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»UN D E R GUDS 

Då jag nyligen sysslat med två 
märkliga gestalter från tiden för Is
raeliternas återvändande från fången
skapen i Babylon till sitt land, Esra 
och Nehemja, har jag fäst mig vid ett 
uttryck som återkommer upprepade 
gånger i deras uttalanden: »Eftersom 
vår Guds goda hand var över oss. » Då 
det förekommer gäller det den långa 
och farofyllda färden från det land, 
där de befunno sig, till det som var . 
målet för deras kallelse och deras 
längtan och det arbete som skulle ut
föras därborta. Ena gången gällde 
det den hjälp, som gavs under förbe
redelserna för färden, den andra ut
gjorde denna förvissning motiveringen 
för ett avböjande av den eskort som 
erbjudits dem av konungen i Babylon. 
Esra säger: »Jag blyges för att av 
konungen begära krigsfolk och rytta

.. Föredl'ag av d:r Karl Fries, vid S, 1\1. IC :s 
avsked~mötc [ör ,de utresa nde rnissioniirernG 
p il K, F. U, ;\01. i Stockholm d en 30 sept. 1035. 

GODA H A N D.»* 

re till att hjälpa oss mot fiender på 
vägen, eftersom vi hade sagt till ko
nungen: 'Vår Guds goda hand är över 
alla dem som söka honom, och så går . 
det dem väl, men hans makt och hans 
vrede är emot alla dem som övergiva 
honom.' Därför fastade vi och sökte 
hjälp av vår Gud, och han bönhörde 
oss», (Esra 8: 22, 23). 

V åra vänner: Fröknarna Frida 
Prytz, Lisa Gustafsson ' och Dagny 
N ordgren samt herr Gösta Goes, kring 
vilka vi äro samlade i afton, stå ock
så i begrepp att företaga en lång och 
farofylld resa till det land, som anvi
sats dem av deras kallelse och deras 
längt'an. 

Färden är alltid mer eller mindre 
farofylld, men synes vara det i allde
les särskild grad just nu, då det spän
da politiska läget kan när som helst 
liledföra en urladdning, varigenom 
resans risker skulle betydligt ökas. 

Nu finns det väl ingen konung som 
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till skydd mot dessa risker skulle vilja 

erbjuda våra syskon någon eskort va

re sig i form av »krigsfolk och ryt

tare » eller av vad slag det vara må, 

men vi äro övertygade om att dessa 

våra vänner skulle ha avböjt ett så

d"cmt erbjudande i samma ande vari 

Esra avböjde den babyloniske konun

gens erbjudande. De veta sig äga en 
osynlig eskort. De erinra sig ordet i 

Ps. 34: 8: »Herrens änglar slå sitt lä

ger omkring dem som frukta honom 

och befriar dem», och än härligare: 

» V år Guds goda hand är över alla dem 
som söka honom, och så går det dem 
väl", (Esra 8: 22). 

Hur tryggt är det icke att vara i 
Herrens hand, att ledas av hans hand 
och beskyddas av hans hand. 

Vi erinr as om Orden i Moses av
skedssång (S Mose Bok 33: 3): »Pol
kets heliga äro . alla under din hand. 
De ligga vid din fot, de hämta upp av 
dina ord. » 

Att vara under Guds goda hand be
tyder alltså icke endast att få åtnjuta 
hans mäktiga beskydd. Det betyder 
också att stå under hans ledning och 
att vara honom så nära, att man kan 
uppfatta hans tal, uppsamla hans ord 
och följa hans anvisning. 

Det är detta vi önska våra vänner 
under den förestående resan. En så
dan resa kan och bör icke blott inne
bära förflyttning från ett ·land till ett 
annat. ·Den kan även innebära en vär
defull vilotid - om de yttre förhållan
dena annars äro gynnsamma. Men den 
kan och bör också vara en tid av ar
bete (genom språkstudier -eller studier 
av annat slag) och av inre samling ge-
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nom enskilt och gemensamt bibelstu
dium - det so·m Mose talade om: . »De 

hämta upp av dina ord. » 

Men resan kan och bör även erbju

da tillfällen till direkt missionsarbete. 

Missionsuppgiften börjar inte först 

efter ankomsten till fältet. »Akern är 

världen» även i den bemärkelsen att 

»fältet» finnes överallt. 

Vi ha stannat inför Esras använd

ning av ordet om »vår Guds goda 

hand », som ju gällde den förestående 
resan till Palestina. 

Då Nehemja ungefär IS år senare 
kände sig manad att också bege sig 
dit från ~abylon för att bygga upp 
Jerusalems förfallna murar, och då han 
för detta ändamål sökte utverka ko
nungens tillåtelse och fullmakt, an
vände också han samma uttryck : »Ko
nungen beviljade mig detta, eftersom 
min Guds goda hand var över mig », 
(Neh. 2: 8). 

Våra vänner åsyfta icke blott att 
komm.a till Kina. De vilja o.ckså ut
rätta något där. De vilja hjälpa till 
att bygga upp det som är nedbrutet 
och förfallet. De vilja följa den stora 
hednaaposteln Paulus i spåren, som 
skrev : »Efter den Guds nåd, som blev 
mig given, lade jag grunden såsom 
en förfaren byggmästare. - En anna n 
grund kan ingen lägga . än den som 

är lagd nämligen Jesus Kristus,men 
om någon bygger på den grunden med 
guld, silver och dyrbara stenar eller 
med trä, hö och strå, så skall det en 
gång visa sig, huru det är med vars 
och ens verk», (I Kor. 3: IO-I3). 

Vi våga i ödmjuk frimodighet tro, 
a tt vår mission är fast grundad på den 
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orubbliga hörnstenen Jesus Kristus, 
men det gäller för varje enskild mis
sionär och för varje ny period av 
byggnadsarbetet att se till, om mate
rialet är fullt provhålligt, och se till 

att arbetet utföres »untler Guds hand» 
d. v. s. efter den plan, som han har 

uppgjort och undan för undan delger 
sina arbetare. Må då också deras gär
ning därborta utföras »under Gud's 
goda 	hand »! 

Esras slutord lydde: »Därför fasta-

BEREDDA G 

När kineserna, d. v. s. de icke krist 
na kineserna, ämna företaga sig något 
viktigt, gäller det för dem att först få 
reda på en passande dag. Det är dock 
ej egentligen fråga om tid eller om
ständigheter, utan om en dag, som av 
ödet begåvats med lyckobringande 
förmåga, då de hemlighetsfulla mak
ter, som styra: händelserna, äro gynn
samma för ett sådant företag , och det 
är spåmän och teckentydare, som kun
na finna .ut för gemene man, när en 
sådan tidpunkt infaller. I den gamla 
kinesiska almanackan - finns det för 
övrigt ett urval av sådana dagar, och 
de äro utmärkta med gula eller röda 
streck; de röda i synnerhet äro lycko
sa'roma, varför bröllop och andra fa
miljefestl.igheter samt resors företa

gande eller arbetens påbörjande för
läggas till sådana rödstreckade dagar. 

Nu äro ju Vl lyckligtvis befriade 

'" F ör edrag av m issionär Carl F . Blom vid 
S. :\1. K:s 3\'skcdsmötc fö l' de utresa nde m is 
sion äre rna p,i K. F. e. M. i Stockh olm .(len 30 
,ept. 1935. 
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de vi och sökte hjälp av vår Gud, och 
han bönhörde oss" , (Esr. 8: 23). 

Också vi - både de som äro ute på 
fältet, de som nu anträda resan dit, 
och vi som stanna här hemma - vilja 

följa detta goda föredöme. Även i af

ton skola vi avskilja tid till gemensam 
bön. Vi ha ju också annars våra re
gelbundna gemensamma bönestunder, 
fIlen viktigast är den enskildes bön i 

fördolda. Må vi alla befinnas 
däri! 

R N I N G A R. 'I< 

rån den träldom, som ligger i att vara 

unden vid almanackans märken eller 
påmannens konster, men det är nog 

tndå så , att det ges ett inre samman
ljlang mellan dag och arbete, tillfälle 
<hch företag . Det är Gud, som har tin

ens gång i sin hand, och som vet när 
ätta tidpunkten är inne för allt som 
kall ske. Därför heter det i Pred. 
: I: »Allting har sin tid, och vart fö 
etag under himmelen har sin stund. » 
äsa vi något längre ned i den I I : e 
ersen, så se vi, att »allt har han gjort 
könt för sin tid, ja, han har ock lagt 
vigheten i människornas hjärtan, 
OCk så , att de icke förmå att till fullo, 

i rån begynnelsen intill änden, fatta 
et verk, som Gud har gjort». Detta~ 

\fisar oss, att lika väl som tidpunkten 

~r avvägd för tilldragelsen, lika väl är 
~ckså varje händelse så avpassad, att 
den passar in på sin plats i Guds stora 
plan. När han får länka händelserna, 
d:å kommer allt på sin rätta plats, men 

är vi själva söka gripa in och ordna 
t ngens gång, då är det som vårt liv 
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går sönder, och vi ställa till oreda 

även i världen omkring oss. 

Ps. 118: 24 står det om »dagen, 

som Herren har gjort». Betyder icke 

detta månne, att Herren vill visa oss 

just vilken tidpunkt, som är den rätta 

för var sak han anförtror åt oss att 

utföra? Herren gör icke sina dagar 

efter vårt mönster, utan det gäller för 
oss att anpassa oss efter hans och lita 
på honom. Troshjältarna, som upp

räknas i Ebr. I l, gjorde sina storverk 

»genom tron». Det betyder väl att de 

litade på Gud och så vågade gå åstad 
och göra vad han ville, när han ville. 

Vår uppgift är icke att välja utan att 

lyda. För resten förstå vi ej nog av 

vad Gud gör och tillstädjer för att 
själva kunna välja ut eller välja bort 
något av det han förelägger oss. Det 
står iPred. I I: 6: »Så ut om morgo

nen din säd och underlåt det ej heller 
om aftonen, ty du vet icke, vilketdera 
som är gagneligast eller om det ena 

jämte det andra .är bäst. » V år Fräl
sares ord om att göra och låta, som 
det stod i äldre bibelöversättningar, 
äga sin tillämpning även i vårt dag
liga liv. Det är ej blott vad man gör, 

som är av vikt, utan även det man 

»låter». Det händer så lätt, att det 

går så för den, som alltför mycket 
sysslar med frågorna om möjligheter 

och utsikter, som det står i 4 versen 
av samma kapitel: »En vindspejare 

får aldrig så, och en molnspanare får 

aldrig skörda.» För den som i förtrös

tan på Herrens ledning går åstad i 
barnslig lydnad gäller löftet i Gal. 
6: 9, »vi skola skörda, om vi ej trött· 
na ». Därför få vi just nu lita på Gud 
och gå på med vårt arbete. 

Svårigheter ha vi nog att vänta, 

kanske flera och större .nu än vanligt. 

Dessa böra dock ej avskräcka oss, 

utan i stället sporra oss till större nit 

Qch mera hängiverthet. De höra ju 

ock till dagen, som Herren gjort. Det 

är nu en sådan tid som antydes i Ps. 

I l: 3: »När grundvalarna upprivas, 

vad kan då den rättfärdige uträtta? » 

Det kan ju kännas hopplöst ibland, 
och ej blott utomkring, när såsom nu 

de mellanfolkliga och inomfolkliga 

rättsbegreppen vackla, samhällets och 

samfundens ordning upplöses och 
människorna stå rotlösa i en gungande 

värld. Även inom sig själv kan man 

känna stöden svikta och huru det som 

varit självklara satser blir en undran
de fråga med svävande svar. Men om 
vi läsa vidare, se vi i nästa vers av 
psalmen, att just under dessa förhål
landen »Herren är i sitt heliga tem

pel, Herrens tron är i himmelen; hans 
ögon skåda, hans blickar pröva män
niskors barn». Vad söka väl hans 

ögon och varför prövar han männi
skohjärtana? Är det icke för att se, om 
det finns någon som vill »träda in i 
gapet », någon åt vilken han kan an

förtro lidandet. såväl som tjänandet. 

Han som känner sitt verk från begyn
nelsen intill änden, han vet vilka gå

vor och förutsättningar han nedlagt 
hos var och en, och vartill de passa 

just nu. Det var den vise Mordekai 

som i Esters bok 4: 14 sade till 'den 

unga drottningen att det torde hava 

varit just »för en sådan tid som den

na" , som hon kommit till sin höga 
ställning. Och varför ha vi kommit 
till en sådan tid som denna , om icke 
emedan Herren givit oss krafter att 
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öva · och uppgifter att utföra just i 

denna tid. Svårigheterna äro våra till

fållen, ej våra hinder, och det är vår 
insats i nuet, som behöves för att sak 

och tid skola motsvara varandra, så

som Herren menat det. 

Räknar nu Gud så med oss, så få 
vi också räkna med honom i allt. Han 
som har nedlagt -själva evigheten i 
våra hjärtan, han kan och skall också 
se till, att varje detalj, varje tidsma
ment motsvarar hans syften för dem 
som älska hcnom. Vi behöva aldrig 
räkna med några andrahands orsaker. 
Allt når oss genom honom som älskat 
oss, och allt få vi taga emot ur hans 
hand. Ä ven för våra i fångenskap 
försmäktande vänner, som nu i över 
ett år varit i de kinesiska kommunis
ternas händer och fått utstå obeskriv
liga lidanden, gäller denna förviss
ning. De få genom sitt vittnesbörd, 
genom sitt tålamod, sin ståndaktighet 
utföra ett verk, som de annars aldrig 
fått tillfälle till, så att de äro även 
där Herrens sändebud i sanning. Det 
var ju så med Herren Jesus, när han 
av den romerske ståthållaren förehölls 
vilken makt denne hade över honom. 
»Du hade alls ingen makt över mig», 
svarade Herren honom, »om den icke 
vore dig given ovanefter. » Herren är 
i sitt heliga tempel. Hans ögon skåda 
människobarnen, och därför råder 
han även över världshändelserna, huru 
mycket än folken larma, och vi få vila 
stilla i förtröstan och tillit under alla 
förhållanden. - Men lika väl som vi 
slippa att se några andrahands orsa

ker, lika viktigt är det att vi ej heller 
ha några andrahands ändamål. Från 
begynnelsen till änden skall det . vara 

han allena. » Den herre I tjänen är 

Kristus», säger Paulus till Kolosserna 

i kap. 3: 24, och det gäller oss alla, i 

vilken ställning vi för övrigt befinna 

oss. Om våra syftemål beblandas med 

själviskhet eller människofruktan el

ler andra lägre bevekelsegrunder, fö

ras vi ohjälpligen ur spåret. Det som 
ej är inriktat på Gud, leder ej till Gud. 
Det är endast »med den . Osynlige li
kaso.m för ögonen », som vi kunna här
da ut och vinna vår tros mål och li
vets ändamål. Är livet sålunda inra
mat av Gud, då~ blir det också sant 
för oss, vad sångaren sjunger i Ps. 
I r8: 26: » Välsignad vare han, som 
kommer i Herrens namn! » Herrens 
välsignelse vilar över dem som vandra 
på hans vägar, å hans vägnar, vare 
sig de komma eller gå. Våra kära 
vänner, som nu anträda sin resa, kun
na taga detta till sig som ett löfte, att 
Herrens välsignelse skall vila över 
dem varje steg på vägen, och att de 
vid framkomsten också skola förnim
ma att de äro välsignade, som komma 
i Herrens namn. Detta gäller dem 
som återvända till arbetet, och som 
känna till förhållandena därute, som 
kanske på förhand tryckas av den 
väntande arbetsbördan. Det gäller 
också för de unga, som ännu ingen
ting veta av allt det som väntar dem, 
men so;m mottagit kallelsen från Gud 
och nu gå åstad i hans namn mot de 
okända öden. »Vi välsigna eder från 
Herrens hus », står det i fortsättnin
gen av samma vers. Det är vår bön 
cm välsignelse, som skall följa hela 

vägen, bön att Gud ville bära bördor
na och bära dem själva över alla djup. 

