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ANSVARIG UTGIVARE: E. FOLKE. 

NY NÅD FÖR ETT NYTT ÅR. 

Stundom ser man ett meddelande 
om att något inträffat »i nådens år» 
1934 eller vilket år det nu månde va
ra. Det kan sättas ifråga, huruvida 
den som använder ett sådant uttryck, 
är medveten om dess verkliga bety
delse och låter denna komma till gäl
lande kraft i sin tanke. Uttrycket har 
dock åtskilligt att säga oss. Det ut
gör en återklang av ordet i Joh. I: 17. 
»Genom Moses blev lagen given, men 
n å d e n och sanningen hava kommit 
genom Jesus Kristus.» Det ord, som 
här återgivits med "hava kommit», 
betyder på grundspråket egentligen: 
»blivit till», »skapats», »utdanats », 
»fått gestalt», och hela satsen vill så
lunda säga oss, att Jesus Kristus är 
det samlade uttrycket för Guds nåd. 

Därför äro i själva verket uttrycken 

»år 1934 eller 1935 efter Kristi födel
se" och »nådens år 1934 eller 1935 » 

liktydiga. Då Jesus Kristus föddes, 
blev Guds nåd uppenbar i sin fullhet, 
och sedan dess har varje år varit ett 

nådens år. Och nåd behöva vi - nåd, 

som fostrar för himmelriket opp, nåd 

som livar vår tro och hopp, nåd som 

tröstar och gläder. Vi behöva synda

förlåtelsens nåd för det år som ligger 

bakom oss med allt vad det gömmer 

av fel och brist och försummelse. Vi 

behöva tröstens och uppmuntrans 

nåd, då vi känna vår egen svaghet och 

otillräcklighet. Vi behöva trons och 

kärlekens nåd, då vi ställas inför det 

nya årets uppgifter och prövningar. 

Vi behöva uthållighetens nåd i bönen 

och missionstjänsten. Med ana dessa 

våra behov få vi gå till honom, om 

vilken psalmsångaren sjunger: 


»0 Jesu Krist, du nådens brunn, 


Du livets rena källa, 


En bön, som går av hjärtats grund, 


Låt, Herre för dig gälla! 


Din stora nåd, ditt ljuva namn 


Mig locka till din öppna famn 


Min nöd för dig att ställa. » 
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en psalmvers som är mig kär sedan 
den tid, då jag söndagligen hörde den 
läsas från predikstolen av min kon
firmations.lärare, pastor Gustaf Bes
kow, Blasieholmskyrkans grundläg

gare. 
Och nu, då vi stå vid övergången 

från 1934 till 1935, låtom oss följa den 
maning som Paulus riktade till sin 
yngre vän Timoteus: »Så bliv nu, min 

son, allt starkare i den nåd s.om är i 
Kristus Jesus» (2 Tim. 2: I). Det 
kristna livet känner intet stillaståen
de. Det måste röra sig framåt och 
uppåt. Dess innehåll är oändligt rikt. 

För oss gäller det att tillägna oss och 
i handling omsätta dess skatter av nåd 
och kraft, att bliva allt starkare i den 
nåd som är i Kristus Jesus. 

K a r l F r i e s. 

VID ÅRSSKIFTET. 


Då Jakob, »Guds och Jesu Kristi tjä
nare», skulle giva en sammanfattning 
av vad Gud varit och gjort för honom, 
gör han det med dessa ord: »Faren 
icke vilse, mina älskade bröder. Idel 
goda gåvor och idel fullkomliga skän
ker komma ned ovanifrån, från him
laljusens Fader, hos vilken ingen för
ändring äger rum · och ingen växling 
av ljus och mörker.» Guds fostran och 
ledning med oss har alltid till syfte
måil att lära oss förstå, att allt hans 
handlande med oss blir till idel goda 
gåvor och idel fullkomliga skänker. 
Och vi påminnas ständigt därom, att 
hos Gud är ingen växling. Han är 
densamme i sin trofasta kärlek och 
bär alltid samma omsorg om sina barn 
och om sina händers verk. 

Då vi vid övergången till det nya 
året tänka tillbaka på det gångna 
årets erfarenheter och stå undrande 
vad det nya kan bära i sitt sköte, då 
är det tryggt och välsignat att få van
dra i samma ljus som Herrens apostel. 

Stanna vi med våra tankar vid kära 
vänner i hemlandet, strålar här emot 
oss ett sådant ljuvligt ljus av trofast 

kärlek att det varit och är för oss en 
bärande kraft under såväl mörka som . 
ljusa stunder. Vi ha så starkt känt 
värdet av uthållig förbön från mis
sionsvännernas sida och varje gång vi 
fått mottaga de dyrbara offergåvorna 
har det varit heliga stunder. Det är 
heliga s'tunder, då över och genom det 
timliga himmelska strålar bryta fram. 
De heligas gemenskap får då en säll
sam förklaring. Och har än under det 
gångna året trons stilla förtröstan 
haft sina prövningstider, så har ock 
Herrens nådefulla hjälp kommit i rätt 
tid »genom Eder förbön och Jesu 
Kristi Andes hjälp». Vi vilja alltid 
tacka Herren för våra Vänners bi
stånd och detta icke minst nu, då vi 
stå vid en ny milstolpe på vår väg. 

För den unga skara, som växer 
antal och i hängiven kärlek, ha vi stor 
anledning att offra lovets offer. Vi ha 
från deras led redan fått mottaga en 
mycket värdefull förstärkning i vår 
mission, och tecken tyda på, att vi 
kunna få vänta ännu mera. Detta är 
av mycket stor betydelse i denna tid, 

(Forts. på sid. 4.) 

i 
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De vise mä.nnens pi fg ri msfärd. 

Det var strålande ljus, det var klingande sång 

I himmelens höga sal: 
En sammanringning till kyrkogång 

I jordens skumma dal. 

Den kallade heliga konungar tre 
Från fjärran Österland 

Den nyfödde Judarnes konung att se; 
En vandring i öknens sand. 

Det var farofylld väg och en mödosam, 
Och den gick över öde hed. 

Bland mång slingrande stig, så viiiosam , 
Deras tåg i dunklet skred. 

Men i fiendeland och J stormens brus 
Och med glupande ulv i försåt 

Som en skyddsmur dem gärdade stjärnans ljus 
Och ledde dem säkert framåt. 

Den himmelska strålglans dem ledde till slut 
Till krubban i Davids stad, 

Som siaren skådat och tecknat förut 
På den heliga bokens blad. 

Och de bringade skänk och de böjde sitt knä 
I tillbedjan vid barnets fot. 

låga stallet bland får och fä 
Deras hyllning tog Sonen emot. 

De kommo med släkternas gömda skatt, 
Med helgedomens gärd . 

Den stunden bröt ljus in i släktets natt, 
Och mänskan fick mål för sin färd. 

Och ej blott till krubban, men vägen hem 
Dem ledde Guds Helge And. 

Men en annan väg han ledde dem 
Och till ett bättre land. 

* 
Även oss för, Du Härold! till Konungen, 

Och med oss uti Stjärnans Il us 
Bringa Österns söner på vandringen 

Hem till allas vår Faders husl 
C. F. B 
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(Forts. från s id. 2.) 
då mer än under någon föregående 
tid Herren synes hasta med sitt verk. 

Att så är fallet giva meddelandena 
från fältet ständigt påminnelse om. 

Den allvarliga inre och yttre kris, vari 

sinnena i Kina försatts, gör det nöd
vändigt att med all kraft påskynda 
evangeiii förkunnelse. Nu är den be
hagliga tiden. Snart kan ett omslag 
äga rum. Dörrarne, som nu stå vid
öppna, kunna stängas. Och vi ha en 
motståndare, som ingenting hellre 
åstundar än att göra Guds verk om 

intet. 

Vidare är det icke mindre uppen

bart att det gäller att köpa tiden i 
fråga om de infödda kristnas fostran. 
Dessa visa nu som aldrig förr en iver 
att gå framåt i kunskap och i det inre 
livets utveckling. Men fienden är ock
så mer än vanligt verksam att »främ
ja villfarelsens listiga anslag ». Detta 
gör vår uppgift inom den hednakrist
na församlingen synnerligen krävan
de. Vi minnas huru aposteln betygar 
i sitt brev till kolosserna: » Vi förma
na var människa och undervisa var 
människa med all vishet för att kunna 
ställa fram var människa såsom full
komlig i Kristus. Och för det målet 
arbetar och kämpar jag i enlighet 
med hans kraft som mäktigt verkar i 
mig. » 

Vi böra också säga ett ord angåen
de missionens ekonomi. Genom vår 
Guds barmhärtighet ha vi fått sluta 
året utan s kuld. Men det har behagat 
Herren att gång på gå ng pröva tron 
genom att endast fylla de nödvändi
gaste behoven och detta så att vi ej 
som vanligt kunnat sända ut medlen 

kvartalsvis utan endast månad för 
månad. För våra inf.ödda medhjälpa
re har det även varit en prövande tid. 
Vi vo're så tacksanuna om vi i dessa 
hänseenden finge r äkna med våra 

Vänners förböner. Vi ha ständigt till
träde till nådens tron och vi få i all 
ödmjukhet under åkallan, bön och 
med tacksägelse hålla till där. 

Det är en tröst för oss att vi få ingå 
i det nya året med den förvissningen 
att Herren av nåd vill förlåta all synd 
aH försummelse och brist i det förflut
na, och . att han vill hjälpa oss att 
vandra hans viljas väg och så för
härliga hans välsignade namn den tid 
han ännu beskär oss. För allt stöd och 
hjälp som gives oss i detta syfte vilja 
vi av hjärtat tacka. 

E r i k F o l k e. 

Ett gott nytt år, 
av Gud ri kligen välsigna t, t illönskas 

hjärtlig t alla läsare a v Missions tid nin gen 
Sinims La nd ! 

Bönemötena för S. M. K. 
Tisdagsbönemötena fö r S. M. K. i Be

lesdakyrkan, F/oraga/an 8, bör jar v. G. 
å ter tisdagen den 15 fa n . k l. 7 e. m . 

De bönemöten, som bruka a nordnas vnr
a nn a n fredag på S. M' . K:s exp., påbör jas 
åter fredagen den 18 jan. kl. 2 e. m. 

L ilt0111 oss alla , så m ånga som det kun 
na, troge t samlas till förbö n. Och de, som 
ej k unna komma med på bönemötena, må 
de dock f å nåd till att bed ja. Böneämnena 
äro så många, både m ed ta nke på fä ltet 
och med ta nke p å hemla ndet . Missionärer 
såväl som h emarbetare behöva för bön och 
även de kinesiska l<ris tna, särskilt de som 
s tå i ledarcs täJJning. Missionens stora he
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hov a v medel och personliga krafter be
höva ock ihagkommas i bön, och all vår 
bön få vi göra med tacksägelse. 

Ett tack till förebedjande vänner. 
I samband med vad som sagts härovan 

vilja vi till alla vara förebedjande vänner 
giva uttryck för vår djupt kända tacksam
het. Vi tänka med stor tacksamhet pä 
bönel(J·etsarna, som på olika platser sam
tas till bön för Svenska Missionen i Kina 
och dess arbete, och detsamma gäller de 
många ensamma med Herren förtrogna 
vännerna, som för vår skull frambära bö
ner och tacksägelse. Mottagen alla ett 
varmt och uppriktigt tack! Och må Her
ren alltfort över oss utgjuta nåds och 
böns ande. Endast så kunna vi hava fram· 
gång och vinna seger. 

Kinaiänkarna i Stockholm. 
Kinalänkarnas symöte i Stocl;holm an

ordnas för första gången p tl dct nya året 
v. G. på S. M. l(:s Exp., Drottninggntan 55, 
torsdagen den 17 jan. kl. 7 e. m. Väl
komna! 

Månadsmöte. 
Fredagen den 8 febr. kl. 7 e. m. an

ol·dnas v. G. ett s. k. månadsmöte, på 
K. F. U. M., Birger Jarlsgatan 35 (ingång 
[dm Snickaregatan), · Stockholm. Efter 
egentliga mötet anordnas servering mot 
vanlig avgift. Varmt välkomna! 

Missionstidningen Sinims Land. 
P~I sista sidan av dagens nummer av 

Missionstidningen Sinims Land återfinnes 
prenumerationsanmäl:ln för denna vär 
missions tidning, och vi ville härmed fästa 
uppmärksamheten därvid. 

Prenumeration kan såsom synes av 
prenumerationsanmälan verkställas både 
på postkontoren och pit vår expedition. 
Enligt nuvarande bestämmelser för post
befordringsavgifter blir det emeller tid för 
Missionen fördelaktigare om pl·enumera
tionen verkställes på , 'å r expedition. Vi 
vore därför särskil t tacksamma, om detta 
sätt alt prenumerera användes. Prenume-

LAND 

rantsamiare behöver ej därför nödvändigt 
ha besvär med att utdela tidningen. De 
kunna nämligen till oss insända en lista 
på prenumeranterna med deras fullstän 
diga adresser, och i så fall sända vi sedan 
tidningen i utgivarekorsband direkt till 
varje prenumerant. Provexemplar sändas 
på begäran gratis och portofritt från Sv. 
Missionens i Kina Exp., Drottninggatan 55, 
Stockholm. 

Samtidigt som vi fästa uppmärksamhe
ten härvid, ville vi också uttala ett varmt 
tack till våra vänner, som år efter år gå 
in i kärleksgärningen att sprida Missions
tidningen Sinims Land. Vi tacka även Gud 
för dem och bedja Gud giva dem nåd 
och kraft till uthållighet och oss många 
nya sådana vänner. 

Till våra prenumeranter. 
Enligt gammal praxis fortsätta VI aven 

efter årsskiftet att expediera Missionstid
ningen Sinims Land till prenumeranter 
vilka förut r ekvirerat · tidningen genom 
vår Exp., och som ej meddelat, all de ej 
längre önska den. Till sådana prenume
ranter kommer alltså så småningom räk
ning för obetalda prenumerationsavgifter, 
om ej s1\dana dessförinnan insändas. 

Vi hoppas, all alla våra gamla prenu
meranter kvarstå, men skulle någon vara 
förhindrad fortsätta prenumerationen äro 
vi tacksamma {ör meddelande därom, 
emedan tidningens ekonomi ej tillåter ut~ 
sändande av gratisexemplar. 

Ett budskap från de engelska 
missionssällskapens konferens. 

Den konferens, som hölJs i Swanwick 
13-16 juni av deltagare från flertalet mis
sionssällskap i Storbrittanien och Irland, 
behandlade ingående det närvarande mis· 
sionsläget, och man beslöt att i särskild 
skrivelse till de anslutna missionssällska
pen meddela de slutsatser, till vilka man 
på grund av gjorda erfarenheter kommit. 

Denna skrivelse innehåller i huvudsak 
följande: 



6 SIN IMS LAND 10 jan. 1935 

. 'Förs.t framhålles med skärpa, att vi ald
rig förr haft så rika tillfällen till missions
arbetesotn just nu, och . att detta gäller 
alla missionsfält. Därför kommer Guds 
kallelse. till hans förs:amling nu allvarli
gare än någonsin. Vidare fästes uppmärk
samhe.t därpå, att be.visen på ett gudom
,ligt ingripande. i verksamheten i närva
rande tid· ha blivit överväldigande, likaså 
att den förtroliga samverkan mellan mis
sionsorganisationerna, som numera kom
mit till stånd, har fått bliva till ett kraf
~igt vittnesbörd för hela den kristna kyr
kan. Slutligen inskärpes behovet av för~ 
nyad rening och helgelse i hemförsam
lingen, för att den skall kunna fylla sin 
uppgift. 

Det kan visserligen synas som om dessa 
påpekanden ej innehålla något nytt, men 
de äro därför ej mindre beaktans·värda. 

t. Sådana krafter framträda nu och 
söka göra sig ·gällande i världen som i 
hög grad ökar kyrkans ansvar för sjä
larna. Det växande b-egäret hos statsmak
terna att reglera det mänskliga livet i alla 
detaljer utgör en ohöljd utmaning till den 
kristna tron. Det kan nämligen aldrig ges 
någon kompromiss mellan den åskåd
ningen, att människan existerar blott för 
statens syften och därför måste helt un
derordna sig denna såsom dess verktyg, 
och den åskådning, som i människan ser 
en odödlig varelse kallad . att förhärliga 
Gud, sin skapare och återlösare. De mo
derna ma terialistiska och na tionalistiska 
strömningarna i Europa och Asien fram
kalla en situation, som slutligen leder till, 
att den kristna kyrkan blir det enda stora 
bestående vittnet om sanningen rörande 
människans väsende och uppgift ävensom 
det förnämsta bålverket för medborgerlig 
frihet. 

2. För det andra kände man under 
granskningen av gjorda erfarenheter i mis
sionsarbetet att evangeliets framgångar i 
denna tid i den icke-kristna världen utgör 
ett övertygande bevis för det kristna bud
skapets sanning och den Helige Andes kraft. 
Vi behöva ej göra oss skyldiga till någon 
överskattning av de unga oerfarna hed
naförsamlingarnas framsteg eller vara 

blinda för den slöhet och likgiltighet, som 
man finner överallt, för att inse, att 
för att taga ett exempel - en sådan rö
relse, som nu pågår bland Sydindiens 
kastfolk och som kommit till stånd genom 
kastlösa kristnas vittnesbörd, utgör en 
märklig uppenbarelse av den Helige An
des verkan. I den mångfald av fakta mis
sionärernas arbete förete äger kyrkan ett 
kraftigt försvar för den kristna trons san· 
ning. 

Många ' säga : Men ha vi något så väsent
ligt gagn av missionen? Finnes ej även 
härhemma sådana som bära vittne om 
Guds makt? Varför skola vi gå till mis
sionsfälten för att hämta vittnesbörd där
ifrån? Härtill kunna vi svara: Förstode 
vi bättre värdet av kyrkans tillväxt i yttre 
omfattning och av att hennes jnre enhet 
stärkes; insåge vi vilken härlighet en rik 
inre enhet besitter, skulle vi helt visst gilla 
och även göra stora offer för att främja 
missionsarbetet. Nu få många missions
sällskap göra den nedslående erfarenhe
ten alt t. o. m. bland de aktiva medlem
marna i församlingarna härhemma endast 
ett fåtal ägna omtanke, medel och bön för 
missionen. Vi äro övertygade därom, att 
om missionens stora betydelse och dess 
trängande behov framvisades, och om 
exempel på vad den uträttat bland .icke
kristna Jolk rikligare gå ves, skulle många 
som hittills ställt sig oförstående bliva 
verkliga missionsvänner. 

3. Missionen har haft till frukt en inner
lig gemenskap mellan kristna av olika be
kännelser. Många kristna i hemlandet äro 
fullkomligt okunniga om den omfat'tning 
uenna gemenskap redan få tt på missions
fältet. Utan att uppgiva något av den 
egenart varje särskild kyrka har, har man 
kunnat samverka i evangelisationsarbetet, 
i skolverksamheten och andra arbetsgre
nar. Intresset för de kristnas enande har 
blivit mycket större på missionsfältet än 
i hemländerna. I själva verket är det vår 
egen tröghet och självförnöjdhet, som 
hindrar oss ifrån a tt gemensamt gå till 
vår uppgift i likhet med kyrkorna i Asien 
och Afrika. Låt oss som missionssällskap 
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mana alla hemlandets kyrkor att besinna 
detta. 

4. Slutligen hava vi medlemmar av den
na konferens en djup känsla av den all· 
varliga fara, som hotar, därest vi ej gå till 
dessa uppgifter, som äro outförbara med 
blott mänsklig mald, med andens fulla 
uppriktighet. Vi ha kommit till insikt om, 
att vi av de unga församlingarna på mis
sionsfältet vänta en högre grad av evan
geliskt nit, än vi själva besitta. Vi ha 
ställt sådana krav på våra missionärskan
didater, som vi aldrig tillämpa på oss 
själva. 

Under de mer än 20 år denna konferens 
'årligen sammankommit, har den aldrig 
kraftigare känt behovet av andligt verk
lighetssinne, botfärdighet, hängivenhet och 
lydnad än under detta års sammanträden. 
Konferensen vill till missionssällskapen 
och genom dem till hela den kristna kyr· 
kan rikta en maning at! upptaga den kine· 
siska kyrkans valspråk: Herre förnya din 
kyrka och börja med mig. 

(Efter 	International Review of 
Missions.) 

Margit Erikssons 
hemförlovning. 

Loyang den 18 november 1934. 

(Utdrag ur privat brev.) 

Telegrafen har redan bringat Er den 
tunga underrättelsen, att Margit Eriksson 
fätt gå hem till högre tjänst. Det var min 
förmån att få vara hos henne de sista 
14 dagarna av hennes liv. Det var en för
mån, ty jag såg Guds härlighet uppen
barad i en svag och lidande människa. 

Margit sjuknade i dysenteri omkring 
dcn 2{) september. Hon hade då endast 
varit i Shanhsien tre veckor, men redan 
börjat deltaga i söndagsskolarbetet. Dy
senterien blev nog aldrig fullt hävd, ehuru 
hon var bättre ett par gånger. Så bör
jade oväntat våldsamma kräkningar. Miss 
Miles från Kaifeng kom till Shanhsien och 
gjorde, vad hon kunde.. Till sist tog hon 

henne med sig tillbaka till sjukhuset i 
Kaifeng. Margit kom dit den 23 oktober. 
De tre veckor, hon var på sjukhuset, fick 
hon den omsorgsfullaste vård. Läkarna 
gjorde allt, vad de kunde för henne. 

Den 30 november blev jag kallad till 
Kaifeng. Det kom så oväntat. Ingen av 
oss anade, att det var något allvarligt. Jag 
fann Margit klen och svag, men glad och 
hurtig som vanligt. En förbättring syntes 
ha inträtt. Hon hade fått behålla litet kött 
extrakt, och på 36 timmar var det inga 
kräkningar. Men natten till torsdagen bör
jade de igen. Varken föda eller medicin 
fick hon behålla. Inte ens vatten HIlde hon. 
Läkarna stodo maktlösa. Alla medel för
söktes, men ingenting kunde stoppa kräk
ningarna. Dysenterien fortsa tte hela tiden, 
och temperaturen höll sig omkring 39°. 

. Först gissade läkarna på någon leversjuk
dom, men både lever och magsäck voro 
fullt friska. Likaså hjärta och lungor. Till 
sist blevo läkarna alltmera säkra på, att 
det onda var en inflarr:mation i tarmarna. 
Det hade aldrig gått att operera. Livet 
uppehölls genom insprutningar. Första ti 
den fick hon vätska med salt och socker 
genom nål i bröstet. Insprutningen skedde 
droppvis och höll på hela dagen. Senare 
byttes detta ut mot insprutning i ven i 
armbågsvecket. Vad Margit fick lida ge
nom dessa insprutningar och de talrika 
mindre injektioner, vilka brukade gå upp 
till tio per dygn. Och så de ständiga kräk
ningarna! Då Margit blcv sämre, kom 
Maria Pettersson för att hjälpa till aH 
vaka. Senare kom också Maria Nylin, som 
Margit särskilt önskat att få träffa. 

Det var svårt att se henne lida. Men 
icke en gång hörde jag henne klaga. »Ska 
vi inte tacka Gud!» sade hon ofta. · Hon 
mötte med ett soligt leende var och en, 
som kom in till henne, t. o. m. sköter
skorna, vad de än kommo med. Det var 
för dem en glädje att gå in till henne. »Vi 
ha aldrig haft en tåligare patient», sade 
doktor McDonald. De tre veckorna på 
sjuIchuset fingo bli till stor välsignelse föl' 
oss alla, som sågo henne. 

Icke en gång tvivlade hon· på att Guds 
vilja var den bästa. »Inte förstår jag val'
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föl' Gud sänt denna sjukdom», sade hon 

en gång, »men jag oroar mig inte. Alla 

Herrens vägar äro nåd och trofasthet.» 

HOI! var lugn och trygg i hans hand. För

sta tiden väntade hon icke annat, än att 

hOll skulle bli frisk igen. Men så började 

hon förstå, att hon kanske icke skulle 

komma upp mera. Hennes förtröstan svik

tade dock icke. Som ett barn vilade hOll 

så lugnt och tryggt i Fadersfamnen. Hon 

var fullkomligt undergiven Guds vilja, ja 

lycklig att gå, om han kallade. De sista 

dagarna yrade hon mycket. En na lt frä

gade hon mig: »Vart skall jag flytta?» 
»Hem», svarade jag. »Av nåd, bara av 

nåd», sade hon. En gång hördes hon 

bedja: »Gud, lägg mig djupt ned i stoftet 

vid ditt kors, att världen må se den Fräl

sare, jag ägerb) Den bönen blev hörd. 

Bäde genom liv och död fick hon förhär

liga honom. De sista dagarna längtade 

hon hem. »Dröjer det länge till?» frå

gade hon oss ibland. 


På tisdagseftenniddag'en, den 13 novem

bei', underrättades vi Oln att slutet kunde 

komma när som helst. Hon var nu myc

ket sämre, endast glimtvis medveten om 

livet runt omkring. Hon kände igen rös

ten. Den andra världen var så mycket 

mera verklig för henne. Hon levde så 

nära Jesu hjäl·ta. J ag försökte säga henne 

något ord. »Herrell Jesus älskar dig så 

mycket, att han snart vill taga dig hem 


, till sig.» Jag hade på morgonen läst för 
henne .loh. 17: 20-26 och särskilt sagt nå
got om vers 24. Då hon hörde, alt det 
skulle ske snart, knäppte hon händerna 
och började tacka Herren för all hans 
godhet. För v[tra sinnen var det fördolt, 
men hon tycktes skåda underbara ting. 
»0, vad vackert!» sade hon. Hennes an
sikte strålade, och ibland försökte hon 
sjunga, liksom ville hon stämma in i dell 
sång, hennes ande uppfattade. Hon hörde 
änglasången. En gång sade hon: »Jag lyf
ter mina händer.» J ag började genast 
sjunga den, och hon försökte följa med de 
första stroferna. Efter en stund sade hon: 
»TiJl härlighetens land igen.» Ä ven i den 
försökte hon stämma in. Ofta kniipptes 
händerna till bön, och VI hörde henne 
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bedja och tacka. »Vi få gå i beredda gär
ningar», sade hon. En annan gång sade 
hon: »Det är Herren, som kommer och 
hämtar mig.» Det var ingen fruktan, ingen 
sorg. Det var endast ljus och glädje kring 
hennes dödsbädd. Dödens udd var bruten. 
Det var inte dödens närvaro, vi kände. Vi 
förnummo det eviga livets seger över 
döden. Något av evighetens ljusa vädd 
sänkte sig ned över oss. 

Vid l-tiden på natten blev Mal'git med
vetslös. Hon låg alldeles lugn och stilla. 
Livet blev svagare. Klockan 5.20 var allt 
slut. Det var ingen kamp, endast ett stilla 
insomnande. Hon sov så lugnt, att jag inte 
kunde fatta, att hon redan hämtats hem. 

På Allhelgonadagen läste jag för henne 
Upp. 7: 9-17. Första gången, jag talade 
med henne om att hon kanske skulle få 
flytta hem, talade vi just om att hon där
uppe skulle få fortsä tia a tt tjäna Herren 
Däruppe skall ingen synd längre hinch'a 
oss. Frigjol'da skola vi få tjäna honom i 
fullkomlighet. »Först fick du tjäna Gud 
däl'hemma i Sverige, men så behövdc han 
dig härute i Kina, och då kallade han dig 
hit ut. Nu behöver han dig däruppe, 'i 
den högre tjänsten', och då flyttar han 
dig hem.» Den tanken skänkte henne så
dan glädje, och hennes ansikte strålade. 
Ofta ville hon sedan höra den femtonde 
versen. »Därföre stå de inför Guds tron 
och tjäna honom, dag och natt, i hans 
tempel.» 

På förmiddagen samlades vi kring hen
nes bår till bön och tacksägelse. Så sjöngo 
vi en psalmvers, som hon förut gärna ve
lat höra: 

»1 himmelen, ] himmelen, Däl' Herren Gud 
, själv bor, 

Hur härlig bliver sällheten, Hur outsäg
ligt stor! 

Där ansikte mot ansikte Jag evigt, evigt 
Gud får se, 

Se Herren Sebaot.» - - 

Farbror Eril<s brev fick hon första vec
kan, jag val' hos henne. Jag läste det för 
henne, då hon inte orkade läsa själv. Vad 
hon blev glad över det! Då hon såg, att 
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hon aldrig skulle kunna skriva och tacka 
för det, bad hon mig göra det. Hon ville 
vi skulle framföra hennes sista hälsning 
till Farbror Erik och alla hennes vänner. 
Hon tänkte så på Er alla de sista dagarna. 
- Jag har så svårt att fa tta, att Margit 
rerlan är hemma. Aldrig mer skall jag få 
mötas av hennes soliga leende. Det för
härskande är dock intrycket av ljus och 
seger kring hennes dödsbädd. 

Varmaste hälsning~\I'! Erik hälsar så 
varmt. 

Tillgivna 
Ingrid Malm. 

En hälsning från Kina. 
A v pastor Fritz Peterson. 

Edra ynglinfIGl' skola se svner och 
edr" (larnia män skola lIava dröm
mar, Apg. 2: 17, 

1(äre broder E. Folke. 

Det är min stora förmån, att nu få 
sända en hälsning rnln den missionsmark, 
du i din ungdom såg såsom ditt av Gud 
anvisade missionsfält, och om vilken du 
ännu drömmer dina fagraste drömmar. 
.Jag har fått gå i dina fotsp ål' och se den 
välsignade skörd som spirar, däl' du ofta 
fick så under tårar, Jag har g[ltt in ge
nom den s tadsport, genom vilken du en 
gång blev insläppt. Då kostade det många 
slag för den som då öppnade stadspol'ten. 
Nu fingo vi gå genom samma port och 
hälsades med en fridshälsning . Jag har 
bott i samma hus i vilket du och fl era av 
dina medarbetare sedan bott. Det var för 
mig som att stå på ett heJigt rum, helgat 
genom edra böner, vilka nu så härligt be
svarats. 

Hur har icke mitt hjärta värmts och 
vidgats, då jag se tt och hört med vilken 
kärlek, tacksamhet och aktning ditl och 
dina medhjälpares namn nämnes. Mis
sionsstationerna, dessa s trålande ljushär
dar i hedendomens mörker, äro millnes
stoderna, vilka utmärka den väg du och 
dina banbrytande medhjälpare gått fram, 
Det alltjämt växande arbetet bland olika 
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ålclrar genom fulltonig evangelisk förkun
nelse, skriftspridning, skolverksamhet, 
evangelistu tbildnin g, bibelkurser, barn
hemsverksamhet, sjukvård, opieasyler och 
enskild vägledande själavård visar pä et: 
oförtydbart sätt huru på ett hängivet, tro
get och målmedvetet sätt ett yngre mis
sionärssHikte känner sin kallelse och vår
dar arvet från banbrytarefäderna. Även de 
skäda syner - syner som förverkliga fä
dernas djärvaste drömmar. Hur tacksam 
lill Gud är jag ej a tt det förunnats mig 
den nåden att med egna ögon se all t detta. 

Det var även min dröm a tt en gång fä 
skåda detta. 

Jag ville ~e våra kära missionärer i de
ras rätta miljö, i sin dagliga gärning. Jag 
ville höra dem tala det underliga språk, 
vars inliirandc kostat dem så mycket ar
bete, bön och tårar. Jag ville stå med 
sänkt och avhöljt huvud vid deras gra
var, vilka givit sitt liv i evangeliets tjänst. 
Jag ville se våra missionärer aktade och 
älskade av det folk för vars frälsning de 
vigt si tt liv. Jag ville se hur strttlarna från 
Jesu Kristi kors förjagade mörkret över 
hednaIand och kom en ny dag alt gry. 
Jag ville se förstlingsfrukten av det all 
världen gällande Golga taoffret fr~\O vilket 
all sann missionskärlek har sitt ursprung, 
sin fäl'g, och sin aldrig sinande kraHkälla. 
I rikaste må tt har jag n u få tt se allt detta 
på min färd. Jag har fått se Guds under
bara gärningal' i U. S. A., i Honolulu, på 
Söderhavsöarna, på Nya Zeeland, Austra
lien, i Japan, på Korea. i Mongoliet och 
nu sedan flera månader tillbal<a i . Kina 
där jag besökt Sv. Alliansmissionens, Hel
gelseförbundets, örebro Missionsförenings 
och Sv. Baptislmissionens fält samt gjort 
ett besök hos Sv. Pingstmissionen i Pei
ping. Nu senas t har jag besökt Sv. Mis
sionens i Kina fält i södra Shansi, östra 
Shensi och 110rra Honan. Jag har på .detta 
fält fätt predika P ~I missionsstationerna 
Loyang, Hsinan, Tungkwan, Yungtsi, 
Yuncheng, 1shl, l-loyang, Tali och Pucheng. 

Två gänger har jag fätt resa över Gula 
floden. Nära ~!O sv, mil har jag rest med 
kineskärra. En dylik saknar ju a)] till. 
s tymmelse till fjädrat·, kullager och hjul 
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med gummIrIngar. Lyckligtvis har jag 
endast en natt nödgats stanna på ett kine
siskt s. k. värdshus med skriande åsnor 
och' grälande ldneser till närmaste rums
grannar. Men även på den natten följde 
en morgon. Allt det glädjande jag såg, 
hörde och kände under färden uppvägde 
tusenfalt resans små besvärligheter. Låt 
mig i all korthet få berätta därom och 
därmed gf;: en hälsning från delta våra 
-förböners fält , och de kära som där ar
beta. 

Mitt första besök gällde Loyang. Trots 
den tidiga morgontimman mötte mig där 

Broder Malm gjorde mig sällskap till 
Hsin-an där jag hade glädjen att träffa 
veteranmissionären, fröken Maria Peter·, 
son. Syster P. är icke blott min goda 
namne utan även västgöte. Här fick jag 
tala till en stor skara äldre och yngre 
barn med syster P. som ,tolk. Hur önska
de jag ej att Kinamissionens goda och 
uppoffrande vänner, herrskapet Lind
marks, vilka till minne aven hemför
lovad son, givitgrundplålen till härva
rande barnhem, hade fått se vad jag såg 
och fått höra vad jag fick hÖl'a om den 
stora välsignelse denna grundplåt till lilla 

Ingrid och Erik Malms bröllop 'firades i samband med 
missionärskonferensen i juni 1934. 

broder, pastor Engbäck vid järnvägssta
tionen och förde mig till sin station, där 
jag välkomnades av hans fru i vars för
äldrahem, Ingarud, jag flera gånger gäs
tat. På denna station ha vi även den unga 
missionärsf~miljen Malm. Jag kände mig 
genast vara hos kära släkten. Broder 
Malm är en bibelskoleelev från Betesda
kyrkan i Stockholm. Talade här saväl 
som vid de övriga stationerna till barnen 
i de olika skolorna och vid flera offent
liga möten. En grupp skolflickor från den 
lutherska Augustanamissiollens skolor voro 
med och sjöngo flera sånl;er tillsammans 
med elevei'na i gosskolorna på pastor 
Engbäcks station. Ett besök gjordes även 
till Augustanamissionens välbyggda station, 
·<lär vi hade ett synnerligen uppbyggligt 
samkväm med därvarande missionärer. 

»Roberts minne» hade f~ltt bliva. Hur rik
ligt skulle de ej då redan nu känt sig be
lönade för sin gåva. 

Från Hsin-an reste jag med tåg till 
Tungkwan där broder N. Styrelius mötte 
och sedan styrde med den övriga delen 
av vår resa. På andra sidan Gula floden 
hade han sin bil och lyckligt och väl över 
floden bar det iväg till Yungtsi, där vi häl
sades med välkomstsång aven grupp skol
gossar och funno hela vägen upp till det 
rum där jag skulle gästa dekorerad med 
vackra vimplar. Även på denna station 
hade vi goda stunder med barn och äldre 
samt ett ingående gott samkväm med de 
kinesiska lärarna och bibelkvinnorna. 

Dagen därpå reste vi till Yuncheng, en 
minnesrik plats fran banbrytaretiden. På 
vägen dit påvisade broderS. den station, 



'10 j.an, 1935 SINIMS LAND 

där missionssyskonen Tjäders verkat med 
så stor välsignelse. Vi hade dock ej tid att 
besöka denna station. På kvällen hade vi 
en god uppbyggelsestund omkring ordet 
med härvarande missionärer, missions
syskonen Bergquist,. Bergling, Nylin, 
IIjärtberg m. fl. På söndagen talade jag 
tre gånger tolkad av M. Bergling, St yre
lius och Bergquist samt besökte de olika 
skollokalerna och flickskolan, vilken bar 
det vackra namnet »Fridhem». 

Följande dag reste vi till 1shl. Men nu 
kunde vi ej använda bil utan voro hän
visade till kineskärra. Men om man bara 
har tålamod kommer man fram även om 
det går endast fot för fot. På stationen 
möttes vi av de unga nygifta missions
syskonen Berglings och systrarna LenelI 
och Boquist. j\ven här var tal till barnen 
och predikan för barn och äldre. Jag till
talades mycket av den vackra nybyggda 
predikolokalen. 

