilt för 
troende Gud visar oss, då han låter oss kom
ma i lidande. D å är det en n.iJ att kunna
låta sig nöja med vad vi hava. Herren är vår
hjälpare - vad kunna människor göra oss)
Kanske är det så, att vi genom den materia
listiska inställ n ing, som kännetecknar vår
tid, i stor utsträckning gå miste om detta
Guds löfte, och vilken fara lurar inte på de
kinesiska kristna i denna tid och i detta av
seende! - Blive då dessa ord vägledande
för oss alla ~
Missionär Åke H agl und talade med Apg.
16: 6-10 som utgångspunkt . Paulus berät
tar om hur Guds Helige Ande behagade
stänga dörr efter dörr för bonom - och så
kom sy nen om natten. Sedan Hud son Tay
lor började si n mi ss ionsgä rning ute i Kina,
ha dörrarna till det landet stängts och åter
öppnats gång på gång. N är historien en
gång skall skrivls om Kina av idag, då blir
det en märklig historia om en kristen kyr
ka, som visste vad den trodde och som vå
gade något för sin Frälsare. Nu är dörren
till Kina stängd, och vi undra, vad Gud me
nar. Jesu Ande har låt it en dörr stängas till
för oss och öppnat en annan - dörren till
. Japan. Men han vill använda de kinesiska

kristna för att sprida evangelium till kom
munis~erna. 'Det budskap, som Herren givit
oss att frambära, är budskapet om Guds
kraft till frälsning för var och en som tror.
Fru Haglund började med att läsa Ps. 23
och erinrade sedan om att hon och hennes
make i likhet med David fått pröva san
ningshalten i psalmens ord. Herren leder
på rätta vägar, fortsatte fru Haglund, också
då han sänder sina tjänare till ett nytt fält.
Många i Japan känna icke den gode Herden.
Det är en förmån att få gå med budskapet
om honom till dem'
Fröken von Malmborg berättade om sitt
första minne av SMK, om en högtidsstund i
Betesdaky rkan , då hon såg den åldrande
pioniären och ledaren Erik Folke_. " Men
aldrig anade jag då, att jag skulle få gå till
Japan i SMK:s tjänst", sade fröken von
Malmborg. "Jag tror i likhet med Fredrika
Bremer att gudsfruktan i förening med dum
dristighet kan åstadkomma stora ting."
"O, giv oss Herre av den tro, som sor
g erna betvingar" sjöngo vi, och sedan läm
nad es ordet fritt. En rad vänner togo tillfäl
let i akt att säga missionärerna ett tack för
den tid de varit bland oss och ge dem min
neso rd med på vägen. S'ekreterare Er ik Ols
so n från Göteborg framförde ett varmt tack
till missionärsparet Haglund för den insats,
dc under det gångna året gjo rt vid Soldat
hemmet på K "iberg, Göteborg. Haglunds
hade under sin tid där vunnit många vjnner
för SWLK. Fröken Maria Dillncr vände; sig
särskilt till fr öken von Malmborg med upp
maningen: "Så med fröjd och rikligt 
skö rden kommer."
Den rikt givande kvällen slöts med :dm
va ro kring de dukade borden och det drog
lå ngt ut på tiden, innan vä nnerna skildes
;Lr, ty alla ville skaka hand med de utresande
och säga några avskedsord . - Det kvarbli
vande intrycket från avsked ss tunden är en
stilla vemodsblandad glädje. Glädje hos sän
debuden att få draga ut till den väntande
uppgiften och glädje också bland Missio
nens vä nner, att vi fått ännu ett uppdrag
av vår Gud: att stå stödjande bakom Her
re ns budbärare.
Då dessa rader komma under Edra ögon,
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Vårt nya fält
Från ett land, som sakta men obevekligt
höll på att stängas för kristen mission, kom
vi SMK :are den 12 mars i år till ett land,
där möjligheterna för kristen verksamhet
j ust nu är praktiskt taget obegränsade. Vi
kom ivriga att få göra vår insats också här.
I likhet med vad fallet var för alla andra,
som inträdde i Japan, blev frågan om ett ar
betsfält aktuell från första början. Förbere
dande undersökningar vidtogs genom besök
på den Förenade Japanska kyrkans (Kyo
dans) högkvarter i Tokyo samt genom sam
manträffanden med ordföranden i Inter
board Missionary Field Committee, Mr. Dar
ley Downs, varvid värdefulla råd och upp·
slag erhölls.
Synpunkter, som var vägledande för oss
vid valet av fält, var dels att vi skulle kom
ma till ett område, där inga andra missio
närer arbetade, och att vi önskade gå till ett
fält, till vilket vi kunde gå med den ja
panska kyrkans gillande och inbjudan och
and ra missioners godkännande.
En sak, som underlättat valet av fält, är
den, att fältuppdelningen ej är genomförd i
Japan sasom den är i Kina. Vilket samfund
man tillhör beror i Kina oftast på i vilken
provins man är född. Här har aJla större
missioner spritt ut sig över hela landet, så
att inga geografiska samfundsgränser exi
sterar. Hela provkartan av samfund och de
nominationer finns representerade i de stora
städerna.
I början av maj månad var \'i färdiga för
ett första försök att finna ett lämpligt om
råde. Tre olika distrikt var på förslag, och
samtliga låg på huvudön Honshu. Från plat
serna if r~ ga had e begäran om missionärer in
gått till högkvarteret i Tok)'o, och Mr. Ko
sakki, Japans "ärkebiskop", an såg, att vil
ket som helst av de nämnda områdena skulle

kära vänner - låt dem bli Eder en sporre
till förnyad bönevakt kring våra kamrater
på deras färd till Fjärran Östern I
A. B.
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bli lämpligt för oss. Vi besökte de tre di
strikten. Det skulle föra för långt att här gå
in på de faktorer, som gjorde att de västli
gaste och östligaste områdena måste utgall
ras såsom föga passande för SMK, medan
starka skäl däremot från första början tala
de för det mellersta distriktet. Vid ett sam
manträffande med detta distrikts pastorer ett
par veckor senare erhöll vi inbjudan att kom
ma och uppta missionsarbete där. Distrikts
föreståndaren , pastor Kishimoto, har visat
sig mycket angelägen om att vi skulle kom
ma dit. I slutet av juni sände vi våra re
kommendationer till hemledningen, som i
mitten av juli månad godkände våra för
slag.
SMK har alltså nu ett eget fält i Japan.
Var ligger det, och hurudant är det beskaf
fat)
Tag tåget från Tokyo och res tre timmar
i sydvästlig riktning, och du har nått östra
delen av vårt fält. Fortsätt i samma riktning,
och du har på en och en halv timme farit
tvärs över fältet. Utvidgningsmöjligheter
finns, men vi torde ha mer än nog att göra
i de tjugu städer, som finns inom detta om
r;(Je av Shizuoka län, där vi nu ska sätta
igång vårt arbete.
De städer, i vilka vi kommer att slå oss
ned, är Mishima (50 tusen inv.) och Nu
maZL! (100 tu sen inv.). Den sen are ligger
vid havet. Längre mot sydväst har vi Shimi
zu med öOO tmen inI'. Det är en vikt ig ut
skeppningsort för det gröna te, som oj las j
trakten, och besökes ofta al' o(c;lngacnde
Lrtyg. Shimizu skulle bli den västligaste
s ~a den på fältet.
~ågra japanska församlingar finns i des
sa städer, men de är små och svaga. D e be
höver hjälp, och de ön ,kar s,ldan. Lands
bygden är så gott som tOLalt oberörd a v krist
lig verksamhet.
Naturen är ganska bergig. Längs ku sten
har vi en smalare slätt, som är väl uppodlad,
och i nordlig riktning har vi två dalgångar,
där folk bor i otaliga små samhällen. Strax
norr om Numazu höjer sig ett berg, som är
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högre än Areskutan, ocJ;! st.~>ax bakom detta
reser sig Fuji, JapanS ' heliga berg, till en
höjd av över 12 tusen fot. Söder ut ligger
Izu-halvön, som även den är uppfylld av
berg, men vid dess kust bor en talrik fiskar
befolkning.
Vi härute är nöjda med vårt fält. Någon
skrev emellertid nyligen så: "Ni är för nära
Tokyo! Varför for ni inte till Hokkaido?
Det skulle missionens pionjärer ha gjort."
Jag kan förstå tanken bakom detta och
omsorgen om de långt bort belägna trakter
na. Vad ön Hokkaido beträffar, så finns de
starkaste japanska kyrkorna just där. Missio
närer . arbetar givetvis också på Hokkaido,
men det anses att församlingarnas behov av
hjälp är mindre där än på andra håll i lan
det. Samma är förhållandet beträffande
Kyushu-ön i söder, där missionsarbetet på
gått längst. En annan sak är att ön Hokkai
do samt f. Ö. Honshus nordspets har ett ark
tiskt klimat med ytterst sträng köld och myc
ket snö på vintrarna, vilket gör det nödvän
digt för de västerlänningar, som slår sig ned
där, att bygga egna solida hus i utländsk
stil, någo~ som kräver tid och framför allt
ställer sig dyrbart. SMK, som på en gång
måste skaffa bostäder till så pass många mis
sionärer, skulle av rent ekonomiska orsaker
icke på den penningkvot, som fastställts för
oss, ha kunnat sätta igång med några så
kostsamma byggnadsproj ekt.
Härmed är vi då inne på husfrågan. Se
dan vi funnit vårt fält, gällde det att finna
bostäder. Detta har ej varit så lätt. De större
städerna på fältet ödelades nästan helt under
krigets senare skede. På en enda natt kunde
en stad jämnas med marken. Brandbomber
na anställde en oerhörd förödelse på de lätt
:antändliga japanska husen. Städerna har
cåteruppbyggts, men bristen på bostäder är
alltjämt stor. Vi har hört oss för på olika
.sätt, och vi har annonserat i olika tidningar.
Många svar har vi fått från flera städer, men
en kraftig utgallring kunde ske redan innan
vi sett husen. De var antingen för stora eller
för små, eller också var det något fel på
priset I Av dem, som vi ~nsiig eventuellt
lämpliga, bortföll de flesta, sedan vi besdt
dem. Men till sist stannade vi för ett par

hus, som vi tyckte skulle bli bra, ett i Mis
hima-och ett i Numazå. Vi ville ej förhasta
oss med husköpen, utan hela saken har fått
"ligga till sig" under sommaren. Sedan Asp
bergs kommit ut, var dock tiden inne att
skrida till handling. Johannes Aspberg, Erik
Malm och jag for ned förra veckan till fältet
för att avsluta köpen . Ett hus till måste vi
finna reda på, och vi fann det. Så nu har vi
köpt tre hus, två i Numazu och ett i Mishi
ma. Vi anser oss ha gjort en god affär. Helst
hade vi velat hyra i stället för att köpa, men
detta var omöj ligt. Husen är typiskt japans
ka och med sina skjutbara och borttagbara
väggar byggda mer för att få svalka på som
rarna än för att behålla värme på vintrarna.
De decimetertjocka stråmattorna torde vi
plocka bort och ersätta med vanliga trägolv,
men annars skall vi söka klara oss utan större
ändringar. Ju mer man vänjer sig vid den
japanska stilen, dess mer tycker man om
den. Som en kuriositet kan nämnas, att det
första hus, som jag på min första resa i maj
besåg, är det hus, som vi nu köpt för vår
familj, och det första hus, som Johannes be
såg, är det hus, som nu köptes för att han
och hans familj skall bo där. Det är de bå
da Numazuhusen.
Under våra olika resor nere på fältet och
under sökandet efter passande hus har vi
fätt göra många intressanta erfarenheter. Vi
har bott på japanska värdshus men även va
rit inbjudna att bo i privata personers hem.
Vi har tittat in i mycket enkla hem, men
också besett förnäml iga hus, där f. d . rika
personer bott eller bor. Vi har ätit rå fisk
och andra mystiska ting, och vi har överlevt
japanska bad med nära nog skållhett vatten.
Vi har fått snabblära oss japanska seder och
bruk, och vi har fått inblickar i det japans
ka folkets föreställningar och levnadsför
hållanden, vilket alltsammans har varit vär
defullt och givande .
Nu står vi beredda att om några veckor
flytta ned till vårt nya fält. Du har med oss
bett om att Gud skulle visa oss vägen till
den teg, som Han har utsett för oss. Det är
många omständigheter och detaljer, som gör,
att vi är övertygade om att Herren hört vår
bön och gett oss detta fält. Nu vill du också
181
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Från Hongkongs horisont
När man som missionär för fölsta gången
närmar sig Hongkong, slår allt pu~~n forta
rc, och nyfikenheten stiger av flera anled~.
ningar. Främst kanske för att man nu skall
få se kineserna i deras dagliga liv och göra
en första bekantskap med det folk man vill
hjälpa och tjäna. Men denna förväntan in
för ankomsten till Hongkong sitter tydligen
i, även då man kommer som till en gammal
bekant.
Denna gång hade ytterligare ett spän
ningsmoment tillkommit. Flera båtar hade
nämligen blivit beskjutna och somliga ska
dats mycket svårt, då de under de senaste två
veckorna varit på ingång till H. Skulle vi gå
fria eller råka ut för samma fara Kaptenen
'
höll vår båt så långt han kunde från den far
liga ön - nära två sv. mil - och sent en lör
dagskväll gled vi med lättade hjärtan in i
den säkra yttre hamnen i H.
Vi hade många gamla bekanta bland mis
sionärerna i H ., och både av dem och fram
förallt av ett par kineser från vårt eget fält
hoppades vi få många nyheter om det verk
liga läget i stort och även detalj upplysning
ar om bekanta personer och platser däruppe.
Vår första dag i H. var alltså en söndag.
Vädret var regnigt, och innan vi vågade oss
ut var det kyrkdags. Vi sökte upp en engelsk
kyrka och gladde oss åt att denna var full
satt. Denna söndag var femårsdagen av sta
dens befrielse från den japanska ockupatio
nen. Under gudstjänsten kom missionär Gus
tav Nyström med fru från SMF in i kyrkan .
De hade varit till vår båt för att träffa oss,
och när de inte lyckades, gick de aven till
fällighet in i kyrkan utan tanke på att vi
kunde vara där. De följde oss nu till Kina

bedja om att SMK:s kommande till och verk
saniliet p å detta fält må få bli till välsignel
se för många, att själar må bli frälsta och
Guds namn förhärligat.
Karuizawa, Nagano Pref., Japan, den 4
okt. 1950.
Se/frid Enhammar.
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Inlandsmissionen, där vi tillbringad.e någon
timme under, oupphörligt inhämtande av
upplysningar om folk och förhållanden, som
"i kände, över hela Kina., Denna missions
representanter i H. utför nu ett mycket vik
tigt och fruktbärande arbete genom att tryc
ka och skicka ut kristen litteratur i stora
mängder, vilket kan ske mycket lättare här
ifrån än från andra platser. Då budbärarna
många gånger inte kan nå människor,na är
det gott att veta, att "Guds ord inte bär
bojor".
Sen vi ätit lunch på vår båt, följde vi vän
nerna Nyströn1s till Taofengshan, där de
bodde för tillfället. Detta var mitt fjärde be
sök på det vackra berget, där buddistmis
sionen har sitt centrum. Nu var lutheraner
nas teologiska seminarium också förlagt hit.
Här träffade vi bekanta missionärer från vår
grannmission Augustanamissionen, samt pas
tor G. Re ichelt och Birgitta Tborman från
buddistmissionen. Under kaffet hos Ny
ströms hade vi ett timslångt samtal med en
av våra egna, som är elev vid seminariet,
och som under försommaren besökt sitt hem
på vårt fält efter över två års bortovaro . En
annan elev från våra trakter tillhörande vår
grannmission kunde komplettera många upp
gifter om läget. Tiden gick bara alltför fort,
då vi måste vara tillbaka i H. vid 21-tiden,
men tack vare att pastor R. erbjöd sig att
skjutsa oss i sin bil till järnvägsstationen
i Shatin , fick vi ännu en hlng stund på oss
att samtala med våra kära kineser.
Det var en bild av skuggor och dagrar,
mest skuggor, som upprullades för oss ge
nom vad vi fick Jyssna till. Järnvägarna är
i ordning i hela landet igen. Vi träffade en
missionär, som rest hela vägen från nord
västligaste Kina, där Mongolmissionens mis 
sionärer nu är, på några få dagar. Han sade,
att inga missionärer får resa omkring nu,
men tillstånd att resa ut ur landet kan man
i regel f~l. Han hade träffat Mongolmissio
nens missionärer strax innan avresan. Dc
mådde bra men var förhindrade att resa från
staden. Som ett enast~lende undantag anses
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vara, att enengtlsk missionärsfru" nyligen~
fått tillstånd att resa.in till nordvästra Kina,
där hennes man arbetar. Ha.n boi i den stora
staden väster om vårt fält, där vi· bodde en
tid under kriget, innan vi for längre -åt syd
väst. I den stora- staden har ,de kristna tydli
gen mera frihet än på mindre platser. EIl. av,
våra män är pastor där nu, och en , del, kristna
från vårt fält har deltagit i en månads bibel
kurs, som hållits där. lust då vi vari·H. reste
den nämnda missio~ärsfrun till sin man
men hon fick inte resa den genaste vägen:
som hemresande missionärer just kommit,
utan måste resa en ' lång omväg med båt
norrut. Somliga fruktade att hon skulle bli
fast vid kusten i norr en längre hd,
På vårt fält får folk inte resa omkring nu,
Den som reser blir lätt misstänkt för stämp
lingar mot den bestående ordningen , Därför
vet man litet om de kristna bara ett par mil
bort. Efter antalet tunnland jord pr person
är varje lantbrukare tillhörig ett visst stånd,
De fattigaste anses för de förnämsta bor
garna. Men de som har mera jord skattar sig
lyckligare i alla fall, ty de fattigare måste
deltaga i så många sammankomster och ge
mensamma aktioner, att de inte får tid att
odla sin jord som de bör. Gudstjänstbesö
karnas antal har minskat i hög grad, och
innan en predikan får hållas måste den ut
skrivas och godkännas av myndigheterna,
som sedan har folk i kyrkan för att höra om
man gör några tillägg. All predikan vid
marknader och utanför kyrkan f. ö, är myc
ket vansklig, En av våra ledare, som i våras
försökte predika vid en mindre marknad,
tillfrågades om vem som gett honom till
stånd till detta, Då han svarade att regering
en ju proklamerat religionsfrihet, blev han
bunden vid en påle och avklädd, så att so
len skulle bränna honom. Där fick han stå
hela dagen, och sedan kastades han halv
död i ett fängelse men slapp ut efter två da
gar. Alla våra kristna ledare har tilldelats
uppgifter i samhället, vilket berövar dem all
tid, så att de inte hinner med att göra myc
ket i församlingarna, Avsikten är tyd lig.
Man vill slrypa kristendomen utan att di
rekt förbjuda den. Det gäJler nu att stå en
sam med sin Gud för dem som vdl hålla

fast vid sio tro: Ekven från vår grannmis
sion hade gått för att träffa vår manlige mis
sionär, däruppe, men han ptev avrådd av vår
äldste Clär. Anledningep yar} at~ både mis
sionären och kinesen skulle utsättas för myc
ket 9behag, om ett möte kom till. stånd. Det
var omöj ligt att få besked om andra kristna
än dem som bodde alldeles i närheten av vår
elevs hemtrakt. Man vågade inte ha några
förbindelser med varandra: Nästan allt vi
hörde var mycket nedslående. Och ett par
dagar innan vi anlände hade ett telegram
kommit om att vår äldste i eleverna:; hem
trakt blivit fängslad, därför att eleven rest
tillbaka till skolan , Hur det gått för honom
vet vi inte än. Låt oss bedja för honom, även
om jag inte här kan nämna hans namn l
En episod av uppmuntrande slag fick: vi
också del av, En av våra främsta led are hade
genast efter omvälvningen förbjudits att pre
dika, och både kyrkan och de övriga lokaler
na hade blivit förseglade, Han gick då tilL
de kristna på en annan ort och pred ;kade på
landsbygden under några måmder. Senare
gick han dock hem igen och började hjälpJ.
fattiga sjuka med fri sjukvård. Han är näm
ligen också utbildad sjukvårdare, Denna
verksamhet tog snart en så stor omfattn:ng,
att han hade bortåt trehundra patienter om
dagen. Snart nog kom saken till myndigheter
nas kännedom, och nu hände det oväntade,
att hans kärleksverksamhet fick deras högsta.
beröm och de gåva honom tillbaka både kyr
kan och de andra lokalerna med den förkla
ringen att han var en sann kommunist l
På min f råga, om de trodde att jag t. ex,
skulle få resa omkring och hålla bibelstudier,
om jag lyckades få tillstånd att resa upp
till vårt fält, svarade de, att detta var ute
slutet. Tvärom skulle jag bli isolerad och
förhindrad att resa alls, och varkea missio
närer eller infödda kristna skulle jag få träf
fa. Troligt var också , att jag skulle ställas
ansvarig att betala skatt för all missionsegen
dom på fältet. Detta var till punkt och pric
ka vad jag själv redan befarat skulle ske.
Det var redan mörkt, när vi ute i det fria
avslutade vårt samtal och anförtrodde oss
själva och alla våra kristna på fältet i Guds
hand, Och vi kom överens om att bedja om
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SMK:s syföreningar i Stockholm
Sy-föreningen n' r 1 samlas torsdagen den
2 november kl. 12.30 på SMK:s expedition,

Bönemötena för SMK
Ännu en gång be vi att få pamtnna om
våra tisdagsbönemöten på expeditionen,
Drottninggatan 55, 3 tr., kl. 19 varje tisdag,
såvida ej annorlunda meddelas. Vi förstå
så väl att det ej är så lätt att finna tid ,iII
att vara med, men vi veta också, att det är
en förmån alt få vara med, och därför rikta
vi med frimodighet denna vädjan till våra
vänner: Försök att komma med på våra tis
dagsbönemöten . Vi samla då tankarna om
kring Guds ord och omkring olika tacksägel
se- och böneämnen. Vi få då också tillfälle
till att taga del av de senaste nyheternl från
missionsfälten. V ä/komna!

KinaIänkarna i Stockholm
under november månad samlas Kinaiän
karna på SMK:s expedition torsdagen den
16 kl. 19.30. Vi tro att dem som då glädja
oss med ett besök själva skola få glädje och
uppmuntran därav. Text: Luk. 12: 35-4 0.

Välkomna.'

en snar ljusning i det mörker, som så svårt
sänkt sig ned över våra församlingar där
uppe på fältet. S~ kom pastor R. med bilen,
och det som vanligt i Kina fullpackade tåget
tog oss snart tillbaka till H. och vår båt.
Återkomna ombord fann vi ett meddelande
från några andra missionärer,' som sökt oss.
Vid halv tiotiden kom vännerna Bergströms
och Englunds och hälsade på, och tack vare
ett starkt regn fick vi behålla dem ett par
timmar ombord. Det var på deras stationer
vi bodde under resan västerut under kriget,
och nu hade vi många erfarenheter och ny
heter att tala om för varandra från de mel
lanliggande Rre:1. Dessa missionärer hör till
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Drottninggatan 55, 3 tr.
Syföreningen n :r 2 samlas onsdagen den
l nov. hos fru NilsaJie Hallencreutz, Förfat
tarvägen 47, Nockeby, kl. 12.
Syföreningen n:r 3 samlas fredagen den
10 nov. kl. 18.30 hos fröken Dagmar Hjert
strand, Vikingagatan 34.

Hans Stjärna i Östern
Missionskalendern Hans Stjärna i Östern
är snart färdig att utsändas , och rekvisitio
ner mottag~s tacksamt på Svenska Missio
nens i Kina expedition , Dro:tninggatan 55,
Stockholm. Sidoantaletär liksom förra året
120 sidor och kalendern kommer att kosta
kr. 2: 75 för häftat ex., 3: 50 för karton
nerat och 4: 50 för klotband. Då minst 5
ex. rekvireras av blendern lämnas 25 ~/o
rabatt. Fraktkostnader ingå icke i priset.

Försäljning för SMK
Försäljningen för SMK, som vara syför
eningar i Stockholm anordna , bliver i år
onsdagen den 6 december på KFUM:s cen
tralförening, Birger Jarlsgatan 35 (ingång
fr å n Snickarblcken). Vi anbefalla redan nu
denna försäljning åt missionsvännernas väl
villiga hågkomst, som bl. a. brukar taga
sig uttryck i att även andra vänn~r än de

Evangeliska
(tidigare Skandinaviska) AI
liansmissionen och arbetar nu i H. bland ki
neser från Nordkina. En tolk översätter sen
deras föredrag till kantondialekten . Många
av deras k:namissionärer ha också tagit upp
verksamhet i Japan.
Följ :1nde dag var helt upptagen av affä
rer, och sen styrde vi kosan till vårt nya mis
sionsfält i soluppgångens land. Må vår vis
telse här bidraga därtill, att Nådens Sol må
gå upp i många förmörkade hjärtan också i
detta land!
Den 27 sept. 1950.

Joh. Aspbelg.

~S

"Min nåd skall icke vika"
Karuizawa den 3 okt. 1950.
Kära Vänner och Förebed jare I
På nytt har jag läst Jes. 54, och särskilt
den 10 :de versen har blivit mig till sådan
välsignelse. Kan ske det beror alldeles sär
skilt på, att vi bo j et t land , där det är van
ligt att "bergen vika bort och höjderna vack
la " . September är känd för att vara en na
tu rkatastrofe rnas månad, och vi ha fått kän
na på jordbävningar, tyfoner och vulkanut
brott under den tiden . D. v. s. tyfonern a
kom mo aldrig direkt över vår trakt, men d et
bl ås te duktigt och regnade.
Förra lördagsmorgonen blevo vi väckta
aven jordbävning, som skakade huset i dess
grundvalar och i nä sta ögonblick hördes ett
ljud, som från den kraftigaste explosion.
Himlen begöts m ed ett eldsken, och det
mullrade och dånade från jordens innandö
m en, när en eldpelare sköt upp ur vulkan
kratern. Lav an steg glödande upp och gled
sakta ned för bergss id an. Blott någ ra få misom tillhöra syföreningarna sända gåvor.
Må försäljning en framför a llt ih åg kommas
i förbön och bli vad Gud menat att den
skulle bli I
E tt " syföreningsråd" ha r nyligen bildats
här i S.tockholm, och ledamöterna i d etta
råd h a sänt ut en skrivelse om förs ä ljninge n ,
\'i lk en vi anbefalla på det varmas te.

Boken om Prins Bernadotte
Oscar Bern adotte - prin s och förk unna 
re, boken som väckte en sådan Jivl:g efter
fr g an förra hösten i samban d Il' e, ! prinsens
9 0-å rsdag, finns ännu i en mindre uprl:lga
atl tillgå. Vi viJl er inra om denna fängsland e
och rikt illustre rade skildring inför prins
B e rnadottes 9l-årsdag den 15 november.
Boken kostar kartonerad kr. 10:- och i
halvfranskt band kr. 23: - och kan rekvi
rera s ge nom denna t:dnings expedition, då
30 % tillfaller verksamheten.