»Var dag har nog av sin egen plå
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ga " , säger Frälsaren i avslutningen av 
sitt härliga löfte om befrielse från be

kymmer för morgondagen. Det är få 

bibelord som så missbrukas som detta. 

Man suckar, "var dag har nog av sin 

egen plåga», och så ser man på plå

gorna och förbiser löftet. Det finns 

ett annat ord, som man borde läsa, 
när hälst man påminnes om, att var 
dag har nog av sin egen plåga. Det 
lyder: "Herrens nåd - är var morgon 
ny " , och märkvärdigt nog står det i 
Klagovisorna kap. 3: 22, 23. Sådana 
toner behövas bland våra kla,govisor, 

och om de få större rum i livet, skall 
det bli mera glädje och frimodighet 

däri. Och vi ha ju all anledning att 

vara frimodiga, när Herrens nåd är 
över oss var dag och vi ej behöva gö
ra oss någon omsorg, utan få kasta 
den på honom, när och hur den än må 
komma. I sanning: »Lovsång höves 
oss! » Det var en gammal Herrens 
lärjunge ute i Kina, som jag brukade 
besöka, där han bodde i sina grottor 
på den branta bergsluttningen. Var 
morgon vid soluppgången samlade 
han sin familj på plattformen framför 
grottorna till bön och sång. Det var 
en egendomlig sed de hade att just 
som morgonsolen spred sina första 
strålar över berg och dal sjunga en li
ten vers, som började med orden: 
»Lovad vare Frälsaren!» Och denna 
vers sjöngo de sju gånger. Min gamle 
vän hade läst i Ps. IIg: I64: "Jag lo
var dig sju gånger om dagen », och då 
det kunde hända, att han glömde bort 
någon gång, om han delade upp lov
sången på flera tillfällen, så sjöng han 
alla sju lovsångerna i följd. Han ha
de anledning att lova Gud, och så ha 
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vi. "Allt har han gjort skönt för sin 
tid», och det blir skönhet i vårt liv, 
när han får göra vad han vill med oss. 

Ny missionsarbetare. , 

Gösta Goes. 

,s. M. 1(:s senast avskilde mIssIOnär, 
Gösta Goes från GÖbelborg, som tillsam
mans med ·de ovriga i höst 'utresande nu 
avrest från Stookholm, är född i Billdal, 
nära Götehorg, den 19 a,pril 1911. Hans 
föräl,drar äro ,tedmingsläraren C. Axel 
Goes och hans hustru Ingrid Amalia 
Goes född Smär,ling. Uppfostr,an i hem
met har varH präglad av 'guds'1'ruktan 
samt kä,r.]ek, och Gösta Goes har ocksa 
'av sina ,föräldr,ar fått ,en god uiJbilc1ning, 
som fört fram tm studentexamen ar 1931 
(Jch avgangsexamen fr,ån Göteborgs Han
delsinstitut år 1933. 

Ar 1932 ledde Gud Gösta Goes till S. M. 
K:s Bibel- och Ungdomsveckapå Säter, 
och han "ar med där tre c1aga-r. H'erren 
lw:m honom nära, han fick nad aH ta.]a 
ut med Gud och fick förlåt,elseochhjä,lp 
till att överv,inna tvivlen, som tidigare 
anfäkta,t honom. 1 J.oh. 4: 1-4 var sär
skilt det ore1, varigenom Gud ,talade ,till 
hOllDm. Pa hösten samma ar J.wm, sär
sldlt vid missionär Malte Ringbergs (Jch 
sedan vid missionäl' Aug. Bergs besö!k .i 
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GÖ~e.borg, ka,uelsen till ,att ,träda in i mis
sionsarbefet. 

Fullt viJ.lig att svara ja till kaJ.lelsen 
.blev emellel'tid Gösta Goes först följande 
år, 1933. Han deltog då i S. M. K:s »vec
k 01') 'både på Mauritzberg och Säter vid 
Jonsered, och under den sistnämnda kDlm 
morgonend. 19 aug. ,genom Ebr. 13: 20, 21 
mera f,älsningsy,isS!het, Jrälsn,ingsfröjd och 
viss'het om ,a tt få göra Guds vilja, fastän 
han på samma gång hade en stank känsla 
av_ sin egen oförmåga och ovärdighe,t. 
Han sö,kte sedan fö,rst ,erhålla 'Plak~ på 

kontor, men misslyokades och förstod så 
småningom, att detta ej var Guds väg 
för honom. På frågan om det v,erk,Jigen 
v,ar Gud,s mening att använda honom i 
den heliga tjänsten kom svaret genom 5 
Mos. 18: 1: »,De '" skola ingen lott eller 
arvedel hava med det -övriga Israel; av 
Herrens eldsoffer och hans arvedel skola 
de hava sitt underhåll.» 

Våren 1934 tillbringade Goes v,id BiIbel
skolan i Oslo och vittnar själv om tiden 
där såsom varande vä,lsignelserik ,och 
lärorik, cn tid då :han erfor glädje i att 
vittna om Gud och f,ann styrka oohhjä,lp 
av 'ett sant och u ppr,ikti g t brödra~'a,p i 
Kristus. I-Iösten samma år vistad,es G. vid 
Kina Inlandsmissionens hem för manliga 
missionärsk,anclidater i London ooh har 
sedan -deltagH i andlig verksamhet i hem
landet och genoJUsjälvstudier ytter,ligare 
sökt utlbHda sig för uppgiften i Kina. Till 
missionär för S. M. K. antogs G. vid 
februarisammanträdet i år. 

Må :han få vara' innesluten i missions
v,ännernas kärleksfulla hågkomst och för
bön med tacksägelse. iVI. L. 

Högtidsdagar i Göteborg. 
Söndagen den 8 sept. avskildes i Mast

huggskyr kan, Göteborg, Gösta Goes till 
missionär i Kina. 

Det var en strålande solskensdag. Mast" 
huggskyrkan ligger högt, och det var en 
fröjdefull syn att se folket komma ström
mande från gatorna upp till templet och 
fylla detsamma. Där syntes många av de 
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vänner, som under åratal i stor kärlek 
tagit del med i bön och offergärning för 
vår mission. Aven av de unga, som under 
senare år kommit med i samma gärriing, 
'var ett stort antal· med. 

Då högmässan började, var det alldeles 
fullsatt i kyrkan och att höra den försam
lingssången blev en upplevelse. Kyrko
kören sjöng också underbart vackert. 

D:r Karl Fries, vår missions ordförande, 
predikade över högmässotexten, Matt. 12: 
33-37. Den predikan skall nog sent glöm
mas av dem, som hade förmånen att vara 
med och höra den. 

Efter högmässans slut skedde missio
närsavsldljningen. Det var gripande att se 
vår vän gå fram till altaret åtföljd av sin 
far och de övriga assisterande. Missions
föreståndare E. Folke och kyrkoherde G. 
Klingner trädde inför altaret, och med ut
gång fdn Dom. 6: 14 talade så vår älska
de ~nissionsföreståndare till Gösta: »Gå 
åstad - se jag har sänt dig.» Det var 
kärleksfulla, hjälpande och uppmuntrande 
ord, som den erfarne beprövade missions
ledaren talade till den unge man, som nu 
skulle få gå ut och börja den gärning var
till Gud kallat honom. 

Efter missionsföreståndarens tal gåvos 
minnesord av de assisterande. Särskilt 
gripande var det då Göstas fader gav sin 
son detta ord: »Herren bevare din utgång 
och din ingång från nu och till evig tid.» 

Efter det Gösta läst trosbekännelsen följ
de själva avskiljningen. 

Det är en förunderligt stor och helig 
förmån att våra missionärer få avskiljas 
i kraft av Guds ord och löfte, avskiljas för 
»hans tjänst och för hans rike». Gud vare 
tack för en sådan invigningsstund, den 
kommer nog att träda fram i minnet gång 
på gång och bli till en kraftkälla föl' den 
unge missionären. 

Efter gemensam middag på K. F. U. M. 
för en stor skara vänner, reste vi ut till 
Askims kyrka, där missionshögtid var an
ordnad. Det var ju Gösta Goes egen för
samlingskyrka, och där hade många av 
hans barndoms-, lek- och skolkamrater 
liksom hans föräldrars .och hans egna vän



208 SINHlIS 

ner samlats. Fr[m Göteborg kommo också 
bussar och bilar, fulla med kyrkobesökare. 

Och det blev en högtidsstllnd. Kyrkan 
var så vackert klädd med blommor, det 
hade »vännerna» gjort. Mycket s[mg var 
det både från altaret och läktaren. Kyrko
herdeRosengren hade ordnat med en hel 
liten vesper. Kyrkokören bestod av »Län
kaf», <och de sjöngo ett par sånger, allt så 
vackert. Missio.nssekreterare Martin Lin
den predikade över ·aHonsångtexten var
efter vi ' fingo vara med. om något som ej 
är precis så vanligt. Kyrkoherde Rosen
gren, församlingens kyrkoherde, samt kyr
koherde Klingner i Masthuggets försam
ling, gingo och togo upp kollekt med hå
var. Sedan talade Gösla Goes. Han berät
ade ur sitt liv i hemmet och skolan och 
sedan Gud fick börja tala med honom. Det 
är alltid lika underbart att höra om hur 
Gud griper in, ja, tager fatt i en männi
ska, och att han kan helt förvandla håg 
oeh sinne, samt giva nåd att taga emot 
kallelsen tili tjänst, ' även om denna kal
lelse gäller att gå ut till hednaiand. 

Till sist steg missionsföreståndare E. 
Folke upp i predikstolen och talade om 
kritiska tillfällen i Kinas missionshistoria 
och om försummade och tillvaratagna 
möjligheter. Och han lade på våra hjär
tan att vi måtte bedja Gud um nåd att 
gripa tillfällena och ej draga oss undan. 

Högtiden slutade ej med denna dag.. 
Även på måndagen fingo vi samlas om

kring missionsgärningen. Då var näml,i
gen anordnat ett möte i BetIehemskyrkan, 
Göteborg. Där talade d:r K. Fries, under
tecknad och .missionsföreståndare E. Folke. 
Den senare berättade, att predikant Sa
muel Johansson anordnat ett avskedsmöte 
i Betlehemskyrkan för honom, då han för
sta gången reste ut till Kina år 1887. Och 
sedan ha vännerna där, år efter år, i stor 
kärlek öppnat kyrka och hem för vara 
missionärer. 

Vilken glädje var det ej att se allt det folk 
som, mötte upp denna kväll. Vi kände, att 
.net var ett varmt missionsintresse bland 
dem som samlats, och att offerkärleken 
också var stor utvisade den kollekt, som 
den kvällen frambars till helig tjänst. Vi 
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tacka Gud för .all den kärlek, som vi fingo 
se så många bevis på i denna l;yrka och 
under dessa .mötesdagar. Gud välsigne 
pastor Landberg och Betlehemskyrkans 
församling och kyrkoherde Klingner och 
Masthuggets församling: Där gavs en stor 
missionsgåva på söndag f. m. Och för 
Askims församling och dess kyrkoherde 
utbedja vi riklig välsignelse, . den försam
lingen som gav, förutom den stora kollek
ten, även en av ' sina söner. 

Till alla våra vänner, som uncler bön 
och arbete, förberett denna högtid, ville 
vi säga ett innerligt tack. Vi minnas varje 
stund med stor glädje. 

Lisa Blom. 

Avskedssamkvämet 
den 30 september. 

Våra i höst utres,mde missionärer, som 
tidigare ämnat gå ombord på båten i Ge
nua, beslöto sedan förra· numret av vår 
tidning utlwmmit att i stället gå ombord 
i Bremen. På · grund härav måste av
skedsmötet hållas tidigare än som angavs 
i Missionstidningen Sinims Land för den 
10 sept. 

Måndagen den 30 sept. samlades en stor 
skara missionsvänner på K. F. U. M:s 
Centralförening i Stockholm. Norrlands
salen blev till vår glädje fylld till träng
sel, och en frimodig, glad och förtröstans
full stämning präglade samvaron. 

De föredrag som höllos av d:r Fries och 
missionär Blom äro införda såsom upp
byggelseartiklar i detta nummer av Mis
sionstidningen Sinims Land. De utresan
de missionärerna talade också, och deras 
anföranden vilja vi här i korthet refe'rera. 

Fröken Frida Prytz, som nu utreste för 
femte gången, erinrade om 2 Tess. 1: 11, 12, 
Pauli bön för församlingen i Tessalonika, 
och b~d de närvarande bedja så för hen
ne. Hon ansåg det vara en stor nåd att 
få gå ut igen och en stor glädje. Så fram
lade hon ett par böneamnen: Hon ville så 
gärna ute i Kina få nåd och tillfällen till 
att undervisa i Guds ord så att själar där
igenom föras till Gud och bli välsignade, 
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och hon ville också så gärna få bli till hjälp 
och välsignelse genom enskilda samtal. Till 
sInt tackade hon för vad hon fått under 
tiden hemma och uttalade än en gång sin 
glädje över att fä gä ut igen. »Kina det 
är mitt hem, mitt andra fosterland. Mina 
rötter därute äro djupare än härhemma.» 

