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JESUS VAR FÖRSVARARARE. 

I I Joh. 2: I heter det: »Mina kära syndares fösvarare, förespråkare, hjäl
barn, detta skriver jag till eder, för pare och hugsvalare. 
att I icke skolen synda. Men om nå Vi behöva en sådan försvarare, ty 
gon syndar, så hava vi en föresprå det finnes en, som i Skriften kallas 
kare hos Fadern, Jesus Kristus, som »våra bröders åklagare», Upp. 12: 10, 

är rättfärdig.» Ordet för föresprå och som gör allt för att göra sig själv 
ka.re, som användes här, är i Jesu av gällande. Vi känna till, vilken roll 
skedstal återgivet med hjälpare. Detta han spelade i Jobs historia. Profeten 
kan ock översättas med advokat, för Sakarja fick i en syn bevittna hans 
svarare, hugsvalare, ett ord av om anslag mot övers,teprästen Josua, och, 
fattande och dyrbar innebörd. Så har då J osua där står som den typiske 
då Herren beställt en dubbel hjälp representanten för Guds prästerliga 
för oss. Han -lovar oss Anden, och folk, mot oss alla. Aklagaren stod 
han åtager sig själv att föra vår sak. vi'd Josuas högra sida inför Herrens 
Han lever alltid och beder alltid för ängel för att ankla'ga honom. Han 
oss. Han framträder inför Guds an ansåg sig ha rätt därtill på grund av 
sikte oss till godo. Och Jesu försva Josuas orena kläder. Herrens ängel 
raregärning sammanhänger på det åtog sig Josuas sak. Han tystade 
närmaste med hans försonaregärning. åklagaren. Han gav Josua en ren 
Därför heter det i I Joh. 2: 2: »Och dräkt och han förnyade sitt uppdrag 
han är försoningen för våra synder, till honom. Josua hade blott att stå 
ja, icke allenast för våra, utan ock för kvar inför Herrens ängel. Han be
hela världens.» Det är Jesus, som är hövde ej ens upplåta sin mun till för
försonipgen för våra synder, som är svar. Sådan är han, som också är 
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vår försvarare, och sådan vill han 
vara ända till livets slut. 

Israel förordnade Herren, att 
om någon råkade i så stor nöd, att 
han nödgades sälja sig till slav, kun

de någon av hans bröder lösa honom. 
Den, som sålunda löste honom, kal
lades hans Gael, hans godeman, hans 
bördeman. Och icke blott den olyck
liges person skulle Goel taga sig an . . 

Hade han förlorat sin arvsbesittning, 
var 'det ock hans Gaels sak att åter

börda den. Så har Frälsaren åtagit 
sig att vara vår Goel. Han blev för
denskull bröderna lik i allt, för att vi 
skulle känna, att vi i honom hava vår 
bördeman. Då vi råkat i slaveri under 

synden och Satan, löste han oss ur 
träldomen. Då vi hade förlorat vår 
arvsbesittning, återbördade han den 
åt oss, och vi äro nu insatta i testa
mentet såsom Gu'ds arvingar, Jesu 
Kristi medarvingar. 

Under gamla förbundets tid funno 
de heliga stor tröst och trygghet i med
vetandet därom, att de kunde räkna med 
denna Guds gåva till dem: Goel, som 
de hade tillgång till. Patriarken Jakob 
säger i sin välsignelse över Josef: 
»Den ängel, som h'lr förlossat mig 
från allt ont, han välsigne .. . » Vi 
kunde också återgiva dessa ord så: 
»Ängeln, som är min Goel, den Goel, 
som har frälsat mig, han välsigne }) ... 
Och konung David avslutar sin betrak
telse över storheten av Guds uppen
barelse i naturen och i Ordet sålunda: 
» Herre, min klippa och min förlos
sare» eller: »min Goel». I den 103 :dje 
psalmens 4 :de vers står Goel för ho
nom som den, som förlossar hans liv 

ifrån graven. Och Job utbrister: 

»Jag vet, att min Goel, min förlossare, 
lever, och att han till slut skall stå 
fram över stofteb, Job 19: 25. 

Profeten Jesaja erinrar ofta Guds 
tryckta och trängda folk, att det kun

de räkna med · sin Goel. »Så säger 

Herren, Israels konung, och hans för
lossare, hans Goel: Jag är den förste, 
och jag är den siste, och förutom mig 
finns ingen Gud. » Sålunda kunde han 

frimodigt förkunna: »Frukta icke, du 

min tjänare Jak.ob, du Jesurun, som 

jag har utvalt», Jes. 44: 2. Och i kap. 
41: 14 säger han: »Så frukta icke, du 
mask Jakob, du Israels lilla hop. Jag 
hjälper dig, säger Herren, din Goel, 
din förlossare, är Israels helige. )} Och 

i kap. 59: 20 riktar han sitt folks blick 
mot den dag, då Herren kommer så
som en Gael, en förlossare, för Sion. 

Så få också vi räkna med vår Fräl
sare såsom vår Goel, och vi få vara 
förvissade därom, att har han en gång 

åtagit sig att vara vår Goel, skall han 
aldrig svika oss. Välsignad vare vår 
Gud, som givit os!'. en sådan skylde
man. 

E r i k F o l k e. 

s. M. K:s höstmöte. 

Den 6 sistlidne september firades av 
Svenska Missionen i Kina en högtid, som 
vi minnas med glädje på grund av den 
rika välsignelse och uppmuntran, som då 
genom Guds nåd kom oss till del. Mötena 
höllos på f. m. i Betesdakyrkan, Flora
gatan 8, samt på e. m. i Stadsmissionens 
lokaler vid Stortorget. 

Förmiddagsmötet inleddes av doktor 
Karl Fries, som läste Ps. 92 och erinrade 
om vår plikt a tt tacka Herren, en plikt 
som på . samma gång är en stor förmån, 
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och erinrade om några särskilda tacksä
gelseämnen. Eftersom missionär Linder 
vid tiden för ål'smötet av svår sjukdom 
var förhindrad a tt närvara, var det ju nu 
ett stort ämne till tacksägelse att få ha 
honom med och få lyssna till det budskap, 
som han fått att frambära. Fru Linder 
hade också varit allvarligt sjuk, men var 
nu bättre, sa att man hoppades hon sImlle 
kunna möta sin make i Shanghai och de 
tillsammans kunna återinträda i arbetet 
pä fältet. Och slutligen skulle ju nu rnis
sionärsparet Linders dotter, Margaret Lin
der, avskiljas till missionä r och tillsam
mans med sin far utresa till Kina. Visst 
var det med tanke på denna famlj rik 
anledning till tacksägelse. Och många ' 
flera 'anledningar därtill kunde nämnas. 
Må vi då tacka Herren och lovsjunga 
hans namn! 

Så följde predil,an av missionär L. Hugo 
Linder. Vi hoppas att i ett kommande 
nummer kunna införa utförligare referal 
av denna predikan än u trymmet här till
låter oss att göra och nöja oss därför med 
atl nämna, att missionär Linder i sin pre
dikan gripande skildrade huru Herren Je
sus kom till sitt eget utan att bliva mot
tagen, och huru han förmår att från hed
ningars läppar framlocka toner av tack
sägelse, lov och pris. 

* 
Efter predikan följde missionärsavskilj

ningen, ledd av missionsföreståndal'e Erik 
Folke. Det var fröknarna Birgit Brandin
Olsson och Margaret Linder, som skulle 
avskiljas för Herrens verk på Sv. lVIissio
nens i Kina fält. 

Missionsföreståndaren lämnade Joh. 15: 16 
såsom minnesord till dem, ett ord som 
Herren Jesus gav sina lärjungar i sam
band med deras kallelse 1ill helig tjänst, 
ett ord som nu fick tagas emot i sam
band med inträdet i kallelsen såsom mis
sionärer i Kina. I det ordet lägger Her
ren in hela sin rika kärlek. Det är så 
mycket kärlek, så mycket trofasthet, ja, 
en oändlig rikedom i detta hans ord. Han 
tar själv hela ansvaret fÖl' vägen, som I 
skolen vandra, för h~la Edert liv. Vi slip- . 

pa g~l i eget namn, på eget ansvar, i egen: 
\.. 

krart. 
Det kommer säkerligen för Eder svara 

fl'estelsestundel', många sådana stunder, 
men gå då tillbaka till detta ord. Sök. 
vila och trygghet på denna fasta grund. 
Innan han valde sina apostlar hade han 
sin stund av bönegemenskap med Fadern, 
då allt om apostlarna gjordes upp dem 
emellan. Så är jag också viss om, att 
även i denna stund sker en överenskom
melse mellan Herren Jesus och Gud Fa
der. Herren Jesus lever alltid för at! bedja 
för Eder. Han utsänder Eder under det 
att han beder för Eder. Han har utvalt 
Eder. Han följer Eder. Han glömmer Er 
aldrig, glömmer aldrig Eder gärning. 

Jag är också övertygad om, att Guds 
församling sänder Eder under bön. Det 
är något stort att få vara med om, att 
Ilan kallar en här och en där att gå ut 
och vittna om frälsningen i Jesus Kristus. 
Vi känna det som en nåd alt få sända 
Eder, då han bestämt om Eder, alt I sko
len gå ut till de behövande i Kina. Han 
har också bestämt att I där skolen bära 
frukt åt honom. Det blir frukt, varen för
vissade därom. Och den frukten bliver be" 
slåndande. 

Det är nåd av Gud att bli kallad till ett 
verk, som ej kan gå under. Del him
melska skall stråla emot Er därute. Hän
der skola sträckas välkomnande mot Eder. 
Väl blir det mången gång nöd och lidan
de, men ocksu nåd .och kärlek.. 

I slutet av della ord förekommer så det 
underbara löftet: »På det att Fadern må 
giva eder, vadhelst I bedjen honom om i 
mitt namn.» Det är vad han ger Eder. Vi 
ha inga stora resurser, det veta Ni. Nej,. 
lekamliga resurser ha vi inga, men Her
ren Jesus säger, att Fadern skall giva vad
helst I bedjen om i Jesu namn. På grund 
av Jesu ord och löfte kunna vi då i dag 
inviga Eder till Herrens tjänst. 

Så följde avskiljningen, som ;llltid är en 
gripande högtid. Vid förmiddagens möte 
så väl som på e. m. medverkade också en. 
kör, bestående av »Kinalänka!'». 

* 
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På e. m. voro Stadsmissionens lokaler 
fyllda till trängsel. Efter inledning av mis
sionsföreståndare Erik Folke talade först 
den nyligen hemkomna missionären frö
ken Minnie Nicholson. 

Fröken Nicholson framförde en hälsning 
från Kina samt tackade för allt uthålligt 
arbete föl' att stödja Herrens sändebud 
därute, för förböner och offer. Leden där
ute äro glesa. Många platser stå tomma. 
Vi tacka därför Gud för var och en som 
kommer Herrens stridsmän till undsäll
ning. 

Nöden därute har varit stor och av 
många slag. Men nöden har banat väg 
för nåd. Såsom exempel härpå anfördes 
erfarenheter i flick- och kvinnoskolorna 
därute, särskilt om en kvinna, som kom 
till ett vällingkök, driven av hunger, men 
som glömde sin hunger,· då hon fick höra 
Guds ord, och som nu är medlem av den 
kristna församlingen och ett vittne för 
Gud, en frukt av missionsvännernas böner 
och offer. 

Så fingo de utresande ordet, först frö
ken Thyra Lindgren, som avskilj ts till mis
sionär i Arjepluog. Gripande var det att 
då få höra mera i detalj om det, som i 
huvudsak meddelades i Missionstidningen 
Sinims Land för den 10 sistlidne aug., då 
fröken Lindgren presenterades för tid
ningens läsekrets. 
. Gripande skildrade sedan fröknarna 

Birgit Brandin-Olsson och Margaret Lin
der Guds ledning med dem. Vi hänvisa 
ifråga härom till de artiklar, som i detta 
nummer av vår tidning äro avsedda att 
göra dem i· någon· mån kända av tid
ningens läsare. Glada och frimodiga gingo 
de ut alla tre, och ett uttalande, som en 
av dem gjorde, vilja vi låta gå vidare: 
)yOm Gud kallar någon av Eder aft gå, 
tveka ej, utan lägg Edert liv på Herrens 
offeraltare. Då skolen I få erfara samma 
härliga glädje som jag. Glad och fri
modig reser jag ut i hopp om alt det 
finns en skara härhemma, som är med i. 
kampen för själarna därute.» 

* 
Missionär L. Hugo Linder skildrade, 

huru den kristna församlingen växer ej 
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blott ifråga om antalet församlingsmed
lemmar utan även i fråga om inre styr
ka, och förmåga att bära bördor. Verket 
har ej varit fåfängt. Det skall ock i fort
sättningen bära rik frukt. Vi skola i sinom 
tid skörda, om vi icke tröttna. 

Sedan några av de närvarande lämnat 
de utresande minnesord, avslutades sam
varon med bön, gemensam tedrickning 
samt cn kort aftonbön. J11. L. 

Nya missionsarbetare. 
Birgit Brandin-Olsson, som den 6 sist

lidne sept. avskiljdes till Svenska Missionens 
i Kina missionär, är född den 8 nov. 1908 
i Bryssel, Belgien. Hennes föräldrar äro 
direktören Henning Olsson och hans maka 
Ellen Olsson, född Brandin, båda härstam
mande från Jönköping. 

Hemmet var ett gudfruktigt missions
älskande hem. Missionärer gästade ofta 
där och berättade om missionen. Fru Ols
son var efter hemflyttning till Sverige le
darinna för en Daggryningsförening. Frö
ken Olsson talar därför om sin barndoms
tid såsom den lyckligaste man kan tänka. 

Till hel avgörelse för Gud kom fröken 
Brandin-Olsson vid ett av pastor Frank 
Mangs möten i Göteborg våren 1924. Fa
miljen Olsson var då bosatt där, och i 
denna stad avlade fröken Olsson student
examen våren 1927. 

Redan kort efter avgörelsen föl' Gud 
kände hon kallelsen att bliva- missionär 
och skrev i sin Bibel jämte dato ett löfte 
till Gud att gå i hans tjänst, om han i 
fortsättningen visade detta vara sin vilja. 
Så kom hon sommaren 1928 till Svenska 
Missionens i Kina Bibel- och Ungdoms
vecka på Steninge, och där blev hon fullt 
övertygad om, att Gud ville använda hen
ne i sin tjänst, och att tegen, där hon 
skulle arbeta, var Svenska Missionens i Kina 
fält. De, som då voro med; minnas säkert 
hennes glada, trosfriska vittnesbörd härom 
på veckans sista möte. 

Förutom redan omnämnda studentexa
men har fröken Brandin-OIssori såsom 
förberedelse för missionärskallet genom
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Birgit Brandin-Olsson. 

gått kurser vid Women's Missionary Col
lege i Edinburgh, Inre missionens Bibel
skok i Oslo, Ersta Sjukhus i Stockholm, 
Livingstone College i London, och har 
hon även deltagit i arbetet vid Skandina
viska Sjömanshemmet i London under 
några månaders vistelse där. 

Fröken Brandin-OJsson har kallats att 
efterträda fröken Ester Berg såsom Dag
gryningens missionär i Kina och är för
lovad med missionär Martin Bergling. 

* 
Margaret Linder föddes den 24 nov. 1908 

i Kingsburg, California, där hennes för
äldrar, missionärsparet Hugo och Marie 
Linder då vistades. Hon har avlagt real
skoleexamen vid Svenska Skolan i Kina, 
har sedan studerat i Amerika, där hon er
hållit diplom från American High School 
samt genomgått kurser i bokföring, steno
grafi och maskinskrivning samt en två
årig kurs vid Bibelinstitutet i .Los Angeles. 

Redan såsom elev i Svenska Skolan i 
Kina kände hon maningen att bliva mis
sionär, men sköt då kallelsen ifrån sig ge
nom att söka inbilla sig, att maningen en
dast berodde på känslostämningar på 
grund av gripande berättelser. Hon visste 
ju något av vad det var att vara missio
när och tyckte, att Gud begärde för myc
ket, att offret var för stort. Hon ville 
ha det som flickorna i Sverige. 

Så kom studietiden i Amerika. Där du
kade Herren ett rikt bord för henne, men 
då kunde hon .ej njuta därav. Hon kände 
sig som den rike mannen, .och Lasarus 
blev för henne en bild av kineserna. Hon 
hade i andlig mening allt i överflöd. Ki
neserna längtade efter smulor från bor
det. Så gjorde Gud henne villig att svara 
ja till kallelsen. 

Följden blev att missmod förbyttes 
glädje, och alt dörrar till fortsatt utbild
ning på ett underbart sätt öppnade sig. 
Så kom hon till Bibelinstitutet. 

Där befästes vissheten om missionärskal
lelsen. Hon såg t. ex. en bild av pilgrimer 
på väg upp till ett av de heliga bergen. 
Deras ansiktsuttryck kunde hon ej glöm
ma, ty de visade, att pilgrimerna voro 
fridlösa, fastän de gått långa mödosamma 
vägar för att få frid. Hon önskade, att 
andra skulle gripas av ansiktsu ttrycken 
och gå ut med evangelium, men huru kun
de hon begära detta, om hon ej själv gick 
ut, hon som ej blott sett en bild av de 
längtande utan tidigare sett dem i verk
ligheten? 

En vän i Kina berättade, alt en gam
mal kint'skvinna kommit för att få sina 
ögon behandlade för en ögonsjukdom, men 
att det var försent. Hon kunde ej hjälpas. 
Då hon fick höra detta, sade hon: »Jag 
har ej kommit försent. Jag har alllid 
varit här. Det är Ni, som tidigare kun-

Margaret Linder. 
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nal hjälpa, som kommit försent,» Detta 
blev för fröken Linder en maning: Tveka 
ej tills det bliver försen/! Och nu var hon 
redo att gå. 

* 

, Vi tacka Gud för dessa nya missions
arbetare och anbefalla dem på det var
maste åt missionsvännernas kärleksfulla 
intresse och förbön. IVI. L, 

Ett tack. 
På min 70-årsdag fick jag mottaga en 

sådan mängd gåvor och andra uttryck för 
kärlek och tillgivenhet, att det är mig 
omöjligt att nå alla med en personlig tack
sägelse, Jag tillåter mig därför på detta 
sätt framföra mitt innerliga, uppriktiga 
och ödmjuka tack till alla dem inom 
Svenska Missionen i Kina, som bidragit 
till den u tomordentligt värdefulla, gåva 
som överlämnades å dess vägnar i form 
av ett par antika ldnesiska bronsvaser. 
Ej minst värderar jag de kärleksfulla 
hälsningar som funnos nedskrivna på åt
skilliga av ' de åtföljande korten med 
namn på givarna. Tack, tack för allt! Må 
det bli mig möjligt att i växande mån 
motsvara de förpliktelser, som följa med 
åtnjutandet av så mycken kärlek och för
troende! Hjälpen mig a tt bedja Gud 
därom! 

Eder i Herren förbundne 
Karl Fries. 

Kinalänkens syförening 
i Stockholm samlas på Eugeniahemmel 
torsdagen den 22 innev. okt. kl. 7 e, m. 
Alla »länkanl varmt välkomna! 

Missionsafton för S. M. K. 

Missionsafton för S. M. K., s' k. manads
möte, anordnas, v. G., på N ol'r/andssalen 
i K. F. U. M., Birger Jarlsgatan :35, mån-
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dagen den 26 innev. okt. kl. 7 e. m· Te
servering. Närmare program meddelas 
genom annons lördagen den 24 . Välkomna! 

Försäljning för S. M. K. 

Syföreningarna för Svenska Missionen 
Kina i Stockholm anord.na fredagen den 
20 nästkommande november försäljning. 
I nästa nummer av Sinims Land hoppas 
vi få lämna utförligare meddelande här
om, men redan nu vilja vi anbefalla denna 
försäljning åt missionsvännernas håg
komst. 

Vi bedja i detta sammanhang alt få på
minna om, att vi även i år hoppas få ha 
ett »Kinalänkens bord» vid försäljningen, 
vilket vi hoppas »Kinalänkarna» i skilda 
delar av landet säl'skilt hava i åtanke. 

.Hans Stjärna i Östern., 

S. M. K:s illustrerade missionskalender, 
är under tryckning. Det är i år den 28:e 
ål'g, av denna kalender, som utkommer, 
och vi tro, att den skall bliva av intresse 
och till uppmuntran. Vi rekommendera 
den ej minst för »Kinalänken» och annan 
ungdom, men ock för andra missionsvän
ner. Rekvisitioner mottagas tacksamt un
der adress: Svenska iVIission.ens i Kina 
Förlag, Drottningga tan 55, 3 h'" Stock
holm. 

På Kinafärd. 
(Forts.) 