I N LM S L A N D

nuter varade det fascinerande skådespelet,
sedan stego svarta, tjocka rökmoln upp f rån
kratern, men genom rökmolnen kunde man
fortfarande en lång stund se såsom blixtar,
när Asama s lungade upp de glödande lava
strömmarna. En fruktan svärd sva vellukt var
förnimbar, och efter en stund började ett
lavaregn falla och täckte allt med ett cen
timetertjockt täcke av grått. För ell gångs
skull längtade man efter att regnet skulle
komma och återställa den f riska grönskan.
Det är uppbrottsstämning på berget. Hös
ten har kommit på allvar. Vi kan ännu ha
varma, soliga dagar, men nätterna äro re
dan så kalla, att vi måste elda. De fle sta av
missionärerna ha rest till sina respektive
fält, och de få, som ännu stanna kvar, hålla
i de allra flesta fall på med packning. Vi ha
ännu ej börjat därmed , men tro att vi snart
skola fil bryta upp och gå till den plats Gud
givit oss. Våra hjärtan äro fyllda av bön att
vi måtte kunna bli till någon välsignelse
bland folket där. Hjälp oss att bedja därom I
I söndags var det en ljuvlig solskensdag,
och naturen stod i den allra vackraste skrud_
Efter bäcken hade flera a v buskarna redan
få tt vinröda blad, andra träd började skifta
i gu lt och rött, och himlen var klar och utan
ett enda moln. I hemmet hos en av E v. Al
lia nsmissi c nens miss; onärer hade en liten:
skara f. d. Kinamissionärer sam lats till hög
tid. En gammal kineskvi nna skulle genom
dopet upptagas i församling en. Hon har i
flera å r bott här tillsammans med sin dotter
och måg, men kan änn u ej försl:t japanska,
och därför hade hOll hdt, att vi sku Ile ord
na med en kinesisk gudstjänst, nä r hon skul
le döpas. P å vera ndan hade stolar satts ut ,
och i fönstren stodo \'<lser fyllda med d alior
i r run kan de fiirger. Det var en stor fröjd
att .Ihor få sjunga kines iska sånger och lyss 
na till ett budskap på det sprilket, och den
gamla st rålade av glädje. Efter dopet var
c:.:l natt vardsga ng, och vi fingo möta vår
Herre och M:istare vid Hans bord. Ljuvliga,
stilla stund vid Jesu fött er I Huru våra hjär
tan voro fylld a av tacksamhet och jubel till
Honom, \;lr store, trofaste Frä lsare I
Ett minne rikare gå vi till den väntande
uppgiften att spr ida evangelium bland
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Helgon
Finns det helgon nu? Frågan är så natur
lig, därför att man blivit van att tänka till
baka på sådana bemärkta män och kvinnor,
som levat för länge sen och vilkas gärningar
vittna om andlig storhet.
H elgonen synas oss andra små vanliga
kristna så ouppnåeliga, så fjärran. D e lysa
som alp:oppar och minna oss om höjder, dit
vi aldcig kunna nå. Inte underligt om det
ligger nära till hand s att tänka "högre om
dem än man bör", och därigenom har hel
gondyrkan så småningom vuxit fram.
Men för den vanlige lutherske kristne,
som från sina tid igaste år fått lära sig att
intet består inför Gud vid sidan om Kristus,
är t:'lnken p å helgonens förtjärister motbju
dande. Dock finnes ingen sann kristen, som
kan LIndgå att "tacka Gud för våra lärare",
de som med ord och gärning skänkt oss evan
gel iets budskap.
En sådan " rätt lärare" var Rob ert Sunde
Iin, den oförgätlige vännen, själasörjaren
och bedjaren. Det är inte svårt att erkänna
att föc protestantisk åskådning, var han ty
pen för ett helgon. Prövad av lidanden , sam
lad omkring det som hörde Gud till, upp
fylld aven okuvlig vilja a tt tjäna Herren ,
an s pr~l kslös , ödmjuk, öppen för alla, mötte
man i denne märklige man något, som kom
en att läng ta efter en rikare gemenskap med
Gud, som vände blicken mot himmelen . .
I umgängelsen var han alltid barnsligt
glad och renhjärtad. Ingen kände sig be5vä
rad av någon slags påhängd andlighet i hans
närhet, nej, det lyste av godhet, försladse
och generöst givande kärlek omkring ho
nom. Jag räknar det till mina käraste min
nen att redan så tidigt som 1912 ha mött ho
nom i den Oscar Fredriks församling i Gö-

teborg, vid vars utpost i Masthugget, "För
sam lingshyddan", vi hade förmånen att för
ett par å r äga Sundelin som predikant. Över
allt väckte hans stilla, välgörande väsende
uppmärksamhet i d enna del av församlingen,
där så många människor levde utan att tänka
atr Gud kunde vilja ha med dem att göra,
så enkla som de voro . Genom diakonissan
där och Robert Sundelins arbete, skapades
en atmosfär av vänlighet och förståelse som
än dröjer kvar i må ngas hjärtan.
När senare, omkring trettio år därefter,
jag åter fick möta denne min barndoms be
undrade vän, då präst vid Ersta, märkt av
svår sjukdom men med samma öppna, levan
de ande som förr, när jag fick deltaga i bi
belsamta len och bönen j "brödrakretsen",
som samlades omkring Sundeiin , då förstod
jag än mer betydelsen av ett sådant ord av
en apostel: "Bliven I mina efterföljare så
som jag är Kristi ". Ty till Kristus höll sig
Robert S-undelin med hela sin starka vilja
och av allt sitt hjärta .
Han kände hjärtats fara att förvillas , och
därför vakade han över att intet fick komma
emellan hans själ och Frälsaren. Att lyssna
tilJ hans stillsamma ord ä r som en dryck ur
en klar källa. Allt blev så enkelt och själ\' 
klart när han talade. Jag citerar några rader
ur Gustaf Frimans bok "Vid Guds hand" ,
som just nu kommit ut på Diakonistyrelsens
förlag. "När Herren kallar d ig nu, vill Han
ha dig nu. Ja, men nu är det så mycket som
hindrar. Kanske blir det lättare en annan
gång.
. Nej, nu är den välbehagiiga tiden.
När Hern:n kallar dig nu, så skall Han låta
alla hinder och svårigheter vika, bara du
vill följa kallelsen och lämna dig helt åt
Honom. "

Japans folk. Vi veta, att Han har berett vä
gen och vill gå med oss. "Min nåd skall .icke
vika ifrån dig och mitt fridsförbund icke
vackla, sägec Herren, din förbarmare." Skul
le vi ej ha frimodighet med en sådan Gud?
F ciclsh älsningar från Edert sändebud
Japan
Margit CederhoLtn.

Och till den som vågat taga detta steg in
på trons väg kommer följande goda råd . " Du
är inte ensam, du , som kämpar för att kom
ma ifrån din synd och bli så ren, så kärleks
full, så tålig, som du borde vara . Din egen
kraft är för svag; men vid din sida står den
starke Hjälparen, som kan och vill skapa om
dig och ge dig segern."
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Man märker själasörjarens ömhet i dessa
ord: "Med nåden följer ej alltid kännbar
frid och fröjd. Vi ville gärna att det skulle
bli så. Men Gud dröjer därmed. Tron skal!
lära sig att vänta, lära sig tålamod. - Så
snart själen ropar ur djupen till Gud om
nåd, förlåter Gud aJJa synder. Men förviss
ningen kan dröja, om Gud ser att vi behöva
det. lämna helt åt Herren att bestämma tid
och sätt att giva trons visshet och frid."
Här tecknas livet med Gud i sanna och
sunda ord. "På jorden blir ingen människa
fullärd i Jesu skola. Men hålla vi ut att lära
av Honom, kommer till sist en dag, då vi få
skollov. lärJungen blir då Mästaren lik. Jag
tror ej, att det betyder, att vi då ens skola
vara färdiga , så att vi ej skulle kunna kom
ma längre. Men vi skola se Honom som Han
är. Och intet, varken inom oss eller utom
oss, skall mera kunna hindra oss från att
komma Honom allt mera nära. "
Den man, som mer än många andra mås
te bära lidandets tunga bördor, kan ock tala
om Gud s mening med lidandet på ett sätt
som vägleder andra. "Vi frestas att dra oss
undan korset, att skona oss själva och intala
oss att vi väl kunna vara kristna änd,i, även
om vi ej ta det så allvarligt. Men låt oss ej
ge efter för den frestelsen l Utan kors 
ingen krona. Blir korset tungt, så är det
tyngt av nåd. "
Vilken hjälp är det ej för de många, som
måste bära lidanden under långa, tunga år,
att höra en medbroders tröst. "När Gud får
ta livets gåtfullhet och lidandets bittra verk
lighet i sin tjänst och därigenom föra oss när
mare Honom och in i den fulla gemenska
pen med Honom, då blir det ljust. Inte så att
vi få alla våra "varför" besvarade. Men vi
få erfara, att Gud är god; det blir oss vis
sare än allt annat. Vi fyllas av tack och av
tacksam fÖ[llndran över Hans godhet, även
om vi ännu äro inne i lidandets smältugn.
Vi ha funnit en glädje, som är rikare än al!
annan." Rätta sättet att förhärliga Gud är
inte genom att vara något stort eller märk
värdigt. "Daggdroppen, så liten och obetyd
lig i sig själ v, lånar ~Il sin glans av solen.
Så måste du bli liten och ringa, så liten och
ringa att du nöjer dig med att låna allt f rån

Kraft i bönen
Vad kunna vi göra i betraktande av värl
dens stora andliga behov)
Det var en troende kvinna i England, som
hade fått på sitt hjärta att bedja för David
Hill, en missionär i Kina. Hon började bed
ja, att Gud på ett särskilt sätt skulle väl
signa denne man. Så skrev hon ett brev,
vari hon omtalade detta för honom. Men
innan hon avslutat brevet, kallade Herren
henne hädan. En tid därefter påträffades
detta brev och skickades ut till missionär
Hill. Denne fann, att just vid samma tid, då
Gud manat henne att bedja för honom,
hade han för Kristus fått vinna pastor Hsi ,
den man, vars apostoliska nit vi väl känna
till.
Det ligger kraft i bönen. Och Gud har
just på denna väg kallat oss till sina medar
betare. Här kan var och eli vara med.
G. W b'lfield Gttin l1ess.
(Ur Missionstidn . Sinims land 1911)

Jesus, ha ditt allt i Honom, vilja själv träda
helt i skuggan för att Hans härlighet skall
lysa fram. Sä länge du tycker dig något vara,
s~l länge du vill få människors beundran
eller pris, så länge du går åstad i egen kraft
och på egen vii jas bud, - så länge skymmer
du bara Herrens härlighet, och själv är du
inte ljus utan mörker. Men när du blir liten ,
kan Jesus bli stOr och härlig."
Den ne "rätte lärare" har mycket att säga
om bön. Ty bönen var i hans eget liven
mäktig tillgång. "Gud skickar oss ständigt på
nytt något, varigenom Han vill föra oss dju
pare in i bönegemenskap med Honom. Han
låter oss pröva på invärtes tuktan eller
kroppslig svaghet. Han låter oss komma till
korta i vårt arbete. Han ställer oss inför upp
gifter, som alldeles synas överstiga våra kraf
ter eller vår förmåga . Han låter oss möta
otack eller misskännande. Eller han för oss
samman med en människa, som le ver ett dju
pare och rikare andligt liv än vi."
Tonar inte evangeliets fullhet i dessa ord:
"Vägen till himmelen går genom världen.
Och den vägen kan ingen gå utan att få en
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En missionärs bekännelse
George Sherwood Eddy, missionär och de
legerad vid världsmissionskonferensen i
Edinburgh, har avgivit följande bekännel
se, vari vi finna hemligheten till den kraft
och välsignelse, som åtföljt hans arbete för
Herren. Han skriver:
"Jag minnes, huru jag för femton år se 
dan, innan jag gick ut till Indien, satte mig
ned tillsammans med min rumskamrat, nu
missionär i Kina, och sade till honom: 'Vad
ä r det egentligen vi skola säga dem därute

på missio nsfältet? Vad är det för budskap,
vi egentligen ha att bära fram till män
nisko r? Hava vi blott och bart att undervisa
dem om Kristus? I så fall vore det billigare
att skicka ut biblar och traktater. Kunna vi
säga dem, att vi veta, att Jesus Kristus f räl
sar och giver liv och det övernog, att han
dag för dag gör oss till segervinnare, ja, att
vi genom honom vinna härlig seger? Jag
känner mig inte tillfredsställd. Jag känner
inte, att jag har ett sådant budskap, som jag
behöver för människorna därute, eller att
jag har vare sig erfarenhet eller kraft. Om
d etta saknas hos oss, är det inte det stora, vi
framför all t behöva, innan vi lämna detta
land - a tt själva lära känna Gud)'
Från denna dag och intill den sista av
vår förberedelsetid stego vi varje morgon
upp klockan fem. Mellan 5 och 6 hade vi
en timme, som vi ostört och utan att känna
oss jäktade, fingo ägna åt Guds ord, och
från 6 till 7 hade vi en timme, som vi utan
att behöva brådska fingo äg na åt bön. Dessa
t\'1 timmar om dagen åstadkommo en för
vandling av våra liv, och vi blevo outsäg
lig t välsignade."
(Ur Mi ssionstidn. Sinims Land 1911)

uppgift i världen. Vilken uppgift? I det ytt
re skiftande. M en för alla och envar:
den att vara den him la farne Herrens vittnen,
att erövra ett litet stycke av världen för him 
melen. Människor som ha blicken vänd
upp,lt till Honom och mot himmelen och
som därför få bli medel i Hans hand att
vända andras blickar at samma håll." Detta,
att vända andras blickar mot himmelen är
sannerligen ett helgons uppgift. Jag hoppas
att dessa små utdrag ur en mycket god bok
skall led a till att många läsa d en och ur
dess klara djup dricka in av det eviga livets
A,·tht.tr Johanson .
vatten.

INNE HÅLL:
Saliga äro de. - M ed fröjd gå åstad. - Vårt nya fält i J a pan. Från Hongkongs horisont. 
Från red . och expo - Från miss ionärern a. - H e lgon. - Kraft i bönen . - En miss ionärs bekä nn e lse.

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm.
Postgirokon to n:r 50215.
Telefon: 10 4459,105473.
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PREN.-PRIS KR. 3:

Rannsaken eder själva
2 Kor. 13: S.

I allmänhet äro vi nog mest benägna att
rannsaka andra och att fälla domar över
dem . Men för att kunna hålla provet behöva
vi lära oss att rannsaka oss själva och pröva
oss. Det är alltså till vårt bästa som vi få
maningen till självrannsakan. Och vi få ej
glömma att denna rannsakan skall gälla pro
vet huruvida vi äro i tron.
Det händ er ibland (och kanske särskilt
und er tider av kroppslig sjukdom och svag
het) att vi ra nn saka oss på d et sättet. att tan
karna sysselsä tta sig med fel, brister och
misstag, som vi gjort. Yd börja vi också lätt
grubbla på huru det skulle hava varit, om
vi i stället handlat på ett annat sätt. Detta
blir en självrannsakan eller en själ vbe trak
tel se, som gör oss djupt olyckliga och som
kan bli oss till skada, i det att v i därigenom
bli nedtyngda och förlora frjmodigheten.
Men det är ej detta, som Gud i sin kärlek
mena.r. Han vet att vi av oss själ va intet för
må och att vi äro fulla av synd och brist.
Han vill också att vi skola lära känna vå r
oförmåga och hjälplöshet, ja, vår synd, men
han vill ej att vi sko la stanna vid denna
själ vkä nnedom. H an vill att vi skola nå

fram till att vara i tron , till att äga Kristus
i våra hjärtan . Vad innebär då dessa ord)
Vad är det att vara i tron )
Då jag var ute i Kina såsom missionär och
sk ull e und ervisa i kr istendom ens g rundsan
ningar, hade jag mycket god hjäl p av luthers
större katekes. Och för någon tid sedan kom
jag åter att läsa däri om vårt trosförhållande
till Gud. I det följ ande skall jag giva några
citat ur denna bok för att belysa ordet om
att vara i tron.
luther skriver.: "Det varvid du nu·fäster
ditt hj är ta och din förtröst an, det ä r utan
tvivel din Gud. " - " Hjärtats t ro och för
tröstan är det, som gör både G ud oc h av
gud." - "Att hava en Gud är intet an na t
än att ha va någonting , på vilket man i si tt
hjärta litar och förtröstar." "Om ditt
hjärta är fäst vid något annat, av vilket det
vä ntar sig mera hjälp och tröst än av Gud ,
ej heller flyr till Gud i nöd och motgång
utan sna rare flyr för honom, så h ar du ej
den rätte Guden utan en avgud ." - " D et
är ju mången människa, som menar sig hava
Gud och allt nog, när han har ri kedoma r
och ägodelar; på dem sä tter han all sin lit,
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bröstar sig däröver och brukar dem med så
dan säkerhet, all han icke aktar någon. Se,
denne har ock en Gud, men han heter mam
mon, det är gods och penningar, varvid han
är fästad m ed hela sitt hjärtas förtröstan,
och varpå han sätter hela sitt hopp; det är
ock den vanligaste avguden på Jorden ." 
" Sammalunda, den som litar och förtrö star
dä rp å, att han övergå r andra uti förstånd
och klokhet, makt, ynnest, gunst, vänskap
och värd ighet, han ha r ock en Gud men
dock icke den ende rätte Guden i himme
len." - Gud begär "hela människans hjär
ta och" dess förtrö stan på Gud och ingen
annan.
Dessa citat lä ra oss det g rund väsentliga i
att vara i tron. Och innebörden förklaras
också genom te xtens ord: " Eller bnnen I
icke med eder själva att Jesus Kristus är i
eder) " De sistnämnda orden minna oss om
att Herren Jesus vill taga sin boning i oss.
Och han är trons hövding och fullkomn'lre.
Han kan lä ra oss vårt behov av Gud och
inrikta vår längtan, vå r tro och förtt'östan ,
mot Gud. Om han är i oss, då äro vi i tron.
Och han klappar nL! pil vårt hjärtas dörr.
Han vill komma in och låta oss få del av
detta strålande, undnbara, detta som vi m er
än något annat borde eftersträva: att vara i
trOn .
Om rikedomen i att vara i tro n bn man
givetvis tala på m ånga olika sätt. Om vi nu
gå tillbaka till ' Luther:; större katekes, så
finna vi att där säges om trons artiklar, att
i dem "till huvuddragen framställes, vad vi
hava att vänta och undfå av Gud " , att de
lära oss " atl' väl och rätteligen känna Gud,
vilket även skall tjäna oss därtill, att vi
kunna göra det, som de tio Guds bud kritva
och fordra av oss." Underbart rik är ocksa
Luthers beskrivning av innebörden i att få
tro på Gud Fad e r. allsmäktig, som har ska
pat oss, på Gud s Son, som har återlöst oss,
och på den Helige Ande, som helgar oss. Jll
mera m an stannar inför vad Luther säger
hä rom, desto större blir rik edomen i förm å
nen att få tro. Vilken förmån är det ej atl
f ~ tro att vi äga en himmelsk, allsmäktig
Gud , som är vår Fader och som "givit oss
alJt det som vi äga , bruka och med ögonen
19 0

: c" och som" dagligen beskärmar oss och be
I'arar oss för allt ont och all olycka, avvän
der all farlighet och skada, vilket allt han
gör av idel kärlek och godhet utan all vår
förskyllan och värdighet såsom en mild och
nåd ig Fader, den sig v da r om oss , att intet
ont kan oss vederfaras " . Och tänk att få tro
på Jesus Kri stus, vår Herre , "l ivets Herre och
Ll pphovet till vår rättfä rd ighet, sal ighet och
allt annat gott, vilken tagit oss arm a, för
tappade syndare utur helvetets käftar. vun
nit oss, gjort oss fria , förvärvat oss Faderns
nåd och ynnest samt såsom sin egendom ta
g it oss i sitt beskydd och försvar, att han
genom sin rättfärdighet, vishet, makt, liv
och salighet må oss styra och regera" . J:t,
tänk också på rikedomen i att få tro på den
Helige Ande , som hel g ar oss genom "att
föra oss till Herr en Kristus för att undfå
Jet goda, som oss genom Kristus är för
värvat, till vilket vi av oss själva aldrig kun
de komma" .
Kunna vi med tanke på allt detta annat
än längta efter att få vara i twn ) Och blir
ej denna längtan till en bön, som skulle
kunna formuleras såsom i Mark. 9: 24:
" Jag tror I Hjälp min otro. " Eller såsom i
Luk. 17: 5: "Föröka vår tw." - Må detta
bliva vårt hjärtas bön I
" Rann saken eder själva , huruvida I ären i
tron, ja, pröven eder själva. Eller kännen J
icke med eder själva att Jesu s Kristus är I
eder ) Varom icke, så hållen J ej provet."
"Ack, lär oss, Gud, m ed fröjd och flit
Dill rike först al/ SM,1,
U pplyfla våra hjärtan dit
O ch där Ve/I t goda öka,
Att vi må se I väl och 1'e
D itt ljtts alltmera dagas
O ch sist med frid
Till evig tid
I .lilld h yddor tagas. "
Martill Lilldell.

Bed för missionärerna!

SINIMS LAND

t

KONUNG GUSTAF V
" 16/6 1858

t 29/l0 1950

"DJUP SÄNKER SIG KUNGASORGEN ÖVER LANDET, VARM OCH INNER
llG ÄR TACKSAtvIHETEN FÖR DEN BORTGÅNGNE LANDSFADERNS AV
RIDDERLIGHET, KLOKHET OCH LEV ANDE ANSVARSKÄNSLA PRÄGLADE
KONUNGAGi\RNING. "
(Ur riksm arskalkens budskap om konungens död.)
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Bönemötena för SMK
Vi be att även denna gång få påm inna om
bönemötena för SMK på Missionens expe
dition, Drottninggatan 55, varje tisdag kl.
19.30, såvida ej annorlunda meddelas. Mis
sionens vänner hälsas varmt välkomna!

SMK:s syföreningar i Stockholm
Syföreningen n:r l sam las på Svenska
Missionens i Kina expedition torsdagarnri
den 16 och 30 nov. kl. 12.30.
Syföreningen n: r 2 samlas på SMK:s ex
pedition både den 15 och 29 nov. kl. 12.
Syföreningen n:r 3 samlas fredagen den
24 november kl. 18.30 hos fru Antonette
Brandin, Poka lvägen 3.

Missionskalendern Hans Stjärna
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Hälsning =iSSionä"p...t Goes
Utdrag ur privatb rev från Gösta och Runa
Goes, skrivet i Ipin Sze 17/ 8 1950.
Vårt arbete gär som vanligt. Jag har ba
ra tre möten i veckan reguljärt, men det blir
ofta något mer. Högmässo- och aftonsångs
predikan blir det tv å ~ tre stycken i må
naden. Bed Gud att nya vinnes, att vi som
predika göra det i trO på att Guds ord ver
kar! Regeringen i stadsdistriktet har ju sitt
säte här, och jag tror ej de någonsin flytta
ut, utan snarare vill ha hela hu set ej bara

relunds mi ssio nshus samma dag kl. 14 och
i Rösa också samma dag kl. 17. I sam real
sko lans aula i Vetianda anordnas samma
dag, söndgen den 19 nov. , sånggud stjänst
kl. 20. Vänner från när och fjärran hälsas
välkomna tIl så nggudstjänsterna .

i Östern

Försäljning för SMK

är nu färdig för försäljning, och rekvisi tio
ner mottagas med sto r tacksamhet och glädje
på Svenska Missionens i Kina expedition,
Drottninggatan 55, Stockholm. Sidoantalet
är 120 sidor och priset kr. 2: 75 för häftat
ex., 3: 50 för kartonnerat och 4: 50 för
klotb. Då minst 5 ex. rek vireras av kalen
dern, lämnas 25 "/0 rabatt. Fraktkostnade rna
ingå icke i dessa priser.
Det är av stor betydel se för oss att uppla
gan blir slutsåld, och vi bedja därför inn er
ligt tidningens läsekrets: Hjälp oss att så
sna rt som möjligt få upplagan slutsåld !

Försäljningen för SMK, som våra syför
eningar i Stockholm anordna, bliver i år
onsdagen den 6 december på KFUM :s cen
tralförening, Birger Jarlsgatan 35 (ingång
från Snickarbacken). Vi anbefalla redan nu
denna försäljning åt missionsvännernas väl
villiga hågkomst, som bl. a. brukar taga sig
uttryck i att även andra vänner än de som
tillhöra syföreninga rna sända gåvor. Må
försäljningen fram för allt ihågkommas i
förbön och bli vad Gud menat att den skul,
le bli I

"Till Soluppgångens land"

KinaIänkarna i Stockholm

"Färdekören s"
ledare, missionär Wilb.
Dreier, Vättersnäs, har bett oss meddela,
att denna kör anordnar sånggudstjänster till
förmån för vår miss ionär Selfrid Ersham
mars verksa mhet under mottot " Till Solupp
gangens land" i Ulriksdals missionshus i
Småland den 18 nov. kl. 19.3 0, i Mörreryds
missionshu s den 19 nov. kl. 10.30, i Mam

Torsdagen den 16 nov. kl. 19.30 samlas
Kinaiänkarna på SMK:s expedition . Vi hop
pas då få samtala om Luk. 12: 35- --·lQ och
att få del av de senaste missionsnyheterna.
Alla tacksägelse- och böneämnen få vi sed an
bära fram inför nådens tron. Kom med för
att dela gemenskapens rikedom och för att
bli till välsignelse!
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På resor
Västergötland är en rik bygd, där saga och
hävd bära vittne om att ett idogt släkte le
vat och verkat i Götaland. Naturen är mäk
tig. Här skifta bördiga slätter med skogkläd
da åsar och berg, i vilkas inre malm- och
kalkfyndigheter gömma sig. Här och var
äro glittrande små sjöar belägna i det vac
kert kuperade landskapet. Från Vättern i
öster, till Vänern i väster, är det som låge
landet i stora, mfuka vågor. Först Hökensås,
sedan Billingen och sist Kinnekulle. Kullen
höjer sig 307 meter över havet, och dä r
uppe har man en vacker utsikt över trakten.
Mot väster och norr ser man Vänerns vida
vattenspegel, och bortom den skymtar man
Kållandsö och Läckö slott. Under klara
dagar når blicken ända fram till Vättersnäs,
och man kan ana något av Värmlands kust.
I väster ligger Husaby kyrka, och de sär
egna tornen synas vida omkring. Nära kyr
kan finns den källa, i vilken en gång Olof
Skötkonung döptes. Ännu längre bort, mot
det i fjärran blånande Billingen, ligger Varn
hems klosterkyrka . Runt omkring oss är det
som trädde en gången tids historia fram och
berättade om märkliga ting. Här har kris
tendomen i Sverige haft sin begynnelse.