Fröken Lisa Gustafsson läste några ver
ser ur Ps. 103 och yttrade: Att . jag står 
här i kväll och får säga tack och farväl, 
det tycker jag själv är ett mycket stort 
under. Allt det i mig är, min ande, min 
.själ och min kropp, allt är fyllt av lov
sång till Gud för att han givit mig nåd att 
få gå tillbaka till min kallelses la nd. Det 
är med ödmjuk tacksamhet som jag ser 
framåt. För.soningens ämbete har blivit 
mig anförtrott. Jag får gå ut med bud
skapet om Herren Jesus och hans fräls
ning. - Så tackade hon för kärlek i dub
belt mått, ty den långa sjukdomstiden hade 
gjort att hon fått kärlek mera än de flesta. 
Och även hon lade fram böneämnen: bön 
om nåd till att kunna anpassa sig dter 
nya förhflllanden, bön om hjälp till att 
komma ihåg och på nytt ·lära kinesiska 
språket, som säkert till en viss grad för
lorats under den långa vistelsen hemma, 
hön om nåd till att bära frukt som fÖI·

bliver och om att det alltid må vara gott 
mellan Gud och oss. 

Herr Gösta Goes lämnade såsom min
nesord Ps. 52: 10: »Jag förtröstar på Guds 
nåd alltid och evinnerligen.» Guds nåd 
hade uppenbarats under gången tid. Den 
hade fostrat, den hade gjort gemenskap 
med Gud möjlig och den hade varit grun
den för kallelse till att vara ett vittne i 
hednaland. Och på Guds nåd fick han för
trösta med tanke på framtiden. En vän 
hade till avskiljningen givit ordet: »Min 
nåd är dig nog'» Ja, Guds nåd var nog 
för den dagen och för alla dagar. - Så
som särskilt böneämne angav Go.es: Bön 
om nåd till alt vara trogen i det lilla. 

Fröken Dagny Nordgren erinrade om 
Ps. 100: 2, »Tjänen Herren med glädje, 
kommen inför hans ansikte med fröjde
rop.» Hon hade läst en berä ltelse av den · 
indiske förfa ttaren Tagore om en tiggare, 
som gav sin konung elt risgryn och fick 

se huru denna gåva förvandlades till guld. 
Då önskade han att han givit mera. - Så 
ville nu fröken Nordgren giva en gåva åt 
sitt hjärtas konung, ja, giva sig själv. lIon 
bad också om förbön och nämnde såsom 
böneämne: Bed Gud giva mig nåd att ge 
allt, så att Gud kan använda mig i sin 
tjänst. - För sitt liv ville hon hava såsom 
motto de ord, som stå skrivna över Sam
mariterhemmets portal: »För att tjäna.» 

* 
Flera missionsvänner lämnade minnes

ordtill de utresan de, och en stund använ
des för gemensam bön. Vi avsluta detta 
referat med att anföra minnesordet, som 
missionsföreståndaren lämnade de utre
sande: »Herren är god, ett värn i nödens 
tid, och han låter sig vårda om dem som 
förtrösta på honom» (Nah. 1: 7). 

M.L. 

Bönemöten för S. M. K. 
Varje tisdag ,kl. 7 e. m. hålles nu böri.e

mölen för Svenska . Missionen i Kina ,i 
»Kinarummet», Betesdakyrkari., Floragatan 
8, Stockholm. 

Varannan fredag kl. 2 e. m. hålles lik
nande bönemöten på S. M. K:s Exp., 
Drottninggatan 55, 3 tr.. nu närmast fre
dagarna den 11 och den 25 ·okt. 

T.ill dessa bönemöten hälsas alla Missio
nens vänner varmt väUwmna. 

Försäljning för S. M. K. 
Syföreningarna för Svens.ka Missionen i 

Kina i Stockholm anordna fredagen den 
22 nästkommande november försäljning. 
I nästa nummer av Sinims Land hoppas 
vi få Jämna .utförligare meddelande här
om, .men redan nu vilja vi anbefalla 
denna försäljning åt missionsvännernas 
hågtkomst. 

Vi bedja i detta sammanhan'g alt få på
minna om, att vi även .j år hoppas få ,ha 
ett »Kinalänkens Dord» vid försäljningen, 

http:Svens.ka
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yilket vS hoppas »KinaJ.änkarna» i s'kilda 
delar av landet särsildlt ihavai 11 tanke. 

"Hans Stjärna i Östern", 
S. :\'1. K:s ilJus'tper'ade missiDnskalendel', 
h åller på att förocredas lör ut'givning. 
Det "är i år iden 32:a ärg. av denna ka
lender, s,om utkO'mmer, och vi tro., att den 
s·kall ifrl,jya av intresse och till uppmun.t
ran. RekvisitiDner mDtLagas taol,sa.mt un
der adress :Svens,ka iVlissionens i K,ina 
Förlag, DrDttninggat. 55, 3 tr., Stockholm. 

De utresande missionärerna. 
Onsda'gen den 2 Dkt.anträdde våra mis

siOllär,er: Frida . Prytz, Lisa Gustafsson, 
Dagny Nordgren och Gösta GDes frlln 
StDckhDlm sin utresa till Kina. Från Bre
11len, ,där de sk,ulle gå ,omb-oJ'd ,på Nord
deutscher LlDyds S/S ScharnhDrst, ha v,i 
mottagit meddelande, aH deras resa dit 
varit Il11YClket gDd. 

Må d'e stund för stund i fDrtsättningen 
av resan få vara inneslutna i missiDns
vännernas förböner! 

KinaIänkarna i Stockholm. 
äro. torsdagen den 17 dennes kl. 7 e. m. 

inbjudna till Ingenjör och Fru Axel Welin, 

BelJmansgatan 15, 4 tr. Obs.! Andrad 'dag. 

- VällkDmna! 


Pilgrimerna på berget Tienlai. 
I sista numret av Chinas Moillions, Drgan 

för Kinainlandsmissionen, fÖr·ekommer en 
skildring aven vallfärd till detta »heJiga 
berg», beläget i pr'Dvinsen Chekiang, SDm 
ger oss en gripande inblkk i huru l1ed
ningarna få söka utan att finna. 

Det heter däni: Då jag bes-ökte berget 
sågs en ständig ström av människDr, SDm 
strävade upp för den branta, nära tre mil 
långa stigen upp till bergets tDpp. Där 
såg man grupper av tiggare med $lina 
barn, SDm hDppades att träffa på bättre 
io ttade människDr, s,om ville göra gDda 
gärningar Dch dela med sig av sin mat 
Dch sina penningar. Där såg man Dck rika 
perSDner för vilka prästerna hade skaffat 
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bekväma bärstolar i väntan på .att få s'in 
del av deras håvDr, föl' a tt dessa därför 
skulle få belöning i elt Iwmmande l-iv. Där 
f.anns t. D. m. sådana som på en gång gåvo 
allt de hDpspar.at under sitt liv. 

Ibland pilgI"imerna såg man Dckså präs 
ter, somliga i -dyrbara kläder, vilkas an
Slikten buro "iUlle om välmåga men in
gåVD allt annat än för ll·oende. Andra voro 
bDtgörare med blott sandaler ,på sina bara 
fötter, bärande ' sin börda av täcke, klä
der Dch några heliga böcker Dch russkålen 
hängande vid gördeln. S-omliga präster 
VDr·D buddister, andra lao·ister. De senare 
kändes igen på det långa håret och deras 
asketiska u tseende. Grupper av nunnDr 
vandrade mödosamt uppför bel'gsstigen 
vanligen åtföljda av män som bur'D deras 
kDrgar. 

I ett av templen skulle inv.igning äga 
mm. Denna går så till, .att nio högar av 
pulvriserad rökelse placeras Dch brännas 
pån-ovisens kala ,hjässa. De SDm ej lunna 
uthärda smärtan anses ej vara värdiga. 
Sådana brännmärken bära präster Dch 
nunnDr på sina ra~;ade 'huvuden SDm in
tyg på deras värddghet. 

Under tre dagar åtnjuta präster Dch 
nunnor fri förplägning SDm bekDstas av 
pilgrimernas Dffergåvor. Der,as utseende 
ingiva emellertid allt annat än förtr Dende. 
Girighet, synd Dch last utmärker -dem .j 

allmänhe t. Dock hör man även ·om a 11
varl.iga sökare, SDm lem 'i avskildhe t, Dch 
man möter även sådana ute på vägarna. 

SkarDrav gamla kvinnor kommD vand
rande istöne Dch mindre grupper. Det 
var med mö-da de kunde s tödda på vand
ringsstaven gå på sina förkrympta fö-tter. 
Flera burD gulaDch blå påsar med rö 
kels,e och ljus, SDm de skulle 'offra ,i temp
len. Deras ansikten bur-o inga "drag av 
glad förväntan, utan tvärtom av fruktan . 

Var,för vandrade dessa den långa vä
gen? Varför utsatte de sig för trötthet och 
farDr? Det var l'ikedDm, barn Dch hälsa 
SDm de väntade sig få av gudarn,a. En 
penningsumma kunde kanske rädda från 
hotande olyckor J e tt ' kDmmande liv. Två 
dDllar fören bön av prästen skulle rädda 
en ,själ ur skärselden, femtio cent skulle 
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försäkra om syndaförlåtelse ooh frihet 
från straff efter döden. Tre hundra (lolIar 
eller mer skulle giva ,en god ställning i ett 
kommande liv, där ingen behövde träla 
oj jorden utan alla vore mandar,iner. Efter 
erlagd betaIning utförde prästen vissa cere
monier 'och överlämnade sedan ett kvitto, 
som skulle brännas ,efter ,den offrandes 
död för alt kunna uppvisas och få giltig
het i den andra världen. Somliga kvin
nor låta pr,ästerna stämpla den dräkt de 
skola svepas ut,i för ,att kunna tryggt pas
scr,a dc undrc reS,ionerna. 

Många av dem vi gåvo våra skrifter och 
talade med syntes förvånade över att det 
fanns en annan väg. De vågade ej hoppas 
att få komma till hJmmelen. Pa sin höjd 
väntade de att slippa något av helvetets 
kval eller att få lev'a ett lättare liv i deras 
nästa inkarna'l:ion på jorden. Vår väg 
syntes dem vara för lätt och för hiJldg. Att 
en annan skulle ha betalt deras skuld och 
att de 'blott behövde tro på honom, det 
gick vida över vad de kunde fatta eller 
begripa. 

\T,ilken nåd men ock vilket ansvar al t 
ra ä'ga evangelium! E. F. 

'~~. 
,Nåd, ideinådI· 
(Några antedmingar till Guds ,ära om rent 
personliga ,erfarenheter a v Guds godhet 

emot min familj under ,d'e senaste 
månaclel'l1a .) 

I f j 0.1 sommar hade vi den stora glädjen 
att ,få resa till det vackra och ;härliga 'ber
get Kikung för vederkvic,kelse till både 
kropp och själ. - Undel' ,den gångna vin
tern sade min B.irgit och jag ofta till var
andra, att vi nog finge stanna hemma 
denna sommar, ty vi ,kunde ju ej ha råd 
atl resa bort var sommar. j'den så ,kom 
våren och medd,en vårtröttheten, och da 
öns,kade vi nog att det skulle 'bli möjligt 
komma ;bort ett sJa,g på sommaren. Da 
sade vi till varandra : »Låt oss tala med 
Gnd om saken! Han låter dådet 'bästa 
ske för oss.» Så började vi bedja Gud 

leda. Det dröjde ej många veckor, förrän 
vi en dag f,ingo ett brev från 'en person i 
Sverige. f-Ian hade förr varit mission'är 
Kina och ägde en bungalow på KiJmng. 
Så här skrev han: »Men 'nu tänkte jag 
be Dig att Du och , Din lilla maJm utan 
ersättn,ing anv,ända Eder av vårt hus (på 
Ki.kungshan) i sommar.» - Vi Iblevo jub
laD de glada ,och tackade Gud för detta. 
Det var en d'ingervisning på var han ville 
vi skulle tillbringa sommar-en. - Men 
pengarna! Det 'beh övs ,ex tra pengar för 
sådant. Atcrigen s ,ingo vi med ålkal-l a n , 
bönoeh tacksägelse till Gud med den sa
ken. Vi bad honom t. Q. m. ,att han skulle 
giva oss pengarna senast den 20 maj (sista 
dagen av vårstormöt,et , i Hoyang) föl' alt 
vi med ,klarhet s.kulle ,kunna säga kine
serna om vi voro hemma i Hoyang under 
sommaren 'eller om vi reste !bort. Annars 
om vi sade att vi troligen ej reste och 
sedan Iingo tillfälle a tt resa , så s.lml1e de 
tro ,att vi ljöge. - Äv,en denD'a gång 
hörde Gud på ett underiliart sätt. Kl. 2 e. m. 
d'en 20 maj fick jag posten fÖr den dagen 
och däri extra gåva täckande de extra 
utgifterna förenade med en semesterresa. 
Under tårar 'böjde Birgit .och jag knä och 
tackade Gud, som så i detalj t.og hänsyn 
till oss och våra små tankar och böner. 

Underbart var ,det för oss att vara en
samma i huset under sommaren, ,i synner
het med tanke på vad ja g här nedan vill 
bel',ätta. Vi beihövde ej vara rädda att 
störa någon. Det var Glid som berett ,aH
ting väl. 

Den 31 maj i .fjol gav Gud .oss en liten 
gosse, som v,i kalla Bo. Ju -längre vi äga 
honom, dess ,kärare blir han 'oss. Frisk, 
kry, glad oc.h förnöjd var han. M,en så 
omkring den 15 maj detta år ficJ( han 
mässlingen. Den gicJ( ej så lä tt över, som 
hemma i Sverige, utan blev mycket svål'. 
En -dag tr,odde vi Bo skulle dö. Då sam
lade vi församlingens manliga .och kvinn
liga ledare till fÖI'bön för lille Bo. Vi 
smorde honom med olja och bådo Gud 
a tt om Bo på jorden skulle få ~ör,här-l,iga 

Guds namn, ,han måtte få 'bli frisIe Men 
såge Gud, att ,han när ,han växte upp 
skulle ,gå bort i synd, att Gud dä mätte taga 
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hem honom nu. Vi blev:o tröstade i våra 
hjärtan. men Bo blev ej mycket bättre. 
I början av juni· reste vi över till Yun
cheng .rör att fara vidare till läkare. Men 
på resan blev Bo så frisk att v,i såga det 
meningslöst besöl,a läkare. Men eHer en 
veckas uppehåll j Yuncheng fiok han 
någon sjukdom, som liknade dysen teri. 
Den vine inte bli bra. Så fort vår missio
närskonferens var slut beslöto v,i oss för 
att snarast söka komma till Kikung. Där 
kunde vi ju stanna i ro under sommar·en, 
och där .funnes ju liH<are, som kunde se 
till lille Bo. 