Röda havet är ej rött utan blått och 
känns för oss resande nordbor glödande 
hett. Fyra dygn tar färden genom detta 
stora vatten. Vi sågo ej land på hela ti
den utan endast öar. Vid södra ändan be
finner man sig i en av jordens allra he
taste trakter. Temperaturen är i medel
tal 30 gl'. Celsius hela året runt. I-leta 
vindar från afrikanska och arabiska ök
nar förena sig här om alt stegra värmen. 
Det var ej lätt för oss att på några da
gar förflyttas fran Italiens snö och is till 
denna tropiska hetta, som närmade sig 
kroppstemperatur. .Endast den, som rest 

http:anord.na
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här fram i febrluari fattar, vad detta 
ombyte pressar på ens fysik. Är man 
därtill känslig för hetta - som min Ca
rola - så är det nästan outhärdligt. I 
min dagbok för d~n 13 mars står blott : 
»Hett - helb>. Följande dag har jag an
tecknat: »Carola nästan försmäktar». Den 
dagen anordnades badbassänger ombord, 
och jag var en av de första att utnyttj a 
dem. När vi sist foro här fram - för 
nio år sedan - satt min far med en is
blåsa på huvudet till skydd mot den pi
nande hettan. En av de hetaste dagarna 
fingo Vl under vår dagliga bibelläs
ning det ordet av Gud: »Han giver den 
trötte kraft och förökar den maktlöses 
styrka» (Jes. 40: 29) Guds närvaro och 
fad erliga omvårdnad om oss små blir så 
mäktigt gripande och slärka}1de vid så
dana upplevelser. . 

Värst av ana led vår lilla flicka. Hon 
hade ända från Genua ej ätit mer än litet 
grand av maten ombord, magrade av
sevärt och pinades av hettan. När vi kom
mit ut av Röda havet, steg hennes t em
peratur en morgon till över 39 gr. C. På 
eftermiddagen gick elen över 40 gr. C. 
Läkare konstaterade halsfluss och ordi
nerade varma omslag om halsen. Varmt, 
kvävande varmt, var det ju utan detla om
slag. För den lilla följde en svår tid. Hon 
åt intet under fem dagar. Febern höll sig 
lika hög. Svetten lackade kring hennes 
små magra kinder. Hon slog ut i luften 
med fingrarna för alt få litet svalka. Det 
var ett riktigt lidande att se henne utan 
att kunna göra något. Men jo, vi kunde 
bedja. Och vi erforo, huru mångas bö
ner bura den lilla igenom. På sjätte da
gen begynte hon :Her äta litet och har 
sedan repat sig förvånande hastigt, Gud 
vare tack. 

Ångaren medförde en stor last till Dji
bouti, Abessiniens hamnstad. Vi tänkte på 
våra svenska missionärer, som tålmodigt 
kämpa år ut och år in med hettan i dessa 
trakter,där Fosterlandsstiftelsen och Bi
beltrogna Vänner ha sina fält. 

Nära Röda have ls östra strand ligger 
ju muhammedanernas världscentrum, den 
heliga sladen Mecka, Muhammeds föc\else

stad. Oräkneliga äro de skaror, som vall
färdat dit från alla jordens länder för att 
bringa sin hyllning och kyssa den heliga 
svarta stenen. Numera tillåtas endast rätt 
trogna museImän innanför Meckas grän
ser. Även kinesiska muhammedaner vand
ra till denna plats. Det är nästan otro
ligt, alt denna villfarelse genom genera
tion efter generation lockat hundratals 
miljoner människor under sin spira och 
eggat dem till de mest beundransvärda 
dåd. Ännu i vål' »upplysta» tid beräknas 
över 200 milj. tillhöra islam. 

,Du [ör vars allmaktsord, mörkret kring öde 

jord, förr tvangs att fly, 


Ännu är jorden stum, Ode är månget rum. 

Sänd evangelium! 

Låt dagen gry!» 

* 
I Röda havet firade vi en sönd::tg tys\.::

engelsk gudstjänst, ledd aven tysk och 
en engelsk missionär. Ett 30-tal voro 
närvarande och den tyska sången ljöd 
kraftig och vacker. Katolikerna ha 
nattvardsgång varje morgon kl. 6 f. m. 
Om aftnarna läsa de en gemensam mässa 
p[l däck, alldeles intill där vi protestan
ter sitta samlade. En av patrarna mäs
sar enformigt med svindlande fart. Han 
hinner knappt sluta sitt parti, förrän de 
övriga svara. Under denna ceremoni fö 
rekommer en passus, där en pater ideli
gen upprepar orden »Ora pro nobis» 
(Bed för oss!) - riktat tydligen till jung
fru Maria. Min pojl(e räknade, att han 
läst uttrycket sexton gånger. Följande 
dag förekomma orden »ora pro nobis» 
omkring femtio ganger i följd. J ag kan 
ej återhålla en jämförelse med vad jag 
hört hos munkarna i lamatemplet i Pe
ping - ett surr av mekaniskt upprepade 
böner. Katolikernas mässa liknar påfal
lande buddisternas. Somliga forskare me
na också, att buddismen rönt inflytande 
av katolicismen. 

Under dagarna på Indiska Oceanen 
hölls tävlingar ombord i bordtennis, 
däckgolf, ringkastning o. a. dylikt Tre 
kvällar visades film. En kväll gick jag 
förbi och såg på duken till min förvåning 
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ett par svenska studenter, som stodo på 
Stureplan i Stockholm. Så rullade en 
spårvagn fram och förde dem till Hassel
backen. Svensk film! En underlig syn 
under Indiens ' himmel. 

Nästan alla uppassarna ombord .äro 
musici.. De spela_ två gånger dagligen. De 
första .dagarna gladde vi oss åt. riktigt 
hygglig och . anständig musik. Senare har 
det hela urartat till jazz och annan dans
musik. Efter kl. 9 e. m. dansas det liv

deltaga i den katolSka aftongudstjänsten. 
Som om de därmed kunde försona något 
av det orätta i sitt uppträdande. 

* 
I Colombo passerade vi ett hindutem

pel med ett stort antal avgudabilder 
glänsande mässing. Vi tillätos ej beträda 
hallen utan att taga skorna av fötterna. 
Ett öronbedövande larm hördes därini
från, slående på trummor och bleck. 

Familjen Morris Bergling. 

lig! på däck. En av uppassarna sjunger 
därtill kabaretvisor. En bit återkommer 
varje kväll, så att t. o. m. våra barn ej 
kunna låta. bli att lära sig den, fastän 
de höra det på avstånd. Livet ombord 
artar sig alltmer till att· sldlja passagerar~ 
na i två grupper: för eller emot Gud. 
Efter tävlingarnas slut anordnas kostym
bal på övre däck, där vi annars bruka 
sitta och sjunga sånger om kvällarna. 
Flera av de mest dansanta damerna äro 
katoliker och .hade före balen flera sam
tal med sin själavårdare. Det gällde kan
ske huru stor frihet de skola få att kläda 
ut sig vid balen. Något förbud på att del
taga var det tydligen icke fråga om. -
Dagarna efter balen lade vi märke till, 
hur ovanligt ivriga dessa damer blivit att 

Under återfärden sågo vi en fattig kvin
na ligga på trottoaren med sin lille gos
se naken och sårig. En polis ville sparka 
iväg henne och kallade henne med skälls
ordet »paria». Jag förv ånade mig däröver 
och stannade för alt följa skådespelet. Min 
ciceron förstod mina tankar och upplyste 
mig om, at! denna kvinna var gift och 
försörjd, men ligger och tigger för att få 
medel till att tillfredsställa sitt begär efter 
starka drycker. 

Vår färd går vidare till Bortre Indien. 
Sist vi foro här fram, fingo vi bevittna 
en begravning på havet. En indier hade 
av hettan fått solsting och led av sådana 
smärtor, att han ville taga sitt liv. I Co
lombo kas tade han sig i havet men räd
dades. Någon dag senare hängde han sig 
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ombord. En synnerligen' enkel kista hop
snickrades. När aUt var färdigt,· breddes 
en flagga över kistan, som placerades på 
akterdäck. Så hördes en signal. Ångaren 
stannade på öppna havel.. Kistan sköts ut 
i djupet - ett välkommet byte för hajar
na. Blott några sekunder, en ny signal 
från ångvisslan, och båten var åter i rö
relse. Som om ingenting hänt. Men en 
själ hade gått in i evigheten. 

Ett skri hördes. Det var änkan efter 
den döde, som utgöt sitt hjärtas förtvivlan 
på ett så hemskt skärande sätt, som en
dast en hednisk kvinna kan göra det i 
sin hopplösa ställning, utan jordiskt stöd 
och utan Gud. 

»Hedningaskaror i mörkret än famla, 
uppsök de vilsna, dem kalla och samla! ... 
Kommer dag ej snart, kommer dag ej snart?> 

* 
Nästa hamn är Belawan på Surnatra. 

De tre blivande brudarna stå i väntan på 
sina trolovade. Vi närma oss stranden. 
lVIusiken spelar en marsch, en svensk re
gementsmarsch En bil stannar vid ·kajen. 
Tre unga män hoppa ur och komma med 
raska steg mot båten. - Tre timmar se": 
nare voro alla de tre paren lyckligt gifta. 
Det låter som en saga men sådant kan 
hända i tropikerna. 

Vål'a barn voro nu så krya igen, att vi 
kunde taga dem med på en biltur upp till 
staden Medang. Färden var underbar ge
nom vajande palmskogar och bananIundar. 
Kokosnötter och bananer hängde i tunga 
klasar i träden. Vi befunno oss i bana
nernas förlovade land. I staden besökte 
vi bl. a. en ståtlig moske, av mången an
sedd som Islams ståtligaste tempel i Fjär
ran ö·stern. Muhammedanismen håller ett 
fast grepp om ön Surnatra. 

Två dagar förflyta, och vi ånga in i 
Singapores hamn, belägen nästan direkt 
under ekvatorn. Södra korset strålar på 
stjärnhimlen. Vår polstjärna befinner sig 
vid horisonten i norr. Karlavagnen är 
nästan osynlig, men Orion lyser i all sin 
prakt. 

I hamnen förnöjes barnen av att se in
födingar dyka efter slantar som passage
rarna kasta till dem i vattnet. Silverslan

tar skall det vara! Annars dyka de ej 
efter dem. - På stranden mitt emot se 
vi en hel by, byggd på pålar. 
. Vi planera en' rickshawfärd till staden 

och ackordera med en kines om priset. 
Han begär ungefär 2 kronor. Vi pruta 
ned det till 50 öre. Men kommen halv
vägs till staden strejkar han, om han ej 
fär 1 kr. Vi taga vårt parti och fortsätta 
i stället med spårvagn, som för 10 öre 
för oss till en av stadsdelarna. Spår
vagnen eller rä [tare bussen häTI1ta." sin 
kraft från två elektriska ledningar, spän
·da längs gatan, som är asfalterad. Den 
löper ej på skenor utan kan röra sig 
fritt tin- en viss grad. I bussen finns första 
och andra klass. Den förra är utmärkt 
med relati,'t renliga människor, den 
andra fullpackad och illaluktande. Ut
ländska affärs- och ämbetsmän anse det 
under sin värdighet att alls bestiga en 
spårvagn. 

* 

I Singapore fingo de katolska patrarna 
besök aven indisk proselyt, som tiggde 
pengar för sin familj. För att pröva man
nen, läto de honom mässa elt stycke, vil
ket han utförde med hög och ljudelig 
stämma. Mannen fick vidare redogöra för 
namnen på de katolska fäderna i staden 
och befanns vara en rättrogen katolik, 
varför de tre nunnorna gåvo honom en 
försvarlig summa. Om han lyckas tigga 
lika mycket på varje båt, som passerar 
Singapore, kan han få en god bärgning. 

Nu glädja vi oss över att fara mot nord
ligare och kallare luftstreck. Sjön rullar 
våldsamt pä vägen till Filippinerna. Tem
peraturen sjunker något men går snart 
åter upp till över 30 gr. C. 

Det är påsk. Skärtorsdag begingo vi 
protestantiska troende nattvard. Långfre
dag, som ej firas av engelsmännen, Hngo 
vi på morgonen en gemensam böneslund . 
Där bads på tyska, engelska, svenska, 
norska och danska. 

En timme före vår nattvardsgång på 
skärtorsdag kom en kines till mig och 
sporde, vad det var för en kristen högtid, 
vi skull a fira. Jag fick tillfälle att tala 
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om för honom om Kristi lidande och död. 
Herr Tsoo hade studerat finansväsen i 
New York, London och Berlin . Trots sin 
vistelse bland »kristna » folk hade han ej 
den minsta kännedom om kristendomen. 
Han hade besökt domkyrkorna i London 
och Berlin endast ur kuriositetsintresse, 
precis som frä mlingar i Stockholm titta 
på slottet och Skansen. 

»Varför dödade judarna Kristus?» Så 
begynte han fråga mig. Vi samtalade så 
om innebörden av de gammaltestamen t
liga offren och om huru Jesus Kristus 
var det »felfri a offerlammet». Några da
gar tidigare hade jag fått tala med ho
nom om synd och nåd och sinnesändring, 
omvändelse. Herr Tsoo menade då, att 
Konfucius också förkunnat sinnesändring. 
Jag framhöll genom exempel, hur vi män
niskor ej förmå någon förbättring av oss 
själva utan att lita på levande Gud. Nu 
kund e jag bygga vidare på denna tanke 
och gå in något djupare på »korsets hem
lighet». Herr Tsoo s tod och lyssnade in
tresserat och sade så på sin brutna ame
rikanska: »Det där är alltsammans gott 
och väl, men hur vet Ni, att Jesus är 
sann Gud?» 

Jag svarade, att mina själ vara många. 
Ett är, alt Jesus Kristus var den sannaste 
människa som levat. Xl' det ej så, att ju 
sannare och rättfärdigare en människa är, 
desto mer våga vi lita på hans ord. Nu 
finnas samstämmiga vittnesbörd om, att 
man aldrig fann något fel ell el' svek hos 
Jesus. Något sådant kan ej sägas om nå
gon annan historisk person, som man 
känner. · Och när nu denne verkligt san
ne man har sagt, att han är Kristus, Guds 
son, och bevisat det genom sitt liv, så tror 
jag p å honom mer än på någon annan 
dödlig varelse. Detta var ett argument, 
som herr Tsoo ej tänkt på. Som finans
man tyckte han om logik. »Det Ni säger 
är 10giskU> En stunds paus följde. »Men», 
fortsatte han, »vad säger Ni om katoli
kerna? De tillbedja en kvinna med ett 
barn .» Herr Tsoo kände något till ka
tolska former och menade, att påven och 
hans kyrka var en inrä ttning, som gjort 
sig alltför myndig och härskade som en 
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ämbetsmannakår. Däri kunde jag ge ho
nom rätt. 

Några dagar senare fick jag åter ett 
tillfälle a tt samtala med herr Tsoo. Han 
hade förut under resan uttryckt sig ring
aktande om kristendomen, bl. a. därför 
att Kristus levde så mycket som 500 år 
senare än Konfucius. (Hen' Tsoos far var 
en framstående konfuciansk lärd.) Jag 
slog upp ur . Gamla Testamentet ett lO-tal 
profetior, som pekade fram mot Kristus, 
proJetior, skrivna århundraden, ja, som
liga mer än ett årtusende före Konfucius' 
tid. Herr Tsoo blev mycket imponerad 
av dess? profetiors höga ålder. Efter del
ta samtal var han alltid intresserad av 
att höra om andliga ting. . Gud give, att 
Jesus Kristus genom sitt blod finge frälsa 
även' honom! 

I Manila kom ombord e tt 50-tal utlän 
ningar, mest familjer till officerare i a mc
rikanska armen och flottan. Aldrig har 
jag sett så passionerat kortspel, som un
der dessa sista dagar av resan . Fruarna 
och t. o. m. barnen på 12-13 år spela 
kort och röka. Östern får i sanning be
vittna många slags seder från »västerlan
det». 

Från l'vIanila gick fården direkt mot 
Kinas kuster . Nu åro vi åter framme i 
vår kallelscs land. Måtte vi få bli bruk
bara redskap i hans hand. Mycket tyder 
på oroliga tider, krigsoperationer på flera 
häll, hungersnöd i somliga trakter, fruk
tansvärda översvämningar i andra, där 
hundratals människor mista livet. Och så 
kommunismen, a!1tjämt lurande under 
ytan av det politiska virrvarret. Intet an
nat land på jorden kunde väl samtidigt 
rymma så mycket. Mitt i allt detta går 
Guds rike sin segergång mellan de gulas 
led. Må vi alla i bön och arbete genom 
Guds kraft medverka till Gudsrikets scger. 

Morris Bergling. 

Visa tidningen för edra vänner 
och bekanta och uppmana dem att 

prenumerera å densamma / 
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·~ö~. 
Från de ulresande. 

Genua den 14 sept. 1931. 

Kära Missionsvänner ! 

»I-Ienen är min Herde, mig skall intet 
fattas.» Det ha vi på nytt fått erfara un
c1er resa n till Genua. Tack för Edra för
böner! Gud har hört Eder och låtit oss 
få gå i beredda gärningai', 

Vi ha haft ett härligt väder hela tiden, 
'och resan har därigenom blivit underbar. 

När ,ii färdades genom Alpernas land, 
sågo vi syner, som sent skola glömmas. 
De höga bergen och de djupa dalarna 
talade så mäktigt till oss om Gucls all
makt. - »Jag ser hans spår varhelst en 
juaft sig röjer, en blomma doftar och ett 
ax sig böjer, uti den suck jag drar, den 
luft jag andas, hans kärlek blandas.» 

I da" ha vi tagit staden Genuas sev'ärd
b . 

heter i betraktande. BL a. ha Vl sett en 
kyrka, som heter Annunciats. Den var 
mycket vacker, men trots all denna prakt, 
kände vi oss nästan beklämda. Här och 
var i bänkarna sutto män och kvinnor 
och läste sina böner och samtidigt räk
.nade de pärlorna på radbanden. Vid dör
ren stod en sorgklädd kvinna med ett för
tvivlat uttryck i sitt ansikte. 0, att hon 
vaknade upp över, att Jesus ser endast 
till hjärtat och ej till yttre ceremonier. 

I morgon gå vi ombord pa »Derfflinger» 
och kl. 12 f. m. lämna vi Europas kust. 
Frimodiga gå vi astad i hopp att allt 
framgent bli ihågkomna i Missionsvänner
nas förböner. 

Innerlig hälsning fran de utresande mis
sionärerna genom 

Thyra Lindgren. 

Synodalkonierensen i Hoyang somma
ren 1931. 

Under långeliga tider hade de troende 
norra Shensipresbyteriet hoppats få ett 

tillfälle att bjuda till sig troende från alla 
de olika församlingarna i Shensi, Shansi och 
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Honan, som ligga inom vår missions ar~ets
område. _ Det såg ut som skulle nagot 
dylikt vara otänkbart, ty var det inte ~ö
vare, sa var det hungersnöd eller kng, 
som år eIter år omintetgjorde förverklI
gandet av planen. . 

Men i ar uncler juni månad, närmare 
bestämt 20-30 juni, kunde den allmänna 
synodal konfe rensen för första g[\l1?en på 
40 år samlas i Shensi och denna gang tIll 
vår glädje i I-Ioyang. Hoyang, där många 
t r oNet tjänat Herr e n, d iil' e j ii:' geno m 

åre~ lämnat sig åt Gud, och där tvenne 
Herrens tjänare lagt ner sina liv för att 
bida uppståndelsens och eviga ' glädjens 
lyckliga dag. . . 

Ni skulle ha varit i Hoyang VId flera 
tillfällen före della möte. De troende kom
mo långa vägar från landet för alt få vara 
med på något hörn i förberedelserna och 
sedan få sin bestämda uppgift under kon
ferensdagarna. Det val' ingen svårighet 
att finna villiga vattenbärare, kockar , 
gårdsopare, gästemoltagare etc. etc. Alla 
ville vara med. Alla ville pa det mest om
sorgsfulla sätt se till att gästerna blevo 
väl emottagna. Under förberedelserna 
samlades vi ofta till bön om välsignelse 
över mötet och över varje enskild, som 
komme till mötet. 

Nog trodde vi, att det skulle komma en 
del, men knappast sa många, som verk
ligen infunno sig. Den 20 juni var en 
spänningens och intressets dag. Från norr, 
söder öster och väster kommo tl'oende 
vänn~r. Det rådde kärlek, glädj e och frid. 
Många, SOm aldrig förr mötts, blevo ge
nast vänner. De voro ju alla ett och bro 
der i I-lenen Jesus. 

Församlingarna skulle få välja ett om
bud för var 40 medlem, och fastän natur
ligtvis ej alla kunde komma, ,'oro dock 
108 ombud närvarande. Dessutom kom ett 
drygt hundra andra deltagare, som så 
gärna ville vara med . 