Just mellan Kinnekulle och Billingen lig
ger Götene samhälle. Detta var för länge se
dan endast ett rastställe, med gästgivaregård
och möjlighet till hästbyte för diligenser
na, men har med tiden vuxit och genom järn
vägens framdragande fått ökad betydelse.
Flera industrier finnas nu, och platsen är
centrum för en rik 'l kerbruksbygd. Det var
här vi hade förm å nen att få deltaga i en
konferens, vars initiativtagare är riksdags
man Erik Rosen. Konferensen anordnas av
Svenska Kyrkan, Elimförsamlingen samt
Missionsförsamlingen, och man samlas till
en veckas möten med bibelstudier. Det sam
lande ämnet denna gång var "Trons liv",
och vi dröjde de olika aftnarna inför trons
väg, trons kamp, trons gärningar, trons frukt
samt trons mål.
Onsdagens och torsdagens em . höll pastor
T. Danielsen från Skövde studier över äm
nena "Vad är synd)" och "Helgelsens
kraft". Lördagens em . var missionsstund a n
ordnad i Götene lilla vackra medeltidskyrka
och jag talade då om "Mission släget i Fjär
ran Östern ."
Under söndagen hölls konferensens störs
ta möte i Holmestads kyrka. Den ligger i

framgården. I alla fall ha de begärt och fått
ett rum i tjänarebostaden och ett i det stora
huset här. Pastor ' Wang Ch 'ing chiang fick
lov att flytta ut, då kontorschefen där fram
me ville ha det. Han och hans livvaktssol
dat fick bo där. N u har han visst fått hust
ru också, så snart vill han väl ha ett rum
til I.
Vi missionärer är ansedda som utländska
rikemän, som sprida imperialism. Ifall icke
det senare anses, så anses vi dock ha kom
mit hit som en följd av imperialismen. Kina
Inlandsmissionen har visserligen aldrig haft
ens någon biavsikt att sprida imperialismen,
men olyckligtvis nog var det imperialismen
som kom en gången tids regering att tillåta
inresa till alla 5tädn av utlännin gar och köp
av egendom etc. Nu är vi blott den kine
siska kyrkans tjänare. Pris ske Gud för det I

Dock är historien beklaglig och gör att folk
tror, att det va r staterna som sände missio
närer och icke dessa som för sin tros skull
reste ut på eget initiativ och egen risk.
Runa fortsätter:
Tack för ett så trevligt svenskt - vår
brev. Kupongerna får vi ännu JIlte använ
da , men det skall väl bli någon gång.
Här får folk lära sig att utnyttja tiden nu.
Så gott som alla lärare och många elever få r
ligga i med träningskurser. Mina medhjäl
pare i söndagsskolan, två elever från en mel
lanskola för flickor, har fått så brått nu un
der lovet, att de inte hinner med söndags
skolan. Som väl är har jag fått en annan
medhjälpare. Bed för vår söndagsskola I Bed
också art vi förstå Guds ledning I Ja. tack
för alla förböner! Vi får bedja med och för
varandra .
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I mISSIonens ärende
En resa är alltid berikande, och en resa
bland Missionens folk är det på ett allde
les särskilt sätt. Det är inspirerande att träf
fa människor , som funnit något utom och
framom sig själva att leva och arbeta för,
och sådana äro många av dem, som kalla
sig Kina-vänner och "länkar". Man känner
sig ha någonting stort och heligt gemenslmt
- uppdraget från samme Gud och Konung
att föra kunskapen om och kärl'e ken till Ho
nom vidare till nya människor i både hem
och hednaiand.
Den resa, undertecknad haft glädjen göra
bland några grupper av Missionens vänner
i södra Sverige månadsskiftet september
oktober, började i strålande solsken. Som ett
brokigt lapptäcke bredde landskapet ut sig
för ögat. Höstligt granna lönnar och aspar,

guldfärgade björkar och mörkgröna barrträd
växlade med smaragdgröna rapsfält och ljus
gula havrefält, där kärvarna ännu stodo på
tork , och mitt i alltsamman klarblä sjöar
med stilla simmande näckrosblad - en här
lig syn av ett vackert land. Men länge vara
de inte härligheten, solen gömde sig snart
i gråa moln. - Tranåstrakten bjöd på ett
begynnande regn, och i Eksjö öste regnet
ned. Men hos de kära vännerna i Kina
kretsen i Eksjö strålade kärlekens milda sol
sken, då vi tillsamman fingo dela Missio
nens problem och glädjeämnen. Ung och äld
re (några hade varit med redan då kretsen
bildades för över 60 år sedan) ville få veta
så mycket som möj ligt om missionärerna för
att kunna förvand la alltsamman i bön och
tacksägelse. Den stilla kvällsstunden hos Ar-

den socken, från vilken vår missionär Maria
Pettersson har utgått. Sockenborna visade sitt
stora intresse för den åldriga missionären
genom att mangrant deltaga i gudstjänsten.
Aftonsångstexten var hämtad ur Hebr. 10:
19, där det talas om den nya och levande
väg, som blivit öppnad för oss till Gud.
Maningen att hålla fast vid tron, vid det
kristna livets höghet och vid församlings
gemenskapen mottogs så stilla av den lyss
nande församlingen. Elimkyrkans kör sjön,",
ett par sånger, och gudstjänsten avslutad es
med aftonbön av pastor Stig Luttermark. En
storslagen missionsgåva frambars till SMK.
Det är så mycket som väcker vår tacksam
het när v i tänka på Götenekon ferensen : gäst
vänligheten, den kristna gemenskapen, den
utomordentliga sången, som musik förening
en lät oss lyssna till, och det varma intresset
för missionen.
Inte långt från Götene ligger Lidköping,
där vår mission sedan långt tillbaka har
trofasta vänner. Jag hade förmånen att få
hälsa på den krets, som samlas där till bön
och offer för arbetet. Denna gång hade fru
Ruth Johnson inbjudit till sitt hem, och vi
fingo där samta la om vårt arbete i Kina och

Japan. Fru Ulla Hemberg är vårt intresse
rade ombud, som ser till att vär tidning kom
mer vännerna till handa och ordnar med sy
möten. Jag hade glädjen att få taga emot en
stor gåva till Missionen f rån dem. Alle
städes märker man hu r god het och trofast
het alltjämt bära arbetet vidare.
Luften stod hög och höstklar över fälten,
när jag styrde färden hemåt över Billingen.
Träden hade ännu kvar sin prunkande höst
skrud; det glänste av gult och brinnande
rött upp ' mot berget. Sikten var underbar,
och över de böljande skogarna var det som
skulle ögat kunna fånga in hur mycket som
helst av vår jord. I varje fall gåvo de vida
vyerna tanken snabba vingar, på vilka den
bars ut mot fjärran länder, dit vi kunna sän
da våra vittnen med evangeliets bud. Det
är underligt att tänka att samma Ande, som
en gång förde de ivriga kristna missionä
rerna till just denna bygd med budet om
Guds kärlek , samma Ande är ännu den d ri
vande kraften i Missionens verk, och i den
män våra hjärtan äro öppna för Guds röst,
kommer maningen även till 055: "Gå även
du i min vingård ."
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vid Hjärtbergs systrar i deras trevliga Dal
lunda är ett rikt minne också den . - Dagen
därpå regnade det alltjämt, och då resenä
ren på eftermiddagen nådde fram till vän
nerna i Klippan berättade de, att morgonen
bjudit på kraftigt åskväder. i\strild Bogren
hade ordnat så trevligt för kvällens möte på
K.F.U.K., där det också var sparbössetöm
ning och offerafton för Klippevännernas
egen missionär - Hanna Ershammar. Det
var så gott att träffa dem alla - inte minst
vänner från gångna rika "veckor" på Mau
ritzberg och i Vittsjö - och få uppleva, att
den sortens vänskap är levande tvärs igenom
dagar och år.
Dagen därpå bjöd på hemtrevlig samvaro
med vänliga, omtänksamma vänner i Häl
singborgs K.F.U.K. En skara äldre och yng
re vänner hade samlats för att höra aktuellt
från SMK:s arbete, och medan flitiga hän
der arbetade, foro vi genom skiftande trak
ter i Kina och Japan. Sist fingo vi samman
bedja för all missionsgärning. Dagen sluta
de i ett vänligt prästhem. Kyrkoherde Sten
bergs hade vänligt åtagit sig den "vägfaran
de". i\llas vår Isa Isacson offrade sin fritid
och visade städerna på bägge sidor sundet
Hälsingborg - Helsingör. i\tt regnet fort
for att falla störde inte samvaron.
Universitetsstaden lund bjöd på bättre
väder, och Ellen Palmgren hade ordnat ett
litet länkmöte hemma hos sig. Inte var ska
ran stor, men sjukhusfolk är mycket uppta
get, och större delen av SMK-vännerna i
lund ha sin dagliga gärning i de sjukas
värld. Men vi som kommit samlm.n fingo
en stund av god gemenskap kring vår ge
mensamma uppgift - Missionen . Några av
SMK-vännerna i lund äro också sedan
många, långa år bundna vid sjukbädden. De
ras stilla ljusa undergivenhet inför Guds
handlande med dem var en predikan utan
ord - det kanske rikaste minnet f rån den
idylliska staden. En av dessa - sedan många
år bunden vid sin bädd - frågade om Mis
sionen, om dess arbete och enskilda arbeta
re, om andra sällskap och deras missionä
rer frågade med ett brinnande intresse
för de enskildas förhållanden. Månne inte
de tunna händerna knäpptes till bön för

alla dessa - då den främmande stängt dör
ren efter sig )
Kinakretsen och "länkarna" i Malmö ut
gjorde en imponerande skara, då vi en lör
dagskväll samlades till länkmöte på Mar
gareta. Den goda inledningen och det hjärt
liga välkomnandet värmde hjärtat det
var som att ha kommit hem mitt i en främ
mande stad. De dukade borden - ja allt
på Margareta var så festligt. Tillsamman
gjorde vi så en tur till Kina och Japan 
till våra sändebud i deras skiftande förhål
landen. Men inte bara det yttre gjorde
malmökvällen till en upplevelse böne
stunden på knä, innan vi skildes åt, var en
helig stund. Starkt förnam man, att dessa
vänner ofta, ofta vandrade vägen - . "på
bönernas himlabro" . Man skymtade
något av hemligheten, den stora och rika,
att få gå med allt till en Fader, som aldrig
sluter örat till för de sinas röster' - Vän
nerna Wisborgs gjorde också de Malmöda
garna till en gemenskapens fest ingen
möda sparades, intet lämnades ogjort som
kunde vara till gläd je.
Och så gick färden vidare över den vida
skånska slätten in i det leende lilla Blekinge
till Karlskrona. Där gav Gud oss nya till
fällen att dela Missionens glädjeämnen och
vardagsproblem. En kväll hade vi länkmöte
i K.F.U.K:s trevliga lokaler - det är inte
alls svårt att förstå, att Ella Nilsson triv
des väl under sin Karlskronatid, trivdes med
både människorna och omgivningen. - Ock
så där var det så festligt, med ljusprydda
kaffebord och riklig förplägnad, och mis
sionsintresset brann med klar låga de
gamla trofasta kämparna i Böneringen, den
som Anna Hahne bildade, och de unga
kampglada "länkarna", alla ville de veta
mera, ständigt mera om Missionens arbete.
För de vännerna var bönens väg välbekant
- vi fingo nalkas Gud och upplevde att
Han nalkades oss. - En annan kväll hade
vi missionsafton . Då reste vi till Japan och
sökte bekanta oss med dess land och folk,
dess historia och religion. Men den praktis
ka gärningen - offerstunden - den om
fattade inte bara Kina och Japan utan också
Lappland och sagolandet Indien. - Karls
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krona är en vänlig mot främlingen öppen
stad - kanske beror det p.t dess egenskap
av sjöstad. Kadskronavännerna- kända och
okända - visade sig vara sin stad lika i
det stycket . Tyra Nilsson, Ingrid löfven
berg, systrarna på Strandgården och många
andra gjorde sitt bästa för att man skulle
trivas och känna sig hemmastadd.
uSå krökte vägen upp mot Småland igen!
En strålande solig morgon gick färden upp
genom Blekinge till Algutsboda. De dagar
na strålade solen, då glödde trädens löv
massor och fåg larna kvittrade kring skolhu
set i hägnet av den vackra vita kyrkan. Det
var något a v "den vår, de svage kalla höst".
- Anna-Greta Rundberg lagade, att främ
lingen fick träffa yngre och äld re ungdo
mar, och att Missionen fick komma till tals .
Särskilt dyrbart är minnet av lördagsaftonen
i den lilla nybildade Kinagruppen, då vi
fingo minna varandra om pioniärerna och om
Guds trofasthet genom åren och sist anför
tro åt samme trofaste Fader den nya tegen
- Japan.
Nyvunna vänner sedan i somras hade vän
ligt inbjudit till Buddhistgruppen i Växjö
och en stor skara av dessa och andra mis
sionsintresserade samlades i det trevliga för
samlingshemmet för att höra om mannen
som trodde på Guds makt - Erik. Folke och
om den Mission, som vuxit fram ur han s
lydn ad inför Herrens kallelse till Kina.
Den vänlighet och trygga missionskärlek,
som mötte i den gruppen, fyllde hjärtat
med fröjd I I skilJa sammanhang stodo vi,
men i samme Herres tjänst i det väldiga Mit
tens rike. - Anna och Kerstin Didoff hade
kvällen därefter inbjudit Kinavänner och
" Jänkar" till en missionsstund i sitt gästfria
hem, som också und er hela tiden i V äx jö
fick vara undertecknads hem. Gamla och
nya SMK·are samlades till en samtalsstund
kring missionsarbetets innersidor. Dagen där
på hade rektor Sven Hultman på S:t Sig
frids folkhögskola givit tillfälle att hålla
morgonbön och en "lektion" med den ny
komna elevskaran. Roligt var det att återse
dcn välsignade mötesplatsen sedan i som
ras, vårt värdfolk från "veckan", rektors
paret, och vår kära husmor Asta Almqvist.
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Avskedsfest för missio:::
närsparet Haglund
i Jönköping
Avskedsmötet i Jönköping för missionärs
familjen Ake Haglund å SAV:s ungdoms
hem på lördagskvällen blev en gripande
och minnesrik högtidsstund. Den stora ska
ra, som var samlad för att bringa missionä
rerna sin avskedshälsning, vittnade om den
vänskap missionär Haglund är föremål för
i sin hembygd.
Gemensamt sjöngs "Gud är trofast" , var
efter lärare Thure Carlson höll inlednings
adörande och hälsade välkommen. Hr Fol
ke Junelind sjöng " Han giver och giver
igen" till ackompanjemang av fröken Britta
Johansson. Härefter följde en stunds sam
varo kring kaffeborden.
Sedan blev det sam ling kring de utresan
de missionärerna, varvid många vä lgångs
önskningar framburos. En broder till mis
sionären, herr . Rol and Haglund , framförde
syskonens hälsning. Överlärare John Wid
strömer, som varit HagJunds lärare under
skolåren, erinrade om gångna tiders gemen
skap och lämnade ett minnesord. För släk
tingar talade lantbrukare Carl Jonsson, Brat
teborg, och för barndomsvänner köpman

Inspirerande var att bara se denna elevska
ra av övervägande ungdom - men att höra
dem sjunga med i psalmerna och se deras
spända uppmärksamhet, ja, det var något
särskilt, något som mera sällan förunnas ett
Missionens språkrör.
Resan är till ända och ett minne blott I Ett
minne som fyller resenären med djupaste
tacksamhet mot de människor, som genom
sin kärlek till Missionen gjort allt för att
stödja, hjälpa och uppmuntra och som fri
kostigt offrat för missionsarbetet. Men först
och sist gäller tacksamheten missionens Her
re, som unnat sin ri nga tjänarinna g läd jen
att Li se sa. mycken arbetsg lad och f rjmoJ ig
missionskärkk.
A. B.
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Hans Stjärna i Östern

Försäljning

47:e årg.
Redigerad av Mar/in Linden

_Syföreningarna för Svenska Missionen i
Kina anordna försäl jning till förmån för
Missionen onsdagen den 6 d ec. 1950 på
Innehållsförteckning:
KFUM, Birger Jarlsgatan 35
(ing. från
Den outsägligt rika gåvan. Av Arthur Jo
Snickarbacken), Stockholm. Försäljningen
hanson.
börjar kl. 10.30. Kl. 12. 30 andaktsstund då
Missionärsbesök pil SMK:s fält före Erik
missionssekreterare Arthur Johanson talar.
Folkes ankomst. Av Jo h. AspbelK
Kl. 19.30 en missionsstund, för vilken
Duvbo genom 50 år. Av Inez BöLling.
program angives senare.
De infödda pastorerna inom Svenska Missio
Gåvor, även in natura och till buffen,
nen i Kina. Av Malt e Ringberg.
mottagas med stor tacksamhet under nedan
Nöden - ett medel till välsignelse. Av Lisa
stående adresser samt på Svenska Missio
Gustafsson.
nens i Kina exp., Drottninggatan 55, 3 tr.,
Reseminnen. Av In gebo rg AckzeLl.
Stockholm .
Japan kallar I Av Elsie Bergqttist.
Fru Anna Bergsten, Stureparken 5.
Några likheter ifråga om åskådning, seder
Fru Signe Bölling, Drömstigen 28, Äppel
och bruk hos kineser och japaner. Av C.
viken.
J. Bergqttist.
Fröken, Maria Cavalli, östermalmsg. 72, 4 tr.
Jesu efterföljd. Av Mar/in Linden.
Fru Bertha Ekström, Agnegatan 22.
Kalendern rekvireras från Svenska Mis
Fru Emmy Esseen, Tranebergsvägen 41, Tra
sionens i Kina Förlag, Drottninggatan 55,
neberg.
Stockholm . Pris: häft. 2: 75, kart. 3: 50 och
Fru Judit Högman, Elvinggården 9, r. 254,
klotb. 4: 50. Vid köp av minst 5 kalendrar
Äppelviken.
lämnas 25 "/0 rabatt. Fraktkostnader ingå
Fru Aina Jansson, Stavgårdsgatan 85, Äp
icke i här angivna priser.
pe lviken.
Fröken Lisa Lundberg, Missionshemmet,
Duvbo. .
Bertil Lagerqvist. Kassör Folke Davidsson
Doktorinnan Rut Sjöberg, Sveavägen 128,
Fröken Sigrid Sucksdorff, Igeldammsg. 16.
talade för Nässjö KFUM, och affärsföre
ståndare Gunnar Björklund framförde en
överstinnan Louisa Tottie, Storängen.
hälsning från KFUM i Tranås och övriga
Fru Lisbet Welin, Belllmansgatan 15.
vänner där. Hälsningar framfördes och min
Fru Karin \Xlennerström, Astreavägen 9,
nesord lämnad es vidare av missionärerna El
Lidingö.
Gåvor avsedda för " Kinalänkarnas" bord
sie Bergquist och Ida Ringberg, läroverks
mottagas på Svenska Missionens i Kina ex
adjunk t Josef Oredsson, brukstjänsteman
pedition, varvid bör angivas att gåvorna äro
Bror Johansson, hr Äke Friberg och fru Kri
avsedda för detta bord.
stina Jerkeman. Hr Thure Carlson överläm
nad e en gäva till missionärerna från de för
Bedjen för försäljningen!
sam lade och gav som minnesord: "Jesus
Kristus är densamme i går och i dag, så ock
menskap och vänskap de fått röna under sin
i evighet."
vistelse i Sverige. Vi resa med frimodighet
Hr June!ind sjöng "Skördens Herre höres
och glädje till Japan, sade talaren.
lj uv ligt kalla", varefter fru F rances Hag
Avskedsfesten, som stod under ledning av
lund talade. Vi ha prövat Guds ledning, sa
hr Nils Selander, avslutades med gemensam
de talarinnan. Han leder oss i ljusa och
bön för missionärerna. Till sist sjöngs "Här
mörka dagar. Vi känna det såsom en förmån
vi skiljas från varandra."
att nu få resa till missionsfältet. Hr Haglund
N. Selander.
uttalade ett tack för de många bevis på ge197
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Insänd litteratur
10/;:s Rinman. Eli gudsordets liäl1are. Av
Vivi Rinman. Evangeliska Foster
landsstiftelsens Förlag, Stockholm.
143 sid. Pris häft. kr. 4: - , inb.
6: 50.
Bland de nya böcker, som nu i allhelgona
tid söker finna läsare, märkes, särskilt bland
SMK :s ' vänner; en bok om rektor Johannes
Rinman , skriven av hans syster, missionä
ren fröken Vivi Rinman. Rektor Rinman var
ju under 40 år medlem av Kommitten för
Svenska Missionen i Kina, och han gjorde
såsom sådan en synnerligen värdefull insats
i vår gärning. Såsom rektor vid Svenska Bi
beli nstitutet had e han också flera av SMK :s
missionärer såsom elever och fick sålunda
vara med och fostra dem för deras uppgift
inom Missionen. Att det var en stor förmån
att få ha honom till lärare äro vi nog, aJ/a
rektor Rinmans elever, ense om. En av oss,
som fått tillfälle att skriva en artikel i den
na bok, skrive r: " Att höra honom vid hans
bibelstudier - var som att gå på upptäckts
färd i en underbar vä rld med vida utsikter
och kostbara ägo del ar." Samme elev skriver

också: "Jag minns än, efter mer än 30 år, en
missionsafton, när ban tog oss med på en
resa till Kina och med hjälp ave n stOr spe
cialkarta berättade om inte min st det
svenska - missionsarbetet där. Han använ
de just då ett ord, som jag haft gott av att
minnas. Han sade, att missiol1sstudiet skul
le vara som en 'hjärtemassage', det skulle
få hjärtat att vidga sig och klappa för stör
re områden än det lilla fält, man själv ar
betad e pil."
Boken innehåller utom förord kapitel om
" Barndom s- och ungdomsåren", "1 Eng
land, Norge, Lappland och Finland", "1 Ki·
na och jorden runt", "Karlskoga, Örebro
och Johannelund", "Svenska Bibelinstitu
tet 19 10-192 3", "Besök i Amerika 1923
- 1924" , "De sista 20 åren" , " Ett enastå
ende bönesvar", "Utdrag ur brev från Joh .
Rinman till hans hustru" och " Eftermälen" .
Både rektor och fru Rinmans minne be
va ras av oss i kär och tacksam hågkomst, och
vi äro glada att denna bok utkommit. Den
rekommenderas på det varmaste.
MC/rlin Linden.

Redovisning
för medel influtna till Svenska Missionen i Kina under oktober 1950

Allmänna missionsmedel
1381. "Tionde" ... . . .. ..... ..... .
25: 
1382. s. W., Sthlm ............. .
50:
1383. E. J., "en minnesblomma"
10:
1384. Ö. Distr. av Sveriges K.F.U.M.,
missionsbidrag
..... .. .
500:
1385. C. S., Esk ilstuna, ··avbet. å sku ld"
50:
1386. E. P., Ramdala, till Elna Lenells
mInne
......... .
50 : 
1387. Kinakretsens möte
i Skellcfte·
hamn 18/9
...... ... .
30:
1388. H . H. , Lund··· .... . · .. .
5:
1389. B. o. K. L., Sthlm ........... .
20:
1390. I. B., Duvbo, "t ill H errens verk"
15:
139l. "Mal. 3: lO"
200:
1392. H . o. I. J.. Gbg ......... . . .
20 :- 
1393. Klippans KristI. Ungd.-fören . . .
50 : 1394. Kinaföreningen Hoppet, Helsing
fors
................ .
412: 50
13 95 . Sparb.· tömning o . koll. j Klippan ,
till Hanna Ershammars und erh. '2 16:-
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1396. Missionsvänner i H a llen , Offerdal
Il: 50
1397. H . R., Uppsala, i st. för bl ommor
pa kyrkoherde Almgrens, Över
gran, grav
10:
1398. E. B., Bromma ...... .. ...... 100:
20: 
1399. 1. B., Genvalla .... ... . . .....
1400 . R. c., D a nde ryd
50: 
... .... ....
30:
140l. E. B., Hu skvarna
. . . . . . . . . .. 300:
1402. Onämnd
1403. Kinesernas Vänner, Värnamo .. 1.000:73:
1404. Kinakretsen, Luleå, koll. ......
1405. S. o. M. So, Östersund, till Hann a
Wangs underh .
200:1406. Kin ak retsefl, Gbg, till Runa o.
Gösta G oes sa mt May Holm·
ströms underh.
. .... .. . . 200:
1407. L. O., Sthlm . . . ...... .
10:
J409. H. S., Skellefteå, "tackoffer" ..
40: 
14 10.

E. S., Marjeslad, "ett tack" Sv.

Psalmb. 460
·141l. 1. L, Gbg ...... . .. . .. .. . .. .

100:
30:-·
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1412. A. M., lanlla bruk, löfte på 90
år,Jagen, 'l j uh 1950 ....... .
141 3. r. L, Bohus Bjö rk ö ......... .
1414. A. N., Bjämum , "e tt litet höst
offer"
14 J 5. H. H., Virserum, "Herrens tiond e"
14 16. Koll. i D uvecl
14 24 . N. B., Tranås, " missi ons:il'l,d
tr:idet"
. .. .... .
1425. Ki nakretsen i Örebro - lO
1426 . E. o. F. R. , l·.S.A., "ti ll Jenn y
Nordfors minne" . .......... .
1427. E. B., Tråvad, en blomma på Ca
rin Johan sso ns g rav
..... .
1428. G. D., Skövde, "födclsi'dagsblom
mor 20/l0" ... ............ .
1429. " Fein Veti3ndak retsen för SMK"
14 30. S. T., Sthlm, till A.. Haglund s un
derh .
1'131. " Ellen Petersons minne"
1432. Testilmentsmede l efter avI. frö
ken Kilrolin a And ers so n, Sthlm
14 3~ . Koll. å K.F.U.K., Hälsingborg 27/9
1434. E. P., Lund .. .....
J 435. SMK: s syfö ren ing , Malmö
1436 . Offer vid Länkmöte i Malmö 30/9
1437 . M . B. o. E. O, " till SMK" .. .
1438. Koll . å Buddistkretsen i· Väx jii
9/ 10
....
1439. G åvor fr. Kinakret sen i Växjö
lO/lO
................... .
1'140. B. o. S H , Växjö ..... . . . . . . .
1441. A. A., d:o
1442. ](inal än ken i Burcå ....
H·j;. M. o. ]. M. , Tranås
J444. Grup pen Ki n ~vän ner , Trell ebo rg
1445. On ämnd, Raus
........... .
144 6. S. S., Sthlm, till bmiljen H ag.
lunds utresa ............. . ..
1447. N. H., till d:o ..
. ... ... "
1448. " Missi onsg1l v or 13/10" gm M. L.
1449. "En tack samhe tens gåva för vad
Jag fått som länk"
1450. V. O., Örviken, gm A. B., Skel·
leftd
145t. H. R , Burd, g m d:o .. , ' .. ..
1452. Kinakretsen. Lul eå
1453. Koll. i Örberga 4/ 10
1454 . D :o i Björkliden 30/ 9, Jörn s fii r·
saml.
ltj55. D: o i Granbe rgsträsk 1/10, d:o
14 56. D:o i Granberg 3/10, d:o
14 57. D:o i Ullbergsträ,k 4/ 10, d: o
14 58. D: o i Renström 7/10, d:o .. .
14 59. D: o i Jörn 5/LO d:o .. .... , .
...... , .
1460. Gm E. L , No rsjii
146 1. S. K . M . F., Kristian stad
1462. E. o. A. K ., Sthlm, " till S.M.K."
146". C S., Bjiirköby
1164. A. G ., Sthlm, " missi onsoffer"
l165.

B. o. K. L., Sv. Ps. 241: 3 ..

1466. Offer fr ån mi ssio::1sgruppen ä
K.F .U.M ., Gö vle

50:
10: 
200:
60: 
10:
80:
100:

25:
5:

20:
8 5:
50: 
100:
5 12:48
52: 10
10:
50: 

11 5:
5:
41 :37
U 4: 50

10:
50: 
200:
50:
124 : 20
100:

10:
100:
20:
10:
100:
50:
57:
26: 
2"1 : 27
34 : 13
18:

30: 

3 1:79
19 :1 2
23 :
,,0 : 

10:
10:
15:
25:

50:

1467. E. L, o. E. K. , Omma, i st. för
blommo r vid Carin Johan sso ns bar 20: 
1468 . Kin ak retsen i Köping, okt ober
kvartalet
...... ... .
55:
1469. A. P., Kumla
30: 
1470. J. F. E., U.SA
40 : 
1471. E. J. , V etianda, en bl omma vid
vännen Ester Samuelssons bår
25:
147 3. C S., H ok
....... . . .
20:
]<l ~.i. F. J ., Karl sk":,;a
25: 
14 75. J. A. N ., Karlgå rd . g m A. B.,
Skellefteå
J O: 
S. o. G . B., Bromma, till mi ssio
rern as utresor
50:
1477 . E. E. , Bromma
20:
1478. Koll. el sy förening,Jag i Boliden 22 5: 
1479. Johanni sfo rsg ru['pcn, S:ivar
62:75
1480 . Koll. i Sva nströms bönhu s 14/10 100 :
1481. D: o i Sunne 15 / 10
38 :
148 2. " G- r"
20:
1483 . D. Ö., Uppsala
50:
1484. S. S., Sthlm
....... .
25~
ltj85. H . L, d:o ........... .
30:
1486. N. L , N orrtälje, I st. för blom
mor vid Knut Almgren s bår
100:
1487. Kin ak retsen, Gbg, till Runa o.
Gösta G oes samt May H olm
st röms underh.
. ..... , .
700:
1488. Eleverna vid St. Sigfrids folkhög
skola, Växjö 11 / l0 ......... .
35:
1489. J. N. , Gbg, " för Japan"
25:
1490 On ämnd . Ystild
3:
1491. A. M ., iannasked ebrunn
20:
149 2. A. k, Södertälj e
10 : 
1493. Kinakretsmöte, Skellefteham n 16/10 27:
1494. Ur Senapskornets sparbössa, Lid·
köping
.......... . 210:
1495. Koll. i Götene kyrka .. . .. .. "
65 :
1496. D :o i Holmest~d s k\' rk a ..
370:
l4.97. D :o ii Götenek onferensen
23 1:84
1498. A. L., Malmö . . .... . ...... .
12:
14 99 . F. S., Klgc ..
10:
1500. Några vänner i Hu skvarna, en
minnegåva på Adin a Lindqvists
70-årsdag
.............. .
50:
I SO l . D el av koll. på Strömsborg
10:
1502. K.F.U.K., Karlskron a. sparb.-töm
ning, till Ell a Nil ssons un derh. 176: 5 2
1503. K. G , Leksand
.. .. ... .
20: 
1504. H . o. E. J.. Jönkö ping ..
200:
1505. " I tacksamhet till Gud av min ~Is
kades minne pa - ~·å r sföde l seda
gen 24/10, A. W."
72:
1506. Koll. i Nyholm, till M aja Lund
marks underh.
. ....... . 112: 50
150 7. H. E., Mjölby ..
10:
1508. "Ett kärlekens tack. den 25 okt.
1926"
. : ....... .
20:
1509. S. R., Falun
....... .
25:
15 1 2. E. V. , Ektt , till Hanna o. Selfrid
Ershammars underh .
25:
1513. Bjuråns D. U. F , koll. 22/ 10 ..
62: 
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IS14.
lS15.
1516.
IS 17.
l) 18.
1519.
IS 20.
IS2J.
IS 22.
I S23.
IS·24.
IS2S.
1526.
I S27.
1528 .
IS29.
1530.
153 1.
J 532.

I S 3 3.
IS 34.
J S3S.

l ~ 36 .
J ') ,,8.
I S39 .
I S40.
I S4 1.
IS42.
I S43.

IS44.

vid skördefest i
1/3 av ink.
Skärvsta
.... . .. .
Madängs Kri stI. Ungdomsförening
Koll. vid mi ss ionsstund ho s
Kinavänne r i Vad stena . . ...... )
E . W., Björköby ........... .
Koll.' i'Bj'örköby 17/10 ..... .
M. ]., Björköby ........... .
Koll. fr. Kinamissionens Vänner,
... . ... "
V etianda 18/10
Gåva fr. d:o, d:o . .. .. .. .. .. .
S. L., d: o .. .. . ... .. ...... .
Koll. i Naglarp 19/10
"Två vänner i Ulriksdal" ..... ..
Hälften av koll. i d:o 20/10 ... .
Resebidr. fr. d:o .. . ... .. .. . .
Koll. v. församlingsafton i Tegna
by 22/ 10, Hemmesjö församI.
TingS'l'd s kyrkl.
sykret s 23/10
Djura kyrkl. sy kret s 23/10
Skyttemål a k)'rkl. sykre ts 23/ 10
Ulfsryd k)'rkl. sykrets 23/10
Koll. v.
sykretsarnas sammandr. i Tingsryd 23/ 10 ... . . .. .
Yttre K ä llehult s sykrets 24 / 10
Koll. fr. d:o 24/10 ..,.
D :o på Kinakretsen l Nässjö
2 5/ 10
...... "
D: o i Ulricehamn 26/10
" Korban"
......... .. .. .
"Ett löfte"
.. .. .. . ..... .
H. T ., Lund, "till minnet av min
älskade M or"
. . .... . ... . .. .
... . . .. . ..... .
I. O., Mörsil
G. S., Färnabruk .. ... . ..,... .
C. L. G., Älvan
.... . ... . .
Koll. i Ku sma rk 28 / 10 .. . .. .