Dagen därpå låg framför oss en lång 
kärresa till Uwang, där vi måste övernatta 
i ett kinesiskt värdshus. Lite kallt regn 
silade ned, vilket ej gjorde resan så ange
näm. Men den utbedda »resenådem) räck
te även för lite regn och för ett kinesiskt 
värdshus. Så kom ny dag för vilken vi 
behövde ny l·esenåd. Vi skulle då åter . 
över Gula floden. Flodens strida ström 
förde oss långt förbi landningsplatsen, där 
vi skulle möta kärra och åsnor för resan 
till Hoyang. Det var a tt skaffa ny kärra, 
denna gång dragen aven ko. Men huvud
saken var att vi kommo omsider dit, där 
vår kärra väntade. Det blev sena kvällen 
innan vi kommo fram och det var först 
efter en lång väntan som vi släpptts in 
genom portarna. Men på stationen voro 
vi väntade och välkomnades av missions
syskonen M. Bergling med fru OCh syst
rarna Lövgren och Lundmark. Mat och 
vila smakade gott efter den långa kärr
färden. Följande dag gjordes en rund
vandring på stationen, där skolorna be
söktes. Icke minst intressant var att se 
industriskolan och de olika artiklar, mat
tor, strumpor, handdukar och gardiner 
m, m., som där förfärdigades. Mest gri
pande var ett besök ut till broder Robert 

Berglings och fröken Ester Bergs gravar. 
Båda voro prydda med vackra gravvår
dar. Men det bästa minnesmonumentet är 
rest i församlingsmedlemmarnas tacksam
.ma hjärtan. Men en ännu rikare välsig
nelse blev vår hänsovne broder Berglings 
lott. Fyra av hans barn, tre söner och en 
dotter, ha vigt sina liv i lydnad för Guds 
kallelse lill missionens gärning. Den sy
nen är den vackraste jag 5er och påmin
ner mig så livligt om psalmsångarens ord 
då han säger: .»1 dina fäders ställe skola 
dina söner träda, dem skall du sätta till 
furstar överallt i land eL» Ps 45: 17. 

Både på f. m. och eftermiddagen samla
des vi till gudstjänst. Vid båda tillfällena 
var samlingslokalen fullsatt med skolbarn, 
dopidassel' och församlingsmedlemmar, 
vilka med stor uppmärksamhet lyssnadc 
till budskapet. Martin B. tjänade som tolk 
vid dessa stunder. På kvällen var ett mera 
privat samkväm. Vid dylika tillfällen blir 
jag alltid ombedd att hälsa till styrelsen, 
förebedjare, hemförsamlingen och till för
äldrar, syskon och vänner i Sverige. Så
dana stunder äro synnerligt kära. 

Tidigt följande morgon begå vo vi oss 
iväg. Framför oss låg en kärrfärd på 
nära sju sv. mil. Vi hoppades slippa att 
övernatta på ett värdshus och trodde vi 
skulle nå fram till Tungchow eller Tali 
även om det blev sent. Så lyckades även. 
Vi fingo en underlig och oväntad hjälp. 
Vår körsven syntes föga h:lgad att hinna 
fram. Han förklarade gång på gång att det 
var omöjligt. Då vi rastade blev oförmodat 
den ena av våra mulåsnor sjuk. Detta syn
tes ju ge körsvennen rätt. Men mulåsnans 
sjukdom blev just vår räddning. En klok 
gubbe öppnade en åder under tungan och 
föreskrev att åsnan blev bra, om hon kom 
i stark svettning. Föreskriften gav fart åt 
den fortsatta färden. Körsvennen, som för
ut varit rätt trög att driva på sina djur, 
blev nu ivrig att få åsnan i svettning. Vi 
kommo därför fram långt före den lid vi 
hade beräknat och hälsades med jublande 
sång aven skara skolbarn samt av syster 
Ingeborg Ackzell och Gerda Gustavsson. 
Sedan vi fått lite mat hade vi ett gott 
möte. Sällan har jag hört mera kraftig 
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sång av barnaläppar än den skolbarnen 
här presterade. 

Tidigt följande morgon fortsatte vi med 
buss till Pueheng. Det var lite bättre om
växling med farten även om bussen blott 
var en lastbil utan till stymmelse till säten 
I P. mötte oss den gamle ännu så ungdom
lige missionärsveteranen Hugo Linder 
med fru, syster Wang oeh broder Hag
lund . Vi hade tvenne möten även på den
na pla ts, vid vilka broder L. tjänade som 
tolk. (Forts. i nästa n T.) 

Från Tali She. 

Vi. ha här haft besök av pastor Fritz 
Peterson, vilket kineserna i hög grad 
uppskattade. Med stor tacksamhet lala de 
de sedan om hemförsamlingens stora kär
lek, som de så påtagligt haft bevis för ge
nom denne representant från Sverige. Lä
raren i vår kvinnoskola använde detta be
sök som ämne för en uppsatssk rivning, 
oeh jag ville härmed låta er få del aven 
av dessa uppsatser. 

»Vud j.ag minns från den svenske pas
torn Pi Teh-shengs (Fritz Peterson) besök 
i Tungchow (Tali) förs amling. 

Ack, mitt arma Kina! Så långt solen i 
sitt virvlande lopp går fram över detta 
mörka, kalla . land, finner den sovande 
människOl', som ej vilja vakna ur sin 
sömn, utan dö i dens våld, som för sjä
larria till helve tet. I sanning beklagans
värt! 

O fröjd! Den väldige i himmelen, den 
store Skaparen, som är full av förbar
mande kärlek, han älskar oss, syndare : 
Kina_ Därför har han sä nt sin ambassa
döl' till Kina för aH förkunna evangelium, 
att människors själar skola frälsas, och så 
undslippa h elvetets plågor. 

Den fjärde dagen i elfte månaden år 
1934 kom den svenske .pastorn, vars ål der 
redan är 70 år! Hans namn är Pi Teh 
sheng, och när hari kom, så mottogs han 
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med en glädje utan gränser. Med hög röst 
sjöngos .välkomstsånger för att uttrycka 
vårt »Välkommen»! Fastän han under re
san mött m ånga svårigheter, rälmade han 
det ej för tungt, emedan det var för Her
rens sku ll han reste, och han därför i 
Guds haft kunde övervinna alla besvär
ligheter. över den väldiga oceanen, över 
höga berg och svåra pass hade resan gå tt, 
innan han kom till vår stad. I sanning, 
han gjorde skäl för sitt namn 'Teh-sheng' 
(det betyder den segrande, den som vin
ner seger). 

På kvällen kl. 7,30 samlades vi i kapel
let, där gamle pastorn ledde mötet. Efter
som vi ej kunde förs lå hans ord, tolkade 
paslor Slyrelius. Hans text var Ef. 3: 1
13. Hans tal var i korthet följande: Ju
darna ville ej mottaga Jesus, därför gav 
Gud evangelium till dig och mig, vi som 
äro hedningar enlig t bibelns uttryckssä IL 
Du och jag kunna därför frälsas för att 
tillsammans bilda J esu Kristi kropp. Gamle 
pastorns hopp var, att vi skola älska var
andra , och att vi sko la underordna oss 
varandra i Herrens lära och växa i nå
den. . Yi skola ej tillåta en småsak bli ett 
hinder för församlingens tillväxt och fram
gång. 

Vi svaga l,ristna fingo i den gamle pas
torn se ett föredöme som vi vilja följa, 
an tingen vi iiro unga eller gamla, lärda 
eller olärda, svaga ellel' starka. Vi vilja 
förkunna evangelium, a tt människor må 
omvända sig och tro på Herren. E ndast 
så .följa vi de t föredöme han givit oss. 

Nästa morgoll foro pastorerna Peter
son och Styreli~s härifrån och till Tung
kwan.» 

;.(. 

I en uppsats liknades F. P-ns ansikte 
vid en ängels ansikte. Jag har så långt 
jag minns, aldrig hört kineserna lägga så 
stor vikt vid någons ansik te. Men F. P-ns 
gjorde slarkt intryck på dem. Hans besök 
var också mycket givande. Hans predik
ningar voro mäktiga - och samtidigt 
enkla nog för skolbarnen. Vi taeka Gud 
för delta besök oeh de hälsningar vi fingo 
från Er hemma . 

In geborg Ackzel/. 
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Från föreståndaren på fältet. 
Jui Cheng Shr,nsi den 15 nov. 1934. 

(Utdrag Ur pi ivat brev.) 

Vi ha haft past. Fritz Peterson hos oss. 
Han har besökt Loyang, Hsin-An, Yungtsi, 
Yuncheng, Ish[, Hoyang, Tali och 
P\.ch'eng. Hade en rätt ansträngandc 
rcsetur med bilresa, t~lgresa, mulkärre
resa, övernattande på värdshus med 
»mien»-ätning o. s. V., o. s. v. Tog allt 
från dcn glada sidan, och jag tror han 
val' nöjd med sin resa. .Tag V81' ock glad, 
då jag den 6 nov. kunde säga farväl till 
honom på expresståget i Tungkwan, glad 
alt ha' haft förmånen resa omkring mcd 
honom, och glad alt I-Ienen givit gott vä· 
der, goda vägar och god hälsa, så att han 
kunde frisk och glad fortsätta sin färd. 

Ni ha längesedan fått telegram, om att 
Herrcn tagit hem våra kära syster och 
tamrat Margit Eriksson. Ett oerhört slag 
föl' oss alla. Vi, som hade henne i vårt 
hush åll på Shui Yu i sommar och sugo 
henne frisk och kry, ja hälsan själv, läm
na oss där, de sista dagal'l1a i augmiti. Vi 
kunna l,nappast fatta, att hon nu har över
gått från den kämpande, till den triumfe
rande församlingen. Hon lämnar ett ljusl 
minne efter sig i våra hjärtan. Alltid glad 
och hurtig och i alla avseenden vad man 
J,unde önska aven missionärskandidat. 
\'i bara stä där undrande och frågande 
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men »dagen» skall uppenbara allt - giva 
svar på alla frågor: »Han gör allting väl.» 
»Allt samverkar till det bästa.» Hugsvale 
Herren själv hennes sörjande anhöl·iga. 
Gåvan var helt given, å både hennes och 
hennes anhorigas sida, oeh I-I enen tog 
emot gåvan. Henen rälmar ej de sinas 
tjänstetid, som vi räkna -, verket var 
fullbordat. 

Från sjukhuset i Kaifeng, där hon fick 
dcn allra bästa vård, få vi höra, att hon 
väckte allas förvåning och beundran 
alltid glad och solig under sin sjukdom 
- helt överlåten åt Mästarens vilja. Frid 
vile över hennes minne! Då hon förstod, 
att hon troligen fullbordat loppet, hade 
hon uttryckt den önskan att bli föl'd till 
Chiehhsien i Shansi och få sitt vilorum 
vid sidan av familjen V. Wester. Kistan 
kommer att föras dit för jordfästning 
till uppståndelsens morgon, då Guds basun 
och överängelns röst skall ljuda och de i 
Kristus döda skola uppstå. 1 Tess. 4: 
16-18. ' 

- Just nu äro vi, Olga och jag, i Jui 
Cheng för stormöte. Ha hållit på med 
dopklass några dagar. I kväll började 
stormötet. Arbetet pil stationerna är på 
allt sätt uppmuntrande. Herren giver 
frukt i arbetet och uppehåller med nåd 
och kraft dag för dag. 

I Herren varmt tillgivne 
Nils Styreljus. 

REDOVISNINGAR 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under dec. 1934. 

Allmänua mlssionsmedel. 1394. S. J., Ol'ebro 400: 
1376. HYP:I"estorp sy rören. 65: - lo395. Efterskörd till försäljningen 10.: 
1317. Ekcoäs d:o 46: 37 1~98. Koll. i Grycksbo 2/12 36: 60 
1378. E. L ., i st. för blommor på Mar 1399. D:o på K. F. U. M., Falnn, 4{12 53: 11 

gits grav, gm C. Th. E .. Kllmla 5: - 1400. O. G .. Grycksbo, resebidrag' 25: 
W79. E. J., Boden, till Joh. Aspbergs 1401. K. ,T., Borlänge 5: 

nnderh. 10l1: - 1J402. T. o. S. Å., i s t. för blommor pi! 
1380. D:'). "ett tack till Henen föl' glatt lIargit.s grav 5: 

bUJskap» 100: - 1403. M. R., Tomteboda 40: 
1381'. Stensö Arbetsförcn. och Kristdala 1404. E. J., Holie i; : -

Mfg försäljn. 423: 50 1405. K. o. B. L., Sthlm 25: 
1384. En blomma pil. Mm'git Erikssons HOi. H. L ., Hnskvar.na l : 52 

grav 5: - 1408. Snal'ås Mfg: "jnigåva." 3U: 
1385. E. S .. Rödjcnäs 2-5: - 1409. " En vän i Skåne " gm N. D. , Sthlm 2,000: 
1386. Kinakretsen , Norrköping, i st. för 1410. 'h-del av kollekterna vid advents

blommor till frkn Maria Hell möte, SJ<ellcfteå 285: 
ströms b.lr 30: 50 N11/. C. A., gm S. J .. Skövde .25: - . 

1388. E. P., Kopparb1ll'g 2: 7':) 1412. » ~HllldagssyföI·en . », Norrköping ao: 
1'389. K. G., Uppsala, »en länk" 2;;: - 141&. N. U., Uppsala . lO: -'
1390. Kal'storps Mfg 60: - 1414. G. S., Smålands Taberg, " tionde" ·10: - ' 
1391. F. P., Bjöl'kliOige 19: 50 14]1;). »Herren kitnner de sina » 20: 
1392. r. B .. Oiebyn 10: - 1416. ':M. L ., BOl'OhoJm .12: 92 
139S. Efterskörd (iII försäljningen 100: - Hrr "H. 200:.~ 

http:Hnskvar.na
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1418. Sku lI el'yds 1Ug 50: - 1506. Del av Frans Möllers, S tä llberg, 
1:419. Hamrånge Kvinnofören. 25: - testamente 2,880: 38 
1420. '"Extraförtjänst », Gl>g, till kvar JS08. »Frun en kinuvän » 40: -

talsskifte t 25: - 1009. O. J .. Norrköping 25 : 
1421. A. A., Gisselås 10: - 1510. Håsjö Kyrld. ungdomsgrupper, till 
1422. A. O., Osby 10: - ThYrIt Lindgrens underh. 150 : 
1»23. H. J .. Jkpg 6: 2;; 1513. K . F. U. M., Norrköping, till Erik 
1424 . A . O .. Nord~rön 2: Malms underh. 100: -
1420. »Hälften a ven x-stygnsb vla, gm 1514. A. O., Norderön 10: 7,. 

L. K., Klippan 25: - 1515. K. P ., gm d: o lO: -
1426. KLnakretsen, Gbg, till Carl-Gnstaf 1516. Ekenässjöns MissionsförsamI. 10: -

Nordbergs uuderh. 160:  1517. H. K., Lund. »Blanka pengar och 
1430. P. A. B. 10: - ettöringar i Herren Jesu välsig
1431. Koll. vid Kinakrctsen, SJ<e1l8fteå, nade n-amn » 10: -

29 IN 47: 85 1518. E. H.. Hitlin'g ebro. till »Joh:s He
1.432. D: o i U rsvil<en 2/12 37: 6G dengTens minne» 25: -
1433. D:o i Yttcrvil, 3/12 73: 65 1519. Segerstads sy rören. 25: -
N 34. Sörböle-Sunnanåvänner, till Maja 1(;20. »Hanna Blomqvists minne» gm G. 

Lundm.arks underb. 105: - S., St. Mellby 38: 22 
1435. A. L., Kristiar.stnd 5: - 152>1 . Bön ering"n, Mörön, till Selfrid 
1436. A. D., Piteå , »·en länk » m:- ErIkssons underh. 35: -
1437. G. D .. Krylbo 11: 52 1522. »Tac)wffer för mitt goda hem » 50: -
1438. H. L ., Duvbo 1q: - 1523. »Ett litet strå, Ps. 98» 20: -
1439. A. o. F. S., Fnlmark 10: - 1'324. E. J ., BjörköbY 5: -
1440. A. J., Malmö, till missionärernas 1525. Onämnd, till Hanna "'ian5\:s underh. 25: -

underh ., gm R. H. 25: - 1526. V. O. , Buron, gm S. N .• "kellefteå 10: 
li444. »Två Vingåkersviinner». gm A. J., 152,7, E, H., Bergsholmen, till E. Sjö-

Duvbo 20: ströms underh. ,gm d:o 5: -
1445. En spar bössa 5: 1528. A. L., Ske llefteil., i st. för blonunor 
N46. Onämnd, Raus 10:  vid Beda Johanssons bår, gm d:o 3:
1447. Rösa Mfg 10: - J529, K. F. U. M:s Uppsvenska di5tr. 
1448. Mölnlycke NUg l,>: - till Morris B erglings underh. 1,000: -
1449. Frösö försarnl. skördeinsamI. 7;); - 1530. Ossby krets a v Risinge Mfg 50: -
1452. "Uppsalalänkarnas julgåva» 13: - 1531. »Onämnd. Vrigsk1.d» 5: -
14,,3. Siiby syfören, 40 :  1532. F., G., M., C., M., L., till »Margit.5 
1<454. Onämnd. Eksjö, till Arvid Rjärt [jllsa minnc» gm E. O., Degerfors 17: 75 

bel'gs underb. , gm A . H. 10: - 1533. Vännerna i Köping, gm A. J. 100: -
1455. HoJsby Mfg 150: - 1534. K. F. U. K., Kristianstad, till Ida 
1456. F'ryel'e kyrkl. Missionsarbetsfören. 10: - Söder.bergs underb. 4:;0: -
1457. Tenhnl tskre tsen av R ogberga KristI. 1035. S. H .. Malmö 17: l5 

Ungd.-förcn. 50 1(j36. »Onämnd. ett tnck» 50: -
1458. Efterskörd till försäljningen 6 1537. L. J. G., »en liten blomma på 
1463. E. E .. Sävsjö, »julgåva » 20 Almas g'J.'av», gm K. S., Hus
1464. För fÖI'såld k nyppling a kvarna 10 : 
1<465. " H errens pengar» 1,000 1538. A. K., gm d:o ~: 
1466. »Herrens d el» 50 1539. A. D. , gm d:o 1~: 
1467. S. G. , Nässjö 50 1540. A . Fl" gm d:o l: 2; 
1468. H. J., Katrineholm 26 :;~ 1541. K. S., d :o 2:" -
1469. Sparbössemedel gm J. U., Värnamo 60 60 1542. D :o, »p rov. å H. S. o.» G: -
1470. Kineser,nas Vänner, d:o 300 1543. »I st. för förmidd ngs)<affe» 10: -
1471. V . P .. Norrköping, missionsbössan 25 1544. W. M. B. 180: -
1472. Fören. Senapskornet, Lidköping, 1545. O. G. 72: -

till Thyra Lindgrens underh. 95 1546. »Onämnd» 25: -
1473. A. B, Sthlm 3 25 1547. »Ett löfte åt Herren, Medle )" gm 
1'474. E. H .. Simonstorp ') A. B .. Ske llefteå 12: 
147;;. E. L. W., Lidköpj,ng 10 1548. Efterskörd av försäljnin"en 40: 
1476. Hackva sy fören. 45 1.M9. »En kinalänk i NOl"'rköPing >} 50: -
1'477. Kimstads d:o 100 1550. »Julgåva från en länk » 40: -
1478. Ek eku lls lIHg 30 1551. Bergsbyns Mfg 35: -
1479. Juniorerna i Kostorp 10 1552. E. o. G. F .. Alingsiis 20 : 
1480. J. E ., Karlstorp 1,000 1553. K. F. U. M:s Scoutkår, Hässleholm 10: -
1481. Mossby Kyrkl. syfören. , i s t. för 1554. Korsvägens :ting 15: 

blommor på Margit Erikssons grav 30 1555. »En nypa mjöh>. gm S. N . , Skel
1482. E. o. G. J., till d:o gm d:o :; lefteå 30 : 
1483. A. K., t i ll d:v gm d:o :; 1556. M . B-M, d:o, i st. för blommor till 
1484. B. N , till d:o gm d:o 5 BBda Johanssons bår, gm d:o 3: 50 
1485. BÖlleringens för S. M. K. sparbös 1557. M. O., Innervik, gm d:o 5: -

sa, gm A . H ., KHlskrona 52 29 1558. S. J .. Oreb ro 500: -
1486. U töiming. av A. S. 1565. A. o. M. L., Sthlm. i st. för blom
M8i. »Jämning» ~ 7I mor på K. J. Hoflunds bår 5: -
1488. . »Onämnd » 50 1566. L. D .. Huskvarna , »rab. f, H, S. O. » 6: 30 
1493. H. ,J., Älgarås 7 75 1567. »Onämnd » gm E . . F. 5:
1494. Lilla syfö ren., :Magra 250 1570. Alice o. Walfr id, Katrin ebolm 10: -
1495. Malmij K . F . U. M:s missionskrets, 1571. »P s. 18: 31» 60U: -

till Martin BBrglings nnderh . 400 1572. n. H., Sigtuna 7: 75 
14%. »5 Mos. 33: 27, tackoffer» 200 1573. En blomma vid re. J. Hoflnnds 
1497. E. J., Boden, prov. il. H . S. O. 12 24 bår, Ril.sunda 5: -
1498. G .. K., Björköby 2U 1574. "Tionde}>, G. 160: -
1499. Ingarps Mfg Ungd., till J. Hult 1.675. A. o. I. 5: 50 

qVists underh. 10 1577. »L» 50: -
1500. E. J., VetIanda 2U 1578. A . B. 10: -
1501. E. A., Norrköping, »höstoffer » 50 1579. A. o. A. B., D uvbo, i st. för blom
lG02. Ch. D. T. 100 mor pil K. J. Hoflunds. Råsunda, 
1:,03. O. J .. gm H . B ., Hova 10 - bår :J : 
1504. Onämnd, sparb.-medel. gm d:o 26 1580. »TW)koffer» 100: -
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1581. »1 st. för blommor p,l ,ilskad grav» 1::>: 
1682. A. E .. Hälsingborg 10: 
];:i83. A. K., Tyringe 25: 
1584. Y. A:s bibelkre ts inom .JÖnköpings 

Kt'i s tl. YngI.-fören., till Ake Hag
lunds underh. 100: 

1585. Kiualiinkar i Jönköpil}g o. Hus 
kvarna. till d:o 70 : 

1,,86. Ryds syfören. 50: 
1587. L . o. A. W ., Gbg 50: 
]588. E. W., G-bg 50: 
1589. Sv. Lärares Mfg, t.iil Morris Berg-

Iings llnderh. 800: 
1590. Juniorfören., Värna 75: ~ 
] ö !)"J; E. N., Edsberg 1,000: 
1592. B . C., Anten. gm C.•J. K. 50:
] 593. Familjen C., Edderyd, »julblom

ma ») på F'ars Q. Petrus grav 46: 
1594. M. (l . J . L . . gm d:o 3: 
1590. Söndagsskolebarnen, gm d:o 2: 
1';96. S. A. lO: 
1597. E. J . o. M. J., Odeshög 100: 
J598. Gm V. D., TrälIebol'g 10:
1599. »Ur Guds portmonnä» 10: 
1600. »Ett löfte » 10: 
1601. »Ps_ 103: 1» WO : 
1U02. S. M., Sthlm, sparb.-medel 77: 30 
1603. N. E., Gummark, »ett tackoffer » 

gm A. B., Skellefteå 10: 

Kr. 1~,354 : 76 

S. M. K:s Pensionsfond. 

1489. »Fars m i nne, ett tack från ha.ns 

son B-il » 10: 

Kr. 10:

Särskilda ändamål. 

1375. Från Sönda gs- o. vardagsskolorna 
i Böle o. Skyttmon, till Hanna 
Wang att anv. rör barnmissionen 20:

1382. Från Carola Berglings lägerbarn 
till flickorna P'es underh., gm 
A. L., Kläckeberga 50: 

1383. J. B., Sthlm, till Birgit B ergling 

att anv. efter gottf. 20: 

1387. Koll. vid bönestunden, Stefa nskyr
kan, tisdagen 4/12 till evang. 
nnderh. 92: 13 

1396. S. ,J.. örebro, till Li Paolo', efter
trädare 400: 

J~97. D:o, till fru K-ao 's d:o 200: 
1406. Koll. vid bönestund€n, Stefanskyr

kan, tisdagen 4/12, till evang. 
uuderh. 10: 

1427. Mell er sta K. F. U. M :s distr. , till 
infödd evang. underh . 25: 

1-428. Eftersl(örd från Ljusglimtens f ör
säljniug, Duvbo, till barnhems
verksamheten 10: 

1429. L . Ö., till Morris B erglings verk
samhe t. 4: 

1441. Syfören . i Malmö, till fru Shao 
Hsiicheng fran Chi ehsien under
h å ll i Hnugtung' Bibelinstitnt 30: 

1442. »Svensk Kvinna», till d:o 10: 
1443. R. F .. d:o, till V . BergIings al' 

b €te. att anv. en!. överensk. 25 : 
1450_ K. F_ U. M:s gossavdeln . , Malmö, 

spa.rb.-medel till Martin Berg-
Iing, d:o 10: 

1451. A. J., Figeholm, till Maria Pet 
t ersson-s bm·nh., gm B. W . ].0: 

1459. D:o till d:o, gm d:o 10: 
1460. H. Z., till d:o , gm E. E., Sävsjö J: 
1461. E. E .. Sävsjö. »prov. på .Julstjä r-

Dall » till doc 12: 
1662. Redbergslids sy fören., till evang. 

underll. 250: 
J.490. Mossby Ky rkJ. sy-fören., till Maria 

Nylin att anv. efter gollf. :lO: 
Hin. E. R., till d :o 5: 

1492. S. T. , _Noekeby, till bibelkvinu.aus 
underh. i Yungtsi 50 : 

J505. Böneriugens sparbössa, Duvho, till 
Hanna Wallg, att anv. efter gottf. 38: 41 

1506. A. G., Duvbo, 10-öresinsamI. till 
Martin Bergling. d:o 44: 40 

1511. L. M. F .. till bibelkv. Klara Ni's 
nnderh. 200: 

J512. I. oeh A ., söndagstioöringar, till 
traktater Tali, gm A. D., 
Kristdala 11) : 40 

1;;59. S. J.,Orebro, till Sehn-sun -ton,gs 
uuderh. 250: 

]560. D:o till skolgosses undeI1h. 10(); 
1561. D:o, till Hane heng-s gatukapelI 100: 
1,,62. Snnne Kl'istI. Ungd.-förcn ., till en 

skolgosses ullderhAII - i Tjäders 
skola 50:

1563. Gm E . P .. Ljungby. tiII L Ack
'Zcll. a t t nnv . eftet' Övel'eusk . 350: 

],,64. Libanons i\{issionsk1'ets. för :u·b. i 
HoyaDS' 300: 

1568. »Margits dc),) för verks. i Shanh
siert, gm C. Th. E ., Kumla 145: 85 

1!j6D. H . o. O. S., L emnhnl t , tiII Barnh 
i Sinan 5: 

lC,7G. M. R., Holsbybrunn, ur sparb. , tiIl 
Morri s o. Carol-a Bcrgling att anv. 
efter eget g<tttf. 10,63 

Kr. 2,882: 82 

Allmänua mlssiollsmellel 19,354: 76 
S. M. K:s Pensionsfond 10; 
Särskilda ändamål 2,882: 82 

Summa Ilnd. !lee. månad 1934: Kr. 22,247: 58 

Med varmt tack till va1'je givare! 

»Tacken alltid Gnd och Fadern föl' allt i vår 
Herres, Jesu Kristi, namn. » Efes , G: 20. 

Redovisning' över Influtna gåvor till MlssloDS
Ilemmet t Duvbo. 

Oktober-december ]934. 

In nat1l1'a: A. W. H ., Ljung'by, frukt; ,' erk
mästare C. O- n, Duvbo. frukt; fröken D. N-n, 
Duvbo, en tjäder; fröken L. B-,gon, Na.glarp, 
frukt; trädgårdsmästare E. P-n, Nysund, 100 sy
renplantor; apoteket »Delfinen », Götebol'jl'. medi
cin; fröknarna B- n, Runneryd, julost; fru H-a, 
L-rJ, , Stockholm, '/2 Hn' , % gris; fröken Anna 
Karlsson m. fL, Björkeryd. iulos t; fru K. H-st, 
Skärsboda, jnlost; KristI. Unguolllsföreningen, 
Nye . julost; d:r K. F-es, Storängen. bok; frö
ken Emma K-e, Drottningholm, f r ukt, dadlrll' , 
fik01l , russin m. m .; dir ektör och frll H. H-tz, 
Djursholm, äpplen, apelsiner, konfekt, nötter, 
kaffe, ri sgryn; fru M. O-nd, Stocksuud, äpp
len, apelSiner. druvor; fru K. W - m. Lidiugö,
marzipantårta; familj en G. N-Il, Duvbo, tå rta; 
fru A. A-n, Lilltomta, Dnvbo, tårta: familjen 
D. J-son, Duvbo, lutfisk. konfekt. druvor. 

Kontant: Lärar e K. S-st, Hnskvarna, till jul
firand e, 10: -: läral'c K. S-st, Huskvarna, till 
julfirande. 20: -; överst-inna n T-ie. Storängen , 
20: - ; fröken H. G-n, Stockholm, 50: -; fröken 
F'redrik:l P-n. Bjöl'Jding-e, ,,[ör gran oeh!ius», 
JO: -; fröken E . A-n, Vetlanda, till julbordet, 
25: -; fru E. B-n-J-son, Hjärkanstorp, 5:-; 
[röken E. J-u, Sala. 10: -; fröken F. P-tz, 
Duvbo, till ju !firande, 10: -; hen K. S-,gt, Hus
kvarnn, 10: - . 

Med varmt tack lill varje givare! 

" Och låtom oss icke fÖl·tröttas att göra vad 
gott är; ty om vi ieke uppgivas, så skola v i, 
när tiden iiI' inne, få inbärga vår skörd. " Ga!. 
G: n. 

August och Augusta Berg. 
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P r e D u m e r a t i o D s a D m ä l a D. 

l\1issionstidningen Sinims Land ingår nu 
vid årsskiftet i sitt 40 :e år. Den har velat 
vara en förmedlande länk mellan våra 
missionärer därute på missionsfältet och 
missionsvännerna i hemlandet. För det 
vänliga mottagande den fått i m ånga hem 
och i olika kretsar äro vi mycket taå· 
samma. Vi stå ock i stor tadsamhetssl,uld 
till våra prenumerantsamIare som så 
oegennyttigt arbetat för tidningens sprid· 
ning. Då vi på grund av vårt ringa antal 
personliga krafter i hemlandet äro i hög 
grad beroende av detta vårt organ för 
a tt sprida kunskap om ver1,samhetens ut
veckling på fältet och därigenom väcka 
intresse och förbön, är det av stor bety
delse att vår tidning blir läst så vidsträckt 
som möjligt. Vi våga därför bedja om 
samma vänliga mottagande av densamma 
under det kommande året som hittills. Ja, 
kunde vi få räkna med ett ännu större 
antal prenumeranter, vore det synnerligen 
uppmuntrande. Det kritisb läget i värl· 
den icke minst för den kristna missions
verksa mheten, den starka frammarsch 
mörkrets rike gör och den energi dess 
representanter utveclda ställer stora krav 
på Herrens folk att med all kraft deltaga 
i den heliga striden. Den stora mottag
lighet för evangelium, som nu förefinnes 
bland alla folkklasser i Kina, och <len and
liga livaktighet, som förspörjes hos de in
födda kristna, manar oss att med allvar 

och nit utföra den gärning missionens 
Herre anförtrott sin församling. Vi behöva 
grundligare lära känna missionen, de svå· 
righeter den har att l,ämpa med och de 
segrar den vinner, a tt vi må alltmer väc· 
kas till förbön och vårt liv bliva allt ri
kare på tacksägelse. 

Tidningen kostar: helt år kr. 2: 25, 3 
kvartal kr. 1: 75, halvår kr. 1: 25, 1 kvartal 
kr. O: 90. Sänd till utlandet l,os tar tid
ningen kr. 2: 75 pr år. 

Prenumera tion kan verkställas både på 
postkontoren och på Sv. Missionens i 
Kina exp., Drottninggatan 55, Stockholm. 
Enligt nuvarande bestämmelser för post· 
befordringsavgifter blir det emellertid för 
Missionen fördelak tigare om prenumera
tion verkställes å vår exp., varför vi sär
skilt anbefalla detta tillvägagångssätt. I 
så fall sändes tidningen, om så önskas, 
även i enstaka exemplar, såsom utgivare
l'0rsband till de olika prenumeranterna. 

PrenumerantsamIare, som verkställa 
prenumeration å närmaste postkontor, er
hålla mot insändande till expo av postens 
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 från expe· 
ditionen. 

Redaktionen. 

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

Telefon: 104459. 105473. Postgirokonto n:r 50215. 
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ANSVARIG UTGIVARE: E. FOLKE. 

DE VISE MÄNNE N OCH DERAS VANDRING."" 
Mat. 2: 1-12. 

De vise männens vandring från 
fjärran österIand för att giva den ny
födde judakonungen sin hyllning var 
början på hednafolkens vandring fram 
till Frälsaren. Det är därför ej blott 
omkring ett minne, som vi i dag äro 
samlade här, utan det är omkring nå
got, som alltjämt pågår. Ja, vi, som 
äro samlade här, äro ju själva med på 
den vandringen och vägen. Låt oss då 
betänka vad vi ha att lära av de vise 
männen och deras vandring. 

Först skola vi stanna inför, att de 
vara v i s e män. Vari bestod då de
ras vishet? De voro astrologer, de 
tydde stjärnornas hemligheter, men 
deras vishet bestod också i något me
ra: De kunde' urskilja Guds maning, 
och de vara visa nog att lyda ma
ningen och söka upp den nyfödde ko
nungen samt giva honom sin hyllning, 
fastän han låg i ett stall, i en krubba. 

* Anteckninga!' från rni~sioni.i\' Ca'/'l P. 
Blom.~ predikan vid miss ionshög tiden i Betes
da.kyrkAn , Stockholm, 'fl'cUolldagen 193i5. 

Detta är den sanna visheten. och 
därför talar Paulus om att han fått 

nåd och apostlaämbete för att upp

rätta trons lydnad bland alla hedna

folk (Rom. I: 5). Trons lydnad är 
första steget på vägen till Frälsaren. 

Det gäller att taga alla slags. tankefun

der till fånga och lägga dem under 

Kristi lydnad (2 Kor. 10: 5). Detta 

betyder ej, att vi icke skola använda 

vårt förstånd. Vi böra använda det 

och alla andra gåvor vi blivit välsig

naGe med. Men det betyder, att vårt 

förstånd skall vara under Kristi lyd

nad, en Kristi lydige tjänare. Så 

slippa vi att vara på heden och få 

komma in i helgedomen. Det gamla 

svenska ordet »hedning » betyder »den 

som är på heden" . Genom trons lyd

nad slippa vi från heden in i helgedo
men och bliva också i stånd att hjälpa 

andra från den ökenartade, öde he. 

den. I den gärningen behöva vi ej 
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följa irrbloss utan få vandra i ljuset 
från ovan. 

Vi övergå alltså till att tala om de 
vise männens van d r i n g. Det står 
ej så mycket därom i berättelsen, men 
vi förstå, att färden var lång och svår. 
Stjärnan ledde dem emellertid, och 
det var ingen fara så länge de vand
rade ledda av stjärnan. Det var först 
då de gingo efter sitt eget förstånd, 
utan att hava det lagt under Kristi 
lydnad, som faror hotade dem själva 
och deras uppgift i världen. Även då 
tog sig emellertid Herren an dem, 
trots deras misstag och all dera.s svag
het, och de blevo räddade från Hero
des i Jerusalem och åter införda på 
den rätta vägen. Det är som om 
Herren nu sade, såsom pan säger i 
J es. 6S: 8, då han talar om sitt folk 
under bilden aven druvklase: " För
därva den icke, ty välsignelse är däri. " 
Och så tager han sig även an oss trots 
våra misstag och all vår svaghet. 

Profeten Mika har i 2: 13 ett ord 
om vägbrytaren. Det största hindret 
för fruktbärande tjänst ligger säkerli
gen oftast hos oss själva, men väg
brytaren drager ut och utför sitt verk 
först i oss och sedan framför oss, och 
så kunna vi bryta oss igenom och bli
va vägbrytare och vägvisare. Då få vi 
ofta erfara, huru Herren bryter fram 
på platser, som vi minst väntat det. 

En av våra gamla vänner från vårt 
Honandistrikt heter Chi U en-hsioh. 
Han hade fått höra evangelium genom 
en granne och ville nog höra Herren 
till, men han var bunden i opielasten 
och spelpassion. En dag var han ute 
för att samla bränsle, utsugen som 
han var av fattigdom, hunger och 
opium. Han hade skadat sin fot och 

kommit till den punkten, att han ej 
längre kom undan Gud. Så började 
han bedja, bad om förlåtelse och om 
att få bli använd av Gud. Han fick 
kraft i foten, gick hem och blev en 
förändrad man, en Guds tjänare, ge
nom vilken andra också blevo föränd
rade. Han kom till oss i Yuncheng 
och genom honom leddes vi till Ho
nan, dit det ej tidigare varit vår av
sikt att sträcka vår verksamhet. 
Även vi skulle vandra som vägbryta
re och vägvisare. Det kan kosta på 
att så göra, men må vi släppa till oss. 
Och får Herren intaga sin rätta plats 
hos oss, bliver det oss ej för svårt. 

Så komma då de vise männen fram 
till målet för sin vandring, och vi få 
stanna inför h y Il n i n g e n och g å
vor n a. Då de kommit fram står det, 
att de gåvo sin hyllning och sina gå
vor och vi böra lägga märke till, att 
det va,r f ö r s t h Y l l n i n g och s e
d a n g å vor. Det är visserligen sant, 
att gåvorna kommo mycket lämpligt, 
ty Maria och Josef behövde den hjäl
pen i och för resan till Egypten. Men 
det var ej det viktigaste. Nog hade 
Herren kunnat förse på annat sätt. 
Det som var oundgängligt nödvän
digt var att de vise männen komma 
fram och funno Frälsaren. V åra of
fer få aldrig bli ersättning för vår 
hyllning. Må vi aldrig söka komma 
ifrån att ge oss själva genom att giva 
gåvor. Då vi ge oss själva åt Herren, 
då först kan han ge sig åt oss. Då vi 
givit Herren vår hyllning och han så
lunda blivit målet för våra liv, kunna 
vi likt de vise männen föras vidare 
framåt för att "vinna vårt eviga väL>, 
vilket ej ' kan ske utan genom att ge 
sig själv åt Frälsaren. 
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Detta är något som vi böra komma 
ihåg även i vårt missionsarbete. De 
hednakristna få ej fråntagas för~ånen 
att ge sig själva och sitt. Gud vill ta
ga emot de små offren, som de i sin 
fattigdom och svaghet kunna ge, och 
vi böra hjälpa dem framåt i detta hän
seende, söka få dem fram till att me
ra få 'del av offrandets välsignelse. 
V år uppgift tages härigenom icke 
ifrån oss. Vi skola blott vara på vår 
vakt, så att vi ej gå i vägen för dem 
som vi vilja hjälpa framåt. 