NcrJwmna till K1kung vid midsommar 
kunde lä'karen endast säga, att det tyd
ligen varen svH. €fter mässlingen. Det 
verkade som dysenteri, men 'bakteriolo
giska undersö·kningargåvo ingen kJal'het. 
Läkaren gav oUka sla'gs medicin, som dook 
ej hjälpte. Han tog Jljälp av tvenne andra 
läkare, men ingen lIarhet vanns. Så be
slöto de förs'ö:ksvis 'ge insprutningar (av 
emmetin) mot dysenteri. Tretton skulle 
det vara. En var dag. De ,första sex syn
tes varJe dag göra Bo 'bä ttre. iVIen så 
kom den sjunde. 

Det var den 15 juli. Vi !hade till gäster 
v·id frukosten haft miss Fischbachel' och 
mr Fischbacher i C. 1. M. Så hade ",i 
morgonibönut'e ,på verandan 'och talade om 
Guds Orcl. Under ,tiden Jlade doktorn, 
sam .had·e 'bråttom till en konferens, gått 
in ]}akvägen, givit Bo injektionen ooh gått. 
EftcJ' tio minut.er kombarngumman ut 
oClh säger: »Kvm, frun, och se på Bo. Han 
är så underlig.» ögonen !hade farit upp, 
vi såga bara vitan. Huvudet var tillbaka
kastat, tungan hade ,fallit in i svalget 
och hela ikroppen ryckbe i konvulsioner. 
(Orsaken till detta veta vi ej ännu i dag. 
Läkaren och v,i iro, ·att det vatten kooken 
gav ej var helt ·kolwnde eller r·ent. 
Kanske ,hade det sladat.) Mr. Fisch:bacher 
och jag rusade efter ·doktorn. Denne bad 
en annan Iä1<are följa med, och om tjo 
minuber vor,o vi tillba,ka . Då !ha,d'e miss 
l-'isohbacher, .fröknarna Boqvist och Gus
tavsson, som voro där, hela tiden hcH till 
Gud för Bo. Redan tre gånger had,e Bir
git lagt ner gossen i tro att han yar död. 

LAND 10 oJ;'\' 1935 

- När lä'karen kom, sade han: »Detta ser 
illa ut! Ej mycket av liv l,var!l) Så bör
jade 'tre Iläkare 1 Y2 timmes ·arbete för att 
försö-ka få hans lilla hjärta aH slå igen. 
Under den tiden v'oro ben, armar och 
näsa iskalla och ingen puls kändes. Fyra 
varmvanensflas-kor, tr,e yllefiltar oob ett 
vadderat ,täoke kunde ej få honom varm, 
fastän det var en het dag. Sex insprut
ningar måste ·Iäkarna ge !honom för att få 
igång hans hjärta ·och för ,att Ilungorna ej 
slmll:e fyllas med slem. Under ticlen arbe
tade de allt vad de kunde med konstgjord 
andning. Och så smäning,om började 
hjärtat slå, men ,ej som vanligt, utan som 
en bil som vill starta, men ej ·kan. En 
krafti'g surrning och ett långt uppethåll. 
Flera gånger ska.kade läkarna .på huvu
dena åt varandra ooh menade att det var 
hopplöst; -De ,ansåga att ·han var så gott 
som död tre minuter. Men han levde upp. 
- På eftermiddagen kom ett anfall till, 
men lättare, och så var krisen över. 
Läkarna sade: »V,i ha aldrig sett vanken 
ung eller gammal vara så nära döden veh 
dock leva upp igen. Det va·r ej vi som 
räddade honom, utan bön.» 

Birgit 'ooh jag blev,o · rädda för medicin 
ooh ville ej 'ge ,honom mera sådan. Nästa 
eftermidda,g låg han där medvetslös ooh 
såg så eländig ut att det s,kar j .rad,ers
och modershjärtat. Då beslöto vi oss f.ör 
att Mer ha en stund ,i bön för liMe Bo. 
Det var två fysiSJkt utträ.ttade och andligt 
kämpande, som ur djupen ropade till Gud 
om ljus och ledning. Jag tror nästan vi 
nämnde alla de löften, som vikuncle min
nas .ur Ordet. - Men så hände detun
derIiga. Vi kunde dnt·e bedja och kämpa 
längre. Vi kunde bara ;lova och pr,isa. 
Hjärtat var fullt .av jubel 0011 bördan var 
borta. Vi !hade ju !hela tiden bett Gud 
antingen låta Bo leva eller taga hem ho
nom, sås'om han såg bäst. Men nu fingo 
vi med ens €n sådan förvissning att han 
skulle få Jeva . Medan tårar ~Iittrade i 
ögtonen, sade vi t.ill varandra: »Nu uwm
mer han att leva, han ska inte dö». 
Till 'klockan 8 samma ·kväll inlbjödo vi ett 
20-tal av våra vänner att komma och 
bedja för Bo. - T.ill var stora glädje V0'r·o 
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vi 17 eller 18 som samlades den ,kvällen. 
Bland dem var läkaren, som .hela som
maren skö:tt Bo. Aven lä'karens fru var 
med. Så läste vi G.uds Ord ur hlwb 5, 
smorde Bo med olja och bad för honom. 
- Det var uppri'ktig, deltagande vänskap 
i ,handtagen, när de sade adjö ti'l! oss. 
Vi yille int,e ha någon annan att vaka ,den 
natten,IY vi tr{)dde att Bo var ,helad. Det 
var däl'~ör en svår besvikelse att se honom 
även nästa morg.on så yttel·stklen. Tron 
sattes på prov. - Många vänner båda 
för honom, 000 många frågade ,mu hans 
ti1lst[lIld. Samma afton ,komma många föl' 
att hälsa på oss . . Då var det en missionär, 
som hörde om Imr vi kände ,det svårt, 
alt han nu ej helt var stark. Hon gav 
oss detta ord, som blev oss till ,ovärderlig 
hjälp: »Bl:ivcn efter.följare åt -dem som 
genom fra och tålamod få till arvedel vad 
utlovat ,än (I-Iebr. 6: 12), Med ett gick det 
upp ett ljus. Gud vi,lIe i kärl0kej endast 
läl'aoss tro utan även tålamod. När 
denna sanning blev Idar, löstes hela gåtan. 

Så fin@o 'vi se huru roten till sjukdomen 
verkligen var bruten ,och lille Bo dag för 
dag blev starkare. Nu är .han fullt frisk 
även om henen ej iinnu orka ibära hon{)m, 
som de gjorde när han ,innan sjukdomen 
sprang .oml,ring. 

En annan Guds nåd vill jag även nämna 
här, I slutet av denna vecka hade jag 
hoppats få välkomna Birgit 000 Bo till 
vart ,hem i Hoyang . igen. Själv reste jag 
hcm till arbetet 14 .dagar före d'em. 
De sista .fyra, fem dagarna ,har jag 'Varit 
inncrJ:igt tacksam till Gud att de ej varit 
här, då kommunisttrupperna varit inom 
en mils avstånd från staden. Här råder 
ännu Jcrigstillstånd och mycken oro i sta
dcn . Fastän de röda ,i dag ä-ro Jiem mil 
v,ästerut, 'kunna de när "om 'helst vara här 
igcn. De röva, härja ,och mörda hemskt. 
J ag heder just Gud om ledning, 'om jag 
skall stanna här i staden eller gående fly 
härifdn på små omvägar*. Gud har för

* Enl~gt något senare ilIndcrättelser blevo de 
röda slagna pil ,flyl{len och en bataljon rege
rillgslr,upper kom till Hoyang, så att missionär 
hel'glillg kunde stanna kvar och dc övriga mis
sionilrerna åte~'vända dit. Red. 

sorg om oss. Jesus Kristus är densamme 
i går, i dag och dessliJ,es i evighet. Vi 
äro hans. Nå/d, ,idel nåd. 

Hoyang, Shensi den 9 september 1935. 

JlIlaI'lin BeI'gling. 

Där skuggorna börja vika. 

»Än mörkret är mäktigt bland 
dimmiga dälder, men dagen be
gynner på höjderna gry. » 

D et ilI' alHid med 'gliäclje, som jag stä!
ler färden morf: Pinglu, jnte bara därför 
att den platsen äger min första kärlek 
som missionär, utan också därför, att det 
är något av ,genombrottsårens friskhet 
och Iiv, ,kamp och str,id . i arbet'et där. 

Vi hade väntat Qlmkring ,sju timmar vid 
Gula floden i gassande sol, då äntlj'gen 
en båt kom och tog oss över till det mitt 
emot 'belägna Ping,lu. När vi så ,äntligen 
komma över på ,den s-idan, dröjde det 
inte länge, innan de ,kristna börjoade möta 
oss med 'glada, soliga ansikten. Ah, vad 
de ihade väntat på oss! Där komma med
lemmar från den fami,ljen, som hör till 
förstlings'frukterna där. Hur väl j-ag 
minns ,den glä,dje jag ,kände, då son
hustrun från den fami,ljen först Jwm och 
sökte upp oss p[t d,en 1ma missionsstatio
nen, just i samma stund, som min första 
bibelkvinna ,kommit, och vi sknllc ta Hpp 
kv,innoarbete där! Nu är hela familjen 
över prl Herrens sida. - Och där är den 
grälsjuka, för evangelium förr så likgil
tiga 'buddistgumman, som jagtrodd'e var 
omöjlig för himmelr1ket! S'e nn bara hur 
hon ,lyser med hela sitt runda ,anshlcle 
'en 'förvandlad männisl~a! Så hjärtJliglD 
fattar hon mina 'händer och vä~komnar 
oss! Och där ärtigogargumman, wm vj 
funna på gatan en söndagsmorgon i eH 
bedrövl1gt själsligt och 'kro;ppsligt tinstånd! 
Hon tävlar med den andra 'kvinnan aH 
lysa. Och dlär är så många andra, som 
vi känna mer ener . mindre eller inte alls. 
- Nästa dag skallbibelkursen börja, och 
så småningom börjar stormötet. 

Det är svårt att få något riktigt lugn 
under den förs la klassell . · Alltemellanåt 
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komma nya . deltagare, och ·det iir ett stä n
digt ·hähande och ,frågande: »l-Iur ula,r Ni 
kommit hit?» och »Var är den och den?» 
Andra d,agen hlir 1ugnare, och snart går 
dElt att skilja p å ,dopikandidater ,och andra. 

\Iännen samlas också till lJ.~belkurs, och 
det är både livl,igtoch trångt 'På den lilla 
sta tionen. Eme].]an ;Klasserna är det också 
ett rörligt liv. Då ,]lä ses ka'lekes och Iralk
tater, då sjunga de 'körer och prcdLka föl' 
varandra , och småbarnen , som det vim
lar ,av i Kina, 'låta höra att de finnas till. 
Men ingen störs av dem. - hg 'tycker, 
jag 'kan se hur änglarna b\.icka ner 0011 

se ,med glädje på d,endär skaran,som så 
nys,s ramlat i hedendomens mörker. 
lVlen vär ärkefiende gnisslar tänd erna 
mot oss och ha'l' ont .i sinnet. Där 8'å 
hans förra orIer fria . De bojor han hun
dit d('l1l med ,ha brustit, 'och de , &om förr 
suckat under hans ,förtryck, sjunga och 
jUDla över sin nyvllnna fl'ihet. 

Jag hade hört 'att ,en av dc krisLna 
bUvi! plötsligt »sjuk» ett par gånger, 
men icke fäst stör,re vikt v.id ,det. Då vi 
just slutat en kluss . fr ågade bibelkvinnan, 
om jag a,ände till hur det var med den 
kvinnan. J,ag fick (Hl veta, alt han var 
en f.d. spål<Yinna, el. \'. s, en sådan sam 
under et,t medvetslöst tillstånd ta,]ar \'ad 
sum männiSlkar tror vara gudarnas 'bud
s,kap tm dem. Efter det hon blivit am
viind,ha·de 'hon slutat med denna dj,äYuJs
tjänst, men herLncs förre herre var inle 
villig aH släppa henne. S~t ,hände 'det, att 
hon ibland under kursen föll j nagon 
slags vanmakt ach såg djävulen ,kamma 
sig till mötes OC11 säga: »FöJj mig!» Vad 
skulle han göna för att bli fri? var nu 
frågan. J ag frågade ,henne, am hon verk
ligen helt lämnat det gamla, ach om ,hon 
in te hade några auppgjorda synder. Då 
hon sv'arade,aH ant var klart, hade jag 

'bara att visa henne på Jesu fulbkomliga 
verk på Galgata, och att 'djävulen inte 
hade ,den tminsta makt över henne som 
elt Guds barn. Efter detta upprepnde's 
inte histarien så .Jänge vi 'var,o samlad·e, 
och jag .hoppas att hon har vunnit fulJ
komI,ia S'Clger. Ett annat tiJHiiJ.]e, då vi 
s0.ga, hur s.tr,iden mellan ljus ,och mÖl1ker 

pagär, var under stanTIötesdagen, ,d å en 
kvinna fr,ån en by måste resa hem, Helt 
askyldigt steg hon ,på djuret vid en 
dörr strax intiH missionss,tationen. Då 
börja,de helt plötsligt en a v s6karna ach 
mötesdeltagarna attsV1ärj,a ooh Danna, 
utom sig av vr,ede. Varför? Jo, den 
nämnda ,dörren rakade leda till hans 
but,tk, och det 'bådade ju inte gott för 
hansaffiil'er, att en kvinna steg på ,rid
djuret just där. - Så ,djupt sitter ,heden
domen. Skuggarna via;:a in te på en ,gång. 

Men se på det JullpackadekapeUet med 
stilla lyssnande männ,iskol', hör lavsången 
från ,hjärtan, som Guds Ande fått gri'pa, 
se hur den ena efter den andragfIl' för 
att mot[,aga dopet och .inlödivas med 
i{risti församling, ach även du måste in
stämma i ,lovs[mgen! Ljuset Jrån ;karset 
segrar. SJmg>gorna vika, ach dagen gryr. 