Såsom särskilt kallade talare kommo 
en rektor P'an från T'enghsiens Teologiska 
Seminarium, dennes elev, en sångare herr 
Ly, samt en gammal evangelist i!'ån vårt 
Honandistrikt, herr Cheo. Dessa syntes 
även vara sända av Gud, ty de fingo bli 

i 
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till stor välsignelse. Herr Cheo predikade 
på sitt originella sätt om den kristnes liv 
såsom ett Guds barn i en ond värld. Stäm
ningen förhöjdes betydligt på alla mötena 
genom de många goda körer och sånger, 
som herr Ly lärde församlingen. Körerna 
voro mestadels översatta från amerikan
ska väckelsesånger. Kineserna satte tyd
ligen mycket stort värde på dem, ty bit
tida och sent sjöngos de. Herr p'an ta~ 
lade vid de flesta uppbyggelsemötena, och 
hans huvudämne var: "Den helige Andes 

verk.» Hans förkunnelse var enkel, lättfatt
lig, klar och väckande. Gud syntes bruka 
honom till flera personers omvändelse och 
till stor hjälp för det stora flertalet. Där
för tacka vi Herren. Varje morgon efter 
frukost brukade han ha ett s. k. »Sam
tals möte)). Då fick vem som ville komma 
med sina andliga problem och svårighe
ter. Det var alltid en stor skara som 
deltog i de stunderna, som fingo sitt sär
skilda värde i det att då mest sysslades 
med frågor som gällde den troendes ställ
ning just nu, då de politiska förhållan
dena åstadkomma så många svårigheter 
för de kristna. 

Viktiga diskussioner rörande evangelisa
tionsarbetet och församlingens arbete i 
allmänhet förekommo. Det var en under
bar upplevelse blott att märka vilken kär
lek och förståelse det rådde under varje 
diskussion. Det var riktigt Guds särskilda 
välsignelse. Fortsatt skolverksamhet, för
samlingens arbete i förhållande till mis
sionens, söndagsskolearbetet, församling
ens övertagande av ekonomiskt ansvar för 
arbetet, intimare samarbete mellan olika 
presbyterier eller lokalförsamlingar, 
dessa och fler liknande frågor behand
lades ingående. 

Varje afton fingo vi lyssna till olika om
buds berättelser om Guds verk på den 
plats, som de representerade. Det var upp
byggligt och i flera fall mycket givande 
och orlenterande. 

För mig personligen var det en glädje 
att få vara värd och taga emot flera av 
våra manliga missionärer. De kvinnliga 
uteblevo tack vare sommarvärmen. J ag 
fick hälsa Carl Blom, Henrik Tjäder, Mal-
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te Ringberg, Nils Styrelius, Carl-Johan 
Bergquist och min bror Ville välkomna 
hit. Det var en verklig upplevelse att det 
fullkomliga sjutalet av män kunde samlas 
i Hoyang från vår annars föga manstarka 
mission. 

Den sista aftonen fingo vi, 130 personer, 
som då ännu voro kvar, i stillhet och 
andakt uti vårt vackra kapell knäböjande 
mottaga brödet och vinet, som på nytt 
ville påminna -oss om förbundet som slöts, 
·då vår dyre Frälsare offrade sig själv, 

sitt blod för att rena oss från våra synder 
och öppna för oss en ny och levande väg, 
som kan föra oss ända hem. Aldrig kun
na vi tacka nog för denna nåd. Under 
av nåd. 

Alla missionärerna och alla deltagarna 
ha nu rest, och jag sitter i ensamheten 
och tänker tillbaka på de gångna dagar
na. Jag beder att de må bära varaktig 
frukt i de enskildas och i församlingarnas 
liv. Jag tror att så skall ske, ty i mitt 
minne stå så klart de många vittnesbör
den fdn det sista mötet, då ordet var 
fritt. Hör här några uttryck från dem, 
som vittnade: ))Jag har fått upp ögonen 
för att ej blott bedja om mat och dryck 
utan även om Guds gode Heliga Ande !l), 
))Jag har blivit visad på skatter i delar 
av Bibeln, som jag förr aldrig intres
serade mig för, men som nu blivit mig 
så kära!)), ))Jag har genom Guds nåd fått 
mottaga det nya livet, och det var det jag 
ville vittna om här i dag!)), ))Jag har all
tid velat taga hand om allt i mitt liv och 
endast bedja till Gud, då jag kände mig 
ej kunna klara det, men nu har jag fått 
ögonen öppna för att lämna mig helt i 
Guds hand, att han i allt må vara min 
verkliga Herre !l), ))Jag har slarvat så med 
offer till Gud, med Guds hjälp vill jag 
hädanefter alltid giva tionde!li - Dessa 
och liknande uppmuntrande vittnesbörd 
fin go vi höra. 

Måtte så· detta möte ej ha varit för
gäves, utan ha blivit orsak till varaktig 
välsignelse! Bed till Herren där·om! 

Hoyang i juli 1931. 
iVlarlin Bergling. 
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Käre vän! 

Mycken frid av Gud! 

Varmt tack för brev, som ha glatt mig 
oerhört då de kommit. Förlåt mig, som 
är en så dålig brevskrivare. Jag försöket 
göra mitt bästa genom att i medeltal skri
va tre brev varje dag, men jag blir på 
efterkälken i alla fall. 

Nu tänker jag mig, att du i dag kom
mit för att hälsa på mig en dag och se 
litet av arbetet här i Hoyang. Hjärtligt 
välkommen! Här längtar jag alltid efter 
besök, men det är så sällan, någon kom
mer, ty nästan alla dra sig för Gula flo
den, som är så svår att komma över. 

Vi tänka oss, att · vi äro tidigt uppe 
varje dag, att vi stiga upp halv sju, ty 
precis sju skall jag leda morgonbönen 
i kapellet. Tycker inte du, att det är ro
ligt, att så många komma till dessa tidiga 
andaktsstunder. Det är dagligen omkring 
40 personer, men just nu, då byggen och 
reparationer pågå, kanske ett tjugutal 
mer. Villigt lyssna de, men ytterst få läm
na sig på allvar helt till Herren Jesus. 
Det är min bror vVilles, min syster Dagny
Edias och min ständiga sorg. Därför sam
las vi tre dagligen två gånger till gemen
sam bön om väckelse här i detta vårt 
distrikt. Ack, kära du, beq med oss myc
ket för det stora Hancheng-Hoyang
distriktet. 

Du frågar mig: »Var är din syster i 
dag?» Jo, hon har rest till Hancheng för 
att där tillsammans med fröken Söderberg 
arbeta bland kvinnorna några veckor. l 
överm0rgon hoppas jag få resa dit för 
femte gången i vinter. Du ska se det finns. 
makalöst branta backar på den vägen. En 
missionär sade en gång pä resa där: 
»Varken kärlek' eller pengar skall någon
sin kunna få mig att resa i dessa hemska 
backar en gång till!» 

Halv åtta på morgonen står det sju 
män och kvinnor i mitt arbetsrum. De 

äro alla opieslavar, som nu vilja bliva av
vanda. De få en kraftig blandning av 
morfin, stryknin, sprit och vatten. Den 
ene mannen har så stort krav, att endast 
den medicin han dagligen får skulle taga 
livet av hundra sådana, som du och jag, 
som äro friska. Det är ängsligt att ge så 
stora doser, men få de ej det, så bli de 
som tokiga av huvudvärk och värk i be
nen, ja, i hela kroppen. Då kan du förstå 
hur glad jag var, då en av dem i går 
efter två månaders vistelse här kunde få 
gå hem frisk och kry, fri från kravet. 

Klockan åtta fyra morgnar i veckan har 
jag lektion i engelska i stadens mellan
skola. Det är riktigt roligt, ty genom det

. ta kommer jag i kontakt med de många 
eleverna, som nu och då besöka mig för 
att tala om Gud och köpa Nya Testamen
ten. Nästan varje söndag komma 15 till 
20 av dem på gudstjänsterna. Må Gud 
snart helt få vinna flera av dessa präktiga 
unge män. 

Mellan måltiderna hela dagen igenom 
är det en ström av människor, som kom
mer för samtal av alla möjliga slag. Trå
kigt nog är det endast ett fåtal, som kom
ma i första hand för andliga ting. Det 
gäller nödhjälp, skolorna, kolportörernas 
resor, medhjälparnas löner, penningeför
sändelser etc. Allt detta är oundvikligt 
men tar dessvärre alltför mycken tid. Jag 
önskar, att vi kunde få mer tid till det 
ren t andliga arbetet. 

Ska du och jag ta oss en promenad och 
göra en visit hos den nye mandarinen. 
Han är en Hoyang-man och mycket vän
lig. Han har skaffat sig ett gott namn 
genom att vara plikttrogen och rättvis. 
Jag ser hur förvånad du blir över att 
rådhuset är så förfallet och eländigt. Ja, 
är det \nte eländigt? - - - Inne på en 
av de inre gårdarna mötas vi av manda
rinen, till ~'ilken vi tidigare sänt in våra 
visitkort. Är han inte en trevlig, välmå
ende farbror? - Vi bjudas in i hans in
nersta rum, placera oss, bli serverade te 
utan socker och grädde, och samtalet bör
jar. Efter litet allmän presenta lion börjar 
rnandarinen vrida sina händer och oja sig 
väldigt över vilken oreda som råder inom 
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alla kinesiska ämbetsverk. Visserligen h ål
Ja vi i våra hjärtan h elt med honom där
om, men det törs vi inte säga, utan vi 
försöka a tt föra in samtalet på andra ba
nOL Efter tio minuter säga vi, att vi 
förstå, att han har myc1<et bråttom, så vi 
måste gå . Djupa bugningar, svampaktiga 
hand tag, adjö! 

Ut vandra vi genom södra stadsporten, 
där soldaterna sätta värde på vår vänliga 
nick. ' Ser du där borta till väster den 
länga, låga av jord uppslagna mmen. 
Det är församlingens l'yrkogård. De två 
manshöga kullarna, som synas ovanför 
muren, äro min fars och fröken Ester 
Bergs gravar. Det är nu precis ett ilr 
sedan de fin go gå hem till Gud. - Jag 
hoppas inom en månads tid kunna resa 
gravvårdarna på båda gravarna. 

Ser du så torrt det är överallt. Ingen 
nederbörd har fallit sedan snön i början 
på februari. Må Gud förbarma sig. - I 
går afton började vi dagliga bönemöten i 
kapellet för att bedja Gud om regn. Du 
skall se, att han svarar snart. (Medan jag 
skriver dessa rader, börjar regnet kom
ma. Lovad vare Gud!) 

Det år middagstid. Vi äta alltid klockan 
ett. 

Fram emot kvällen ta vi oss åter en 
promenad. Du vill väl gärna se den lilla 
trädgården, som jag är så glad åt. Jag 
kallar den för »min oas i öknen». Nästan 
alla träd ha torkat bort under de senaste 
hemska åren, och jag har bara några 
krukväxter kvar. Men häromdagen plan
terade jag åter ett tjugutal träd. 

Vi gå till flickskolan . Två rara kristna 
lärarinnor och over 40 livliga, fnittriga 
små flickor. Den gården de ha, tycker jag 
är den vackraste i Hoyang för de under
bara träsnideriernas i trävirl\et skull. Oj, 
ett sådant skrik i klassrummet, då alla 
barnen läsa på sina läxor. 

Så gå vi till gosskolan. Även där över 
40 elever samt två präktiga troende lä
rare. Pojkarna h a just skaffat sig uni
former och skolmössor. Det ser så ordent
ligt ut. I'"laggor och standar ha de även , 

och tva fotbollar, som de fått av Yng
lingaföreningen i Jönköping. Du ma tro 
de kunna sparka. Men nu längta de så 
efter att kunna köpa sig två trummor och 
två trumpeter att bruka vid högtidliga till
fällen. Skolan har rena lokaler, men 
mycket olämpliga. De få låna dem av 
vår Industriskola, där de nu ej längre 
göra mattor, utan bara strumpor, hand
dukar, benlindor etc. Just nu göras nya 
lokaler i ordning för gosskolan, så 'a tt de 
till hösten kunna flytta in. 

Det är kvällsma t. Efter den får du ur
säkta mig en stund, ty jag skall passa 
på att föra dagens räkenskaper. Det är 
över trettio konton, som måste vara klara. 
Sedan ska jag skriva till några vänner. 

Ofta inbilla vi oss, att vi gå tidigt till 
sängs. Men om torsdag kväll ska visarn 
vanligt ha vår lilla hemafton, då vi språ
kas vid och läsa högt. God natt, kära 
du! Bed för Hoyang och Hancheng innan 
du somnar! Vi behöva så väl din kärleks
fulla, uthalliga förbön! 

Med hjärtlig hälsning! Din Kinavän 
Marlin Bergling. 

REDOVISNINGAR . 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under sept. 1931. 

Allmänna missionsmedel. 	 1178. »Es. 58: IL> 10: .
1180. »Annie» 10: 

1169. A. o. A. B., Duvbo. »en minnes- 1181. »Herren känner de sina» 20 : 
blomma vid ](öpman A. H eul'iks, 1182. E . J .• Boden, till Joh. Aspbergs 
Sävsjö, bär " 5: - underh. 100: 

1172. C. B .• gm F . B., Ovesholm 100: - 1183. G. B .. sparb.-medel 7: W 
1173. A. K. 10: - 1185. E. H . 100: -
1174- Koll. i Fräkestads missionshus 30/8 32: 23 1186. F. W., Oskarshamn 15: 
1175. G. B. 15: - 1187. »Tac k för sommaren») 30: 
1176. »Dalec3rlian» 20: - 1188. F. P., Björklinge, till missionärer
1177. K. F. U. M:s Uppsvenska distr., nas utresor 50: 

till Morris Berglings underh. 100: - 1189. Vänner i Grebo, gm M. J . 10: - 
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1190 . . OfferinsamI. vid missionsmöte 31/8, 1271. K. o. n. F . 200: -
Ovan myra, gm E. P . 30:  1212. R. E-n , sparb.·med el 10 : 

-
1194. K. R., Uppsala, sparb.-medel 30: 10 1213. "Ps; 98: 2» ]5: 


1195. Till offerstunden pä Steninge 7: 57 
 1274. A. o. K. N. 50: 
50: - 127G. »Vrigstad» 5: 

119G. »Tackolfe~' 6/9 3l» 
.50: - 1279 . Koll. vid missionsafton på K. F.1197. »H. H.» 


1198. F. B., Stblm 
 50: - U. K., Norrköping, 22/9 25: 
10: - 1280. H. H., Sthlm 200: 1199. F. B. 20/9 27: 35 

Herren för underbar hjälp» 30: - 1282. D:o i Tannefors skolhus 22/91200. J. S. , Huskvarna, "Tackoffer till 1281. Koll. i missionskyrkan, :Mjölby, 
12: 70 

1201. K. F. U. K., Kristianstad, till Ida 1283. D:o i Linköpings församlingshem 
500: - 24/9 67: 37Söderbergs underh. 

1202. L. L ., Uppsala 50: - 1284. Testamentsmedel efter avl. änke
1203. K. o. B. F. 200: -. fru Maria Charlotta Andersson, 
1204. Offergåvor i Betesdakyrka.n, Stblm, Al vastra 2,000: 

vid missiollshögtid 6/9 685: 68 1283. Skärstads Södra Yngl.  o. Jungfru
1205. :M. L., Värna 40: - förening 45 : 
1206. »På Herrens maning» 100:  128(;. »Herl'en känner de sina» 10: 

7';): - 1288. Onämnd, SJ(ellefteil, »tackoffer iit1208. »Pll dr Karl Fries 70-ärs<1agO }) 

1209. B. P .. Drängsmarl(sby, spar~.-med.el 
 48: 50 Herren» gm S . N. 100: 
1211. M. O., lnnervik, till Estnd SJo- 1289. M. Ö., d:o, gm d:o .. . 10 : 

ströms underh., gm S. N., Skel 1290. Svan fors o. Nyholms syforen., tIll 
lefteå 20:- Maja Lundmarks underh. 50 : 

1212. "En vän », till Maja Lundmal'ks 1291. »Ps. 100: 5», till C. Bloms underh. 100: 

d:o, gm d:o 50: - 1292. »Ps. 63: 8», till R. Andersons d:o 100: 
121.3. S. N., Skellefteå, till d:08 d:o 50: -

Kr. 9,720: 451214. D :0 , till Thyra Lindgrens d:o 50: 
1215. D. S., Trädet 10: 
1216. »Onämnd ») 100: S. M. K:s Pensionsfond. 

75: 1218. Flisby syföreu. 1293. »5 Moseb. 35: 5" Kr. 50 : 
121!l. K. W., Ystad 10: 
1220. "Onämnd" 30: - Särskilda ändamål. 

1221. A. S. J ., Malmö 10 :  1170. R. N., Sävsjö, till en skolgosses
1222. R. B., Stblm, vid minnet av dir. underhåll vid Maria PetterssonsP. Harling 10:  barnhem 100: 
1223. »Onälund» 100: 

1171. C. B., till de nödl. kin eserna, gm
1224. H. L., Lidingö 10: - F. B., Ovcrbolm 100: 1225. E. A., Vetianda, hjälp til1 missio 111D. »Es. 58: 11», ti Il Maria Pettersson,närers n treSOl' o 200:  att anv. enl. överensk. 20: 
1226. G. K .. Björköby 25:  1184. S. T., Drottningholm, till bibelkv.1227. R. H., Sigtuna 10:  underh. i Pucbow 50: 
1228. G. R, Västervik 5:  1191. R. G., Gbg, till lindrande av nöden 10:
1229. Skärstads östra arbetsfören. 50:  1192. »Onämnd», till nödhjälpsarbetet i
1230. E. L., Skellefteå, till Maja Lund- HOyallg lO: 

marks unc\erh., gm S. N. 10: - Un3. D:o. till kvinnoknrsen i Juicheng 10: 
1231. "Till min väns minne 13/9" , gm d:o 15 : - 1207. A. H., Sthlm, till Kuei-Iin unclerh. 45: 
1234. R IL, Sthlm 10: - 1210. L. O., Illnervik, till i\1orris Berg-.
1235. Votlanda. resebidrag 40 : - ling, att auv. cnl. got tf. gm S. N. 5: 
1236. Koll. i Biickseda 18: 52 1217. R. L., Sthlm, till Maria Petter:;sons
1237. D:o i Osterkorsberga ·17: - bm·nh. 300: 
1238. Resebidrag 5: - 1232. l. A. M., d :0, till två evang. nu
123!l. Koll. i Siivsjö 12: 70 derhåll 200: 
1240. D:o i Näsby 33: 49 1233. Söudagsskolbarn o. vänner i Vena,
1241. D :o i Naglarp 17: - till M. Ringberg, för Ling-tiens
1242. D:o i Björkö 4: 36 nnderh. ;;0: 
1243. D:o i Nlörteryd 25: 20 1253. E. o. A . R. , Axvall, till de nödl. 32: 
1244. D:o iFredriksdal 10: 79 1254. D. P., Ronneby, till Joh. Aspberg,
124.5. D:o i Bodafol's 25: 97 att anv. till diakon Dens, Jui
1246. D:o iVrigstad 16: 90 cheng, föräldralösa barn lO: 
1247. D:o i Vaggeryd 5:  1259. A. N. G., Romanäs, till de uödl. 10: - 
1248. R.esebidrag 3:- 1264. Södra K . ]o'. U. K., Sthlm, till d:o
1249. Koll. i Mullsjö 39: 01 i Han cheng-Hoyang distr. 25: 
1250. D:o i Axvall 18: GO 1267. Ur Ingegel'ds sparb. till de nödl. 
1251. Familjen C., Björköby 10:  gm G. ,J., Overturingen 6: 50 
1252. N!. J., d:o 10: - 1268. K. F. U. K., Ljungby, sparh.-me 
1255. )}Onämnd }), gm H . A., Fli sby 100: - del, till Ingeborg Acbells skydds
1256. »Onämnd» 100: - lingar 17: 
1257. J. S. 10: - 1275. »Systrarna», Lasarettet, Skellef
1258. D . o. K. L ., »Ett Ii tet tackoffer på teå, till de nödl. 16 : 

"år bröllopsdag» 20: - 1271. S. S., Sthlm, för lärare eller evan
1260. E. R-n, Sthlm 30: - gelist i Mienchib 130: 55
1261. H. F., Uttersjöbäcken 15: - 1278. A. G., Sthlm, till Malte Ringborg,
1262. A. O., Norderön 50: - för verks..på d:o station 70: 
1263. K. P., d:o 50: - 1287. »Ps. 145: 18», onämnd, till Rauna 
1265. B. P. , Ostersund, till Hanua Wangs \Vang för tältverks. 20: -

underh. 50: 
12GG. »Farbror och Faster», »en liten 1,237: 05 

blomma på vår käre Gordons bår» 10:
1269. California Kom. till Nils och OJga Allmänna mlsslollsmedel 9,120: 45 

Styrelius underh. 103: 51 S. M. K:s Pensionsfond 50: 
1210. »Eder Fader vet vad I behöven, ·Särskllda ändamål 1,231: 05 

Okänd», till \Ville Berglillgs un
derhåll 2,400: - Snmma under sept. mån. 1931: Kr. 11.007: 50 

http:spar~.-med.el
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Med varmt tack till 'ear,ie givare! 

»Gud, dig lova vi alltid, och ditt namn prisa 
vi: ev innerligen.» Ps. 44: O. 

Redovisning över influtna gåvor till Missions· 
hemmet i Duvbo. 

JuH-septembel' 1931. 

In na,tura: Disponent P. P ., Nyköping, spis·
bröd; kamrer G. S., Lidköping, l låda bitsoc
l;:cr; apoteket »Måsen », Göteborg, medicin; sys
ter A. H. och S. P., Grycksbo, pappersvaror ; 
frök en E. A., Duvbo, l dussin teskedar; frök
nl\rn a B., Forsa, l läd a lingon; fröknarna A. 
och E. v. F .. Stockholm, luvonl"; vänner i V ä r 
namo, en skinka; Lilltomtavännerna, charl<u 
tcdvaror varje vecka. 