Så är det till slut också ett ord om 
å t e r f ä r d e n. Herren hade en me
ning med att de icke skulle gå samma 
väg tillbaka. Därigenom omintetgjor
de han Herodes onda planer. - Det 
gäller även för oss att ha ögon och 
öron öppna och låta Gud föra oss på 
andra vägar än dem vi tänkt oss och 
som synas oss banade och kända. Vi 
få ej nöja oss med och mena allt vara 
gott och väl då vi nått fram till en gi
ven punkt. Det som ligger framför 
är alltid det som är viktigast. Och 
faror lura på den självtänkta, till sy
nes banade stigen. Herodes finnes än 
i dag, och vi behöva vara på vår vakt, 
så att vi ej gå hans ärenden. Det sker 
så lätt om vi anstränga oss för att sö
ka hålla fast vid egna tankar och pla
ner. Må vi aldrig sitta fast på något 
sätt utan a'1ltid vara redo att på Guds 
kallelse vandra framåt, även om det 
blir på nya vägar. - Ja, må vi i dag 
få uppleva en invigning till ny tjänst, 
få nåd att sluta förbund med Herren 
vid offer (Ps. 50: s),så att våra gåvor 
bliva invigningsoHer och vi även ge
nom dem komma längre fram, närma
re målet. 

Trettondagens missionshögtid. 
Även innevarande år ,firade Svenska 

Missionen i Kina Trettondagen en mtis
sionshögtid i Betesdalkyrkan, Stockholm, 
och även denna gång minnas vi ·denna 
högtid med stor glädje och tacksamhet. 
Vi, som fin go vara med, hade stor anled
ning tiH tacksamhet Odh 'glädje på grund 
av ·förnimmelsen av Herrens närvaro, 
hans välsignelse och ljus. 

Efter gemensam sång talade doktor Earl 
Fries oc;h erinradedärYid om ordet: »Hil
intilIs ,har Herren hulpit.» - Även vid 
detta årsskif,te kunde ,'Ii såsom missions
organisation a,'läggadenna ·bekännelse. 
Det ekonomiska Ilägethar under hösten 
ofta synts botande. Vi ha ej under hösten 
och ej heller vid årsskiftet kunna·t sända 
ut medel till Kina ,j förskott, såsom vi i 
regel annars kunnat göra, men Herren 
har hulpit oC'h fyllt behoven för 1934. 

Då tex.torden d'örsta .gången uttalades, 
hade Gud gripit in vid ett kritiskt tiHfälle. 
Låt oss stanna något inför vad som före
gick Guds ingripande då! 

Berä.t.telsen visar, alt man slwdJat bort 
avgudarna, Baalerna och Aslarterna, oc:h 
tjänade Her·ren allena, samt a tt man sagt 
tiII Samuel: »Hör icke upp att ropa för oss 
till Herren, vår Gud, att 'han må fr älsa 
oss» , ' och sluHigen att Samuel offrade hel
oHer till brännol1fer ooh bad. 

Ä ven vi beh'öva helgas och renas, väl 
ej från tillbedjan av Baal- och Astartebil
der, men från det som dessa kunna sägas 
symbolisera: njutningslystnad, bekvämlig" 
het och sjä>lviskhet eller, som det numera 
ibland kallas, »jagisklhet». Odh "Ii behöva 
mana våra förebedjare: Hören icke upp 
att ropa ,för oss till Herren. Vi tacka 
varmt våra trogna förebedjare för för
böner, som framburits, men vi behöva 
allbfort ,förbön. Behoven äro stora och av 
många olika slag. Hören -icke upp att 
bedja! 

I samband med bönen frambar Samuel 
offer. Hans O'lifer var tydligen et.t förs'o
ningsoffer, vilket vi ju ej ,behöva fram
bära. IvIenoss mllkommer {jet att fl"am
bära tackoffer. Vi .böra frambära tack
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offer rör Hel'rens Jesu offer, försonings
offret som evigt gäU'er, såvM som ,för allt 
\"~id yj såsom individ'er och mission fått 
erfara av Guds trofasta ol1lvårdnad och 
kiil"lck »Så låt.om oss dki, genom honom 
alltid till Gnd 'frambära ett lovets of,fer', 
det iiI" 'cn frukt iuran läppar' som prisa 
hans namn.» 

* 
»Kinalänkarnas Kön> i Stockholm sjöng 

l'1l sång e-fte!" det doktor Fries ta'lat och 
likaså efter missionär C. F. Bloms pre
dikan, som refereras i np;pbyggelseartikeln 
i detta nummer av väl' missionsticlning. 
Det värmde våra hjärtan at.! lyssna till 
»Lälukarnas» vackra sång och en .gripande 
stämning radde under missionär Bloms 
predikan. Helt visst blev den till väl
signelse och hjälp för många av å'hörarna. 

Missionssekreterare Martin Linden fram
bar först en 'hälsning från Betesda·kyrkans 
förre pastor, Fritz Peterson, som nyligen 
besökt S. M. K:s fält i Kina ooh i brev 
till missionsförest. Folke ski'ldrat sin resa 
Jlki detta fält. Vidare lästes utdrag ur fru 
Ingrid Malms brev om Margit Erikssons 
sjul<clom och hemförlovning, · vilket brev 
val' -infört i ,fön'a numret av Missionstid
ningen Sil1ims Land. Det var en gripande' 
stund, då vi så ställdes inföl' Ibilden av 
vår kära hemfö·rlovade Margit Eriksson, 
och sä!kert vi'lle många av åhörarna göra 
iVfargits "bön: »Gud, lägg mig djupt ned i 
stoftet vid ditt kors, a tt världen Iå se den 
Fl'älsare, jag äger!» tm sin egen. Vi tro, 
alt också härigenom den önskan giek i 
uppfyllelse, som missionär Blom uttalade 
i sin predikan, och som ti referatet formu
lerats: Må vi, .. ,fä nåd att slu.ta d'örbund 
med Herren vid o~fer, så att våra gåvor 
bliva invigningsof,fer! -

Sparbössemedlen och offergävorna, som 
insamlades vid högtiden, uppg,ingo tillsam
lTIans lil'! ett belopp av 1,133: 70, även det 
en stor anledning tiH glädje och tack
samhet. 

»Taeken I-Ten'en, ty han är god, ty hans 
nfld varar evinnerligen» (Ps. 107: I). 

M. L. 

Missionstidningen Sinims Land. 
Hänvisande till prenumerationsanmälan 

i förra numret av ?vrissionstidningen Si
nims Land vilja vi än en gang vid början 
av detla nya ~Ir vädja till vår·a vänner 
att hjälpa oss få så många prenumeranter 
som möjligt. Vi våga tro, att vår tidning 
har en uppgift och ett budskap. Och ju 
flera prenumeranter desto . större möjlig
het blir det ·för oss alt tllröra uppgiften 
och få ,budskapet framfört. 

Provexemplar sändas på begäran gratis 
och portofl' itt från Svenska Missionens i 
Kina Exp., Drottninggatan 55, Stockholm. 

Till alla, som prenumererat, och särskilt 
till aUa som arbetat för att sprida Mis
sionslidningen Sinims Land, rildas här
med "årt varma och vörds'amma tack. 

Bönemötena för S. M. K. 
Bönemöten för S. M. K. hållas i Betesda

kyrkan, Floragatan 8, Stockh'olm, varje 
tisdag kl. 7 e. ,il. 

På S. M. l(:s Exp., Drottninggatan 55, 
hållas bönestunder kl. 2 e. m. fredagarna 
den 1 och 15 febr. 

"armt välkomna till bönemötena på 
båda dessa pla lser! 

Kinaiänkarna i Stockholm, 
Kinalän-karnas symöte i Stockholm hälles 

v. G. på S. M. 1(:s Exp., Drottninggatan 55, 
unsdagen den 30 jan. kl. 7 e. m. "iil
komna! 

Månadsmöte. 
. Fredagen den 8 · febr. kl. 7 e. m. an

ordnas Y. G. ett s. k. månaclsmöte,. på 
K. F . U. ;H., Birger Jarlsgatan 35 (illgång 
[ran Sniekarcgat'an), Stockholm, varvid 
missionär Aug. Berg och fröken Lisa Blom 
ko 1111nCr a tt tala. Efter egen tliga mö
tet anordnas servering mot vanlig avgift. 
Varmt välkomna! 

Visa tidningen !/Jr edra vänner 
och bekanta och uppmana dem att 
prenumerera II densamma I 
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En hälsning från Kina. 
(Fods. fr. fÖreg. n:r.) 

En serie c\'angeliska mölen lJagmgo i 
1'1Ichcng, vilka leddcs av elt p ar infödda 
nangelister. BrodcI' Lindcr berä ltade att 
han blivit omvänd till Gud i Betesdakyrkan 
i Slockhohll och blivit avskild som missio
niir i Betlchcmskyrkan i samma stad. Han 
hadc nu f ått se både sin egen och övriga 
stationer allt mer och mer utvidgas un 
der Guds ledning och rika välsignelse. Han 
var nu elen äldsle missionären på S. M. K:s 
fält . 

Vi hade hoppa ts att även Ll göra å ter 
r esa n till Tungehow med buss hur skröp
lig den ä n var. Men någon buss behagade 
ej g{l, Vi \'0 1'0 därför hänvisade a tt. skaffa 
kärra igen. Vägen, vilken med buss had e 
lag it 11 gra timmar, tog nu nästan hel a da
gell i anspr[lk. Men vi kommo doel, i tid 
tör att på kvällen Mer ha ett möte i Tung
chow. Det var ej utan en viss tillfreds
~ täll el se jag tä nkle på att jag nu end ast 
hade Cll dagsresa kvar m ed I< ärrsk juts, in
nan jag i Tungbvan åtel' skulIc n<1 jä rn
vägslinjen, \,i!I<('J1 slulne befo rdra mig 'iill 
nästa Hill. 

}, ven den dagsl'cs<ln gick lycklig t. Den 
förde oss över en mindrc och en s törre 
flod. Dessa flodövergångar kan ha shIa 
risker, oeh man är tacksam då man I,om
mil över . Även i TunglnvalJ hade vi pll 
kviillen ett lit e t möle. På sömu blev fö ga 
a ll bel·älma. Jag va j' trölt nog att kunna 
sova nä l' som helst och nära på hur som 
hels t. Vi h ade just berett oss p~i att gå till 
vila, cia brodel' J. Aspberg fr ån Shanhsien 
kom föl' alt El ddgöra med broder Styre
Iius i vissa frågor. H.ådplägniugen tog 
flera timm;lr i anspdk, och \'id femtidl'.u 
P;I morgonen m ås te vi upp föl' a tt kom
ma med ti'lge t. 

Jag fick nu säga farviil till milJ gode 
hl'oder Styrelius, som med sådan omsorg 
s tyrt för mig ulJder v;lr resa . Mer! glädje 
såg jag på pråmar och på olika raststäl
lell undel' Hirden 'hans Yfll'mrl missiommit. 
llan begagnade i sanning varje »Iägligt 
tiIJJälle» a lt deJa ut traktater och komma 
i samtal med m änuiskor. Rastade vi vid 

Illi go t viirdshus med an V ~l l'<l ås nor belade 
och vi själva fingo något till livs var han 
str:l x redo fl Il samla barnell och skaran 
av lJyfikna omkrilJg oss föl' a tt för dem 
sjunga och predika evangelium. Det val" 
ma intresse och den brödrakärlek, vilken 
kom till synes missioniirssyslwnen emel· 
lan, värmde milt hjärla . Dc dcJtogv S~l 

V:trJl1t med varandra och gladdes storligen 
;H varandras arbete och framgångar. Mot 
mig som deras gäs t bevisades så mycken 
kärlek och gäs tfrihet, a tt jag i detta s tycke 
blir en gii ld enär St\ länge jag lever. 

Ett stycke p å vägen hade jag I'essii ll
skap med broder Aspberg. Han hadc rest 
till Tungkwan end as t föl' att radgöI'a med 
brodel' Styrelius om ett a llvarligt sjuk
domsfall inom missionä r skåren oeh någr a 
övriga verksamhetsfr~gor och följde nu 

. med hem till sin s ta tion . Det var så in
tl 'cssant alt få samtala med broder A. och 
alt se honom utpel<a by efter by med 01'- . 

den: »Där ha vi cn gr upp troende» och 
»diil' bol' för samlingsmedl emmaJ'», och 
»r1 ä r finn es fl era sö kare efter sa nningen.» 
Hela trakten fick h ärigenom ett nytt in
iresse för mig. Vid Loya ng var ,,<'innern a 
F.ngbäeks och bl'oder Malm nere vid t[lget 
och bjöd p å kaffe. Broder E. skull e följ t 
mig till Chengehow, där jag h ade alt byta 
om tag för Hankow. Genom syster Margit 
Erikssons ~jukdom \'ar han förhindmd 
att nu göra mig r essä llskap. Men i bro
derlig omsorg h ack h an telefonerat till 
nilgon bekant engelsk metodistmi ssionär i 
Chengchow, ~om lovat a tt vara mig till 
hjälp. 

Så ber jag till s ist a lt Hl framföI 'a samt
liga missionärers och de kära tl'oende Id
nesernas varma hä lsning sflväl som min 
egen först till S. M. K:s styrelse, ombud 
och många vänner i Sverige. Det har fröj
dat mitt hjärta att se och få höra kine
sernas ödmjuka och tacksamma hälsning. 
Ofta ha .de framburit den med av djup 
rörelse vibrerande röst oeh med t~lrfyllda 
ögon. I rikaste mån h a r jag fått se hm 
förbön och oUcr bär underba r frukt och 
kommer igen med välsignelse. Lå tom oss 
ieke förtrötta~ att göra vad go tt är, ty om 
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vi icke uppgivas, så skola vi, när tiden äl· 
inne, få inbärga vår skönJ. Gal. G: 9. 

Jesu kärlek förbundne 

Fritz Peterson. 

.Godhet allenast och nåd , ... 
Shanghai den 17 nov . 1934. 

(Utdrag 111' privat brev.) 

Dessa ord ur den 23 :dje psalmen ut
lrycka just vad jag känner vid framkom
sten till det land, till vilket Herren själv 
kallat och fört mig. 

Godhet allenast och nåd är det, att Gud 
såsom svar på mångas böner gett oss en 
så god resa. rl'lå vi nu icke glömmn bort 
att tacka honom för detta. jI"lellan Singa
pore och Manila hade vi visserligen storm 
i två dygn. I tolv timmar körde vi un
dan vind och vågor. Anledningen till att 
kaptenen gav order att vända var dock 
icke så myckct själva stormen som det aH 
komma från området för en tyfon, om 
vars ankomst vi blivit varskodda. Kapte
nen hade en gång varit ute i ett sadant 
oväder men ville inte göra om det. Och 
att döma av de förödande verkningar, en 
tidigare tyfon anställt i Manila, kan man 
förstå, att det inte är roligt råka in i en 
sådan. 2,000 människor hade då omkom
mit, massor av grova träd ryckts upp 
med rötterna, taken hade blåst av och sju 
ångm·e drivits upp på land. - A v de 45 
dygn, som vår resa tog, hade vi dåligt vä
der bara i två. »Godhet allenast.» 

Det är den 15 nov., dagen för vår an
komst till Shanghai. Vädret är strålande. 
Vi stå på däck och se oss förväntansfullt 
omkring, då »Tancred» går uppför floden. 
Båttrafiken är livlig här på den blå flo
dens gula vatten. Det är så mycket nytt, 
som fängslar ens intresse. Nu höres väl
diga tjut. Det kommer från en hop svarta 
grisar, som inte så där utan vidare vilja 
gå i den båt, deras pådrivare ställt i ord
ning för att kanske frakta dem till slak
teriet. Men inte står man rådlös inte. Man 

vet av ett välbeprövat medel. Så kommn 
käppar och störar till användning på de 
arma djuren. Resultatet är syn- och hör
bart: skrik, som betydligt överrösta kine
sernas egna och dånet från maskinerna, 
och grisar, som funno för gott att lyda. 
Att österlänningen inte är samvetsöm, när 
det gäller att behandla eller, rättare, miss
handla sina husdjur, ha vi fått .belägg för 
tidigare under resan . I Manila t. ex. fingo 
istadiga åsnor och tföga bufflar mycket 
stryk. För djur och medmänniskor har 
folket inte det medlidande, som endast 
Kristus kan lägga ned i hjärtana. 

Vid landningen i Shanghai omringades 
båten aven väldig skara kineser. Men 
polisen avspärrade ett område, där vi 
kunde gå lugnt och sakerna föras i land. 
Kinesen ser tillfällena till tjänst och l<an
ske ännu mer förtjänst. Han anses som 
materialistisk. Men det är ju ej så under
ligt, ty det är många om brödbiten, och 
utsikten att nödgas svälta är verkligen 
stor. 

Kinesen är inte så ful till det yttre, som 
jag tänkt. Ja, jag ser nu, att den föreställ
ning, jag haft om kinesen, är ganska fel
aktig och närmast en karikatyr. Detta var . 
ju en angenäm edarenhet. Men de ha sjä
lar, vilka behöva födas »på nytt till ett le
vande hopp, till ett oförgängligt, obe
smittat och ovanskligt arv, som i himme
len äl" förvarat» också åt dem. De behöva 
få veta mer om honom, som helgade sig 
»till ett offer för dem, på det att ock de 
må vara i sanning helgade». Det är god
het allenast och nåd att få vara med i den 
uppgiften att bringa dem detta budskap. 

I dag voro Ringbergs, Gerda earl<'m och 
jag bjudna på middag hos en troende ki
nesisk familj här i staden. Det var verk
ligen intressant att se, med vilken färdig
het de ato med pinnarna. Nog fordras det 
träning för att bli så skicklig. Jag hade 
förstås svårt att manövrera dem. Omsider 
lyckades jag dock bli mätt av den för öv
rigt goda maten. 

Nu skall jag stanna några dagar här för 
att sedan i sällskap med några andra från 
Tyskland kommande missionärer resa till 
språkskolan . Var snäll och bed att Gud 
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må ge mig spräl,et. Han kan och vill 
hjälpa. Ja, för honom är intet omöjligt. 

Vi ha besökt »Bethel-bandens» huvud
kvarter häl' i staden. När vi kommo dit 
Vå morgonen, var en stor skara samlad 
till gudstjänst. Det är flera s. le »band», 
som fara omkring inne i landet och för
l,unna ewwgelium och som få vara till 
mycken välsignelse för sitt folk. 

Här på Kina Inlandsmissionen blevo vi 
väl mottagna. En av dess missionärer, 
Mr. Barling, var nere och hjälpte oss vid 
tullundersökningen, varvid allt gick S" 
bra. 

Om tisdag, den 20, fortsätta Paul-Georg 
Svensson och folke Persson sin resa här
ifrån med båt till Tientsin och sedan med 
andra fortskaffningsmedel till Mongoliet. 

När vi anlände hit, hade v) flera väl
komsthälsningar från våra kä'ra däruppe 
på fältet. Uppmuntrande yar det alt få 
dessa, och det skall bli så roligt möta dem 
alla till våren. 

Med hjä rtlig hälsning till Er alla. 
Din alltid tillgivne 
Se/frid Eriksson. 

>En öppen dörr.• 
.Se, jag har IdUI d 'g linna en 

öppen dörr.. Uppb. 3: 8. 

Genom de orden kunna vi tolka de käns
lor, vilka fyllde oss, när vi gingo frän 
hem till hem i byn J)Dangdjia»! Hemmens 
dörrar stodo öppna för oss och mången 
hjärtedörr för v3rt budskap! 

Uur jublande glad en liten gumma,som 
var här under »-Bethel-bands» möten, blev. 
när hon fick höra, att vi tänkte oss till 
hennes by. Hon är verkligen ett litet sol
sl,en, som lyser för sin Ivlästare. Inte för
står hon mycket av läran, men en stark 
tro har hon. Nu är hon med på dopklas
sen. Det är ett bönesvar; hon var näm· 
ligen så orolig att hennes man sl;ulle 
hindra henne, men till vår stora glädje 
sade han ja. Vi gingo som sagt till olika 
hem och naturligtvis även till detta. Den 
lilla gwnman var så ivrig attocks:, hennes 
anhöriga skulle Hl höra om Herren. Man· 
nen blev nog påverkad av Guds Ande. fasl· 
äll han j just då villebcslämma sig rör 
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alt tro. Bed särskilt för den kvinnan och 
hennes hem. 

När vi på fl'edagskvällen anlände till 
byn. följde en hel slwck barn och några 
vuxna med till den gård, där vi skulle bo. 
De voro mycket nyfikna, ly de hade ej sett 
utlänningar förut. Därför var det ingen 
svårighet att draga till sig uppmärksam· 
het. Men det var ju ej till oss utan till 
viir Frälsare, som vi ville draga deras 
uppmär]<samhet. Dock det ena fick tjäna 
det andra. Bibelkvinnan började tala till 
den grupp, som samla ts. Så ringo de Hira 
sig körer, vilka vi sedan sjöngo med dem 
gång på gång. 

Under de följande dagarna var jag mest 
tillsammans med vår hibelkvinna och hör
de på, när hon talade till hedningarna, 
medan Maja Lunc1mark samlade de troen
de kvinl10rna för att uppmuntra Otl1 

hjälpa dem. Om och om igen ljöd bud
skapet om synd och frälsningen från den
samma. Inom parentes sagt så är ju synd 
ett så okänt begrepp för många hedningar 
i Kina, alt det tar tid bara att förklara 
för dem, vad det innebär, och Hl dem alt 
förstå, att de alla ha synd. 

Redan första kvällen hade den ena kvin
nan i huset där vi bodde visat sig villig 
att tro på Jesus. Den andra - vår värdin
na - var troende föru t. - Påföljande för· 
middag voro vi särskilt ombedda att kom
ma till ett hem, för att dc skulle få höra 
evangelium. Där var det två kvinnor, som 
böjde sig inför Herren. En av dem var 
opierökerska och såg mycket klen ut. 0, 
att Gud finge göra henne fri från opie
kravet! Vid två tillJ'ällen bådo de oss kom
ma över igen och bedja för dem. Sista 
gången var samma morgon vi skulle läm
na byn. Vid det tillfället lästes det för dem 
det sköna ordet ur Joh. 6: 37 om att Jesus 
ej kastar u t den. som kommer till honom. 
Så visade de oss ett papper på vilket opie
rökerskans man hade skrivit upp en del av 
det han vid bifrelkvinnans besök hört om 
Herren Jesus. 

En kväll kom det två skolungdomar sär· 
skilt för alt få undervisning i den nya 
läl·an. - På söndagen fingo vi vara med 
0111 något, vilket jag räknar till de skönas le 
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minnena fdn de dagarna. Vi hade gått 
ned till det hem, där den sjuka kvinnan 
J;odde , som Maja Lundmark skrivit om. 
Först Sflg det ut, som om inga åhörare 
skulle komma, och vi hade så när bestämt 
oss "ll gå Ull en annan plats, men så bör
jade de komma den ena eHer den andra. 
Vår bibelkvinna begynte så tala, och rätt 
som det var ställde hon en fråga direkt 
Ull en kvinna: »Vet du "em Jesus är?» 
Svar: »Nejb) Så fortsatte hon att för
kunna om Jesus. Om en stund ljöd 
,:tter en fråga: »Varför behöva vi Jesus?) 
Samma kvinna, som förut svarade, sade 
nu: ))För syndens skull!)) - Det är inte 
alltl, som S~'l snart f~ ldart för sig vad 
saken gäller! - Innan den lilla sl,aran av 
lyssnare gingo hem den kvällen, ljöd upp
maningen till den, som ville tro på Jesus, 
a Lt dröja kvar, Den kvinna, som Iöru t S:l 
uppmärksamt lyssnat, stannade. I ett när
gränsande rum gingo vi in, kröpo upp 
prl »kangem) tillsammans med henne och 
ännu en, som ville tro. Där vid ljuset av 
den kinesiska oljelampan voro vi samlade 
inför lIerrens ansikle, och de båda hed
nakvinnorna fingo höra mer om honom, 
som dölt pa lwrset för deras synders skull. 
Sfl böjde vi knän gemensamt och de fingo 
lära sig säga efter var sin bön. Må Her
ren fullhorda silt verk i deras hjärtan! 

Ja, sa mötte Herren en själ här och en 
där. Hur djupt han HItt verka i deras 
inre, veta ej vi, men han som ser till hjär 
tat, han vet, och han är mäklig att föra 
dem fram till hela sanningen. 

Bedjen för alla dessa, som upplevt na
got nytt i sitt liv! Bed Hir de små ba rnen, 
som lärt sig sjunga om Herren Jesus. Bed 
för de kristna, a tt de m;'l kunna vara brin

nande för sin l-lerre. I-lur s v~rt skall det 
ej vara för dem, som Sl ~l i en hednisk om
gi vning och därtill ej l,unna läsa sin bibel. 

Men under bönen få vi ej heller glömma 
atL lacka Herren, lör vad han Itl ter oss 
få se - den öppna dörren i hedningarnas 
värld! 

för mig blev delta . mitt första bybesök 
en rik upplevelse! 

Så de varmaste hälsningar till Eder a 11;1 

fr~n Eder lillgivna 

Asl rid Löfgren. 
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ANSVARIG UTGIVARE: E. FOLKE. 

HAN SKALL KOMMA. 

»!l!ed hast skall han koTlt,ma till 
sitt tempel. » Mal. 3: 1. 

»Med hast skall han komma », så 
ljuder allvarligt och mäktigt avslut
ningsordet i den gammaltestamentliga 
profetian, och i fullkomlig samklang 
därmed står Herrens sista budskap 
till sitt folk i nya testamentets tid: 
»Ja, jag kommer snart. » Trofast och 
nådefullt hade Herren under den 
långa förberedelsetiden gjort allt för 
att Israel skulle vara .redo att mottaga 
honom, då han kom. Löftena, offren, 
profeternas utsagor och slutligen väg
rödjaren själv, intet hade sparats å 
Guds sida för att hålla Israel berett, 
och dock måste evangelisten klaga: 
»Han kom till sitt eget och hans egna 
togo icke emot honom. » »Han kom 
dem för hastigt uppå. » 

Vi som nu leva, vi stå ock inför en 
Herrens tillkommelse, som skall även 
den ske med hast. På många sätt på
minner oss Herren därom och vill där
med väcka. oss till att besinna den all

varliga frågan: Äro vi beredda att 
taga emot honom, eller skall hans till
kommelses dag komma även oss för 
hastigt uppå? 

Mera ingående än under någon 
föregående tid vittnar Herren nu om 
att hans dag är nära. Hans ord till 
sina lärjungar före sin bortgång, hans 
apostlars vittnesbörd och icke minst 
U ppenbarelsebokens skildringar kasta 
ett sådant ljus över våra dagars hän
delser, att det borde för oss bliva till 
kraftigt väckande basunstötar: Ja, 
han kommer med hast till sitt tempel, 
den Herre som I åstunden, ja, förbun
dets ängel som I begären, se han kom
mer, säger Herren Sebaot. 

Dagens stora fråga för Guds folk är 
nu: »Vem kan uthärda hans tillkom
melses dag och vem kan bestå, då han 
uppenbarar sig. » Profeten talar om 
en smältningsprocess och om en re
ningsprocess, som de måste genomgå, 
vilka skola få tjäna i hans helgedom. 
Med denna process kan det ej anstå 
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tills Herren kommer. Den måste ske 
nu. Endast renat silver och guld du
ger på den dagen. »Han ska'll vara 
såsom en guldsmeds eld och såsom 
'{alkares såpa ». heter det. 

Smältdegeln behåller han i sin egen 
hand, likaså elden och den renande 
skarpa luten. Och han sätter sig ned, 
läsa vi, under det reningsprocessen på
går. Så sköter han själv sina barn, 
och han gör det med allra största om
sorg och kärlek. Över prövningens 
och lidandets väg stråla alltid dessa 
ord: Nåd och sanning i ljuvlig har
moni. Aposteln låter oss förstå, att 
luttringselden har en dubbel betydelse, 
dels som en prövning av tron och dels 
som en delaktighet i Kristi lidanden. 
Håller tron provet skall det lända till 
pris, härlighet och ära vid Jesu Kristi 
uppenbarelse, och i den mån någon 
här delar Kristi lidanden skall han få 
glädjas och fröjdas vid hans härlighets 
uppenbarelse (l Petr. l: 7; 4: 12,13)· 

Levi söner skulle luttras och renas 
för ett sedan: " Sedan skola de fram
bära åt Herren offergåvor i rättfärdig
het», heter det. Herrens prästerliga 
folk i det nya förbundets tid har ock 
en kallelse, som väntar: »De skola 
tjäna honom dag och natt i hans tem
pel.» Till den tjänsten blir ingen 
skicklig utan att här under prövotiden 
hava låtit Herren fostra sig därför. 

Kanske frestas vi att komma inför 

Herren med våra varför, då hans väg 
med oss synes underlig, ja, kanske 
oförk)arlig. Kanske frestas vi ock att 
misströstande fråga; Skall Herren vin
na sin avsikt med våra liv? i de stun
der, då vi söka bedöma de framsteg 
vi gjort. Kanske ha vi kommit till in

sikt därom, att vi allt mer och mer 
tagit vårt liv i egen hand och dragit 
oss undan Herrens ledning. I alla 
dessa och liknande lägen gives blott 
en utväg att komma till rätta: att helt 
och oförbehållsamt kasta oss i vår 
Frälsares armar och säga; Herre tag 

Du hand om mig och mitt liv och 
fostra mig så att jag må vara redo då 
Du kommer. 

Men under det vi bida efter Herrens 
tillkommelse och söka göra oss själva 
redo för denna väntar Herren av oss, 
att vi också skola söka göra andra 
delaktiga av vårt saliga hopp. För 
Simeon . stod det klart, att Herrens 
frälsning var beredd till att skådas av 
a Il a folk, att även för hedningarna 
skulle ljuset uppenbaras . Därför kun
na VI aldrig möta vår kommande 
Herre och Frälsare frimodiahetmed 

b 

utan att också vi motsvarat denna vår 
Herres förväntan . Om någonsin mis
sionskallelsen varit allvarlig och vik
tig, så är den det nu för oss, »som 
hava tidernas ände inpå oss». 

Saliga äro de tjänare, som deras 
Herre finner vakande och tjänande 
när han kommer. 

E r i k F o l k e. 

Dyrt aktade i Herrens ögon. 
(Ps. 110:15.) 

För nägoll tid sedan lIIeddelade tid
ningarna att ett ungt missioniirspar fran 
Amerika, Elisabeth och John C. Stam dö
dat!; av kommunister i Kina och i ett brev 
tal ar vår mission~r Selfrid Eriksson 
detta nummet· av v~lr missionstidning ock
så härom samlom hunl underrättelsen 
moltogs p fl språkskolan, däl' han nu äl ', 

i 
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I drn t:! ngelska missiDnstidningt:! n »China's 
:\liJlions» för febr, delta al' meddelas, alt 
samma dag, månda gen den 10 dec., som 
telegram härom kom till Amerika, erhöll 
missionär Stams fal' ett brev fran sin 
son, vari denne omtalade, att oroliga för
hällanclen rådde i provinsell Anhwei, där 
han arbetade. Ihn sade ocksfl, a tt han 
mycket väl förstod, vilka faror, som vän
,tad e dem i utförandet av deras arbete i 
Henens tjänst, men tillade, att ·han ej val' 
förskräckt. l detta bl'evinneslö t h an ock
sa elt poem, vilket 'han sade uttryektc 
hans känslol-. Detta hade skri vits mcd 
<>,nledning aven missionär Vinsons mord 
föl' någr a år sedan, och nådde nu missio
Mir Stams fal' samma dag som t elegra m
m e t. Vi å tergiva häl' dctta poem i över
sättning. 

FORSKRÄCKT? 
Förskräckt? - För vad? 

För frihel efter fångenskapens lid ? 
ELI slcq från lidande t ill ljuvlig frid , 
1:;/l slut på livels oro, kamp och strid? 

Förskräcki ? - För del ? 

Förskräckt? - För vad? 
Förskräckt min Jesu anlele all se? 
Vii1ko/llnas hrm, se nådens under ske, 
1'1' såren härlighelens .qlans sig te? 

F6rsl;räckl? För dr!? 

Förskräckt? För vad? 
En blixl - en knall - ell genom borrai 

bröst. 
F-n skymt av m örker - ljus - vad him

m elsk tröst! 
ELI sår likt hans, som oss från döden löst! 

Förskräckl? - För det? 

Förskräckl? - Föl' vad? 
1 döden frukl, där livet frukll ösl slod 
,lU vu.llna steniq åkerteg med blod 
Och bärgu. trälsiu s/älar, skörd sd god! 

Förskräckt? - , För det? 
(Från engelskBIl aV C. p, Blom.) 

* 
Såsom exe mpel på huru H err en förmår 

alt 'hugsvala införa vi också ni' »China's 

L A N D 

:\Jillions)) i översii ttningett brev från mis
sionär Sta ms far till Kina lnlandsmissio
nel15 dirt:!ktor i N. Amerika , Iltgön mdc 
svar p å CI1 kondolea nsskrivelse : 

Trots min sorg måste jag tacka rör Eder 
vänlig~ tjänst och medkänsla. Ni har i 
sanning vurit en far föl' våra kära ,barn. 
De älskade El' och det arbete Ni repre
senterar, Genom Guds Ilad kunna vi som 
CI1 familj säga: »Herren gav och ' Herren 
log. Välsignat vare Herrens nfl mn !J) Han 
vet vad som å l' 'bilsl. Han gav <lem det 
bästa, ett evigt hem hos honom själv. Vi 
prisa Gud, a tt den kiira lilla Helen iiI' i 
try.gghet. Huru detIa skall glädja hennes 
morföräldrar, Vi nppska I ta Edert del
('agande mer än vi kunna Ultrycka. Måtle 
våra käras död bringa Herren mycken 
iira. och må många gå åstad i deras 
ställe! - _ 

Missionstidningen Sinims Land. 
Vid denna tid på åre t brukade vi förr 

alt utan begäran ulsiinda pro\'exem]llar 
av vår missions tidning till personer, vil
kas adresser vi ha på ex p editionen, prl 
grund av ändrade bcstiilOl1lelser för ut
sändande flV utgivarekol'sband kunna vi ej 
nll 'handla på detta siilt. Vi vore emeller
tid mycket tacksamma, 0111 dc av y~\ra 
v~nner, som kunna spri chi provexemplar, 
su nde oss ett meddelande härom. Vi sända 
då sådan a grutis och pol'tofritt. 

Vi bedja oek at t nu få uttala elt varmt 
',ack för förbön oehhjälp med anskaffan
Uet av prenumeranter, Må \'i saväl som 
vår lidning alltfort HI vara inneslutna 
missionsvä nnernas kärleksfulla in tresse 
och förbön. 

Ficksparbössor - KinaJänkens tack
offer. 

En av våra nitiska och varmhjärlade 
))Kin~länkan) har kommit med ett förslag, 
att Yl. skulle låta lillverka fieksparbössol', 
lampiIga alt all lid ha med i viistfickan 

i 
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eller väska n. Meningen V,lr, a tt IDan sl,lIlle 
hn dem till hands, d å m an Yil le och kund e 
göra en inbespa rin g eller av Gud mana
des göra en uppoffring för mi ssionen , så 
a lt man genast kunde förverkliga avsikten. 

Från samme person hal' ocks[t kommit 
en gr ip a nde vädjan riktad särskilt till all a 
»Killnl ä nkaJ")), lir vill,en yi hiir göra ett 
utdrag: Mäste ej yi , som fätt Srl m ycket, 
vara m ed för att behoven sl,ol a fyllas för 
Yåra kamrater, so m vi d elat viilsignelserna 
med linder sa mfln ga hiirliga »vecl;or» , och 
som IIll s tå tHirute som våra sä ndebud? 
Ell er voro vi ej med om a lt bedja ut dem? 
VOI'O v i ej med oeh vinkade, då de reste? 
Var det e j e tt Jörte om hj iUp och förbön, 
som Yi gävo dem i avskedets s lund ellcr i 
breven vi sänd e? - Jo , jag yal' mcd och 
jag vill uppfylla löftena inför Gud, ~iyen 

0111 det inncbii r n ågo n försakelse! - Sä 
tycker jag ln ig höra svarct från dc 700 
länkarna runt Sveriges land. 

Så Hlng t förs lagssUiIla r cn. Till detta yil ja 
v i hlo tt till ägga, ntt ficksp arbössor nu ·fin
nas fiird iga, och a tt sflda na såvä l som yan
liga mi ssio nssparbössor sändas lwslnads
frilt om bc"äran därom insänd es till S. 
M. I{:s Exp. , Drottninggatan 05, Stockholm. 

Bönemötena mr s. M. K. 
\"i bedja härmed få påminna om böne

s lunderna Jör S. ?vr . K., vilka, såso l11 vi 
förut meddelat, hållas dels varje ti sdag 
mellan kl. 7- 8 e. m. i Kina rummet, Be
tcsdakyrl;an, Flol'agalan S, S lockh olm, och 
dels val"Cl lln an fredag kl. 2 c. m. på Sven
ska iVfissione lls i Kina Exp., Drolllling~ 

galan 55, Stockholm. De närm (lste fl'e
dagarna, som det sistnämnda mötet h ålles, 
bliva v. G. den 15 februari och el cn 1 mars. 
Väl komna! 