Med varm hälsning och tack för fÖorbön! 

Ingrid Aspberg. 

Insänd litteratur. 
HEi'vIMETS BIBEL. Med fotografjs.ka re

prodUiktianer av u tva.lda ·klassiska 
,konstverk ~lhlen & "lkerhznds Förlag, 
Stockholm. 

Till bakhandeln ,har nyligen utsänts de 
M da första ,h~iftena aven 'ny praktbibeL 
Trycket är ren t och tydligt, ,behagl,igt för 
ögat. Varje kapitel bÖ<rjar med st{)r bok
stavsvinjett achavdeJningarna inom 'ka
p.it1en ära tydligt markerade med ,kraftig 
begyn nelse.boiks tav. 

Vid tillkomsten av dett,a bibelverl;: har 
hiskap G. Auh~'n samt prafessorern'a Tor 
Andr::e, H. Carne,lloch Axel L. RandahI 
medv0rkat. Det innehål,ler cirka 300 hel
si,desrep]'aduktioner av mcdeltid smål
ningar, renässansmästares skapelser och 
d,et bästa som åstadkommits på områuet 
i nya re tid. Det beräknas u[1<omma i 48 
häften med ,två Jläften var tredje veoka, 
ett synner,1igen vaaken bibelver.k med en 
i alla värdig prägel. M. L. 
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"DIN BRODERS BLOD ROPAR". Bilder 
frän inbördeskriget i Jarkend 1933
34. Suenska Jlissionsj'örbundets För
lag, Slockholm . 310 sidor. P,nis härt. 
4: - kr., .klotb . 5: 50. 

En rikt jHustreracl, synnerligen gripan
de Sikildring frän missionsarbetet. i vara 
dagar. Boken har utgiv,its .med tanke på 
att missionens vänner och ·and·ra för öst
turkestan intresseradre hänhemma SlkuJle 
v.ilj·a ha en' inhlick i vad deras la ndsmän, 
d·e infödda kristna och folket i övnigt h aft 
att genomgå under denna svåra tid . Inne
hållet är sådant, att denna tanke :borde 
vara väl mutiverad, .och 'boken rekommen
deras på det varmast·e. M. L. 

IWRS.'1DE KLINGOR. Av Lars Rusfböle. 
Övers. fran n,ors'kan av Elsa .\ulin. 
Suenska Alliansmissionens Förlag, Jön
köping. 215 sid. Pris hällt. 3: -	 kr., 
1{r., kloUb . <I: - ~{r. 

»Om del inle funnes ' soZ.skeJlsmänniskol', 
skulle liuet bli som en polarfärd», så läsa 
vi ,på ett ställe i denna bok, en :berä ttelse 
om en sDlskensmännisrka, som väl fick lida 
mycket, men som ock fiak se huru ljus 
och ,kärle1{ triumferar över oväns·kap och 
hat. Skilclringenär fran Norge och ·en 
del av de srkHdrade förhållandena 	kanske 
mera typiska för Norge än Sverige (t. ex. 
skildringen av fordskredet), men detta 
hindr,Ur ,ej att IDoken även j Vål·t land bör 
kunna läsas .med intresse och hehå'l1ning. 

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

Allmänna Missionsmectcl. 	 1094. Läul{artta i Pltcå 20: 
1095. »OJdi.nd» gm F. V., Vimn1crby 20: 1055. E. J., Votluuda 	 :;0:  1096. "i\fi tt tackoffer på 60-årsdagen",10:;6. ,J. J., Rlidinge 	 10: 

g Ill A. B., Ske'llefteft 60: 1057. K E., LT:la Uppsala
10,,8. E. H., Duvbo 1097. »8 mrt kärlekGtjänstel'», -grrl d:o 3:): 
1060. H. J - n 5u: - lOgg. Koll. v. missionärsinvigning i Mast
1062. B. o. K L., Sthlm 80: - hug:g'skYl'kan, Gbg, S sept. 453: J7 
1063. G. K., J\jörköby 20: - 1'100. D:o vid missionshögtid i Askirns 
1064. KolL i Eksjö vid ·C. BIOlIlS besök, kyrka, ~ sept. 20U: 

l sept. 30: ~U 1101. D:o vid d:o i BctlchcHlskyrkan,
1065. ,,189U-1g35, 5u : - Gbg, 9 sept. j27: l~) 
1066. K. J., Ucklnm , , en tacksamhetsgärd » JO: - Jl02. Klnavännel' i Vänersborg 21: 
1067. Del av offerg'uvan vid in v igning av U()~. Killakretsen, *-\ lin gS<-l s 39: 

Ev. LuLlwrsk<L ~Iissionsbn se t i Vär 1104. S. N., Uppsala, föl' lDissioniiJ'~l\nnd. 
n11 l! sep t.. 100: - M. i\[al'kgTclls utbildning; 80: 

106S. Koll. i Viirna, 2 s ept. 41: 35 1105. H. W., sparb.-medd lR: 25 
1069. D ;Ln i njöl'~iit0l', 3 sept.. :\;,: - U06. Ch. D. T., Stol'än~en 11,U: - 
1070. Tcstamentsrnedcl eHer avI. fröken 1107. Onämnd. , .~·m L. U. 

Elium, Besko\\', Sthlm 2760' - 110S. J. N., ' Kliickcbergn, till r. Ackzclls 
, 10: JO'l. , Tion de , undcl'b . 20: 

1073. "Oniimnd, i brevlådan . 1,000: - 1109. A. J., Linköping ~(): -

1074. L K, Gbp: å: - l1l1 ~ D. S., Skelleftea 10': 
1075 . Boda S:a Missin!1.sJöl'saml., Ova n 1ll2. S. N., Jkpg 10: 

myra, till Elna LcnelJs undc rh . ;11: 30 1113. N" .g1arps IIHg 11111: -
1076. }} Bn l'äuk » lO: - 1115. " J oh. 15 : 16» 20U: 
1077. }' L., Uppsa la !i0: - 111l6. E. S. H. JOO: 
11l'8. (rall,ts ;\ffg- 50 : - li'J.8. C. J_ B., Tenhult 20: 
lU/g. »Bu galTIutal missionsvän }!> , gnl E . 1119. Koll. vid Kiuaafton, gm M. S. Ös

O., ?lrmnho ;): - tersund 20: 
1080. L . l:i., Röp:le 10 : - N21r. M . S., Jk,pg, »tackoffer» 1,01111: 
10&1'. O)Jiimnd lJl22. Koll. i Ormaryd G: GO 
1082. Koll. i Karlskrona, G ~c pt.. 1125. H . r,j ., Skövrl" ä: 
1083. Utjämning 1121. .\. A., Viis terils 10: 
10S4. K. F. U. K. K";stianstau, resebi- 1128. E. S. , Rödjenä~ 10: 

drag till C. F . Blom 1:;: - usu. " Onämnd », till Villc BeJ'glin gs UIl

1085. »Margits minne, 10 sept." 1,000 : - derb. 2,400: 
lOSG. K :F'. r. K ., Kris ti a nstad, till Ida 1131. A. S., Falköping, en blomma p ir 

Söderbergs undel'h . 4:rO VaHr. Jansons grav, Kah'ineh olm :,: 
1087. E. J., Bod en , till Joh. Aspbergs d:o lon 1132. R. G., Sthlm 10: 
l08S. UJ'ebo MIg . tjI\ Nath. Engbiicl,s d :o no U3J. T,. L., d:o 	 lU: 
1089. K Ii'. U. K .. KlilIpa n' 25 H34. Eksjö Mfg juniol'el' tjll Arvid 
10UO_ Koll. i L'lriks dHl s mi ssionshus , Hjijrtben.~s undel·h. 2,, : 

4 sent. 2:' 5·! 1135. Del av tesk'tlllcntsmedel efter a \'I. 
lOgI. "Herrens tionde), 1:, friik~n Sigrid Uddenbel'g' , Sthlm l:I,,~O: 
1092. Je. o. J. R - n, » HelTcn~ I.ionde » 200 1131. »]lalecnrlian» 211: 
10g3. Karl Joh"n-l'~ ric, »tackoffer » 10 113S. )) Bn liillk,) 2j: 
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1139. 	 L. :M. P. , till lIal'ia Nylin o. Fl'ida 
Prytz underh. 900: 

J:l41. »H c l'rens del» 30: 
lJlA2. KinaIänkal', Klippan, sparb.-tömn.

till Hanna Lundbergs underh. 127 : - 
1143. L. H., Lnnd, »Herrens t.ionde» 9: ]j 
1144. " Ove »; gm d:o . -: 8~ 
11'45. »Taeksam Kinalänlo, 17: 40 
1146. M. o. J. M. 100:
1147. En fickspn.rhössa 10: .5 
1148. A. D. B., Sthlm 10: 

Kr. 	 27,lO4: 31 

S. M. K:s P ensionsfond. 

1l.36. 	 Tes tamentsmedel efter avI. frök en 
Sigrid Uddenherg, Sthlm 3,170: 

Kr. 3,770:

Särskilda ändamul. 
1059. F. M., Koppom, till arb. i Loyang 10 : 
1060. R. C., till H. Linder föl' evan g'. un

derh. 50 : 
lOn. A. H., Sthlm, till r. Ackzell att 

/lnv. efter gottf. 45: 
109S. L. K., Klintemåla, till Maria Pet

tersson, föl' d:o 25: 
NIO. Rundsbygdens småskola, till Han 

na Wang, rör d:o 5: -. 
UH. J. B., Sthlm, till Bingit Bergling',

för d:o 50: 
hl'17_ r. A. M., till deras tre evang:s nn

derh. 	 300:
1120. 	 F. G. D., Lnndsbrunn, »ett löfte åt 

Gud », till Maria Petterssons harnh. 
i Sinan 	 25: 

1l'!e3. 	 Jnniorföreningen i Näsby, till Ebba 
Widen , at t an v. eftel' överensk. 10: 

]:124. 	 J. H., till d:o för d :o 10: 
ll~ij. »Kinalänk » till infödd medarbetare 

i Hovan o-	 20: 
1129. 	 L. N., Ursviken, till F . Pry tz, att 

anv. 	 e nl. överensk. 10: 
1140. 	 A. G., Malmö, till två inf. evang. 

nndel'h. 	 250: 

Kr. 810:

* 
Allmänna Missionsmedel 27,104: 31 
S. 1U. K:s Pensionsfond 3,770: 
Särskilda Ändamltl 810: 

Summa under sept. mån. 1935: Kr. 31,684: 31 

j}Ied varmt taclc tm varje g'ivarel 
»G nd är trofast, han genom vilken r haven 

blivit kallade till gemenSka!l med hans Son, 
J esus Kristus, var Herre. " 1 Kor. l: 9. 

REDOVISNING 
över inflntna gåvor till :Missionshcmmet 

Duvbo juli-september 1935. 

In natura: J. R , Norrköping, en linuebord
duk; Apoteket »Delfinen », Göteborg, 'Medicin; 
'rh. S" Duvbo, frukt; C. O., Duvbo, frukt; , A. 
N., Solhem, en linneduk ; G. E., Duvho , frnId, 
honung; E. H., Stockholm, l<orkmattor; F'. 1\["
Mörby, kaffe. 

LAND. 	 10 okt. 1935 

Kontant: Onämnd, Duvho, till bordet 5: - ; E. 
K., Nye, 10: -; Onämnd, 'l'yringe, 5: -; L. Vet
landa, 25 : - ; J. S" Siocl<holm, 5: -: Ur Hem
mets sparbössa 14: -; Onämnd, Votlanda, 10:-; 
Ur Hemmets sparbössa 37:-. 

Med varmt tack till varje givare! 

August och Augusta Berg. 

»Herren vedergälle dig för vad du har gjort.
Ja, må full lon tillfalla dig fra n Herren. » 
Rnt 2: 12. 

Missionstidningen 

SINIMS LAND 


utkommer 1935 i sin 40:de årgång. 

Organ för Svenska Missionen i Kina. Ansvarig 
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kan av Martin Linden m. fl. UU<ommer med 20 
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Sänd till utlandet kostar tidningen kr. 2: 75 

pr år. 
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ANSVARIG UTGIVARE . E. FOLKE. 

JAG Ä R, JAG H A R, JAG M Å SjT E. ~ 

Joh. ro : 9-16. 

Vi ha helt nyligen haft glädjen att 
på detta rwn säga farväl till några 
av våra utresande kamrater och vän
ner, och i afton äro vi åter samlade, 
men nu för att hälsa några nyligen 
återkomna medarbetare välkomna till 
hemlandet. Jag önskade att till Er 
få rikta några ord, som jag hoppas 
kunna vara såväl Er som oss övriga 
till glädje och uppmuntran. Låtom oss 
då stanna för trenne utsagor av vår 
Frälsare, som förekomma i den upp
lästa texten. Han säger att h a n ä r, 
h a n h a r och att h a n m å s t e. 

H a n ä r d ör r e n. 

Genom densamma gingo vi en gårig 
in, den dag som vi mottogo frälsningen 

Jesus Kristus och blevo hans lär
jungar. Men en dörr är till icke en

* An fö rande av missionä r August Berg vid 
välkomslmötet för hemkomna missionär er på 
K. F . U. M., Stockholm, den 8 okt. 1935. 

dast för att man skall ingå genom den
samma, utan även för att man skall 
kunna utgå genom den. »Ingå och 
utgå» är ett Guds barns företrädesrät
tighet. Aposteln Paulus säger, att vi 
icke mera äro gäster och främlingar, 
eller, som en annan översättning åter
giver det: »utländingar". Vi äro med
borgare med de heliga och Guds hus- . 
folk. Så få vi då gå ut och in, fram 
till de dukade nådeborden och hava 
umgänge med älskade trossyskon. Vi 
hälsa Eder därför hjärtligt välkomna 
i vår mitt och tillönska Eder en god 
och givande vilotid! 

H a n ä r d e ns a m m e. 

Mycket förändras och många av dem 
vi förut känt och umgåtts med hava 
kanske förändrats; men han, Jesus, 
är "densamme i går, i dag och dess
likes i evighet". 

Vi läsa i Domareboken om att en 
ängel uppenbarade sig för Manoa, 

i 

I 
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Simsons fader, och att Manoa, sedan 
han fått löfte om sonens födelse, frå
gade efter ängelns namn. Härpå fick 
han till svar: »Varför frågar du efter 
mitt namn? Det är alltför underbart.» 
Ja, Herrens namn är, så slutar pro
feten, »Underbar i råd, Väldig Gud, 
Evig Fader, Fridsfurste. » Som sådan 
ha vi och Ni fått lära känna honom, 
och sådan skall han i fortsättningen 
även visa sig vara. Han förändras 
icke. 