[(ontant: »Till fars och mors minne» 10:-; 
E; L., Köpenhamn, 10: -. 

M ed varmt tack till va1'je givare! 

»Den Herre I tjänen ä r Kristus.» Kol. 3: 24. 

August och Augusta Berg. 

Låt oss se till alt vi alltid hava Gud föl' 
ögonen, alt vi vandra på hans vägar och 
fara efter alt förhärliga honom i allting, 
stort och smått. Låt oss sedan vara fulIt 
vissa om, alt Guds verk utfört på Glids 
sält aldrig kommer alt behöva saJcna Guds 
förråd.. 

J. Hudson Taylor. 

* 
)Jet är möjligt aU sjunga: »Jag ligger 

på ditt altan) och ändå icke vara redo 'all 
offra en ring från sitt finger, en tavla 
från sin vägg eller ett barn från sin fa~ 
milj för hedningarnas frälsning. 

J. Hudson Taylor. 

* 

Även vi, som se endast en liten del av 
prövningarnas välsignade frukter, känna 
dock, all vi för intet pris skulle vilja vina 
dem förutan. Huru mycket mera skola vi 
ej välsigna och prisa hans namn, då alla 
dolda sammanhang ligga uppdagade lör 
iJåra ögon. 

J. Hudson Taylor. 

* 
Missionstidningen 


S I N I M S L A N D. 

utkommer 1931 i sin 36:de årgång. 


Organ fön Svenska Missionen i Kina. 
ansvarig utg ivare: Erik Folke. Redigerad 
under medverkan av Martin Linden m . fl. 
Utkommer med 20 nummer Om året, samt 

innehåller uppbyggelseartiklar, bibelstu
dier, brev fr. Kina, uppsatser för ungdom 
samt missionsnotiser från när och fjär

ran , m. m. m. m. 
Tidningen kostar: helt år kr. 2: 25. 3 

kvartal kr .1: 75, halvår kr. 1: 25, 1 kvar
tal kr. O: 90. 

Sänd till utlandet kostar tidningen kr . 
2: 75 pr år. 

PrenumerantsamIare, 80m verkställa 
prenumeration å närmaste postkontor, er
bålla, mot insändande till expo a v postend 
kvittenser, kr. 2: 25 för varje 6-tal ex. men 
då intet friexemplar. 

När 5 ex. eller därutöver rekvireras från 
exp., erhålles vart 6:te ex. gratis. 

Provexemplar erhållas gratis frän ex
peditionen. Redaktiflnen. 

SIwiven till missionltrerna! 

Bedjen för missionllrerna! 