KinaIänkarna j Stockholm 
samlas I iII möte på vår expo torsdagen den 
11 febr. k/. /" e. m. Välkom na ! 

Familjenytt. 
i\ t missionäl'sparct Morris och Caro /n 

Beryliny fö ddes dcn Hl sis tl. dec. en son . 
Vi gra tulera och tillön sk a varmt hela fa
miljen Glids rika Yälsignclsc. 

~IÖ~' 

Trygg på den ' plats, där man blivit 

ställd av Gud. 

Hwaining dcn IS d ec: . Hl3 1. 

)An varnr såningstidcn , ~ill är det 
Rl\uct sdng, sc'n IWJlIn1cr skördefriden 
för Henens al'belslag. Då sko la Her
ren s trogna , sonl burit- dHgcn s tv~mg, 
fä bäl",a ldir\"rtI ' 1110glla vid ~illg 1 ;'ll's 

. jll.uclsflng. , 

»AlJ c man samlas om edelb,lrt il m e i hal
lCn», så ljöd c tt rop på gärden härom
dagen . Genom dc lunna briiddörrarna 
uppf atta alla ka l lelscn, diir vi ii l'o i vära 
rUI11, och in0 l11 några ögo nblick sitta Yi 
biiukade rör att El höra, vad det iir fr~lga 
om. Diir JnUIII1Ie s tar ;'1'11'. :'I-fail' , förcståll
dar en för spl"åkskolan. Han ser sä a llva r
li g ut Itl!. Vad sorgligt kli' h an IlIallllc a lt 
beriilta? 

Omkring dcn 13 dennes bröt sig en röd 
anne in i s ladell Tsing-teh i denna pro
vins. De t blev lI atllrli gtvis röveri och 
mOI·d. Elt a m erikanskt missionäl'spar, Mr. 
och ?-{I·S. Slam, som nyligen stalionerals i 
den s taclen , tages och bortIö r es lill en usel 
hydda, i vill, cn dc instängas tills stad ens 
plundring fnllbonlats. Sedan hämtas de 
för alt gå döden till mötes. I det kalla 
\"iitJJ'ct drhas dc . pJ"ilktj,sktlaget uta n klii
d CJ" gatan frallls·åso ll1 ogiirn ill gs ll1iin. Ant
ligen äro d e fraIlllll C vid avj'ä tlnin gsplat
sen. Fn ]dllCS, kan skc ynr han en kristcn , 
skYlIdar fram och 'ber o m alt deras liv 
må skonas. Nej , han tages och bortlöres 
Incd ligan. Kallblodigt shider m an till 
·h andli ng. Föl's t hals"hn~ges :'Il!-. Stalll, och 
därefter möter i\·[rs. S tam döden p å S:llll
ma siill ~0 lJ1 s in make. 

l h ydd an hadc Mr. S lam shivit e tt bJ"cv, 
vilket han, då han drevs ga tan fram, kun
de lämna ~Il en !lied en Ilppmanin g ntt 
posta det. Det ya r ställt lill mi ss ioncns 
leda re i Shanghai. :\nllll vct man ej något 
om de~s in neh åll ellc /' O In det nått 'be 
s tämmelseor tCII. 

Det är tydli g t, att vå ra y(inn el' f r ån 
första början ve ta t, vilken ut gången skulle 
bli. E n person h ade sagt lI ågo. t till de t v~, 
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d il de voro P~l Y ~ig (iJl a vl'~i ltningspl alsen, 
och då hade MI'S, Stam, svarat : )lVi iiro 
på väg till himmelen!» 

Evangelisten tog sedan hand 0111 deras 
döda kroppar och anskaffade kistor, v<lri 
de skulle röras vidare för atl begravas, 

i\-k, och Mrs, Stam hade ett några må
nader gammalt barn, Evangelisten hör
jade förJråga sig 0111 dess öde, Ingen vå
gade ge .,besked , men en gav en :vink. som 
han förstoc!. Inkommen i hyddan finner 
han ,barnet vid liv , ?I'Iodern hade lindat in 
det oC'lJ lagt några små mjölkflaskor och 
l'n tiodollarsedel i knytet samt hängt up.p 
det under taket, för a tt ej hundarna eller 
något annat skulle kunna skada det. Utan 
mat och vård i 24 tim , had e det gr åtit sig 
till sömns, Men en tröst för dc anhöriga 
är ju att det lever, 

Vad som gÖl' saken sorgligare beträf
fande dessa kommunis tiska hand är, att 
de till allra största delen beSlå av pojkm' 
och ynglingar under 20 år, Bland dessa 
tycks r edobogenheten att tjäna ,mörkrets 
furste vara störst, oansvariga och utan 
r('son . som de äro, -, 

Med rösten darrande av gripenhet hal' 
~rr , Mail' tala t så detaljerat som möjligt 
om den händelse, som lJlåste röra Guds 
Jolk såväl som ofrälstas hjärtan över hela 
viirldm, 

Så fingo vi höja oss och bedja föl' de 
anhöriga och att de två unga missionä
rcrna genom sin diirl må fä uträtta ännu 
mer än de i silt liv möjligen kunde ha 
Lit t utföra, Deras arbetsdag häl' i Kina 
b'lev kort, omkring två al' endast. 

Vetekornet har lagts ned i mullen, Dess 
mM är att bära frukt genom sin död, 
Icke först häl'a frukt och sedan dö, Och 
i a ndens värld ha vi genom kyrkans hi
~toria sett samma lag gå igen, i det a tt 
m;)rtyrernas blod hal' \'arit kyrkans bästa 
utsäde, 

i\Hl vi i stället föl' att grip;)s av miss
mod eggas till helig handling och fullare 
överlåtelse at Gud. niir vi höra om dessa 
lIlartyrer för Kristi vittnesl>örds skull , V år 
frontlinjc måste omspiinna hel a jorden, 
YilJkoren iiro olika, men vi ha samma 
dödsficll de mo t oss, Dock, det ii r Gnds 
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plan, att djävulen dagligen g~lr mot sin 
dom; och varje seger, som val'je enskild 
krist en eUel' kris lenheten som sådan vin
ner i Herrens kraft. är ett bevis för 
fiendens nederlag och slutliga utkastande, 
Ingen är tryggare än d en, som slår på 
den p/als, där han bliuil slällcl au Gud, 
i'dedve'tandet om a tt stå på den posten 
ski\nker den frid, som yttre 01'0 och ofrid 
aldrig kan förjaga, ty den ii r rörankrad 
i klippan Kristus, och då allting annat 
blivar, är han tillvarons enda fasta punk!. 

Edert ringa sändehud 
Se/frid Eriksson, 

Gå vi mot bättre tider? 

Loyang har nyligen hart . stol'frlinunan
de, På Kinas stora nationaldag den 10 
okt. besöktcs staden av gcneral Chiang 
Kai-shek jämte hans fru och tiera cclebra 
jlersonlighetel', I3esöket av gencralen var 
närmast l110tiyerat ay öppnandel här i 
Loyallg ay en avdelning av Kl'igshögsko
lan, som nu blivit defiNitivt förlagd hit. 
Det äl' en gren av den beryktade HW<lng
])u-<llwdemien, som fostl'at så många av 
Kinas stora militärcl', och bland v;)rs 
alumller även general Chiang Kai-shek 
räknas, Men besöket formade sig också 
till cn inspektionsres;) till flera platser i 
nOlTa Killa för att övervaka och inspirera 
till ökad aktivitet den så kallade »Nya 
Livsrörelsem), som också närll1<lst räknar 
genel'alen till sin upphovsman, och i vil
ken han på elt utomorden tligt \'el'kllings
·fullt sii tt 'bistå tts a v sin maka, som n II 

medföljde på 'Hirden , överallt. däl' de 
dragit fram, ha dc mölts av e tt entu
siastiskt mottagande med flygande fanol' 
och klingande spel och tidningal'l1a ha 
också h ;)ft' intressant;) meddelanden av 
deras besök från plats till plats, 

Det som i tidningarnas notiser tilldragit 
sig de t största intl'esset för missionens 
vänner är den konsiliant a, ja man kan 
säga kortiiala stämning, som prägla t ge
neral ens uttalande till oC'h om den kristna 
missionen, Då h an besökte Kaifeng, säges 
det, alt han allvarligt förebr ådde guver 
nören i Honan. för att han ej mera sökte 
samal'bete med missionen för den nya 
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livsröl'elsclls pl'o.pagcrandc. Della är nu 
något so.m menige man häl' känna till och 
tala um. I Sinanfu .hade han särskilt 
samtal med missio.närerna o.ch sökte fa 
deras medverkan. Ett av resultaten säges 
yal'a alt en antio.piurri~förcning bil(:lats för 
alt få 'bukt med o.pielasten i de trakterna, 
Under bcsöket i Taiyuanru höll genera
len ett tal, vad hån särskilt hänvisade till 
missio.närerna so.m fo.lkets föredöllle i 
cnkla o.ch hygieniska levnadsvano.r. Och 
han hade mycket go.lt alt säga o.m deras 
arbete i övrigt. . 

När man jämför dcssa utlalantlen aven 
man i så framskjuten sl ~illning med dcn 
o.l)Po.sitio.n, so.m tidigare" förmårkts från 
regeringshåll, så måste man av hjärtat 
glädjas, uch i11an frågar sig o.villkorligen 
o.m dct är början till Ijusarc tider föl' 
den kristna missio.nen. Dct torde vant Jör 
tidigt att h~inge sig åt någun alltför sang
vinisk o.piirr:;isl11, men man Io.rde do.ck 
kunna säga med fo.g, alt en förskju tning 
iigt rum i fo.lkets uppfattning o.ch värdc
ring av den kristna missio.nen. Under ' dct 
lilan rörrhade den parollen, att all reli
gio.n var o.pium för fo.lket, synes man i1U 
p{1 ansyarskännande hall vilja erkänna den 
kdstna missio.nens existensberä I tigande, 
ja, religio.nens nödvändighet i folkets liv. 
När detta säges så fritt o.ch öppct so.m 
skett vid dessa tillfällen, så to.rde det vara 
mer än elt nttryck för generalens perso.n
liga uppfattningal'. Det är åtskilliga tec
km, som tyda pa att så förhåller ' sig. 

Den Nya Livsrörelsen hal' värderats 
o.lika mcd hänsyn till sin sedliga halt. 
So.mliga vilja i dcn endast sc rcnt natio.
nella intrcss'cn under dct andra se det 
sikta till mel' lin blo.tt en so.cial upplyft
ning. Ett lo.rde vara säkel't. Det finus 
mångaberöringspunlder mellan denna rö
relsc o.ch dcn kristna missio.ncn, där ctt 
fruklbärande samarbetc to.rde kunna eta
bleras. Det är i varje fall mycket i denna 
rörelse, so.m iiI' värt crkänn.ande och sum, 
om det kunde förenas med del k1-istna 
budskapets innehiill, vunnc en fiirdjnp
nillg, som vo.re till ökat gagn i nationens 
Ji\". Som rörelscn nu framträtt, to.rde 
man i första hand Ht se dcn so.m cn sllnd 
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reaktio.n mot förflackning och upplösning 
av alla mo.raliska hegrepp , So.l11 följde när
mast i revo.lutio.nens spår. Det var ej 
längre fråga o.m go.d to.n ·o.ch rena seder, 
o.chdct visade sig o.ckså att den gamla 
iimbetsmannamo.ralenej to.g sltit med en 
ny regcringsform. Särskilt visadc' sig 
självsvåldet göra sig brett bland det upp~ 
växandc släktet, o.ch hade del ej stävjats 
i tid, to.rdc o.bo.tliga skado.r ha skett. Ett 
par av kardinalpunkterna i denna nya 
liysrorelse är god umgängcsto.n och ctt 
hygieniskt lcvnadssätt. Över fcmtio. l'egler 
äro. angivna såso.m hörandc till ct! vårdat 
uppträdande i cnskilda o.ch offentliga li
yet, på rcso.r o.eh i samlingslo.kaler. Lika
så finnes ett fyralio.tal reglcr rör perso.n
lig o.ch samhällelig hygien. Här i staden 
SCl' man nu överallt anslag o.m förbud 
o.ch påbud i alla möjliga avseenden, o.ch 
po.lismakten söker cffcktucra föreskrifter
na, så långt den förmår. Och det hal' 
visat sig, att en hel del fÖI'bättringar bli
vit geno.mförda. Dct iiI' nu så myckct 
mel'a o.rdning o.ch reda i allting mo.t vad 
dct var tidigmoc. I sko.lo.rna to.rde för
iinddngen märkas mcst. Nyligen besökte 
jag seminariets övningssko.la o.ch ett par 
andra läro.anstalter i staden. Det val' en 
just att se, vilken mönstcl'gill o.rdning, som 
rådde på en del håll. Den visade sig ho.s 
M.de lärare o.ch elevcr. Och det bädade 
go.tt för framtiden. 

Kristendo.mcn är ju inte ett socialt rc
fo.rmpro.griuTI, utan den är an(~e uch Jiv. 
Vår uppgift är o.eh förblir att uLföra en 
evangelii förkunnares vcrk. Det är cndast 
evangelium so.m kan frälsa den enskildc 
o.ch rädda natio.ner från undergång. Mcn 
vi äro. do.ck i utförandet av vår giirning i 
viss lOening bero.cnde a\" de yttre fÖl 'hål
landena. Och skulle då dcssa geno.m den 
nya rörelsen ,bli mera gynnsamma ·för 
frambärandet av det kristna 'budskapet, 
så 'ha vi ju anledning alt glädjas o.ch söka 
utnyttja varjc tillIälle so.m gives att ut
breda hans rike, vars sändebud vi äro.. 
Göre Herren o.ss tro.gna i val' uppgift an
tingen vi villna väddens gunst ellcr äro. 
föremål ' för dcss betryck, Med Jesus 
Kristus i spetsen rör o.ss gå Yi alltid mo.t 

http:�vningssko.la
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bättre och IjllS<lI'e tider, hm det iin skirt ar 
för övrigt. 

Loyang Ho. 23/11 1934.. 
Nallz. Engbäck. 

Från Pueheog She. 
Pucheng den 7:de novemher 1984. 

Kära Missionsuänner! 

Glids frid! 

V;lrl stormöte samt de evangelisalions
l1liilcn, som tvellne evangelister från Bethel 
Missionen i Shanghai ha hållit, äro nu 
(iver, och det är med ödmjukt tack till 
Cud, som vi , tänka tillbaka härpå. Myc
ken bön hade uppsänts för alla dessa mö
len, och vi music erkänna, att Herren har 
umler,bart sval'a t dä rp tl. 

Stormötet började som vanligt på en 
fredagskväll, d{1 farhl'or Hugo Linder häl
sade de troende välkomna. Han börja de 
med :llt meddela den vemodiga nyheten, 
som nådde oss pi, morgonen, att en av 
bibl'lkvinnorna nyligen fätt gå för all vara 
med Henen. (Fröken Hanna Wang ,kom" 
llll'r 1I0g alt skriva till Sinims Lands lii
sare och berålta om denna kvinna, som 
har Hitt vara till så stor välsignelse här i 
l'uchcngdistl"iktet.) Del lflrades i mångens 
öga, och en miiktig stiimning behärskade 
mötel. lIerren var iörnimbart när'a, Pi:l 
gl'lll1d ay den just d{1 mognanue bomulls
skörden yar ej skaran så stor, som vi hade 
Yiinlat, men U1~\ngLl av dc troende kommo 
SE'I1<u'e under stormötet, så all till slut var 
Yilrl stora kinesiska kapell så gott sum 
fullsatt. J 'lg, som V:1r ny pil. orten, pas
sade på alt lära kiluna så milnga som möj
ligt, och jag har funnit, at t (let är elt helt 
annat kynne hos folket här i jämförelse 
lm'd folket i Shansi . .lag haJ' hört, alt folk 
hill' plåga säga: »Shansifolket kan ge eHer 
p"1 orden men ej då det gäller pengar; 
Shensifolket kan vara frikostigt då det 
giillel' pengar, men h~dla på sitt, då det 
giiller urclc'n.» 

1'{1 liirdags t'. m. fingo vi glädjen all st' 
9 personer motlaga det heliga dopet. S;'I 
har nu skaran HV oe111, som tro, ökats, 
o('h Y;II' bön till Guu äl', att elen sbll hJi 

mycket ~; löl'l'C till nästa gång, vj samlas 
till stormöte. 13edjen med oss om detta! 

Vål' ' äldste Ma talade vid eH lillfälle 
vannt och innehållsrikt om givandets yäl
signelse, och några andra ringo ocks~1 till
fiilte att vittna om Herren. Sisla rnötet pa 
del egentliga stormölet hölls på sönuags
kvällen, då vi firade Herrens heliga natt; 
vard, vilken för mången blev en dYl'bal' 
stund. Farbror Hugo Linder fick n{,d alt 
frambiira elt givande budskap Qm det 
slaktade Lammet - det Lamm, som gjOl'! 
det möjligt för oss att förenas pä detta 
sätt. En skolpojke, som i [Il' blev döpt, salt 
näI'a mig' vid orgeln, och då farhl'or hi~ 
lade Om det verk, .Iesus fllllbord<tt, blev 
hans hj iirta sfl fyllt av tack, att han ut
brast: »Pris vcue Jesus!» Själv hl ev jag så 
välsignad dilrav. Ja, ack, att delta ofatt
hara, som vi av blotta nåden få ta' emot, 
kunde bli riktigt levande för alla våra fö,r
!'amlingsmedlemmar, S~I att en innerlig 
~lstul1dan växte j'ram därinne i hjärtat alt 
delgiva det lH dem ay deras egel folk, som 
fortfarande sitta i hedendomens och syn
dens fruktansvärda mörker! 

Sa var vårt stormöte slut, men mötena 
VOrO ej slut. Nu började nämligen dessa 
tVfl tidigare omnämnda evangelister sitt 
arbete pii huvudstationen och skulle h[\Ila 
pil diir en vecka. De hade, medan stor
mötet pågick, besökt tvenne utstationer 
och S[I!t ut den kostbara säden till hög 
och lag, f<ttlig och rik . 

På dagarna gingo våra evangelister,' 
skolpojkar och bibelkvinnor ut i sta'n, hju
dande fulk till mötena. Varje dag hölls 
fyra mÖlen, vilka varade i tre eller fyra 
timma!'! Mellan mötena var det bön föl' 
bekymrade sjiilnr och ~juka samt E\I1ga 
lJersunliga samtal. VisseFlig~n am'ände de 
ibianu me/odel', som vi ej kunde anse vara 
lämpliga här inne i lanuet, men Herren 
bekiinde sig till deras förkunnelse. Själar 
kommo i nöd för sina synder, och många 
troende blevo förnyade i sin ande. ' Det 
blev e11 hjärlerannsakande tid, för vilket 
vi ej kunna ann>!t än tacka Gud. Give Gud, 
alt delta påböl'jadc verk, ej m il avstanna, 
utan a tt m.inga hedni'ngm' m >1 komma ock 
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säga: »Vad skall jag gÖJ":l föJ' att bli 
fl' ~ilst ?» 

I morgon resa dessa två bröder till fyra 
nndi'a av våra utstationer, varifr~n dc 
fortsätta till Shansi, där de skola besöka 
alla stationerna. Vare Herren S[I nära och 
verke sitt eget verk! I morgon reser ock
S[I fröken vVang med ett pill' bibelkvinnor 
till en utstation för att hålla kmser och 
möten med kvinnor. I övermorgon hop
pas fal-bror Hugo Linder och jag att l:esa ut 
i distriktet också. Give Herren, att vårt 
arbete ej må vara fåfängt utan fruktbä
rande! Av nåd får det bero, och stor i 
nåd äl' han, som täckes använda s\'aga 
männis l~ol'edskap i sin tjänst. Hans är 
verket, och han skall ful/borda det! 

En märklig händelse i samband med 
dessa möten måste jag nämna. En mor
gon under slutet av yeekan - förresten 
samma dag som vi hade glädjen att HI be
sök av pastor Fritz Peterson idn Stock
holm - körde en man ett stort bomulls
l".ss förbi vårt kapell. Då ban sug trakta
ternu på väggarna samt hörde simgcn 

. dädnifr':m, svor han på Evangeliesalen. 
Men - Herren låler icke gäcka !:>ig! I-Ian 
hade ej kört sitt lass många meter, förrän 
bomullen antändes. Hur det tillgick, veta 
vi ej, men då mötesdeJtagama strömmade 
ut ur kapellet, höll o ilera män på alt 
släcka den då ännu brinnande bomullen. 
Ma detta få bli denne man och alla, som 
bevittnade denna händelse, till en varning 
att söka räddning, medan nådens dag 

. ännu varar! 
Jag nällU1de, att vi haft besök av pastor 

Fritz Peterson. Hans besök var mycket 
kort, endast en dag, men han fick likväl 
tillfälle att tvenne gånger frambära ett 
ril<t välsignat budskap. Våra kineser ha 
talat mycket om honom, sedan han reste, 
varav vi första, att han både för oss ut
länningar och kineserna fick bli till viiI· 
signelse. 

Så till sist de allra hjärtligaste häls, 
ninga!' från oss fyra i Pucheng, med ön
skan om ett välsignelserikt nytt ~Ir för oss 
alla! 

Eder i Herrens tjäns t förenade, 
like Haglund, 

"Guden, som blev avsatt I" 
Tang-ting var en trevlig, tl'oendc yng' 

ling, som för ett par ål' sedan slutade i 
missionens folkskola i Hoyang. Hans hem 
var i norra Hancheng, och han yar JllVC

ket bekymracl för sina gamla föräldrar, 
som ej ville tro på Gud. När han slutat 
folkskolan fick hall efler mycket om och 
men löfte att genolllg~1 en tY~I-årig bibel
skolekurs. 

Det VaJ' den hösten Tang-ting res t till 
Bibelskolan, som min ini och jag gjonle 
en resa genom nOlTa Hancheng-distriktet. 
På en plats mötte vi Tang-tings föräldrar. 
Dc voro tV[1 ovanligt r ~\l'a gamla Illänni
skor. Samma eftermiddag passel 'ade vi 
deras hem och s[lgo till vål' ledsnad att 
jordguden satt i sin nisch mitt innanför 
portingången. Detta föranledde mig ntt 
senare tala till de gamla om saken. I ett 
brev till sonen i Bibelskolau skrev jag 
även och sade, att vi m~Jste mycket hedja 
till Gud att lösa hans föriildnlJ' fl' ån av
gudadyrkan. Ofta skl'ev han hem till de 
gamla om saken. 

Antagligen var det ett ~lr ·sennre, som 
jag en dag genom någon fick höra att 
Tang-tings föriildrar fått mod att göra sig 
av med sina avgudar . - »Ni:I, hur gick det 
till?» frågade jag. - »Jo, en dag köpte 
de gamla hem rökelse, papper och ljus att 
bränna. Under högtidliga former toga de 
avsked av guden, satte honom pä en bricka, 
bad bonarn att e j skada dem, och sedan 
bura de honom ·bol,t till n~lgra sWklingars 
hem. Där frågade de 0111 ej dessa ville 
tillbedja guden i stället, ty sjiilva kunde 
de ej längre göra clet. Alltför många krist
na, deras son och församlingspaslorn ha 
de varnat dem för att tillbedja avgudal '.» 
- Jag blev ganska undrande över saken. 
Inte voro de två gamla ännu lösta fr{jn av
gudarna, det kunde då \'em som helst se. 

I våras - april 193'1 - hölls dopklass i 
Hanchengs stad. Till allas V~Il' stora gli1el · 
je funno vi Tang-tings två g n mIa fÖI'älel
l'ar bland clopkandidatern a. Myeken bön 
hade uppsänts för dem, och alltjämt häda 
många för . dem. Tydligt synte::; att Glid 
arbetade i deras hjiirtan. Antagligen '"'11' 
det på fredagen , som jag hade en lektion , da 
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jag talade om »Du skall inga andra Gudal' 
hava jämte mig». Jag sökte påvisa, att 
Gud inte endast väntade att vi till det ytt
re skulle Jämna avgudarna, utan att han 
ville ha våra hjärtans hela och odelade 
kädek, S~I länge vi i våra ' hjärtan på nå
got sätt voro bundna vid en synlig eller 
osynlig avgud syndade vi mot den ende 
levande Gliden i himmelen oeh mot hans 
SOl!, vål' Frälsare, Herren Jesus. - Orden 
fäste sig i Tang-tings fars hjär ta. Ett sam
tal utspann sig mellan honom oeh mig . 
I-Jan berättade in föl' alla hela historien 
om sin jordgull. - »0, det har jag inte 
förrän nu . förstått aH det vm' synd, det 
sä tt varpå vi gjort oss av med jOI'dgllden. 
Jag ska genast eftel- delta möte tala med 
min fru om saken. Yi måste onlentligt hlj 
av med den .» 

Sent lördag afton, ni\r a ll~ lektiuncl' 
voro över, s[lgs en gammal man skynda 
vägen fram . Hans hem l ~ig en och en halv 
mil nOtT om H~mcheng. H<ln såg så be
stämd ut. Något allvarligt, som kostade 
kamp, \'<11' i görningen. Tvrl timmar efter 
mörkl'ets inbl'ott niHldes hemmet. - Långt 
innan det var ljust pä lII{md:lg morgon 
var samme gamle man på väg tillbal,a till 
Hancheng, Det var Tang-tings far. - Just 
efter det vår morgonbön slutat, mölte jag 
honom LItanför kapellet. »Så glad oeh 
lycklig Du ser ut! Berätta för mig vad Du 
har varit med om!» - Så kom berättel
sen: »Gud vare lov, nu är jag helt fri från 
djävulens våld. \' år jordgud har jag 
slängt. Tidigt söndag morgon gick jag till 
ett par troende mäns hem och bad dem . 
följa med och hjälpa mig. Tillsammans 
besökte vi mina hedniska släktingar, till 
vilka jag förut lämnat min jordgud. Jag 
bad att fä igen guden, men det ville de 
inte vara med om. De hade ju fMt den 
och ville gärna tillbedja den, om vi nu 
inte längre voro intresserade av elen. Då 
sade jag dem, att det var min synd att leda 
dem in i denna tillbedjan, när jag ej trod
de på eller tillbad den, Efter ett långt sam
tal om saken fiele jag guden tillbaka, och 
vi troende gingo glada vår väg, Dessför
innan hade vi med nägra ord vittnat för 
mina sWklingar om Jesu frälsande nåd. 
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- På vägen hem till mig, passel'ade vi 
den stora dammen i mitten av byn, Däl' 
lågo en rad kvinnor och tvättade ldiider. 
I ett nu slängde jag guden rätt lIt i vatt
net, och vi sade till varandra, alt den sä
kert där skulle gå sin upplösning till l11Ö

tes. Den var ju bara av lera. 0 , vad vi 
voro jublande glada, när vi gingo hem till 
mitt hem, där vi tillsammans tackade Gud 
innan vi skildes.» 

En vecka senare döptes Tang-tings far 
och mor. De voro så lyckliga och glnda 
efter att hos Gud ha HItt lägga aven rad 
synder, som den Helige Ande p~lInint dem 
om. Förvisso älska de nu Herren .Jesus. 
Bed Gud hjälpa dem stå fa sta och bli till 
andlig hjälp för m;"l11ga andra. 

Kikungshan, Honan, China den 13/8 HJ34. 

Martin Bergling. 

En hälsning från Ishih. 
Må det förl<'das oss om vi genom i\'lis

sionstidningen Sinims Land sända ett 
hjärtligt tack för dl'. många hälsningar, 
som vi Hilt med anledning av förlovning 
och giftel'm;\!. Så sl11lmingom hoppas vi 
få besvara dem ulla personligen. Det har 
varit vår erfarenhet, att man skall bilda 
hjonelag för a tt B se all den vänlighet 
som människor äro i st~\I1d att visa. - Vi 
ville också meddela litet om arbetet här. 

Jlrbelel i sin helhel 

är ej lätt a tt skriva om, Ty det iiI' allt 
annat än homogent. Varje grupp 1,l'istna 
i distriktet har sin karaktär . Dcn ena 
gruppen är ej lik den anch'a . Myeket be
ror det nog på att vi sakna det som i 
I-Ioyang-Hancheng binder samman det 
distriktets troende, nii mligen ett gemen
samt årligt · ledarmöte. Det är min ön
skan oeh bön att vi målte kunna få till 
stånd detsamma här i Ishih nästa vinter. 
Bliv med i bön om denna sak! - Men Jåt 
oss nu berälta om 

Eli nyupplagel arbete. 

Platsen är Yungho stad oeh landsbygden 
närmast omkring den. Arbetet är här helt 
nytt. För några år sedan fanns ej en enda 
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kris tcn i stadcll . r-ör två ~tl· 'sednn Hyt
lade en kristen låkare dit och a vsatte det 
största rummet på sitt sjukhusområde till 
predikolokal. Han skaffade sig kristna 
biträden i sjul,huset, som också kunde 
hjiilpa till med predil<an. Häl' arbetade 
dcssa nu träge t. Man höll ständigt möten. 
De kris tna friJn n~innare håll i distdktet 
inbjödos a tt kOl11ma och predik a. Vår täll 
grupp arbetade med sitt tält i staden och 
byarna omkring ett oeh ett halvt år. Vi ul
iänningar och v':\r <1 m eclhj;;lrare h a he
sökt platsen iJtskilliga gånger och clä 
hjiilpt till mcd cvangelii arbete där. Oeh 
llll hal' plalsen en g:-upp krislna. 

vägen , saJlningen oeh livet», liade gripit 
honom, övertyga t honom och förv andla t 
honom. Det är annars y tterst sällan man 
finn er n ågon· som blivit vunnen utanlhunt
lig förkunnels e. Men här var en . 

l slulet av oktober hölls åter en dop
klass i vårt distril, t, denna .g ång just 
Yungho stad. Antalet l,andidater va r nu 7 
och a lla beyiljadcs dop och intr ~ide i för
samlingen. 

Men detta sägcr ej allt om arbetets fram
gå ng på denna plats. Då jag i v ~,ras tala
de 0111 för de kris tn a nit lältet måste flyt
tas till anna n plats, bad mnn så heve 
bHlde a tt Ut behålla det ännu ett tll·. Jag 

Från Margare t och Vilhelm Berglings bröl/o p 
på jOkungshan den 17 sept . 1931. 

Föl' jiimt ett å r sedan kom den första 
personen från denna plats med till vål' 
dOjlldass. Det va r en 30 ål's kvinna. Hon 
hade varit sIa v under ett förfärl1gt opie 
krav men hört om den allsmäklige Guden, 
lrott och blivit kvitt sitl krav ulan medi 
cin . J ag hoppas och 11'01' alt hennes själs 
sjukdom ocksa blev botad av den store 
Sj~ila-Iäkaren. 

Föl- ett halvt fl!' sedan kommo tre män 
fr:1O Yuugho till V a l' dopklass, alla tre till 
synes uppriktiga sökare efte\' sanningen. 
En ellel' tvii av dem h a de nog funnit San
ningen, .innan de' kommo. Det mäl'ldiga 
med en av dem var att. hall vunnits ge
nom en Bibel, som kommit i hans hand 
utan a tt n ~lgon end a människa förklarat 
ll{lgonting av dess inneh:m för h01l0m. 
Jesu djllpa ol'd i Johannes-ev:mgeliet, så
d:1l1a som : )lJ ag ~ir världens ljus», )lJag ~ir 

uppmana de dem då alt själva göra sig 

tält. Och det gjorde det goda folket. De 

köpte duk, sydde lält och anställde arbe

tare i tiiltct. Gud har väls ignat dem och 

skaroI' ha lyssnat med villighel, fastän det 


. ock sil har varit mobt:\ nd, såsom alltid ä r 

aLL viinla i arbete för eva ngelium. 

Men vi kUllna inle slula här, då vi hara 
nä mn t d~ glädj ande sidorna i detta arbele. 
Det skulle icke ge läsarna en fulls tändig 
uppfa ttning .av vårt ar,bet e i allmä nhe t, 
ja Ock S~1 av arbetet i YUllgho. 

Vi tack a innerligt Gud för vad han gjort 
i Ynngbo. Men vi · känna dock fruktan 
och bävan. Ty de kristna där äro svaga 
och i stor fara. l sin ivC',' för arbetets 
framgång pii plntsen h ar den nämnde 
läkaren varit oförsiktig med alt bjnda 
till sig lalm·e. Bl. a. h a r han i vissa 
·lid er haft hos sig en mall, som p~ls lod sig 
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vara Kl-istus, och vars liv var tvetydigl, 
enligt vad jag hört fr:ån trovärdigt håll. 
En annan predikant har lärt dem att 
bedja pa ett sorgligt sätt. :VIan ropar Guds 
och Kristi namn i alla tonarter. Man tyc
ker sig ha stöd för 
likllC'lsen om änkan 
domaren. 

Det sorgliga är 
att de som känna 
de allra första 
grunderna av Glids 
Ords sanningar ej 
synas känna beho,' 
aY Yidare undervis
ning. Och platsens 
talare 11l1dervisa en
sidigt. 

På andra håll i 
v~lrl distI"ikt iiro 
de kristna mer vil

. liga att taga emot 
undervisning från 
(;uds ol-d, men däl' 
tyckas dc ofta sak
na rld uit, som viu
uer andra för Guds 
rike. 

GHidje och so 1"1,; 
Yiixla arhelet. 
Glids verk gi\r 
fl-amtlt men icke 
utan sV;1righeter 
och kamp. Dela 
elen ka mpen med 
oss i bön. kär'a vän
uer! Oell det vela 
vi att många a y 
Eder göra. 

denna slags bön i 
och den orättfärdige 

:\1 issionär Morris Bergling saml evangelist
seminariets lärare Li och Tung (längst 

till 

Ishih <len G:le november 19:11. 
Edra i Herrens tjänst 

.Horyurcl oeh Wilhelm Bergling. 

Hur läraren Tung lann frid. 

Av :y/orris Bergling. 

Den uye Iiiraren i evangelist-se minariet, 
hCIT TUllg, är en begin'ad ung man, som 
lInl- slora utsikter att bliva ett verksamt 
Guds vittne, OIIl han alltforl liksom nu i 
ö<1!njukhct hMler sig näm sin frälsare. 

Han är aven troende familj. En farbror 
är pa~tor i en församling i Honan. Själv 
genomgick han missionens folkskola och 
fullständig mellanskola (kin. studentexa
men), varrftel- han 
lärarc. En tir! var 
tjånsl och j,om då 

höger). 

tre ål' tjä nade såsom 
han så ute i statens 
att dragas bort från 

församlingsli vet, 
churu han. aldrig 
helt gled bort från 
Gud .. Så rekommen
derades han tilt 

teologisk utbildning 
och genomgick fÖl'st 
en ettårig förbcrc, 
dande kurs och se
dan den fyraåriga 
fullständiga kursen 
vid Shekow utanför 

Hanl~o\v. Under dc 
\'~icke15er, som Gud 
sände .över skolan 
där, var han först 
en av de ivrigaste 
motståndarna. Han 
trodde ej p å v~ickel
ser. u tan såg däri 
endast ell uttryck 
för känslosamma 
människol-S erfa
renheter. Han upp
eggade sina kamra
ter till motstånd 
och lyckades med 
~Je fl esta, tills han 
själv -blev så berörd 
av Guds Ande, a tl 
h.an gav sig »på 
nåd och onM!». Hi,r

om berältarhan själv. Vi citera i över
sii ttning häns skildring. 

»fÖl-Sl ville jag gärna prisa Herren Je
sus Kristus av hela mitt hjärta för att han 
frälst mig. I-Ian har gjort undenbara ting 
med mig, som var en stor syndare, och 
har frälst mig från mörkret. 0, huru out
rannsakliga äro iekc hans vägar. och huru 
djup hans kärleld 

.J ag föddt'~ i synd och levde ell uselt 
. liY. Under Ijugo i'lrs lid var jag Satans 

lydig.: tjänarr. Hall gay mig ingen frihet. . 
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Hela min vandel l,ontrollel'ades ay honom. 
Jag älsl,ade orenhet och girighet. 

Jag trodde, att jag skulle kunna vinna 
seger över mig själv i egen kraft genom 
att sätta upp för mig regl er och goda val
Spdlk, som skulle uppegga mig till alt 
göra det rätta. Allt var förgäves. Jag an
strängde mig till det yltersta men mina 
synder behärskade mig alltfort. Trots alla 
mina ansträngningar hade jag ej kommit 
ett steg närmare frälsning och förlåtel se. 
Ja, jag syndade mcr än förut och pl ~lgadcs 

av allt större kval. 
'Gud vare tack för hans rika nåd, S~I un

derbar, a tt jag aldrig kunna t drömma 
därom. Han förkastade mig ej . Under vå
ren 1933 utförde Gud sitt under·bara verk 
i d en teologiska skolan i Shekow. Många 
studenter blevo frälsta. Under denna tid 
verkade Guds Ande krafLigt i mitt hjärta. 
Jag kände syndens tunga börda och att 
jag fortfarande var på väg till undergång. 
Under flera dagars tid fick jag ingen frid 
eller glädje. Sömnen flydde mig, ty mina 
synder tryckte mig beständigt. 

Så en dag lydde jag den Helige Andes 
m aning att bekänna min sYlld, all synd, 
som jag kunde minnas. Delta gjordes en
dast inför Gud. lVlen jag kiinde mig fort
farande olycklig och muttog ej lI~lg()lI 

frälsning. Orsaken därtill var otro. Dagar 
förflöto. J ag tänkte på de synder jag be' 
känt. lVIitt hjärta var tungt och fullt av 
bävan, ja, färdigt att brista . ])~I p:ll1lindcs 
jag om den .underbara versen i 1 .Joh. 1: 9: 
'Om vi bekänna våra synder, så är han 
trofast och rättfärdig, så all han förlåter 
oss våra synder .. .' Jag omfattade nu 
denna vers i tro och förtröst ade på, alt 
Gud verkligen förlåtit mig alla mina syn
der. Jag behövde ej tänka på dem längre. 