Han är den gode Herden. 

Herdens uppgift är att leda oss till 

friska vatten och att vederkvicka vår 
själ och att låta oss vila på gröna 
ängar, ja, att »oss skall intet fattas ,) . 

Han står fast vid sina löften! 

Han har. 

»Andra får, som icke äro av detta 
fårahuset. » Detta talar till oss alla 
om uppgifterna. Vi, som missions
vänner, såväl som de aktiva missionä
rerna ha att med herdesinne bibringa 
de miljoner hedningar, som sakna 
evangelium, kunskapen om den gode 
herden, som längtar efter att få lägga 
även dessa på sina axlar. Då vi stan
na inför den sanningen, att Kinas in
vånareantal beräknas uppgå till 470 
miljoner och att av dessa mera än 6 

mlljoner finnas på Svenska Missionens 
i Kina område, då känna vi oss bä
vande inför den stora uppgiften och 
det oerhörda ansvaret. Men vi stimu
leras också av vår Frälsares tredje ut
saga: 

J a g m å s te. 

O detta kärlekens ), måste»! »1 
måsten födas på nytt. » - »Jag måste 
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stanna i ditt hus! » - »Jag måste bliva 
upphöjd, för att den som tror på mig 
skall hava evigt liv! » - »Jag måste 
verka dens verk, som har sänt mig me
dan dagen är. » - »Jag måste draga 
dessa andra till mig. » Dessa ord giva 
oss alla en uppgift, och må de så hava 
gjort denna stund. Må de ha fått till
föra oss en ny kärlekens kraft, så att 
vi med nytt mod och tillförsikt gå 
framåt i den heliga kampen till att 
föra frälsningens budskap vida om
kring, i fosterland och till fjärran hed
naland! 

Bönemöten för S. M. K. 

Varje tisd ag kl. 7 e. m. hålles böne
möten för Sven ska Missionen i Kina ,i 
»Kinarummet», Betesdakyrkan, Floragatan 
8, Stockholm. 

Varannan fredag kl. 2 e. m. hålles Ji.k
nande bönemöten på S. lVI. K:s Exp., 
Drottninggatan 55, 3 tr., nu närmast fre
dagama den 25 ok t. och 8 nov. 

Till dessa bönemöten h älsas all a Missio
nens vänner varmt välkomna. 

Försäljning för S. M. K. 

Syföreningarna för Svenska Missionen i 
Kina här i S took'holmanordna fredag en 
den 22 näs/kommande november försälj
ning, varom utfö rligare meddelande läm
nas på annat ställe i detta nummer av 
vår tidning. 

Vid denna försäljning ha vi föregående 
år haft glädjen a tt kunna ha ett »Kina
länkarnas bord» med arbeten, som insänts 
från olika delar av vårt land. Vi hoppas 
att även i. år få mottaga gåvor även för 
detta Dord och anbef.alla det i kärleksfull 
hågkomst. 
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,Hans Stjärna i Östern" 
S. M. 1(:s illustrerade missionskalender, 
som i är utkommer i sin 32:a årgång, är 
undel' tryckning, och innehållsförteckning 
finn es i detta nummer av Missionstid
ningen Sinims Land . 

Rekvisitioner mottagas tacksamt under 
adress: Svens'ka Mis·sionens i Kina För
lag, Drottninggatan 55, 3 tr., Stockholm. 

Från Kommitlesammanlrädet. 

Vid Kommittens för Svenska Missionen 
i Kina sammanträde den 8 denn es inval
des mari·nin t·endenten Oscar von Malm
borg till oroinarie ledamot av 'kommitten 
och dessar.betsutskott sam t till kassaför
valt:ar e ·efter fr amlidne direktör H. Hal
lencreutz. 

Det är oss en s tor gläd je att få hälsa 
marinintenclenten väLkommen såsom vår 
kassaförvaltare. Vi tacka Gud f,ör honom, 
och säkert vilja också Missionens vänner 
med oss för 'honom f"ambära tacksägelse 
och förbön . 

Pä detta sammanträde hlev äve;n en 
ansökan om .a tt få utgå såsom S. M. K:s 
missionä r beviljad. FröJ{e n Astrid Hå
kansson, Lund, a11togs nämligen då till 
vår missionär. Vi å terkomma längre fram 
tiIl en närmare prestentation, men önska 
att r edan nu få på det varmaste anbefalla 
frök en Hål{a nsson åt missionsvä nnernas 
h ågko mst i förbön merl taoksägelse . 

Familjenytt. 
Den 18 sep t·ember föddes å t mlsslonår s

paret Ingrid och Joh . Aspbe/'g en dotter 
Anna-Brita Ingegärd. - Med våra var
maste lyckö nskningar följer innerlig till
öns'kan om Guds rikaste välsignelse över 
h ela fa miljen. 

s. M. K.-möte i Örebro. 
Möte för S\'enska i\li ssionen i Kina 'kom

mer v. G. a tt anordn as .i örebro söndagen 
den 17 näs/kommande november. Missio
när Na/h. Engbäck har lova t medvenka. 
.\Ila missio nens vä nner inbjud,as hjärtligt. 

Ett tack. 
»Ty Gud äl' 'icke orä ttvi s, så att h an 

förgäter, 'vad I haven verJc,a t och vi,lken 
kär1ek I Ibevisaden mot h ans namn, då I 
tjänad en de h eliga, såsom I ä nnu gÖTen.» 

Hebr. 6: 10. 

Med detta ord bedja vi fä framföra vårt 
varma , innerliga tack för all .kärlek, som 
visades oss före och vid ·avresan från 
fosterlandet. Tack för all a gåvor! Tack 
för -löftena från Herren , som nu fö lj a oss 
på vägen! Tack fö r .aNa fö rböner! »Her
ren uppfylle alla edra böner !J) Ps . 20: 6, 

Dagny Nordgren. Frida Prytz. 

Gös/a Goes. Lisa GustaJ'sson. 

Antwel'pen den 7 okt. 1935. 

Från de utresande. 
S/s Sch arnhors tden 8 okt. 1935. 

När vi sjunga en sång i försa mlingen, 
sä br uka vi all tid sjunga den till slut, åt
minstone bruka vi sjung.a en hel vers or
den tli g t. Men så var det inte då jag reste 
från Göteborg, min stad. Där ikommo vi 
någonstans mitt i '»Trygga re lean ing.en 
vara», ooh så sle ts versen itu av hjulens 
dån och r assel och viftande händer och 
rop.ande rös ter - och så av - avståndet, 
- alla vännernas försvi nnande. 

Om några dagar s tod jag åter ,på ett 
t åg vid ,e tt neddrage t fö nster, det var i 
Stockholm. 1\ven här stod en m ånghövdad 
vänncHock 'Utanför och s jöng, - sjöng 
flera sånger, och alla till sl ut. Den sis ta 
var visst också ,här »Tr yggare kan inge n 
vara». Så rull ade vi ifrån också den ska
ran, och ett sista r op liksom genlj'öd: »Gud 
vare med er .» Huvudstadsljusen blinkade 
wm vanligt e tt vä n.ligt och fagert a rljö 
och f)·addrade som långa serpen tiner i de 
speglande va tln en. 

,Så kom tan.ken på fär d·ekamraterna . 
Dem mås te jag ju 'hälsa ordentligt på. 
Där var en annan västsvens'k missionär, 
fröken Margith Mossberg i Svenska M<J,n
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golmissionen, 'glad och strålande. Hen
nes kvittrande skratt har sedan många 
gånger piggat upp oss, ,då resed.åsj.gheten 
ibland velat taga överhand. 

Borta vid en 'kupMörr stod Ii1Ie Sven, 
med tillnamnet Hannertz, och rev ivri,gt 
upp ett paket. Klubborna från kusinen ooh 
den finfina marmeladasken föraktad·es 
sannerligen inte av B-åringen! »Du skall 
ge oss välsignelse på färden!» utropade 
fröken Mossberg, och j.ag tror hon hade 
rätt. 

Den vila man möjligen 'k,an ,begära av 
en 'natt i sovvagn skänktes oss på väg till 
Malmö. Trots att jag såsom varande 
»överligg·ar.e» måste vänta till sist, så kom 
jag d.ock ut, rätt nymornad visserligen, i 
tid för att få Ihälsa på våra kära Malmö
kines-vänner. Främst kom f.arbror Henrik 
Tjäder mot mig och skakade .hand, pigg 
som vanligt. Också min käre vän från 
Sä ter-veckan - Karl-Erik P. - tryckte 
min hand. N'll. ljöd ett hurrarop och far
bror Tj äders kraftiga stämma bjöd {)Ss 
Guds väls i.gnelse. Men inte väl hade vi 
ångat iväg från denna skara rpå per
rongen, förrän en välkänd vän ooh k,am
rat kom emot oss i korridoren ,på tåget. 
Det var Ida Söderberg. Hon skulle följa 
oss till Trälleborg. Hon hade många häls
ningar, som hon viJ.l.c 'bringa med till sina 
vänner J:>land kineserna ooh missionärer
na rpå fältet. P·å piren i Trälleborg fingo 
vi {ln sist,a gång ropa till henne: »Väl
kommen efterb> 

På färjan kunde vi börja ordna med alla 
småpaketen, mestadels konfektaskar. ,Fru 
Lindmarks jättestora kakask gjorde vi ,eli 
starkt angrepp på, i det att vi -drack kaffe 
på båten och hade en Ht·en del av dess 
innehåll som tilltugg. Resten gick i själva 
verk,et inte åt förrän med tretton vuxna 
svenska missionärers hjälp, ombord på 
oceanångaren, samt med hjälp aven viss 
lapperhet hos en icke vuxen liten man. 

Rugen gingo vi naturligtvis upp på däck 
och beundrade ·och beskådade, som det 
Guds underverk kritklipporna p å denna 
ö verklig'en utgör. I Sassnitz sutto vi i 
nervös väntan !på tunen, som s'kulle se !hur 
mycket pengar vi i'nförde i lr,edje riket. 

Ja, nervösa hade vi nog anledning att 
vara, 'men såsom. genomf.arts turister un
dersöktes vi dock mycket lindrigt. Då 
vår älskade Sven såg det 'nitiska allvar 
och barskhet, som stod att läsa i mlIman
nens ans1kt·e, då denne Ikritis'kt undersökte 
hans .pass-bok, måste han ju ändå le åt den 
konstiga f.anbrorn, och då måste vi också 
le. Det är gott med solglimtar mellan 
trista moln! 

Tyskland är ,ett vackert land, tycker jag, 
- också i norr, där det liknar Skåne. 
Särs1,ilt njöto vi av landskapet, då vi s u tto 

i restaurangvagnen och å to middag, som 
vi måste ha, eftersom vi inte kommo fram 
till Hamburg förrän när·a å tta på kvällen . 

I Hamburg skulle vi byt,a tåg och und
rade mycket :huru vi skulle klara {)SS, men 
vi hoppades, at t 'en vän till Margith Moss
her'g, .en svensk pastorsfru, skulle v,ara 
nere och möta. Gud vare tack för henne, 
ty hon svek inte våra förhoppningar. Hon 
hjälpte oss med bärare. Och var vi kunde 
få väx.Ja till oss tyska 'Pengar, visade .hon 
·oss också. En av oss fick lov att stå kvar 
i kupen och se till att allting kom med. 

I Br·emen togs vi .Qc'kså emot, visserligen 
in te av någon svensk v·än, men dock myc
ket vänligt ,aven hotellvärd. Han bad .oss 
taga med endast det nödvändiga till 'ho
tellet och låta rest,en stanna på stationen 
över natten, vil'ket v,ar förståndig.t. Nästa 
dag hjälpte oss samme man med att t aga 
ut det ,på förvaringen och stuva in det 
i järnvägsvagnen. För besväret ville han 
end.ast ha några kinesiska frimärken en 
gång i tiden, ty han val' iVl'ig frimärks
samlare. >Så fingo vi då se, hur Gud 
'hjälpte oss även med alla småsaker. Äga
ren till hotellet, en gråhårig, vördnadsbju
dand,e faribror, överraskade oss med att 
kunna tala god svenska, en konst, jag 
inte tror är så vanlig i Tyskland. 

Nästa dag foro vi med tåg till Brerner
haren och embarkerade, under det besätt
ningen för.höjde stämningen med klingan
de hornmusik, på det moderna vackra far
tyget s/s Scharnhorst. Där hade vi snart 
instalJ.erat oss och fått v,ar sin hytt, rena 
och propra hytter. 

Nästa dag kommo vi om ·aftonen upp i 
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floden Soheldes mynning med elen väldiga 
hamnstaden på gott oc:hont, Antwenpen. 
Ja, så kalla flamländarna sin stad, men 
det andra folket i det lilla riket Belgien, 
- och de utgöna nog flertalet - l,alla den 
Anvers, på franska . 

Då morgonen där,på inföU på en Her
r·ens vilodag, vine vi gärna höra en svensk 
predikan. Därför sökte v.i upp svenska sjö
manskyrkan, icke utan vissa svårigheter 
och äventyr, men eftersom pas torn där, 
pastor Brundin, en förtjusande man, skulle 
hålla möte för sj-ömän först på kväJ.Ien, 
så gingo vi till norska kyrkan i stället. Vi 
hörde där en god predikan, nej, ändå 
bä ttre: Guds ord, och -undfingo Herrens 
nattvard, en stämningsfull stund, som jag 
sent skall glömma, då Mästaren själv Ikom 
våra hjärtan till mötes. 

Vi blevo bjudna till svenske pastorns 
hem på måndagen, dågen dä rpå alltså, 
då vi även skulle ligga kvar. Vi hade 
riktigt roligt och gott. 

Ja, så äro vi Mer på väg, nu över 
Engelska Kanalen, med en ,god båt,som 
även i detta stormiga väder går mycket 
lugnt och stadigt, och med. oss är Guds 
hand. Tack också alla ,ni, som äro med 
oss - i förbön! 

Gösta Goes. 

Ett bybesök under sommaren. 