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

Expedition : Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 
Telefon: 4459. 5473. Postgirokonto n:r 50215. 

~~~-A~~~-A~~~-A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

INNEHÅLL: 
Jesus vår försv arare. - S. M. K:s höstmöte. - Nya missionsarbetare. - Ett tack. 
"- Från Red. och Exp. På Kinafärd. -,- Från missionärerna. Ungdomens 

avd. - Redovisning. 
"""""'~~~~_""""""~~~~_"""""""'''''''''''''''''''''''''''__ '''off'~~~'''''''~~_''''''''''''''''_'''''''_'''''''''"''''~ 

Stockholm, Svenska Tl'y c.keriaktiebolnget, 1931. 
313070 
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KRISTUS 

Aposteln Paulus skriver till filip

perna, att han ville lära känna Kris

tus och hans uppståndelses kraft. I 

Jesu död fanns försoning och förloss

ning, i Jesu uppståndelse fanns för 
honom konungsligt välde i liv, allt så

som en fri och oförskyld gåva. Jesu 
död och Jesu uppståndelse var de två 
huvudpunkterna i apostelns förkun

nelse. Det var de två kraftkällorna 
för hans liv. Genom Jesu uppståndel

se - så säger oss Ordet - förlänas 
oss kraft till en livets nyskapelse. 

»Var nu någon är i Kristus, så är han 
en ny skapelse. Det gamla är för

gånget; se, något nytt har kommit », 

eller, enligt en äldre översättning: »se, 

allt har blivit nytt», 2 Kor. 5: 17. 
Aposteln Petrus säger: »Lovad vare 

vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader, 
som efter sin stora barmhärtighet har 
genom Jesu Kristi uppståndelse ifrån 

de döda fött oss på nytt till ett levande 
hopp", I Petr. I: 3. 

VART L I V. 

Nya födelsens gåva gives oss av vår 

uppståndne Frälsare, som betygar: »Jag 

lever, I skolen ock leva ,> , Joh. 14: 19. 

Huru rik är ej denna gåva, som är en 

delaktighet av Jesu eget liv. Huru 

dyrbar är den ej, då den medför den 

innerligaste livsgemenskap med ho

nom, vår uppståndne Frälsare. Vil

ken kraft ligger ej i detta liv, som är 

ett utflöde av Jesu liv, han som bety

gar: "Jag är uppståndelsen och livet. 

Den som tror på mig, han skall leva, 

om han än dör; och var och en, som 

lever och tror på mig, han skall aldrig 

någonsin dö», Joh. I I: 25, 26. 

Sådan är den livets gåva som gives 

åt syndare, som äro döda genom över

trädelser och synder. Ja, aposteln be

tygar: »Han blev uppväckt för vår 

rättfärdighets skul!», Rom. 4: 25. Och 

det, som kom genom rättfärdiggörelse
domen förmedelst en enda, leder >,för 

alla människor till en rä ttfärdiggörel
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se, som medför liv», Rom. 5: 18, heter 
det vidare. 

Om i kraft av Jesu uppståndelse det 
nya livet födes hos oss, så gives oss 
ock därigenom kraft att leva detta nya 
liv. »Såsom Kristus uppväcktes från 

de döda genom Fad~rns härlighet, så 
skola också vi vandra i ett nytt väsen
de i liv. Ty om vi hava vuxit samman 
med honom genom en lika död, skola 
vi ock vara sammanvuxna med honom 
genom en lika uppståndelse.)} »Hans 
död var en död från synden en gång 
för alla, men hans liv är ett liv för 
Gud», säger aposteln och tillägger: 
»Så mån ock I hålla före, att I ären 
döda från synden och leven for Gud i 

Kristus Jesus », Rom. 6: 4, 5, 10, II. 

Vi skola tillhöra »honom, som har 
uppstått från de döda, på det att vi må 
bära frukt åt Gud», Rom. 7: 4. »Detta 
är ett fast ord: ty hava vi dött med 
honom, så skola vi ock leva med ho
nom», 2 Tim. 2: II. 

Med aposteln må vi bedja Herren 
upplysa våra hjärtans ögon, så att 
vi förstå, »huru översvinnligt stor 
hans makt är på oss, som tro - allt i 
enlighet med den väldiga styrkas 
kraft, varmed han har verkat i Kris
tus, i det att han uppväckte honom 
från de döda», Ef. I: 19, 20. 'Uppma
ningen kommer på nytt till oss: »Tänk 
på Jesus Kristus, som är uppstånden 
ifrån de döda», 2 Tim. 2: 8. 

Hur ofta stiger ej den sucken upp 
ur ett Guds barns hjärta: Ack, att 
jag kunde leva till Guds ära, att jag 
kunde tjäna min Frälsare så, som j·ag 
ville, att jag finge mera kraft i mitt 
liv och kunde bära mera frukt åt Gud. 
Huru dyrbart blir det ej då att höra, 

att vi av nåd få Jesu uppståndelseliv 
meddelat åt oss, som djlipt känna 
smärtan över att ständigt nödgas kla
ga över synd och brist, över svaghet, 
klentro och otro, oss bjuder han fram 
till sinnrik,t flödande livskälla, och han 

säger: Jag har kommit, på det att du 
i mig må hava liv och övernog. Var 
och en, som rikligen undfår n å d och 
rättfärdighetens g å v a, han skall t. 

o. m. få härska i liv genom den ene, 
J esus Kristus, Rom. 5: 17. Det är en 
gåva, som gives åt den enfaldiga bar
natron, som gives åt varje bedjande 
själ a-v den Gud, »som giver åt aHa 

villigt och utan hårda ord», Jak. I: 5. 
Jesu uppståndelse är ock grunden 

för vårt saliga hopp. Efter sin stora 
barmhärtighet har vår Gud fött oss på 
nytt till ett levande hopp genom Jesu 
Kristi uppståndelse från de döda, sä
ger oss Herrens apostel, Petrus. Han 
har blivit uppenbarad för vår skull, 
för oss, som genom honom tro på Gud, 
vilken uppväckte honom ifrån de döda 
och gav honom härlighet, så att vår 
tro nu ock kan vara ett hopp till Gud, 
I Petr. I: 3, 2 r. »Och såsom vi ha
va burit den jordiskas gestalt, så skola 
vi ock bära den himmelskas gestalt», 
I Kor. IS: 49. Här bliver det sått för
gängligt, där uppstår det oförgängligt, 
här bliver det sått i ringhet, där upp
står det i härlighet, här bliver det sått 
i svaghet, där uppstår det i kraft. 

Sådan skall frukten av JesuKristi upp

ståndelse en gång framträda. Genom 

Jesu Kristi uppståndelse har var och 
en, som i tro tar emot honom som sin 
Frälsare, fått ett levande hopp. Och 

detta hopps starka ankare når innan
för förlåten. Där är vår fasta ankar
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grund i vår Översteprästs vård och 
skydd, till dess vi hunnit hamnen på 

den rätta str·anden. 
Lärjungen suckar: J ag vill lära 

känna hans uppståndelses kraft - 
- om jag skall kunna nå fram till 
uppståndelsen ifrån de döda. Fräl
saren svarar: Jag är uppståndelsen 
och livet. oDen, som tror på mig, skall 
leva, om han än dör; och var och en, 
som lever och tror på mig, skall al
drig någonsin dö. 

E. F o l k e. 

Försäljning för S. M. K. 
Syföreningarna för Svenska Missionen i 

Kina i Stockholm anordna, såsom även 
framgår av meddelandet på sid. 224, fre
dagen den 20 nästkommande november 
försäljning. Vi anbefalla denna försälj 
ning il t missionsvännernas kärleksfulla 
hågkomst. 

Vi bedja i detta sammanhang att få på
minna om, att vi även i år hoppas få ha 
ett »Kinalänkens bord» vid försäljningen, 
vilket vi hoppas »Kinalänkarna» i sIdIda 
delar av landet särskilt hava i åtanke. 

>Hans Stjärna i Östern>, 
S. M. K:s illustrerade missionskalender, 
är under tryckning. Det är i år den 28:e 
årg. av denna kalender, som utkommer, 
och vi tro, att den skall bli va a v intresse 
och till uppmuntran. Vi rekommendera 
den ej minst för »Kinalän],en» och annan 
ungdom, men ock för andra missionsvän
ner. Rekvisitioner mottagas tacksamt un
der adress: Svenska l'vIissionens i Kina 
Förlag, Drottninggatan 55, 3 Ir., Stock
holm. 

Nils Styrelius 50 år. 

Nils Slyrelius. 

femtio år fyller den 5 nästkommande 
november missionär Nils Styrelius. Den 5 
nov. 1881 föddes han nämligen i Göteryds 
församling, Kronobergs län. Hans för
äldrar voro lantbrukaren Sven Bengtsson 
och hans hustru, född Nilsson. 

Missionär Styrelius inträdde efter att 
hava genomgått folkskolan i lära hos 
möbelsnickare och arbetade i detta yrke 
under nio år. Ar 1905 avreste han till 
Amerika, och där kom han i Chicago, år 
1906, till full avgörelse för Herren. Ar 
1907 flyttade han till Los Angeles, och där 
blev han viss om missionärskallelsen. 
Missionär L. Hugo Linder vistades då där 
och fick vara medlet i Guds hand för att 
väcka missionstanl<en hos nuvarande mis
sionär Styrelius. 

Så ledde Gud honom steg för steg. Ar 
1909 avsldldes han till och utsändes såsom 
S. M. K:s missionär. Han utgick från Cali~ 
fornien och antogs samt avskildes efter 
bemyndigande från Kommitten i Sverige 
av S. M. K:s Californiakommitte. Denna 
kommitte har också alltsedan med stor 
kärlek och varmt intresse understött mis
sionär Styrelius samt, sedan han 1912 in
gått äktenskap med fröken OIga Ahlman, 
hans maka. 
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Första arbetsperioden i Kina varade till 
ål' 1916. Efter den följde en semester i 
Amerika, bl. a. upptagen av studier. Ar 
1918 utreste missionärsparet Styrelius åter 
till Kina, och den andra arbetspel'ioden 
där varade till år 1927. Aren 1927-1929 
hade vi glädjen och förm~men ha dem 
hemma i Sverige, och sedan 1929 äro de 
åter i fullt arbete därute. Dcras utresa 
denna gång nödvändiggjorde offret alt 
lämna två döttrar i Sverige. Vi hava rik 
anledning att på högtidsdagen taclw Gud 
för den in sats missionär Styrelius gjort i 
vårt arbete i hemland såväl som på mis
sionsfältet och vilja även uttala en varm 
lyckönsl(an. Blive framtiden föl' hela fa
mi�jen ljus och välsignelserik 

il!. L 

Ester Fredberg 50 år. 

Ester Fredberg. 

Fru Estcr Fredberg, född Jonsson, fyl· 
ler den 6 nov. femtio ~Ir. Hon föddes i 
Kalmar den 6 nov. 1881. 

Under sin konfirmation avgjorde hon 
sig för Gud, oeh en tanke, som hon redan 
som yngre hyst, förnyades: tanken på alt 
ägna sitt liv åt Guds tjänst. 

Hon genomgiclc först Viixjö småskol
lärarinneselninarium och sedan folksl,ol
lärarinneseminariet i Kalmar. Våren 1908 
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erhöll hon plats såsom folkskollärarinna 
i Stockholm och blev da medlem av Lära
rinnornas Missionsföl·ening. Såsom foll,· 
slwllärarinna i IIuskvarna deltog. hon 
L. M. F:s konfcl'cns i Jönköping 1911, och 
under denna konferens blev missionskal
lelsen klar och viss. Al' 1915 utsändes hon 
som S. M. K:s missionär till Kina. 

Tiden i l(ina blev rik P;I prövningm', 
emedan henncs hälsotillstånd ej i dGt nya 
klimalet "ar lillfredsställande. I-lon höll 
dock luodigt ut ;;nch. till t,,· 1022, bl. D. 

som li1rarinna vid Svensl,a SIwlan i Kina. 
Ar 1924 ingick fröl,en Ester Jonsson äk

tenskap med missionssekreterare Gustaf 
Fl'edberg ot:h ulträdde c1å ur S. M. K. 
Glädjande nog dröjde det emellertid cj 
längre än till år 1928, innan hcnnes för
bindelse mcd S. [\1. K. hll1de förnyas. D:'I 

blev hon nämligen invald S[lsom suppleant 
i Kommitten för Svenska Missionen i Ki· 
na, och såsom sådan kvarst;jr hon allt
jämt. 

ii. ven för fru Frec1berg och för hennes 
insa Is ha va vi s[tsom mission rik ,1ll1ed
ning till taclis3mhet. Med tacksägelsen för
enas en varm Iyckönsl,an. Må hon allt· 
jämt bliva rikt vi\lsignad och till stOl ' v~il-

signelse! M, L. 

~5To~. 
Något om vårens arbete. 

Alphyddan, Shlli-iu, Jllieheng 
den 11 aug. 1931. 

Kära Vänner! 
»,1/11 det som leder till /iv och glld,

fruktan har hans gudomliga makt 
skänkt oss genom kunskapen om ho
nom." 2 Petr. 1:3a. 

Det är genom kunskapen om Herren, 
som vi erhålla det som leder till liv och 
gudsfruktan. Vi behöva därför lära kän
na Herren mer och mer,. och detta göra 
vi genom ordet. Ullom osS då vara flitiga 
att läsa Guds ord uncler bön. 

Maria Nylin och jag befinna oss nu på 
Alphyddan. Vi kommo hit Midsommarda
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gell. Det har varit en skön tid . Vi ha fått 
tillfälle till stillhet inför Gud, till vila och 
till brevskrivning, m. m. Vill Gud, resa 
vi ned den 20 aug. Det är meningen, alt 
skolorna slwla börja den 31 aug., om vi 
nu få fortsä lta dem. 

Nu litet om vårens arbete. Under jan. 
hade vi den sedvanliga kurscn för bibel
kvinnor. Vi fingo därunder erfara Her
rens närvaro. Särskilt voro bönemötena p[l 
kvällarna mycket dyrbara. Jag blev ock
Sfl myc]{ct uppnll"lntrad vid genoms~cndct 

av biblisl(a ämnen: Synden, Försoningen, 
Rä tlfärdiggörelsen, Pånyttfödelsen, m. fl. 
Samma dag denna kurs började, samlades 
också lärare och lärarinnor till en lärare
kurs, ledd av missionär BergqvisL Jag 
var med på deras diskussioner på e. m. 
De voro mycket intressanta. 9 lärarinnor 
deltaga i kursen. Av dessa hade 7 varit 
våra egna elever. 3 av dem hade varit 
flera dagar på väg. De blevo uppmuntra
de av att Jå vara med om denna kurs. 

Den 9 febr. började nick- och kvinno
skolan. I den förra hade vi 68 elever 
och i den senare 17 inskrivna. En av 
de större flickorna fick skarlakansfeber 
och låg 6 veckor. Det var endast Guds 
slora nåd, a tt hon gick igenom, ty det var 
elt ovanligl svårt fall enligt läkares ut
sago. Ingen annan av dem, som boddc 
inom skolan fick sjukdomen, men 2 av 
dageleverna. En av dessa, sondotter till 
vår diakonissa , tog den gode Herden hem 
till sig. Hennes lille bror fick också följa 
sin syster. Båda voro redo för dct him
melska hemmet. Vid vårcns slormöte 
fingo vi döpa 3 av flickorna i skolan och 
en elev i kvinnoskolan jämte en biträ
dande lärarinna där. Alla dessa avlade 
ett tydligt vittnesbörd om, alt de mottagit 
Jesus som sin personlige frälsare. Inalles 
döptes vid detta tillfälle 32 personer, det 
största antal som på en gång döpls i Yun
cheng. Dessutom döptes 5 kvinnor i fäng
elset. Herrens verk går framåt. Ett par 
av kvinnorna i skolan kommo också under 
syndakännedom. De voro döpta, men ha
de förut fått mycket litet undervisning. Det 
blir mera och mera klart för mig, att vad 
vi behöva, det är att visa människor deras 

synd. Utan kännedom om synden i deras 
hjärtan och liv, behöva de ej en Frälsare, 
men blir synden stor, blir också behovet 
av frälsningen stort. 

Våra ·elever i kvinnoskolan hade också 
lilIJälie både under evangelisationsveckan 
i febr. och sedan på lördag och söndag 
c. m. att gå ut och vittna för sina systrar, 
cch detta gjorde de m€d glädje, d. v. s. 
de troende kvinnorna. 

Skolorna slu tade den 24 maj. !:J ilickor 
i foJk- och 9 i smilskol"n 'ringo då av

gångsbetyg. 3 kvinnor slutade också sin 
två-åriga kurs. 

Sedan följde vår konferens, som var 
mycket god, och efter den bröllop, då 
Johannes Aspberg och Ingrid Israelsson 
sammanvigdes. Pastor Vilhelm Bergling 
förrättade vigseln. De nygifta reste sam
ma dag hit till Shui-iu, d~ir de ha fått 
elt eget . litet hem, »Lillslugan)) . De äro 
eljest Honan-missionärer, men om de i 
den närmaste tiden kimna resa dit är 
ovisst. De få · annars tillsvidare bosätta 
sig i Pinglu, en stad i denna provins. 
Bedjen, att Herren må leda både dem och 
oss alla i vårt arbete höst! 

I Herren tillgivna 
Frida Prytz. 

Verksamheten i Chiehchow distrikt i 
Shansi våren 1931. 
Arbetet kan sägas ha börjat under lwl

laste januari, då jag deltog i en 14 dagars 
kurs föl' våra troende lärare och ·lär3l'in
nor på huvudstationen Juncheng.Här 
hölls först bibelstudier, sedan föredrag i 
pedagogik och psykologi och även åtskil
liga provlektioner med åtföljande hitik. 
Det ämne jag fålt på min lolt var Kinas 
utomordentligt präktiga ljudskrift, och 
bästa sättet att undervisa däri. Genom 
dessa 37 enkla tecken (de voro förr 40) 
kunna t. o. m. äldre personer på ett par 
tre veckor lära sig att både läsa och shiva 
enligt ljudmetoden! Gamla Testamentet är 
f. n. även under utgivning på ljudskrift, för 
vilket vi få tacka och prisa Gud. Inom 
några få år torde man sålunda hava hela 
Bibeln utgiven enligt detta skrivsyslem. 
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Allt sedan okt. förra året då Mandschu
riets nye »okrönte konung», Chang Hsue
liang, mee! sina trupper ryckte ned i norra 
Kina och gjorde ett slut på generalerna 
Yens och Fengs krig mot Nanking, ha vi 
i dessa trakter haft väldiga inkvarteringar 
av soldater tillhörande de retirerande ar
meerna. Bland dessa ha många förr varit 
rövare. Också ha plundringar av rika 
familjer varit rätt vanliga under vintern; 
ävensom en del mord. I januari anlände 
flera regemeriten till vår stad, och d. 29 
togo ett tjugutal soldater med våld alla 
kapellgårdens gästrum i besittning. Ge
nom militärrådgivaren Tiens godhet ut
rymdes emellertid rummen redan nästa· 
dag. Snart anlände fälttygmästaren Liu 
(döpt som löjtnant i Hunan 1910 under 
general Feng Yu-hsiang) genom vars in
flytande i distriktet en hämsko lagts på 
soldaternas övervåld. Flera skyldiga hava 
avrättats. För att de kristna ej ofredats, 
få vi tacka Gud, ity att många av sol
daterna äro halvkommunister och fått 
lära sig att hata utlänningarna. 

I febr.-mars förevar vår sedvanliga 
sex veckors Bibelskola med 45 deltagare, 
delade i två klasser, en de läskunnigas 
och en de icke läskunnigas. Lärare voro 
denna gång Wei, Ti, Shao och jag. Wei 
hade Apg. m. m., Shao ljudskriften etc. 
och -jag Mose-böckerna, särskilt de fem 
offren. Tyvärr stannade de flesta ej till 
kursens slut. Genom Evangeliigårdens av
kastning erhålla deltagarna årligen billi
gare kost. I K vinnoskolan, där min hustru 
dagligen undervisade, hade vi ett 40-tal 
deltagare. Fru Wei, samt bibelkvinnorna 
Chiang, Ya ng och Ruo deltogo även i un
dervisningen. Gud välsignade så alt flera 
gjorde goda framsteg på himlavägen. Vid 
vårmissionsmötet, vilket som vanligt hölls 
under tre dagar i april, hade vi glädjen 
av pastor Kaos i Juncheng predikohjälp. 
Atta personer upptogos genom dopet i för
samlingen, däribland fyra kvinnor. Vår
mötet föregicks aven 14 dagars dopklass. 

En dag mitt under mötet stannade en 
stor lastvagn utanför porten, vad kunde 
det vara? Jo, det nya, större prediko tältet 
hade ankommit från Shanghai. Det blev 

glädje och tack till Glid. Detla är det 4:e 
under de 40 åren! De tre första hava 
slitits ut genom användning, men genom 
denna verksamhet hava också flera av 
våra församlingar blivit grundade. 

Sedan det nya större tältet äntligen bli
vit utrustat (två stora master och 20 
mindre pelare m. m. måste anskaffas), 
började vårens tältarbete i maj i östra 
förstaden (Shae-tung) där ordet talades 
under 58 dagar av bröderna Shao, Mei 
och \Vang. Rätt 111 ånga, i synnerhet äldre 
kvinnor, blevo intresserade. - Bibelkvin
norna deltogo även. Från den stora fa
miljen Tuan kommo ej få för att lyssna. 
Detta är andra gången tältet är uppslaget 
i denna stora by. Vi bedja om Andens 
nådesregn, att det eviga Ordets u/säde må 
spira upp och bära frukt. Hjälpen oss! 
Hjälpen oss! 

Under maj hade vi även glädjen kunna 
(nästan) färdigbygga den nya klocksta
peln, vars tak nu ligger närapå i jämnhöjd 
med kapellets! Den härliga amerikanska 
stålklockan, en gåva aven svensk kvinna 
i Wilmington Del. (staden hette först Kri
stiana, till drottningens ära, och var sven
skarnas koloni år 1648), höres nu 5 km. 
runt staden. Men ack, dyra vänner, 1 
måsten dagligen bedja alt dess kallande 
laner måtte beveka många all komma och 
höra del eviga Livels Ord! Ty under de 
sista åren har nämligen satan varit syn
nerligen verksam i Kina genom kommu
nisternas framfart, otrospropagandan, 
främlingshatet och den allmänna laglös
heten. 

På utstationen Chengtou har vår syster 
Klara Ni verkat bland kvinnorna tilC väl
signelse. Flera kunna nu läsa sitt Nya 
Testamente på ljudskrift. Därifrån kom
ma även några av de nydöpta.· Diakonen 
Li leder här mötena. I staden Yiihsiang 
har gamle pastor Ching kunnat uppehålla 
mötena på Herren;; dag. Här inga dop. 
Genom Guds stora godhet ha dessa trak
ter fått flera härliga vår- och sommar
regn, så att hungersnödens makt, vad oss 
här angår, nu synes vara bruten. I Cen
tralkina, där floderna svämmat över, be
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der man nu Gud att regnflödena m~ upp
höra. 

Ater har Herren givit min hustru och 
mig att få vila under hetliden i våra svala 
och torra jordgrottor, på samma gång "i 
bereda oss för höstens ' arbete. . - - -

Eder i Kristi evangelium 
Henrik Tjäder. 

Pärlgrottorna pr Chiehchow, Sha, i juli 1931. 

Hungrar Du? Törstar Du? 

På Rarotonga, en av Söderhavets öar, 
levde en fattig man vid namn Butesco, 
som var lam till både händer och fötter. 

När han en dag fick höra, alt John 
Williams, Söderhavsöarnas apostel, shille 
lärdas lram ej långt från hans hydda, 
kröp han på händer och fötter honom 
till mötes och salt så, alldeles utmattad, 
och väntade på missionären. 

När han fick syn på Williams, ropade 
han med hög röst: »Välkommen, du Guds 
tjänare, som fört ljuset till denna mörka 
ö! Vi ha dig att tacka för försoningens 
budskap.» 

På Williams fråga: »Vad vet du om för
soningen?» svarade han: »Jag vet, att Je
sus Kristus har kommit i världen för att 
frälsa oss, arma syndare, och att han 

. såsom Guds Lamm har dött för oss på 
korset.» 

»Tror du då, att alla människor kom
ma till himmelen?» 

»0, nej! Blott de som tro på Jesus 
Kristus, som övergivit synden och som 
bedja till honom.» 

»Beder du också då?» 
»Ja, det gör jag, ibland hela dagen. 

Dessutom beder jag morgon och afton 
tillsammans med min hustru och mina 
barn.» 

»Vad beder du då om?» 
»Att Jesus må rentvå mig i sitt blod och 

smycka mig med sin rättfärdighet. Jag 