154 S. Piteåiänkarnas missionsgåva
1546. E. A ., Borås ... .. . .

18S :
SO:

70 :
SO:

Krono r 13.41 3:05

60:
10: 
63:6S
100:

Särskilda ändamål
1408 . L O., Sthlm, till barnh. i Sinan
1417. L. M. F ., till Maria Engver, a tt
anv. efter gottf. .. .... . . .. .. .
1418. D:o till Ell a Nilsson, d: o .. . .
141 9 . D:o till H ann a Ershammar, d :o ..
1420. D :o till Runa Goes, d :o ..... .
1421. D:o till Ingrid Malm, d:o ..
1422. D:o till M a rgit Cederholm, d: o ..
1423. Gm d:o till Gösta o. Run a Goes,
d:o
........ ,.
1472 . H. 1., Älgarås, till barnh. i Sina n
ISI O. S. W., Uppsala, till I Aspberg,
att anv. efter eget gottf.
ISll . D: o, d:o, till Maria Pett e rsson
för d :o
I S37 . T. N., till Ella Nilsson för
"julfirande" enl. överen sk.

8S:
415:
30: 
131:57
20:
50:
IS:
71 :34
400:
400 :
100:
100:

S: 

300:
300:
200:
200:
200:
150:
30:
2S:
10:S:

15 : 

- - -- -- -

73: 
100: 
27:5S

Kronor
Allmänna Mi ssionsmedel
Särskilda Ända må l

102:37
121:
SO : 
25:

SII))!/l1C1

1.440:
13.41 3:05
1.440 :

under oklo be,' månad 1950
KRONOR 14.853:05

MED V A RjHT TACK TlLL VARJE GlV ARE"

10 :
S:
20:
I S0 : 
12 7:

" Sänd dil! bröd Öve,. 'l'aIWet,

fti,. d" del lillbaka. Pred,

I)'

i lidem längd

11: l . " H os dig, H erre,

är n,id. Ty d/l ,'eder gäller "ar och en efler hans
.~;irni 17g(Ir . 1J

Ps . 62: 13.
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Marana ta
Av Erik Folke
I aposteln Pauli sista hälsning till försam
lingen i Korint i hans första brev finna vi
dessa ord: Marana ta , som av somliga åter
givas med: Du, Herre, kom I och av andra
med: Herren kommer.
Marana ta tror man vara ett hälsningsord,
som de första kristna använde som ett slags
lösenord inbördes. I den tid, som då var,
när Jesu bekännare voro trängda på alla si
dor, blev för dem det saliga hoppet, löf
tet om Herrens tillkommelse, det säkra och
fasta ankare, som nådde innanför förlåten,
där det var tryggat i den himmelska Över
step rästens vård. Så ägde de en full förviss
ning om , att de en gång efter alla tidens
stormar skulle nå den lugna hamnen. Där
för hälsade de varandra med dessa ord: Ma
rana ta, Herren kommer.
För oss, inpå vilka tidernas ände har
kommit, som sålunda leva i tidernas af ton
skymning, bör det vara kärt att använda
samma hälsning inbördes.
Det är en hälsning, som har uti sig en
väckande innebörd. Vår Herre kommer. Äro
vi beredda att möta honom) Ha vi måhän
da låtit överväldiga oss av sömnaktighetens
ande, så att vi somnat in så djupt, att vi ej

märka de varnande tecknen, varpå vår tid
är så rik. Frestelserna, som mötte vår Frälsa
re i öknen, möter nu hans lärjungar: att vin
na denna världen, att njuta av denna värl
den och vinna storhet i den. Och dessa fres
telser komma liksom då under ett förrädiskt
sken, så att hjärtat lätt blir fångat. "Vad
jag säger, det säger jag till eder alla: va
ken", så lydde Jesu varnande ord till hans
första lärjungaskara , så lyda de ock nu till
oss, som denna tid vilja följa honom.
" Herren kommer" är ett mäktigt väckan
de budskap också till de människor, som
vandra främmande för sin Gud. Herren sä
ger att vid tiden för hans ankomst skall
ångest komma över folken. Något av den
na ångest finnes hos varje världsmänniska,
och det är därför, som budskapet om Her
rens ankomst äger uti sig en mäktigt över
bevisande kraft. låt det därför bliva för
kunnat för människorna att Herren är nära .
"Herren kommer" har också en starkt ma
nande innebörd. Aposteln Paulus skriver till
korintierna: "Jag nitäl skar för eder såsom
Gud nitälskar, och jag har trolovat eder med
Kristus och ingen annan för att kunna ställa
fram inför honom en ren jungfru, men jag
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fruktar, att såsom Ormen i sin illfundighet
bed rog Eva, så skola till äventyrs också ed
ra sinnen fördärvas och dragas ifrån den
uppriktiga troheten mot Kristus ." Ja, han
påpekar i sitt brev till efesierna, att Kristus
ville själv "ställa fram församlingarna inför
sig i härlighet utan fläck och skrynka och
annat sådant, fastmer skulle hon vara he
lig och ostrafflig." Skola vi bliva passande
att vara brud åt en sådan brudgum på hans
stora högtidsdag, måste vi i kärlek växa j
alla stycken upp till honom, som är huvu
det, Kristus. Växa till, fullkomnas, så att
det må komma därhän, att han "på den d a
gen förhärligas i si na heliga och beundras
j alla dem som tro." Herren kommer, och
han kommer snart. Skall hans brud d å vara
klädd i sin skinande vita skrud' Vi behöva
p åminna varandra, att Herren kommer.

Fru Elsa Engbäck 60 år

Men denna hälsning innebär ock en kraf
tig uppmuntran. Vi se, hur dagen nalkas.
Visserligen är det ägnat att injaga bävan
och skräck hos Herrens klena hjord att se,
hur fienden rustar sig till allt skarpare an
grepp på Guds folk . Hela den mot Guds
rike främmande världen sammanföres till en
allt starkare enhet och arbetar efter en allt
mer m ålmedveten plan för att göra Guds
verk i världen om intet. Med feberaktig iver
ske förberedelserna för att kunna mottaga
den man , Satan skall uppväcka för att tjäna
som verktyg i den sista stora striden mot
Gud och hans Krist. Då blir budskapet, att
Herren kommer, och att han skall strida för
sitt folk, så outsägligt ljuvligt.

En av de våra, som ej längre aktivt tjänar
inom v<lr mission utan nu har sitt verksam
hetsomr<lde inom en annan krets. fru Elsa
E71gbäck, född Engström, fyller den 3 de
cember 60 år, och hennes vänner inom SMK
vilja med anledn ing av högtidsdagen fram
föra sina varma lyckönskningar. Fru Eng
hJck utreste till Kina såsom missionär inom
SMK ii r 1921 och återkom till hemlandet
1927 . En andra arbetsperiod i Kina pågick
till år 1935, då missionärspard Engbäck av
hälsoskäl måste återvänd a ti 1I hemland et.
Fru Engbäck är nu prästfm i Kölingared,
där hennes make är komminister, och vi till
önska henne en ljus och lycklig högtidsdag
såväl som en välsignelserik framtid. Vi min
nas med tacksamhet hennes insats i Missio
nens gärning och tro att Herren alltfort an
vänder si n tjänarinna till stor välsignelse.
" Ljus är utsått för den rättfärdige och
glädje för de rättsinniga. " Ps. 97: Il.
lHartin Lilldeil.

Den dagen är den stora frälsningsdagen
för .alla, som vänta honom . Det är förloss
ningens dag, ty det är Herrens Jesu dag.
Och kan d et väl givas något större än att
få se honom själv, som han är i sin nåds
härlighet i sin kärleks härlighet, att få äga
honom själv, att vara i evig, salig förening
med honom, vännen framför andra vänner.
Då får Själen i salig kärleks smärta med To
mas utropa: 0 , Min Herre och min Gud.
Advent är inne. Advent säger oss, att
Kristus kom en g ång att genom offret av
sig själv borttag a m:1l ngas synder, och advent
säger oss ock, att han för and ra gången skall
202

låta se sig utan synd, till frälsning för dem,
som förbida honom.
Den ständigt nya adventshälsningen lyder:
Marana ta. Herren kommer. Vår Herre,
kom'
(Ur Missionstidningen Sinims Land 19 31)

SINIMS LAND
skulle vara oss en stor glädje och uppmunt
ran om många av Missionens vänner kund e
deltaga i dessa möten . Varmt välkomna I

KinaIänkarna i Stockholm

Bönemötena för SMK
Tisdagsbönemötena för SMK i Stockholm
på Missionens expedition upphöra för året
efter den 12 december men börja igen den
9 januari 19S1. T. o. m. ti sdagen den 12 de
cember samlas " i alltså till bön på expedi
tionen kL 19.30 varje tisdag. Och fr. o. m.
den 9 januari samlas vi åter samma tid och
plats. Missionens vänner hälsas varmt väl
komna I

Försäljning för SMK
Försäljningen för SMK, som våra syför
eningar i Stockholm anordna, bliver i år
onsdagen den 6 decemher. Vi meddela här
om även p å annan pi ab i detta nummer av
vår tidning, men vi vilja också på de nna
plats påminna om denna betydelsefulla dag.
Andra vänner än de som tillhöra syförening
arna bruka minnas försäljningen och sända
gåvor till den, och vi äro mycket tacksClm
ma härför. M å försäljnin gen av Missionens
vänner ihågkommas i. förbön om att den må
bli vad Gud i sin oändliga kärlek och nåd
menat att den skull e bli .

Försäljning på Duvbo
anordnas av Syföreningen ljusglimten där
på Missionsh emmet lördagen den 9 dec.
med början kL 17 . Alla hälsas va rm t väl
komna I

Missionsdag i Duvbo
Komminister Erik Sven er i Duvbo har
godhetsfullt inbjudit Svenska Missionen i
Kina att söndagen den 10 dcc<:mber anordna
en missionsdag i Duvbo kyrka. Vid högmäs
san kL 11 predikar missionsföreståndare
Martin linden i högmässan, och kl. 18 an
ordnas missi onsafton med flera talare. Det

anordna adventsfest torsdagen den 14 de
cember kl. 19.30 på Hushilllskolan Marga
reta, Drottninggatan 69. Anmälan om del
tagande bör göras senast den 12 december
till SMK :s l' xpedition. Dessa advents fester
ha föregå ende år bjudit på ett rlkt och om
växlande program, och dett a blir säkert fal
let också i år. Vi ha alltså all anledning att
vänta en god och välsignelserik afton. Kom
därför själv med och tag gärna med en kam
rat eller vän I

U tresande missionärer
Såsom synes av ett meddelande på annat
ställe i detta nummer av vår tidning avreste
missionärsparet F rances och Åke Hag lund
och fröken Floren ce von Malmborg den 7
nov. från london med å ngaren "(husan".
Enl igt tidtabellen skola d e komma till Hong
kong den S dec. Där måste de byta båt men
fortsätta så fort som möjligt till Japan . Må
dc följas av missionsvännernas förböner
och tacksägelse I

Hans Stjärna i Östern
Mi ss ionskalendern Hans Stjärna lOstern
är nu färdig för försäljning och vi ha dag
ligen glädj en få expediera den till olika kö
pare. Den rek vireras fr ån Svenska Missio
nens i Kina expedition, Drottningga ta n SS,
Sto ckbo /m. Sidoantalet är 120 sidor och p ri 
set kr. 2: 75 för häftat ex., 3: SO för kar
tonnerat och 4: 50 för klotb. Då min st 5 ex.
rekvireras av kalendern, lämnas 25 % ra
batt. Fraktkostnaderna ingå icke i dessa pri .
ser.
Det är av stor betydelse för oss att upp
lagan blir slutsåld, och vi bedja dä rför in
nerligt tidningens läsekrets: Hj älp oss att så
snart som möjligt få upplagan slutsåld I

Bed för missionärerna!
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På vag till Japan
Den 7 november avreste ett sälJskap SMK
are från England med s/ s "Chu san" för att
via Hongkong resa ut till Japan. Det var
missionärsparet Frances och Åke Haglund
med fyra barn och fröken FJorence von
Malmborg. Makarna Haglund ha såsom tor
de vara bekant förut varit ute som missio
närer i Kina. Nu var vägen till det förra
arbetsfältet stängd , och de drogo i stället
till Japan , för att där verka Herrens verk.
Fröken Florence von Malmborg reste ut så
som lärarinna för missionärsbarnen. Då Hag
lunds komma till Japan, ha vi nämligen 10
eller möjligen 11 missionärsbarn därute,
som äro skolpliktiga, och meningen är att
fröken von Malmborg skall hjälpa de äld
re av dessa barn med deras undervi sning.
I Missionstidningen Sinims Land för den
30 oktober skildrades högtidsstunden, då vi
här i Stockholm voro samlade för att säga
farväl till våra vänner. Och i förra numret
av vår tidning fanns ett referat från ett av
skedsmöte i Jönköping. Familjen Haglund
reste redan den 21 okt. från Göteborg och
tillbringade tiden mellan den 23 oktober
och 7 november hos släktingar till fru Hag
lund i England. Fröken von Malmborg fingo
vi säga farväl till här i Stockholm den 4 nov.
och samma dag avreste hon på kvällen från
Göteborg. Hon kom alltså till England den
6 november och redan följande dag gick
färden vidare.

Från England h a vi haft hälsningar från
våra vänner, och det har varit en gläd je att
få läsa dessa hälsningar och se huru frimo
digt de draga åstad. Florence von Malmborg
skriver, att hon är mycket lyck lig att ha hun
nit så långt och att allt gå tt så bra. Hon sku l
le på båten få fröken Ester Svensson från
Svenska Alliansmissionen tilL hyttkamrat
och tyckte båten såg trevlig ut. Frances Hag
lund sk river, att det på tåget till båten var
en mycket blandad skara: kineser, folk från
Indien och andra. Åke hade hälsat på ett
barn genom att tala kinesiska och fått svar.
Hon skriver också: "Vi äro g lada att vara i
rörelse igen och att få resa ut i Herrens
tjänst." Hon ber om si n hälsning till alla
vänner och skriver: "Vi gå med glädje, ty
vi äga löftet 'Se Jag är med eder', och vi
veta att han är med oss. Gud signe alla där
hemma !"
Kanske kilnna vi få ytterligare någon häls
ning från dem i tid för at t kunna taga in
den i detta nummer av vår tidning. Men
om vi ej. få någon sådan hälsning i tid, så
må detta vara en påminnelse om våra vän
ner och en vädjan om förbön för dem. Må
de få en god resa och en god ingång i Ja
pan I Må de där få bli till stor välsignelse
och må alla deras behov bliva fyllda i ett
rikt mått och på ett härligt sätt I

A ngaren "Chusan" , med 1,jlken de t'å,." resa till H ongkong.
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Florenee von Malm borg

Framme!
Mishima nästa I Äntligen! Ivriga röster
har gång på gång frågat: " Är nästa Mishi
ma" och vi har sagt: "Nej, vi måste ige
nom en mycket lång tunnel först". Och nu
är den långa tunneln passerad. Det tog 7
minuter att komma igenom den. Mishima
breder ut sig över slätten. Vi säger farväl
till våra kamrater, som fortsätter till Nu
mazu, den närmaste staden.

När jag tänker tillbaka på min vänskap
med Florence, ser jag henne för mig en maj
afton för tio år sedan. Många av hennes
vänner hade då samlats i det vackra hem
met ute i Saltsjöbaden för att fira hennes
studentexamen, och efter att ha lekt och
glammat ute i det fria drog vi oss inomhus,
där samvaron avslutades med en andakts
stund. Nu stod festföremålet i dörröppning
en med sin uppslagna bibel i handen och
sökte tolka vad hon tänkte och kände vid
denna milstolpe i livet. Det var så naturligt
j Llst för henne att, när hon ville uttrycka sin
tacksamhet för de gångna barndomsåren och
sin förhoppning inför framtiden, välja ut
gångspunkten för vad hon hade att säga
från Guds ord, ty ur denna källa var hon
sedan tidigaste år van att ständigt hämta
ny kraft för alla livets förhållanden. Florence
är ett lyckligt exempel på hur den i en gud
fruktig hemmiljö grundade barnatron ut
vecklas till en fast förankrad livsåskådning.
Under de år, som förflutit sedan detta till
fälle, har jag ofta mött Florence på som
marmöten, i studentföreningen och nu se
nast l den Unga KMA-gruppen i Stockholm ,
där hon stått som vår ledare, och jag har
alltmera lärt mig att värdesätta henne som
kristen och kamrat. Försynt tillbakadragen
men samtidigt öppet frimodig har hon rört
sig i vår krets, lugn och samlad mitt bland

jäktade och förströdda, alltid villig att hjäl
pa i råd och dåd. Hon är en särpräglad na
tur, och man har hela tiden anat, att hen
nes levnadsväg inte skulle löpa längs de
gängse stråken. Samvetsgrant och grundligt
bedrev hon sina humanistiska studier, men
med sin mer meditativa än nyttobetonat yr
kesmässiga läggning har hon vidgat sitt kun
skapsfält långt utanför sina fackområden.
Detta kom särskilt väl till synes under bi
belsamtalen, då hon med sina inlägg och
frågor visade hur förtrogen hon var med
hela den religiösa tankevärlden.
Utan att hon själv egentligen medvetet
berett sig därför kan hennes studietid sägas
vara en nödvändig förberedelse för den sto
ra uppgift som hon nu trätt in i. Missio
nens sak har från tidigaste år varit föremål
för hennes varma intresse och förböner, och
det är vår förhoppning, att Gud nu skall
bereda henne rika tillfällen att göra en väl
signelsebringande insats på den viktiga ut
post i Hans rike, som missionsfältet i Japan
utgör.
15.11.1950.
lVJ.ärta Wallin.
Fröken Florence von Malmborg är född
den 14 Januari 1922 och dotter till SMK:s
ordförande kommendörkapten Oscar von
Malmborg och hans maka, fru Otta von
Malmborg, född Stockenberg.
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Ingen var oss tillmötes vid stationen.
Erik gick genast till den man, som förmed
lat köpet av huset, och han följde med och
öppnade. Tillsammans med flickan, som
följt med oss från Karuizawa och som skall
hjälpa mig med hushållsarbetet, begav vi oss
i väg till vå rt hus. Det hade redan börjat
skymma, och det småduggade. Det var skönt
att vara fr:tmme , att komma hem. Det är
lustigt att gå husesyn i ett japanskt hus. Runt
stÖrre delen av huset men också rakt igenom
löper en gång med trägolv . Väggarna till
själva rummen består av skjutdörrar. De äro
gjorda av ett ga llerverk av trä, klätt med
tunt papper och med ett litet fönster mitt
på. Litet opraktisk t tycker vi ovana. Är man
det minsta oförsiktig, petar man lätt ett h å l,
och den fina ytan ser bedrövlig ut. De fles
ta väggarna mell:tn rummen är också skjut
bara, men de är klädda med tjock mönstrad
tapet. Det finns massor av mönster och fär
ger att välja på. Precis som när man väljer
tapeter till riktiga väggar hemma. Rummien
har inte trägolv utan är täckta av tjocka
stråmattor, tatami. På dem sitter, äter och
sover japanen . Ett rums storlek beräknas tE
ter hur många "mattor" det har.
Dagen hade börjat strax efter kl. 4 , och
vi var ganska trötta . Lastbilen med sängar
och sängkläder m. m., som lämnat Karu
izawa s:tmtidigt som vårt tåg, kunde vi inte
vänta på länge än. Vi lade ut ett tunt täcke
på golvet och lade oss med kläderna på.
Gång på gång hörde vi avlägset motorbuller,
men när klockan blev 11, önskade vi av
hela vårt hjärta, att bilen skulle ha stannat
över n:ttten någonstans, och vi somnade på
nytt. Plötsligt väcktes vi kl. 3 av Mr Yama
d<is röst. Han är vår tolk, och hade följt
med bilen. Det är 100 meter ut till lands
vägen, där lastbilen stod vid en gatlykta,
som gav gott ljus. Vägen är för smal, för
att man skulle kunna köra ända fram till
porten. Därute lastades nu av, och vi hjälp
tes åt att bära hem sakerna. Chaufförerna
hade uttröttade lagt sig att sova omedelbart.
Resan med den gengasdrivna bilen had e ta
git betydligt längre tid, än de räknat med,
men att allt gatt utan missöden är ett stort
ämne till tacksägelse. Vid S-tiden bjöds
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chaufförerna på te och kakor, och så var de
redo att fortsätta till Numazu.
Nästa dags eftermiddag hade vi de första
besökarna här, en rad barn, som ville bekan
ta sig med de utländska barnen . De äldre av
dem talade om att de gick i söndagsskola.
Den hålles kl. 8 på morgonen, och två rara
flickor ville komma och hämta Gunvor och
Kerstin nästa morgon. "Och så brukar vi
ha med oss 50 sen till kollekten" , talade en
liten pojke om. Det är knappt ett öre. Efter
en stund kom flickorna tillb:tka med Nya
Testamentet och frågade, om vi också hade
ett sådant.
Strax före kl. 8 nästa morgon vandrade
flickorna i väg tilll söndagsskolan . För sä
kerhets skull sände jag med köksflickan,
och vi andra beredde oss i stället att gå till
förmiddagsmötet kl. 10. Kyrkan är inte så
stor, men har ett utmärkt vackert läge vid en
av huvudgatorna. Ett 3D-tal ungdomar var
mellan kl. 9 och 10 samlade till japansk bi
belklass, som ledes av äldsten i församling
en. Han har under 20 år varit professor vid
Meiji universitet i Tokyo. Han är kristen
i tred je generationen . Det är den första sön
dagen i månaden och nattva rdssöndag. Sil
skall vi a lltså red:tn första söndagen få fira
nattvard tillsammans med den japanska för
samlingen. Pastorn var dagen till ära klädd i
jackett. Han hälsade på oss, men han kan
bara något ord på engelska. Äldsten däremot
talar god engelska, och han tog noga reda
på var vi bodde och lovade att komma och
hälsa p å. Efter mötets slut välkomnades fem
nydöpta till församlingen. Den utländske
missio nären, som komm it frå n Sverige och
Kina, kallades fram och välkomnades. Lika
så en äldre kvinna, som nyligen flyttat till
Mishima från annan ort.
D et finns ännu en kyrka i Mishima. Där
hålles möte på kvällen. Pastorn där predi
kar i sin kyrka i Numazu på förmiddagen,
och på kvällen har han möte här. Han hade
bett Erik följa med dit, och han kom och
hämtade honom. Ett 3D-tal ungdomar sam
lades. Erik blev ombedd att säga någ ot, och
han frambar en hälsning. Han talade på ki
nes iska och tolkades till jap:tnska av pas
~orn . Han har flera år varit i Manchuriet och
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I stormiga tider
Av Franle Harr;s
Då vi nyligen samtalade med en flicka
från ett högre läroverk, utbrast hon plöts
ligt: "Det är lätt för er utlänningar att le
va såsom kristna i edra hemländer, men det
är mycket svårt för oss kineser." - Vi på
minde henne om 2 Tim . 3: 12, där det he
ter: "Så skola alla de, som vilja leva gud
fruktigt i Kristus Jesus, få lida förföljelse",
men vi måste erkänna, att de kinesiska krist
na i dessa dagar äro utsatta för särskilda
svårigheter. En flicka, som deltog i våra mö
ten under ganska lång tid, beslöt sig under
förra januari månad för att bli en kristen,
och hon fick mycket snart utstå pinsam kri
tik av sin nya tro. Hennes klasskamrater
gjorde sitt bästa för att övertala henne att
"byta tänkesätt· ', att bli "mera f ramåtsträ
vande", och nu har hon dragit sig tillbaka
från de få kristna, som finns här. Hon läser
dock ännu sin Bibel och beder I Vi vänta att
Herren skaJJ föröka hennes tro och giva hen
ne frimodighet att öppet bekänna sin tro
på Kristus. En första årets student, som för
några månader sedan förklarade att han
funnit sann frid i Herren Jesus, kommer nu
mycket sällan till våra möten eftersom hans
vänner ha organiserat en liknande kampanj
i Taiyuan i Shansi och talar kinesiska bätt
re än engelska.
Så är söndagen, vilodagen till ända. En
ny vecka med uppackning och dylikt arbe
te ligger framför oss. Vi är inte vana vid att
sitta pä golvet och arbeta och äta. Vi behö
ver våra bord och stolar. En del reparationer
blir nödvändiga, och huset måste städas
rent. Visst är tatami-mattorna mjuka och
behaglig3. att gå på, men man sliter strum
por alldeles oerhört.
Vi tackar Er allesammans för all förbön.
En stilla, ödmjuk glädje fyller våra hjärtan,
en förvissning om att Gud även i detta land
har en uppgift åt oss. Bed, att Han må
hjälpa oss med språket och att vi redan nu
må få bli till någ on välsignelse och hjälp
för dem, vi möter på vägen I Ingrid Malm. ·