Då fylldes min själ av glädje och frid. 
I-lans frälsning av nåd blev elt faktum i 
mitt liv. Jesus Kristus frigjorde mig från 
alla bördor. 

i'.nnu en sak måste jag nämn a om ännu 
rW.are välsignelser, som kommit rriig till 
del detta år. Ehuru jag blev fridst i fjol, 
var jag svag i milt andliga liv och kunde 
ej övervinna mina frestelser. Ofta beseg
rades jag av mina fiendel': djävulen, yärl-
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den och mitt eget költ. .J ag iigde ej den 
Helige Andes lo'aft och de iinnu rikare viil
signelser, som Gud ullovar. Jag trodde, att 
även jag skulle få mottaga dem, ty Jesus 
säger i Joh. 10: 10: 'Jag har kommit för 
alt de skola hava liv och hava över nog.' 
Och i 7: 37 av samma evangelium säger 
han: 'Om någon lörstar, så komme han 
till mig och dricke!' 

Mitt hjärta hungrade och törslade. Jag 
anropade Gud, och han lyssnade i kädek 
till mjn bön. 

Nu erfar jag, att Jesus lever i mig. Jag 
har Herren till min herde, mig skall intet 
fattas. Nu finn er jag, 'a tt intet är SOI11 min 
Herre Jesus Kristus. I-Ian är skön, hiir
lig, älsklig, oyärderlig. Det som jag förr 
höll kärt och var slolt över, hatar jag IIU 

i Jesus Kristus och skämmes för. ~Iitt 
hjärta är fullt av lov och pris för hans 
underbara kärlek och mäktiga verk. 

I3edjen för mig!» 

Från Juicbeng Sha. 
Juichcng (len 19/12 Hn~ . 

. När de van<ira genom tå redulen, 
göra dc den rik p~ källor, och !lös I
regnet h öljer dcn med v'ils ignclser. > 

P.,. 84:~. 

Vi hade kommit på besök till vara gamla 
församlingsmedlemmar Li. Vi sutto i 
deras lilla hem, en av dessa grottoI', ut
huggna i ravinema, som äro så vanliga 
här ute, och' som av många användas till 
bostäder. Hemmet var enkelt, ja tan-ligt. 
Men, vad som är mer värt än all yttre 
pl'akt är den frid , som strålade lir de 
gamlas ögon. 

Vi hade talat om Glids trofasthet under 
gångna dagar, hans Hdamod med oss, och 
hans kärlek, som ej vet av' någon gräns, 
och' jag tyckte, alt solstrålarna, som lyste 
in genom den öppna grottcJörren, gay bc
kt-~iHelsc pä detta. 

Så sade den ga mle mannen, under det 
hans ansikle återspeglade en imc glädje: 
»Jag kommer sil. v ä l ihåg hur det v,a r Ull

der .den första tiden, sedan jag kommit 
med.» 

Så räknade han upp namncn på vara 
kära gamla missionärel', som gått före 
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och banat Yägen för oss yngre, d~l de 
»brö to mark» häl' ute pil vru't fäll. Några 
av dem äro redan hemma hos Herren , 
an dra hemma i S'YE'rige, men deras minne 
lever i kärlek och tacksamhet bland alla 
dessa dyrbara »helgedomss tenan), som 
lilgO nedtrampade i syndens dy, men som 
de ringo nad att lyfta oeh rädda, 

»Sä ta"tadc el·en missioniiren föl' mer än 
trettio ~ll' sedan, oeh det blev till så stor 
hjälp fö r mig, att jag ej kunna t glömma 
deL» 

Ja, sä lalade "åra vänner Li, under det 
a lt de citerade, vad som blivit särskilt 
dnbart för clcras hjiirtan. 

'»De ha försakat mycket för oss» , sadc 
den gamle, Så räknade han il ler upp de 
gamla missionärerna, som givit sin lid och 
sin kraIt för Herrens verk här ute, 

»Tänk P~I pastor fuh (missionsdirektor 
folke), Han fick :äta mycke Il bitterhet' 
(= lida) för oss, men välsignelserna ha 
ej ul eblivit. Tänk gamla pastor B, Nu är~ 
1re av hans söner här lite,» Och fru LI 
tillade: »J a, en doller också,» Då kom jag 
att tänka pil, den välsignelse, som denna 
dotter Iick vara för fru Li rör två år 
sednn, »Då de vandra - - göra de tåre
chllt>n rik på billor,» 

Så skulle vi bryta upp och gå hem, men 
innan vi skildes mtlste vi sjunga en sång 
och tacka Herren, för hans godhet. Då 
sade de gamla: »Du kanske ej har reda 
på, att då missionär och fru C, reste hem 
till Syerige, gav fru C. oss någl'a ljus, Det 
har ej gåt t en dag, under dessa fyra år, 
utan att vi varje kväll hint ett av dessa 
ljus en litelI stund, så ha vi tänkt på och 
bedit för dem, Nu sedan pastol' C, gick 
hem till (,lid, h a vi fortsatt alt dagligen 
bedja föl' fru C,J) »D<i dll shiver till 
fröken H, skall dll säga henne, att ingen 
dag går, utan att Yi bedja iiven för henne,» 

:\Wt hjärta har många gånger värmts 
av alt höra huru innerligt våra kära 
kristna beclja för \'~lI'a älskade fÖl-äldrar, 
som voro villiga a Il lå la oss få resa hit 
ut. De bedja om rik välsignelse övel' vura 
kiira. 

Osökt har det ordet kommit till mig, 
»S~llI ut åt eder i riittfärdighet. Skörden 
efter ' kärlekens mått.» 

Höstregnet skall fylla källorna med viil
signelser, 

Med varm fridshälsning 
Eder i Kristus förbundna 

Ebba Viden. 

Små vardagsbilder från Kina. 
En äldre l,risten kvinna kommer in till 

mig och bel' att få en del upplysningm' 
angående bibelstäJ.len, som h OIl har an-

o tecknat P~l ett papper, Det är en del frå
gor, SOI11 ha att göra med tusenårsriket, 
andra röra Herrens åteI1koms l. .Sedan vi 
slagit lIpp olika stä ll en i Bibeln ,för att 
förstå dessa fn'\gor, utbrister hon he1t 
plötsligt: »0, ·det där hoppet om Herrens 
snara återkomst, det g'läder mig så ofta, 
Vad det vore svårt, om vi ej hade det 
hoppet!» 

En annan dag, då vi samta'laom andl'iga 
ef'farenheter, hon och jag, säger hon: »Det 
iir väl underligt, att förr kunde jag slarva 
med en del saker, eller bli förargad, oeh 
iindå kände jag ej ånger över {\et. Nu
mera är det iihland en tanke, som ingen 
människa vet om, men sori1 Guds Ande 
bcs·traffar mig för, ända tills jag måste 
ned på mina knän och bedja om för
låtelse. Men då Iblir jag lycklig, när jag 
fått Herrens förlåtelse för min synd!» 
Ar det ej stor orsak ·att taeka Herren, alt 
vi ha kristna, som Jwmmit så långt, alt 
även J)tankesynderna» bli en plåga för dem, 
tills Henen ,förlåtit dem all t! 

* 
Böneslund i fliekskolan. En av fli ckorna 

beder för sin !by, där Iknappast någon är 
kristen, och där ingen gudstjänst kan 
firas, cia hon och hennes goda vän, som 
går i kvinnoskolan här, ej äro hemma, 
Ingen annan kan leda mölet. Ingen kän
ner Herren ännu, Men dessa båda, de 
hedja för sin by, för sitt hemfoLk, för 
gr'annarna, så att det gripet' ens hjärta at t 
lyssna till deras böner, Visst skaH böne
svaret komma oeh även från den byn en 
skara stå en .gång inför Lammets tl'on! 
Gud 'hör bön! 
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Tillsammans mcd ett par elevcr j bilJcI
skolan är jag ute för att inbjuda lill bar
nens möte. En ung 'kvinna -får se mig, däl' 
hon stål' i sin port. Skyndsamt går hon 
in med tydlig förskräckelse för »utlän
ningen». Och detla efter mer än 40 års 
missionsarbete ii denna stad. Undra ni på 
att det känns vemodigt? 

Ulanför de .flesta portal' se vi en liten 
hög av bränt papper. En man kommer 
just ut från sin gård och bränner några 
papperslappar utanför sin port. Val'för ') 
JG, det är den första i kinesiska »vinter
månaden», oeh aHa hem diir äldre perso
ner finnas, där skall papper den dagen 
brännas utanför porten ,för alt dänigenolll 
bevara de gamla i hemmet från alt frysa 
under vinterns lopp. Och så tror folk, att 
det är slut med :wguderi och hednisk vid
skepelse i detta land! 

* 
Vi vän la hämmande, SO Il l sk:dl \'t'sa ige

nom vår stad ooh slanna över nallen hos 
oss. Då kommer vår tHinarinna oeh frå
gar mig: »SkaJ! vi ej hissa korsets flagga, 
när det konlIner främmande?» - .Jo, visst 
skulle vi del! ;\len det "acl,ra ordet, kor
sets flagga, det har ofta sedan kommit i 
mina tal1lkar. Hur ofta tänka vi viiI månne 
på, a tt allt det goda vi ålnjuta j Y[lrt äls
l,ade fosterland, det beror på, alt Yi bo 
undel' I,OJ'sels nagga! H<1de ej Krislus, den 
korsfäste, ,förkunnats i lusen ~Il' i vårt 
land - yar vore vi d~l? Låt oss tänka på 
all den nåd v,j få ätnjllta, d iir,rör att Y j bo 
i ett land, där korsets flagga hissas! Och 
må vi tacka genom vårt liv, yara gär
ningar! 

* 

Kom j,håg oss j förbön! 
Bed för våra elevcr i flick- , goss- och 

. bibelskolan ! 
Bed för våra medar·betare, både i sko

lorna och i evangeliiskt arbete. 
Bed ,för tältverksamheten. Där arbeta 

både män och kvinnor. Just idag kom 
brev om hur uppmuntrande de ha det där . 
T~iltet är nu i en by, y,; mil från Tungkwan. 
Varje 'kväll blir tiiltet fllllt av villiga 
lyssnare. 

Bed för byat'betet i n~i rheten av staden 
här. Elever och äldre kvinnor gå ut i 
grupper på 3-4 och sprida enngeliullI 
gerwm förkunn else, sång oeh undervisning. 

Bed ,för de särskilda barnkurser som Yi 
haft i höst, och som nu fortsätta i södnl 
delen av vårt distrikt. Bamen 11<1 med 
glädje kommit men ofta hindrats av de 
äldre i hemmet, for arbe tets shl!. 

j\ven många tacksägelseämnen ha "i 
hiil', och vi ha rikligen fått erfal'a, att där 
Herren öppnal' en stor och vid dörr, d iir 
är det ock många motståndare. Dädör 
bedjell! Ingeborg i\ck:::e/l. 

Kom, Helge Ande, fyll lIIilt bröst 
Med din välsignelse och tröst, 
Med evig kärleksvärl11a! 
Gör mig från mina synder ren 
Och lys mig med din ni'tdessk('I1. 
Till Gud mitt bjärta närma! 
Hela Ih'et 
Dig är givet, 
Dig jag själ och sinn' vill skänka, 
r din kärlek mig försänka. 

(J. W. Frani... ) 

REDOVISNINGAR 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina"· under jan. 1935. 

Alllllänna Missionsmedel. 12. S. F . o. J. v. F., Kn'lI1fors 111: -_. 
13. G N-s Oreuro

1. »Ett tar.k till Herren » :,0:  14. A: .J.. FliserYd :!: 7j
2. K. S., VillS]ÖV, >~ avbet. Ft sknhb~ 1S~: - If,. B. o. R. S., Astorp, vi'll' kinabi)~s,a U:~. n:o »deJ av tionde» lO:  16. H. o. L .J., Gbg 27: i:'l4. E. P., gn1 A. R . 

17. M. J .. Boden 2011: ;). S. S., )) ett li t! et. tacli:offer) 
G. J. o. K. B.. till llJiunc nv ,ilsbH]C I!J. Aker. )(fg lO: 

föräldrar 1,000: - 20. r:. o. G. H., LidU;ping 2l: j~ 
7. I'; . A .. Oreoro. g.1l1 O. B. ;" - 21. Il. S., Gbg 20: 
8. »Kinalänks uyål'sgii.vn» :1: - . 22. G. G. 5:
9. Onämnd. A'lll E. B ., I.inki;!1jl)g' ;\2: - - 2B. A. o. A. B .. Duvbo, i st. föl' UlOlUI1l01' 

10. E. B., Djm'öho]m, spnrh.-medel 2R: 12 vid r. d. stntionsinspektor Otto a,
Il. »Dags1i::lsSUJl 2 jRll. 1!)35 ~) ;jOIJ: - Ek(:nshnll~ lJår 
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24. O. F. , en spal'b" gill E. F., H,'n- 99 . L G. 'r. 	 ',O: 
. ljunga 1~: - 104. E. J. IL. » (1V Herrens tioJldc) (;): 

2;;. S. )I., gm d:o lO: - 10;;. Daggryuingen i K. M .. A. till Birgit 
26. J'; .. }'., d:o ;"): - Bcrglinp:, nnderb. . !)OO: - 
no A. C. P. D. lfl:- lOG. K. F . U. K:s CentralförcJl. och 
28. 1'e,t.amentsmedel efter nvl. fröken K ..M . . \. , till Astr id l,öJ'grens d:o 900:

)1ina Hoor, nroduclorp 1,881: 98 107. n. K., Djörkölw ;JO: 
2~. F'. U. D., LnndsbrnJln 50: - 108. lU: E .. Dod0Jl . 
30. K J., Boden, till ,Joh . A'pberg'8 	 UO. O. F., Yitt, jö lO: 

underhåll 	 100: - 11J. J. J., Jlfednlby 90: ~ 
31. J. E., Köping 10: - 112. H. A ., Bogla. "ett litet ta.ckorrer" 
:12. 37: 113. L. o. n. ,J., Klippan , till HR.nna~t. S" Mora 
;)4. )'ipur\).-medel 497: 83, Offenråvor Lundbergs nnderh. :10: 32 

63;;: 8i, i BetesdakYJ'kall, Sthhil, lH. Bon\s Sjöm>lrkens Kinal;rets J~4: 
Trettondedagen 1,133: 70 U~. Kinnekleva o. Kestads ?vIl'g, spul'b. 

~;,. meuel ~O: Sot Göra nskretsens sparb.-tömning GlI 169: 40 
116. J. E .. Gbg' :" 

:)7. G. o. A. M., Visby 46: ~;; 
36. Valleberll'a syförcn. 45: 

117. M. N., gm J. h, S~IJIJll ~:-
](18. M. P., Loka, gm K A. R., Del~bo 1>: 1;;38 . Ett litet bidrag till missionsurbetct 20:
liV. G. P .. Hov,.". gm d:o H: 40. K. N., Ersta . 	 ;,: 
120. ,A. n" Ovan åker, gro d:o :; : 42. E. L .• Köpeoh nm ll 	 10: 
121. K. o. E. A. R., d:o 	 o: j;;13. "gn länk» 	 20: 
122. Kinuvänner i Hovby o. BnstJundu, 

4:>. Mis~ionsinkolllst fl'. F-s, gill A. J., 
44. Skillingnryds KristI. Ungdolll8f. 100: 

bli GndrulJ 1I0qvists IJllderh. l.j; 

Köping 100: - 123. Bogla Mrg syföl'en. , till kvinnliga 
miss ionäre rs d:o 	 Gfi: 46. Spal'b.-töDlning i Glr,nllningcbro , gm

J. K. 	 8i: 3J O. H. K. U-d, Ost r" hiiruds Junior
förb. :?: 50; Ostel'korsbeJ'ga d:o47. M. H., Rh'sfelden 	 22: 2:) 
25: -; Ull'iksdul till E. o. C. B10lJl> 

4~. Onämnd, 'gm C. J . Carlsson, Ekeuäs 
48. Skellefteå stnd. ,önu:lgssl,ola GO: 

unuel'h. 2;': -; till M. Lindens d:o 
sjön 250:  25: -; till J. HllltqvistR <1:0 25: -: 

;,0. Kinalänk:lr i Klippall. till Hnnna koll. vid kl'etsmöte i Ulriksdal till 
M. Linuens d:o !il: _ O; UlriksdalsLundlH"!I'gs llllderh. 100: 
sparb.-medel till d:o 25: -; '):0 .tillA . S .., Bji)rl\ijby, »Hcrrens del » 80: - Dloms d:o 1;;: -; Sl,ede till d:oS. 8., u:o. u:o 80: 

K G., Grönskåra, spurb.-meuel 10:  20: -; Niisbv "O: -; Mörten: d tul 
J. HnJlqvists underb . 1;'0: -; koll.M. J., u:o, gill d:o · :;: 
vid .T. Hllltqvists resol' i O. H. K.K. o. 	 D. L. 2:'"  U - el, 	 Kal'~toJ'P 10: -; Skede 10:-;Till "1'rctLond"gsof[ret ,, l:"  H,)lsby 18: 8;,; 1IoJJlr('\nnd 10: 50: :,7. )1. B" Sthlm 7: ,;, 

;,S. Onämud, till Arviu Hind'berg:, UIl- Hnsnä~ 8: 20; O","lndehnlt 10:-; 
derh., glll A. 11.. Ebjii . 10:  J';kekull i: -; Nii,hy 10: -; Boda 

2:" 20; Nnp:lllrp 1:1: ;,0: Ii:o ,'ld E. o. ,,~. J. v. K., ~tbllll, koll. 5:  C. Tllnm..o u:u Nye: :10: IU; O:.:;iC'l'kol's-GO. OffeJ'kllverl fr. A. J., Köping 20: - · l)('J'ga. (;;,: -; ~ih;hy koll. oc h 61'. Spnrbö,"pmPflel g'lll c\:o 100:  sfl;lf·b.-lrJ"del 100: _ o; i;lriksdJlI(;2 . L. R., ::ithlrn, " t"ekoffer 6ih 25:  40: :15; Jllllsb,' ~l: 24 . Sl~ : 441i3. L. )[. P.• lill Frida Prytz o. Maria 
12r.. M . .0;., " ett. tack j'ör Henens led~ylills lInderh. ~OO: 

fi4. .T. L. L., Upp,a la GO:  ;11~g )} . :r II I K. n .. Växji) 2::1: 
Ii;;. E. o. S.. HOvlUHlltorp, g'm J. S. , 128. O. H. K. T --d, J'pschidr"g till C o 

E. Blom - ' . iO:Karlskrona 	 100: -
Cifi. Rott filt r~'d:-; \' iistl'iI IjJis.sjon ~föl'snm1. ~\Oll?iI.nIl~, rö.,:. att \' inTlll n ttg:on sjill » ]11; .. ~;" 
liS. 	 (.' J., S ..'n3Jon lO: K . }).. Viixjii, n ·nh. ' " H. ~. O." 11: 2" 
6!). D:o 1I1b;·don sbö~~<lu 12: Gö Kc.ll. 	 i lIiiJ·"dn. gm H. K. :;: ;,:; 
70. Fru .8. Nr. fl. ::ill:tdins mi,sionsfolld no: - Koll., g'm K ,r" Eksjö ~,,: 27 
71. Jo;, E., Hiissc lh y ;" ;;0 rl' Röllcrillgens :spnrh.• gill A.... H ., 
7"2. K. W., Ystad 5: ;>0 l\<ld:-;l;:r01~H 	 ;,: 

l3G. »'fuck o . ti(JJ1dr » 	 24;); 
bli Marlin B prgJinp:s lIudel'h. 71: 25 J}j7. DjJJl'biicks Missionsförsul!lL 20: 

7;'i. Yi~hy F('!ll\(il·e~rÖl'PI.1. till evang-. BI'b. 27: r.O IH ~. LIJk. 12: 32 10: 

73. S:a Distr. av Sveriges K. F. U. M., 

76. njiil'l~eby )HssioJls[örsuml., ':-;pal'b.-	 143. Rantens lilln "yfören. 'lO: 
",puel 	 2:J: - N4 . ?r. S., )lol'l'köping' :,0: _ 

77. ()nrilrclls missiousvällncr 311: -	 14'1. lr. G., (helna . '2;-): 
HG. ti. D., S",ln 	 :" _78. A. L., tiriiuua. 	 lO: 

79. Sparh.-lIlcdel fr. XOl'a, gm r. D. 70: 23 lH. G .. W. L .. Sjiitorp 2:,: 
SO. H. 8., »'ra.ckor1"el'» .g'lll S. N., 148. »l,"'nstcl' Kla'J'<l, blOlnrnOl' 11å nrlal'g it 

Skell,'fV,;l H):- Erikssons grav» lO: 
RI. 	 :\. W ., St·lIlm l4~. Mosshy Blåbands förcJJ" u:o ~n: 

h"j2. .J. R ., Sthlm, S \lO rb.-medcl 84. F. S .. B.ii;rköby 	 ~O: 

8:;. G. W - g	 133. R. .T.. V etIand" l;;: 
86. S. 1\., ~) t[lckoffer)) gm u:o 5: ~ 	 };;4. Kinakretsen, GlJg'. till CU1']-Gusbf 
87. A . .J .. Alings!i,. sparh. 20: - Nordbel'gs nnderh. 1~<J: 
88. L '['. D., ofJ'erkl1\'ert, gill d:o 10: - A. ,J., l:pllsala, .;;pn.rb.-JllNlcl, gm 
89. H. J., Odes hög 40: - K. R. 	 2:1: 
~o . »E n Hink » 10: - Sve.nska Alliansmissiouen, Jkp~. 
!H. A . B .. ,pHrh.-medel ~O: - hll Hug'o Linders underh. 1,,,00 
92. }l. L., Järntlnnds-Sikås, u:o !):- D:o till Ang. Bergs d:o loon 
93. »Sg» 	 2: ,5 V. o. C. K, Knmla ' HO 

94. 	 A. J., blommor p,; t.ant Elmos gr,v, Från en viin, g'm S. D., Stldm 
gm A. L., Hemse lO: - A. K .• Hälsingborg 

95. RJins spa!'h., gom d:o ;>:- Vänner i 'l' ~'l~ho. sr:nl'b.-nlcdel, g'1J1 
96. Hnsaby 1>lfg. spurh.-medcl 1>0: - D. F. 4~ 
9i. K. G., Sthhn 20: - lG2. A. o. E., d:o 100 
98. 	 )[eJl"J'sta K. F . l:. 'L-dist!' .. till M. J Ii:!. U. P ., Skol'thnll 2() 

lHII~bt'l"gs nnd erh. 164. Tobors ~HI't ·10 



SINIi\'IS40 

165. Ekets solglimtar 
166. Ekets K. U. :F. 

1~7. Sparb.-medel fr. ApP!c l')'d , Bl'ömsc

bro o. skolbarn [l'. Applcry<!s slwla 67: 7;;
J6!i. A. o. H. L. 2,000: 
lG~. K. S., VillSlöv, »avbet. å simId » 125: 
170. D:o ,"lV tionden » 20: 
lltl. E . o. A. r. \V., Söderhamn 3U: 
172. 1/3 av hchållningcn viJ sl<ördelest 

i Skärvsta, ~nn Ii'. B . 55: 
173. »"E n lui ssionsviin» gm d:o 5: 
li4. A. B., Kumla 2: 75 
J·7 ;~}. »Till Jnin vällS lllinnc » g'm A. n.,

Skcllcfte[l 20: .

l7G. H . . L. , "tacl\offen>, gUl d:o S: 

lIS. »Gunnal' » In: 
II!). R ~I., SpjutSbygd 4: 
180. N. R .. Ys tad 10: 
lSl. H. W., Ul'sviken 15: 
JS2. ?vH,nstol'ps l\tfg C,S: 
IS::. ), En län\.: ~) . 2å: 
18·1. l st. föl' hlollllll<>r p,", K. J. lio'f


Innds bål' L;:

~I. H. 	 GJ : ;;0 

Kl'. 18,715: 10 

Särskilda ändamål. 
IR. Mellersta K . F. U. M.-distr., till 

cvang. underh. 20: 
33. Skolbarn en i öben;, SP" 1'b .-I11edcl 

för dc små Id~osbal'neD, gm S. R., 
Malåtriisk 2: 

H~. A . G., St.hlm, iiir vel'l<s. i l-lienchih 20:
~I . J. K., Nn rrköping:, till "Martin Berg

lillg, rör eva ngelisationsvel'ks. 100: 
c.~. K. 11., Växjö, till cn skolgosscs 

nnd Cl'h. 150: 
74. 	 G. H .. Lule,i, till evang. ClIi Pao-lo 

underb ., h os J. Aspbcl'g 200: 
82. 	 A. , till Mari a P et terssnns barnll., 

gm J. <-T., Vads tena ;j: - 
83. E . 	 _\., A. )l' .• -till d:o gm d:o 2:1: 

lOO . Erstorps Ullgd.-förcn. till evnng. 

underh. 100: 

101. 	 Uissionssy förcn. , 01 0 nds Griisgård, 

till )L Ringberg, at t anv. efter 

gottf. 100: 

10'2. 	 Kinavänncl' i Asaka, spar.b.-medel,

till barllill . i Siuan, gm K. A. G. 4r;: 

103. Söndugs5kolbarnen d:o , till d:o ·gm 
d:o 	 '" - 

lon. DuvlJovänncl', till d :o 3: 
124. 	 Kyrld. sönrlagsskolau i Falull, till 


Maria Pettersso n för Chao Siliugs

llndcxh. Gj: 

12/. 	 S. L. B .. VetIanda, till E. o. C. Blom, 

att .anv. efter gottf. l,,: 

1:34. 	 A. H., till ElDa L encll, a.tt anv. enl. 

övcrenskolllluelsc 25: 

13;;. D:o. till V. BergJin g:, till underh. 

rÖl' Snöflingans gosse 25: 

un. 	 K. N., Gbg, \.il I L. H . Linder, att 

anv. efter !'ottr. 25: 

140. . S. U., Sthlm, för cu eva ng. underh. 

Es. 5~: 7 500: 
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141. 	 E. K, Ersnäs. till Selfrid EJ'i·!'SSOllJ 
3 tt nuv. cn!. övercnsk. J: 

142. 	 JI;~g Klistl. Ynglingafören. till 
l ngo Linder att anv. efter g:ottr. lS2: 10 

150. D. U. F., FiIlsta, till H:lllna Waog,
d:o 	 27: 

151. 	 J. B .. Sthlm, till Martin o. Bi rgit 
Bel'/~ling, d:o lUO: - 

177. 	 FI'u Ebba Skytte~ llllnna, till bibel
kv. unclerh. 100: 

Kr. 1,840: 10 

Allmänlla lIIissionsJllcdel 18,715': 10 
Särskilda änclamål l,84\): 10 

SlIlIllna under januari mAnad 1935: Kr. 20,555: 20 

Med varmt (ack till varje givare! 

"Det 	är gott att lac l;" Herren oell "t.t lov
sjnn ga ditt lInInTl. Ull den J-!ö;r.stf'.» Ps. !):!: 2. 

Missions tidningen 

SINIMS LAND 


utkommer 1935 i si n 40 :de årgång. 

Organ för Svenska Miss ionen i Kina. Ansvarig 

lIlgivare: Erik Folke. Redigerad under medver

kan av Martin Linden m. fl. Utkommer med 20 

nummer om uTe t, samt innehåller uppbyggelse

artiklar, bibelstudier, 'brev fr. Kina , uppsatser 
för ungdom samt missionsnotiser från när oeh 

fjärran m. m., m. m . 
Tidningen l;ostar: helt år l;r. 2: 25, tre kvartal 

kr. 1: 75, halvår kr. 1: 25, eli kvartal kr. O: 90. 

Sänd till utlandet kostar tidningen h . 2: 75 

pr ur. 
Prenumera ntsamiare, sOm verkställa prenu

mera tion fl närmaste postkontor, erhälla, mot 

insändande till expo ·av poslens kvittenser, kr. 

2: 25 föl' varje G-Ial ex. men då intet fri 

exemplar. 

När 5 ex. ellel- därutöver rel;vinras från exp., 

e rhållas va ri G:le ex. gratis. 
Provexemplar erh~lJas gratis från expeditio

nen. Redaktionen . 

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

Telefon: 104459. 105473. Postgirokonto n:r 50215. 

INNEHÅLL: 
Han skall komma . - Dyrt aktade . i Hencns ögon. - Från Rcd. och Exp. - Från 

missionärerna. - Redovisningar. - :\lissiol1stidn. Sinims Land. 

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

StoekhoJm 1n35, Svenska Tl'yckc.riaJ;tiebolagct. 
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HIMMELRIKET ÄR LIKT ETT SENAPSKORN."/' 


Matt. 13: 3 l. 

Himmelriket - senapskornet! Vilka 
motsatser! Det ena så stort att det 

omfattar såväl himmel som jord, ej 

förnimbart med det naturliga ögat och 
dock en verklighet, det andrå så litet 
och obetydligt, att man knappt kan 
skönja det, då det hålles i en annan 
persons hand. Och likväl äger ett inre 
sammanhang mellan dessa två rum, ty · 
Frälsaren säger att »himmelriket är 
likt ett senapskorn ». 

Johannes döparens förkunnelse i 
Judeens öken att »himmelriket är 
nära » och Frälsarens enahanda ut
sago: »gören bättring, ty himmelriket 
är n ära», förklingade ej fåfängt i rym
den. Skaror av folk kommo till Johan
nes, bekände sina synder och läto döpa 
sig, och själv vittnar Frälsaren att 
»himmelriket tränger fram med storm, 
och människorna tränga fram och 
rycka det till sig ». 

Dimmiga föreställningar rådde om 
detta rikes natur. Var är det? När 
skall det uppenbara sig och på vad 
sätt? På detta rikes beskaffenhet gi
ver Herren Jesus tydligt svar då han 
säger: »Mitt rike är icke av denna 
världen », Joh. r8: 36, och »Guds rike 
kommer icke så, att det med ögonen 
kan förnimmas, ej heller kan man 
säga: 'se här är det, eller där är det', 
ty se, Guds rike är invärtes i Eder», 

Luk. 17: 21. 

I flera liknelser sökte Herren Jesus 
förklara vad hans rike var och huru 

det uppenbarar sig. Så i liknelsen om 
senapskornet. Som ett litet frö lades 

det i en krubba, det födes i själarna 
och likt ett träd växer det fram i kyr
kans historia. Han, vars namn .är Un
derbar, Råd, Väldig Gud, Evig Fader, 
Fridsfurste , växer till så att herradö
met varder stort och på friden ingen 
ände över Davids tron och över hans 

rike. » Jes. 9: 7· 

Det frö, som en gång föll i jorden, 
har blivit bestämt att bära mycken 
frukt och dess frukt skall förbliva. 

Guds rike var i Jesu dagar likt ett 
senapskorn, men numera kanske det 
icke är så? Det har väl blivit ett stort 
träd? ' Om Jesu liknelser gäller det, 
att de beskriva Guds rike icke blott 
under en viss tid, utan under alla tider 
intill hans tillkommelse. Hur stort 
och väldigt Guds rike än är på jorden, 
så är det dock blott en ringa begyn
nelse till vad det kommer att · bliva. 

Himmelriket på jorden är alltid ett 
framtidsrike. Det håller alltid på att 
bliva en stormakt. 

All begynnelse i Guds rike är likt 
ett senapskorn. De första lärjungarna 
förstodo icke detta, då de små barnen 

framburos till Jesus. Och huru begyn
ner Guds verk i ett människohjärta? 

Väl må vi akta oss för att under
skatta den ringa begynnelsens dag. 
det lilla kommer Guds rike till oss. 
Ett afrikanskt ordspråk säger: »Du 
kan räkna huru m ånga äpplen det fin

* Predika.n av missionär August Berg vid nes på ett träd, men icke huru många
S. M. K:s möte på K. F. U. M., Stockholm, 

träd det finnes i ett äpple. »fredagen den 8 febr. 1935. 

I 
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Låta vi tanken gå till Kina, så kan 
det vara av stort intresse att veta att 
det första Nya Testamentet såldes år 
1814. Sedan dess ha minst 225,000,000 

Biblar och 'Bibeldelar blivit spridda 

över hela riket tillika med dess lydlän
der. Det är omöjligt att all denna säd 
har fallit i endast ofruktbar jord. 

Från provinsen Honan må följande 
gripande tilldragelse omtalas. »Det 
var år 1881 eller 1882, som en viss 
herr Chu just stod i begrepp att gå 
in genom en av portarna till provins
huvudstaden Kaifengfu, då hans upp
märksamhet fästes vid en man, som 
stod vid vägkanten och sålde böcker. 
Herr Chu stannade och köpte ett 
exemplar, men han hade icke väl gjort 
det, förrän en man, som tillhörde sta
dens bokligt bildade, vid namn Wang, 
skyndade fram och varnade honom 
från att läsa boken. 'Om Ni det gör', 
sade han, 'kommer Ni att förlora Er 
syn.' I sin vrede sparkade han omkull 
bokförsäljarens korg med den påföljd 
att innehållet spreds ut över marken. 
Därefter anföll han mannen och drev 
honom bort under sparkar och förban
nelser. Då detta var gjort gav han be
fallning om att de kringstående skulle 
hopsamla böckerna och bränna dem. 

Herr Chu tyckte icke om detta, var
för han i smyg samlade ihop så många 
exemplar han kunde få rum med i sin 
vida rockärm och tog dem med till 
sitt hem. Bland böckerna befunno sig 
de fyra evangelierna, en katekes och 
en traktat med titeln 'En vägvisare 
till himmelen'. Under läsningen av 
dessa böcker kom herr Chu till insikt 
om att innehållet var sant och gott. 
De talade till hans hjärta. Han visste, 

att avgudarna voro falska, och han 
upphörde med att tillbedja dem. Men 
han nöjde sig icke med att behålla den 
goda nyheten för sig själv utan han 
började tala med sina grannar om sin 

nyvunna övertygelse. Det dröjde ej 

länge förrän de började kalla honom 
'den kristne herr Chu', men han visste 
att han icke förtjänade detta namn, 
ty han var ännu en opierökare. 

Vad som blev av kolportören fick 
han aldrig veta, ty han återvände icke 
mer till staden. Under tiden hände 
det sig, att herr Wang, som hade för

stört böckerna, blev vansinnig. Han 
blev en för allmänna säkerheten farlig 

person, varför stadens borgmästare, i 
saknad av sinnessjukhus, lät fastkedja 
honom förmedelst en järnkedja vid en 
stor kvarnsten i ett uthus. Den stac
kars mannen nekade att hava kläder 
på sin kropp och framlevde i detta 
tillstånd tio år, tills döden ändade hans 
liv. Detta gjorde ett djupt intryck på 
herr Chu, och han såg i detta himme
lens straffdom. 

U ngefär vid denna tid fick han höra, 
att i den fyra dagsresor från Kaifengfu 
belägna staden Weihweifu hade mis
sionärer bosatt sig. Han gick dit för 
att träffa dem och för att få svar på 
sin fråga: 'Vad skall jag göra för att 
bliva frälst?' Här mottog han under
visning och uppmuntrad samt väl för
sedd med böcker återvände han hem. 
Staden var fortfarande tillsluten för 
missionärer, men på hösten 18g8 kom
mo två kolportörer till staden och 
dessa avlade ett besök hos herr Chu. 
De funno då samlade kring honom en 
liten trupp forskare, som brukade 
samlas gemensamt för tillbedjan. Ar 
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1899 besökte en av Kina Inlandsmis
sionens missionärer staden och fann 
dll en liten skara kristna, fulla av nit

älskan. I herr Chu upptäckte han en 
man med stark karaktär och som, att 
döma av det sätt på vilket han hand
Ledde sina lärjungar, väl kunde hava 
varit en pastor med ' flerllrig erfaren
het. Inalles var det tretton som gåvo 
intryck av att vara stadfästade i san

ningen, och andra mottogo undervis
ning. Fyra år senare lyckades man 

att hyra lokal i staden. Tjugo år hade 
nu förflutit sedan bokförsäljaren ut
drevs därifrån. Vem han var .visste 
ingen, men trots att han b:ev bortdri
ven skulle det dock visa sig, att hans 
arbete icke hade varit fruktlöst .» 

Det talas i våra dagar sll mycket 
om »den goda jorden». Människohjär
tats jordmån kan endast vår himmel
ske Fader fullkomligt analysera, men 
det är alldeles omöjligt, att den goda 
säd, som han så frikostigt låter sina 
sändebud utså, icke skulle falla, en 
stor del av den, i den goda jorden. Sv. 
Missionen i Kina har i provinsen Ho
nan sina flesta församlingsmedlemmar. 
Dll Lars Olof Skrefsrud i Trefaldig
hetskyrkan i Uppsala höll sitt mis
sionsföredrag för ungefär femtio är 
sedan, föll ett litet senapskorn i en 
ung studerandes hjärta och växte upp 
till ett stort träd i Kina, ett annat 
växte upp till ett liknande i Indien. 
Antagligen kom detta aldrig till så
ningsmannens kännedom, åtminstone 
vad »trädet i Kina » beträffar. 

Huru mycket behöver ej utföras i 
Guds rikes tjänst! Till alla som verk
ligen i sitt innersta känna sig manade 
att tj,äna Herrens rikssak, säger Her

ren: »Himmelriket är likt ett senaps
korn. » Bort därför med alla föreställ
ningar om att det icke skulle löna sig 
att begynna ett gott verk därför att 
man har så litet att börja med, eller 
därför att begynnelsen mf ste vara så 
ringa! All begynnelse i Gudsriket är 
likt ett senapskorn. 

»Så lätom oss vara fasta, orubbliga, 
alltid överflödande i Herrens verk, 
eftersom vi veta, att vårt arbete icke 
är fåfängt i Herren.» 

A u g u s t B e r g. 

Missionens måoadsmöte. 