beder, a tt han må sbinka mig sin Helige 
Ande på det att jag må bliva en Guds 

människa och en gång få komma till ho· 
nom i hans himmelska rike.» 

»Av vem har du hört allt detta?» 
»Av dig.» • 
»Av mig? Jag har aldrig sett en sådan 

lam som du vid mina möten .» 
»Nej, så lam som jag är, har jag inte 

kunnat komma till din kyrka. Men Vfll' 

gång jag visste, att människor vände till· 
baka från en av dina gudstjänster, kröp 
jag fram till vägen och tiggde några ord 
av varje förbigående . Den ene omtalade 
ett, den andre ett annat. Allt fann jag så 
gott, och allt var just vad jag behövde. 
Sedan samlade jag i milt hjärta allt vad 
jag hört och betraktade det åter och åter. 
Och så bad jag även Gud, att han skulle 
alltmer upplysa mig och lära mig allt 
bättre förstå hans väg.») 

Williams fröjdade sig hjärtligt över 
vad han fålt höra och tänkte därvid på 
dessa Herrens ord: »Saliga äro de som 
äro fattiga i anden, ty dem hör himmel
riket till.» Och: »Saliga äro de som hung
ra och törsta efter rä ttfärdighet, ty de 
skola bliva mä ttade.» 

O, att många ibland oss hade samma 
begär som den lame på Rarotonga efter 
att lära känna frälsningens väg! 

Min vän, hungrar du, törstar du? 
Jesus av Nasaret går här fram, och ha 11 

säger: )Jag är livets bröd. Den som lwm
mer till mig, han skall aldrig hungra, 
och den som tror på mig, han skall aldrig 
någonsin törsta.» Joh. 6: 35. • 

(Ur Sannigsvittnet.) 

Gud är vår tillflykt 
och vår starkhet, 
en hjälp i nöden, 
väl beprövad. 

H edningarna larma, 
riken vackla; 
Han låter höra sin röst, 
då törsmiiller jorden. 

Bliven stilla och besinnen, 
alt jag är Gud; 
hög varder jag bland hedningarna, 
hög på jorden. (Ps. 46: 1, 7, 11.) 
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Insänd litteratur. 
Från Svenska Missionsförbundets Förlag, 

Stockholm. 

Den lilla söndagsskolan. K. A. Nyberg. 'Pris 

20 öre. 

Vid genomHlsandet av detta lilla häfte önskar 

man si gärna, att det vore möjligt få sätta 

det i händerna på, många, ja, alla lärare och 

lärarinnor i »den lilla söndagsskolan». Ty här 

finns uppmuntran, r å d och praktiska vinkar, 

som kunna bli till stor hjä.lp för den isolerade 
lä.raren. :Måtte det lilla häftet få bli till 

.hjälp för de lärare, som redan finnas i »obyg

der» .och glest bebyggda trakter, samt väcka 

frimodighet hos flera att hörsamma Mä.sta

rens kallels~ till att upptaga det välsignade 

arbetet bland de smu och de ungal I. A. 

Den strålande staden. Evelyn R Garratt. 

Pris kr. 2 : 50, inb. 3 ; 75. 

Kära Kinalänkar och alla andra unga, som 

börjat vandringen mot "Den strålande sta

den», köp denna bok I Denna allegori visar 
i likhet med »Kristens r esa» på en mång, 
fald av de frestelser och faror, som mer eller 

mindre försåtligt äro utlagda för resande till 
denna stad. Det är verkliga faror som här 

. tecknas. Denna bok är en bok för vår tids 

kristna, bildel'lla äro från vår egen tid. Hur 

väl beböva vi ej påminnelsen om faran av 

att icke studera »Hesehalldboken» I Och ka
pitlet »Farliga höjder », som vi sal' segraren 

över flera fiender fall a för sina nya och 
gamla v ~nners beröm - hur visar det ej fa

rorna i vål' tid, då dessa, som borde bj,Upa 

varandl:a på vägen, stä.llet bli till fall 
genom att upphöja redskapet i s tälle t föl' den 

Mästare, som giver seger! Det andliga hög
modet och andra för vår tid kara ktäristiska 

lyten fram träda på ett sådant sätt, att det 

blir till hjälp för den, som vill ta emot un · 
dervisning. Därför: Köp, His och t ag t.ill 
hjärtat va d denna allegori vill Ura digl 

1. A. 

Försäljning 
<Jl1ordn<Js av syföreningama för Svenska 
Missionen i Kina fredagen den 20 nov. i 
K. F. U. K:s lokal, I3runnsga tan 3. 
G~\vor, även in natura, mottagas tack

saml und er nedanstående adresser och P,l 
S. 	 M. I\.:s exp., Drollninggatan 55. 

Doktorinnan Maria. Berg, Hantverkare
galan 28. 

Fröken Emma Beskow, Falugat. 10, 1 tr. 
Fröknarna M. och N. Caval/i, Öster

malmsgatan 23, 4 tr. 
Fru Bell Fries, Soltäppan, Storängen. 
Fru Hanna Hallsträm, Bragevägen 8. 
Fru Mina Johansson, Sibylleg. 15. 
Fröl<en Tek/a Liljeqvisl, Norrtullsg. 55. 
Fru O/ga Magnusson, DlIVbo, Sundby 

berg. 
Fru Beda Rede/l, Upplandsgatan 28. 
Fröken Louise Sc!lön, Liitzengat. 5, 4 tro 
Fröken Thyra Sandstedt, östermalms

gatan 63. 
överslinnan Louisa roWe, Storängen. 
Fru Karin Wennerström, Lidingö. 
Gåvor avsedda för »Kinalänl,ens bor<h 

mottagas lTled lachamhet på S. M. J{:s 
exp., va\'Vid särskilt bör angivas om gå
vorna äro avsedda för detta bord. 

Visa tidningen för edra vänner 

och bekanta och uppmana dem att 

prenumerera å densamma I 

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 
Telefon: 44 59. 54 73. Postgirokonlo n:r 50215. 
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A.NSVA.RIG UTGIVARE: E. FOLKE. 

VAR ÄRO DE NIO?'" 
Luk. 17: 11-19. 

" Då han nu var stadd på sin färd till 
Jerusalem, tog han vägen mellan Sa
marien och . Galileen.» Jesus,· som 
hjälpte sjuka och nödlidande medelst 
sina härliga frälsningsgärningar, fann 
sig snart försmådd och förkastad. 
Man menade, att han vore en fara för 
alla. Man började därför rå'dslå om, 
huru han skulle kunna förgöras. Så 
blev Frälsaren nödsakad att draga sig 
.undan till de hedniska gränstrakterna 
mellan Samarien och Galileen. Han 
verkade där och fann bland de hed
niska och halvhedniska folken mot
tagliga hjärtan. 

» Han kom till sitt eget, men hans 
egna mottogo hOl1Jom icke.» Vilket 
li'dande för honom; som var den eviga 
kärleken! Och vilken förlust att stöta 

" Anteckningar frän en predikan av missio
när L. Hugo Linder vid S; M. K:s höstmöte i 
Betesdakyrkan, Stockholm, den 6 september 
1931. 

ifrån sig allt vad den kärleken ville 

erbjuda! 
I detta sammanhang finna vi berät

telsen om de tio spetälska. Den spe
tälske skulle med hög röst, då någon 
kom i närheten av honom, ropa: 
"Oren». Han hade varken tillträde till 
synagogan eller templet. Det gällde 
för honom att ropa, så att ingen annan 
blev smittad. Hans .bostad skulle vara 
skild från andra människors. Och 
det viktigaste för oss i denna berättel 

se är, att spetälskan är en bild av syn
den. 

Vi läm härav, .att synden inte be
.	står av enstaka handlingar och ord, 
utan är ett tillstånd, som skiljer män
niskorna från Gud för tiden och evig
heten. Det är något vederstyggligt 
inför Gud. Finns det något veder
styggligare, än då en son eller dotter 
inte vill kännas vid sin mor och far? 
Hur är det med dig? Hur är det med 

I 
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dm vilja i . förhållande till Gud? Du 
skulle kanske i en vänkrets l;itt k~nna 

övertalas att läsa ett ode över någon 
niänskIlg storhet. Men skulle någon 
be dig bedja en bön, skulle du kanske 
vara Qvillig. Om så är, är din synd 
blottad. Men du är angelägen om att 
Gud dagligen skall förse dig med allt. 
Ditt hjärta är uppfyllt av det egna ja
get. Det är synden i dess väsen. 

'Jesus Kristus är evig kärlek. Han 
sörjer över dig. 0, att du finge se ditt 

sorgliga tillstånd och ropa, såsom de 
spetälska: »Jesus, Mästare, förbarma 
dig över oss!» 

Aldrig skall jag glömma den 30 ok
tober 188g, då jag, här i denna kyrka, 


sade ja till Guds kallelse. Jag fick nåd 

att mottaga ordet till liv från honom, 


. fick se hans underbara kraft, blev 

fö'dd tilL ett nytt liv, fick begär att 


·frambära tack och lov till honom. 

Då så skett, har man något att falla 
.tillbaka. på i livets nöd. Herren har 
varit med mig under dessa 42 år, och 
på grund av sin innerliga barmhärtig
het skall han bära och lyfta ända upp 

· till Gud. Sådan är den eviga kärleken. 
Med . fötterna på klippa~ har själen 
fäste. 

Det finns många i dessa dagar, som 
ha mottagit Guds nåd och ändå glöm
ma honom. ' Vi förstå inte hur det 
kund'e vara möjligt för de nio spetäl
ska .' att visa en .sådan brist på tack

samhetskänsla, men det finns många, 
som göra på. samma sätt, bara glöm
ma. Människor mottaga Kristus på 
olika sätt och i olika grader. Även 

·bland de kristna mottaga somliga ho
nom endast till sina synders förlåtelse. 
Han blir för dem ej den, som t i 11

fredsställer hjärtats behov. Men 
den spetälske, som tackaoe och lovade 
Gud, han hör till dem som mottagit 
Jesus, så att han blivit der'as lovsång. 
Det står här i texten: »Han var en 

samarit.» Ja, då hans egna glömma 
honom, får Jesus lov och tack bland 
hedningarna. Låt mig få taga fram 
några bilder, som belysa detta. 

Det var en gång en man, som bodde 
i staden Yuncheng. Han. var en kon
fusiansk lärd. Han hade blivit sjuk 

och läkare eftersändes. Denne kunde 

ej göra något för honom. Så sände 
man efter en missionär, som talade 

med den sjuke om Jesus. Det var upp
lyftande att. se, hur Gud mottogs i ett 

behövande sinne."Vilken dåre jag 
varit, som varit granne med missio
närerna så länge, men ej ännu satt 
min fot innanför deras tröskel. Jag 
skall giva er en minnestavla. Mottot 
har jag redan bestämh, sade han. Jag 
frågade, hur mottot skulle lyda. H;m 
svarade: »Molnen ha brustit, himlen 
är synlig. » Han kunde inte räddas till 
livet, men jag är viss, att jag skall få 
se honom hos Herren en gång. 

En dag ha'de vi vår mandarin på 
besök. Vi samtalade om Guds nåd och 
kärlek. »Min far och brof», sade han, 
»gåvo sina liv för Herren.» De voro 

'ute på en predikotur och blevo över
raskade av bolscheviker. De tillsade 
min far, att han skulle antingen dö 

eller avsvärja sig sin tro. Men han 
svarade: »Jag kan ej förneka Herren.» 
Då . sade de till hans son: »Du kan 
gå.» Men gossen svara'de: »Även jag 
älskar Jesus. Skall ni döda min far så 
döda även mig.» Så blevo de båda 
martyrer för den kristna tron. 
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En annan gång var det en evange
list med sin fru. Man rådde ·honom 
att rädda' sitt och sin hustrus liv ge
nom att fly, ty kommunister vara på 
väg dit. Men han ville stanna kvar. 
Han blev omtyckt av kommunisterna, 

fastän han aldrig upphörde med att 
vittna om Herren. De sände honom 
ut i ärenden, för att han skulle kom

ma undan, men han kom tillbaka. 
Slutligenfingo han och hans hustru 

följas åt i döden. De gåva sina liv av 

tacksamhet till Herren. 
Han är densamme i dag, han är 

iblan'd oss. Han besöker dig. Vi ha 
sett hur han söker genkärlek. Vill du 

låta det bli ett behov att få komma 
inför Herren, frambära tack och säga 
till honom, att vi vilja höra honom .till 
och ställa våra liv till hans förfogan
de? Vi missionärer beklaga blott en 
sak, att vi börja bli gamla, då vi rik
tigt kommit in i förhållandena därute. 
Därför glädjas vi, då barnen gå i våra 
fotspår. Det blir en rik lön för dem, 
som stå till hans förfogande. Vem 
vill i dag säga: "Herre, här är jag. 
Vad vill du att jag skall göra.» En 
och annan kommer, men var äro de 
nio? 

>Hans Stjärna i Östern>, 

S. M. K:s illustrerade missionskafender, är 
nu färdig att utsändas i sin 28:e årgång. 
Rekvisitioner mottagas tacksamt under 
adress: Svenska l'vlissionens i Kina Förlag, 
Drottninggatan .55, 3 tr., Stockholm. 

Försäljning för S. M. K. 
Syföreningarna för Svenska Missionen i 

Kina i Stockholm anordna, såsom ' även 

framgår av meddelandet på ' sid. 2:37, fre
dagen den 20 näslkommande november 
försäljning. Vi anbefalla denna försälj
ning åt missionsvärinernas kärleksfulla 
hågkomst. 

Vi bedja i detta sammanhang att få på
minna om, att vi även i år hoppas få ha 
ett »Kinalänkens bord» vid försäljningen, 
vilket vi hoppas »Kinalänkarna» i skilda 
delar av landet särskilt hava i åtanke. 

Missionärernas adresser. 
Missionärernas och hemarbetarnas adres

ser införas, som vanligt vid denna Hd på 
året, på annat ställe i detta nummer av 
vår tidning. 

Nyantagna missionsarbetare. 
Vid senaste Kommiltesammanträdet be

viljades tvenne ansökningar om att få ut
gå såsom 'Svenska ?vfissionens i Kina mis
sionärer, vilka inkommit fr[m sekretera
re Erik !VIa/m, K. F. U. rvL, Norrköping, 
samt folkskollärarinnan fröken Ingrid 
Berg, örebro. Må dessa nyantagna mis
sionsarbetare såväl som alla de unga, vil
ka känna sig kallade att bliva missionä
rer, fil. vara inneslutna i missionsvänner
nas kärleksfulla hågkomst och trogna för
bön. 

Kinalänkens syförening 

i Stockholm samlas v. G. på S. M. K:s 
Exp., Drottninggatan 55, 3 tr., torsdagen 
den 12 inneva?dnde november Id. 7 e. m. 
Välkomna! 

Advents- och Missionsafton. 

KinaIänkarna j Stockholm anordna v. G. 
advents- och missionsaft~n i Kristine
bergs kapell lördagen den 28 innevarande 
nov. kl. 8 e. m. Vi hoppas att mänga sko
la deltaga i mötet och inbjuda på det 
varmaste till detsamma. 

Skriven till nvissionilrerna! 

Bedje'YI för mission/irerna! 



228 S l N I M S L A N D. 10 nov. 1931 

Kvarnindustrien i Kina.* 
I' Europa' hm' man i . allmänhet den 

äsikten, all. riset utgör det · kinesiska fol
){els huvudnäring. Om della ocksa är 
fallet Iör ' de sytUigare provinserna, Sa 
håller det doek ieke streck vad Nordkina 
beträffar. Den vid slutet av miiltiden 
vanliga portionen ris är numera i NOfll
kina ersalt med hirsgröt. Oc];Så l,an var
je resande iakttaga alt i de nordliga pro
vinserna mycket större områden odlas 
med vele och hirs än med ris. 

Hisskörden ger under nOJ'mala ar en 
avkastning av cirka 24,000,000 ton, vele· 
skörden cirka lG,200,000 ton. Därjäm te 
kan man rälma med en veleimport av 
cirl,a 150,000 lon samt en mjölimport av 
250,000 ton. Vete och velemjöl importe
ras tullfl'itt, under det att de inhemska 
kvarnan1a ha att el'lägga en skatt av 10 
cent för varje säck mjöl (22,5 kg.). 

InnanJ'ör den stora muren odlas mycl,et 
vete huvudsakligen i provinserna Chihli, 

Shantung, Anhui, Kiangsu och Suiyan. 

De bästa sorlerna finner man iChihli 


. lIonan, Shantung och Kiangsu, diir Iinn~ 

s[lväl ldargull, fullkornigt mjukvete som 

också typisU h[u'dvele med en hekLoliter

vikt av lIPP till 80 l<g. 

Gcnom sakkunnig förädling, \'äxelbruk 
och anviindning av konstgödsel bm av
)<astningen avsevärt stegras. Men det är 
dock svtlrt att vinna småbrukarna för s tl
dana nymodigheter. Av det tyska Stick· 
stoff -Gcsellschaft göras stora a nsträng
ningar alt införa konstgödsel. ]\{an på
träffar ofta i det inre av landet lanlbruks
instruklörer, som resa oml<ring för att 
inför böndel'l1a demonstrera och lära 
dem att använda l,onstgödsel. 

I de veteocllande tral,terna lIppsl~r 

ocks'å ett motsvarande bruk av velemjöl 
icke allenast för bröd utan också för olika 
slags brödsorter och föl' tillredande av 
olika slags födoämnen. Brödet babs in

* Denna artikel, som insänts till red., inne
håller så mycket upplysningar av allmänt in
tresse, att vi med tacksamhet införa den i vål' 
tidning, ehuru den ej diJ"ekt bel'ör med mis
sionsarbetet sammanhängande förhållanden. 

le i torr ugnsviinne ulan i vattenånga. 
Degen tillredes P~I samma sält som hos 
oss, dock ulan sal!. Brödformen motsva
rar våra små runda bröd. 

över en stOl' fla t kittel med kol;ande 
vatten spännes ett nä t av metalltråd, P~I 

vilket degen lägges, varpå kitteln övertäc
kes med ett kupigt lock Degen utsättes 
under 1 ~ timme för den heta vatten
ångan, varpå brödet är färdig I. Della 
bröd har en matt, vit färg, ~ir mjuU, då 
det icl,;e k~ln hilrl:lf:. n:\3on s.1.:'orp~-1 p?l brö

det i ångan, och det ~ites med förkärlek 
varmt. Ett allmänt omtyckt frukostbröd 
bakas i l<okancle flottyr, motsvarande de 
svenska munkarna. 

I det inre av landet finner man ännu 
i dag, lill och med i slörre städer, talrika 
stenkvarnar, som dels d!'ivas med vatten· 
hjul. dels med l(inesiska ~mgmasl<ii1er. 

Anda tills [ör några år sedan fanns större 
kvarnar uteslutande i hamnstäderna, för 
att dessa vid brist P;I inhemskt vete shIlle 
lmnna !tittare importera spannmål från 
utlandet och förarheta detsamma. Större 
kvarnplatser äro Shanghai, I-Tanko\\', Tsi
na'nfu och Tientsin.· Tillförseln av in
hemskt vele sker mestadels vattenvägen 
med skickligt uLnyttjande av förefinlliga 
vattenleder och l,analel'. rör införseln av 
utländskt vete, som huvudsaldigen impor
teras friin Kanada och Australien har 
Shanghaidet bästa läget. ' 

Mjöltransporten från hamnstäderna i 
det inre av landet sker dels vattenvägen, 
dels med järnvägarna. Järnvägsförbin
delsern~ har lill följd av inbördeskri"eto 
under de senaste tio åren starkt försäm· 
rats. Mycket rullande material förstör
des eller fördes till Mandschuriet vid 
nord truppernas återt~lg ar 1928. Till dc 
redan förut höga fraktavgifterna tillkom
ma ytterligare II tlägg för a tt överhuvud
taget kunna fii några upplagsplatser. 
Genom de ogynnsamma transportförhål· 
landena och de höga f)'akterna ställde sig 
mjölpriset i det inre av landet opropor
tionerligt högt i WrhålJande till vetepri
set, vilket gav anledning till byggandet av 
nya kvarnar i de inre provinserna. 
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känning av l,onkurrensen hån in- """'''-~___~_ ___~'''''''"",,"....-__~__---, 
landskvarnarna genom minskad till
försel av inhemskt vele såväl som 
genom minskad efterfrågan på mjöL 

Dc största kvarnarna i hamnstä
derna, huvudsakligen i Sbangbai, 
äro mestadels ännu utrustade med 
amerikanska maskiner. Vid upp
förande av kvarn byggnaderna såväl 
som vid elen maskinella inredningen 
har man dock tagit föga hänsyn till 
det förhållandet, att arbetarnas lö
ner sliga även i Kina . Spannmåls- !L3. 
upplagen ligga ofta ända till 100 m. 
avlägset från ,kanalen. Säckarna bä- ~_--.' 
ras dit av arbetare, och på samma E._.."...:-t.....::~~~~.I!!!!Il~~~ 

En kvarn av det slag, som ofta användes 
på S. M. l(,s fält. 

Så uppstodo inom loppet av de senare 
~ren pa många spannmålsplatser ett an
tal nya kvarnar, vilkas prestationer an
passades efter den lokala tillgången på 
säd såväl som efter ortsbehovel. Dessa 
kvarnars arbete lönar sig under goda och 
normala sl,ördeår såväl 'på grund av bort
fallandet av de höga transportkostnader
na för vete och mjöl SOI11 bortelimine· 
ring av mellanhänderna. Därjämte äro 
lönerna i det inre av landet väsentligt 
I~igre an i kuststäderna. Indirekt blir 
lantbrukaren uppmuntrad till steg"ad ve
teodling genom bätt"e priser och säkrare 
a vsättning. lIamnkvarnarna ha numera 

sä lt går de t till vie! transporten från 
lag,'ct till reningsverket. Påfyllning
cn sker i allmänhet i kvarnens bot
ten våning, och därifrån bäras säckarna 
åter till mjölmagasinet, uppstaplas och 
transporteras sedan på samma sätt som 
förut. Många av de största kvarnarna 
sysselsätta över 100 arbetare enbart för 
dylik transport. 

Erte,· europeiskt begrepp är 'den van 
liga mjölbehandJingen kort , och enkel. 
Utan hänsyn till malerialförbrukning 
eller till produkternas kvalite fordrar 
man även enligt amerikansk åsikt för 
mycket av maskinerna och överbelastar 
dem. En företagsledares ställning och an
seende stiger i Iörh~IJlande till kvarnarnas 
prestationsförmåga. Grundlig fackutbild
ning ersättes här oftast genom rutin. Fö
retagsledaren l<iinner väl till de egna an

läggningar och maskiner, som han är van 
alt handskas med, men står, vanligtvis 
handfallen, om han skall övertaga led
ningen av några andra anläggningar eller 
då det blir ir1\ga om några nyheter. 

Man framställer fyra mjö]sorter och en 
sorts kli. Den fjätde mjölsorlen, som kal
las Tail-J7lour eller Kuli mjöl, siktas myc~ 
ket ofta, innehåller inga klidelar men vid 
starl, t överbelastade kvarnar innehåller 
det oHa dunst. I allmänhet arl.:etas täm
ligen torrt. Mjölet har sällan mcr än 14

% ful(tighet. Mjölblekning är vanlig över
allt, Lill och med i mindre kvarnar, detla 
sker antingen med elel;tricitet eller med 

Novadelox. Mjöle t förpackas i vita bom
ullssäd<ar om 50 pund (1 pund = c:a y; 
kg,). På stämpelns färg ser man, om säc
ken innehåller mjöl n:r 1, 2, 3 eller 4. 
Under det att Japan exporterar mera mjöl 
än Kina, sälja de kinesiska kvarnarna 
nästan undantagslöst siLt kli till Japan. 
själva Kina finnas inga avsättningsmöjlig
herer för kliet. 

Nästan alla de kinesiska kvarnarna ägas 
av bolag, vill,as ledning ligger i händerna 
på delägarna. Hela personalen från di
rektören till den obetydligaste aJ'belaren 
får sin mat i l,varnen. Den kontanta lö
nen för de anställda är ,mycket låg. 

J7öLatt upp mun tra arbetarnas iver och 
intresse för arlretet erhålla de alla efter 

I 
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rang och värdighet en viss del av netto
vinsten. Bokslutet sker i allmänhet vid 
kinesiska nyåret. En del av nettovinsten, 
'vanligen i/O, tillfaller anställda och arbe
tare sasom gratifikationer, under det att 
5/0delas mellan delägarna. I såväl kvar
nar som andra företag gör man ofta den 
iakttagelsen, alt de ledande av dc anställda 
alla tillhöra en och samma familj. Lyckas 
någon lwmma upp till en ledande och väl 
avlönad ställning, så har han alltid för 
lediga platser en släl<ting, som han vill 
placera. Om det är nödvändigt, skapar 