mot hans tro . En annan, som tid igare visat
livligt intresse, har också plötsligt upphört
att besöka oss, detta av fruktan för att han s
kamrater skola tänka att han är reaktionär
och icke tillräckligt framstegsvänlig. Huru
träffande är ej ordet om att fruktan är följ
den aven förbindelse mell3.n okunnighet
och svag tro I De som ha sin tro förankrad i
Jesus Kristus, och som ha lärt känna sin
Bibel, kunna bli i stånd att bestå provet
även under den nuvarande fruktansvärda
oppositionsstormen i Kina. Men d e behöva
våra förböner.
Vid Tekniska Skolan här i vår närhet ha
de de kristna studenterna en mycket svår
tid, särskilt i de små gwpperna för gemen
sam kritik, där klasskamrater bekänna sina
fel för varandra och kritisera sina student
kamrater. Då oppositionen mot kristendo
men nått sin höjdpunkt, uppsattes ett med
delande från skolans ledning på anslagstav
lan. Det lydde: "Vår uppgift är ej att för
trycka de kristna utan att i fortsättnin,lSen
vidmakthålla den religionsfrihet, som garan
terats av Folkets Regering i Kina . Vi böra
dock göra vad vi kunna för att hjälpa dem
utbyta sitt tänkesätt .' · - För att detta skall
kunna åstadkommas äro alla, av vad slags
stånd eller samhällsklass de än må vara , nu
mycket upptagna under fritiden. Så mycket
tid de kunna spara härför skola de åhöra
stora allmänna föreläsningar och seda n del
taga i diskussionsgrupper. En professor, som
vi samtalade med, sade därför: " Vi ha ald
rig någon fritid, inte ens fö r vårt tänkande
och vår begrundan."
.Men hur är det med de kristna i allmän
het ) Äro de alla f)rllda av fruktan, så att
de draga sig tillbaka) Vid Chungking-uni
versitetet, där det evangel iska studentför
bundet börj3.de arbeta för fem år sedan,
fortsätta de kristna med att samlas regelbun
det tiJl gudstjänster på söndagsförmiddagar
na i en av universitetets byggnader, och det
är ett hundratal som samlas varje gång,
hälften studenter och hälften folk från
landsbygden däromkring . Motståndet i
detta universitet är lika svårt som I de mInd
re läroverken , och det riktar sig ocks<1 sä r
skilt mot de kristna, som befinna sig nära
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gränslinjen, de yngre, svagare och med
mindre kun skapsmått.
En kvinnlig stud ent, som för mind re än
ett år sedan blev en kri sten , är anledning till
stor glädje för dem som känna henne. Hen 
nes tro på Gud, hennes frimodighet då det
gäller att vittna om honom och hennes ivri 
ga intresse för bibelstudier är i sanning en
stor uppmuntran för oss. Hennes vän, som
förut var en ledare för de kristna, är i fäng
else för att undervisas i de nya politiska be
greppen. Ehuru ingen har hört något fr ån
honom direkt under de senaste fyra måna
derna, och fastän ingen vet när han kommer
att frigivas, är hennes tro på Guds oändliga
kärlek och godhet ännu vissare än den förut
varit. Hon och några andra kamrater till
bringade för ett par månader sedan en tid
i en annan stad för att där utföra praktiskt
arbete i samband med sin studiekurs. En
lördag kom hon på besök utan att veta att
det skuIle bli dopförrättning följande dag .
Huru fröjdades hon inte över att få bli en
av de tjugotvå studenter som tillsammans
med tre andra den söndagen genom dopet
upptogos i den kristna församlingen I
Vi ha tidigare berättat om en förman v id
en fabrik. Han blev fängslad i januari sam
tidigt med den nyss nämnde kristne stu
denten och andra, som fördes bort, ankla
gade för att vara speciella ombud för den
gamla regimen. Han blev emellertid frigi
ven och kom genast till oss i vårt hem, där
vi voro samlade till bibelstudium . Vi reste
på oss och hälsade honom med glädje väl
kommen i vår mitt och sjöngo sedan en lov
sång. Hans strålande ansikte och hans vitt
nesbörd om Guds godhet mot honom under
dc två månaderna i fängelset kunna vi ald
rig glömma. Han berättade, att många av
dem som vOrO i fängelset gräto, klagade
sin nöd och uttalade förbannelser. Men de
två kristna förmanade dem och predikade
evangelium för var och en särskilt. En flic
ka förklarade dem vara Guds representanter.
De besvarade mångas frågor, tröstade and
ra och lade märke tiIl, att de som förkastade
evangelium om Kristus alltid hade det svårt,
ofta gräto och voro fyllda av hopplös bit
terhet. Under tiden i fängelset läste han ige
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nom hela B ibeln, och ol ika personer låna
de hans Bibel för att läsa del ar av den. Han
har under de senaste två å ren sam lat en
grupp, bestående av tjugo arbetare, som
kommit till tro på Frälsaren . De ha samlats
tre gånger i veckan, men nu äro de sking
rade, och han ser sig om efter en annan ar
betsuppgift, i vilken han kan arbeta för
Herren och vinna människor för honom.
Det finns också annat av uppmuntrande
natur. För fjorton dagar sedan beslöt sig en
professor vid universitetet för att tro på
Jesu s såsom sin Frälsare. Han har förut vid
upprepade tillfällen samtalat med missio
närerna om den kristna tron, och han fatta
de nu sitt beslut, fastän han väl visste, att
detta steg kommer att leda till framtida svå
righeter och prövningar.
Under de senaste månaderna ha missionä
rerna blivit mer och mer uppmuntrade av
lantbrukare och annat landsbygdens folk,
som vi sat stor beredvillighet då det gäller
att lyssna till Jesu evangelium . Varje efter
middag under flera veckors tid har min
hustru utfört sjukvlI rdsarbete bland de fat
tigaste i detta distrikt, och hon har därvid
haft tillfä lle att tala med många om fräls
ningen i Kristu s. Varje vecka ha vi regel
bundet två möten för dessa och använda
oss a v stora tryckta plakat och flanellograf
bilder för att illustrera de bibliska sanning
arna. En kvinna, som icke kan läsa, har vi
sat särskilt stort intresse för dessa lektioner.
En kväll voro hennes ögon svårt inflamme
rade, och vi sade henne då, att vi skulle
droppa medicin l ög onen och bedja till den
ende sanne Guden, att han skulle göra hen
nes ögon friska igen. Nästa dag voro hennes
ögon mycket bättre, och hon berättade då,
att hon bett till " fru Harris ' avgud" och
drömt att en himmelsk varelse vidrört hennes
ögon och helat henne. Denna stackars kvin
na säger nu att hon tror på Jesus, men hon
känner ännu till så litet av sanningen, och
vi bedja därför särskilt till Gud att han skall
hjälpa henne att förstå.
Varje fredag eftermiddag ha vi guds
tjänst i det stora rummet i ett hem i nedre
dalen, som är omgivet av murar av lera. Där
tillbådos förr avgudar och förfädernas an
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Missionärernas och hemarbetarnas adresser
Vid denna tid på åre t bruka vi meddela
våra missionärers Odl hemarbetares adres
ser. Då det gäller adresserna till Japan vän
ta vi nya adresser, enär våra missionärer där
nu torde ha flyttat till det fält, som skall
bliva vår arbetsteg därute. Ännu ha vi emel
lertid icke fått dessa nya adresser, och detta
vårt meddelande behöver alltså snart att kom
pletteras. På ett brev från missionär Asp
berg har dock en av de nya adresserna an
givits, och vi angiva den såsom också de
andras adresser t. v. För Ella Nilsson göra
vi dock ett undantag, eftersom hon vistas
på språkskolan i Tokyo. Missionärsparet
Malms adress kom sedan det föregående
skrevs och införes här nedan.
Adresserna bl i alltså sålunda:

I Kina:
Miss IVfaria Pettersson, Swedish Mission,
Sinanhsien. Ho. China.
Rev. Arvid Hjärtberg, Swedish Mission,
Lo)'cmg. Ho. Chin-a.
Rev. and Mrs Gösta and Runa Goes, China
Inland Mission, Ipin Sze. China.
Miss Maria Engver, China Inland Mission,
1531 Sinza Road, Shanghai 23. China.

I Japaii:
Rev. and Mrs Joh. and Ingrid Aspberg,
Swedish Missio n,. Minami Hongo Cho
568 No. 2, Nltmazu. Shizuoka Ken.
Japan.

dar. Vi äro mycket tacksamma till Gud att
flera av dem , som samlas där, sy nas vara i
tron. Varje m?ndag komma fem eller sex
pojkar i ton åre:n hit för bibelstudier och
bön, och åtmi nstone tre av dem visa i sina
liv bevis för att de verkligen trO på Kristus.
Nyligen läste vi i en kinesi sk tidning en
sorglig berättelse om en student, som varit
kristen , men som nu :ltcrkaJlat sin kri stn a
tro och bytt ut den mot materialistisk filo
sofi. Då vi tänkte på hum många som i Ki
na i dag frestas på samm a sätt, påminde
Herren oss om sanningen i Jes. 53: 1 och 2

Denna missionär Aspbergs adress kan
också användas för försändelser till Hanna
och Selfrid Ershammar, Frances och Åke
Haglund, Margit Cederholm och Florence
von Malmborg.
Rev. and Mrs Erik and Ingrid Malm, Swe
dish Mission, House 3909, Mishi ma Shi.
Shizuoka Ken. Japan.
Miss Ella Nilsson, Y. W. C. A., Chioyda
Ku, Kanda, Surugadai, Toky o, Japan.

I hemlandet:
Ingeborg Ackzell, Inez Bölling, Gerda Car
len, Lisa Gustafsson, Lisa Lundberg, Ida
och Malte Ringberg, Estrid Sjöström, Olga
Styrelius och Emma Wåhlin, Missionshem
met DtI·vbo .
Hildur och Richard Anderson , Hot'sla .
Dagny Bergling, Storgatan 7, Stockholm.
Elsie och Cilrl-Johan Bergquist, Nygatan 15,
JÖllköpi7lg.
Anna Björk, Vasavägen 18, StocJ.J /ltld, eller
Svenska j\{issionen i Kina, Drottningga
tan 55, Stockbolm .
Ethel Blom, Brunnsgatan 10, Vämamo.
Lisa och HiIdur Blom, Postfack 20, Alvsjö,
eller Svenska Missionen i Kina, Drott
ninggatan 55, Slockholm.
Kerstin Danek, Aspövägen 68, AI"l'Sjö, eller
Svenska Missionen i Kina, Drottningga
tan 55, Stockh olm.
May Holmström, Riksrådsvägen 14, Enskede.

och gjorde den levande för oss: " V em trod
de vad som predikades för oss:; - - Han
sköt upp såsom en ringa telning. " Huru
ömtålig är ej en ringa telning r Huru lätt
blir den ej nedtrampad av människors föt
ter r Men Herren lovar a tt den skalJ växa och
skjuta upp. Gud själv kall skydda sina sva
ga m en växande barn. Detta är vår tillför
sikt, och det är förvisso ett av de viktigaste
skälen, varför Gud har låtit oss stanna knr
för att bi stå dem.
(Efter China's MiJlions.)
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Insänd litteratur
S är och fjärra/I 1950. Högtidsnummer ut
givet av Kvinnli~a Missions-Arbeta
re, Birger JarlsgJtan 67, Stockholm.
Pris kr. l: 60.
Detta högtidsnummer är även innevaran
de å r en synnerligen förnämlig och inne
hållsrik jultidning. Komminister Tore Norr
by skriver i en uppbyggelseartikel om förut
sättning för verklig f rid , flera missionärer
skriva upplysande och medryckande om ar
betet på olika missionsfält, såsom Lapp
land, Indien, T~l1ganyika, Korea och Tibet.
Grevinnan Estelle Bernadotte af \X/isborg
har skrivit en mycket intressant skildring av
en vecka i vildmarki:n på en ranch i I<lip
piga Bergen, och diakonissan Ingrid \X!erm
crantz skildrar huru den sven'ika di~koniss
anstalten, som snart fyller 100 ar, började sin
välsignelsebringande verksamhet.
Må
jultidningen finna många läsare!

l fl/ ()t tall .

Evangeliska Fosterlands-Stiftelse ns
Bokförlag, Stockholm 3. 51:a å rg.
Pris l: 45.

Omslaget till denna jultidning är synner
ligen vackert, ett verk av T rygve M. Da
vidsen. Vackra teckningar och bilder får
man också se inuti tidningen, och att text
innehållet är gott behöver nog knappast sä
gas. Det välkända förlaget är en bor,~ l: 11 här
för. SMK:s missionär Hugo Linder ~ir med
bland författarna. Han har skrivit om flyk
ten undan boxarna. Och dessutom finnas ar
tiklar till uppbyggelse och till stärkande av
kärleken till missionsgärningen samt berät
telser med gott innehåll. Köp och läs I

M. L.

En mycket vacker jultidning för barn med
ski Id ri ngar f rån missionsfälten i Afrika, l n
dien och Kina, rikt illustrerad, delvis i
brg . Rekommenderas varmt.

Uilder J'tlhelgen . Svenska Alliansmissionens
Förlag, Jönköping. Pris kr. l: 50.
"Under julhelgen" bjuder även inneva
rande år liksom tidigare på ett omväxlande
och rikt innehåll. Då jag sitter och ser pil
innehållsförteckningen, stannar blicken för
olika namn. Redaktör Efr. Palmqvist, som nu
HItt sluta sitt jordeliv, har skrivit om en glad
givare, och nog vilJil många läsa den arti
keln. Kyrkoherde Axel Hambraeus är ock
s.1 med bland dem som skrivit artiklar för
jultidningen, och mån.u.cn kommer säkert
att läsa den artikeln med stort intresse. Och
många andra namn kunde nämnas: missio-

Maria Hultkrantz, Nockebytorg 17, Brom
ma.
Judit Högman, Elfvinggården 9, r 254,
Brom ma.
Signe och Arthur Johanson, östermalmsga
tan 75, eller Svenska Missionen i Kina,
Drottninggatan 55, Sto ckholm .
Anna och Maria Linden, Igeldammsgatan
16, eller Svenska Missionen i Kina Drott
ninggatan 55, Stockbolm.
Ebba och Hugo Linder, Bergsringen 11,
Bro m ma.
l\1aja Lundmark , Svenska Missionen i Kina,
Drottninggatan 55, S,:ockholm.

Astrid Löfgren, Bergsätra Ing. B, n. b .,
Lidingö 2.
Maria Nylin, Kungsgatan 36, 6rebro.
Svea Pettersson, Forstmästarevägen 17, 5t11
l'eby, eller S.venska Missionen i Kina,
Drottninggatan 55, Stockbolm.
Ida Söderberg, Ö. Boulevarden 32, Kl'isl;an
stad.
Henrik Tjäder, NobeJvägen 86, Malmö.
Hilma Tjäder, Malmö AJJm. Sjukhus, Sjuk
hemmet Avd. F. , Malmö.
Gerda Tonnvik, Otium, Konduktörsgatan
12, A/in gJCis.
Hanna \X!ang, Örjansvägen 12, Frösön 1.

iV!. L.
S tjäl7lall fre/n Betfeh ril!. Svenska Kyrkans
lvfissionstidning n:r 25 år 1950. Ut
given av Svenska Kyrkans Missions
styrelse, Uppsala. Pris 60 öre.
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när Gideon Wikström, redaktör Fritz Hägg,
kommendör Karl Larsso n,
författarinnan
Ebba Segerstråle m. fl. Mera behöver säker
ligen ej sägas för att rekommendera denna
jultidning.
M. L.

Solup pgem ge ll

-

Pel

kOllI/II

gem bud. Illu

strerad missionskalender 1950. Ut
given av Svenska Alliansmissionen
Jönköpings
Mlssionsförening,
Jönköping. Pris kr. 2: 75.
Ursprungligen utgåvos, om jag ej minns
fel, två kalendrar, en under namnet "Sol
uppgången" och en med namnet "På Ko
nungens bud". Dessa ha, sedan Svenska Al
liansmiss ionen och Jönköpings Missionsför
ening bildat en gemensam organisation, sam
man slagits till en kalender, med en avdel
ning för "Soluppgången" och en annan för
"På Konungens bud". InnehåJlet är omväx
lande, men det synes kunna sägas, att den
för stnämnda delen mest sysslar med arbetet
för Guds rike i hemlandet och att den and
ra huvudsakligast skildrar förhållanden och
erfarenheter på missionsfälten . I denna sist
nämnda del påminnes man också om de hem
gångna, som verkat inom SAM, om utresta
missionärer och nya missionärer inom den
na missionsorganisation samt om av SAM:s
årskonferens 1950 invalda predikanter. Mis
sionskalendern bjuder på mycket av allmänt
intresse och rekommenderas därför ej blott
för miss ionsvänner, som känna specieJJt in
tresse för SAM.
M. L.

Livet ulan bek)'17lme1'. Av Edv. Zackrisson.
Svenska Alliansmissionens Förlag,
Jönköping. 142 sidor. Pris häftad
kr. 3: - , inb. kr. 4: 50.
I denna bok äro tio olika berättelser sam
lade, och den först'! av dem talar om Brit
ta Dahlman, som fått lära hemligheten till
"livet utan bekymmer" och som ville un
dervisa andra om denna hemlighet. Det är
aJJtså av den berättelse n som boken fått sitt
namn. Det namnet väcker säkert längtan ef
ter att fj leva utan bekymmer, och Brittas
h c: mlit;het är väl värd att lära. Även de övri
g:! berättelserna gå i samma tonart. Författa
ren s avsikt är tydligen att söka hjälpa oss fin

Hans Stjärna i Östern
47:e Crrg.
Redigerad av lvIarlin Lindell
I nnehållsförteckn ing:
Den outsägligt rika gåvan. A v ArthIll'

10

haNson.
Missio närsbesök på SMK:s fäl t före Erik
Folkes ankomst. Av loh. Aspberg.
Duvbo genom 50 år. Av Imz Bölling.
De infödda pastorerna inom Svenska Missio
nen i Kina. Av Malie Ringberg.
Nöden - ett medel till välsignel se. Av Lisa

Gmtafsson.
Reseminnen . Av Ingeborg A ckzell.
Japan kallar I Av Elsie Bergq!li.rt.
Några likheter ifråga om åskådning, seder
och bruk hos kineser och japaner. Av C.

1-

Bergqui.rt.

Jesu efterföljd . Av Marlin Vndhl.
Kalendern rekvireras från Svenska Mi s
sionens i Kina Förlag, Drottninggatan 55,
Stockholm. Pris: häft. 2: 75, kart. 3: 50 och
Idotb. 4: 50. Vid köp av minst 5 kalendrar
lämnas 25 1'0 rabatt. Fraktkostnader inget
icke i här angivna prise r.
na och bevara livet i tron på GLIds Son, som
har älskat oss och utgivit sig själv för oss.
Blive då denna avsikt förverkligad ä,ven
genom läsning av denna bok I

F,.;clJSljärnan . Julhälsning från

Fria Mis
sionsförbundet och dess Ungdom i
Finland. Redaktör: P. W. Lindahl.
Pris 75: - mark .
Även från Finland , från Helsingfors,
Högbergsgatan 22 , ha vi fått en jultidning.
Jag vet ej om det är så lätt att rekvirera d en,
och det kan därför vara ovisst om det lönar
sig så mycket att anmäla d en. Men det är i
alla fall gott att få göra det såsom ett ut
tryck för ta cksamhet för vänligheten att
sända den. Jultidningen är innehållsrik och
god , och d et är tn glädje att genom den fil
en hälsning från vå ra vänner i Finl a nd och
fr ån deras arbete för GLIds rike. Må d e och
deras gärning krönas av välsignelse frän
GLId I
M. L.
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Doktorinnan Rut Sjöberg, Sveavägen 128,
Fröken Sigrid Sucksdorff, Igeldammsg. 16.
överstinnan Louisa Tottie, Storängen.
Fru Lisbet Welin, Belllmansgatan 15.
Fru Karin Wennerström, Astreavägen 9,
Lidingö.
Gåvor avsedda för "Kinalänkarnas" bord
mottagas på S·venska Missionens i Kina ex
pedition , varvid bör angivas att gåvorna äro
avsedda för detta bord.
Bedjen för försäljningen I

Försäljning
Syföreningarna för Svenska Missionen i
Kina anordna försäljning till förmån för
Missionen onsdagen den 6 dec. 1950 på
KFUM , Birger Jarlsgatan 35 (ing. från
Snickarbacken), Stockholm. Försäljningen
börjar kl. 10.30. Kl. 12.30 andaktsstund då
missionssekreterare Arthur Johanson talar.
Kl. 19.30 en missionsstu'nd, för vilken
program angives senare.
Gåvor, även in natura och till buffen,
motta as med stor tacksam.het under nedan
stående adresser samt på Svenska Missio
nens i Kina exp., Drottninggatan 55, 3 tr.,
Stockholm.
Fru Anna Bergsten, Stureparken 5.
Fru Signe BöJling, Drömstigen 2S, Äppel
viken.
Fröken Maria Cavalli, östermalmsg. 72, 4 tr.
Fru Bertha Ekström, Agnegatan 22.
Fru Emmy Esseen, Tranebergsvägen 41, Tra
neberg.
Fru Judit Högman, Elvinggården 9, r. 254,
Äppelviken.
Fru Aina Jansson, Stavgårdsgatan S5 , Äp
pelviken.
Fröken Lisa Lundberg, Missionshemmet,
Duvbo.

Missionstidningen Sinims Land
organ för Svenska Mis.rionen i Kina, ut
kommer 1951 med sin 56:e årgång .
Tidningen utkommer med 20 nummer
om äret. Den innehåller uppbyggelseartiklar,
brev f rån missionärerna berättelser f rån
missionsfältet, meddelanden om hemarbetet
och missionsnotiser från olika fält.
Tidningen kostar, helt år kr. 3 :-, halv
år kr. 1 :75, e/l kvartal kr. 1 :-.
Till utlandet kostar den kr. 3 :50 per är.
Prenumeration kan verkställas på posten
men det ställer sig fördelaktigare för Mis
sionen, om den verkställes på vår exp.,
Drottninggatan 55, Stockholm.
Provnummer sändes på begäran gratis och
portofritt.
Redaktionen.

INNEHÅLL:
Mara na t a. El sa Engbäck 60 år. - Från red. o ch ~xp. Från missionärerna. Istollniga tider. Ma lmborg. -

Pa

väg till Japan . - Fl o rence vnn
Adresser. ln sänd litteratur.

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

Gummessons Boktryckeri AB Stockholm 19S0
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PREN.-PRIS KR . 3:

A v Karl N ilellills
FörHösta och f örbidal Det är de gctmles sång,
Jom ständigt 11)' hörs s/iga vid pilgrimsskarans gång.
f ör/rösta och förbida! Så Ljöd den ton, som klang,
då bön och Lo vsång mäkligt ur Davids hctrpa sprang.
Förtrös/a och för bidCl l Så var Glids hjäLtars sed,
och mill i heta striden det gav åt hjärtat fr ed.
Fört rös/a och f örbidal Det Läre även vi,
/} kraft och frid och trygghet - afLt ligger däruti.
För/rös/a och f örbidCl, Im r än det syns och känm,
/)' Glid f örvisso sätter för lIöde1l säker gräns.
Förtrösta och för bidcl, f örbida stilla bLott ,
och lyd och f öLj hans Ledning i både stort och smål/.
f örtrösta och f örbidel, så dde L SM med fLit ,
och skörde m dag skaLL komma, håLL z/t i heLigt nit!
För/rös/a och för bida tills tron vid målet står,
och IIt i salig flilLh et f örbidem by/as får.
(Dr " Längtan och Aning")

I
l

L -----~
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För Herrens vänner
föreståndaren för Kina Inlandsmissionen
i Amerika, Herbert M. Griffin, har i "Chi
na's Millions" för Amerika infört ett medde
lande, som torde intressera även missions
vännerna i Sverige, och vi införa det därför i
fri översättning:
Tidningsmeddelanden om begränsad fri 
het i Kina har lett till vissa missuppfatt
ningar. Vår uppmärksamhet har blivit fäst
vid rapporten från konferensen mellan re
geringens representanter i Kina och perso
ner, som ansetts representera den kristna
kyrkan där, och vid att man av denna rap
port fått intrycket, att missionsmedel fran
missionerande länder ej längre få användas
i Kina. Regeringens inställning i detta fall
rör emellertid de kinesiska församlingarna,
och vi göra väl uti att skilja mellan under
håll av kinesiska pastorer och underhåll av
missionärer. Intet som helst förbud för att
sända underhåll till missionärerna i Kina
har utfärdats. Kina Inlandsmissionen har
alltjämt tillsammans med dess associerade
missioner omkring 670 missionärer i Kina.
Tid efter annan utsändas medel till Shang
hai, allt efter som Gud ger pengar att sän
da, och kassaförvaltaren där sänder dessa
medel vidare till de många missionsstatio
nerna inne i landet. Och vi äro mycket tack
samma att, trots alla förändringar i Kina,
vårt finansiella system , som vu;it fram ur
erfarenheter, gjorda under flera tiotal ilr,
alltjämt fungerar tillfredsställande.
Under de senaste månaderna har den ki
nesiska regeringen i konferenser med reli
giösa organisationer dragit upp riktlinjer
na för principer, som skola förverkligas. Då
det gäller de kristna kyrkorna, kräves själv
styrelse, självunderhåll och självutbredning.
Man ogillar användanJL' av medel från ut
landet, men detta gäller såsom redan sagts
de kinesiska församlingarna . Dessa princi
per angaende självst)rrelse, självunderhåll
och självutbredning hava varit sunda grund
satser i missionsgärningen, som Kina In
landsmissionen strävat efter att förverkliga.
På det hela taget kunna vi också med tack
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samhet konstatera, att församlingarna, m::d
vilka vi samarbeta, själva underhåJJa arbe
tarna, som höra till deras egen nation. De
nya bestämmelserna komma därför i och för
sig icke att i detta hänseende strida mot för
samlingarnas regler och praxis. De kinesiska
män och kvinnor, som tjäna inom de krist
na församlingarna, ha under många år kal
lats till sin uppgift av de kristna församling
arna, och de ha fått sitt underhåll av bidrag
från de kristna kineserna. En bestämd åt
skillnad göres bland kineserna mellan de
kinesiska församlingarna och de utländska
missionssällskapen.
Denna artikel är icke, skriver herr Grif
fin vidare, avsedd att vara en bön om mis
sionsgåvor. Man vill ej på något sätt kom
promissa, då det gäller Kina Inlandsmissio
nens regel om förtröstan på Gud och på Gud
allena, men det är av betydelse för Herrens
vänner att veta, att Missionens åtgärder fun
gerar tillfredsställande, då det gäller sän
dandet av underhilli till missionärerna på
fältet. I den mån Herren i sin godhet förser
med medel och så gör det möjligt, sändas
de till fältet, och detta gäller ej blott mis
sionärernas personliga underhåll utan också.
de många omkostnaderna i samband därmed,
t. ex. för bostäder, undervisning av missio
närernas barn , resekostnader, sjukvård m. m_
Bedjen att intet må inträffa, som hindrar
Missionen från att underhålla och stödja
Herrens tappra tjänare, som troget hålla ut
under stora svårigheter I Herrens nåd är det
att det icke är ute med oss. Stor är hans
trofasthet. 
Så skriver som sagt missionsföreståndare
Griffin. Och hans ord äro i stort sett tillämp
1iga också på Svenska Missionen i Kina.

Bed för missionärerna!
Skriv till missionärerna!

SINIMS LAND
Arthur Johanson. Närmare meddelande om
programmet ges i nästkommande nummer av
vår tidning o ch genom annonser. Tänk pil
d enna vår mi ssionshögti d I B ed för d e n I
O ch försök att komma med!

Inbjudan
Tack
aLla kära llänner för de gCJ!lor vi fålt lIIotla
ga tiLl förJCiljningeJI.' Tack för den kei:iek och
de förböner, som ålföljl dem och som med
v erkat till alt göra försäljningsdagen lill en
; alla avseenden rik dag, T ill Ede r alla som
genom frikostiga inköp förvandlat den'a gå
1'or till klingande valt/la, so m i sill IlIr skall
göra det möjligt för M issionen att föra Ko
IlImgel/S budJftlp vidare, ville vi ock få säga
ett varmt tack. H erren löne Eder alla och
välsigne vår gemensamma fortsatta gäming
för Ham rikes utbredande pel jorden l
Bmlloillkomslen blev ö/Jer 8, 35 0:- kr,
"Al/ISå, mina älJkade bröder, varen fasta,
ol'llbbliga, alltid överflödan de i H errelIS
verk, efterJom I tieten all edert arbete icke
är fåf ängt i H erren," 1 Kor. 15: 58.
A ilna B jörk.

Bönemötena för SMK
Tisdagsbönemöt ena för SMK i Stockh )Im
pli Missionens expedition u pphöra för å ret
efter de n 12 d ecember men börja igen den
9 januari 195 1 om Gud låter våra planer
förverkligas. Vi h ä lsa alltså våra vänner vä l
komna till :M issionens exped ition, Drott
ningga tan 55, 3 tr. den 9 januari kl. 19.30
och sedan de följande tisdagarna v id sa m
ma tid.

Trettondagens möte
Instundand e Trettondedag Jul anordnar
Svenska Mi ss ionen i Kina såsom under före
gående å r mi ss ionshög tid med sparbösse
tömning i Bdcsdakyrkan, Floragatan 8,
Stockholm. Pred ikan a v missionssekreterare

Syföreningarna I, II och III fö r Svenska
Missionen i Kina äro oJlsdClge n den 17 jail .
195 1 kl. 12 inbjudna till kOillmiilisl er och
fm Kihisledt, Parmmätaregatan 1, Stock
holm.

Hans Stjärna i Östern
Till alla som genom att sjä lva köpa vår
missionskalender och genom att sälja den till
andra hjälpt oss med dess spridning vilja
vi härmed framföra vå rt varma tack. Sam
tidig t vilja vi meddel a, att vi ännu hava
kvar en ganska stor del av upplagan och på
minna om, att det betyd er myc ket för oss att
få även d en så ld. Vi vädja a lltså till våra
vänner om fortsatt benägen hj äl p härför.