Av fru Giga S/yrelius, 

Shui-iu, ~ha den 6 aug. 1935, 

I tidig morgonstund började färden, som 
skul'le föra de två missionärerna till ett 
hem bland ber.gen, dit de länge varit 
väntade, men ej förr än nu haft 
tillfälle ill:omma, Sommaren förut hade 
hela foamiljen i det hemmet varit på besö'k 
på den pla ts, där mbsionärerna vistades 
en tid för att undkomma värsta JJe tt-i-d en . 
Trägen inbjudan hade de då fått att ,be
söka byn och där predikaev-angelium, 
men sjukdom, el'\er v-äderleksförhållanden 

LAND 221 

hade hindrat dem. Denna sommar s-kulle 
de då äntligen kunna resa. En söndag 
morgon kommo mannen, hans "Svåger och 
svägersk,aoch deras tva gossar till mötet 
och stannade J,var till m åndagen. De hade 
tr-e mulåsnor med sig för a tt på två av 
dem hämta missionärsparet. På den tredje 
red svägers'kan och hennes sjuårige son. 
Det var jubel, då vi startade vid 6-tiden 
på morgonen. »ÄntIigen», sade mannen, 
»skola ni nu besöka vår by. Ingen utlän
ding har varit där, och ni äro så väntade. 
De ha flera gånger frågat: När 'ska de 
komma ? Komma de då aldrig?» 

Upp och ned, upp och ned gicl, fär
den på de små stigarna slingrande mel
lan -kullarna och åkerfälten, över höjder 
och djupa dalar, upp och ned för branta 
backar. .Morgonen var skön. »Herren har 
berett det gott för oss», 'sa de mannen, 
»han har spänt upp ett molnparaply över 
oss, så a tt -det ej är ,hett». Och så 
var det, för vi,Thet vi 'kände oss så ~ack

samma. Efter l ;;,; mils färd voro vi fram
me, men dessförinnan h ade vi ridit genom 
elt par större byar, där de ,ej heller sett 
utländingar förr. Det var så komisJd a tt 
se vår lillan, så stolt över att ha fått oss 
med. Han gick före in i byarna, som vi 
reste igenom, och ropade: »Skynda eder 
nu så ska ni få se utländingarna, missio
nären och frun.» Och de kommo förstås 
ut från varje ,dörröppning för att heskåda 
oss. » Vart ska ni resa?» fråga·des det. 
»Till mitt hem», svarade vår vän h elt 
stolt. Han tyckte tydligen, att han hade 
något ex tra rart att förevisa, ty så sade 
han till alla vi mötte! 

Då vi komma fram til1 hemmet, ·blevo 
vi hj äl· t1igt välkomnade ·av de övriga med
lemmarna j fa,miljen. Flera av deras släk
tingar hade också samlats, och det var 
som om de '11kt Kornelius h ade sagt: »Se 
vi ·äro nu alla här för att få höra vad 
Gud har att säga oss genom eder.) Det 
var oss en ,g>läclje att få tala till dem om 
frälsningens väg. Hemmet ,är ett väl!bär
gat, ovanligt snyggt och tr-evligt hem för 
att vara ett lanthrukarehem i Kina. Stor-a 
svala grottor funnos där, och i den för
näms ta av dem fördes vi. in . Det var 
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skönt, ty solen hade nu kommit fram, och 
det började -kännas hett. Efter aH ha 
blivit trakterade med te och mat gingo vi 
ut för att bese byn och träffa folket. Vid 
uL'kanten av byn fanns ett jättestort, hlm
migt träd, som stod på en höjd. Där var 
det skuggigt, blåsigt och svalt. Där satte 
jag mig ned och hade snart en stor skara 
kvinnor, barn och en del män omkring 
mig, som jag fick taoJa till. Jag hade satt 
mig ne<l 'På marken, men det voro de 
ej ' helåtna med, utan en flicka skyn
dad·e sig eft·er en pall, som ja·g fick at t 
sitta på. De voro alla så uppmärksamma 
oCh inte alls nyfi·kna. Man kunde förstå, 
att den familj , vi gäs tad e, talat mycket 
och endast go tt om missionärerna, ty de 
voro som -om de hade känt oss förut. Nils 
och vår värd gingo till byporten , och där 
satte de si.g ned och fingo en stOl' skara 
män at t tala till. Dit sände jag också de 
män, som sutto hos oss, så att jag fick 
endast 'kvinnor a tt tala till. 

Bland kvinnorna var det särsJ<ilt en, 
som hela tiden inte tog sina ögon från mig, 
hon lyssnade så ivrigt. Sedan, då jag ta

. lad-e nagl'a ord privat tjllI henne, kommo 
tårarna i hennes ögon, och hon sade: »,Jag 
·är väl föl' -gammal nu? Det är väl föl' 
sent för mig?» Det var gott att få säga 
henne, att så länge vi ha liv är det ej för 
sent att vända sig till Gud. Han är villig 
aH ta ,emot oss, blott vi komma. På e. m. 
samlades familjen och fl era av byfol'ket 
inne på garden hos vår värd, då Nils ta
lade till dem över Joh. 3: 16. De flesta 
lyssnade uppmärksamt. Vår värd hade 
gjort iordning flera stor-a, breda bänu<ar, 
fint fernissade, som togos lIt på gården 
för folket att sitta pa. Dessa bänkar har 
han särskil t låtit göra för att ha Ii],] ka
pelJibänkar. Vi hoppas, at t där i den byn 
snart skall bli flera troende, som kunde 
samlas i ·hans hem och oha möten. Bedjen 
härom! 

Missionärernas adresser. 
Malte och Ida Ringberg, 

Wilhelm och Margaret 


Bergling, 

Swedish Missioll.,Frida Prytz, 
Yuncheng, Sha.Maria Nylin . China, via Siberia.Estrid Sjöström, 


Lisa Gustafsson, 

Thyra. Lindgren, 


Elna Lenel!. Swedish Mission, [shih, 
Gudrun Boqvist. } Sha. China, via Siberia. 

NI'ls och OIO'a St l' ISwedish Mission,
D ' yre IU~ y t' Sh 

Al'vid Hjiil"tberg, \ 1Ing ~t, ' . n .. 
ChlOa, vi a Slberl:l. 

Gerda Carlen, j Swedish Mission, 
Ebba Widen, t Juichfmg, Sha. 

China, via Siberia. 

Martin och Birgit Bergling,l . .. 
Cu.rI-Gustaf Nordberg, Swedish MISSion, 
Maja Lundmark, l!0yang, ~he., 
Astrid Löfgren, ChlOa, VIa Slbefla. 

Ingeborg Ackzell , Swedish Mission, 
G-crda Gustafsson , Tali, She.

}H anna Lundberg, China, via Siberia. 

L. Hugo och Marie Linder, I Swedish Mission, 
Åke Haglund, Pucheng, She. 
Hanna Warig { China, via Siberia. 

Johannes och Ingrid f S\vedish Mission, 

A~pberg, . Shanhsien, Ho. 


Self rid Eriksson , I China, via Siberia. 


Swedish Mission, 

Erik och Ingrid Malm, Loyang, Ho. 


{ China, via Siberia. 

lSwedish Mission 
Maria Pettersson, ) Sinanhsien, Ho. China, 

\ via Siberia. 

Lu theran Teologlcal 
Morris och Carola Berg- Semin".,·y. &hekolt', 

ling1 Hup. China, viaj 
Siberia. 

j 
 Trail1i ng Home, 

China Inland Mission, 
D,goy N"dg,·, n . Yangchow, Ku. 

China. via Si be ria. 

j Train lng Home, 
China Inland Mission,a"", Go". Hwaining (Anking) An. 

China, via Siberia. 

Kvällen kom a,lI t för snart, -och vi m åste 
tä nka på återfärd . De ville absolut hålla 
oss kval' till nästa dag, men vi voro ej 
beredda alt stanna där utan egna säng

Visa tidningen 

och bekanta och 

f(jr edra 

uppmana 

vänner 

dem att 

kläder m. m. prenumerera å densamma I 
(Forts.) 
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Hemm!lvarande missionärers och 
hemarbetares adresser. 

Missionsföreståndare och fru E. Folke, 
Sigllrdsvägen 44, Nookeby. 

Aug. och Augusta Berg, 

Anna Janzon, 

Anna Eriksson, 
 Missionshemlll ct. 
Dngny Bergling, Dnvbo, 
Dagny-Edla Bergling, Sundbyb~rg. 
Emma Andersson, 
G. A. öste-rberg, 

Henrik och Hilma Tjäder, Nobelvägen 86, 
Malmö. 

Carl och Ethel Blom, Vanadispla n 5, Stock
holm. 

Axel och Anna Hahne, Kronobe rgsga tan 22. 
Karlskrona. 

Inez Bölling, adr. landsfiskal Hansson, Siivsjö. 
Maria HuItkrantz, Essingel'ingen 35, 

Essingen. 
Rich. och Hildur Andersson, Hovsta. 

Judith Hultqvist, Skärsboda, Str.nsjön. 

Ida Söderberg, Björkvägen 16, Kristianstad. 

Nath. och Elsa Engbäck, Villa Hemmet, Hjo. 

Carl-Johan och Elsie Bergquist, adr. Rlldvall, 


7'enhult. 
Judit Högman, Drömstigen 28, Jippelviken. 
Lisa Blom, ~stbroga,Jilvsjö. 
Svea Pettersson , Metaregatan 5, Stoclcholm. 
Vera Axelson, Fridbemsgata n 28, Stockholm. 
Martin Linden, Igeldamsgatan 16, Stockholm. 

Insänd litteratur. 
P1LMONSTRET. En kinesisk .flickas histo

ria. Av Winifred Galbrailh. Övers. av 
Ingeborg Wikander. J. A. Lindoblads 
,Förlag, Upsala. 105 sid. Pris: häft. 
'kr. 1: 75; in!b. 2: 75. 

»Pilmönstret» innehåller sanna berättel 
ser om flickor och kvinnor j Central-Kina. 
En fråga , som varit och är a1duell för 
Kinas ungdom: Huru skola vi bäst tjäna 
värt land? är deras brännande problem. 
Särskilt en ung flicka besvarar genom sitt 
liv den frågan. »Det fanns ingen, som 
kunde ge henne ett råd - de gamla 
samhäll~bruken och traditionerna :hade 
mistat sin makt. Hon hörde till den ge
ner·a !'ian 'Som måste skapa nya. I detta 
som i andra ting m;lste hon vara pioniär. l) 
- »Ti'l! hennes generation hade den upp
giften blivit given att göra om Kina efter 
ett nytt mönster, så a tt deras land kunde 
finna sin pla ts i den moderna tiden. Ooh 

var och en av dem måste forma si tt eget 
liv som en del av detta mönster.» Bokens 
hjältinna öppnade trots mycket motstånd 
ooh svåra hinder ett fönster åt sina med
systrar, och solen lyste in därigenom, he
ter det, OcJ1 en medhjälparinna förklarar 
denna bild så: »Jag tror det är 'kärleken 
i dilt h järta, som visar oss Guch). - Skild
ringen är medryckande och belyser på ett 
lärori·kt sätt förhå'llandena i nutida Kina 
samt ungdomens problemfyllda kamp där. 

NI. L. 

PARDIG MED LIVET. Av Birger Wårdh. 
Svenska IVlissionsrörbundets Förlag, 
Stockholm. 120 sid . Pris: ·häft. 1: 60; 
klotb. 2: 85. 

I denna bok gives en .gripande skildring 
av en ung man,' som val' »färdig med li
vet)), men so m blev räddad till ett lyck
li g t och framgångsrikt liv. Medlet, so m 
Gud använde för att hjälpa honom från 
förtvivlan till tJ'O på Gud och därpå grun
dad tro på sig själv och sin framtid, var 
ej minst en ung sjukskötersJ,a , som i kär~ 
lek tog sig an honom och Dlev hans hustru. 
Väl mötte hon motstånd och klander, men 
oroade'S ej därav. »Tvärtom erfor hon ett 
s tilla lugn i sitt inre. Ett sådant lugn, 
som den människa ofta erfar, vilken fa t
tat e tt avgörande beslut, som hon anser 
vara rätt , och vilken slagit in på en väg, 
som hon ,anser vara just hennes.)) - Så 
kunde hon framgångsrikt vandra sin väg, 
ehuru den var riskfyHd och för mången 
oförståelig. Hennes väg torde ej vara så
dan, att många böra följa i hennes fotspå~ 
på den, men sättet på vi!J,et hon vandrade, 
i gudsförtröstan och lydnad för kallelsen, 
horde för ·alla vara sättet att vandra sin 
väg genom livet. M. L. 

Försäljning 

anordna., av syföreningarna för Svenska 
Missionen i Kina fred agen den 22 nov. i 
K. F. U. K:s lokal, Brunnsgat·an 3. 

Gåvor, även in natura, mottagas tack 
samt under nedanstående .adresser och på 
S. M. K:s exp., -Drottninggatan 55. 
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Doktorinnan Maria Berg, Hantverkare
gatan 28. 

Fröknarna M. ·och N. Cavcrlli, öster
malmsgatan 72, 4 tro 

Fru Bell Fries, Soltäppan, Storängen. 
Fru Hanna Hallström, Odengatan 26. 
Fru Mina Johansson, Aur·avägen 10, 

Djursholm. 
Frö'ken Tekla Liljeqvist, NorrtulJsg. 55. 
Fru Mary von Malmborg, Engelbrekts

gat,an 13. 
Fru Beda Redell, Upplandsgatan 28. 
Fröken Thyra Sandstedt, Vesslevägen 40, 

Alsten. 
överstinnan Louisa Tollie, ·Storängen. 
Fru Karin Wennerström, Lidingö. 
Gåvor avsedda för »Kinalänkens bord» 

mottagas med tacksamhet på S. M. K:s 
exp., varvid särsJdlt bör ' ,angivas om gå
vorna äro ·avsedda för dett,a bord. 

Hans Stjärna i Östern. 
32:a årgången. 

Redigerad av ERIK FOLKE. 

Innehåller: 
In Dulci Jubilo. J'ulsång av Johan Dillner. 
Den helige Ande, hjälparen i missionsgär

ningen. Av missionsföreståndare Erik 
Folke. 

En kinesisk doppredikan. Av missionär 
Joh. Aspberg. 

Våra hemgångna. Av missionsföroestån
dare Erik Folke. 

Tio år. Av fröken Lisa Blom. 
Vid trossen. Av missionär August Berg. 

Sändebud till Sinims Land., Hl. 
N ågot om de senaste årens väckelserörel

ser i Kina. Av missionär Nalh. Engbäck. 
Utbildning av manliga medarbetare. Av 

mlssJonär Morris Bergling. 
Förändrade liv. Av fröJ,en Ingeborg Ack

zeit . 
Deras gärningar följa dem efler. Av frö

ken Hanna Wang. 
111 in förvandling . Av professor Wesley 

Shen . 