man en ny befattning rör att kunna pla
cera honom., Till slut ett exempel på den 
tekniska ledningen aven 

FrAn de utresande. 

På Indiska havet den 28 sept. 1931. 
»över djupen bär han oss.» - Med 

dessa ord vilja vi sända en innerlig häls
ning till våra kära vänner i hemlandet. 
Med tacksamhet se vi tillbaka och med 
frimodighet framM. Vi äro förvissade 
om att Gud även i fOl'stä tlningen a v vår 
resa skall bära och bevara oss: - Ja, än
da in i det landet, som han har kallat 
oss till. 

mindre kvarn. 
En kvarn i Honan-provin

sen drives aven ångmaskin 
på 45 HK, vilken byggts i 
Peking och varit i bruk un
der de senaste tio åren. Vid 
en besiktning fastslog förfat
taren att bOlTningen i hu
vudlagret, mellan veven och 
svänghjulet, var S mm. stör
re än axelns dialT)eter. Till 
följd härav svängde axeln 
excentriskt i lagret. I la
gerlockets smörjöppning stod 
med halsen nedåt en olje
rIaska, rymmande 3/. liter. 
rör att förhindra ett allt
för hastigt avrinnande av .. . .. • ' . 
smörjoljan var flaskhalsen ProtestantIska mlSSlOnarer ombord pa Derfflrnger. 

tillstoppad med en stor bomullssudd. D[\ 
maskinen stod stilla, togs flaskan bort. 
Vid ett andra besök, omkring ett ~r se
nare, arbetade maskinen ännu med det 
utslitna huvudlagret. Vid en försiktig för
frilgan om det inte skulle vara -förståndigt 
att utbyta lagerskålarna mot nya med 
passande dimensioner, svarade företags
ledaren, att det icke skulle vara förstån
digt, då i Kina alla vagnar med utslitna 
hjulnavar alltid gingo bä tlre och lä ttare 
än nya. F. S. 

(översättning ur .. Zeitschrift fiir das gesamte 
Getreide- und Miihlenwesen ...) 

När vi lämnade Genua, undrade vi nog, 
huru vår sjöresa skulle bliva. Men Medel
havet var så lugnt och stilla, att vi knappt 
kände, att vi voro på havet. Vi kunde 
därför ostört gå omkring på båten och 
lära känna våra medresande. Så små
ningom upptäckte vi, att vi voro 34 pro
testantiska missionärer på resa till de 
olika fälten. Bland den skaran voro vi 
20, som reste ut föt· första gången. Vis
serligen voro vi från olika länder, men 
alla hade vi samma mål: att gå ut och 
vittna -om Gud. Detta förenar, och vi 
kände oss såsom en syskonskara. 

Vnrje dag samlas vi skandinaver till en 
bibelstund under ledning a v missionär 
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Linder. De äro dyrbara stunder och kan
ske för många de ljusaste minnena från 
denna färd. 

Under resan på Röda havet var det 
ganska varmt och många föredrogo att 
ligga på däck om nätterna, ty där var det 
något svalare än nere i. hytterna. 

Både i Portsaid och Djibouti stannade 
vi några timmar. I den senare staden 
lämnade vi en av våra reskamra ter, som 
skulle till Abessinien. Några tyska ung
dornal' och vi föreLogo en bilfärd genom 
staden. BI. a. besökte vi en negerby, som 
påminde något om en marknadsplats. 
Vad negerbarnen vor o förtjusande med 
sina små burriga huvuden. Några gos
sar sjöngo t. o. m. en engelsk sång för 
oss, men det nöjet fingo vi sedan betala! 

Glada över besöket i Djibouti vände vi 
åter till vår båt, som nu är Hmgt ute på 
Indiska havet. Vårt nästa mål är Colom
bo, och därifrån hoppas vi kunna sända 
detta brev. 

Innerlig .hälsning fran de utresande 
missionärerna genom 

Thyra Lindgren. 

Verksamheten i Honanfu I och II kvar
talen 1931. 

Av NaLh. Engbäck. 

Det var med både glädje och bävan, 
som vi vid årets början åter inträdde i 
arbetet här. Glädjen var stor över att 
Herren åter banat väg för oss till sin 
vingård härute. Men nog bävade vi ofta 
vid tanken pa uppgifterna, som lågo 
framför. De sista årens händelser ha satt 
spar efter sig på så många olika sätt 
ä ven i församlingen, och det kräves myc
ket nåd av Gud att kunna rätt uppfatta 
det nya, som kommit till, och inrätta sitt 
arbete så, att man kan tjäna på bästa 
möjliga sätt. Vad vi under de gångna 
två kvartalen fått erfara ger anledning 
både till tacksägelse och allvarlig förbön. 

I många fall skulle det vara berättigat 
att tala om en fördjupning hos de kristna 
av det andliga livet. De, som kämpat sig 
igenom den svåra förföljelsetiden, ha vun
nit i andlig mognad. Det förhållandet, att 

ansvaret fÖl' arbetet till stor del vilat på 
dem själva, har också skärpt ,ansvars
känslan, men därmed har också följt att 
de mera ödmjukt erkänna sin egen ofull
komlighet. Och det hjärtliga välkommen, 
vi tingo av dem, ha vi mer och mer funnit 
vara fullt uppriktigt menat. Faran är nu 
den, alt de gärna vilja »lasta av» en del 
av bördan, men här gäller det myc](en 
vishet för att på bästa sätt kunna bliva 
deras med tjänare. Det är stor anledning 
till tacksamhet atl så många av vttra 

trogna medarbetare burit arbetets tunga 
under de stora påfrestningarna. Dock 
saknas ej skuggsidor, och bilden skulle 
vara ofullkomlig, om ej också de komme 
till synes i detta sammanhang. Till detta 
räknar jag då i första hand den för
slappning i moraliskt avseende, som den 
nya tiden fört med sig. lVIissuppfattnin
gal' i läran och i övrigt oklarhet i my.c
ket av det, som hör till histen livsfö
ring, ha vållat trassel på sina håll inom . 
församlingen. Undervisning i Guds ord 
för församlingens uppbyggande blir där-. 
för en av de viktigaste uppgifterna i vårt 
arbetet, på samma gång som effektivt evan
gelisationsarbete utåt och social hjälpverk
samhet inom församlingen kräva sin giv
na plats. 

Det ekonomiska nödläget har ' återspeg
lats i arbetet på mer än ett sätt. Hungers
nöden har visserligen ej varit så svår i 
detta distrikt som på många andra plat
ser a v vårt fält" men den har . likavis!i~ 
varit stor nog att nödvändigg6ra en ut
delning till de alh'a sämst lottade. Det 
torde förresten vara svårt alt säga vilket 
antal personer som är störst, de vilka li
dit av hungersnöden eller blivit utfattiga 
genom kriget och rövarnas härjningar. 
Det har smärtat oss många gånger att 
träffa den ene efter den andre av våra 
en gång tämligen välbärgade familjer, nu 
fullkomligt utplundrade av· rövarna och 
i största armod. Rövarna äro i san
ning ett det mest fruktansvärda gissel för 
det arma folket, och läget ter sig stun 
dom förtvivlat. Detta så mycket mer, som 
de ej heller kunna få bruka sin jord i 
fred, och i många fall ha rövarna även 
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tagit dragarna, så att de intet ha att bru
ka jorden med. Hos många av de krist
na har tacksamheten varit stor över den 
hjälp, vi kunnat giva dem. Men på sam
ma gång märker man nog, alt det ligger 
en fara i detta ständiga givande. Det 
går så lätt därhän, att de så lita på mis
sionens hjälp att självunderhiillandets prin-

Ingången till kapellet i Honanfu. 

cip skymmes undan. På mer än ett sätt 
kan man därför tala om ett verkligt eko
nomiskt nödläge. 

Den euangelisaLoriska verksamheten 
hal- i viss mån hindrats av de osäkra 
förhållandena i distriktet. På en del håll 
ha vägarna helt enl(elt varit oframkom
liga. Folket lever innestängda i sina 
byar av fruktan för röval'na, och det är 
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ej alltid möjligt för en främling alt kom
ma in. Strax efter kinesiska nyåret sökte 
vi gå med tältet till en större köping i 
trakten av Songhsien, men innan vi hun
no dit, skedde ett överfall av rövarna. 
Massor av människor dödades, och en 
stor del av husen nedbrändes. Just i 
den trakten hade det eljest varit ovan
ligt hlgnt en tid, och platsen var även 
sa gott som oberörd av evangelium, sä 
vi hoppades få arbeta en tid där. ii.ven 
en anna n by, dit vi pla.ncra t öå, visade 

sig så osäker och otillgänglig, att planen 
på tälLverksamheten där måste uppgivas 
för tilliället. Detta har dock ej hindrat 
a It personer underh2dlna från tältfon 
den varit i verksamhet med att sprida 
bibeldelar och ordets predikan. Flera av 
"åra kristna ha också gjort ett gott fri
villigt arbete. Det är mitt under allt en 
mottaglighet för evangelium, som är 
glädjande. Och kunna vi blott få nåd 
all taga vara på varje tillIälle, så skall nog 
frukt visa sig. Herrens ord tränger seg
rande fram med nägot av surdegens egen 
kraft, och det övervinner varje motstånd 
på sin väg. 

Till evangelisaLionsverksamheten får 
väl också närmast hänföras den form av 
skolverksamhet, som bedrivits. Då rege
ringens bestämmelser för närvarande ej 
möjliggör upprätthållandet av små- och 
folkskolorna på samma grunder som ti
digare, sil har den direkt evangelisatori
ska synpunkten skjutits mera i förgrun
den och i dominerat den .nya skoHorm, 
som av missionen införts pil en del håll. 
Det är ämnena katekes och biblisk hi
stOl'ia, som äro de övervägande på skol
schemat, och de övriga ämnena fä en 
mera blygsam plats. Skolformen har gi
vetvis både sin styrka och sina svaghe
ter. Styrkan ligger i att barnen få en 
god kristendomsundervisning, vilket ju 
är ovärderligt, men svagheten ligger up
penbart i det förhållandet, att det ej 
längre blir möjligt att giva barnen av 
kristna förä1drarden medborgerliga bild
ning på l(ristlig grund, som förr var möj
ligt. Nu måste barnen i stället sändas 
1ill hedniska skolor, där undervisningen 
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både etiskt och pedagogiskt är långt 
ifrån tillfredsställande. Dock få vi vara 
tacksamma till Gud, så länge det är möj
ligt för oss att behålla den nya skolfor
men. Det gäller även här att så, medan 
det ännu är tid. Antalet barn har varit 
38 under vårterminen, och att skolfor
men uppskattas av våra kristna ViSal" det 
förhållandet, att det begärts sådana »5ko
lon> även till ulstationerna. 

Det direkta församlingsuppbyggande 
arbete! har ä g nats särskilt intresse åt. 

Där har också varit mycl, en uppmuntran. 
I början åv mars månad anordnades 

en uppbyggelsekonferens, vilken samlade 
stora skaror av åhörare. Det var en så
dan glädje för oss att få ll'äffa de krist
na från ensamma utstalioner, och gläcljen 
lyste i m~ll1gas ögon för att åter få sam
las till högtid i Guds gårdar. Vårt slora, 
rymliga kapell var så fyllt aven stilla 
lyssnande skara, alt jag ej minns någon 
gång tidiga re, alt vi haft så mycket folk. 
Som särskild talare hade kalla Is den Id
nesiske pastorn Li Jo-han, och det bud
skap han fick framb~ira var väl avvägt 
för deras behov. Då han skildrade erfa
renheterna från andra församlingar nn
go de se, att de ej stodo ensamma i kam
pen, utan a Il »samma lidande fullbordas 
på deras bröder i världen». 

Omedelbart ('fter konferensen samlad es 
församlingens ledare, då val au [örsam
lingsråd m. m. ägde rum. En omorgani
sation har sl<ctt av arbetet så till vida , 
att utstationerna Songhsicn, Yiyang, 
Mingkao och Hancheng organiserats som 
självständiga församlingar. Denna de
centralisation har till syfte alt lägga me
ra direkt ansvar på församlingen själv, 
så att de även form ellt hädanefter fär 
rätten att sköta det arbete, som de prak
tiskt själva uppehållit under sista åren. 
Beslutet om denna åtgärd har mottagits 
av församlingen både med glädj~ och bä
van . Det var en fröjd att se med vilken 
iver de sedermera på de olika utsta tio
nerna valt egna församUngsråd, <,ch när 
detta skrives har val skctt i det närmaste 
över hela linjen. På samma gång ha de 
ofta uttalat tacksamhet över all den hjälp 

vi kunna giva dem. Sedan valen hunnit 
stadfästas och kommit i funktion i dessa 
r;ya församlingscentra, hoppas vi att 
även val av församlingstjänare skall 
komma till stånd i den mån lämpliga så
dana J'inlles . Sådana församlingens gä
vor, få vi bedja Herren giva, och han 
som vill fylla alla våra behov i hioirlig
het, skall säkert också se till detta stora 
behov. 

Under april månad fingo vi samlas till 
en bibelJdass under två v e ckors tid. Antale t 

uppgick till närmare ett 60-1al. Klassen 
var egentligen avsedd att hållas för män, 
men en deputalion Jrån kvinnorna be
gärde att också de skulle fä vara med, 
vilket beviljades. Det var väl det första 
försöket till »samskola» här i Honanfu 
och ett vittnesbörd om att en ny tid verk
ligen kommit. Herren gav oss någm dyr
bara dagar tillsamman inför ordet. En 
god hjälp fingo vi i Li Wen-cheng, vår 
f. d. lärare, som efter studier vid Teng
hsiens Teologiska seminarium en tid varit 
lärare vid I-Iunglungs Bibelinstitut, men 
nu kommit äter till oss. Han ledde stu
elier i första delen av Apostlagärningar
na, och jag sökte giva ledning i studiet 
av första Korintierbrevet. Jag hade dess
utom nägra limmar över »Trons artik
lan>, och läraren Li gav en del föreläs
ningar över de tre första århundradenas 
kyrkohistoria. Allt detta Vl1r ägnat att 
giva dem hjälp och klarhet i många vi
tala frågor, och vad vi framför allt äro 
tacksamma för är det Guds Andes verk 
i hjärtana , som pågick. Det var med 
hungrande hjärtan de komrno, och Hcr
ren mölte med sina rika gåvor. Vår ön
skan är a lt kunna giva mera liel åt delta 
viktiga arbete. Här ligger själva grund
villkoret för församling~ns uppbyggande. 

Sedan bibelklassen slutat, fin go vi sam
las till dopk:/ass under första delen av 
maj. Även denna gav oss mycken upp
muntran. Vi voro lite försiktiga med an
tagandet av dopkandidater, då den nöd 
hjälpsutclelning, vi fått lämna de kristna, 
lätt freslar alt sluta sig lill forsamlingen 
av orena bevekelsegrunder. De flesta, 
som nu döptes hade dock länge gått som 



S I N I 1\1 S L A N D. 10 DOV. 1\l31 

katekumener, men ej fått tillfälle att in
förlivas med församlingen . Det måste 
sägas, att det var ' en ovanligt god klass, 
som samlades denna gång. En ovanlig 
andlig mognad förmärktes i de flesta fall 
och ett heligt beslut att följa FriUsaren. 
Bland dopkandidatcrna märktes tre myc
ket präktiga män från staden. Det var en 
ni1stan oskiljaktig trio. Alltid höllo de 
samman och yoro så glada och lyckliga. 
En för detta buddhistpräst, tog nu också 
steget helt över på Herrens sida. Likaså 
val' det en ung man som döptes jämte 
sin far, Sonen hade tidigare gått i vår 
skola, men sedan fortsatt i regeringens 
skolor. Det gladde oss myckct, att han 
behållit sina intryck och nu ville helt stä 
på Herrens sida. Flera uppmuntrande 
exempel kunde nämnas. Må de nu få 
vara inneslutna i innerlig bön, att Her
ren må få fullborda sitt verk i deras 
hjärtan och de må bliva till glädje i för
samlingen alltfort. Inalles ha 58 perso
ner blivit döpta under våren och två 
kvinnor ha konfirmerats, vilka blivit 
döpta tidigare på en utstation, men ej 
fÖiTän nu upptagits till församlings ge
menskap. 

För allt, vad 'som uträttats, ville vi 
giva Herren äran. Genom hans nåd har 
det skett alltsammans. Han skall ock i 
fortsättningen vaka över sitt verk. I 
ljus och mörker vill han leda oss fram 
till slutlig seger. 

»Genom lidande till seger är den väg, 
som Jesus gått, 

Och en annan väga tt vandra, vi ej heller 
löfte fått.» 

Jionanfu Ho 30 juni 1931. 

•Kull arna äro gröna, fällen bördiga., 

Sinan hsien den 1(> sept. 1931. 

Kära Missionsvänner. Guds frid! 

Det är nu mer än en halv månad se
dan jag kom hem hit och från mitt gam
la rum kan fa se ut över dessa kullar, som 
sa tilltalar mitt inre. »Mina utvalda skola 
bo på mina berg» är ett löfte, som Herren 
särskilt gav för mer än trettio år sedan, 

men som är lika verldigt i dag för milt 
sinne. 

På dessa kullar ha herdarna vallat sina 
får, stora hjordar. Nu ser man dem inte. 
Orsaken är, att rövarehorder och solda
ter om varandra lägrat sig där, och dessa 
ha ej försmått vare sig gelter eller får. 
Torkan under mer än tre års tid har ock 
gjort sitt till för att hålla herdarna borta. 

Nu, Gud vare lov, har en förändring 
inträtt och kullarna äro gröna, fälten bör
diga och i yttre har ett lugn inträtt, Si) 

att man kan; känna sig fri :;tlt besöka by
arna. Det kändes. underligt att gå till 
byar, som man inte vågat besöka på åra
tal. Vi ha fått en kristen mandarin, som 
söker upprätthålla ordning och frid, och 
han har lyckats över förväntan. Här i 
huset bor ännu en officers familj, men de 
äro hyggliga, och vi ha inte mycket be
svär av dem. Tänker ibland, att det vore 
ju gott, om själva huset finge tjäna . »För 
det namnets skull.» Kanske att några vill 
undersöka missionen på nära håll, må vi 
ej då brista i saktmod och tålamod. 

Nu äl' det skördebrådska. Give Gud att 
det bleve så i andligt avseende också. På 
flera pla tser se vi huru Gud verl,ar, ehuru 
fienderna äro många, synes dock evange
lium övervinna och, som ordet lär : »Man 
skall förnimma, att Herrens hand är med 
hans tjänare, och att ogunst kommer över 
hans fiender», Jesaja 66: 14. 

I år har den lilla floden här översväm
mat och tog då med sig alla vattenkvar
nar, även vår. Nu komma uppköpare 
från Hankowatt köpa upp säd, så den 
stiger förfärligt i pris. I-Ierren har nog 
råd, så det är inte värt att rädas, I-Tenen 
skall inte övergiva oss. »Att älska Gud av 
allt sitt hjärta och av allt sitt förständ 
och sin nästa såsom sig själv, det är för
mer än alla brännoffer och slaktoffer.» 
Mark. 12: 33. 

I skolan är fullt av barn, både gossar 
och flickor. Barnhemsbarnen äro jäm
förelsevis krya och flickan med de av
frusna fötterna är nu nästan bra. Bar
nen i byarna äro ganska välskötta. Tack 
vare Gud för allt. Vi ha dock två som ha 
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lallandesjul~a mycket sV ~lrt. Måtte Herren 
hela dem.. Tacl<, kära iVlissioilsvänner för 
all Eder kärlek till oss. Herren löne! »Vi 
skola skörda om vi icke tröttna.» Eder 

Maria Pettersson. 

Pucheng, Tungchow och Tuogkwan 
stationer. 

Rapport för januari-juni 19.31. 

Av Nils Styre/ius. 

Gossko/an i Pucheng började vådermi
nen den 1 febr. och hade under vilren 92 
elever som undervisades av tre lärare. 

Gosskolan i Tungchow började den 24 
febr ., hade under terminen 40 elever som 
undervisades aven lärare, biträdd aven 
evangelist. 

Flickskolorna i Pucheng och Tungchow 
började vårterminen den 24 febr. med 
omkr. 35 elever i varje, undervisade av 
en lärarinna i vardera slwlan. Samtliga 
skolor avsllltades sista dagarna i maj. Av 
dessa något över' tvåhundra ele\'er ha om
kring tre fjärdedelar fått sitt matunder
håll i skolorna av nödhjälpsmedel, då det 
av missionsledningen förordats att i för
sta hand hjälpa de nödställdas barn. Den 
s. le nya kristendomskursen har följts i 
dessa skolor utom det att i Pucheng goss
skola den sista klassen i både folk - och 
småskolan följt den ordinarie eller gamla 
lmrsen för att få fullborda det som var så 
nära färdigt. En extra klass har tillagts i 
varje skola för att kunna ta hand om de 
barn, som ej förut varit i skola men som 
nu för nödens skull lwmmit med. 

Utom den rikligt tilltagna tid, som gi
vits till kristendomsämnet i den nya kur
sen, har även kraftig söndagsskolverk
samhet bedrivits bland barnen, och I-Ier
ren har rikligt \'älsignat, så a tt vi ha an
ledning tro, att flera ha blivit förda till 
11'0 .och livsgemenskap med Herren. 

Kvinnoskolan i Tungehow har hållits 
igång omkring två och en halv månad un
der våren och har skötts av fröken iVIin
nie Nicholson med läraren -VVen's hjälp. 

I Tungchow har även hållits en förbere
dande kurs för kvinnor och barn under 
en månad med ett 40-tal deltagare och 

med bibelkvinnal1 Ch'iang och en yngre 
skolflicka som lärarim;or. Ett antal kvin
nor ha även i Pucheng varit samlade för 
undcnisning i läsning och lör andlig för
kovran. 

Den sedvanliga bibelsludiekul'sen tör 
evangelister och lärare för de tre sta lio 
nerna Tungkwan, Pucheng och Tungehow 
hölls denna gfll1g i Tungehow i febr. och 
pågick tio dagar. Vi hade förmånen att 
till hjälp i undervisningen under sju da
gal' ha hos oss missionären, pastor Bur
delt från Sianfu. Några och tjugo delta
gare hade kommit, och vi ha all anled
ning att tacka I-letTen för samvaron om
kring Ordet och i bön.. 

Den årliga studiekursen för bibelkvin
nor for de fem stationerna: Hancheng, 
I-Ioyang, Tungkwan, Tungehow och Pu
cheng hölls i Tungchow detta år i febr. 
och pågick en m~ nad med synnerligen 
gott resultat och lillslutning. Som vi voro 
fröken Nicholsons gäster, kunde Olga, 
fl'isatt från de annars ofrånkomliga 
mångahanda bestyren, tillsammans med 
frÖken Hanna Wang ägna full tid åt un 
dervisningen. De biträddes av fröken 
Ida Söderberg som vi hade glädjen ha i 
Tungehow en tid under våren. 

Fort~. 

Korsets väg - Guds väg. 

»~ - Om det än blir ett kors, som lyf 
ter mig» - -

Förvånad blicl<adc den lilla sjuåringen 
upp på sin Far. Ett kors - eLt stort, 
tungt lwrs? 

Så besynnerligt det lät i hennes öron, 
detta, att de sjöngo om elt kors, som 
skulle lyfta dem. Kunde Far och alla 
dessa andra stora människor verkligen 
mena, att de skulle lägga stora, tunga 
kors på sig och bära dem, alldeles. såsom 
Jesus hade måst bära sitt? - Ty Far och 
alla dessa stora människor älskade ju 
JcSllsoch ville ju göra vad Jesus gjort. 
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Den lilla SJuarlJlgen hade just dagen 
förut av sin lärarinna hört berättelsen om 
Jesu död, och därvid hade händelsen, som 