Missionstidningen Sinims Land
Vår tidning, Missionstidningen Sinims
Land, behöve r också ihågkommas av Missio
nens vänne r. Vi behöva deras förböner för
vå r tidning, och vi behöva d eras hjälp ge
nom prenumeration och sa mlande av prenu 
meranter. Det sy nes oss som om en å rspre
numeratioll på Mi ss ionstidning en Sinims
Land i många fall kunde vara en l äm plig
julklapp, och vi vilja gä rn a näm na detta
uppslag och föresl å att det, då så är lä mp
ligt, må förverkligas. Vi be också att varmt
H tacka för aU hjäll! som kommer vår tid
ning och Missionen till del. Må Gud rikli
gen ,'äl signa och löna alla vå ra prenumerant
samiare I

Eil GOD JUL
rik på välsignelse och frid
ti Llönskas av

Red .
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På resor
BohUJ Björkö är en kär plats för vår mis
sion, alltsedan vi sommaren 1949 hade för
månen att ha vår " vecka" därute i havsban
det bland goda, vänliga och uppoffrande
vänner. Det var med stor glädje jag använde
tillfället att göra våra vänner en liten tjänst
genom att hjälpa dem med en församlings
vecka den 1-5 november. Vid denna tid
på året erbjuder skärgården en något kär
vare anblick än på sommaren, med hård
blåst över grått hav och avlövade träd i
bergsklyftorna. Sommargästerna ha alla flytt
ir. till stadens ombonade ro, och det är en
dast den bofasta befolkningen som är kvar
på öarna. Männen ligga ute till havs på fis
ke, somliga så långt hemifrån att de inte
komma i hamn ens över söndagen, men någ
ra båtar nöja sig med fisket utanför Vinga
och komma i hamn varje kväll. Trots fisket
samlades en trogen skara omkring Guds-or
det, och vi hade som ämne, "en helig kallel
se". Pastor Bengtson ledde alla mötena,
och en sångarskara deltog så ofta som möj
ligt med vacker sång. Söndagen var alla hel
gons dag, och då dröjde församlingen i stil
la andakt inför minnet av kära, som under
året kallats till den eviga friden. Dagens tex
ter läto oss se helgonens uppgiJt att vara som
staden på berget; och de lärde oss även att
tänka på skaran av vittnen, som följde vår
kamp där vi äro på vädjobanan. Deras exem
pel manar oss att hålla ut, men det som
skänker oss verkliga krafter är den ene, trons
begynnare och fuIJkomn are, till vilken vi få
rikta våra blickar. Sista mötet gav oss en ny
påminnel se om kärleken till missionen ge
nom de många hälsningar, som skulle för
medlas till alla inom SMK.
Den 6 november är en an rik dag för alla
göteborgare ty då firas allmänt hjälteko
nungens minne. Förr i världen brukade en
ståtlig gasramp, i form aven kunglig kro
na, uppföras över Gustaf Adolfs-statyn , och
de tusende små gaslågornas ljus fröjdade
barnaögat. Nu brinna fyra marschaller om
kring konungen , och en sångkör frambär sin
hyllning till stadens grundläggare. Trots
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den högtidliga dagen hade Kinavännerna
denna måndag ändå vågat annonsera ett
missionsmöte på det alltid gästvänliga Liba 
non, och där möttes en hop av eliten, som
länge och med aldrig svikande trohet burit
omsorgerna för missionsarbetet på sina
hjärtan.
Apotekare K. Nilenius inledde med ett
Guds ord och ett varmt välkommen. Frö
ken Anna Björk gav sedan en klar och in
spirerande översikt av vår Missions läge i
Fjärran Östern, och sedan talade jag själv
några ord om "d et kristna barnaskapet". Ma
gister Albin Karlsson avslutade med några
uppfordrande ord, och så var den goda
stunden över. En god offergåva frambars
som tack för Guds godhet att vilja ha oss
med i tjänsten .
Tisdagen den 7 hade jag glädjen att få
taga del i den försäljning som KFUK i Gö
teborg anordnat. Vår missionär Lisa Gus
tafsson är ju denna förenings skötebarn,
och man ser snart vilket stort rum hon har
i dessa vänners hjärtan.
På onsdagen hade jag en stund med Fria
Kristliga Studentföreningen i Uppsala om
kring Guds ord. Det är alltid inspirerande
att möta sådan ungdom, som vill frukta Gud
och som kämpar med i tidens svåra pro
blem. Samtalet efter bibelstudiet klargjor
de hur frågorna bränna och hur Kristus ver
kar t de unga.
Att höra Lisa Blom berätta om Missionen
är alltid en upplevelse. Så kände Länkarna
det även denna gäng, när de samlades i Lin
köping den 12 november och tillsammans
med vänner från Norrköping och Mjölby
fingo vara samman på Inomeuropeisk Mis
sions lokaler för att bedja och överlägga om
SMK:s arbete. Allt var där ordnat med kär
leksfull hand: kaffet, stunden i Missions
kl/rkan, där pastor Hermanson hälsade väl
kommen och jag predikade över af ton sångs
texten: " Om bön för alla människor." Lisa
Blom gav en översikt över arbetet i Kina och
det nystartade i Japan, en god insamling

SINIMS LAND
,gjordes för missionen, och vi fingo tillfälle
att hälsa pil vänner, både nya och gamla .
Bland andra var där en god vän från Est
land, som är bosatt nära Linköping, och som
nu kommit med för att få hälsa pil en "est
.landssvensk" . Gästfriheten hos fru Törn
qvist var som förr, och när vi lämnade sta
den var det med en förnyad känsla av att
verket lever vidare. Vår unge vän Åke 01
deg ren medverkade tillsammans med sin fru
med sång. Hoppet för oss är att fler unga
kommer med, och att missionskädekens eld
må brinna än klarare.
Primko nferensen i Borås, stod det på d e
program, som vi möttes med, när lokal kom
mittens ordförande disp. Sam Skyllberger
hälsade Oscar von Malmborg och mig väl
komna vid stationen den regniga måndags
eftermiddagen. Dessa konferenser ha hållits
j Borås sedan många år, och endast en gång
förr har Prinsen varit förhindrad att vara
med . Denna gång var det otänkbart med en
så lång resa, och därför måste man lära sig
att - som Prinsen så ofta lärt oss - vänta
allt från Gud allena. Oscar von Malmborg
inledde konferensen med att minna om att
den rätta utgångspunkten i varje konferens
är att klart och enkelt inse sitt absoluta be
roende av Gud och hans mäktiga kärlek.
Om vi så fly till honom med vår synd, om
vi, som en äldre militär sagt det, fly till ho
nom, även om en flykt inte är så angenäm
för en stolt människa , om vi fly in i klip
pan, som brustit för oss, gömma oss djupt i
Jesu famn, skall själen få erfara hur helande
kraft utgår från Gud och befriar, renar och
frälsar oss.
Pastor Göte Bergsten höll sedan ett djup
lodande studium om Abraham, trons fa
der, och den väg han hade att gå. Tron för
de honom framåt, men inte till segrar och
visshet, utan till kamp och offer. Det är inte
lätt att ha med Gud att göra, men den som
-vågar sig in j denna gemenskap skall finna,
att när allt måste uppgivas, när stöden falla,
då blir Gud så mycket större och hans när
het underbar.
På em. talade Oscar von Malmborg över
ämnet "i Kristus" . Människan sådan hon
är i sig själv är tecknad i Rom. 7:e kapi-

tel, människan sådan hon är "i Kristus" mö
ter oss i Rom. 8 :e kapitel. I Kristus finner
man en ny livs riktning. Man föres framåt
- icke genom vad man själv är utan genom
vad man kommit till. Den, som följer med
en ångare på den långa färden, når så små
ningom resans mål, medan den som står
kvar på stranden förbliver där. Att komma
" i Kristus" innebär att bliva buren framåt
mot härliga mål. Det är ingen fördömelse
för dem som äro i Kristus, det blir lOgen
förgängelse när slutmålet är uppnått.
Major Georg Perry dröjde inför berät
telsen om Jesus som välsignar bröden för de
många. Om vi giva åt Gud det vi nu äga,
skall Gud genom dessa gåvor, som i sig
själva se oansenliga ut, förmedla sin rike
dom till en behövande värld. Behoven där
ute i vädden äro stora, och ännu ljuder
Jesus-ordet, " given I dem att äta" .
På tisdags aftonen var gudstjänst anord
nad i Gustaf Adolfs kyrka, och prosten Me
lin inledde med att påminna om hur vik
tigt det är att" i dag höra Guds röst". Gud
talar ju på så många sätt, genom livets skic
kelser och genom sitt ord. Han vill oss nå
got med sitt tal, men denna hans vilja blir
inte verklig för oss utan att vi lyssna till ho
nom och lyda hans befallningar. Major Per
ry talade över ämnet: "Slaget om Sverige"
och gav en översikt över förhållanden, där
den kri stna kampen borde sättas in, för att
vinna vårt folk från de onda makter, som
allestädes hota att bryta ned och förstöra.
Jag talad e om "den trofaste" och sökte
framhålla detta heliga drag hos Kristus, som
gör att han håller ut med oss och icke upp
hör att vänta något av oss. Borås kristna
manskör sjöng flera vackra sånger, och stun
den i helgedomen blev ljus och minnesrik.
Onsdagens förmiddag förde missionär
Einar Thurfjell våra tankar till orden i Matt.
9 om Jesu makt. Han har makt att genom
skåda oss och känna vårt hjärta. Men han
har ock makt att förlåta synd och den bru
kar han suveränt. Hans makt uppenbaras
även i den hjälp, som kommer i livets många
skiften, t. ex. i nödens och sjukdomens
stund, till oss. Själv stannade jag då för Jesu
ord, "följ mig" och dröjde inför tanken om
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efterföljelsen, att den även gällde "likhet
med Kristus", en karaktärens rening och en
fostran som lär oss att "efterfölja honom
och vandra i hans fotspår".
På eftermiddagens möte talade Göte
Bergsten om profeten Daniel och lät hans
liv stå som exempel på en metodisk guds
fruktan, som innebar försakelser men som
tillförde profeten kraft att bestå, när såll
ning och prövning kom över hans liv. De
stunder vi tillbringar inför Gud i bön, och
de timmar vi stanna inför ordet, det äro icke
förlorad tid utan vår största vinning. Major
Perry förde oss f ram till ett a v de skönaste
av alla ord i vårt språk: förlåtelse . Han lär
de oss hur förlåtelsen vinnes och vad det be
tyder för en människa att erfara den.
Kvällens möte hölls i Aulan, som rym
mer ganska många människor och som var
så gott som fullsatt. En stor musikförening
medverkade med flera goda sånger, major
Perry berättade enkelt och gripande om den
förlorade sonens väg hem. Göte Bergsten
gav ur sin praktik bland andligen desorien
terade människor exempel på vad gudsför
tröstan kan betyda i svåra lägen och hur
en plågad människas bekännelse och bikt
kan hjälpa henne fram till en ny tro på livet
och förmåga att leva det igen.
Torsdagens förmiddagsmöte hade ock
så samlat en stor publik. Göte Bergsten fort
satte då sina meditationer. Denna gång var
det vissa drag i konung Hiskias liv, som fick
belysa en människas väg och möj I igheter.
Hiskias första åtgärd, när han blivit konung
var att öppna dörrarna till Guds hus och
sätta i stånd gudstjänsten . Vad skulle vi ha
gjort om konungamakt blivit lagd i våra
händer? - Vidare visar oss Hiskia en an
de av enkelhet och barnslig förtröstan, i det
att han utbreder hotelsebrevet från en mäk
tig konung inför Herren och så överlämnar
domen åt den som dömer rättvist. Han får
ock erfara en stOr hj.älp i sjukdomsnöd och
blir så ett exempel på hur Herren har om
sorg om sina egna.
Missionär Thurfjell dröjde inför ordet i
Jes. 42 om den sanne konungen, han som
går så stilla fram och som har så varsam
ma händer. Guds rikes växt är icke makt
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och storhet utåt. Det som är stort sker i
stillhet. Ingen är utanför Guds möjligheter
så länge Kristus finns i världen.
Eftermiddagens möte började med att ma
jor Perry dröjde inför ordet: "Utsiäeken
icke Anden" och talade om faror och möj
ligheter i en kristens liv. Själv gav jag en
liten förklaring över ordet"i det fördolda"
och talade om den kristnes trygghet i Gud,
om bönens liv, om stunderna inför den he
liga boken och om den umgängelse med
Gud, som antydes i orden om det fördolda
mannat som gives till övervinnaren.
Vid missionsmötet på kvällen talade Thur
fjell om "de andra", de som ännu icke höra
till det rätta fårahuset, om hur många de
äro och hur svår den belägenhet är, i vil
ken hedendomen binder dem.
Oscar von Malmborg dröjde inför ros
ten från nådastolen", av vilken den som
Gud utväljer förnimmer hans heliga och
nådefulla vilja. Där, i Guds närhet, får allt
sitt rätta mått. Vårt liv bedömes olika av
människor, men inne i helgedomen ger Gud
sitt utslag. Arans stav var den ende som
grönskade, medan alla de andra hövdingar
nas stavar lågo där sådana som de lades in.
I den människas liv, som Gud utväljer, sker
undret att det, likt Arans stav som bar blad,
knoppar, blommor och mogna mandlar, bär
inom sig vårens friskhet, sommarens rikedom
och höstens .frukt. Vi erinrades om vår käre
Prins, vars liv i rikt mått präglats aven så
dan andlig friskhet, och vi manades att bli
va deras efterföljare, som genom tro och
tålamod fått vad utlovat är.
En missionskollekt på över 1.300 insam
lades. Kören bidrog med sång och övliga
tack framburos från oss som varit med i
Borås såväl som från dem som tagit emot
oss. Senare på kvällen var samkväm på Mar
gareta, där det förekom rikligt med sång
och några tal. Prosten Melin framhöll dessa
konferensers rika gåvor och förpliktande
ansvar. Oscar von Malmborg gav en skild
ring av Kristliga Officersförbundets upp
komst och vädjade om förbön för detta ar
bete, jag gav en liten inblick i hur dessa
konferenser komma till och några minnen
från den första jag deltog i 1928 i Borås_
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Från de utresande
Från de våra, som äro på väg mot Fjär
ran Östern och som beräknade att anlända
till Hongkong den 5 december, ha vi fått
brev, skrivet under färden genom Medelha
vet. Missionär Åke Haglund skriver den I l
nov. :
"J går eftermiddag kom vi in i Medelha
vet. Resan har varit god. Vi är sex svenskar
utom barnen. Två är från Svenska Allians
missionen, en, d:r Dagmar Norell, från Me
todistkyrkan och vi tre. Det börjar bli rätt
varmt nLl, och varmare blir det för varje
dag. Efter Frukost ha vi gemensam morgon
bön i vår ena hytt. Vi ha nLl börjat med stLl
dier i japanska. Det är synnerligen intres
sant. Får vi vara friska, hoppas vi hinna
med en hel del. Florenee har börjat lektio
ner med barnen. Hon är glad och strålande.
Och barnen är förtjusta i henne. Båten är
stor och mycket stadig. Det är över 800 pas
sagerare. En stor del av dem stiga emeller
tid av i Bombay. Vi har en hel grupp trev
liga kinesiska studenter med ombord, som
idkat studier i England och Frankrike. ~mt
liga förstår mandarindialekten."
Fru frances Haglund fortsätter sedan:
"Nu måste jag fortsätta. Åke kände sig
icke riktigt kry i går och låg större delen av
dagen. Doktor Norell tyckte att vi för att få
medicin borde be doktorn (skeppsläkaren)
komma. Vi gjorde det, och han rådde Åke
att flytta Llpp i sjLlkavdelningen ett par da
gar, eftersom Iu.ften där är mycket svalare
och friskare. Det börjar nämligen att bli
varmt i våra hytter, fastän vi ha ständig

Disp. Skyllberg avslLltade den angenäma
samvaron med att bedja. Och så var även
denna konferens till ända. Må Gud som gi
vit utsädet, även skänka växten.

Arthur Johanson.

luftväxling. Ake har litet ont i halsen och
något höjd temperatLlr. Jag tror, att det be
ror på att han är övertrött, och att denna
vila kommer att göra honom gott. - Vi ha
haft härligt väder. Jag sitter nLl på däck
och skriver. Det börjar bli mörkt, fastän
klockan ej är mer än S e. m. Solen går ned
över Afrika. J morgon skola vi anlända till
Port Said. Det skall bli intressant. - 
Vi börja vår dag kl. 6.30 f. m ., då Llpp
passaren kommer och bjLlder oss på te. Kl.
7.30 serveras barnens frukost, men jag har
sällan alla fyra våra barn där då. Jag har
nämligen funnit Llt, att det är bäst att låta
dem sova tills de vakna. Vi förlora ju tid på
gmnd av att vi resa mot öster, och eftersom
barnens lLlnch är kl. 11.30, behöva de ej
vänta så länge på mat om de sova länge. De
VLlxna få mat kl. 9 f. m., 1.30 e. m. och 8
på kvällen.
Det är en synnerligen vacker halvmåne i
kväll, och man kan se skLlggan av den mör
ka delen av månen skymta fram mellan sky
arna omkring.
Vi förena oss alla i hjärtliga hälsningar
till alla vänner.
Tillgivne Frances Hagllllld.

"Alla äro snälla emot mig"
Sinanhsien den 10 okt. 1950.
(Utdrag ur privatbrev.)
D å jag begynner detta brev går mina
tankar vitt och brett till släkt, kamrater och
barnhemsvänner. EhLlnI jag gärna ville nå
var och en med ett tack, måste jag av olika
skäl avstå från att skriva tiJl a.lla. Den 4 okt.
fick jag elva brev på en gång, somliga myc
ket gamla. Martin må tro, att det var en
glädje för mig I
Nu pågår inbärgandet av den medelmåt
tiga skörden, så nLl ha de flesta något att äta
och vi med. Barnhemmet är ansvarigt för
trettio personer utom privat hjälp. Våra mer
än ett par hLlndra gäster vaktar sig själva och
oss med, så sedan de flyttat de sinnessjuka
till annan ort, kLlnna vi sova i ro.
Arvid Hjärtbergs Sinims Land har kom
mit, och jag har fått läsa det och se att så
många tänkt på oss med gåvor till hemmet.
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Om jag ändå kunde nå dem alla med vårt
d j upa tack I Älgaråsvännerna de trogna ! Ja,
aJla. Brevet från Klippan har nått mig, och
Ida Ringbergs, Maria Hultkrantz' m. fl.
Nu börjar den kaJla tiden, och vi ha bråt
tom med att samla in för vintern. Kläder
måste man ju ha, och genom att vi fått
bomuJI på berget, kunna vi nog alla få vad
dering, Gud vare lov! Själv har jag f. d.
kamraters kläder att använda. AJla äro snälla
emot mig så jag har intet att klaga. I dag
må r jag synnerligen väl. Det är nog allas
Edra böner, som förhjälper oss till sådan
stillhet och frid i våra själar.
Numera gå järnvägstågen på bestämd tid,
och det finns inga passagerare på taket eller
under tåget längre. Den nya regimen ivrar
för folkupplysning. AJla barn måste gå i
skolan. V:tra f. d. barnhem sbarn ha ofantligt
många, bilde män och kvinnor, plats såsom
lärare och lärarinnor i byskolorna. De bli
på så sätt självförsörjande och kunna även
lämna litet hjälp till sina hem. Jag är så
glad åt "Dagens Lösen", som en god mis·
sionsvän från Göteborg sänt mig.
Nåd utöver nåd! Hälsa båda Kommitteer
na o::h Ljusglimten!
TiJlgivna Maria Pettersson.

"Varje dag har vi något möte
här på stationen"
(Utdrag ur brev.)
Vi är tacksamma att Gud hjälpt oss ge
nom denna sommar. Den har varit pressan
de och het i år, och förhåJlandena gjorde
det inte lämpligt att flytta upp till Kina In
landsmissionens sommarhus på Sjustjärnans
berg. Stationen delar vi med ett ämbetsverk,
OCh allt, ' inte minst trädgården, är nu myc
ket offentligt här. Nu har det börjat bli myc
ket friskare luft, och även om det kan bli
heta dagi!r ännu, är det nog slut med de
heta, kvava nätterna. September och oktober
brukar kunna vara riktigt sköna här i våra
trakter.
Arbetet här på stationen fortsätter unge
fär som vanligt, men landsbygden kan vi
inte ha nagot arbete på. Det är så få ljusa
punkter på landsbygden här runt omkring.
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Vi kan inte göra annat än bedja för de ar
ma själarna. Visst är hedendomens mörker
tjockt i staden också, men här har ju folk
ändå vissa möj ligheter att få höra evange
lium. Varje dag har vi något möte här på
stationen, och fastän myndigheterna ofta lå
nar både stora kapellet och gatukapeJlet, är
det säJlan de lånar båda på samma gång, om
det är vår mötestid, så vi har för det mesta
lyckats ha våra möten i antingen det ena
eller andra kapellet. Vi är i synnerhet tack
samma att vi ännu får ha två möten i veckan
för hedningar. På en av våra grannstatio
ner hörde vi till vår sorg, att de slutat med
.den sortens möten. Vi måste ha en god med
arbetare i kvinnoarbetet, då fru Gul flyttade
tiJl annan ort, men distriktspastorns unga
maka har villigt trätt in i hennes ställe, och
hon och diakonissan gör hemvisiter. Våra
söndagsskolbarn började troppa av betänk
ligt, men nu under skollovet har det kom
mit Sil många, att våra bibliska bilder knap
past räckt till för dem . Sedan den siste av
D.L-eleverna, som var k-var här i staden,
rest hem, fick j:tg två unga församlings
medlemmar, elever i en mellanskola för
flickor, till medhjälpare i söndagsskolan.
Under lovet blev de emellertid så väldigt
upptagna, bilde söndag och vardag, aven
sorts fortbildnings- eller ombildningskurs,
som de måste gå i för att inte bli för långt
efter de flesta av sina kamrater vid termi
nens början, så de måste avsäga sig söndags
skolan tiJls vidare. Som väl var fick jag
emellertid distriktspastorns maka till hjälp.
Vi håller till i gatukapellet, där det ofta är
ett kommande och gående av stora och små.
Vid textutredningen delas barnen i två klas
ser, och eftersom vi nu måste ha båda klas
serna i detta samma gatukapell, så kanske
Ni kan göra Er en liten föreställning om
vilket sorl av röster det är. Vi är emellertid
mycket tacksamma, om Ni ville hjälpa oss
bedja för vår söndagsskola, ty satan försö
ker ivrigt hindra arbetet i den. Bed att den
måtte kunna få fortsätta, att barnen måtte
kunna komma och att församlingen måtte
känna ansvar för den, även om vi utlän
ningar måste resa vår väg. I fjol lades den
ned, när F.B.L upplöstes, men togs upp
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Igen, när vi slog oss ned här i oktober i
fjol.
På vår förra station, Nanki, fortsätter ar
betet också som vanligt, men de möten, som
förr kunde hållas i ett hus på huvudgatan
där, har måst upphöra, och alla möten hål
las inne på stationen . Äldste Wei och hans
hustru fortsätter troget där. Det är möjligt,
att de behöver resa till sitt hem i norr näs
ta år, men både de och vi ville gärna se en
ansvarskännande efterträdare på deras plats
först. Helst borde det var någon, som kan
vara självunderhållande och ändå vara en
herde för hjorden. Tack att Ni vill hjälpa
oss bed ja även för detta I
F rån vårt garr.la fält har vi hört om svår
torka på flera ställen. De hoppades på regn
för att kunna så höstvetet. Från den andli
ga fronten där låter det mycket mera upp
muntrande nu än här, men svårigheter sak
nas inte.
Nu får jag sluta med de hj ä rtligaste häls
ningar från min make och mig själv.
Tillgivna RUlla Goiis.
Vi hade brev från "Vattenhinken", som
Runa och Lisa m. fl. så vanvördigt kallade
pastor Chang. Han hade bråttom både med
möten och jordbruket. Linchin hade möten
överallt. I Ch'i-li, nära mitt gamla Yungtsi,
som Tant vet, hade de haft ett gott stormöte,
i vilket äldstena Cheng och Hsieh deltagit.
Troligen var också Wei där utom Chang
förstås. Som Tant Maria sade, så har de
övertalats att äter öppna sjukhuset i salt
staden, och där fick de kristna också höra
predikan regelbundet. Endast Chiehhsien
hade inga ledare och ej heller några guds
tjänster. Underligt, där som fanns tre leda
re förr. Juicheng hörde vi inget om. Här är
nu sommaren över med höstregnen, som
kommit på allvar, så att temperaturen ett
par dagar varit under 20°; svensk sommar
temperatur I Runa förkylde sig i natt, och
jag fick nog litet drag om huvudet, ty jag
hai: haft litet ont över ögonen idag, men
detta är dock bara lappri, och vi är tack
samma till Gud , att vi bevarats f rån några
som helst allvarliga sjukdomar under som
maren. Regeringen har arbetat storartat med

alJmänna inockuleringar mot kolera, t}rfus
och t)rfoid. AHa vuxna har fått det, och barn
i halvdoser, och allt för intet. Det var vi
tacksamma för I Denna regering hjälper
verkligen folket här så gott den kan på
många sätt. - - 
Här på stationen går arbetet framåt som
vanligt, fast det har blivit en reducering av
antalet gudstjänstbesökare. Många unga
kristna kan inte komma för arbetets skull,
men de kan vara goda kristna ändå. En del
har nog blivit alldeles onödigt rädda, eller
också har de haft för svag tro för att stå
emot litet motvind. De som stå fasta
bli ändå fastare. Så besannas ordet att h :'l n
den som intet har skall tagas också det han
har, d. v. s. den för svaga tro han ha r. Men
den som har tro blir rikare i tron!

Gösta Gui;J.

Insänd litteratur
IntiLl tide!ls ände. Nutidsbilder från mis
sionsvärlden. Av J. E. Lundahl.
Svenska Alliansmissionens förl ag,
Jönköping. 200 sidor. Pris h äft. kr.
S: SO, inb. kr. S:-.

Bland våra nutida svenska missionskän na
rc kunna endast ett fåtal mäta sig m , J re
daktör Jakob E. Lundahl. Hela sitt liv har
han givit åt missionsgärningen, olh hallS
livsverk har präglats av kärlek till ul h in 
sikt i det väldiga verk, som utföres P,l de
olika missionsfälten. En bok av bonom ~r
därför på ett särskilt sätt ägnad att väcka
intresse och stora förväntningar, vilka säker
ligen icke komma att vändas i missräkning .
I denna nyss utkomna bok ges nutidsbild e r
från missionsvärlden, som skildra vad som
Ju st nu sker ellet har samband med jus t n u
brännande problem. Den rekomm ende ra,
varmt.
iH. L.
VCistew l - ÖJlerijrån. A v Enock H. Skoog
lund. Svenska Alliansmissionens För
lag, Jönköping. 120 sidor. Pris häft.
4 :'), inb. 5: 75.

Mission sföreståndare E. H. Skoog lund
har i missionens tjänst gjort en res:! runt
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jOLden, och en skildring av denna färd åter
finn es i denna bok. Den företogs västerut
f rån Sverige, och då förf. kom tillbaka, kom
han österifrån, alldenstund han ju rest jor
den fLl nt. Därför har boken fått titeln "Väs
terut - Österifrån". Det är ej så lätt att sä
ga vilken del av reS3.n, på vilken det är mest
intressant att följa förf. I Amerika till
bringade han tre veckor och i Japan två. I
Indien var han från den 3 dec. tiH den l
april. Skildringen från besöket i Amerika

upptager 32 sidor i boken, bilderna från Ja
pan 10 och tid en i Indien 35 sidor. Alltsam
mans är innehållsrikt och intressant, och det
är en glädje att med hjälp av reseskildring
en fö lp fö rf. på hans långa färd. Under ti
den i Indien fick han genomgå en allvar
lig sjukdom, men i allt fick han erfara Guds
hjälp och uppehåJlande nåd. Även den skild
ri ngen är väl värd att lä sas och begrundas.
M.L.

Redovisning
för medel influtna till Svenska Missionen i Kina under november 1950

Allmänna missionsmedel
1547 . s. P .
. ........
1549 . A. W" Kristianstad
1550. :\Tre mi ssi onsförsa mI., 8.rsbidr.
1551. n o. J M ., Tranås. . . . . . . . . . ..
15 S 2. J. o. R. \V/ ., Halmstad, " till Mors
minne 24 / 10 1950"
155 3. K,II. i Sö rböle 29/10 "till ml$

2:
10:
80:
50:
25:

sion~i[ernas utresor"
158:
1554 . D: o i Bjursfors 27 / 10
76:56
155 5. E. S. , IVfariestad, " e n I ilen blomma
till mIna kära bortgånga s minne,
tl ,,; a o ~h fjärran 5/11, 1950"
25:
15 S(, . R. J.. Sthlm
100:
1 '5 57 . "Onämnd, nåd utöver nåd "
1.000:
. .... . . .
155 8 . J. H .
20:
1559. D. o . K. L, Sthlm
20:
l Se O. " Tackoffer"
10:
156 t. L B., DllVbo, "till Herrens verk" 15 :
1562. H. o. L ]., Gbg
20: 
i 563 . Sk lllleryds Mi ssionsförsamI.
50:
1564 . Ko ll. i Prostgå rden, Skellefteå, till
Maja lundmarks underh.
110:
15 65. Oniimnd ........ .
150:
1566. E. R., Sthlm
35:
1%9 . L O., d:o
10 : 
1570. J. L, Boliden, "ett tack till Gud
f(jr hans trofasthet och hjälp"
1.000:
5:
1 571 "T:tck "
1572. K o ll. vid möte i Sk e llefteå 2/11,
gm A. B.
1.221 :69
100:
1573. Tofteryds MissionsförsamI.
15 74 . .M. B., Eksjö , "tackoffer på Alla
he lgons dag"
50:
1575 . On ämnd
125:
1576. Koll vid l änkmöten i Um eå
80:
15 77 . H. H, Ölvingsto rp
38:
15 78. Koll. i Vä ste rvik 2/11
4 3 :
1579. A. A., G is selås
10 :
1530 . F. B, So ll efteå, i st. för blom
mOr vid l. Olssons bär . .
10:-
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1581.
1582.
158 3.
1584 .
15 85 .
1586.
15 87 .
1588.

1589.
1590.
1591.
1)92.
1593 .
1594.
1595.
1596.
1597.
1598.
1599.
1600.
1(,01.

1602.
1603.
1604.
1605.
1606.
1607.
1608.
1609.
161.0.
1611.
1612 .
1613.
1615.

1616.