Det var en stor skara vänner, som sam
lad es å K. F. U M. här i Stockholm den 
S febr. Missionär August Bergs föredrag 
om Himmelriket och senapskornet finn es 
infört i föreliggande nummer. Efter mis
sionär Berg talade fröken Lisa Blom och 
anslöt sig i sitt vittnes·börd till 1 Sam. 
3: 10, där vi läsa den unge Samuels svar, 
då Gud kallade på honom: »Tala, din tjä
nare hön>. Bedja vi bönen: Tala Herre, 
förutsätter det, att vi vilja lyssna. ralar 
Gud och vi få höra hans röst, då bli vi 
små, då måste vi krypa ned i stoftet. 
Ett under är det, att Gud vill tala till oss, 
ett ej mindre under är det, att vi få nåd 
att urskilj a Guds röst. Men detta kunna 
vi endast, då vi äro stilla inför Gud. Om 
Samuel läsa vi, att han ännu ej lärt sig 
.att känna igen Herren. Hur är det med oss 
i det stycket? Men då Samuel kände igen 
Herren, ställde han sig villigt till Guds 
förfogandc och fick så gå Guds ärenden. 
Det gal' dock ej utan kamp att gå Guds 
äl'cnden, och mången gång frestas man 
att fr Aga: var det verkligen Gud, som ta
lade. Vi ha ofta hör t från våra vänner, 
att Gud talat till dem. Låt mig anföra 
ett par exempel. Det var redan i missio
nens begynnelse, då vid jultiden Gud ta
lade till en sin tj änarinna, som nu ingått 
i vilan, om missionens behov. Hon sadc 
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till sin dotter:»Vi ha 45 kr. på vål' spar
banks'bok. Gå och tag ut · 5 och sänd in 
dem. »Inför de stora behoven i hemmet 
syntes detta offer vara för stort. Men 
offret gjordes. Följande jul talade åtel' 
Herren, och nu kunde de sända 25 ~r. 

Huru stora summor, som sedan dess sänts 
från detta hem, är ej lätt säga. Men ännu 
talar Gud där, och ännu får han svar. 

Då Gud talar, händcI' det,atl ett par 
nya skor eller en ny kappa ej ,blir köpt, 
utan penningarna sändas i stället till mis
sionen. Men Herren glömmer ej sina 
självförsakande barn. En vän, som nu är 
hemma hos Herren, satt en dag i en kyr
ka, där offer för missionen skulle insam
las. Hon hade endast ett par kronor och 
dem behövde hon till ett par strumpor. 
Hon gav dock allt. P å hemvägen mötte 
hon en vän, som gav henne just ett par 
strumpor. Ingen förlorar på att ge åt 
Herren. Det gällei' dock att vara villig att 
ingå i Guds vilja. då vi bedja: Tala I-len'e, 
din tjänare hör. Ty Henen kan· begära 
det, vi aldrig hade tänkt. Så hände det en 
Henens tjänare, som i sitt missionsföre
drag innerligt vädjade till de unga att 
offra sig på missionens altare, alt han 
strax efter möltes av sin dotter som för
klai'ade, att hon under föredraget hade 
förnummit Guds kallelse och svarat ja till 
den. Den häpne fadern utbrast då: Kära 
barn, inte menade jag dig, Salig är den 
som hör och gör. 

Efter föredragen följde bönemöte och 
samkväm, varpå dr, Fries avslutade mötel 
med att erinra om Guds kallelse till Je
remia och innebörden av det uppdrag, han 
fick. Hjärtat fylldes av tacksägelse vid 
tanken på, a tt även vi alltfort få stå i 
hans tjänst. 

Missionstidningen Sinims Land. 
Vid denna tid på året brukade vi förr 

att utan begäran utsända provexemplar 
av vår missionstidning till personer, vil
kas acl!'esser vi ha på expeditionen. På 

grund av ändrade bestämmelser för ut
sändande av utgivarekorsband kunna vi ·ej 
nu handla på detta sätt. Vi vore emeller
tid mycket tacksamma, om de av våra 
vänner, som kunna sprida provexemplar, 
sände oss ett meddelande härom. Vi sända 
då sådana gra tis . och portofritt. 

Vi bedja ock att nu få uttala ett varmt 
tack för förbön och hjälp med anskaffan
det av prenumeranter. Må vi såväl sor:n 
vår tidning alltfort få ·vara innesl.utna i 
missionsvännernas käl'l eksfulla in.lresse 
och förbön. 

Kommitlen för Svenska Missionen i 
Kina. 
Den nionde dennes hade Kommitten föl' 

Svenska Missionen i Kina sitt första or
dinarie sammanträde på det nya året. 

Vid därunder förrättat val återva.1des 
alla de ledamöter som vor o i tur att avgå. 
Dessutom invaldes såsom ordinarie leda
mot efter framlidna fröken. Anna Gauffin 
fru Ester Fredberg samt såsom suppleant 
efter fru Fredberg fröken Lisa Blom. Kom
mitten består sålunda av följande ordina
rie ledamöter: Doktor Karl Fries, Soltäp
pan, · StOl'ängen, ordf.; missionsförestån
dare E. Folke, Sigurdsvägen 44, Nockeby, 
v. ordf; rektor Joh . Rinman, Karlavägen 
86, Stockholm; direktör H. Hallencreutz, 
Eken, Djursholm, kassaförvaltare; gross
handlare Sven Johnson, örebro; apotekare 
K. Nilenius. Apoteket Delfinen, Göteborg; 
kyrkoherde G. Arbman, Järpen; disponent 
Gust. Törnqvist, Norrköping; tandläkare J. 
von Malmborg, Engelbrektsgatan 13, Stock
holm; fröken Selma Ny.blad, Skellefteå; 
missionäz' August Berg, Missionshemmet, 
Dmfbo, Sundbyberg, samt fru Ester Fred
berg, Alingsås. 

Suppleanter äro: Doktor Knut Bergh, 
Tranås; musikdirektör H. Gillgren, S.:t 
Eriksgatan 63, Sl'ockholm; komminister 
Joh. Lindberg, Arbetaregatan 21, Stock
holm; disponent V. Wisborg, Jacob Nils
gatan 24. Malmö; marinintendenten O. von 
l\Ialmborg, Saltmä taregatan 8, Stockholm, 
och fröken Lisa Blom, östbroga, Älvsjö. 

Kommittens Arbetsutskott består av föl
jande ordinarie ledamöter:· Doktor Karl 
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Fries, missionsföreståndare E: Folke, rek
tor Joh. Rinman, direktör H. Hallencreutz 
samt missionär Aug. Berg. 

Suppleanter äro: Musikdirektör H. Gill
gren samt fröken Lisa Blom. 

Nyantagna missionärer. 
Vid åre~s första sammanträde fick Kom

mitten den stora glädjen att i tro och tack
samhet till Gud återigen antaga två nya 
missionä'rer. Dessa äro: lärarinnan fröken 
Dagny Nordgren från Holmsund och kan
didat Gösta Goes från Billdal, Göteborg. 
Behovet av förstärkning på missionsfältet, 
däl' kampen mellan ljus och mörker allt
mer tillspetsas. är f. n. så kängaride, att 
detta tillskott i vår arbetskraft därute äl' 
mycket tacknämligt, och vi bedja att också 
dessa våra nya medarbetare få känna sig 
burna av vännernas kärlek och förböner. 

För utresa l höst 
beslöts på sammanträdet att bestämma bil
jeller för fröknarna Frida Prytz, Lisa Gus
tafsson, Ella Dahle, Dagny Nordgren och 
kanel. Gösta Goes. 

Bönemötena för S. M. K. 
Vi bedja härmed få påminna om böne

stunderna för S. M. K., vilka, såsom vi 
förut meddelat, hållas dels varje tisdag 
mellan kl. 7-8 e. m. i Kinarummet, Be
lesdakyrkan, Floragatan 8, Stockholm, och 
dels varannan fredag kl. 2 e. m. på Sven
ska Missionens i Kina Exp., Drottning
gatan 55, Stockholm. De närmaste fre
dagarna, som det sistnämnda mötet hålles, 
bliva den 1 mars och den 15 mars. Väl
komna! 

Den 14 mars. 
Med den 14 mars äro för oss inom 

Svenska Missionen i Kina många minnen 
förknippade. Det första och största min
net är ju, att vår missionsföreståndare på 
den dagen år 1887 för första gången land, 
steg i Kina Men detta stora minne har 
givit anledning till att den 14 mars valts 
såsom S. M. K:s årliga böne- och offer
dag, och därigenom ha många andra min- . 
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nen förknippats med denna dag, och den 
har för oss blivit en högtidsdag. Denna 
dag nännar sig nu, och vi ville påminna 
därom. I nästa nummer av Missionstid
ningen Sinims Land införas de böne- och' 
tacksägelseämnen, som vi särskilt önska 
få angiva för den dagen. 

Då vi redan nu påminna om denna dag 
sker det med en varm förhoppning om att 
våra vänner med anledning av dagen må 
komma ihåg S. M. K. och i bön med tack
sägelse bära oss och vårt arbete fram in
för nådatronen. 

I Stockholm kommer denna dag i år ell 
möte att anordnas på K. F. U. kl, Birger 
Jarlsg. 35 (ing. från Snickareg) kl. 7 e. m ., 
vid vilket missionsföreståndare Erik Folke 
samt missionär Carl F. Blom komma 
a tt tala. 

En bärgad kärve.fl I ' .' 

Ibland undra vi hur mycket av allt det 
som sås vid vägar och stigar skall bära 
förblivande frukt. Och ibland frestas vi 
till missmod, därför att vi så lätt glömma, 
att Gud verkar i det fördolda, sedan vi 
slutat, och att det är Han, som ger växten. 
N ågon gång later Gud oss ändå se en liten 
ljusstrimma, som ger oss frimodighet alt 
fortsä tta. 

En sådan liten ljusstrimma fn1n evig
hetens värld nådde hit ned, då nyligen en 
ung kvinna gick över gränsen. 

Hon hade inte varit med på många mö
ten här på missionsstationen, och hennes 
man var hedning. Hennes mor val" dock 
en kristen sedan en kort tid tillbaka, och 
hon försökte naturligtvis också att dela sin 
nyvunna skatt med sin dotter, och som 
en öppen blomkalk sög hon till sig solens 
strålar från den eviga världen. 

Så blev hon allvarligt sjuk, och det stod 
klal't att hennes dagar härnere inte kunde 
bli många, men hon sörjde inte däröver, 
och inte fruktade hon döden som hedning
arna omkring henne. Då en gammalsläk
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ting kom och hälSade på henne, talade hon 
om, alt hon skulle gå till himmelens 
glädje, och sade henne att förtappelsens 
väg är bred. men mörk, och att vägen till 
himmelen är smal och brant men ljus. 
»Vad talar hon om? Jag förstår det inte», 
sade den gamla h€dnakvinnan. Det var 
som ett främmande språk för henne. 

»Hur skulle den unga kvinnan begra
vas?» var den fr aga, som nu började bli 
aktuell. Hennes man var ju den som var 
den bestämmande, och han var hedning. 
Således skulle det bli hednisk begravning. 
Men modern önskade, alt do ttern skulle 
få kristlig begravning, men hur skulle 
hon kunna övertala sin måg? Hon gjorde 
en överenskommelse med honom. Så här 
lydde överenskommelsen: »Om flickan blir 
frälst, så ska hon ha kristlig begravning, 
men om hon går förlorad, får du ta 
henne och begrava henne bäst du vill.» 
Och det gick mågen med piL 

»Men hur skulle de kunna avgöra den 
saken?» undrar kanske . någon. Det ut

.gjorde emellertid ingen svårighet för nå
gon av dem. Då en hedning dör, sel' han 
onda andar och avlidna släktingar, och i 
förskräckelse knyter han händerna, så att 
naglarna pressas djupt in i huden. Han 
känner, han kan inte dö. - Vad skuIre 
nu hända, då denna unga själ skulle gå 
över gränsen? - »Ser du inte din far?» 
(han var död) frågade någon, då slutet 
nalkades. »Nej , han är ju inte här», sva
rade den döende lugnt. Inga onda andar 
såg hon heller. Hon sov så stilla de sista 
timmarna, men då uppbroLtstimmen kom, 
satle hon sig upp. »Jag dör inte. Jag gåT), 
förklarade hon. Enligt kinesisk sed skyn
dade man sig att kläda på henne de 
svarta begravningsbyxorna, men då pro
testerade hon. »Varför ska ni kläda mig 
l svart? Jag vill klädas i vitt. Jag ska 
ju se Herren», förklarade hon. Och hon 
lät dem -hämta fram hennes vita siden
byxor. - Ingen hade talat med henne om 
vårt bruk att kläda i vitt. Det var hennes 
eget hjärta, som sade henne, att hon gick 
till den ljusa himmel, där allt är ljust och 
rent. Det svarta och mörka fick hon 
lämna. - Så gick hon så fridfullt över 
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gränsen. Hon dog inte. Hon gicktil'l 
Guds ljusa himmel. - Det blev inte fråga 
om annat än att hon skulle begravas på 
kristligt sätt. 

Mannen och grannarna stodo där häpna. 
»Människorna, som höra till 'evangeliesa
len', äro ändå underliga människon>, sade 
de till varandra. De hade aldrig förr sett 
något sådant - en frälst själ, som går 
hem till Gud. - Och modern sörjde inte 
heller likt hedningarna. Något av ljuset 
från den värld dit dottern gått vilade ock
sil. över moderns allsikte, när hon i säll
skap med en skara kristna följde dottern 
till hennes sista vilorum. - Döden var 
uppslukad i seger, och ännu en kärve 
bärgad in. 

Ingrid Aspberg. 

Kvinnornas internationella 
bönedag för missionen 

högtidlighålles i år fredagen den 8 mars 
av kristna kvinnor världen runt. Mottot 
för detta år är ordet: Bären varandras 
bördor. Ä ven Sveriges kristna kvinnor in
bjudas att denna dag, gemensamt eller var 
för sig, deltaga i denna bönedag. Bördor 
av allehanda slag vila tunga över o~s alla, 
tyngst är syndens börda. Vi veta, var vi 
kunna få bördorna avlyftade, den ' icke 
kristna världen dignar utan hjälp. Låt 
oss då gå in under dess bördor i bön och 
offer, låt oss komma inför Gud i gemen
sam bön om att Han ville göra Kristi 
härlighet känd av alla dem, som icke 
ännu sett den, att Han ville lyfta synda
bördorna och göra oss starka och fria i 
Hans tjänst. 

På många håll i världen samlas kvin
nor i stora skaror till denna bönedag, 
o,beroende av vilket samfund de tillhöra. 
Också i Sverige ha sådana gemensamma 
möten hållits på »Kvinnornas bönedag». 
Kan tanken tagas upp på . flera håll,. är det 
gott. Var och en må ordna detta som det 
passar .bäst. Huvudsaken är, att vi gå in 
i det gemensamma ansvaret och den ge
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mensamma -bönen, och så »'bära varandras 
bördor». 

Svenska j\llissionsrddels Kvinnokommitte. 

I Stockholm anordnas möte i Ev. Brödra
'församlings kyrka, Sveavägen 34-36, den 
8 mars kl. 8,30 e. m. 

Insänd litteratur. 
I 'DE LEV ANDES LAND . Från Frälsnings

armens början. Av Nils Hyden. Lind
blads förlag. Häft. 4: 50; inb. 5: 75. 

Det år uwfriskande och trosstärkande all 
taga del av 'imlehållet i denna väl skrivna bok. 
Väl I<ända personligheter och platser från så
väl hemlandet som England, somliga dock 1m

der andra namn, kommer en till mötes. 
Man 1år en intressant skildring av Frälsnjngs

armens uppkomst, de svårigheter, under vilka 
den arbetade, och dess senare utveckling. 
Det är med tacksamhet till GlId och glädje, som 
man .bevittnar sanningen av den gamla bibliska 
utsagan att . evangelium 'är en Guds kraft till 
frälsning för var ooh en som tror. . 

Boken rekommenderas 	på dct varmaste. 

August Berg. 

Gåvor influtna till Tyska Missionen. 

•En ·dropPf,. 10: -, »Dagskassan 2 jan. 1935, 
H)O: -, A. A., Sthlm 5: -, G. o. A. M., Visby 
25: -, Onämnd 20: - , L. W., Rögle 5:-, 
Ona,mnd, 1 Kor. 9: 7, 100: -, E ., Boden 10:-, 
K. 	 F., Stoängen 25: -, G. D., Sala 5:-. 


Summa Kronor );05: 

»Låt icke mig dem komma på skam, 
som förbida dig, Herre, Herre Sebaot; Låt 
icke i mig dem varda till blygd, som söka 

dig, du Israels Gud.» Ps. 69: 7. 

Missionstidningen 


SINIMS LAND 

utkommer 1935 i sin 40 :de årgång. 

Organ för Svenska Missionen i Kina. Ansvar·ig 
utgivare : Erik Folk e. Redigerad under medver
kan av Martin Linden m. n. Utkommer med 20 
nummer om åTet, samt innehåller uppbyggelse
artiklar, bibelstudier, brev fr. Kina, uppsatser 
för ungdom samt missionsnotiser från när och 

fjärran m. m., m. m. 
Tidningen kostaT : helt år kr. 2: 25, tre kvartal 

!<r. 1: 75, halvår kr. 1 : 25, ett !<vartal !<r. O: 90. 
Sänd iiI] utlandet kos tar tidningen kr. 2: 75 

pr år. 
PrenumerantsamIare, som verkställa prenu

meration å närmaste postkontor, erhålJa, mot 
insändande till expo av postens kvittenser, kr . 
2: 25 för varje 6-tal ex. men då intet fri
exemplar. 

När 5 ex. eller därutöver rekvireras från exp., 
erhå llas vart 6:le ex. gratis. 

Provexemplar erhållas gratis från expeditio
nen. Redaktionen. 

Skr'iven till misslonltrerna I 


Bedjen jÖ'r mlssiollitrernal 


Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sintm"; Stockholm. 

Telefon: 104459. 105473. Postgirokonto n:r 50215. 

INNEHÅLL: 
Himmelriket är likt ett senapskorn. - Missionens m~nadsmöte. - Från Red. och' 
Exp. Frän Missionärerna. - Kvinnornas internationella bönedag föl' missionen. 

- Insänd litteratur. - Redovisning. - MissioQnstidningen Sinims Land. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Stockholm 1935, Svenska Tryckeriak ti ebolaget. 
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ANSVARIG UTGIVARE: E. FOLKE. 

Han dog {ör mig. 


På Golgala kors min Frälsare led Som överstepräsl till evig tid 

Förbannelsens död för mig. Nu Jesus sig framsläl/l har. 

Silt hjärlblod han gav all vinna min själ Hans längtan blolt är, all hela milt liv 

TiU krona och brud ål sig. Skall bliva hans bönesvar. 

Vid Golgala kors förlossning jag fann; Som överstepräst han framställl sig 

Ur uppstunget bröst livskällan upprann, För Al/maktens Iron all bedja för mig. 

Och domaren själv milt skuldoffer blev Som svar på hans bön , nu vandra jag får 

Och handskriften sönderrev. Till himmelen, var jag går. 

När sist jag mill lopp fullbordat har 


Och hunnit det himmelskä hind, 


Av nåd skall jag , bland skaran få stå 


För ircmen med palm i hand. 


Den skaran sin hyllning Lammet ger 


Och kastar för tronen kron~rna ner. 


På hav av krjstalr Guds har.por den bär; 


Ovansklig ,dess lQvsång är. 

' H . S. 
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BÖN OCH T A C K S Ä G E L S E. 


De två stora ämnen den 14 mars 
bringar i vår åtanke äro: tacksägel
se och bön. Båda föra oss i förbin
delse med vz.r Fader i himmelen. Un
der d.:t vi upplyfta vf.ra hjärtan i tack
sägelse till honom, strålar emot oss 
med särski:d klarhet hans härlighet. 
För den vars hjt:rta fylles av tacksä
gelse blir Herren oändligt stor och 
härlig, ty under tacksägelsen ledas vi 
att komma ihi' g och tänka på mång
falden av Guds välgärningar emot ess 
i vtrt livs många skilda lägen. Tack

säge:sen värmer hjärtat, ty genom 
den blir det allt mer öppet för Guds 
kärlek, som är vår högsta värme
källa. Tacksägelsen giver oss ständigt 
nya ämnen för lovsz.ng och gör där
med livet för oss så rikt och så ljust. 
Tacksägelsen väcker ock längtan att 
se mera av vår Guds under i hans 
fräls·ningsgärningar i världen. Och 
ibland dessa är väl Guds frälsnings
gärning i missionen ej den minsta. 
Hur rikt ha vi ej år efter år genom 
vad vi fått se i vår mission blivit väl
signade i vår ande. Varje bud där
utifrån ger oss nya anledningar till 
tacksägelse. Särskilt framstå här de 

sista åren, som ju i oanad utsträck
ning varit en skördens tid. Låtom 
oss därför tacka, ja, tacka så att våra 
egna själar fyllas av välsignelse och 
vi bliva ännu mera angelägna att få 
vara till välsignelse. 

Och tacksägelsen föder bön. Ah· 
få bedja är vår stora förmånsrätt så
som barn till vår himmelske Fader. . 
Bön löser såsom intet annat från 
världen och binder oss vid Gud. Bön 
ger styrka åt vår tro och frimodighet 

åt vår ande, ty den kommer oss att 
känna att grunden under vha fötter 
är orubbligt fast. Vi veta, till vem vi 
få gå, och vi veta, att vi aldrig bli 
bortvisade från honom. Vi få i varje 
vtrt läge erfara, hur nådigt och barm
härtigt han tar sig an oss och vår sak, 
och under det vi kasta alla våra be
kymmer på honom och anförtro ho
nom alla vf.ra angelägenheter, få vi 
levande erfarenhet av huru rikt vht 
liv kan göras genom att vi mycket 
bedja. Missionen erbjuder oss stän

digt nya och rika tillfällen att ingå i 
bönens välsignade övning. Vi få syn 
på nya omd.den, där vi kunna bli till 
välsignelse, och livet får därigenom 
ett oänd:igt mycket större värde för 
oss. Det blir N ebostunder för oss, då 
Herren låter oss se nya områden av 
löfteslandet, som han giver oss att in
taga. Och vi kunna nu säga varan
dra, att vi ha ej behöft bedja förgä
ves. Herren har till denna dag givit 
oss mera än vi kunnat begära eller 
tänka. Men så väntar han ock mera 
bön från oss, på det att han måtte 
kunna få giva oss ännu mera ämnen 
för tacksägelse. 

Binder tacksägelse och bön oss när
mare och fastare vid vår Gud och up
penbaras därigenom hans härlighet 
rikare för oss,så föras vi på samma 
väg in i den innerligaste gemenskap 
med varandra. Gemenskapen med Fa

dren och med hans Son Jesus Kristus 
föder gemenskap med Guds barn, och 
ju vidare denna gemenskap sträcker 
sig, desto rikare blir den. Genom mis
sionen ha vi fått gemenskap med en 
stor skara av Guds folk, en ständigt 

http:lovsz.ng
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vaxande skara, som vi kanske aldrig 
få träffa härnere men som dock i stor 
kärle:~ tänka på oss och bedja för oss, 
och sem vi en gång skola få möta 
i härligheten. Det är en gemenskap, 
som gör vf.rt liv härnere rikt och 
skall göra vårt liv därhemma ännu 
rikare. 

BöNE- OCH TACKSÄGELSE
AMNEN. 

Till ledning göres här en samman
fattning av tacksägelse- och böneäm
nen. Vi hoppas, att det skall bli möj
ligt för våra vänner att tillsammans 
eller enskilt den 14 dennes avskilja 
en stund att för missionens räkning 
»upp:yfta våra hjärtan såväl som vå
ra händer till Gud i himmelen». 

ÄMNEN FÖR TACKSÄGELSE. 

Att vi alltfort fått åtnjuta yttre 
lugn på hela vårt fält och ynnest från 
allt folket. 

Att mottagligheten för Ordet visat 
sig vara ännu större än förut bland 
alla folkklasser icke minst bland ung
domen. 

Att antalet av dem, som förenat 
sig med församlingen var större än 
något föregående år. 

Att de kristna visat ive'r att vinna 
tillv'äxt i insikt och kunskap. 
'. Att de känt behov av helgelse. 
•) iAtt nitet för evangelii utbredande 

och sjä~ars frälsning på ett glädjande 
s:ätt "tilltagit. . . 
' -';Att Herren låtit Bethelbrödernas 
{ .. " .' . . " 

. . erks.aJYIhet bli till välsignelse.. 
.-"Att . tillslutningen i våra. söndags

s,!\q19:r, .' kvicfl!l-pskolor och . vidbH?elc 

kurserna för såväl män som kvinnor 
varit god. 

Att våra missionärer i så stor ut
sträckning bevarats vid häls,'1 och liv. 

För den rika välsignelse v[r syster 
Margit Eriksson fick vara till under 
sin korta tjänst, und "r sin sjukdom 
och vid sin hemförlovning. 

Att de nya mi~sionärer som utreste 
hösten 1933 redan kunnat börja del
taga i verksamheten. 

Att vi även förra hösten fingo s:in
da ut en välbehövlig förstärkning: 

Malte Ringb.~rg med fru, fru Gerda 
Carlen samt för första gången Sel
frid Eriksson. 

Att den långvariga nödtiden där
ute äntligen efterföljts av jämförelse
vis goda tider. 

Att våra vänner i hemlandet så tro
get stått oss bi i verksamheten, och 
att vi alltfort fått se att Herren tro
fast sörjt för våra behov. 

ÄMNEN FÖR BÖN. 

Att Herren måtte alltfort förskona 
oss för rövares och kommunisters 
härjningar. 

Att våra kinesiska trosbröder måtte 
bevaras under de ~ånga ' förföre~se

vindar, som ständigt draga fram över 
landet. . 

Att de kristna måtte alltmer mogna 
till självständighet i liv ochgäining 

genom den Helige. And.es kraft. 
, Att Herren i nåd ville 'förse för vå
ra infödda medhjälpares behov, dessa 
som stå i missionens 'tjäns'toch som 
vi knappast .kunna tänka ' oss atta'v'.. ; . " ' .. . ." . . ' 

vara. \ ! 

Att såväl dessa ~om·,allC!cle, iDfäqda" 



62 SINIMS 

som mera direkt stå i Herrens tjänst, 
inåtte få nåd till trohet i sitt tjänande. 

Att de unga kinesiska kristna, som 
stå under utbildning, måtte bli skick
liggjorda till helig tjänst. 

Att de kristna som ett helt måtte 
allt mer väckas till nit för själars 
frälsnirig. 

Att den väckelsens ande, som för
nummits därute, måtte fortfara. 

Att Herr'en måtte rikt välsigna vå
ra vänner i hemlandet i deras kärleks
tjänst. 

Att vi alltfort måtte få ' förnimma 
Herrens Andes hjälp vid våra Bibel
och Ungdomsveckor. 

Att Herren ville föra till klarhet 
de unga, som längta efter att få viss
het om vad Gud vill med deras liv, 
och giva dem nåd till att med frimo
dighet gå den väg Herren visar. 

Att de unga, som nu förbereda sig 
för missionsarbetet, måtte få den hjälp 
-de behöva. 

Att Herren i sin barmhärtighet 
måtte så trofast som hittills fylla mis
'sionens lekamliga behov och hjälpa 
oss att genom full ' trostillförsikt för
härliga hans namn. 

Medhjälpare. 

På den tavla, som framställer Bibelns 
översättande till kinesiska språket, ser 
man 'Morrison med .penna och manuskript 
och bredvid honom de kineser, som hjälp
te honom i det stora verket. Dessa med
hjälpar e äga i sanning rätt att alltid stå 
bredvid · honom, ·ty utan sådana hade 
:aldrig verket kunnat nå sin Jul\lbordan, 
Detsamma är förhållandet med allt mis
sionsarbete, Missionärens förnämsta be
hov; i vad ' yttre förh ållanden angår,är 
ej hus oCh möbler ' och uncfervisningsmatc-
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rjel, ej ens andra missionäl'er, utan. in
födda medar<betar e. Huru br istfälIi:ga ' d\i 
än må vara, ty det Ifinns ju svagh~te'i
blari.d dem såväl som hos oss, och hudl 
prövande missionären än må finna derås 
egendomligheter, äga de likväl förulsäit

l


ninga r alt ej blott själva i många rafl 
bättre än främlingen nå fram till : f6lke~ 
med sitt budskap och beröl'a sidor . av 
livet, som cndasl den infödde förslår, ulan 
ävcn att gÖ l'a den u tli;lndske arbetarens 
insals mera verksam och åvägabringa ri
kai'e möjligheter för missionäl'ens utnytt
jande av sin speciella utrustning, iin vad 
som ulan dem va rit tänkbart. .' 

Varj e kristeri 'bekännare är ju emeller
tid helt naturligt ett vittne för sin tro och 
en vårdare av sina trosbrödel' samt blir 
därigenom en medhjälpare å t missionären . 
När ,rörsamlingarna växa , tilllaga också 
deras möjligheter a tt i likhet med moder~ 
församlin gen utöva ej blott församlings
vård , utan missionsverksamhet i alla dess 
olika grenal'. Sådan självverl{samhet hör 
till livsvillkoren för ett sunt församlings
Ii v, och fostran där till utgör fördenskull 
ett av de viktigaste momenten i missio
nens förs amlingsuppbyggande verksamhet, 
den som i missionsbefall ningen uttryckes 
med orden: »Lärande dem att hålla allt. 
vad jag har befallt eder.» I den mån för
samlingen allt bättre motsvarar sin upp
gHt på den plats eller inom det ver·ksam
hetsoml'åde, som enskilda grupper eller 
större sammanslutningar lmnna betjä na, 
minskas följaktligen missionens ansvar 
och behovet av dess insats på ifrågavarflll
de gebit, så att dess v,erl,samhet kan lwn
centreras på andra mindre väl tillgodo
sedda områden. En följdriktig och frukt
bärande utveckling av missionsarhetet 
inom ett visst fält bör därför leda till, att 
missiorien sluIligen göres obe'hövlig där
städes och kan sö·ka sig ett nytt fält för 
sin verksamhet. . 

Den stora svårigheten beli'äffande allt 
frivilligt, d, v, s. oavlönat ar'bete är dock, 
att det antingen ]a'äver ekonomiskt ;';äl
situerade arbetare eller också på sin höjd 
kan ufövas under kortare om oCk åter
kommande periÖder och titan den fö-tbe~ . 
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redeIse, som kräves för en givande verk
samhet, samt utan den regel'bundel1ihet och 
palltlighet, som äro av så stor betydelse 
för vinnandet av för<blivande resultat. Av 
denna orsak har det visat sig nödvändigt, 
vare sig det sedan är miss,jonen eller den 
infödda församlingen, som slår ansvarig 
för verksamheten 

fråga, att an
ställa e tt visst ·an
tal avlönade arbe
tare för sådana 
uppgifter, som ej 
utan allvarlig olä
genhet kunna an
förtros åt frivil
liga . Det sålunda 
bedrivn<l <lnbetct 
begl'ällsas följakt
ligen av den an
sval"iga organis<l
tionens ekonomis
ka bäTkrar~ och 
cHi ml:ln känner 
till den i allmiin
het stor<l ra tlig
dom, som r{lder i 
Kina, väckcr tld 
ingeu rörvaning, 
att den kristna 
sjiilvvel'ks:I mhctc'll 
ännu ej natt ('Il 

sådan uppfattning, 
att den hUlluit 
göra missiollcn 
överflödig eller i 
större utsträck
nipg Jnmnat över D:r R . MOITison 

ligas delt<lg<lndc i missionsvel'ksamheten 
hittills huvudsaJdigen utvecklat sig. Elw
nomis;kt sett äro de ej heller allt för be
tungande, då ju de ensJdlda under alla 
förhåJlanden skulle underhålla sina barn, 
och försam1ingens utlägg för skolorna be
gränsas till bidr<lg till lärarnas avlöning 

o. s. v. Det evan
geliserande arbetet 
kräver ej hellel' 
synnerligen stora 
kostnader, emedan 
det i stor utsträck
ning l{an bedrivas 
med frivilliga haf
ter sasom med
hjälpare åt fast 
anställda ledare. 
Att under dessa 
förhållanden den 
dirdd försam
lingsvardande och 
un derv isan d e verk
s<lmheten framstår 
som jiimförelsevis 
mindre tilltalande 

är förståeligt, 
ävensom flH detta 
arbete förefaller 
mindre fruktbä
I'ande i förhållan
de till de omkost
nadel' det kräver. 
Det skulle också 
medföra ett ay

trubbande oeh ' 
splittrande av in

och hans kinesiska tresset och ett ned
taga llllSSiOnens medarbetare vid bibelöversättningen. slående av frimo
arbetsll ppgift er. 

För att underlätta fosl.ran till en upp
offrande .rörsamlingsanda är det av nöden, 
att säd<lna uppgifter föreläggas de troen
de, som äro både eggande och utIörbara. 
Vi ha trott oss första, att skol- och evan
geli~at'ionsverksamhet ligga närmast till 
harids, då de ju <l vse att betjäna de krist
na' hemmen och omgivningen, på samma 
g1ll).g som de även dil"ekt bidraga t~ll för
saIT1lingen~ tillväxt. .I dessa ty.å riktningal" 
hava "'därför försflmlingens och de fr.ivil

digheten i offer~ 

viljan, om man söldc tvinga församling
arnas insats i miss·ionsal'betet in panya 
banor. Med -fortsatt utveckling t-orde också 
följa ö.kad bärkraft · och i:)kad insi'kt om ' 
vad församlingsHvet J{räver inåt såviil som 
utåt, och da blir övertagl:lndet av de ännu 
så länge mindre lockande uppgifterna ej 
ett tvang utan en förmån. 

Under tiden hava vi emellertid att räkna 
med . tvfl förhålll:lllden, som · väsentligt in
verka p [1 IItvC'cldingens hastighet. Det ena 
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är ' församlingens. snabba ökning geuom 
det stora antalet nydöpta, de senastc åren 
scx till sju hundra per år. Dessa äro barn 

lron med mycket bristfällig kunskap, 
särskilt de s·om komma frän mera av
lägsna 1ralcter i bergsbygderna. och långt 
.ifrån att utgöra något krafttillsJwtt bliva 
de 8tt börja med en ylterligare börda med 

Medarbetare 

'Sitt ,behov aVlll1del"Visning och ledning. Det 
andra är a tt de äldre kristna, som skulIc 
vara själva ' kärnan i församlingen, till 
större delen härstamma ,från den tid, då 
l\1issionsanbetet var mer ett sående än ett 
Skördande, ·varför de äro jämförelsevis få 
lill ant'lJet och därtill på grund av sin 
aldcl' stadd8 i utdöende! Vi kunna därför 
ej vänta sa my~ket av dem,lIlan måste 
sä lta vårt hopp liU den yngre gerteratio~ 

nen, 'i den inån denna kan benadas mcd 
andllgagåvorochfostFas till dessas an
Vändande till vittnesb3rd och uppbyggelse. 

Om missionen skall kunna fylla sin upf>
gift gentemot församlingen beträffande 
handledningen av sådana kralfter i deras 
verksamhet pä olika områden och , dej'as 
fortsatta rustande med kunskap om Guds 
vilja och vägar, så fordras ett antal in
födda män och kvinnor vid missionärer
nas sida , som oslörda av näringsbeJ,ym

evangelium. 

mCr kunna ägna sig åt att vurda hjorden 
och särskilt taga sig an sådana ensJdlda, 
som i de spridda grupperna äga förutsätt
ning<lr 8tt bli led8re Det är ju påtagligt 
att ett trettiotal missionärer, män ' och 
kvinnörmed en månglald av uppgif.ter, 
ej själva' kunna . tillnärmelsevis räcka' tiH 
.för sådan tjänst b:and ·de omIo-ing 6~ö{)O 
d6ptilkristilD, s pridda som de äro på ' un
gefär 600 .sv;. kV."mil. iVIen en st«)!" och vid 

.·dön är det,s'om däriöppnals 'för 'vå,r 
mission, oin ' vi blot·t bli i ställIiII " alt 
tl~~\da in. 
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På samma gång få vi ej glömma, att 
missionens första och grundläggande upp
gift är att predika evangelium, och .att v.i 
aldrig under vår omtanke om den hedna
krislna församlingen få lämna detta ur 
sikte. Ej heller kunna vi vänta, .att d'e 
nykristna skola inspireras att upptaga det 
evangeliserande arbetet, om de ej därvid 
hava missionärernas exempel för ögonen. 
.Visserligen glädjas vi åt församlingens 
,och enskildas insats på detta område och 
överlåta . med ·tacksamhet å t dem det ar
'bete de kunna övertaga , men det dröjer 
länge innan vi kunna anse vårt stora fält 
evangeliserat eller de infödda kristna i 
stånd att utföra ett evangelisationsal'bete, 
som täcker fältet. Intill dess, eller så länge 
.Herren gel' oss nåden att stå kvar idetla 
"erk, är uppdraget alltfort vårt, och även 
l detta avseende äro vi alltfort beroende 
av våra infödda medhjälpare, i första 
hand evangelister och bibelkvinnor , som i 
likhet med oss missionärer ur Herrens 
hand få sina timliga behov fyllda, 

Det är omkring sjullio medhjälpare av 
detta slag, som stå direkt i missionens 
tjänst. De äro sålunda den arbetarekår, 
som skall göra det möjligt . för missionen 
all i någon mån utföra den del av arbetet, 
som församlingen ännu ej kan å taga sig. 
Deras underhåll har alltsedan missionens 
första tid nästan uteslu tande bestritts av 
för ändamålet särskilt avsedda gåvor, vil
'ka sammanföras till en gemensam fond, 
på det att de .enskild a arbetarna ej skola 
göras beroende av tillfälliga växlingar i 
gåvornas inflytande. På grund av växel
kursens .förändringar har det stundom bli

!vit överskott, vilket fått fylla i brister vid 
!andra tillfällen. Levnadsomkostnaderna 
;äw emellertid i stadigt stigande i Kina, 
och befintliga överskott ii fonden för ln
,födda Medhjälpare hava även tagits i an
språl< för åstadkommande av nödvändiga 
löneförhöjningar, så att numera endast de 
löpande inkomsterna för ändamålet fin

• nas a tl tillgå. Dessa hava dock nu, dels 
genom .donatorers frånfälle, dels på grund 
lav 	 depressionen OCJh andra förhållanden 
minskats nära nog till hälften av .det för 
medhjälparnas . . avlöning nödiga beloppet, 

så a tt vi stå inför en allvarlig kris. Då ,det 
ej kan komma i.fråga att beskära våra 
medarbetares löner, synes det , om eJ de 
tillgäng iga gåvomedlen förduDbIas, ound
vikligt, att antalet anställda 'minskas i för
hi'illande till de minskade tLlgångarna, .och 
som framgår av det föregående innebär 
detta en oöverskådlig begränsning av h .ela 
inissionsverksamheten. Detta förhållande 
har länge varit ett av våra vi-kligast,e böne
ämnen, och vi lägga det nu på våra vän
ne;-s hjärtan, ty det gäller samma sak som 
Frä'lsarens maning: »Bedjen skördens 
I-lene) Carl F. Blom. 