stod i samband med korset, så gripit hen
nes hjärta, att hon riktigt tyckte sig för
nimma, hur den stackars Jesus hade dig
nat under "det stora, tunga korset. Och 
när hon nu hörde ordet ))kor5)) sjungas i 
sången, framstod så livligt för henne bil
den av Jesu bärande det stora, lunga 
träkorset~ och då undrade hon också, på . 
vilke t vis dessa människor skulle lnmnn 

efterlikna Jesus i detta fall - om de likt 
Jesus måste bära ett stort och tungt kors. 
Så synd det då var om de stachrs stora 
människorna, och så ledsna de säkert 
måste ]<änna sig! 

Sjuåringens hjärta fylldes aven ren och 
barnslig medlidandets ]<änsla för alla des· 
sa äldre männisl<or. Hon såg sig omkring, 
men under det alt hon så gjorde, blev 
hon endast iinnu mera förbryllad , Ly hon 
fann, att alla silgo glada ut, fastän de 
sjungit om ntlgot så förskräckligt som ett 
]iOrs. - - -

Några år däreftel' finna vi samma lilla 
flicka ,Her deltagande i en förmiddags
gudstjänst. Den första sång som sJongs 
var: ))Närmare, Gud, till dig, närmare 
digb) o. s. v. Och även denna gång gjorde 
sången eller rättare sagt strofen ))om det 
än blir ett kors, som lyfter mig)), ett djupt 
intryck på henne. Hon förstod nu, att 
med I<ors menndes lidanden och pröv
ningar, och kommen mitt i sången tyst
nadeBon "plötsJ.igt. Honhad-e kommit att 
länka på, vad hon sjungit. - Om Gud 
skulle s~inda henne lidande eller pröv
ningar av något slag, skulle detta då bliva 
ett kors, som lyfte henne närmare Gud? 
- - O, nej! Hon kände, att det ej skulle 
bliva S~l, och hon riktigt bävade av fruk
tan för att Gud möjligen skulle taga henne 
på orden. 

Förfärad kastade hon sin blick runt om 
på de övriga gudstjänstbesökarna, men
med liv och lust sjöngo alla: 

))Närmare, Gud, till dig, 
Närmare digb) - - 

* 

Aren gingo. Vår sjuåring hade lämnat 
barnaåren och stod just vid , tröskeln till 
ungdomsårens härliga tid, då vi en vacker 
högsommarsöndag härnäst återse henne. 
Från en molnfri himmel strålade solen, 
sädesfälten vajade sakta för elen svaga 
vinden, utefter vägkanten blommade alla 
slags blomster, och smultronen lyste rö
da. )Hur vackert och härligt allt är! Och 
hur härligt det också är att leva)), tänkte 
den unga flickan för sig själv, där hon 
glädjande sig ,H d,'n vackra sommanla
gen och uppfylld av ljusa, vårfagra för
hoppningar sal;la vandrade vägen fram. 

Hon påskyndade likväl sina steg för alt 
i tid hinnn till kyrJ;an, och snart befann 
hon sig i en större samling av människor, 
för vilka )I-Ielgelsens väg)) på ett mycket 
levande sätt framställdes. Den talrika 
~lhöraresl;aran greps ovillkorligen därav, 
och det var under djup rörelse, som efter 
predikan den sången sjöngs: 

))Närmare, Gud, till dig, 

Närmare dig! 

Om det än blir ett l;ors, 

Som lyfter mig, 

Skall det dock bli min sång 

Här under tidens tvång: 

Närmare, Gud, till dig, 

Närmare dig!)) 


För den unga iliekan stod i samma 
stund minnet av de båda föregående till
fällena, då denna sång på elt särskilt sätt 
hade lalat till hennes hjärta. Oeh nu ta· 
lade sången <,nyo sitt mäktiga språk till 
henne. Hon ville gå helgelsens väg, men 
där väntade henne ett kors, det förnam 
hon tydligt. Och hon kunde ej sjunga 
med i sången. - I hennes själs inre rörde 
sig dock en djup och innerlig längtan ef
ter att l;omma närmare Gud, och så steg 
från hennes hjärta den tysla, men upp
riktiga bönen: ))Ja, Herre, om det än 
måste bliva ett kors, så drag mig ändå 
närmare dig.)) - Och denna gång tog Gud 
henne på orden. 

Tiden närmast efter denna härliga hög
sommardag bragte sorg och lidande till 
många hem. Den hemska farsoten drog 
som en riktig stormby fram över stora 
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delar av vårt land, och bland dem som 
föllo offer för densamma var även den 
unga flickan. Hon skonades visserligen 
till livet, men var, då hon äntligen l\Unde 
lämna sjuklägret, för sitt återstående liv 
gjord till hympling. Så blev till sist för 
sjuklingen sångens ord: »om det än blir 
ett kors, som lyfter mig», en levande er
farenhet, och så fick även hon i nögon 
mån erfara, vael det vill säga alt bära ett 
1\01'," 

Men del ta kors gömde dock en välsig , 
nebc. Hon rördes n~irrnare Glid. 

Rickarda, 

Missionärernas adresser: 
C:H'1 och ICtlJel Blom; 
Malteoch Ida Ringbel'g, 
Carl Johan och El s ie Berg· 

q 1.1 ist, Swecl ish Mission, 
Monis oell Cal'olil Berg· Ymlchen.r;, Sha, 

!ing. Chinn, via Siueria, 
l?rida Prytz, 
Ma ria Nylin , 
BCl' La Flodberg , 

Axel, o, Anna Hahne,} Swc-dish MiSSIon , Ishih, 
Elnn. Lencll, Sha. China, via Siberia, 

Joh:,lJ~nes och Ingrid Asp.] Swedish Mission, 
. hel b', t hl,ichcII.r;, Sha. 

Jutllth , _Hl~ltq\'l.,t, f Chiuil, Vi,l Siberia. 
Ebb'L WIdeu, 

Henrik och Hilma Tjäder, 
Sweui"h Mi~"iou, Chichchow, Sila, Chiua, 

via Siberia. 

Nils ocb Olga Styrelills, 
Swedish Mission, PllCl!01V, Sh:1. China, 

via Siberia. 

Ma,din Ilergli~g, r Swedi,sh Mission,
\Vllh,'I,m Berghng, ]{oyan[j, She. 
Icln" Soderberg, China, via Siberia. 
MaJ" Luudmark, 

(Fröken Dagny-Edla Bergling vistas även i 
Hoyang och deltager i missionsal'betet dllr, 
ehlll'll hon ej är av S. M. K. formellt anta
gen såsom mi,ssionär.) 

L, Hugo och Marie Linder, 
Swedish Missiou , Pucheng, Sh e. Chinil, 

via Siberin. 

Hanna Wang, 
Swed,ish Mission, Tungchowftt, She, China, 

via Siberia. 

Nath, 'Och Elsa Eugbäck, 
Swedish Mission, Honanfu, Ho, China, 

via Si'beria. 

Maria Pettersson, 
Swedish Mission, Sinanhsien, Ho, Chiua, 

via Siberia. 

Th r· d l Trainin~' Home, Cbiua 
,yr,a .Jlll gr,en, Inland Mission 

BlrgIt Bra-ndlll·O!sson 	 ' - , ' f YangcholO, Ku.
Margaret LLUder Ch" S'b" 

! lua Yla l ena. 

Hemmavarande missionärers och 
hemarbetares adresser. 

Missions[öreståudarc och fru E , Folke, 
Klippan, Druttningholm, 

Aug. och Augusta Berg, 

Anua Eriksson, 

Dagny BergliiJg, 
 IMi ssio llsbemlllet, 
Ennna Aoc1crssou, I DllVUO, 
Inez Bölling, S"ndbyhr.r;, 
E strid Sjöström, 
G. A, öst~rberg, 

Ingcuorg Ackzell, 
Minnie Nicholsou, 
Lis.a Gustafsson, 

Anna Janzon, 
}VanudisPlau 5, y; tr.. 

Maria Hultkrantz, S loclcholm, 

Th , 	och Se-kineSandberg, 
KOffimii:J istergården, Bergvik, 

Ossian och Eilith Beinhoff, 
Komministergården~ Oekelbo, 

Oscar och Gerd<t Carlen, 
A;;]ldorpsgatan 3, Mariestad. 

Ri(;b. cell Hildur Andersson, Y introsa,. 


Judit Högman, Drömstigen 28, .iippelviken. 

Li"a Blom , östbl'oga, .iilvsjö. 


Svea Petterssou, Ringv>1g'en 129, Stockholm. 

Vem AxeJsbn, Fridhemsga.tun 28, Stockholm: 

Murl;in Linden, 

Kllngsholl\lsstrand 121, Stockholm. 

Försäljning 
anordnas av syföreningarna för Svenska 
i\-fissionen i Kina fredagen den 20 nov. 
K. 	 F. U. K:s lokal, Brunnsgatan 3. 

Gåvor, även in natura, mottagas tack· 
samt under nedanstående adresser och p,\ 
S. 	 iVI. K:s exp., Drottninggatan 55. 

Doktorinnan Maria Berg, Himtverkare
gatan 28. 

Fröken Emma Beskow, Falugat. 10, l tr. 
Fröknarna M. och N, Caval/i, .östel' 

malmsgatan 23, 4 tr. 

i 
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Fru Bell Fries, Soltäppan, Storängen. 
Fru Hanna Halls/röm, Bragevägen 8. 
Fru Mina Johqnsson, Sibylleg. 15. 
Fröken Tekla Liljeqvisl, Norrtullsg.55. 
Fru Olga M.agnusson, Duvbo, Sundby

berg. 
Fru Beda Rede/l, Upplandsgatan 28. 
Fröken Louise Schön , Lutzengat. 5, 4 tr. 
Fröken Thyra Sandstedt, ' östermalms

gatan 63. 
överslinnan Louisa ToWe, Storängen. 
Fru Rarin 'Vennerström, Lidingö . 

. Gåvor avsedda för »Kinalänkens bord» 
mottagas med tacksamhet på S. M.. K:s 
exp., varvid särskilt bör angivas om gå
vorna äro avsedda för detta bord. 

Insänd litteratur. 
Från Svenska Missionsförbundets Förlag, 


Stockholm. 


l fetischmannens spår. G. Palmer. Pris kr. 
4: 75; klotband kr. 6: 25. 

Matadi pärla. C. W. Lembke. Pris kr. 1: 50. 

Dessa böcker äro båda skrivna av flera mis· 

sion ä rer, vilka berätta sina minnen och upp· 

levelser från Kongo. Man får lära känna 

Kongo både förr och nu. Hedendomen i all 

dess avskyvärdhet och hjärtlöshet , men ocksa 

Kristi omskapande kraft uppenbarad i trohet 

mot Kristus och segerkraft inför frestelser, 

som hört till det gamla, fäderneärvda livet. 

Från den tid, då den första missionären var 
det enda vittnet om levande Gud, föras vi 

till stora församlingar med infödda, präktiga 

ledn.re och lärare. Vi få se, hur de okunniga, 

vidskepliga kvinnorna i missionens början för· 

skräckta fly vid de vitas ankomst, men vi få 
också llirn känna dem som vakn a väktare, då 

det gäller barnens kri s tna fostran , samt som 

trogna medarbetare i Kristi kyrka. Vi på· 

minnas också om de offer, som kl'äfts, de 

många döds[allen på detta missionsfält. De 

många trogna arbetare, som offrat liv och 

hälsa och under stora försakelser fört ver· 

ket framåt, m3na oss till att följa deras 

föredöme på de missionsfält Herren givit 
Sveriges kri, t na follL l. A. 

Guds rike i människogestalter. AV Hoh. Fur. 
164 sid. Pris häft. kr. 2: 50, kJotb. kr. 

4:-. 

Bibliska livsbilder skildrade särskilt för 

ungdom och skrivna med medryckande och 
tilltalande stil. M . L. 

REDOVISNINGAR 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under okt. 1931. 

1295. 
1296. 
1298. 
1299. 
1300. 

1301. 
1304. 
1305. 
1306. 
1307. 
1308. 

1309. 
1310. 
1311. 
1312. 

1317. 
1318. 
1319. 
1320. 
1321. 

1322. 

1323. 

1324. 

Allmänna rnlssionsmedel. 
E. F. 
»Herrens deh 
»Onämnd») 
»Tionde en!. Herrens bud» 
Grebo KristI. Ungd.·fören. t. Nath. 

Engbäcl<s uL1derh. 
»)Dale<,-arlinn ») 
Barkeryds Arbetsfören. 
G. C., Sävsjö 
»Tackoffer» 
H. H., Jämserum. »Herrens tiond e» 
E. J., Boden, till Joh . Aspbergs

underh. 
K affe o. koll. i Värna 
Solglimten, koll. i skolan d:o 
Syfören. d:o, d:o 
Syfören. Malmö, sparb.·medel

gåvor 
S. U., Sthlm, »Ps . 121: 1, 2» 
E. F ., Kneippbaden
Väuner i Grebo, gm A. N. 
E. S., Rödjenäs. 

och 

Solglimten, Sävonäs, till Hanna 
Wangs undcrh. 

Koll. vid M. Nicholsons möte i 
Brunflo 27/9. 

Offerlmvert fr. Kinakretsen, Kö· 
ping.

Missionsink . fr. ··F:s 

8 : 15 
100: 
100 : 
15 : 

200: 
20: 

100: 
10 : 
20 : 
50: 

100: 
75: 
5 : 
5: 

~OO:_ 
600: 
10: 
10 : 
25:;"'" 

2;;: 

10: 

20: .
100: ~ 

1325. 
1326. 
1~}7 . 
1~28. 
1329. 
133.3. 
1334. 
1333. 
J:l3G. 
1337. 

13~0. 
1341. 

1342. 
1344. 
1:)4;,. 

134G. 

1347. 

1330. 

1331. 

1352. 
1353 . . Koll. missionsafton på K. F. U. K. , 

lIIalmö 5/10. 
1334. D:o, d:o på d:o i Ystad 8/10; 

S . M., Sthlm. 

»Onämnd " till Elna Lcnells underh. 

H. o..1. J., Gbg.

Elina och I val'. 

O. H., Karlsl,rona, sparb.·mede!.

»Joh. 14: 13. 14 .» 

C. G., Skellefteå. 
B. G., Sollefteå 
E. A.,· Gbg., »Givel>>. 

Kinakretsen, Gbg, till Berta Flod· 


bergs underh. 
Farbror Larson, g'm E. G. 
L. 	M. F., till Frida Prytz o. Maria 

Nyl ins und el'b. 
G. K., Björköby. 

Syfören. i öhrviken. 

Västra Ryds Kyr"!. syförening,


Rydsnäs.
N. 	 N., Skelleftea, till Estrid Sjö·

st.röms underh. gm S. N. 
Klockarbc rgets mfg till Maja Lund · 

marks d:o, gm d:o. 
» 1"rån ett missionsäppleträd » gm
K. n., Tranås. 

I 	 st. f. blommor till Karin Lund· 
'lvists bår, gm M. S. 

M. W., sparb.·medel. 

80: 
10:
30: 
40: 
19: 
20: 
[lO: 
20: 
30 : 

65: 
10: 

900: _. 
25: 
2(): 

13: -

ID: 

15(): 

10: 

15: 
17: O:; 

80: 
13 : ·40 

http:Norrtullsg.55
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]448. 
1449. 

1450. 

]4:;1. 
1452. 
1455. 
1456. 
1457. 
1458. 
1459. 
1460. 
1461. 
1462. 
1463. 
1464 . 
1465. 
1466. 
1467. 
1468. 
1460. 

' 1470. 
1471. 
1472. 
1473. 
1474. 
1475. 
1476. 

14/i. 

]294. 

12%. 
1302. 
1303. 

1313. 

H14 . 
1315. 

131G. 

1330. 
1331. 
13ö2. 

1333. 

1339. 

1343. 

1348. 

1349. 

1358. 

1359. 

1360. 

l3Gl. 
VIG2. 

haver.» 2.000: -

Kr. 12,194: 37 

1384. 

1385. 
138G. 
1387. 

1355. D:o d:o på: K. F. U. M., Hälsing
borg 9/10. 

1356. K. F. U. K., Kristianstad. 
1357. "Onämnd " gm L. ' G., Åsunden. 
1363. Koll. i Vånga. 
1364. D:o Åby. 
1365. D:o j Fridlundn. 
1366. D:o i Grebo. 
1367. D:o i Linköping. 
1368. D:o i Tmnås. 
1369. K. B., d :0, resebidrag. 
1370. Koll. i Hårdkranhryd. 
1371. D: o j Solberga . 
1372. D:o i Smålands-Annebel'g.
1373. D:o i Eksjö. 
1374. Kinafören. Eksjö. 
1375. Torm'ps missionsförsamI. 
1376. Koll. i SkiJJingaryd. 
1377. Ulricehamns syfören. 
]378. ),Ett tackoffer » . 
1379. G. W., Ystad. 
1380. Naglarps mfg. 
1381. :M. L., å:terbet. 
1382. "Tack till Gud". 
1383. .J. S. 
1389. "Onämnd, ta ckoffer " . 
1390. R. E. Vebomark, "ett litet tack

offer". 
1391. L. L., Vetlanda. "ett tack till Gud 

för de .70 åren». 
1392. F . M. 
1393. H. J-n, -lt. 
1396. Vi_by l i'emöresföl·en. 
1397. "En liten skärv från Vrigstad." 
1398. Axbcl'gsbammars missionsl<rets. 

koll. vid R. Andersons besök. 
1400. "Onämnd".
HÖ3. "Minnesgåvan 25/10, 1926, Kärleken 

dör aldrig». 
1404. A. C., Bäckseda, till .Judith Hult

qvists underh. 
140:;. K. G., Stblm. , 
140G. H. C., Sandhem. 
140i. K. F. U. M:s Mellersta distr. till 

M. Ri[Jgbergs underh. 
1410. Koll. i Gusselby.
1411. Insnml. i Linde prästgård. 
1412. Resebidrag fr . Linde. 
1413. S..J., Linde. 
1414. Koll. i Nora församlingsbem. 
1415. D:o i Vikersvik. 
l41U. D:o i Guldsmedshyttan. 
1417 . D:o i Konparherg. 
1418. D:o i Fell ingsbro. 
1419. D:o i Grycksbo missionshus. 
1420. D:o i d:a sy fören. 
1421. K. F. U. :M., Falun. 
H22 . . Resebidrag fr. Grycl<sbo. 
1423. O. o. A., spol'b.-medel gm A. B., 

Skellefteå. 
1424. A . F .• "tackofferl> gm d:o. 
1425. A. K .. Ekcnässjön. 
1426. KramfOJ'R Missions- o. Ullgd.-fören. 
1427. L. K .. Klintemåla. 
1431. G. o. O., ,Mariestad. 
1432. Daggryningen i K. M. A., för 

Birgit Br>mdin-Olssons utresa. 1,206: 25 

50: 
' 65: 
200: 
15: 17 

6: 90 
10: 
30: 19 
12: 25 
25 : 54 
20: 
16: 24 
4: 

21: 45 
50: 
]8: 70 
]5 : 
26: 20 
80: 

250: 
10: 
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]36: 
. 25:

]0: 
25: 

5: 

50: 
30: 
50: 
29: 75 
5: 

40: 
10 : 

20: 

50: 
10: 
26: 

'iSO: 
7: 76 

32 : .
IS: 
5: -

IS: 
8: 81 
7: 85 
8: 

51: 
27: 10 
22: 70 
10: 
10: 

15: 
5: 

25: 
25: 
25 : 
50: 

1433. D:o för (\:0 underh. 
1434. Rolsby mIg. 
1435. "Missionsvän, B-d." 
143i. M. o. N. C-i. 
1439. I-1. B., Enskede. 
1440. A . S ., Länghem. 
1441. Koll. vid Erstn, Sthlm 21/10 vid 

E. Folkes föredrag. 
1442. 	 A. D., Kristdala, " ett tack till Her

ren på årsdagen 30/10. till N. a. 
O. Slyrelius underh.» 

1443. R. G., Gbg. 
1444. A. K.. Flodafors. 
1445. lIHg. i Strömsfors till Maja Lund

marl,s underh. 
1.446. Skellefteå Landsförsnml:s mfg. 
1447. "Tackoffer" gm A . B.,SkellefteIL 

600: 
125: 
25: 

200: 
100: 
15: 

407: 

1n4: 40 
10: 
15: 

290: . 
200: 

10: -

B. o. I. B. 

Koll. vid .missionsföredrag i Lag
gart,orps skola, Julita. 

D:o vid d:o Ungdomsfören. Jmma
nuelskyrkan. Katrineholm. 

En gåva på K. F. U. M. 26/10. 
»Han bär ansvaret.) 
L. O. 	 F. 
P. G . . J. , Norrköping. 
E. S. 	 H. 
Koll. i Ängsta 28m. 
D:o i 	 Marieby 29/9. 
D:o i Koskullsl<ulle 11/10. 
Kyrkliga Ungd.-kr. d:o. 
D:o. Mnlmberget . 

Koll. Boden 19/10. 

Kinaltrctsen, d:o 20/10. 

Koll. i Kusmnrk 22/10 . 

D:o i 	 Klockarherget 23/10.
D:o i 	 HjogglJöle 25/10. 
D:o i 	 Bureå 2fi/l0.
D :o i Fahlmurk 27/10. 
FahImarks syfören.
O. M., Ersmark, resebidrag. 
Burel syrören, d:o . 
A. B .. Hjoggböle, el :0. 

"Ps. 105: 1» till C. Bloms underh. 

".Jes. 41: 13 » till R . Andersons d:o. 

" Onämnd. Lova Herren min sjiil


ocb förgät icke vad han dig gjort 

S. IU. K:s Pensionsfond. 
,,5 Mosebok 35: 5." 

Kr. 

Särskilda ändamål. , 
A . G., 	Malmö, till evang. Wei-Dien

ehen o. Siao Hsi-kao underh. 
"Ett tackoffer>' till de nöd I. 
"DalecarIian" till el :0. 
FörsamI. i Vanadislnnden, Sthlm, 

till pastor Kaos underh. 
"Svensk kvinna" till Ida Ringberg
för någon kineskvinnas uppmunt
ran 

E. K., 	Ghl!". till de nöd!. 
A. 	 T., Hbg, till Chuan Ju-go i 

Ishih. underh. 
"Ps. 	121: l, 2" S. U., Sthlm, till cle 

nöd!. 
E. A. J . L., Strängnäs till d :0. 
G. L .. MarieIund. till d :0. 
"Joh. 	H: 13.14» till Maria Petters

son att anv. en!. övorensk. 
M. 	K, till Olga Styrelius a tt an". 

efter gottr.
Barnsyfören. Åsaka, till Dyrbar 

Liljas underh. 
Onämnd, till de nöd!. gm G. G. 

Uppsala. ' 
Okänd, 	 till Maja Lundmark , jul
klapp att anv. eftcr gottf. gm S. 
N.. Skellefteå. 

Yngl.-fören . Libanon, Gbg, t. evan
ge·1. underh. j Hoyang.

Tre missionsvänner j Ystad, till de 
nöd!. 

E. 	Å., Linköping, hyra ;rör utstatio
tioneu Iongloh.

Nässjö 	mfg.; för evang. Uang Iong
ehu's nnderh . i d :0. ' 

E. J., 	Nässiö, till d :0. 
E. 	 P .. Små!. Anneberg. ,;En skål 

välling till bnngr. skolgossar i 
.Juicheog». 

"Onämnd" 	 gm, E. K. Ö., Gusum. 
till de nöd!. 

E. K. Ö., d :0. till d :0. 

.J. S., Huskvarna. till rl :0. 

F. B., Sollefteå , till el :0. 

50: 

8: 94 

10 : 
2: 

10: 
25: 
20 : 

100: 
12 : Ol 
10: 
17: ;}., 
10: 
10: 
16: 
18: 
11 : 88 
JO: 
];-1: 7fi 
21: 65 
n: OG 
R: 75 

10: 
7: 17 
~: 

100: 
100: 

50: 

50:

250: 
100: 
' ]0: 

100 : 

20: 
100: 

2.,: 

50: 
~O: 
10: 

20: .:... 

5: 

35: 

50: 

20: 

200: 

1:;: 

50: 

3;): 
10: 

l: 

10 

10 

1:\ 
20 
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1388. Sl<olbuxncll i liagag'ii rtlet, Sand
hem, till Barnb., gm R. S. 10: 

1394. »Ett tael, till Herren», till läraren 
Sie 's underh., i Puchow. 350: 

1395. Onämnd, till de nödl. 8: 
139!). A. H., till d :0. 15: 
14Dl. A. O., Sthlm, till d :0. 10: 
14U2. B. A., Alingsås, till M. Petters

sons barnh. 25: 
1408. A. o. E. A., Gbg, till Uang long

chu's i long-loh undcrh. 100: 
1409. Koll. pä K . F. U. M., Falun till 

oe nöd!. 30: 
1428. A. (). O. O., Osby till 0:0. l:;: 
142~. i\L O., Mariestad, födelsedagsblom

mor, t. E. o. N. Engbäck utt anv. 
efter gottL 50: 

1430. »Tva viinner» till de nödl. 1~: 
1436. AJliansliinkcn, Sthlm. till Li Seng

t e h, C ltiohchow, uuuut·h. 100: 

I+Idn.§ Stjärn.a. i ö§tern~ 
2S:c årg:mgen. 

Redigerad av Erik Folke. 
INNEHALLER : 

Pagod nära Sommarpalatset, Peking. III. 
Förvandlingar_ Av apotekare K. Nilenius. 
Lovsång höves oss. Av E. B-w. 
Några tankar angående vår kallelse - våra 

möjligheter s,\som missionsvänner. AY fru 
E. Fredberg. ' 

Det andliga läget i Kina. översättning av 
missionsföreståndare .Erik Folke. 

Bibel- oeh ungdomsveckorna 1931. Av ,,,En 
länk» och fröken Daga Matton. 

Sändebud till Sinims Land. III. 
Ljus och skuggor över missionsarbetet i Kina. 

Av missionär Malte Ringberg. 
Ur mitt bildergallel'i. Av missionär Aug. Berg. 
En dag i Hanchengs kvinnoskola. Av fröken 

E. Sjöström. ' 
Under glädje o'ch sorg. Av fru Dagny Berg

ling. 
}'ramåt! Av fru Ethel Blom. 
Sådd och skörd. Av fröken Ingeborg Ack

zell. 
De starka till byte. Av fröken Minnie Nichol

son. 
Sommarlov. Av hu Gerda Carlen. 

Kalendern är rikt illustrerad och rekvi
reras från Sv. Missionens, i Kina Förlag, 
Droltninggalan 55, 3 11'., Stockholm. Pris 
häftad kr. 1: 75; kart. kr. 2: 25 och ldotb. 
kr. 3: 25. Då minst 5 ex. köpes lämnas 
25 % rabatt. Ej fraktfritt. 

1438. )En kärleksgAva p å födelsedagen 
av tv il» , till HJima T.Juder att 
anv. erter g·oUr. 30: 

1453. E. P., Ljungby, till arb. på Ack
zells blivande station. 200: 

1454. T. T. B. G., till M. Ringbergs vcrk
sambo att anv. efter gottf. gm A. 
A., Djnrsholm. 225: -

Kr. 2,364:-

Allmiinlla missionsmedel 12,194: 37 
S. M. K:s Pensionsfond 50: -
Särskilda ändamäJ 2,364: -

SlIrllIna undcr okt. mänad 1931: Kr. 14,6~8: 37 
M ed 'Varmt tack till varje givare! 

»Du är densamme. och dina år skola icke hava 
u(tgon ände . » Ps. 102: 28. 

Missionstidningen 

SINIMS LAND 

utkommer 1932 i sin 37:de årgn.ng. 


Organ fö" Svenska Missionen i Kina. 

ansvarig utgivare: Erik Folke. Redigerad 
under medverkan av Mart'in Linden m. fl. 

Utkommer med 20 nummer Om året, samt 

innehåller uppbyggelseartiklar, bibelstu

dier, brev fr. Kina, u ppsatser för ungdom 
samt mis,sionsnotiser frän när och fjär
ran, m. m. ID. m, 

Tidningen kostar: helt år kr. 2: 25, 3 
kvartal kr.1 : 75, halvår kr. 1: 25, 1 kvar
lal kr. O: 90. 

Sänd till, utlandet kostar tidningen kr. 

2: 75 pr år. 
Prenumerautsamlare) som verkställa 

prenumeratjon il. närmaste postkontor, er· 

hälla, mot insändande till expo av postend 

kvittenser, kr. 2: 25 för varje 6-tal ex. men 
då intet friexemplar. 

När 5 ex:. eller dä.rutöver rekvireras från 
exp., erhålles vart 6:te ex. gratis. 

Provexemplar erhållas gratis från ex
peditionen. Redaktillnetl-. 

Visa tidningen för edra vänner 
och bekanta och uppmana dem att 
prenumerera å densamma I 

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 
Telefon: 44 59. 5<173. Postgirokonto n:r 50215. 

~~~~~~-A~~~~~~-A~~~~~~-A~~~~~~~~-A~~~~~~~~~~ 

I NNE HÅL L: 
Var äro de nio? - Från Red. och Exp. - Kvarnindustrien i Kina. - Från mis
sionärerna. - Ungdomens avd. - Missionärernas adresser. - Försäljning. - In

sänd litteratur.- Redovisning. 
~~~~~~~~~~~~~~A-~~~~~~~~~~ 

Stockholm, Svenska Tryckeriaktiebolaget, 1931. 
'31307l 