M. N. , Örebro
L L, " tack för gemenska p"
Koll. i Atvidaber,p. V 11
D. R., Malmö, "C l t litet tackoffer"
Boh U$- B j örkö Miss ions försam I.
p P., Gbg
Aker s Missionsfören.
KolL i Obbola 5/11 , "till missio
nen i Japan" ..... .
"lova Herren mm själ" ..
JN., Gbg, "för Japan"
Skolbarnen i Bjursfo rs skola
Onämnd, gm M. L, Skellefteå
"Tionde"
Koll. i Arnberg, ~orsjö 13/10
D:o vid symöte j ]Jö le, d:o 14/10
D:o i Arnliden, d:o 15/ !O ...
D:o i Storliden , d:o 16/10
D:o i Q\;Inisträsk, d:o l7/1l
D: o i ?vJc'nsträsk, d:o J 9/11 ..
D:o i Svansele, d:o 21 / 10
D:o i Petikträsk, d:o 22/10
D :o i Björksel e, lycksele 25 / 10
D :o i Kristineberg 26/10
D:o i Busjön, lycksde 27/10
D:o i Ruskträsk, d:o 29/ !O
D:o i Fjällbonäs, Arvidsjaur I / Il
D:o i lanker, d:o 3/ 11
D:o i Pjesker, d:o'i/ Il
Norsjö Kyrkl. Frivilligkår
Koll. i Petiknäs, Norsjö 7/11
D :o i Gumboda, d:o S/ll
D:o i Vänfors, Vännäsby
Syföreningen, ljungby
R. K., lannaskedebrunn, j st. fö r
blommor vid
Signe Ahlstrands,
Vetlal1da bår
Bidrag för år 1950 fr. Värn e Mis
sionsförsaml. Medalby
Koll. i Vist , Sturefors 9/11

1617.
16 18. A. P .,

........ .

35:
5:
20:
10:
200:
100:
25:
106:64
100:
25: 
63: 
50:
25:
4:80
19:50
40:75
19 : 
36:60
18:30
40:25
75 : 
2 2: 35
12:20
22:75
6:
59 :
24:
96:03
250:
12:50
41:
41: 30
500:

5:
75: 
94:
10:
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1619 . Grebo Kyrkl. syfören.
16 20 . Koll. vid Syföreningsdag
lO / Il

162 l.
1622.
1623.
1624.
16"5.
16 26.
1627 .
1628.
1629

1630
1631.
1632.
16 33 .
1634 .
163 5.
1636.
1637.
1638.
16 39.
1640.
164 1.
164 2.
164 3.
1645.

1646.
164 7.
1648.
1649
16 50.
165 1.
16 52.
16 53
1654 .
1655.
1(';'\6.

1657.
1658.
1660.
166 1.
1662.

166 3.
1664 .

1665.

100:
I

Grebo

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

Resebidr. från Grebo
Värn a i\Hg
KoJI. i linköping 12/11
D :o på Syförening i linköping
13/ 11
. ...... .
A. o. M . ]., linköping
H. E. , N orred sbyn ,
"Farsdags.
minne"
E. 1., Upps ala. 11/ Il till hän·
sovna missionsvänners minne
Koll. i libanon, Gbg
Syföreningen, Gbg, sparb., till Ru·
nJ o . Gösta Goes' o. H. Holm.
ströms und erh.
V. o H. ]., Husaby
"Tackoffer"
" En blomm a på hundraårsdagen
av Fars födelse den n /Il "
D. R., gm E. 1., Umeå
Koll. v. länkmöte i Umeå
Stensö Syfören., Kristdala
A. N, Hbg
....... . .
.... . .. . . . . .
M. 1., Moliden
H. F., Umd
r. c., Mariedam
Bergsb)'ns Mission s o. Ungdomsf.
T. G., Skellefteå, "tackoffer"
V . P., Nkpg ......... . .
Till minnet av Hanna Fransson,
EkekulJ
... .. ... .
Koll. å Ö.HK U- d: Slättåkra
14:40, Ekekull 12:75, Skede 6 :50,
Holsbybrunn 29:55, lamåsa 23:15,
l\.fa mrclund
18:80,
Ekenässjön
15 :-, Boda, Stensjiin 26:-, Mör·
te ryd
38: 50 , Björköby 14 :- ,
Nag larp 66:20. Karstorp 60:25,
Ulriksdal 70: - , FifflekulJ 25:50
l. F." Bollstabruk " ........ "
F. P., Björklinge . .. .. .. ... . .
M. A., Hå
L ]" Sthlm ..... '" .. . .
....... . . .
K . G, d :o
l. o. C. G . 1., d:o ..
Ölmstads Mfg
C. S., Bj ö rköby
Näss jii,
Sykre tsens för SMK
sparb.
. .... .. . .. .. . .
Kin esern as Vänner, ]kpg
G . W .• Gbg
Åhörare, d: o
Ps. K·j, d:o
Kinakrctsen, Örebro 4/11
E. J-n, Baggå, till ]enny Nord·
fors minne
A. J., Brötjemark
H. T.
. .... ... .
Kinaiänkarna J
Jkpg- Hu skvar·
na <J.' Il
M. c., Sthlm

75:
10:
300:
194 :86
30:
100:
15:
25: 
122:45

225:
200:
20:
100:
50:
60:

1666.
1667.
1668.
1669.
1670.
1671 .
1672.
167 3.
1674.
1675.
1676.
1677 .
1678 .
1679.
1680.
1681.
168 2.
1683.
1684.
1685.
1686

775:
2: 

4: 

1688.
1689 .

2'

7:

50:
50:
30 : 
10:

1690
169 1.
169 2.
169 3.
1694.

K. D ., Björköby
C. A., d :o
M . P., Avesta
Östersunds Mis s ionsförsamI. 20/ 10
Jkrgs KristI. Yngl.·fören.
l. B., Björköbr, prov. å H .SÖ.
K ol l. i Igg<>llnd
r. G., Mariestad
Emm a larsson s dödsbo. Götene,
gm E. R.
Kinavänner i Borås
Kinakret sen i Kalmar . ........ .
E. G., Sthlm
F . S, H öö r . .. .. . .... . .
H. S., Bjurholm
M. P., Umeå
J A. N., Karlgård, gm A. B .,
Skellefteå
H. 1., gm d:o . . ... .
S. P , gm d:o
Tos tarps Missi ons förening
... . ... .
F. B., Änge lholm
Ovikens Kri stI. Ungdomsfören.
"lisbe t Westmans minne"
E. S., Sthlm
Kinakretsens möt t' i Ske ll eftchamn
20/11

"l"

A N., Drängsered
M -l. \'(/-rg, gm E. S.
" Okänd"
.. .. ... .
Ölmstads Norra Syfören., Bröt je.
mark
1695 . Linkarna, Malm ö
16<) 6. U. L., Skövde
1697 E D ., Södertälje
1698 Östra Distr. av KFUM, Trall:i"
mi ss ionsbidrag
16')').

420 :60
20: 
14:
25 :
10:
10: 
5: 
25: 
15:
27:20
68 3: 
120:
10 : 
500: 
168:
20:
5:
5:

li DO.

170 l.
170 2.
1703.
1704 .
170 )
17li6 .
1-;"0 7.
1709 .
1710
17 11 .
1712.
17 13.
17 14 .
17 15.
171(,

1717 .
1. 7l8.

116:55
250:

1719.
1720.

20:
10:
10 : 
15:
169:10
15:
20:
7:

400:
315:
67:
2: 

40 :
10:
10:
10:
10:
10 :
100:
100:
50:
7:

30:
50: 
10:
5:
10:
50:
60 :
7 :
2:
500:

V o . V. V. , Ytterv ik , gm A. B ..
Ske ll e fteå
50:
K o li . vid resor i KFUM:s mellers·
ta d istr.
288:
A. Å. , Södertälje
7 :
SkdJefteå
M issio nsför en.,
gm
G . \XI.
475:
A. c., Stblm, "en minnesblomma
efter H. M. Konung Gustav V "
5:
S J, Gbg
5:
S. G .. Örebro . . .. - ....
7: 
M. E'., do
4: 
Hiirle Mi ssionsförening ...... . . 50: 
S),förcning en nr 3, Sth lm
65: 
H. r, ~v[j ö lby ..
10:
H. \X/ .. Kusmark
7: 
Bjärka·Sä bl· K)'rkl. Syförening
50:
A. K, Kristdala.
5:
T. H .. gm A . J , Vännäs
5:
Briidern.1 J., g m d:o . ..... . .. .
5:
F. V. , g m d :o
5:
O. \XI., g'l1 d: o
5: 
t: . W., ,t.;ill <.1 :0
.. . . . . . . .
3 :
E. \X/. , gm d:o
2 :
H. J, gm d: u
5:
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172 l.
172 2..
1723.
172-1.
1725.
1726.
172 7.
1728.
1729.
17 30.
173 l.
173 2.
1733 .
1734.
17 35.
17 36.
1737 .
1738.
17 39.
1740.
174 1.
174 2.

O. k, gm d:o
A. N " gm d:o
M. ]., gm d:o
H. o. O. G, gm d:o
]. F., gm d:o
l. ]., gm d:o
..
E. S., gm d:o
l. l., gm d:o
K. F. S., gm d:o
..
l. K. , gm d:o
M. B. l., gm d:o
J. l., gm d:o
H. S., gm d:o
E. ]., gm d:o
B. D, gm d:o
E. V., gm d:o
E. H., gm d:o
J. T., gm d:o
A . T ., gm d:o
I, gm d:o
Syförening(' n nr 1, Sthlm
H. R., Sollefteå

1687. l. K., Klintemåla, till d:o
1708. A. D., Kr istdala, till d:o

5:
2:
2:
10:
2:
5:

..

- - - ---Kronor

Allmänna Missionsmedel
Särskilda Ändamål

3:
2:
5:

'1' 

2:
2: 
5:
1:
85:
20:

Kronor 15.302:48

Särskilda ändamål
1548. A. l., Bromsten, till Maria Petters
sons arbete
. . . . . . . . . . . . ..
15 67. A. A., Furusund, till d:os barnh.
1568. l. O., Sthlm, till d:o s d:o
1614. Holmestads Kyrkl. sykrets, Göt
ene, till d:os d:o
1644, V. P., Nkpg, till r. Aspberg 25:-,
F. Haglund 25:-, att anv. efter
eget gottf,
.. , . . . . . . . . . . . .
1659. S. l., till Maria Petterssons bamh.

10:
5:
5:
75:

50:
10:

..

215:
15. 302:48
215:-

Stllnma tmder nov. månad 1950
K ronor 15.517:48

3:
5:
5:
4 :50
3:
3:

40:
20:

Med varml lack lill varje givare .'

till
Ps. 113:2.

JJVi;!signaJ. t/are Herre,'lS ?lam.fl ireln nu och

eNig lid,"

Missionstidningen Sinims Land
organ för Svenska MiSJionen i Kina, ut
kommer 1951 med sin S6:e årgång.
Tidningen utkommer med 20 nummer
om året. Den innehåller uppbyggelseartiklar,
brev f rån missionärerna berättelser f rån
missionsfältet, meddelanden om hemarbetet
och missionsnotiser från olika fält.
Tidningen kostar, beLt år kr. 3 :-, haLv
år k". 1:75, ett kvartaL kr. 1:-.
Till utlandet kostar den kr. 3 :50 per år.
Prenumeration kan verkställas på posten
men det ställer sig fördelaktigare för Mis
sionen, om den verkställes på vår exp.,
Drottninggatan 55, Stockholm.
Provnummer sändes på begäran gratis och
portofritt.
Redaktionen.

INNEHALL:
Förtrösta och förbida! -

För Herrens vänner. Från Red. och Exp. missionärerna. - Insänd litteratur. - Redovisn.

På resor. -

Från

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm.
Telefon: 1044 59, 105473.
Postgirokonto n:r 502 15.
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GOTT NYTT ÄR!
" GOII iI;1I elI': dit

Herrens ske/ra l

N åd del cir, all du ej anar,
sl,;!l möla dig,

SJ dll htilsas

elV

din Gud,

ve/.d

dig lö.rt

I II'

syndens snara

Godhet -

al! dill vCig !J

och är med

på okCilld slig

SO dl

lagil dig

<IV

Gol!

nåd lil! brud.
11)'11 år på

nylt

igen l

H erreil lever, älskar än.
]\.T åd

del

1)(/r

år på

GOIt 11)'1/

CI

iI)'11

Henen lei'er, älJkClr
MJ'

n ballar

igell!
(iII.

de! siSla,

som du fick del flydda år.

och i 'L'arje lår Jam fö!!,

j a g l j ö I d ö d e n H enens kärlek skafl ej brislel
ett år I il l -

/iotast Glid sitt löfle höll.

Golt

JUl

Nåd och godhet

i bittrel nöde17

n Ci r d i tf e g e I

fljill

17)'!1 ål' på il)'1I

igen!

Herren le i'er, älske/!' äil .

G Ol t

och Il/ul dn fe/I'.
nytt år på nyll igen l

H erren lever, älskar

(i'I. "

(Uc " Trons Hvila".)

SIN IM S LAND

"Såsom lj us

1

världen"

Av C. Skovgctard-PelerJ017
Till de troende i Fdippi skrev Paulus,

''] lyse77 sdsom ljlls i världml"> Ett nåd e
fullt vittnesbörd I Ett stort mål att " lysa så
som ljus i \iirJden " . Guo själv ställer d etta
mål framför oss. O ch vädden behöver ljus.
lätom oss d å se till , att vi nä detta mål.
Lysa såsom ljus i värld en ! Hurll g,h d et
till?
Det första villkoret är att själv vara utta
ge n ur mörkrets rike och insatt i ljusets. A v
naturen och i egen kraft kunna vi icke lysa
sii som ljus. Där äro nog m å nga, som vilja
"lysa " på den vägen. M en m,! vi akta oss
för sådant. D et är sorg ligt att se människor,
även bland de unga, g å och anse sig Silsom
stora ljus och mena, att d e lysa i världen s,i 
som rikliga fyrtorn, und e r d et att de likväl
i vcrklir:hcten famla i mörkret och icke veta,
valt dc gOl. Vill du i sa nning lysa såsom lju s
i \· ii rlcl ul. måste du allra för st låta GLld ut 
l~~,t ! a dig ur mörkrets väldighet och insä tta
el ip i Kristi, sin Sons rike. D etta ä r d et förs 
tJ vi lIkoret.
Har nu dn blivit insatt i Guds Sons rik e,
har han kallat d ig från mörkret till sitt un
derbara ljus, 1 P etri 2: 9, så att du i d etta
ljus förvandlats och nu fröjdar dig däri ,
d,t kan du ock sprida det omkring di g . Ty
blott den, som sj älv blivit överflyttad fr ån
mörkret till C:uds rikes lJUS, bn beg}Tnna
al t b liva ljusbärare - begynna att lysa sil som
ljus i vädden.
Men jag s:iger uttryckligen: begynna. Ty
äve n sedan du kommit till Kristus och i
Kri stus blivit ett IjLhl'tS ba rn , ha.r du dock
icke blivit frigjord fr:irl allt mörker. Aven
hos ljusets barn finnes ännu något kvar av
mörkret. D avid si,~(' r , då han står på liveh
höjd punkt: "Herren, min Gud, upplyser
mitt mörker." Ps. 18: 29. David h ade Silk
des ännu något, so m han kallade "mitt mör
ke r" , och d et har va rje troende människa,
du m ed . Men David visste också, att Herren
kunde upplysa detta mörker. Och det är den 
na samma visshet jag gärna med några enk
h ord v ille väcka och stärka hos dig.
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Du har ditt "mörker", med vilket du i
tysthet strider och det hindra r dig att lysa
s i~s om lJUS i världen, såsom du gärna ville.
M en lägg fram ditt "mörker" för Herren
och säg m ed full trosvisshet: "Herren upp
lyse r mitt mörker." Ty allt det mörker, mot
v ilket ett Guds barn strider, kan Herren
upplysa .
Vi komma ihåg, huru Job inför Herren
kl agar och säge r: "Min väg ha r H e rren
stäng t, att jag ej kommer fram och över mi
na stiga r har han lagt mörktr. " Job 19: 8.
Job betygar, att Herre n sj ä lv lagt mörker
över h ans väg. Dä ri fran kan ock mörkret
komma. Det kan vara H e rren SJäl v, som läg
,c:cr det över vår väg . Vad är sjukdom och
II'Jnga andra trångmål eller svårigh ete r som
möta os s under vår vandrjng. Är det icke
ett mörker, sänt av H erren) Det är skuggor
av Guds egen bevarande hand. När vi se
skuggan, låt oss icke glömma den hand,
SOIIl kastar skuggan. H erren kan åte r g öra
vår väg ljus . " Herren Glid Itppl)'ser vårt
mörker ." O ch jag har lärt und er mitt liv,
att d et mörker på vår levnads väg, som ko m 
mer jfrån Herren, det förvandlar han i lju s,
da vi ge nom bön och stillhet fästa öga t p å
den lju sets tank e, som ligge r bakom mörk
ret. Lå t oss d å söka fat ta denna ljusets tan
ke, Guds tanke, och h å lla den fram för vå r
Själs öga, så skall G ud själv upplys a vårt
mörker.
H erren är ljusets fader. Hans ande är
ij Ll sets ande. Behåll fast i din själ den fulla
visshete n om lju sets sege r i din själ. Har
du givit dig i Jesu frälsande hand , så skall
han fullkomligt frälsa dig ur allt syndens
mörk er, att du såso m ett ljusets barn m,i
v2ndr:l i hans ansiktes ljus.
Låt mig till sist giva dig några solstd 
Jar ur Guds heliga ord, v ilka kunna lysa in
i ditt hjärta.
Du tä nk er, att Gud skall tröttna på dig .
Hör c1 ,~ profetem ord: " Vet du e j, har dll e j
hö rt, att Herren är en evig Gud , som har
skapat jordens ändar, som icke tröttnar, icke

SINIMS LAND
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Äter har hembudet kommit till en av
vnra kära gamla missionärer. fru SOlkiII e
Salldberg fick nämligen sluta sitt jordc:liv
den 12 dec. Hon var född i Stavanger den
23 aug. 1871 och förenades den 1.3 april
189 5 i äktenskap med SMK:s missionär J.
Th eodor Sandbet-g.
Många äro minnena, som strömma över
en, då man stannar inför fru Sandbergs nu
avslutade jordeliv. Man minns högtidsstun
der i hemmet därute i Kin a, man kommer
ihåg arbetet bland ämhetsmännens fruar och
andra i Yuncheng, och man tänker pä den
sällsynt stora förmågan ~, t : i tal och skrift
skildra missionsgärning<.:n samt mycket an
nat, som står i samband med \'å r kära Se-

kine Sandberg, och som gör, att vi innerligt
tacka Gud för henne.
Den 30 sistlidne nov. råkade hon ut för
olyckan att falla vid sista steget aven trap
pa, och det visade sig att lå rbenshalsen bru
tits . Fru Sandberg var för klen för att nå
gon operation skulle kunna företagas. Be
net måste därför ligga i sträck för att själv
liika. Men krafterna avtogo dag efter dag.
Hon hade ej några plågor, och så länge hon
ägde medvetande, låg hon ständ igt i hön
och väntade Frälsaren. Till någon, som be
sökte henne på sjukhu set, sade hon: " Jesus
väntar på mig."
Särskilt si sta tid en, ja sedan länqe lev
de hon i det himmelska,' och det va; l~atur
ligt för henne att tala härom med var och
en, som kom i hennes väg. Då en läkare
kom in för att undersöka henne för några
månader sedan, börjad e hon tala till honom
om "hur underbart det blir, då vi komma
hem till Gud." - Nu har hon fått uppleva
det, som hon förut i tanken sysselsatt sig
med, och visst har hon funnit det ännu myc
ket underbarare än henn es tanke kunde ana.
Sckine Sandberg är lycklig. Hon har nått
fram till det, som är mycket bättre än det
bästa på jorden. Men för dem som äro kvar,
är tomrummet mycket stort. Må Missionens
v~nner genom kärlekens förböner stödja vår
käre Theodor S3.ndberg samt harn och barn
ba fiJ , som särskilt starkt förnimma tomrum
met, även om många släktin.gar och vänner
också starkt känna saknaden och därför in
nerligt deltaga med dem.
Må all hugsvalelses Gud trösta och hära.
"Ö ver dem som bo i dödsskuggans land skall
ett ljus skina klart." Jes. 9: 2 .
lIiar/11I LlJldell.

mattas, som gi ver kraft åt den trötta o: h stor
styrka åt den maktlösa."
Du tänker: "Ack, jag syndar alltjämt, var
dag." Men hör då Herrens ord: "Min barm
härtighet är var morgon ny t" Du k:inn er
din synd överflödande. Hör då apostLIl1'
ord : " Där synd en överflödar, där ö\erflö
dar nåden mycket mer." Du tänker: "Skall
jag någonsin nå fram till fullkomligheten )"

D,t svarar aposteln: "Jesus kan fullkomligt
frälsa alla dem, som genom honom komma
rill Gud"
Som du ser, så mötes varje kvarleva av
mörkret i din själ aven ljusstråle ur Guds
ord. Släpp då in Guds ljus i din själ, att
han må upplysa ditt mörker. Därigenom
allena skall du kunna lysa såsom ett lJUS l
(Ur " Trons Hvila".)
\'ärlden.

Sekine Sand berg
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Dagen, festligare an
alla andra
En da bo rnå året är fe stligare än alla andra.
.
D et är den dagen, då Missionens syförenmg
ar h är i Stockholm ordna försäljning. Så har
det känts sedan undertecknad för mänga
år sedan som ung flicka för första gång n
steg in bakom " länkbord et" för att hjälpa
tdl. Så har d et varit genom de m;tnga me1lanlip,L:Jnde åren, och så var det i år. Hur
ofta ha vi inte önskat, att ni vänner ute i
landet kunde komma på blixtvisit d en dagen
och se hur trevligt allt ser ut. Att ni en gä ng
finge se hur all er samlade uppfinnings
rikedo m ser ut där den ligger utbredd över
förs:iljningshorden. Varje sak lyser på sitt
eget vis, antingen den är broderad, vävd
eller stickad, antingen det är en vacker
gammal servis ell er ett lite t vacker t smycke,
som burits fram av för Guds r ikssak nitäls
kande människor. M en hemligheten med
försäljningsdap en är inte bara alla de vack
r" gåvorna - hemligh{:~en är alla de bö
ner som följa g:horna åt. Böner uppsända
viel de många tillfällen då duken syddes,
stickoma klirrade och vävbommens dunk
ac kompanj erade de varma tankarna. Där är
h eml igheten som gör dag en till f est och
tjänandet vid borden till förmån, h emlighe
ten som föder glad offervillighet hos de
många besökarna dagen igenom. Förhöner
na är det som åstadkomma d", ekonomisk:! re 
sultat vi aldL"ig vågat d römma om.
Just så var det vid vår för sä lj ning också
i år I Det börjar med att de komma en efter
en, de som skola vara med och arbeta den
'd agen, komma med de sista g åvorna - Ka
korna bakade i den sena kvällsstunden da
gen förnt för att vara så färska som möjligt.
Att se alla de leende ansiktena den morc:o
nen och höra de glada rösterna, det är för
säljn ingsmorgon I Och så innan arbetet be
gynner beder vår missionsföreståndare Gud
välsig na dagen. Sedan börjar köparna kom
ma. Så blir dä r andaktsstund med sång och
Guds ord. Och så går dagen vidare. Små
ning om bli morgonens glada leend en och
snabba fötter en aning trötta , och då är den
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"Den första gåvan"
Erik Folke berättar i si na minnen från
den fÖL"sta tiden i Kina, att j ust när han L~ tt
rådet av Kina Inland Missionens vice di
rektor att söka sig in till sydvästra Sh ansi ,
hade de ekonomiska möjligh tterna för en så
lång resa blivit större än när Folke först
kom till Shanghai. Han fort sätter: "Då den
från Sverige med förda kassan var uttömd så
när som p å en dollar, kom en växel på tre
pund och femton shillings fnl n fö r mig allt
jämt okända vänner i Göteborgs skärgå rd."
D et var n ~got 0111 d essa "vänner i Göteborgs·
skärg ård", som jaa v id ett besök förra hös
ten p å Styrsö, fick en del upplysninga r. In 
tresset för denna första gåva blir så mycket
större, när man betä nker vad den betytt för
en fr~gandc missionär, som st, r där i ett
främmande land utan ekonomiskt stöd. Hur
hade det bli vit om inte denna gåva kommit
i denna, den rätta stunden;> Var den inte
den "hjälp i rätt tid", som vi få räkna med
att H erren sänder dem som söka h?lns n,id;>
I Göteborgs söd L"a skäL"gård ligger en

g mensamma middagen alla " tj änsteandars"
lilla vilostund , då vi få dryfta dapen s erfa 
renheter. Och så fortsätter det m ed mera
köpare, kvälls möte och il ter igen kommers.
Och sil blir det stängningsd ags, varorm pac
kas in, kassorna räknas. Det är den stunden
d el spänningen stiger, bara stiger och man
fragar varand ra: "Nil, vad tror Du;>" Men
ingen våg,u svara, man snuddar vid att i
fjol var det så och så, men ingen vågar rik
ti g t -'J g ~ ut vad man tror, men hopras det
gör man. Vi si tta där vid thekopparna och
vila litet och så står MaL"tin Linden i dör
ren med en liten papperslapp i lunden.
R esultaict I Vi bli alltid angenämt Ö\ '_Has
kad e den stunden och i år meL"a än annars,
ty det svå ra snövädret med iitföljande spår
vag nstopp hade hindrat många vänner att
komma. Men Gud är oberoend e av aUt så 
dant res ultatet blev bättre än det varit
pti fl era ?/r.
Lovså ng höves oss I

A . B.
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"Det satte vara hjärtan
.F öre missionär Selfrid Ershammars utresa
hans vänner i ÖstrJ. Härad t ill en
Littviktare, som han skulle få använda i
mi ss ionsarbetet. Den inköptes och var /l Ied
ut till Kirra. Tidul. då dell kunde användas
där, b lev ej så lång, och den såldes för e ;t \'
resan från Kina , och beloppet, som missio
nä r Ershamma r fick för den, res rveracl es
för inköp av ett nytt fordon.
Sederme ra har en tanke på att inköpa en
motorcykel med sidovagn fr amkommit, och
då man i Östra Härad fick veta det ta, blev
,llan ånyo redo för en offergä rning. D et va r
bade före utresan och nu "Färdekören" ,
under ledning av missionär Wilh. DIeiel,
som tog initiat ivet och fö rverk ligade ta n
ken gen om att anordna siingg ud stjänster . E n
av körens medlemmar berätta r härom i ett
p riva t h rev, och vi låta berättelsen gå vi
dar e.
"Jag undrade nog litet hur det sk ulle bli
J enlu gång, t. ex. om v i sånga rL' sku lle kun

irs ,~ mlade

g rup p öar, Vrå ngö, Donsö, Styrsö, Brännö,
Köpstadsö och någ ra mindre holmar. Tdl
samma ns utgör denna ögrupp en församling
med kyrkoherden på Styrsö och en adjunkt
för gu dstj änste r p å de andr a öarna .
U te på Donsö hade på IS70-talet ett
andli g t uppvaknande ägt rum, och befolk
ningen had e börjat söka Gud med all iver.
Just vid den tiden, 1879, kom en ung man,
Fredrik lindkvi st , till Donsö som folksko l
lära re. Hans uppgift blev ju vard'lgsskolan,
där han väl använde kri stendomslektionen
för att hos barnen väcka kärlek till Gud och
hans ve rk. Det är märkligt att höra hans
gamla läqungar, av vilka ännu några, som
äro över åttio år, le va kvar på Donsö, tala
om sin käre magister. lindkvists hustru, fru
Hanna, började med syföreningar på ön
och blev orsaken till att liknande föreninga r
började äv en på andra öar. Det var mede l
fr3.n d essJ. stunde r, som sed an sändes ut till

olika sällskap, till Vita Bergen, Kongo,
barnverksa mheten i vårt eget land och till

1

brand"

na känna så för mötena och insamlingen
som lllan bör göra, om det skall bli resul
tat. M en jag trOr att de allra flesta av oss
kände det såsom e n hjärtesak. Vi såg fram 
fö r oss inte bara en motorcykel. Vi såg Jltet
djupare. Vi såg ett fortskaffnin gs medel,
som skulle göra det möjlig t för vår missio
när och ä ven and ra att nå dem med eva nge
lium , som annars aldr ig skull e fått del d ä rav.
ch DLI för stå r att d et satte våra hj ärta n i
bran d. Missionär Drei e r hade sk rivit nya
vackra sånger om "Soluppgångens land"
både med tanke p å Japan och vårt rätta hem
la nd i evighetens värld, Det var så roligt att
Ed sjunga v8.ckra h em land sså ng er. Man
tyckte sig se något av det man sjöng om
skymta bortom jordens besvä rligheter.
Vi var ovanlig t m å nga sångare denn?
g ång en. I Vetianda var vi 19 stycken, så Du
må tro a tt det var så ng . - - Jag måste nog
bekänna att jag ej vågade tro att vi skulle
k unna få in allt, men vi kom överens om

Svenska Missionen i Kina. Gamle Backman
p.i Donsö b,_rättar om ett besök i Betleh ems
ky rkan i Götehorg, där Folke höll en pre
dikan strax före sin utresa till Kin a. När han
och magister Lindkvist reste h em till Don sö
igen, had e d e klart för sig, att den missionä
ren skulle de stödja med bön och offer. Ef
ter någ ra är flyttad e lindk vist till Värm
la nd, och sedan blev den lilla kristna gmp
pen på Donsö ansluten tdl Svenska Mis
sionsförbundet och fick ägna sin kraft och
sina medel åt denna hastigt framväx3.nde
mi ss ion.
När jag d en 8-10 dec. i år had e förmå
nen att besöka Donsö och hålla några bibel
dc:gar, kunde jag kon,Utera, att samma kär
lek till Herrens verk alltj ämt lever i de krist
[la, hjärtan. För oss i SMK är d enna "förs
ta gdva" på ett alldeles särskilt sätt kär, där 
för att den blev brodershand e n, som hjälpte
oss vid de allra förs ta stegen.