Den 14 mars. 

Då vi åter påminna om Vål' böne- och 
tacksägelsedag den 14 mars, är det i för
hoppning om, att det må givas tillIä1le för 
våra vänner, alt med oss gå fram till nå
dens tron för att där frambära tacksägelse 
och nedbedja välsignelse över missionens 
arbete. 

l Stockholm anordnas denna dag ett möte 
på K. F. U. i\1, Birger Jarl,gatan 35, kL 7 
e. m. där missionsföreståndare E . Folke 
och missionär ead f . Blom komma att tala. 

Bönemötena för S. M . K. 

Missionens bönemöten i Stock,holm hål
las dels varje tisdag mellan Id . 7-8 e. m, i 
IGnarummel, Belesdakyrkan, Floraga/an 8, 
och dels varannan fredag kl. 2 e. m.p·å 
Svenska iVI issionens i Kina Exp., Drol/ning
galan 55. De närmaste fredagarna,som 
det sistnämnda mötet hålles, bliva den 15 
mars och den 29 mars. Välkomna! 

Kinaiänkarna i Stockholm. 
samlas till möte på vår expo Onsdagen'den 
20 mars kl. 7 e. m •. Välkomna! . . 

'-"'krive.n till 'mi,~id()nl'.rerl1aj 

Hedje.n flir nVi.!iI.<l;'onllre·r1ur.!· 
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Yungtsi, Shansi, jan. 1935. 

En god fortsättning på det Nya Aret! 
Kära Vänner! .Först ville jag på .delta 

sätt . tacka för alla kärleksfulla · jul- och 
nyårshälsningar, som vi .fått mottaga i 
.form av 'brev, . jultidningar, kalendrar eller 
böcker. Varmt tack tm eder alla! Vi ha 
också i år fått fira julen under lugna och 
lyckliga förhållanden. Skolbarnen stan
nade i ål' . kvar till den 4 jan. Den 29 dec. 
hade vi en liten julfest för dem, då de 
stora också fingo vara med. Jag tror de 
tyckte det va!' roligt. Alla tycktes för
nöjda. Särskilt spiinande var det, då de 
alla fingo en nummerlapp och sedan ett 
litet paket med motsvarande nummer. Det 
var ju så intressant att se vad m an fick , 
och lustigt blev det {)ckså. Ja, nu är det 
så lugnt här på stationen, sen barnen gått 
hem. Särskilt go tt är det för Nils, som 
eljest alltid har dem utanför sitt a!'bets
rumsfönster, där de under rasterna föra 
ett fasligt oljud på sin lekplan . . Flicksko
lans lekplan ligger ju litet längrc bort, så 
de störa oss ej så mycket, men gossarna 
äro så mycket högljuddare, och dem höra 
vi både bittida och sent. 
. Nu ville jag {)ckså berä tta litet av varje 

härifrån : Den 3 jan. reste vi till Juicheng. 
Härligt väder ' den första dagen, sol och 
varmt. Nästa dag snö och blåst. Vi såga 
ut som snögubbar, då vi komma fram, 
men roligt var det. Kaffet, som vår kära 
fr.u Carlen bjöd på, smakade förträ,ffligt. 
Sen stannade vi där över trettondagen. 
Hade goda möten, ehuru ej så mycket folk 
på . grund av det dåtiga väglaget. Mycket 
l'.oligt var det oekså attfåträffa ' vår 
syster 'Gerda, och höra litet »färska» ny
heter. hemifrån, samt ,att se' kära ' Ebba ' W. 

. kry . lg~n. Vi mftste ju Jämna 'henne sjuk, 
då,vi re.ste'hem därifrårrsista dagarna i 
~oy; Den 8 .voro vi.hemma,här igen .. : Her
rep. .l1ade' l;tjälpt osS: så på resa~: att vLej 
en§ ~Jivit jör,kylda i. trots .av de: :två nä t
t~n? i .. de g~nom1;lsla ·och . kalla, 'vä:rds
hU$eIl:" .Det 'år. ·omöjligt rör. cen,,! soln : ej' ya~' 

rit idet inre av Kina, att fatta huru dessa 
värdshus. åm, så jag vHl ej försöka be
skriva .dem. Vägen tBl Juicheng är nu yt
terligare försvårad, sen Gula floden ' fÖT~ 
stört den vanliga vägen till Chaoctsuen 
(färgstället mittemot Tungkuan). 

Under de föregående tva åren har Gula 
floden översvämmat ochbegraft mycken 
skörd. förstört hus och land, men då den 
dragit sig tillbaka, har landet å ter kunnat 
besås och hal' då givit goda skördar. Detta 
år, d. v. s, 1934, har stra.ffdomen kommit 
i en vida svå rare form. Likt en sagans' 
hemska jätteorm, som uppsluka r allt, som 
kommer i dens väg, så har Gula Hoden i 
dessa trakter under de sista månaderna 
slingrat fram med rasande hastighet. Den 
har därunder uppslukat åkrar och land, 
tempel och gudar, träd, gravar, hus och 
hem, ja, hela byar på milsvida sträckor. 
Det ena efter det andra har försvunnit 
i dess stora gap. Ooh ännu är denne 
jä tte ej mä lt, utan dagligen tar den me!' 
och mer av de besådda vetefälten med 
sin späda vackra grönska, stora styc
ken j taget. Då vi efter stormötet j 

Juicheng voro på hemväg, hade vägen pa 
en stor sträcka, där vi endast 12 .dagar 
tidigare rest fram, fallit ned i floden. 
Förra våren utstakades järnvägen förbi 
Puchow, eller Yungtsi, som det nu vanligen 
kallas, till Fenglingtu mitt emot Tungkuan . 
Mycket ·av detta land ligger nu på Gula 
flodens botten. Det ser ut som om floden 
ej »skulle bli nöjd», förrän den nått 
fram till de stora höjdernas fot. P å 
vissa platser har den ju redan nåLt sitt 
mål. Då järnvägen en gång skall ' 'byggas. 
måste de nog gräva en lång tunnel genom 
herget, el1er lägga den .. långt uppe . på 
sluttningen. . Flo.denha!' nu under flera 
månader gått .ända inpå stadsmuren här. 
I sept., då forsen ,var som starkast {)ch 
bruset av floden, ,dåden slog mot stads
muren, så . väl hördes . här på stationeri; 
vota våra skollbarn· och lär.arinnan så .rän
da, atL de . flera ' nätter ej . vågade soya; 
Oc)J. de VOl'{) inte .d:e. ·.enda· .j stan,. so:in 
fruktade,::. aU , stadsmUI:enskuJle _-ge Yika 
och valtnel-ko-mma '.in , och . öv.ers·väInniä. 
St~den 1~flger Jlaktiskl· I lägre. . än flo:deir. 
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Dagligen .. gingo folk upp på stadsmuren 
för a.tt ~ Se på floden. Massor av folk från 
landet, däribland en hel del kvinnor, som 
gått 1--;2 sv. mil för att se på floden, som 
kommit ända till Yungtsi stadsmur, som 
den sedan en 300 år tillbaka säges ha läm
na t )som' svar på en dygdig sons bön för 
sin .mor». Men fruktan för denna flod har 
gripit så mångas hjärtan, och därför 
mäste flodguden blidkas och bönfallas, att 
han måtte låta floden draga sig tillbaka. 
. Fördetta bestämdes en dag, vilken »rå

kade vara en söndag». Höga och låga, 
stora och små, ·begåvo sig av ut genom 
västra stadsporten. Där fanns ännu en 
större landremsa, som ej uppslukats av 
floden. Här samjades folket, offrade, brän
de rökelse och utförde sina bugningar. En 
bricka med allehanda godsaker sattes ned 
i floden, och hölls under vattnet. På detta 
sä tt ville man bjuda .flodguden sina offer
gåvor. Om då en liten orm kom upp med 
på brickan, då den togs upp, så var detta 
eH säk·ert bevis för att flodguden tagit emot 
offret och sänt denna represen tant för att 
övertyga dem om att deras böner skulle 
bli hörda. Ormen skulle i så fall tagas till 
ett tempel och där ytterligare tillbedjas. 
Men hur gick det denna gång? Jo, ingen 
orm :kom upp på brickan, således var gu
den dem ej bevågen. »Ching puh lai, 
Ching puh lai», kunde man få höra folket 
yttra, dä de gingo åter från sin tillbedjan 
pä flodstranden. [»Ching puh lai = Man 
har bjudit honom, men ej lyckats få ho
n(}m att komma.! Und€r den där tillställ
ningen. på söndag, · var vår lärarinna, 
några andra troende fruar ·ooh vår-a skol
flickor uppe på stadsmuren just ovanför 
stället; ,där. de höllo på med sitt »hokus 
pokus», De började sjunga en bit, som 
ih:andlar· om . den sanne Guden och de 
falska gtid a rna', och som ,glutar »skynda att 
omvända eder, skynda att omvända eder». 
»Vad,'ätr, :de där .för, ena?» frågade några. 
»0; -det är de som tiUhöra Jesusläran. De 
säga; att .):letta, som.. vi. tiUbedja, äi' bara 
falskt .och förgängligt», svar·adeenanna-Il. 

Men !;l'Om sagt, de ,hade ej lyckafs att 
blhl.kadlvuguden. Vad skulleinan nU ,hitta 
på; :.s"Öin ·kunde 'beveka: ' den vredgade' ',gu~ 

den? J Q. En gris, vägande -mer· än 100 kg., 
slaktades en · dag uppe på stad·silluren. 
Den klövs sedan mitt itu, och båda hal
vorna kastades ut i ,floden under mycket 
högtidliga ceremonier. EmeJlertid, där ute 
på floden färdades en .hel del båtar med 
sin besättning. Då de fin go se det fina 
fläsket komma flytande till sig på vågorna , 
blev det liv och rörelse bland dem. ,Nog 
för de visste, att det var offrat iH flod
guden, men lika gott; »när han inte höll 
sig framme så -». För övrigt hade de 
bättre användning för det än han, så fläs
ket halades gladeligen in i Mtarna, och 
så blev då flodguden utan. »Det var dä 
rysligt!» Floden bara slukade och slukade, 
stycke efter stycke av landet. Ett tempel 
ej långt från noden stod ännu kvar utan
för sydvästra hörnet av staden, ehuru 
många hus där hade rasat eller rivits ned 
för all åtminstone rädda virket. Man be
slöt att kalla på ett Hn t teatersällskap 
från annan ort, alt de måtte spela teater 
för flodguden och om möjligt så beveka 
honom att låta åtminstone templet stå 
kvar. Här samlades nu, också det en sön
dag, en brokig skara människor i alla 
åldrar, kvinnor och män för att se och 
höra på teatern och offra rökelse. Då ha 
de tid, då ha de råd! Men då vi inbjuda 
dem till gudstjänst, då ha de alltid »så 
brått, att det är alldeles omöjligt; alt 
komma». »Emedan de ej ha kärlek ·till 
sanningen, skall jag sända dem stark vill
farelse, så att de skola tro lögnen» : Flo
den började så småningom dra sig till
baka, sjunka undan. Det var ju den ' tiden 
på året, då vattnet minskar·, men natur
ligtvis var det flodguden, som, blev så för
tjust i teaterspelet och · allt det spektakel, 
som då förekom, ·att -han lät vattnet sjunka 
undan. Buddismen bar också de senaste 
månaderna fått ny ·fart här; emeda,n ·rhanc 

darinen, . en omkring femtioårs inati, ' :hyl'
lar . den .och själv ä,r - enivrigbuddi~t. 
Pä tal om denne man;: så har han gått l 
ett krist~t · . universitet, . _ooh såsöni ung 
gosse säger . han· sig hatFQlt på. ,Herren 
Jesus, eller.· Jesusläran\ som.hansjä-ho- ut
tryck te det: Är .' detej sorgligt! Hari äI' en: 
sympatisk: roan. Nils · har -haftlångai'bd'l 

I 
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ingaende samtal med honom, och predikat 
evangelium för honom, men - - korsels 
väg ~r ej behaglig för den na turliga män
niskan; »för juuarne en Iö;~argelse och för 
grekerna en dårskap». Buddismen är lät
tare, dä har man åtminstone Ii tet meriter 
;lH komma med! 

Höstens s~ormöten ha varit väl besökta 
håde här och i Juicheng, där vi också 
voro med. Samtid~gt hade vi ju I3elhel
band-bröderna med. De hade sex dagars 
möten på varje station. Nog fingo de bli 
de kri stna till 5'.01' hjälp, och det är roligt 
se Lera, som blivit nitiska för själars 
frälsning sen dess. Men buddisterna tyck
le ej om pastor Liu. Hans bilder och sätt 
att likna människo;-na vid hundar, grisa r 
o. d. stöt'e många här. En kväll blev en 
doktorsfru, som den kvällen var med , så 
förargad, att hon s:eg upp och högl i ka
pellet sade emot Liu. Sedan log hon sin 
nicka vid handen och gick horn i vredes
mod. Hennes man är buddist, vare sig av 
övertyge:se eller emedan han är läkare åt 
mandarinen, är svårt alt avgöra. Emel
lertid har deras enda barn, en flieka på 
.10 år, få:t gr, här i vår skola nu ett års 
tid, men sen den kvä1:en är det slut. Hon 
rår ej mera komma hit, och nu har hon 
sänts till statens skola. Det är ju ledsamt, 
men det är intet alt göra ~,t Som jag 
tyckte del var synd om flickan , att hon 
in ·.e · fick vara med här uncler julen, sände 
jag henne en påse med gotter och en liten 
gåva., såsom de andra fingo. Det sa tte för
äldral'l1a än:!å värde på, och de sände ett 
bud med bibell;v,innan, »att eder, ullän
dingar, (ePer pasto" n och frun, som de ut
tryckte sig), sä'.la vi stort v~irde på». Nå, 
det var ju roligt det, även om det bara 
var en artighet9fras. Jag kan nu gå och 
besöka dem igen. Bed för dem, särskilt 
clen lilla flicl<an, att vad hon under detta 
år har hört och lärt här, ej må försvinna. 
Hon var ju med både på söndagsskolan 
'och »storagu:!stjänsten», så nog har hon 
hört en hel del Nej nu är mitt brev så 
långt, att jag mås te sluta. 

Med en varm fridshälsn'ing från oss båda. 
Eder i Herren förenade 

Olga Slyrelills. 

"Underliga gudar!» 

Geriom en lcinesisk pasloi" nck jag ny
ligen ' . höra onl hela samhällen uppe i 
Mandshuriet, som tillbedja mul/vadar som 
gudar. De bygga stora tempel för derri. 
De bränna rökelse,. tillbedja, offra och 
ma ta dem regelbundet. 

Nog har jag många. gånger hört talas 
om folk, som tillbedja ormar och råttor , 
men inle trodde jag de funnas så när.a 
inpå våra knutar, som jag i söndags fick 
bevis för. Låt mig berätta! 

Som en följd av väckelsemötena i Ho
yang i' slutet av september bildades 31 
friviHiga evangelistgrupper. Dessa gå ut 
varje söndag eftermiddag föl' att predika 
i staden eller i 'byarna. När de komma 
hem på altanen ha de alltid €tt vittnes
börclsmöte för att berätta för varandra 
om eftermiddagens upplevelser. Så bedja 
de tillsammans. 

I söndags afton satt jag i Hoyangs l<a
. pell, som just var fyllt av de över 100 
frivilliga evangelii budbärama. Varje 
grupp hade en l'epresentant, som berätta
de om deras eftermiddag. 

En sade: ))Vi kom till en by, där hela 
byn tillbad ormar. Det fanns tempel för 
dem ooh där bodde de. Folket matade dem 
regelbundet 'och tillbad dem . Ingen i hela 
byn tordes döda en orm; alla fruktade 
dem. - Vi sökte visa dem till Jesus, Fräl
saren, som är den ende verkliga Guden. 
De hörde villigt på.)) 

En annan berättade: ))När vi lwm till 
den byn, fanns knappast någon på gatan_ 
Da sjöng v'i en kör, 000 fol1< började kom
ma ut. S,omliga av oss predikade för dem, 
men jag gick in i ett hem, där det var 
några, som ej vågade komma ut. När jag 
började tala om Jesus, sade de, att de 
aldrig förr hört om honom. De tmbad 
själva rållor. Hela familjen gjorde det..-'-
ja, hade gjort det j minst 30 årstid. Om 
.de en dag ej gav råttorna bröd och sade 
några ord till dem, så gick alltid något 
på tok den d.agen. Men Hcl< råttorna sitt, 
så gick det bra. Varje morgon · bryter vi 
minst. 2 hokto bröd i småsmulor och läg
ger det på golvet. .Sedan ropa vi på råt
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torna ' att komma ochhänlta sin mat. Med 
iingrarnaknacka vi i golvet, för alt ,de 
ska veta var brödet är, Då komma de ur 
aUa, si'na hålor, feta och förnöjda, för att 
hämta sitt bröd. Så gör vi jämt. ---..: , Meri 
en gång höll ; väggen, som råttorna 1)'0 ' i, 
att ramla omkull, ty den var för ihålig, Då 
skulle vi bygga om den. Vi b-rände rö
kelse för råttgudarna och bad dessa ej 
bli onda för alt vi rev väggen. Vi skulle 
dagligen ändå ge dem bröd på loftet och 
bad dem flytta elit för tillfället. Det gjorde 
de; :och allt gick bra. ÄI' inle del gudar 
så säg? - Elter predikan och bön lovade 
en i familjen att sluta bedja till råttorna 
och i s ',ä llet söka Henen Jesus. Bed för 
den familjen,» - - 

När man hör, att sådant finns just i 
de närmaste byarna , kring Hoyang, där 
evangelium predikats i så många år, då 
'Vill hjärtat gråta och klaga. Arma män
niskor, som ännu leva så främmande för 
Gud. 

Kära förebedjande vä nner där hemma! 
Hjälp oss bedja Gud utrota djävulens makt 
genom dessa s. k »gudar», så alt folket i 
sl'älJet fål' lära känna Frälsaren, vål' käre 
Hen-e Jesus! 

På genomresa i Ishih, 12/12 1934, 

Martin Bergling. 

»Jag kan ej bli fräls!. " 

Fröken Gudrun Boquist skriver: 

En dag besö'kte en av v~lI'a kvinnor och 
jagen fru, som vi vari t till fön. Vi sutta 
där länge och språkade Hon är en ovan
lig kvinna, har lätt fer alt falta, kommer 
ihåg allting och kan läsa vad som helst. 
Men när man talar mcd henne aln Guds 
kärlek och makt att frälsa oss i,från syn
'den, då säger hon alltid: »Ja, små syn
der, dem kan Gud förlåta, men jag är 
en så svår syndare, - min'a ' synder äl'O 
så svåra, jag kan ej bli fr~Ust» Vad 
'det sluartac].e 'mig att tänka,att ' hDn 
skulle : gå förlorad, bara därför ' a tt hon 
ej kan' 11'0 på Guds makt att födål'a . 
Vi talade om dåden. <»Jag vet nog Narrjag 
'KOmmer», 'sade hon 'då, ' »jag måste : ti'll 
helvetet för min syndsskull5). Det ' sista 

hon sade, då vi gingodärifrån, var: »Jag 
kanci blifrälst.», Tyckte jag vLle gråta, 
då jag hörde det. 0, att Gud kunde ,få 
öppna hennes hjärta, så att hon kunde 
tro, att 'Jesus :dölt på korset· också' för 
henne., Hon ' är HonanbD. ,Hennes man är 
ännu kvar där, men hon bor här med sina 
två , bam, 7 och , 8 år gamla. De äro de 
mest näpna små ,barn, man kan tänka sig, 
slillsamma och sn ~ilJa. Deras mor lär dem 
alt läsa och skriva. Vi lärde dem sjunga, 
och det tyckte de var mycket roligt 

Utdrlfg ur brev frän missionär Lan
dahl, föresI. för Norsk Lutb. Missio
nerna från Amerika. ' 

Det ljusnar i Kina, broder. Aldrig har 
det varit ljusare än nu i andligt avseende. 
Här ~ir väckelse med omvändelse oeh ana
lig förnyelse Mde häl' och där, Det har 
varit ett uppvaknande på alla v ~\I'a mis
sionsslationel'. Denna rörelse går djupast 
i elt par av "åra HonanIörsam:ingar, Vi 
få då också erfara väckelsens välsignelser. 
Uppgörelser komma till stånd. Hat, gam
malt hat och synder klaras upp mellan 
grannar och mellan kristna inbördes. Och 
offervilligheten är nu större än föru t. VI 
ha således fålt in 300 dollar till synodens 
budget och mellan 130 och 140 dollar till 
pastorslön i Fancheng, Detta sImlle varit 
en omöjlighet utan den andliga förnyelse 
vi hade förra året. Gud har fräl snings
tankar för dena folk, fastän de ha stått 
emot Guds nådeska'lelse.FI'amför vår 
hjärtliga hälsning till vflra kära medar
betare och trofasta vänner i Stockholm. 
Vi minnas Eder alla med lack till Herren 
för vad I haven gjort och gören för Guds 
rike i Kina. 

Fancheng, Hupeh, 22/12 ' 193L1, 

Om verksamheten i Yuncbeng-distrik
tet 1934. ' 

När pastor Kao blev sjuk, lärde sig Yun
chengs församling alt bedja för sin herde 
och lärare. Pastor Kaos krafter hade ' bör
jat svika linder förra hösten. Så kom dif
teriepidemien vid midvintertiden , Den 
angrep två ' av ' pastorns barn, ,och sriart 
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låg han där själv, svävande mellan liv 
0011 död. Antitoxinet tycktes do ck hjälpa. 
Men då inträdde lamhet i händer och 
fötter, och rös ten hotade att förstöras. Det 
blev dagar och veckor full a av ängslan 
och oro. Och det kändes · så tomt i för
samlingen. Enligt den bland h edningar 
- och judar - allmänna åsikten, att li
dande är e tt bevis på synd hos den det 

. drabbal' och ett tecken på misshag från 
Guds sida, undrade många, vad det kunde 
vara för synd, pastor Kao hade begå tt. 
\ 'Ien han hade ju en inför a lla oförvillig 
vandel och levde genom bönen och Ordet 
i nära umgänge med Gud. Så gick man 
i bön till Gud. Och Gud leder den bed
jande rätt. Gud hör bön. Så småningom 
blev pastor Kao återställd och kunde prisa 
Gud för sjukdoms tidens välsignelser: en 
fördjupad syn på troslivet i Gud. 

Hsiao, mannen med herdehjärtat, lant
.folkets och de ringas vän, måste träda in 
i pastor Kaos ställe, när dennes hälsa 
svek. Under tre års tid hade Hsiao vand
rat från by till by och fr ån hem till hem, 
där det funnits troende, och fött och vår
dat Herrens får och lamm. Såsom han 
med trohet och nit verkat på landsbyg
den, upptog han nu ar·betet i staden. Upp
giften har dock synts honom svår, och 
han har ej känt sig vara på sin kallelses 
fält. Under bön och t årar, genom predi
kan och husbesök har han arbetat på den 
hårda och ojämna »s tadsåkem». Och Gud 
har välsignat honom. De troende hava be
svarat hans kärlek. Trots detta har han 
dock hållit fast vid att han skall stanna 
i städen endast till dess vi fått annan i 
hans ställe a tt arbeta där. 

Det dröjde nära ett år, innan .Hsiao blev 
avlöst, och han mås te stå alldeles ensam 
under sista tiden. p.astor Kao hade näm
ligen, sedan han blivit fullt återställd, ta
git anställning som lära re fr. o: m. höst
terminens börja,n d. å. '1 .den teologiska 
skoia, som han själv fÖl' omkr. 10 ål~ se
dan gen<Jmgått. 

SnaFt kom dock e n man; som Gud be
rett_för, oss, Wang' Ching ho, -:våT f: 'd. elev,. 
Han var ett par år i Sv. . Kyrkans coll~ge . 

i Tao-hwa-lun ' j-, Hunan.-pr{l!vinsen -trch ' äv: 

slu tade sina studier vid ovannänmda teol. 
skola i Shantung. Han har efter hemkom
sten verkat i Tungchowdistriktet och un
dervisat de kristna. Det var således ett 
verkligt offer för missionär Linder, som 
står ansvarig för arbetet i nämnda di
strikt, att låta Wang komma hit. Ej har 
"Vang pastor Kaos stora gåvor, men ge
nom sitt stiJl.a, försynta väsen, sin trohet 
mot Gud och i tjänsten och gen<Jm sitt 
rika böneliv och sitt nit skall han helt 
visst bli till välsignelse för denna försam 
ling och denna stad. Det var med glädje, 
so m församlingen både deltog i kallelsen 
till Wang och sedan hälsade honom väl
kommen. "Vang är ej stark, men vi vilja 
tro och bedja, att Guds haft skall full
komnas i hans svaghet. 

För att avhjälpa den stora bristen i 
församlingen, då det gäller läskunnighet. 
anordnades läskurser på en månad under 
första kin. månaden i år på fyra centrala 
platser i distriktet. Tre lyckades mycket 
bra, men den fjärde - för bergsdistrik
"let - vann alltför ringa anslutning. Un
der hösten har av församlingsrådet an
ordnats sjn kurser på olika platser för un
dervisning i kristendom med läsning, 
I-Isiao, som leder kurserna, skullc på delta 
sätt kunna nå alla kristna i distriktet. 
Kursernas längd bestämdes till 5-7 dagar. 

En ny utsbationsförsamling orgniserades. 
i maj i år, omfattande de kristna i hela 
bergsdistriktet och med Li chia po som 
centrum. Den unge bondsonen "Vei Hsii 
chingblev ordf. i det nyvalda församlings
rådet. Därmed tillerkändes han den le
dande ställning, han genom s-in guds
fruktan och sin nitisk,a verksamhet redan 
förut vunnit. Det var med stor försiktig
het, ja bävan, som församlingsrådets med
lemmar och i synnerhet dess ordförande 
å togo sig sina uppgifter, ty avundsjukan 
kunde lätt komma att förgifta församling
ens inre liv och det allmänt omfattade 
friviliiga ar<betet, framför allt vittnande'! 
om frälsningen i Kristus, kunde fortni"l'1
skas oeh' avst·anna, då man nu fått ansv;!
riga :personer att leda verksamheten. De'n' 
li1la·'-fö'rsairiHngen behövei' dädör " män:gå: ' 
fötebedja-rBS tstöa. ' " r ~:.! ,: : 
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I lista-hsien . 
har den första >kärlekens glöd ickc slock
nat, och åtskilliga pel'soner ha under 
detta år kommit till tro. Man . drabbades 
där aven svår olycka i början av .augusti. 
Efter den oerhörda hettan, som. krävde 
mångamiinniskoliv, kommo skylallslik
nunde regn, som åstad1wmmo två väldiga 
störLfloder. Med en veckas mellanrum 
Ju·äto de in över staden. Vattenmassorna 
vältrade fram över den höga vallen, vall
graven och stadsmuren och slogo in stads
porten. Ett 30-lal människor drunknade, 
och två tn;djedelar av husen i staden ra
sade. Bibelkvinnan Hai måste vada i va t
ten och gyttja upp under armarna för att 
rädda sitt liv. Allt hDn ägde blev förstör[ 
likaså det mesta ,av evangelisten Changs 
tillhörigheter, när den av moderförsam
lingen i Yuncheng intecknade gården 
översvämmades och husen störtade in. 
Störtfloden nurmo lvå kom vid miclnatts
tiden. 

Ingen av de troende var bland de om
komna. Stadens borgmästare satte i gång 
med ett heroiskt räddningsarbete. För atl 
få folk att hjälpa till betalade han två 
dollar för varje liv, som räddades. Nöd
hjälpen för de utblottade organiserade han 
också, och rätt stor offervillighet ådaga
lades. Våra kristna ha skyndat sina t1'os
syskon till undsättning både i Hsia-hsien 
stad och på andra platser längs bergs
kedjan, vilka hemsöktes av störtfloden. 
Många ha fått både höstskörden förstörd , 
hemmet ruinerat och en del av åkerjorden 
bortspolad eller täckt med ett · tjock lager 
av grus och sten. lvIissionen har bidragit 
med en mindre summa av tillgängliga 
no.dhjälpsmedel. Men stor nöd råder dock 
bland många. 

Till höstens ' stormöte i Yuncheng kom 
en grupp på 15-16 troende kvinnor och 
män från Hsia-hsien, vilka modigt vandrat 
den tre sv. mil långa vägen. 

En sv. ' mil väster om vår stad i bYn 
Yii<ih-ma har ett lovande Herrens v~r!{ ' 
begynt såsom följd av evangelisation.svec;
ka.ns ar,bete .för ett par år sedan:. J3esö~ 
ha.r sedan gjorts a v en av tjänarna,på mis: 
sionsstationen till verklig ·välsignelse ·för 

verkct~ Undel'. innevarande höst deltaga 
även ·elever från evangelistseminal'iet - i 
denna . verksamhet. 

På ' andra .håll i distriktet, där · det såg 
mycket lO'vande ut föt något · ~\r . sedan, 
har entillhakagång förmärkts . Detta kan
ske är en följd .av a tt Hsiao ej kunn.at' se 
till de unga planteringarna utan måst ver
ka i Yuncheng. 

FemtiO' persO'ner ha under året mottagit 
dopet och förenat sig med församlingen. 
En har dessutom övergått från en adven
tistisk pingstförsamling i staden. 

Adventisterna arbeta ihärdigt för att 
vinna anhängare bland våra församlings
medlemmar. Hittills ha dock våra troende 
stått fasta så gott som utan undantag. 

UngdO'msarbetet i vårt hO'spits och i 
samband med verksamheten där har ge
nom Guds välsignelse få tt röna framgång 
även i år . Yang Pang-yen, en från vårt 
folkskoleseminarium 1924 utexaminerad 
lärare, sO'm kO'mmit åtel' efter några år 
ute bland militär och andra, har med 
glädje O'ch nit verkat för de unga män
nens bästa. Han har därvid haft god hjälp 
av läraren Chang, bror till vår förre 
hO'spitsföreståndare, som nu är rektO'r vid 
Kina Inlands iVlissionens mellanskola i 
Hungtung, i denna pnJVins. Även Yuen, 
en av våra förr,a lärare, myck,et uppskat
tad, ger god hjälp. Engelska aftonklassen 
ha hållits t. o. m. under den heta somma
ren och med gO'd ' tillslutning; Flera icke 
kristna elever från en av stadens melJan'
skolO'r läs·a nu gärna bi'beln O'ch bevista 
andaktsstunderna i vårt hospits. · Ett . par 
av dem ha, så långt vi förstå, verkligeil 
kO'mmit till trD på Kristus.· ReKtorn' i eri 
stor mellanskola i staden bodde n ågon tid 
i våras, , då . han var blott lärare, i vårt 
hospits för att få tillfälle att närmare lära . 
känna kristendomen och: få··vara r den' 
kristna omgivningen och atmosfaren. Han 
bekänner sig tro på Kristus 'odi låser ni- . 
beln och . beder. Vi hoppas, att han- skall
bli helt frigjord ocn förena sig· med den' , 
kristna församlingen. 'Ha.n :ser gärna; ' att 
hans elever .kommatm~vått "hosp-Hs :öch 
tm:gudstjätls tenn.a. .' 
M~d lämp1i:glitteratur i vårt lwspils :.:... . 
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ett urval goda böcker och iu"istliga tid
skrifter - och iåvor av samma slag till 
skolbiblioteken i stadens skolor och med 
mera tid - helst hela tiden - till hospils
föreståndarens förfogande för arbetet utåt 
skulle helt visst stora möjligheter öppna 
sig för ungdomsar-betet. 

En s. k. kris;lig sommarskola för barn 
hölls i år i Yuncheng under fem veckors 
t'id. Barnantalet! varierade mellan 20-::'0. 
De voro alla från icke-l;ris~na hem och 
f. Ö. sådana, som icke gå i den kristna 
folkskolan. De fingo unclervisning i l;ris
tendom, innanläsning, sång, hygien m. m. 
Söndagssko~arbetet i församlingen har 

bedrivits till största delen med hjälp av 
lärarna i våra skolor och eleverna i evan
geJistseminariet och kvinnoskolan . Arbe
let bland utomstående ba~n har med fram
gång letts av fru Carola Bergling, och 
min hustru har haft en klass i vårt hem 
med elever från stadens mellanskola för 
flickor. 

Skolverksamheten gål' framåt. Sedan 
det skickelsedigra året 1927 ha vi ej haft 
så mycket ungJom i våra skolor som i år. 
r folkskolorna för gossar och flickor ha 
vi innevarande höst över 160 barn. Evan
gelistseminariet och kvinnosl;olan ha var
dera ett 30-tal elever. Lärare Ohu i goss
skolan måste avgå i och med vårterminens 
slut. Trots att vi använde alla medel, som 
genom Guds nåd och hjälp stodo oss till 
buds, kunde vi till vår sorg ej få honom 
att helt ·lämna sitt opium. Hans hustru, 
en u!'omordenLligt nobel kristen kvinna och 
duglig lärarinna, tjänstgör fort<farande i 
vår Hickskola. Den nye läraren i goss
skolan, Liu, är en varmt gudfI'uktig och 
begåvad ung man. En god kristlig anda 
råder i såväl goss- som flickskolan. 

Tältverksamhetenstår antfort under 
Guds välsignande hand. Tältet har under 
flera månader varit uppslaget ien ·.stor 
köping,Chang-liang, 1 7'2 . sv . . mil norrut, 
där»en dörr till stor {Jch fruktbäran;de 
verksamhet har öppnats» ,föl' oss., ' POI;"t-. 
valdelI i Hick- ochrkvinnoskolan i Ynn
cheng, Lu, 'har sitt föräldrahem där,och 
glädjen blev stor, när han ·fick sin önskan: 
uppfylld, • och tältet stod . uppslaget , på 
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hemmets gård. Men glädjen blev ännu 
större, när han fick se flera av sina . när
maste och icke sa få av kä-pingens bo ~ 

fasta män och kvinnor komma lill tro på 
Kristus. För våra tappra täItarbetare val' 
emellertid kampen hård och arbetet krä
vande. Vid vårsäsongens slut ledo två utav 
evangelis:erna av svagt hjärta, och den 
unga bibelkvinnan Yui fick en attack av 
ledgångsreumalism med febcr ochsvår<t 
plågor. Men så snart den svåraste som
marhettan var över, drogo de friska och 
glada åstad till Chang-liang för att ägna 
ännu någon tid åt v(rket där. Senare har 
täl.ct nytta ts en halv mil däl'ifrån till en 
stor by Lu-yin, där likaså en stor dörr 
öppnats, men där många motståndare fin
nas, främst bland dem byfogden. 

Det är förunderligt, huru stor makt sa
tan har a lt genom sjukdom eller andra 
svärighetel' lägga hinder i vägen fÖl' Guds 
verk. Men Gud är dock den starke! Se, 
ger i hans kraft vinner likväl blott den. 
som, iklädd hans vapenrustning (EL 6: 10 
-19), redligen kämpar. 

Med många hälsninga[' och eLt varIUt 
tack till alla, som genom bön och offcl' 
äro medarbetare i Guds verk på vån fäl t. 

Yuncheng, Sha., Kina i nov. 1934. 

Carl J. Bergquisl. ' 

General Chiang talar till studenter 
Kina. 

. r ett tal, som general Ohiang Kai shek 
hållit till en klass avgående sludenLera'rån 
en kristlig högskola, lär han enligt Chinesc 
Rccorder 'bland annat ha ytLrat fö:ljand~: 
))Varför ha vi kommit i världen? .Ar :del 
ej [ör det bestämda ändamålet att · söl~a 
göra världen 'bäLtre. Men den människa, 
som sa'knar religion, som ej lägger vikten 
vid den högre kunskap religionen, gi:vcl', 
är lik en man ute på det vida ;havet,li,tan 
kompass. ' Ett liv i saknad av r~ligion har 
intet mål. Den som saknar religiös'! ilte,!?r 
kan aldrig försLå livets verkliga , menin;g, 
han ·driver ·redlöst framåt och vinner jnbeJ 
mec1siLtliv. Men religionen ger haf~'ltt 
kiimpasig iram mol ett bestämt livs 1}1;M, ' ; 

Vår' gamla . kinesiska iilosofi. :lade::yikt 
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viu uetandliga livet likaväl som vid det 
intellektuella. l som nu avslutat edra stu
dj er han nått ett mål i intellektuellt hän
seende, men ·han lock betänld betydelsen 
av det ännu viktigare pro'blemet: edei't 
andliga liv. Jag ville fråga eder i dag: 
Veten l vad kristendomen är? Veten l 
vad den kräver? Kristendomen äl' reli
gionen med ctt bestämt mäl och med eH 
hög uppgLft. Jesus Kristus, denna re.igions 
grundare, satte själv exemplet, huru 'livet 
skall levas. Med målet klart för sig var 
Kristus villig att offra allt. Han var vLJig 
att giva sitt liv för oss, Därför vilja ock 
människorna hylla honom och giva ho
nom sin tillbedjan. I han nu fått veten
shplig bildning och skolen gå ut och tjäna 
andra, men kommen ilhåg, att l kunnen 
aldrig bliva till gagn för människorna, 
om det ej sker i kristendomens ande, i 
ett veJ'lkligt oHersinne, I gän nu ut i en 
värld, föl' vilken l bären ansvar. Skall 
eder intellektuella ·fostran räcka till att för
bättra edert land, eder omgivning, värl
den? Nej, ·intellektet är ej nog, Det måste 
få religionens stöd, Kristi Andes stöd. Han 
l ej Kristus, han I ingen a tt stödja eder 
på. l ären studenter vid en kristen skola, 
och det är därföI' eder plikt att gripa 
om kristendomens sanning så väl för eder 
egen del som för a:lla dem, som ej haft 
samma förmåner som I att få kristen fost
rari. Denna är en tid, df! vårt lanu genom
går en allvarlig his. Besjälade av Kristi 

ande kunnen l kraftigt bidraga till natiö c 

nens räddning.» 

Så långt general Chiang. Vi kunna ej 
annat än glädja oss åt detta erkännande 
av den kristna trons enastående betydelse 
fÖT Kinas folk "i få dock komma ihåg, 
att anJra krafter av starkt kris~encloms

fientlig art äro ve:'ksamma däl'u:e, och 
därför är det nu kanske mer än någonsin 
av vikt a ~t med trO'het och allvar kämpa 
för evangeiii sak i delta stora land. 

Å Mauritzberg 
(Margarel'has vilohem) 

anordnas instundande Påskhe'g, 19-22 
april, med anl;omstdag skär,orsJagcn 
några stilla dagar med vi/a och uppbyg
gelse omkring Guds ord och missionell 
vartill även vår Missions vänner äro hjärt
ligt välkomna. 

Bibel- och missionsstunderna ledas av 
Reklor Joh. Rinman. Missionär Aug. Berg 
och Missionär Fröken Frida Prylz m . . n. 
medverka. Prisen moderata . Alla nutida 
bekvämligheter, värmeledning även i ka
pellet. övriga upplysningar genom pro
spektet som erhåtes från Margaretha-sko
lan, Norrmalms:o:--g 1, Stockholm. . 

Anmälningar tord·e insändas före den 15 
april under samma adress. 
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ANSVARIG UTGIVARE: E. FOLKE. 

MARIAS 

Då sade Mario: ))Min sill/ prisar 
slor/igen lien'en , och min onde fräj
dar sig i Glld. min Frälsorl'. Ty han 
har sell till sin Ijänarinnas ringhet: 
och se, häreft er skola alla släIdeI' 
prisa mig salig. Ty den Mä/dige har 
[/jort slom tin[/ lTl ed mig, och h eligl 
är hons namn.) Lllk. 1: '16-49. 

Marias lovsång är onekligen en av 

bibelns skönaste lovsånger, och lik

väl innehåller denna bok icke så få 
högstämda sånger. Där stå Hannas, 
Moses, Davids, Sakarias med fleres 

lovsånger, vilka giva oss redan nu en 
aning om den dag, då ai1a de saligas 
sånger skola brusa som dånet av ett 
stort vatten, på samma gång som de 
ljuda milt som harpors klang under 

harpolekarnes händer. Vad är det då, 

som gör dessa bibelns lovsånger så 
hänförande sköna ? Jo, under det an
dra sånger allmänhet besjunga 
mänsklig godhet och storhet, naturens 
skönhet och dylikt, så upphöja bi
belns lovsånger Herren, såsom ock 

L O V S Å N G. 

Maria sjöng: »Min själ prisar Herren 

den Mäktige. » Och när hon även in

blandade sitt namn i sången, så sked

de det endast för att framhålla tjäna

rinnans ringhet. Skulle vi sjunga blott 

om vår ringhet, då saknades glädje i 

sången. Skulle vi sjunga om vår egen 

godhet, då saknades sanning i sången. 

Skulle vi sjunga blott om Herren och 

icke med Maria få tillägga, att han 

gjort mäktiga ting med mig, då sak

nades väl hjärta och själ i sången. 
Men när man nu får upphöja Herren 
och så tii1ägga, att han gjort mäktiga 
ting med mig, då kan man i sanning 

säga: »Min själ prisar storligen Her
ren. » Syndaträlen må sjunga och 

fröjdas, men han kan dock icke in

lägga sin själ i sången. Och skulle 

sådant i viss mening kunna sägas, så 
blir hans sång dock i alla fall lik få
gelns i buren. N ej, skall sången bliva 
lik Marias, då måste man vara salig. 
På hennes minnesstod var för alla 
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kommande tider och släkter blott ett 
enda ord inristat: Salig. Men det or
det var också det bästa, som kunde 
skrivas där. Att ärestoder av marmor 
resas på de avlidnas grifter eller än
nu mer att, såsom det plägar kallas, 

resa sig en minnesstod i samtids och 
eftervärIds beundran och tacksamhet, 
det må nu vara värt vad det kan. Men 
uttalar icke Gud på samma gång sitt 
salig över en sådan .på jorden firad 
man,. då betyder beprisandet av ho
nom mindre än intet. Maria var salig 
i livet, salig i döden, salig i evighe
ten, och alla släkter prisa ännu henne 

salig. Därför sjöng hon. Hur skulle 
hon kunna annat? Käre, har du fun

nit förlossning och frid i Jesus, så 

sjung även du! 
Herre Jesus, stäm mitt hjärtas 

harpa genom din Helige Ande till att 
lovsjunga ditt namn! Amen. 

F. H a m m a r s t e n. 

V åra hemförlovade med
arbetare. 

»Där jag är, där skall också min tjänare 
få vara. Om någon tjänar mig, sa skall 
min Fader ära honom. )) (Joh. 12: 26.) 

S'å tal a r Herren Jesus om sina tj änare, 
och det fyller hjärta t med hugsvalelsens 
glädje att tä nka på ·dessa Herrens ord, då 
buden komma, att någon av våra dyra 
med tjänare i missionens kallelsegärning 
gått att vara hos Herren. Den gemenskap, 
som skapas under den gemensamma upp
giftens fyllande med dess nöd och kamp, 
med dess allvarliga trosprövningar å ena 
sidan, men oC'ksä med dess skördeglädje 
~l andra sidan, gör, att m"<ln djupt och in
nerligt växer samman. Dä r för blir det ock
så ett verldigt slitande av ömma band, då 
skilsmässans stund kommer. Oell känslan 

LAND 

av egen svaghel oc h ensamh et vill d ii r
jämte d:'! instiilla sig. På samma gång vi 
la cka fÖl' vad' Herren gav genom v1)ra 
medarbetare och bedja 0111 alt frukten 
av d eras livsgärning må rör.bliva och för
meras, kommer ovillkorligen bönesucken: 
Herre fyll tomrummet. 

Nu ha efter varandra icke mindre ii n 
fem a l' våra medarbetare gått över grän
sen, nämligen : brukspatron Ernst Kjell
berg, Göteborg, handlanden Efr. Isacsson, 
Mariestad, folkskoll ä raren C. F. Petters
so n, Skallungsbyn, hen' O. Halval'sso n. 
Strömsdalsbruk, och f. stationsinspektor J. 
E. Ohlson, Göteborg. Deras tjänst var kär
lekens frivillig a offergä rning. På lön här
nel'e h a de ej räknat. Ingen t'imiig ersätt
ning har givits dem, m en Herren ha r lålit 
oss veta , alt han sörjt för, att de ej skola 
bli lottlösa i hans himmelska rike . Det är 
en ovansklig nåd att få del a tjänsten 
härnere och få vänta härligheten .därova n. 
Annu ä r vingårdens Herre ute för att söka 
och kalla arbetare i sin vingård. Må han 
finna många villiga och hörsa mma tjänare 
att träda i deras fotspår, som lämnat oss, 
ty skörden är mycken men arbetarna 
äro få. 

»Vi käm.pa må med trog.et, tappert mod , 
som fordomtid Din helga sl(ara god, 
Tills hon 'bekrönt i segerns boning stod. 

H alleluja»). 

E. Folke. 

t 

J. Emil Ohlson. 

(InsänI.) 

Den 30 sistlidne januar i avled il Sahl
grenska Sjukhuset i Göteborg efter sviter 
frå n en genomgången operation f. sta tions
in spektoren J. Emil Ohlson i en ålder av 
något mer än 71 år. Med hans ,hortgång 
(öl'lurade Kinak!retsen i Göteborg såväl som 
»Kinalänkama») härstädes en av sina trog
naste medlemmar. Många av vår kinamis
sions vänner erinra sig honom sii kerligcn 
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Irån hans upprepade besök vid årsmötena 
i Stockholm i egenskap av ombud för Gö
lebol"gskretsen. För övdgt, vem av del
lagarna i bibelveckor:na å Sä ter vid 
Jonsered minnes ej den 'blide Dch för
synte nrannen , som med så livligt in
tresse trots sin rätt höga ålder tog del 
av allt det värdefulla, som mötena där 
hade att bjuda och ytterst sällan saknades 
på sin plats. Emellertid är nu platsen 
efter honom tom, och saknaden mycket 
känn'bar såväl i hemmet som i vänkretsen. 

Utom m·issionen kunna vi sbiga, a tt sön
dagsskolan var hans sköt€lbarn. Bland dc 
små där fick han , ända tills sjukdomen 
lade hinder i vägen, utså Guds ords ädla 
säd under flera ' Hotal av år och ymnigt 
shnka 'bort av sitt hjärtas varma kär lek. 
Frukten härav skall uppenbaras på den 
stora skördens dag. 

O. kunde i sanning räknas till »de stilla 
i landet» , som ägna mycken tid at bönen 
och Guds ords läsning och studium. Hur 
ljus och varm var ej 'hans blick, och huru 
gav ej hans hela väsen liksom en åter
glans av den ljuva frid, som hans hjärta 
funnit genom Jesu Kristi nåd. Lika still a 
som hans levnad varit, lika fridfullt och 
s tilla fick denne Herres tjänare ingå i 
vilan för att »saligt skåda, vad här han 
ll'odde på». l> De skola se Hans ansikte, 
och HaliS namn skall stå tecknat på deras 
pannor». Uppb. 22: 4. K. E. B. 

.. 
Mötena den 14 mars. 

Från olika delar av vart land hava vi 
mottagit uppmuntrande underrä ttelser om 
a lt man varit samlade med anledning av 
väl' årliga tacksägelse-, Mn- och offerdag 
den 14 mars. Från mötet här i Stockholm 
hoppas vi att i nästa nummer av vår tid
ning kunna införa missionär C. F. Bloms 
pl'edikan i sammandrag. 

Bönemötena för S. M. K. i Stockholm. 
Bönemöten för Svenska Missionen i 

Kina anordnas i Stockholm dels varje /is

dag kl. 'l C. 1/1. i Kinurummct, Belesdu
kyrkan, Floragalan 8, och dels varannan 
fredag kl. 2 e. fIL pä S. M. K:s Exp., Drol/
ninggalan 55. De nä rmaste fredagal'l1a , 
som det sistnämnda mötet hålles, bliva 
v. G. den 29 mars och den 12 april. 

Utgjute Gud i nåd över oss alla bönens 
Ande, så att vi enskilt och -tillsammans 
kunna utföra förebedjarens ,;iktiga gär
ning. 

KinaIänkarna i Stockholm 
sa ml as tiU möte hos Ingenjör och {rll Ilxel 
Welin, BeJlmansgatan 15, 4 Ir., torsdagen d. 
If april kl. 7 e. m. Ma vi då samlas sa 
många som möjligt, varandra till hjälp 
och uppmunlran och lill Guds rikes fram
g~lng. 

»1 aren kallade alt arva väl
signeLse. » * 

Jag skall välsig·na dig, så Herren säger, 

Och styrka, stödja för val' dag som gå/'. 

itll makt i himmel och på Jord jag äger , 

Så vila tryggl därvid del nya år. 


Jag skall välsigna dig - mill hjärta glädes 

Då av min fullh et jag tål' giva u/. 

O, hjärta, säg var!öf' du ofta rädes'! 

Min nådesrikedom ej ta.git slut. 


Jag skall välsigna dig - Ja, se lillbaka 

Uppå den väg, du ren tillryggalagt, 

Och säg om du ej tacksami kan bejaka, 

Han har fullbordat det Han havel' sag/. 


Jag skall välsigna dig - J glädje, smärta 

Jag är dig när om än det syns ej så. 

Se fmmåt då med hopp. Invid mill hjärta, 

Där är det lugnt. Dit inga stormar nå. 


En dag skall jag i fröjdesång förbyla 

AIIl jordens ve, allt, som dig Iryckte häl'. 

I full förklaring skall dl! salig skåda: 

AIU tjänar den, som Herren Gud hal' käl'. 


- g. 

* Ovanst å ende poem har med anledning av 
den 14 ma,rs insänts till missi{)nsföresländare 
Folke {dn en av S. M. K:s v·a l·ma och tl'ogn3 
vänner . 
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Folkopinionen och missionen 
. . i Kina. 

Dell danske jlriistmannen prostelI l-rans 
Koek, Solbjerg, har i el! arlikel i lidningen, 
Dell KI-islne Bneldis lmissio ll , givit nel' a 

exemp el p å l(insesernas viixaIlcle förtroen
de för el en kris tna mi ss ion en. Han skri
\'('!" hl. a.: ))Till och lIled en säclan lidnillg 
so m China Wee kly Heview, som annars 
vi sn l ganska rin ga intresse föl' m issio nen, 
gjo j'd e lInd e l' dec. »1;+1 fö lj ande nll al::\ nd e : 
»Då det nalionalistiska parliet föl' fler a å r 
sedan J\Oll1 lil! ma kl en, såg d el ut so m 0 111 

uen kri s lna missionärens vcrksa mh et prak
li skt lala t \'ore s lut. Men IIU se vi huru 
l. ex. i proYinsema IGa ngsi och Fuki en de 
(llll er il; anska mi ssionär.ema oel! våra ki
Ilcsiska ä mbels l1län helt vänsk<l)lligt sa lli
<ll'bela rÖI' alt bringa hjälp lil1 de m ånga, 
som linder ele n gö ngna tiden blivit llt
plundrade av ck 'härskande kommunis
lern a .» 

Då s ladsst)T else ll j Hank!) \\' nyligen be
fallde, a lt sjn luth er ska missionsskolor 
skulle slä ngas, diil'för a l t dc ej 1.J lit in r e
g is trera s ig, sl,rev strax d en kinesisk<l lid
llinge n The Hankow Herald en sk arp ar
likel emot della förfarande. De t helel' 
d iiri : l) HUnl Olll i lan det liullas h Ö'g re och 
lägre mi ssio nsskolor so m pj ii ro inregist
r era de, m en so m änd il Hl paga. Vi fråga: 
,\1' då r eli gi onen skad l ig j eIl Sia d, men 
ej i en <l nn<ln? Yi vela att m ~\l1 gn av s la
lens led<l nd e miin ha fält sin utbildning i 
missionsskolor, oeh i'bland desS<l är det 
Ile r a av våra högs t s tå eud e iimbets mii n , 
so m hmllit alt !,ri slC' 1\ tro erbj udel' den 
b ~s l a hj iilpen , dr, de t gä ll er <l It tj äna Ios
lerlandet. Vi kllnna ej h el ler gIÖllI lTI ;1. a lt 
Jl~' elen tid , då vi i Kin a h iimlade vår 
högs ta vi sd om ensamt fråll \'0,ra klassik!"r, 
yar d e t missionsskolorn a, so m bibringade 
oss m odiirn vetenskap, sa mtidi g t so m yi 
undervi sades i ele n krislna religionen. 
Denna undervisning synes icke då 11 <1 yarit 
skadJig, vadöl' skull e d en va ra det IIU ?» 
.\r likeln s lutar så: »Lå t oss säga klart 
il'rfln fö r alla, alt V;\I ' lidning e j är r eli
giös; il llel vore oss k ii rare ii ll 0111 hda 
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Vrll-t skolväsen enbar t s tode und er kin es isI, 
ledning. Men vi o pponera oss emot den 
bolsjevikbet'onad e fHson, so m hiinsy us]ös l 
underlrycker sa lllvele ts frihet. 

iVl<ll'slmlk Chiang KHi- shek har p å senare 
liden för e tagi t inspektionsresor till olika 
d el<l r av lanel e t och h ar dä runder bruknt 
saml<l lIIiss ionä r e rna för att höra der as 
mening HngäendelJiisla sättet alt verk a 
fiir folkets bäs ta. De kinesi ska tidnin ga r
na h R SO IlJ regel r efe r erat dessa samman
Iräden och utta lat s in beundran för det 
osjälvi ska arbe te, so m utföres av missio
n en. \(an fä ster uppmiirl<samhete n vid a lt 
de tta kan näppeligen vara en frukt av 
impel'ialisl~l e ll er kapi talis m. Och när (Iet 
llnga 1IlI S~iOnars]laret St::\l11 ny ligen Illor
dacl es <IV kommunis terna hade en så ul
priiglad Yäl'ldslig lidning so m Chin;\ 
VveeklyR eview ]l8 fr a mskjulen plats icke 
:blolt de m ördades p orträtt utan oek en ar
likel full av ' beun dra n fö r sådant hj ii lL e
mod. i\fission·iirernas liv vore san nerli ge n 
icke S~l so n, ålski lli ga men a e tt liv i r o 
och YiiJlev nad.» 

Gripande ä ro dylika vittll esbörd . V ~lrt 

arbete ii I' icke fåfiingt i Henen. lVlå vi fl-i
Inodig t verka Herrens verk, da I'il, a ti11 
fiillcn cliirl'ill givas. E. F. 

~o~. 
På bybesök. 

Swedi sh MiSSIo n, H oya ng, She., 
N. China, d en 21 febr ua ri 1935. 

Kiil'a V!inner! 

.I e"" s wdr.: »Mig ii,. g iIJ cl1 ([If 

mllld i himmelcn och ptl jorden. " 

Ovans tfIend e kosl.eli ga ord, so m i kv ii 11 
ideligen h <l rin gt i ll1ina öron, ville ja g 
sända Eder', tl 'ogn a fÖl'eb eclj are, sa mt bc
r iilta litet om dc up pl evelser , vill; a e\'Z1 ll 
gelis tell KUli g och ja g har fåll gö I'a d c 
lre s ist a d aga rn a, SåSO l1l e ll l itell hiilsnin g 
fl'.J lI d eiiiIa teg av Gud s s tora vin g.J rd. 

Ullder el en föreg åe nd e yeck:lH h a dc vi 
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tv ~\ dagliga bönestunder för det besök, vi 
iimnadc göra i, byn Tu-tien. Vi kände 
båda ett stort behov av att bedja Gud 0111 

särskild välsignelse, så att vårt besök ej 
skulle bli förg~ives. »Vet dm), sade herr 
Kung, då vi första gången samlades till 
bÖl} rör denna sak, »jag hade tänkt fråga 
dig, om du ej var rned om alt på detta 
sätt förbereda vårt hesöl" och nll kOI11 du 
i stället och frågade mig OJll det, som jag 
gått och liinkt på. Vilken enighet i anden'» 
Det kändes särskilt gott att under ett så
dant ömsesidigt förhållande få gemensamt 
gå fram till nådens tron. Och dessa stun
der voro ej förgäves. I för,bönen ligger 
dyrbara skatter fördolda. Detta är den 
tjänst i Guds rike, som aldrig <'il' fÖrg,ives . 
Vänner! lVIåtte vi alla få vara sådana, som 
stå med uppräckta heliga händer inför 
nådastolen och deltaga i den store överste
prästens fÖl"'bön! 

På lördagsmorgonen reste vi dit,. En li
ten åsna, som slmJ],e bära våra saker, hade 
vihYI·t, och så 'bm' det iväg. \'i gingo rätt 
Jort och !hunno därför upp fler,a på vägen. 
l\-Ied alla, som voro villiga att samtala om 
»Järan», gjorde vi sällskap en stund. Må 
IIenen välsigna det ulsädet! 

Ulstationen i Ch'inch'eng sl(\llle vi gå 
förbi. Emedan jag ej varit där, ville jag 
se pla Isen. i\'[en vi besWmde oss för att 
endast »titta in» ett tag. Inkomna 'blevo 
vi på det hjärtligaste v~ilkomna, och vi 
fingo ej nämna, att vi skulle fortsä tt.a re
san , förrän vi stannat och äti t middag till
sammans med dem. Vi hade ingellting 
annat att göra, ty de Iroende voro s~\ iv
riga att ha oss kvar en stund. Mannen, 
som hade hand om mulan, sände de iväg, 
och garanterade för att de skulle sIäIla 
djur till vårt förfogande. Efter en ge
lTIensam måltid med d,e troende bröderna 
gingo vi run t för att se området. I grann
gården bodde en 3D-års man llled sin 
huslru och ett bam. De ~1ade ofta hört 
Ordets predikan, men e:i avgjort sig för 
att tl·O . Vi samtala llled dem en slund, 
yardler de JJes!ämde sig vara villiga all' 
Iro på HeITen Jeslls. Vi gingo in i deras 
Idnga boning, d~ir vi rOI}ac!c lill Gud om 
föpbarlllande över dem bada. På min fl'å-
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gn, om vi ej kunde samla dc lI'oende lill 
en liten andaktsslund , svarades rr~1l1 flera 
hiHI: »Visst ska vi ha möte!)} En avbl'ö
derna tog fra m gonggong och slog på den 
en stund, och inom tio minuter var loka
len alldeles fulIsa I t. De, som l,ommo se
nare, fingo sitta utanför dörren. 

Mötet blev ej kort, som vi tänkt, och 
illnan vi liinll1ade de kiil'a trossyskonell i 
Gh'inch'eng, höll solen på att 'sänka sig 
borta vid horisonten. Tvenne präktiga 
riddjur slällde de lill vår I förfogande. Den 
åsna, jag red på, var rä lt yster och hade 
lite lusliga ideer för sig i,bland, varför jag 
blev avkastad ett par gånger. Vid ett till
fälle gjorde jag en trevlig volt och hamnade 
i den v ~irsta leran. Det hela såg så lustigt 
ut, alt vi ej kunde låta bli att skratta. 
Då vi komma fram till Tulien, var det 
redan mörkt, så ingen Jade märke till vår 
ankomst. Vi voro trölla eIter resan, och 
:ville därför helst vara ensamma med vårt 
värdfolk . Den gamle käre herr Wang log 
så vänligt emot oss, och ordnade med all
ting så bra. På kvällen hacle vi endast 
ett litet bönemöte med värdfolket. Föl
jande dag - Henens dag - gick evange
listen Kung lill Ch'ineh'eng, medan jag 
stannade kvar föl' att leda gudstjänsten i 
Tutien. Mycket folk var med på båda 
platserna: Innan vi skiljdes åt P~\ morgo
nen, gjorde Gud ett slort verk i en för
samlingsmedlems hjärta. Han hade för 
läng1e sedan 'blivit förargad på sin äldre 
bror, och sedan dess hade hans inre varit 
fullt av hat till sin bl·oder. Den äldre 
brodern är en ledare i församlingen, men 

,han hacle den stora sorgen i sitt hjärta, 
a tl hrodern ej ville förlå la honol11. En 
söndagsförmiddag hade t. o. m. den äldre 
brodern gått in i sin bl'ors rum och lagt 
sig på knä samt sagt: »Jag går ej här
ifrån, förrän du lovat att följa med på 
gudsljänsLen.» Då hade denne dlevekt sig 
och följ t med, men ovilligt. På söndags
morgonen :besöl,te vi honom, då vi sam
lalade om sista delen av Ma tt. 18. Han 
insåg sin stora synd och var yillig att be 
sin ä'ldre b1'or om förlåtelse. Så gjorde vi 
sällsk8p lill dcnne, och i etl av hans rUl1l 
bådo de båda varandra och Gud om för
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lålelse. Den var en härlig stund. Den 
äldre brodem var obeskrivligt lycklig och 
visste ej, hur han skulle tacka Gud för 
hans stora nåd. Det var roli"gt att sedan 
se de två ibröderna sitta vid varandras 
sida under mötena. »Vår store Gud gör 
stora under!» På kvällen, då vi hade slu
tat mölet, sutto några män kvar, som ville 
samtala om »Iäram>. Vi hade ej l,alal 
så mycker till dem, fÖlTän den ena sade: 
»N'u har jag så länge levat i synden, nu 
vill jag tro på Jesus.» Han hade knappt 
sagt detta, förrän en annan sade: »1 kvälJ 

vill jag också ~esluta mig för att tro på 
J esus.» Våra hjä rtan blevo alldeles över
fyllda av glädje över det Andens verk, 
som pågick i deras hjärtan. Vi böjde knä 
pä det härda stengolvet. Himmelen kän
des sa nära och Guds närvaro så verklig, 
att ju'lJeltoner brusade fram ur värt inre. 
Gripande var det att höra, hur dessa två 
på sitt originella men uppriktiga sätt .bådo 
Gud att för Jesu förtjänst förlåta allt det 
gamla och rena deras hjärtan. Medan vi 
lågo på knä inför Herrens ansikte, sjöngo 
vi den ena kören efter den andra, och det 
kändes som ingen hade lust att stiga upp. 
Den söndagskvällen val' det svårt a Il gå 
och lägga sig. >rDu ser», sade evange
listen Kung till mig, »hur härligt Gud 
bönh'ör oss!» 

På måndagen skulle hedningarna ha en 
stor festlighet i byn. Folk frände när
gränsande byarna kommo i massor för att 
se stäten, som skulle försiggå. Vi för
beredde oss för att predika på en stor 
trös·kplan, som fanns i närheten av stora 
bygatan, Ett Ii tet tält slogs upp, och myc- . 
ket folk kom. D.e stannade dock ej så 
lång stund, men andra kommo i stället. 
Troligen fastnade ej mycket i deras hjär
tan, ty deras tankar voro så upptagna med 
festlighetema, Men ett är visst, d e fingo 
dock höra Jesusnamnet nämnas, och Gud 
kan förvisso använda några ord, av allt 
som sades, till att väcka en inre längtan 
efter de ting, som äga värde och som evigt 
skola bestå. Detta håller vi på att bedja 
om, 

Bland åhörarna på e. m. sa tt en 72-årig 
herre, som lyssnade troget till det bud

skap, som evangelisten frambar. Milt un
der mötel kaslade h'an fram några frågor, 
som med glädje besvarades. Efter en stund 
säger han högt: »Jag vill också tro på 
Jesus» . Vi ibjöd honom föIja med till herr 
Wangs hem. En av ledarna i församlingen 
fortsatte mötet i tältet, medan vi gingo 
med den gamle mannen. Han var fast i 
si tt beslut alt ej längre tl'O på avgudarna, 
ty de hade aldrig kunnat hjälpa eller ge 
den tillfredsställelse för själen, som han 
hela si tt länga liv hade längtat efter. Vi 
böjde åter knä och bädo Gud hjälpa den 

gamle att kunna tro på Herren Jesus. Då 
evangelisten och jag slutat bedja, börjar 
den gamle att bedja med egna ord. Hans 
bön skall jag sent glömma, orden har 
jag glömt, men den längtan, som fanns i 
tonen, har etsat sig fa-st i mitt inre. Vi 
stego upp samt satte oss fÖl' att samtala 
med den .gamle. Han tar fram sin långa, 
fina rökpipa samt en skinndosa för att 
röka. )~Det här tycker väl inte ni om», 
s·äger han, »men jag skall försöka lämna 
det så småningom, då jag kommer hem.» 
Vi sade till honom, att Jesus har all makt 
i himmelen och på jorden och kunde 
hjälpa honom, att lämna rÖ'kningen denna 
stund. Den gamle säger: »Är det sant, då 
ska jag genast sluta. Så bryter han av 
den fina pipan i två delar, går över golvet 
och kastar skinndosan och pipan i spi
sen. Det var ett stort steg. Då han 
gjorde detta, kommo flera hedningar in 
och tyckte förstås, alt d·et var skada, alt 
kasta bort dessa dyrbara saker. Vi gingo 
in i ett mindr.e rum, där vi ropade till Gud 
om kraft från höjden över den gamle, som 
tagit detta viktiga steg. Så sutto vi och 
språkade länge. En hedning, som suttit 
och hört på, medan vi talade till den äldre 
mannen, blev djupt rörd, och sade sig 
vara villig att -kasta bort sina avgudar och 
tro på Jesus, Han hade hört mycket om 
»Iäram>, så han var ej så främmande för 
de andliga tin'gen. Så böjde vi knä igen 
och Ibådo till Gud för honom. Även han 
kunde med ·egna ord a:Jedja till Gud. Se
dan skyndade han sig hem, där han om
talade för sin hustru , att han nu hade 
börjat att Iro på Jesus. I hemmet beslutade 
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kvillnan sig föl' alt tro också . Della be 
rä llade han, då han följande dag kom 
åter. Han och jag hade då ett långt sam
lal. Jag förvånades storlig.en över alt han 
förstod så mycket, och då vi 'hade en 
bönestund samman, bad han likt en som 
varit troende i flera år!! På måndags
kvällen vara vi trötta efter alla samtal och 
möten, men överfyllda av glädje i Herren. 
Då vi 'hade aftonbön med de troende, vara 
också några hedningar med. Några av 
dessa stannade kvar, då de övriga gått. 
Vi talade om allv,Hct i att dl'ö ja med alt 
avgora sig för Herren och låta honom 
komma in i hjärtat och där bli konun,g. 
En av dem säger: »)1 går ville min gode 
",än IJörja tro på Jesus, och nu vill också 
jag göra det.» Herr Wang viskar till mig: 
»Han har hört mycket, och vad han säger 
är, vad han verkligen menar.» Vi böjer 
knä samman ännu en gång. Han beder sjå Iv 
varmt och innerligt. 

Det var två lyckliga bröder - en kines, 
en svensl< - som på tisdagsmorgonen 
gingo åter till Hoyang. Gud hade visat, att 
han var en bönhöl'ande Gud, ty även flera 
troende, som varit tröga och slöa för and
liga ting, båda Gud om förlåtelse för 
denna synd . 

Kära, trogna, fÖI'ebedjande Vänner! 
Tack för .att Ni äro trogna i .bönevrån. 
Jag önskar, att Ni kunde vara med och se 

. på, då Herren Jesus verkar. Verket är ej 
fÖI'gäves, även om tråkigheterna många 
gånger äro ned tyngande. Verket är Her
rens, och han skall föra det till seger! 

Edel' tillgivne Ake Haglund. 

. FrAn jämmerdalen till glädjesalen». 
För omkring 15 år sedan fanns i en by 

ungefär en mil från Tali en änka med 
sin lille gosse på 4-5 år. Det var ett litet 
vackert barn och sin moders skatt. Hem
met var ganska väl'bär'gat, val'för det blev 
stor JörsJu-äckelseen dag, när ryktet 
spreds, att rövare v.oro i närheten. Slwlle 
den lille tagas för att sedan lösas ut mot 
en stOl' summa? l sin ång·est .för sonens 
skull flydde modern med sin gosse till 
en undangömd hyd.da, där de bodde under 
flera månader. Men »kangen», rlen murade 

b;idden, var fuktig, och den lille ådrog sig 
en sjukdoll1, som gav honom märken fÖl' 
livet. I-la ns .kropp blev ofärdig, hans an
sikte förvreds, så alt det Var nästan svårt 
att se på honom, Han kunde ej röra sig, 
utan att hans förvärkta lemmar på ett 
frånstötande sätt väckte uppscwde. 

Denne stackars vanföre och olycklige 
pojke fick höra evangeliet, och det blev 
för honom i sanning »ett glatt budskap». 
Han trodde, och det ej endast med förstån
det, utan det var en verklig hjäl'teom"än
delse. Vid höslmötet 1932 döptes han. När 
hall sedan skulle avlägga sitt vittnesbörd, 
var det nog mel' än en, som drog på mun
nen, då han skulle gå fram - men när 
han med nå'gra ord vittnat om sin Fräl
sar,e, så voro åhörarna djupt gripna av 
vad de hört. H'an hade upplevat fräls
ningens hemlighet, och .kunde prisa Her
ren för vad han fåtL 

Hans nit att vittna om Herren visade sig 
på flera sätt. Gärna passade han på att 
tala med vem helst han fick tillfälle till 
att samtala med. Han deltog ivrigt i bö
nen, då han var med bär eller på den 
pr,edikoplats, där han hade sitt hem, Hans 
bön för de 'oomvända i hemmet, modern 
och hustrun, ty hans mor hade skaffat 
honom hustru, och för byfolket och andra, 
kunde ej annat än gl'ipaoss, som hörde 
honom bedja. I julas voro några härifrån 
till byn, där han bodde, för att ha jul
möten i ett stort kök, där de samlas till 
möten, och han var då med. iVJen det var 
sista gången. Han gick hem sjuk, och 
inom kort var hans ande fri från lidandet 
och ofärdigheten. Innan han dog, sade 
han till modern: »Du vet, mor, att jag nu 
i fem år sjungit sånger till Jesu ära. Lova 
mig nu, att även vid min grav Jesus
sångerna ska få sjungas! Kom inte med 
något av det, som hör mörkret till vid 
min begravning.» - Modern, som själv ej 
har tagit emot Herren som sin Frälsare, 
uppfyllde dock sin sons sista önskan och 
'bön. Och begravningen fick bli ett vitt
nesbörd inför hednin'garna om de kristnas 
hopp och tröst mitt i döden. 

Och nu - fri från plågornas kropp 
får han skåda Gud! Ingeborg Ackzel/. 

http:storlig.en
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Redogörelse rör arbetet i Ishih mis
sionsområde under året 1934. 

l lshih dislrikl ha vi oeksä undcr del 
gång na året liksom cn r ad av [11' haft för
månen a lt ar,beta under yllr e lugn , De 
goda Vlt l'- och höslsköl'darna h a m edfört 
bä ttre tider, vilket underl ät tat a rbe te t. 

Försom/ingsvården h a r tillgodo se tts ge
Ilom alt s. k. slormöten på lvä eller ln; 
dagar hållits på e tt slörre anta l utstationer 
och predikopla lsel '. En veckas upphyg
gdsemölen för hela di s lr'ikt c t a llOl't lnades 
i a pril mån a d .med den med r~illa upp
ska ttade .pastor Yang från Kiiwu 50 111 hu
vudlalan;. 

Kretsa rna a v Iroend e ha också rält be
sök under oli'ka söndagar, då tillfä llc givits 
därtill . 

Under SOllllll<ll'en gjorde lv å av ·bibd
kvinnorna en resa i dislriktel för all gc
nom besök i hemmen lämna kvinnli ga för
samlingsmedlemmar andlig hjälp . 

Liknande besök gjorde und ertecknad lill
sammans med IriviHiga aI'betare lind er de
la r av m ars och m aj m å nader. 

Fröken Elna Lenellhal' med kvinnliga 
medhjälpa re 'hällit lre kUl"Sel' för k vin nOl ' 
varvidcieltaaarna fä tt andli"., undervisnin~.,~ 

sa mt undervisning i lä sning. Antalet del
tag,a re har växl a t m ella n duss inet och 
tjoge t. 

Kurser fÖl' dopkandidater höllo s under 
vår en i lshih och und er höslen i YlIngho. 
Tjugo tre personer upptogos genom dop i 
förs a mlingen. 

Vid närm are k ä nn edollI 0111 d et a ndliga 
och sedliga tillståndet i fÖl'samlingen fram
slår å ena sidan ·behov av väckelse bland 
namnkristna och m er eller rnindl'c världs
liga troende, ii andra sidan behove t av 
alt d e tr.oende ·stadfästas i Ordet. Detta 

se nal'e behuv skulle till sYlll'sb;ist kunna 
mölas ge nom atl bibdklasser och ·bibelkul'
sel' .anurdn a d es i de olika kretsarn a. 

Goss- och flicksk olorna ha ,båda haft e tt 
gott arbetsår. E leve l'll a h a i det heJa fålt 
vara rris'J<a , och ar'betet 'har pågått till
fredsstä llande und er goda lä rares ledning, 
Ombyte av lärare h ar skel t i gosslwlan, 
vars förre lärare rest till Shekovv teolo
giska skoja. l hans slälle anställdcs en för
sa mlings medl em från Linchin, vars utbild
ning, begåvning och a ndliga karaktär gjor
de Il·onum lämplig rör uppgiften, Vår nyC 

liirare har utgjort e tt s tort ä,mne till taci.
sa mh et emot Glid. D ä e levantale t i goss
skolan varit s tort, h a l' d essutom en 1(l'isten 
liiral'e frivilligt lämnat hjälp med undel'
visning. 

Evangelisai iOllSIJ erksamhelell har 'h uVlld
sakligen bedrivits under form av lältarbete. 
lvIed det tä lt, so m missionen ställt till för
fogand e, a rbe ta de en tältgrupp und er vå
ren i \Va nc!1'('la ns la ndsbygd och un:der 
hös ten i ett par 'bya l' e j lå ngt från s la den 
lIsiahsiC IJ. En annan lältgrupp, huvuclsak
Hgen best~lende av f rivilliga ar betare, arbe
tade und el' vål'en utanför Yungho stad och 
under h öste n i några byar nära Linchin. 
De his tna i Yungho skaffade s ig under 
sommaren e tt eget lält, varmed eva ngelisa
tionsarbe let å land sbygden däromkring 
kunde fortsä ttas. 

Resultalen av de tta slags arbe te h a varit 
olika, P å några h åll h a <le synliga l'esul
ta ten vari t sm~. Men på Hera 11åll h a 
många blivit »söka r e», Det slutliga resul
latet ä r för tidi gt a tt nu bedöm a, Såendet 
sker p å en förhoppning, '\Iå Guds väls ig
nelse vila öve l' alibete t! 

Ishih , Shansi, den 11 februari 19:15. 

Wilhelm Bergling>. 
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