Ar/bm' Jobanso n,

229

SINIMS LAND
atr be Gud om 1.400 kr. Hur vi kände det,
behöver jag ej tala om för Dig, men att det
var åtskilligt av vånda i vårt inre kanske Du
anar. Birgitta och jag sade till varandra,
ate vi tyckte det va r underligt att man skulle
känna sådan nöd för pengar till andra. Det
har nog gett oss ärende till Gud många gång
er både före och efter sångo,rresan. - 
Jag skriver redovisning på baksidan av så ng 
bladet. Allt som vi fick in var 1.450 kr.,
men så går det bort 200 kr. i omkostnader
för resor, annonsering m. m., fastän en del
sångare betalade sina resor själva och vi fick
två bilar grat is både lördagen och söndagen.
Missionär Dreier är ju anställd i ett annat
rnissionssällskap, men jag har sett litet av allt
det intresse och den myckna tid han givit åt
detta. Efteråt har han skrivit att han grubb
lat över om vi inte kunde ha gjort mer för
saken och meddelat att han hade tl'e kvällar
lcdioa . som han gärna ställde till förfogan
de fö~ even tu el la möten i Östra Härad för
SMK."
Brevet ger uttryck för så mycket kärleks
fullt och uppmuntrande intresse, som "Fär
dekören" och dess ledare visat vårt arbete,
att jag ej kan annat än låta det gå vidare till
tidningens läsekrets. På så sätt beredes ock
så ett kärkommet tillfälle till att i vår tid
ning betyga vår inn erliga tacksamhet till
missionär Dreier, hans sångare och de vän
ner som deltagit i sånggudstjänsterna. Må
Gud löna och välsigna för denna kärlekens
offeroärning I Och tiJl slut införes en av de
o
"
. ..
nya sångerna, som skriVIts av miSSiOnar
Dreier med tanke på denna sångarfärd.
"Till Soluppgångens Jköna land.
Till Soluppgingens sköna land i tron vi

stälJt vår färd,
Högt ovan gyllne stjärnerand, uti en bättre
värld.
Där finns ej natt och nöd , ej sjukdom eller
död,
Där svider inte sår, ej fälles n,igon tår.
För evigt borta är al l synd och allt besvär.
Där njuter varje bröst en salig rO och tröst.
Kör:
0, Soluppgångens sköna land, Du har satt
våra hjärtan i brand!
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"Så var den bekantskapen inledd"
(Utdrag ur privatbrev.)
Numaw den 5 nov. 1950.
Vi kom hit i förgår kväll, och nu bor vi
tre familjer på \'ar sin plats, d. v. s. Ers
hammars och vi bor i samma stad, inte långt
från varandra. Malms bor i Nishima, men de
kan komma till oss på en liten stund med tåg
eller spå rvagn. Numazu är en stor stad med
över 100.000 inv. , men vi bor i en utkant
av staden, så det verkar lantligt här.
Till Soluppgångms sköna land, långt bortom
jordens tvång,
Vi saligt ,'andra hand i hand och sjunga
hoppets sång.
Där möta vi med fröjd Guds helgon uti
höjd.
Ej mer vi sk iljas åt, ej höres klagolåt.
Där få vi se Guds Lamm, som dog på
korsets stam,
Med blod oss köpte fri, vad himmel det
ska ll bl i I
Till Soluppgangens sköna land , däl' Jesus
solen är,
Vi tåga nu med sjä l i brand, och snart vi
äro där.
Blott några steg och vi stå bärgade och fri',
Med segerpalm i hand, i Soluppgångens
land,
Och höja jubelton för Guds och Lammets
tron.
Vår pilgrimsfärd är slut. Vi evigt andas ut."
;;!

Så s jön,~ man tydligen med glädje och
tacksamhet. Och de som fingo lyssna tdl
sången gjorde det med glädje. Vi frambära
ockSil med glädje vårt tack för det stöd, som
härigenom givits åt vå ra missionärer i deras
arbete.
Mani n Lindeil.
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Det är söndag idag, och vi har nu kom
mit till kvällen på den första söndagen här.
Det har varit den mest upptagna söndag vi
har haft på länge. På förmiddagen var vi
på gudstjänst med japanerna och blev pre
sen terad e där. Sedan har vi haft besök av
japaner, och vi har besökt varandra , så Yi
har icke haft tid att äta middag. Jo, vi åt den
på stående fot, och den var upp vä rmd och
kall igen.
Det har varit en rolig dag. En av pasto
rerna här har varit pastor i Kina i elva år
och talar kinesiska, så han kan tolka oss från
kinesiska till japanska till att börja med.
Hans fru är fö dd i Kina, men hon talar inte
gärna kinesiska, men förstår det rätt bra. Vi
boppa s emellertid, att vi så småningom skall
kunna tala japanska, för man kommer inte
långt utan det. Här kommer vi ju i kontakt
med folk et på ett helt annat sätt än i Kaw
izawa , som är en sommarplats. Idag t. ex.
kom [mn i familjen, som vi köpt huset av,
och ville ta Kerstin med sig ut till en skola,
där de hade någon fest. Kerstin följde med,
men jag visste inte var skolan var, och det
dröjde länge, och de kom inte tillbaka. Jag
siinde Sven-Olov att söka dem, men han
fann dem inte. Då gick jag med honom, och
frågade mig fram tills jag kom rätt. Sen
börpde jag f råga i folkhopen om de sett
ett utländskt barn , och det tycktes alla ha
g jort I Men att finna henne var värre. Till
sist bad jag ett par japanpojkar följa mig
till henne, och de visste var hon fanns I Igår
var Sven-Olov med sin pappa ute på stan,
och när han stod ensam på gatan ett tag,
kom en ung japan och tilltalade honom pil
cngdska och frågade, vilket land han var
fdin, och vad hans far gjorde. När han fick
\ 'c ta det, tog han upp ett K.F. U.M.-m ed 
lemskort och visade honom , och så var den
bekantskapen inledd. Han kom med hem,
och han har varit här idag också. - Kli
matet här är mycket mildare än i Karuizawa.
D:trnen har varit nästan sommarklädd a idag ,
fast det är i november. Det står blommandL
träd här utanför huset och palmer, som j"'
m i nner om varma tra.kter, och vi har t. o. m.

en so rts apelsinträd med mogna apelsiner
(mandariner) här på gården. Höga, sko:' !,

fl? al/lian .""ng inleddes en aJlIICIJZ bekai71skap
så bär.
Foto E. Malm.

klädda berg reser sig alldeles i grann skapet
och långt bort höjer sig det snöklädda fuji
ya ma i majestätisk storhet. Havet är helt
nära, sil man kan cykla dit på en liten stund.
Husen är det lustigaste :w allt. Du skulle
se vårt hus I Det bestil r sa gott som uteslu
t<:nde av väggar, som går att sk juta åt sidor
na, och pet det sättet öppnas och stänges hu
set, var man vill. Riktiga dörrar, c{ler våra
begrepp , sa knas egentligen alldeles. Efter
som dessa väggar öppnas och stä ngas ini
f rån , har vi inte vågat lämna huset alla på
en giing idag, utan barnen har varit hemma,
när vi gått ut. På kvällar och mornar är det
ett väldigt slam mer, när alla väggar skall
stä ngJs och öppnas. Egentligen är det dubb
J.J yttervÄggar; tunna inn" vÄgg ar med g las
rutor och yttre ,;iggar a v trä, som ma n sk ju
ter för på kvällarna. Innanför dessa dubb
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la väggar går en gång, och sen är det ytter
ligare en vägg av tcäcutor med påklistrat
papper, som i sin tur omsluter det inre rum
met. D e väggarna kan också skjutas åt sidor
na . M en vi~l)1åste i alla fall ordna, så att
vi kan låsa hu set på yttersidan. Vi tänker
sätta på n, got lås v id köksingången. Det blir
tro lioen bästa lösningen . N u har vi jap anska
mattor, decimetertjocka stoppade st råmattor,
i huset, och på s, dana mattor kan man inte
gå rned skor, så det ä r ett väld ig t krång el
med att ta a och på skor, och strumporna
slits ut av allt springand e i slrumplästen .
Våra svenska strumpor ii r tyd li ne n inte gjor
da för det. Så Yi länker byta ut mattorna mot
triigolv. D et finns redan trägo h i ett hörn
rum , och dil[ h åller. vi mest till. - Margit
Cederholm är kvar i K aru izawa än så länge.
Rummet, där hon ska bo, ska repa reras, men
hon komme r väl före jul i alla fall.
Hälsa alla på expeditionen och alla vän
ne r s, gott!
Bed för oss. alt v i måtte få bli till dl
sionelse h ä r!
Va rm aste hälsninnar till Dig själv.
Din tillgivna I I/gl id / lJpberg .

På vårt nya arbetsfält
Vi har nu va rit hela tre veckor på vårt nya
arbetsfält. Hela tiden har vi ju haft att över
vaka reparationer, och det behövs sannerli
gen. Snickarna arbetar utan vattenpass och
sänklod. Jag har Btt stå över dem hela ti
d en, så att in te dörrar och annat, som bör
vara lodrätt, står sn ett. Och golven skulle
gå i vågor, om de hade fått hållas. Det är
svårt att i en hast uppbrin g a materialier och
tillräckligt många arbetare. U nd er d en kom
mande veckan skall i alla fall go lven vara
inlaoda och det värsta grovarbetet avklarat.
N ågot lämpligt hus åt Haglunds h ar vi
inte ännu fått tag i. Vi h ar ju hört oss för
hela tiden. Hus finns, men de är för långt
bort för skolbarnen. Priserna gJr tyvä rr upp
el' hel del nu. Nu anser vl att vi g jort myc
ket goda affärer med de tre hus vi köpt. Ett
hus vi såg på fö r tre månader sedan h ade
stigit 25 %, då vi förhörde oss om d et ig en
fö r några dagar sedan . Reparationerna hin
ner inte bli helt klara, tills Haglund s kOln
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mer. Men de skall bo hos oss så länge, och
skolan skall också bli hos oss i d et rum, som
senare blir vårt förmak. Margit Cederholm
och Florenee von Malmborg får till att bör
ja med var sitt rum hos Ershammars . De bor
400 m. ff' n oss bara. Själva bor vi nu helt
i ett litet rum , som skall bli mitt arbetsrum.
D et är ungefär 3 1/2 m. i fyrkant. Vår lilla
matsa l är så gott som klar. När Hag lunds
komme r blir d en fullt besatt! Huru vid a v i
kommer att följa vår lICsprungliga plan att
bygga ett litet skolhus på vår tomt eller för
söka få tag p, en litet större tomt, då Yi
skaffar hus åt H ~glunds, är vi inte på det
klara med ännu. Vår tomt är i min sta laget,
och skolan finge en mindre gynnsa m place
rin cr , rätt inträngd mellan L'I1 g ranne och
baksidan av vårt hus. Vi hoppas ju, att vi
skall f inna ett lämplig t hus ilt Haglu nd s så
~- måningom. Men d et gör ing enting, om
skolan är i vårt hu s en tid f ramöver. Vi har
ännu inte fått köpet på vårt hus h el t avkla
rat. Registreringen av sj äl va huset är kla r,
men tomten hade konfiskerats av myndigh e
terna på grund av obetalda skatter, och åter
köp et för att sälja det hela åt oss har dra
git ut på tiden. V årt hus h ar träffats av en
bra ndbomb under kriget, och märken efter
detta kommer fram vid repa rationerna mer
än vi tidigare kunnat se. Huset ir gediget
f. ö. fast det varit obebott n ~go t år.
ldag har vi varit till gudstjänst i västra
delen av staden . Den kyrkan hörde tidlgare
till United Brethren . De and ra kyrkorna
hörde före tvångssammanslagningen till en
enhetskyrka till metodisterna, presby teri aner
na, frälsningsarmen och fri metodisterna. Nu
har de gemensam gudstjänstordning. Angli
kaner finns här också, men de hör inte till
enhetskyrkan. Kyrkorna är små, som utsta
t ioner i Kina . Man ser mest ungdom och
äldre personer i dem. Medel åldern lyser med
sIn frånvaro. Antagligen beror detta på de
stränga villkor, de kristna hade att leva un
der sen 1930-talet. Land sbygden är sorgligt
försummad. O ch inte tycks ledarna här vara
vakna över plikten att evangelisera utåt.
Hoppas att någ ra av vitra kinesiska evange
liseringsmetoder kan bli rotfasta här med
tiden. Vi skall nu börja med engelska bibel

S ! N I MS L AN D

När ljuset kom
Glid lä/ Kris!lIJ, LjllJe!,
!,illdas i vår t'är/d.
sänk! I 07ldJkmls lIIörker
orh I s)'nden snärj.
ÖI'er Jordm llP Pgi(k
hel gCld nada/id,
bringal1de (JIJ mein' siwr
botpe!s I jllJa fiid.
Lj1lset från G1Ids hiilll/lel
f örs! i Sion bral1n .
S" I Ljme!s s/rålglc11Is
cdla vaJ/dra kelll.
Frälsning bjlldes fol ken,
som p(i jordelZ bo.
Gt/d viLL aDel ella
j g emc' ! lj t/ 1l1

Från de utresande
En a,' våra hemmavaran de missionärer
har erhå.llit ett brev från fru Hag Jund av·
<;ä nt fr å n Hongkong , och familjen vo n
Malmborg har också f tt bre" från fröken.
l :lorence von M almborg. Breven medJcla,
att d e vå ra e fter en god re sa anlände tiJl
Hongkong den 5 decem ber. D en 8 skulle de
for tsä tta Färden till Japan och beräknade
att vara fra mm e den 17. Då de tta Lises t orde
de all tså \'ara i Ji!.pan . Må MissionLns vän
ne r med tack till Gud bedja om välsignel
Se' och ledn ing för dem vid inträdet i arbe·
tet.

tro.

B ö nemö tena för SMK
Där för lUt I'i priJa
Gtld 1 psalm ocb såll g,
da 'Il; glada l'all dra
f, am 't'clr pilgrill7sgållg .
H ela världen frö jde,s
skalL av h,är/(!IIs gWJl d,
jl/blande: V elr h;i!sad
sköna morgoll s/t1 nd l
H j. earlb,il/g.

studier hl de i våra två städer här och i flera
andra en till tre sv. mil hirifrån. M en det
blir förs t p å nyåret som vi kan börja p å
:lllva r och förbered e lserna hinner göras. 
Ta, detta är en liten inhlick i vårt aktuella
Jäge här. Vi har e n pastor som kan tolka
f rån kinesiska, sa vi har predikat med honom
som tolk några gånge r.
Nu hjärtliga hälsningar till Er alb
Din tillgivn <.:
J 0!J t iJ1 ;!eS

A spberg.

568 Minami Hongo eho, Nl1 11laZ1t. Japan.
D en 26 no\'. 195 0 .

Ti sdagsböne mötena, som anordna s på
S 1.K:s expedition, Drottninggatan 55 , 3 tr. ,
SLockholm, börja å ter den 10 januari. De
fort sätta seda n vaqe tisdag om ej någo t
särskilt gör att en tillfälli g ändring bl ir nöd·
vändig. De börja kl. 19.30, och var och en.
som kan komma med är varmt vä lkomm en.

Trettondagens möte i Stockho lm

Instundande Trettondedag Jul anordnar
såsom va nlig t Svenska Miss ionen i Kina
mi ss ions högt id i Betesdak yrkan, Florag atan
8, Stockholm, kl. 11 f.m. Det blir da till
fäll e för dem som önska lämn a sparbössor
att g öra det. Mötet ledes av p asto r Per IVår
dillg och miss ionssekreterare Art/mi' Johan·
fOJl predikar. Dessutom talar f röken j\[aja
Lll1ldlllark. Alla mi ssionS\'änner hälsas va rmt
vii Jkomna.

Inbjudan
Syföreningarna I, n och III fö r Sven ska
Mi ss ionen i Kina här i Stockholm ä ro UI I.( 
dat en den 17 jClIlllari 195 1 kl. 12 inbjud ·
na till kom ll/inister och fm Kihlsted/, Parm
mätaregatan 1. Välkom na I

SINIMS LAND

Insänd litteratur

Inbiudan
till
Tredje Allmänna Missionskonfe
rensen för Ungdom

r e/er I!"ieselgrw - dw slore folkt'äckal'e il.
Av Emil Hindenborg. Svenska Al
liansmissionens Förlag, Jönköping.
11 sidor. Pris 50 öre.

Svensk ungdom
inbjudes härmed till
Tredje Allmä nna Missionskonferensen för
Ungdom, som beräknas äga rum i Borås un
der tiden 29 april ---3 maj 1951. År 1944
ägde ju en liknand e konferens rum i Nässjö.
Sedan dess har mycket hunnit att ske i värl
den på de olika missionsfälten, varför ti
den nu är inne att kalla vår ungdom till
en ny samling kring missionen. Bakom in
bjudan till denna konferens står mer än 30
olika kristna ungdoms- och missionsorgani
sationer,
representerande praktiskt taget
hela den svenska kristenheten.

Denna lilla broschyr om domprosten Pe
ter Wieselgren, som väl mest blivit känd
sasom förkämpe för nykterheten, är en kort
fattad skildring av hans liv. De få sidoma
inneh,'illa mycket som är av stOrt intresse,
och broschyren är alltså väl värd att läsas.
En detalj i skildringen, som nämner om att
\X!i eselgren under sina studentår var mycket
betänkt på att utgå såsom missionär till Ja
Inn, kan JU i våra dagar, då mission sa rbetet
i Japan omfattats av stort intresse, vara ett
exe mpel på intressanta upplysningar, som
man kan finna i broschyren .

Syftet med konferensen är att ställa svensk
ungdom inföL' världsmissionens nu varande
läge samt att praktisera något av den kt-istna
enhet, som vi alla längta efter och som mis
sionen pa ett mycket naturligt och inspire
ranJ <: , ätt inhjuder till. Konferensens ord
förande är missionssekretera re Arthur Jo
hanson, Stockholm, och som talare med
verka: teol. dr. Helge P :son Backman, Upp
sala, pastorerna Frank Mangs och Tage Sjö
berg, Stockholm, samt professor Bengt Sund
kler, Uppsala. Som utländsk gäst och talare
väntas misjonssekrd~cr Frithiof BirkeJie,
S·tavanger. Inbjudan gar ut i första hand
till ungdom under 30 år och givetvis till
ungclomsledarna.
Förf nigningar kan ställas till: Allmänna
M issionskonlc:r<..:nsen
för Ungdom, c/ o
Svenska Missionen i Kina, Drottninggatan
55, Slorlholm.

ii. org:tnisationskommittens väg nar:
Missionssekr. Arthur Johanson , Svenska Mis
sionen i Kina, ordf. Teol. dr. Helge P:son
D:!ckman, Svenska Kyrkan. Stud iert:ktor Stig
DominiqlLl', Svenska f\lliansmissionen. Pas
tor S~ig Hagman, FiJadelfiaförsamlingen,
Stockholm. Fil. lic. Sven -Gunn ar Lindblom ,
K.r.U.M. Fil. stud. Robert Lithell, örebro
Missionsförening . Studierektor Margareta
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M . L.
Dagem

LÖJe)l. Tänkespråk och bibelhänvi
ningar för år 1951. Utarbetad enligt
Brödraförsamlingens Språkbok. Halls
Förlag, Jönköping. Poetiska uppla
gan pris kr. 1: 50; klotb. 1 : 75. Icke
poetiska upplagan pris kr. 1: - .

Ända sed an år 1880 har Halls Förlag i
Jönköping utgivit "Dagens Lösen" , och
j,"eIl för år 1951 har denna lilla bok nll
kommit ut. Den är väl känd och behöver ej
n,'!g on rekommendation. Men ett meddelan
de a tt den kommit ut i en ny årgång kan
,'ara på sin plats och en uppma ning: Glöm
ej att köpa " Dagens Lösen" för år 1951'

M . L.

M almgren, Ev. Fosterlandsstiftelsen. Ung
domssc kr. Nils Mjönes, Svenska Missions
förbund ets Ungdom.

Bed för missionärerna!
Skriv till missionärerna!

SINIMS LAND
Upprinnelsen av kvinnornas
internationella böndag
Första fredagen i fastan firas över hela
\'ärlckn b ·i nnornas intcrnationeJta böndag.
Är J841 . Oberl in College ga\' den första
B. A. (B~ c h e lor of Arts) tiJt kvinnor. Den
na högre utbildning p:w kvinnorna stö rre
möj ligheter och deras horisont vidgades och
llltresset för kvinnorna i and ra länder blev
större.
1869 - LIl stormig Jll ,mkväll samlad es
sju kv innliga metodi ster tiLl ett möte i Tre
mont M etodistkyrka i Boston och bild ad e
Metodistkyrkalls K l' innosäll skap för yttre
mission. :·;t mtliga lovad e bedja för m issio
nen var dag och offra två cent i veckan för
ut breda ndet av Guds rike. Följande år kun
(Ir: lärarinnan Isabella Thoburn och läkaren
Clara Sw ain sän das ut till Indi en.
1887 - Uppmanades alla kvinnor inom
Preshyteri anska kyrkan i U.S.A. att sa mlas
en viss dag till gemensam bön.
189 0
Togo två fram stå end e bap tistkvin
nor Mrs. H. H . Peabod y och Mrs. Hel en
Montgom "ry initiati vct och inbjöd sa mfun
dets kvinnor ti ll böndag.
1919 - Sam las kvinnor från olika mis
sionssällska p i U.S.A. till ge men sa m bö n för
missionen i hemland och den icke kristna
världen.
1S>20 Kristn a kvinnor i U.S_A. och
Kanada enades om att iakttaga den första
Fredage n i Fastan va rje år som gemensam
hönd ag för missionen .
192.3 - De första g;'i 'orna ; rå n böndagen
samlas Hl. Dc utg jorde 70 dollars.
1927 - In bjöd s kr istna kvinnor vä dd en
runt att dcItaga i den na bö nd ag, och sedan
J css har denna dag blivit K vi nnornas mk r
nationella böndag.
193 0 Syster Maja Johanson fick v iJ
sitt besök i U. S.A. i uppd rag att framföra en
in bjudan till S\'enska Mi ssionsråd els K\' in 
!;okommitte att ta del i denn'l. bön .1.1g.
19-' 1
I februari anordnad e K vinnokom
mitten i SH:r ige [ör för sta gån.'",;c ll dl möte
i ~-t ock bo jm, då böndai.!;cns progL\I)) fram
lad cs av representanter [rån olika m iss ions-

Internationella Missionsrådet
ön skar även i är ri kta en påminn else till
S\'cr iges missionsvanner OIll sin tid skri ft
lntel'l1atioilaf iHi.rsiont1r)' Rei'/ell': som un
der 195 L kommer ut i sin 40: e årgång. D et
årliga sidoantalet är omkri ng 550, fördelat
p,i fyra nummer, av vilka dc:: första utkom
mer den l januari. Tid skrIften är den pro
testa ntis ka världsmi ssionen s hu \ udorgan och
des förnämsta auktoritet nar det gäller
mi ss ionen s h istori ska
utvec kli ng . Pri
set är 12 sh. 6 d. pr år. Den erh ålles genom
van lig postprenumeration eller genom direkt
rekvisition hos redaktionen, ad ress 2 Eaton
Gate, Londo l7 , S. JV 1.
Den bn ock erhållas mot insändande a\
Kl'. 9: 5u samt namn och adrcss ti li redak 
tö r J. E. lundahl , Rin dögatan 23 , Stock
holm .

säilskap och bön uppsändes för varje speci
ellt fält.
1936 Rapporterades att Kvinnornas
internation ella böndag firades i ett femtio
tal länder.
194 2 - D et förenad e kyrkorådet av kvin
nor i U. S.A. åtog sig ansvaret för bönda
gens program-förslag. r denna uppgift har
kv innor icke: blott i U. S.A. och K anada an
moda l, ta del utan äve n i Europa , Afrika,
Asien och Austra li en har kvinnor deltagit i
utarbetand et av böndagens program .
1944 Vid denna tid förcll~ r sig åtta
kvinnliga högskolor i Indi en, Kin a och Ja
pa n i spridand et av kristen litte ratur för möd
rar och barn i många länd er. D et frivilliga
offret viel :'öndagen uppg ick detta år t ill
144.000 dollars, som använd es till hem- och
)'ttre mission.
19 50
. Kvinnornas internationella bön 
dag firades i 81 länd er.
1>' 51 D enna bönd~g fira s fr ed agen
Jcn 9 feb ruar i 19 51.
Program kunna dtcr den 10 januari re
b' ireras från fröken N aima Leuwgr cn ,
Komm endörsgatan 9, Sto ckholm mot 50
öre: i frim ärken för ). -J O ex.
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Prenumerationsanmälan
Ibland undrar man kanske om det är en
gammal föråldrad och otidsenlig sed att skri
\'~ prenumerationsanmälan för en välkänd
missionstidning. Och ändå känner man vid
årsskiftet behov av att få göra det. Man vill
niimIigen framföra till läsekretsen och pre
l1umemntsamlarna ett innerligt tack för tid
som gått, och man längtar efter att få på nytt
[', ~ ut ryck för sina önskemål och vädja om
missionsviinnemas histånd. Just vid årsskif
te" påminnts man sj livligt om att det kanske
är sista gången man får skriva prenumera
tinonsanmälan eller göra något för tidning
m. Tiden flyr så fort undan, och vi veta ej
huru länge vi hava tillfälle att tjäna i vår
uppgift.
Missionstidningen Sinims land vill allt
fort efter den nåd Gud giver söka stä rka
livet i gemenskap med Herren Jesus och ver
ka för att Hans rikssak omfattas med troget,
kädeksfullt och uppoffrande intresse, och
redaktionen känner starkt behovet av att vi
d5. också få den nåd, som består i vänners
trogna stöd i förbön, genom att samla pre
numeranter och för övrigt på det sätt som
Gnd giver tillfälle att stödja och hjälpa oss

i detta vårt arbete. Vilken betydelse skulle
det t. ex. ej ha om prenllmerationsantalet
kunde ökas' Tack för all hjälp h ärmed'
lvlissirJilJlidninge;l Sinill1S Laud utkom
mer med 10 numml:r per år. Prenumera
lionsp ri set är: helt dr kr. 3 :-, halvår kr.
l :7">, ett kvartal kr. l :-. Till utlandet
kostar tidningen kr. 3 :50 per år.
Prenu~eration kan ske både på postkon
toren och på Svenska· Missionens i Kina
exp ., Drottninggatan 55, Stockholm. Vid
prenumeration pä postkontoren måste be/a
namnet "M iniollStidllingen SiniIIIs Land"
angivas. Enligt nuvarand e bestämmelser för
postbefordringsavgifter blir det emellertid
fördelak tigare tör M issionw om prenume
l·ation verkställes å vår ex p., varför Vl äro
Il; "cket tacksamma om så sker. Tidningen
sä~des i så fall som utgivarekorsband till
de olika prenumeranterna.
När 5 ex. eller därutöver rekvireras från
exp., erhålles vart 6 ex. gratis.
Provexem plar erhå llas gratis f rån expe
ditionen.
Reclahionen.

INNEHÅLL:
Gott nytt år I - ··Såsom ljus i värld en·' - Sekine Sandberg. - D ag en, festligare än alla andra. 
Frå n missionärerna. ~:ir ljuset
"Den försh ,gåvan". - "Det satte vdra hj ärta n i brand". kom. - Från red . och expo - Inbjudan. - In sä nd litte ra tur. Meddel anden. - Prenumera·
tionsanmälan.

Expedition: Drottninggatan
Postgirokonto n:r 502 15.

ss.

Telegramadress: "Sinim", Stockholm .

Telefon: 104459, 105473.

Gummcssons Bokrryckeri AB StOckholm 19 50
1323