Missionstidningen 

SIN IM S LAND 


utkommer 1935 i sin 40 :de årgång. 

Organ för Svenska Missionen i Kina. Ansvarig 
utgivare: Erik Folke. Redigerad under medver
kan av Martin Linden m. fl. UU,ommer med 20 
nummer om året, samt innehåller uppbyggelse
artiklar, bibelstudier, brev fr. Kina, uppsatser 
för ungdom samt missionsnotiser fl'ån när och 
fjärran m, m., m. m. 

Tidningen kostar: helt år kr. 2: 25, tre kvartal 
kr . 1: 75, halvår kr. 1: 25, ett kvartal kr. O: 90. 

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

PrenumerantsamIare, som verkställa prenu
meration å närmaste postkontor, erhålla, 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., 
erhållas vart 6:te ex. gratis. 

Provexemplar erhållas gratis från expeditiu
nen. Redaktionen. 

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

INNEHÅLL: 

Jag är, jag har, jag måste . - Från Red. och Exp. - Från de ulresande. - Från 

missionäre)'na. - Missionärernas adresser. - Insänd litteratur. - Försäljning. 

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

Stockholm 1935. Sve,,"kn Tr·y(·,kcl'iaktieholaget. 
36403 
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r 

J 

ANSVARIG UTGIVARE: E. FOLKE. 

Jesus led mIg. 

J esus led mig genom livet, Led mig, när i djupa dalar 

alla st-under var mig när. stigen 'lfillsamt slingrar fram. 

Vad som än åt mig blir givet Låt mig känna, Du hugsvalar 

hjälp mig bära, J es-us kär. trötta själen, Du Guds Lamm. 

Under mulna dagar, töckentider, Sargas jag i törnesnåren, 
so1'l~ på stigen skugga sprider, va,r mig nära, hela såren, 
när jag kämpar hårda strider, - Du som herden är för fåren, 

kraft och bistånd mig beskär. skydda mig från synd och skam. 


Under solskensfyllda dagar, Led mig uppå bergens höjder 

J esus led mig, även då. och förbi dess branta stup . 

Hjälp att lyckan ej försvagar Rädda mig från världens fröjder, 

grunden, själen vilar på. mid dess många avgrundsdjup. 

Lär mig då att ödmjuk vara, Håll mig stadigt uti handen, 

aldrig låta världslig snara att till slut den lösta anden 

bringa mig i väldold fara, landar uppå himlastranden 

som vill mig i bojor slå. med Guds säkra frälsningsshtp _ 


Där skall jag med frigjord tunga, 

löst från jordens många band, 

Guds och Lammets lovsång sjunga. 

på den sköna livets strand. 

Där skall säkert jag få lära 

bättre känna; bättre ära 

Jesus, som fic h leda, bära 

mig till härlighetens land. 


C a r l H o l m e r . 
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LÅN 


»Her·ren bC!hövcr den, men han. skall strax 
sända den tiHbaka hit.» Mark. II: 3. 

Det är så likt Herren att sända ett 
sådant bud till ägaren av den åsna, 
hpn behövde använda. Visst var det 

en förmån att få ställa sin egendom 
till Herrens Jesu förfogande, men det 
kunde också hända, att det fanns be
höv på andra håll. Därför få lärjung
a;-ne i uppdrag att förekomma all oro. 
Herren lämnar . igen det han får låna. 

När det står i Ordsp. 19: 170m att 
låna åt Herren, så betyder det säkert, 
att man får igen det man gett, men 

det sker ju icke alltid på samma sätt. 
Missionsvännen, som vid ett möte 
manades att ge sina två kronor, men 
tyckte sig · ej ha råd att ·ge allt, eme
dan hon behövde köpa ett par strum
por, gav hela beloppet åt Herren~ och 
möttes på hemvägen från mötet av 
en vän, som hade strumporna med 
sig åt henne. Det behövdes ej lång 
tid för att få lånet betalt. Vid Josias 
reformation insamlades offergåvor för 
templets återställande. Vi läsa i and
ra Krön. 34.: 14 hur det gick när de 
togo ut . penningarne, som lagts i of
ferkistan. De funno Herrens lagbok. 
Detta var den största skatt de kunde 
ha fått. Herren såg till att de fingo 
vedergällning och en som var dyrba
rare än några jordiska rikedomar. 

sådant känner man igen Herrens 

sinnelag. Detta är föt övrigt den lag 
som gäller i allt Herrens tillväga
gångssätt med sina barn. Och hos ho
nom finnes ingen förändring eller väx
ling av ljus och skugga. Kommer ej 
lönen förr, så kommer den i de rätt

färdigas uppståndelse. En gammal 
troende kines erbjöds betalning aven 
missionär för mat och omkostnader 
under ett besök i hans hem. Han ville 

ej tag;a emot pengarne, fastän missio

nären frarrihöll, att han ej ville kom
ma och ligga någon till last. · Till slut 
förklarade den gamle sin ställning 
frågan. " Det står i Matt. IO: 4I », sa

de han, »att den som tager emot en 
profet, därför att det är en profet, han 
skall få en profets lön. Den sortens 

· lön är det, som jag eftersträvar». Nog 
får han sin lön, och nog skall den som 
gav löftet se till att var och en, som 
så tjänar Frälsaren i en av dessa min
sta, får sitt igen med ränta. 

Samma lag gäller även ·beträffande 
användningen av alla ·andra Guds gå
vor. ~;, Var och en som har, åt hono·m 
skall varda givet" , emedan han for
stått att använda det anförtrodda god
set. Enda rätta sättet att få skörd är 
genom att så. 

CARL F. BLOM. 

))Giv evangelii ljus, giv döllrar, söner 

alt leva Kris/us uti Sinims Land! 

Ack, slut ej hjärtat till för mina böner, 

nej, öppna det, och öppna så din hand! 

Ja, bryt av livels friska bröd och mälta 

del folk, som andligt hungrar sig till döds. 

Se, i upphöjelse skall Glid dig slutligt sälta; 

av sjä/vu/givande ovansklig ära födS .)) 

I 

i 
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Axel Habne. 

Missionär Ax-el Hahne 'har gått alt vara 
hos Herr·en. Just vid ingången tm Alla 
helgons höglid fick han göra sitt inträde 
i d,en s.tora högtidsskaran, som s-tar inför 
troneH. I-lans jordiska 'Doning bröts lång
samt ned, och därmed stegrades hans 
längtan efter den himmelska hyddan. Väl 
brann innerst i hans -hjärta en innerlig 
åstundan at t yHerligare få vi,ttna 0111 den 
FriUsning, som för honom var sa stor och 
d.yr, och ännu i den stora svagheten ville 
han ej helt släppa hoppet att än en gång 
fri prisa Gud i den slora församlingen, 
men mötet med Frälsaren var dock för 
honom -det st-ora glädjeämnet. Missionär 
Hahne hörde till de själar, som älska .att 
hava sin umgängelse i det himmelska. 
Mycket flitig t öste han ur källan med det 
levande va ttnet. Ord et och bönen v-oro 
för honom det angelägnaste ,av allt. Han 
log sig tid att sitta ' vid Mäs tarens fötter 
och läl'a av honom. Där mottog h a n ock
så den mildllet och ödmjukhet, som Her
ren beskär sina lärjungar. Där vann han 
ock den fa$othet i sinnet och den frid i 
sj~ilen, som gav å t hela hans liven sådan 
ro Qch vila. 

At Axel Hahne gavs en lång och väl
signad arbets·dag i HelTens "jhgård. Vid 
27 års iUdcr bÖI"jade 'han år 1890 Sii1 mis
sionsgärning i Kina efter att någon Lid 
ha ve~'kat som evangelist i hemland·e t. 
Under en lång följd av år hade han den 
ans\'ars.fulla uppgift.en att upprbygga, en 
kris-ten församling i lshih-distriktet,i pro
vinsen Shansi, där han rält tidigt över
tog arbetet. Han fick förmånen att få slå 
kvar på denna sin post under 30 år, och 
hän fick glädjen att se,hur en Herrens 
plan-lering växte uppomkr'ing h-onom oeh . 
hans medarbetare. Men han nck också , 
genom att oavbrutet verka på samma 
plats, mera ingåend.e än a nnars skulle 'ha 
varit fallet, lära känna den nöd och kamp. 
s'om är oskiljak:tig från her'detjänstcn i 
ett hednaiand, där -lill -allt annat även en
samheten mång,en gång känns mycket 
tryokande. TTogenstod han dock på sin 
post, och Henen krönte verket med väl
signelse. Han fick se församlingen växa 
liIl i antal, 'och -han .fick se, hur Guds 
Ande ve ....kad e förnyelse i de infödda 
lujstnas hjärtan. Och då -han .därute -ned
lade sitt ämbete vaT de t i kretsen aven 
församling, som ville med ordeots och li
vets vittnesbörd forts-ä tta verket, tills Her
r -en kommer. Missionär Axel Hahne hade 
den st-ora förmånen alt vid sin sida äga 
en hustru, som var honom en mycket 
värdefull hjälp i hans missionsgärning, 
och som ända till det sis-ta lät honom J(än
nakärlekens ljuvliga välsignelse. Jämte 
'henne stä fyra söner och endotler sör
jande vid hans bår. 

Vl tacka Gud för förmanen att ha fått 
äga denna värdera-de -broder som med
tjänare i Missionen under så mänga år, 
och vi säga: Välsignat vare hans minne, 
och bäl'e hans gärning frukt för Gud, 
siäide efter släMe. 

Må vi ak ta på .skriftens maning: »Bliven 
efterfoljare å t dem som genom tro och 
tålamod få till arvedel, vad utlovat är.» 

E. F. 

. Skriven till '1nissionllr'erna! 
Bedjen för missionllrer'na! 

http:uppgift.en
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Välkomna hem! 
Välkomna 'hem! D~n 'hälsningen har ti

digare mött våra senast hemkomna mis
sionärer, me n den 8 -oktober voro mi s
s-ionsvännerna i Stockholm samlade på K. 
F. U. M:s Centralförening för att hälsa 
dem vålkomna. En stor skara hade sam
lats, och säkerligen l-ing.o de hernkomna 
känna ett varmt välkommen strömma sig 
till mötes. Fru Elsie Bergquist var för
hindra d närvara. men missUonär C. J . 

. Bergquist samt missionärsparet Nath. och 
Elsa Engbäck voro med på mötet. 

I\Hssionsföreståndm'e Erik Folke, som 
ledde välkoIllstmölet, meddelad·e inled
ningsvis att marininhmd,enten Oscar von 
Malmborg ,·id kommittesammanträdet 
sa.mma dag valts till k assaförvaltare i s.täl
let för direktör H. Hallencrwtz , som i 
början av sommaren fått hembud. I sam
band härmed gav missionsföreståndaren 
'uttryck för -den djupt kända saknaden 
efter direktör Hallencreutz och f.ör gläd
jen över att nu få hälsa maninintendent 
O. von Malmborg välkommen J uppgiften 
såsom kassaförvaltare. 

I fortsättningen läste miss-ionsförestån
d,ar-en Apg. 14: 27, 28 och :påpe.kade, att 
dessa ord visade, att det är en gammal 
praxis att välkomna misstl·onärer. Vi be
höva träffa dem, och de behöva träffa 
oss. Kanske dc under åren som gatt se
dan vi skiljdes liksom kommit bort ifrån 
oss, enäl' vi ej Jwmmit oss för att U'ppe
hålla förbindelsen med varandra, och så 
behöver gemenskapen förnyas. Vi behöva 
också få vår missi-onskärlek uppfrisk-ad 
genom vad de ha alt förtälja, -och de ha 
något alt ge oss. Vi få en ny inblick .j 

kampen därute, -och vi bli påminda om, 
vilken stor Gud vi hava, vad vi ha i vår 
Gud. Så få vi nya inblickar i Guds här
lighet och kärlek. - Och Gud vill ge oss 
nåden a tt ge våra syskon hugnad, som 
deras hjärtan längta eHer. Vi få hj-älpa 
dem linna vederkvkkelse och styrka till 
både kropp och ande. De trivas ej i regel 
härhemma utan vilja r~a ut igen lillar
betet 'och behöva för uppgiften -f&rnyad 
styrka. 

Så få vi se nåden i att få vara med i 
missionsarbetet, det stora undret att män'
niskorbHva frälsta och att Gud värdes an~ 
vända främlingar, såsom redskap i detta 
arbete. Våra mJssionäl'erbehöva -ej vara 
rädda för aU berätta om det stora som 
s-kel' . Vi kunna aldr ig se nog av storhet,en 
i detta under. Det kan bli för oss en v-äldig 
predikan om vår egen frälsning, en hjälp 
till att älsJca mer, arbeta mer och leva 
mer för Gud-s rikes uLbredande. 

Missionär C. J. Bergquist 'började sitl 
anförande med abt tacka för .förhön under 
arbetspedoden och ej minst under senare 
delen av visle.lsen i Kina, då missionär 
Bergqllist varit klen och på grund av sin 
sjukdom varit tvungen att bryta upp från 
arbetet något tlcl:igareän men.ingen fran 
hörjan val'it. Gud hade hört bön och 
hulpit med ,allt som hörde samman med 
uppbrottet. Hemresan ' hade val'it mycket 
god, och nu hade Gud givit ännu en stor 
a nledning till tacksamhet för bönhörelse, 
i del ~ tt en svensk specialist efter grund
Hg läkarellndersökning fönklarat hans 
sjukd-om redan vara läJd. Missionär B. 
framförde -även hälsningar f!'ån sin hustru 
och tackade för kärleksfullt mottagande, 
som kommit dem till del och som gjorde 
att deras tunga fyllts med jU'bel. 

I f.ortsättningen fingo vi lyssna till en 
övers~kt över missionens historia i Kina 
sedan äldsta tider. Vi -kunn a ej här ' in
föra referat av d-enna översikt med dess 
-biLd av J<ristendomens kamp -i Mittens rike, 
men särskilt uppfordrande var det aH Ii. 
slutet av föredra g~t höra om läget just 
nu, som ,angavs vara det mest gynnsamma 
man kan tänJ<a sig. »Vi behöva mångdub
belt fl era arbetare, infödda och uLländska, 
och bättre andlig-t u/rustade_!! 

·x· 

Missionär Nath. Engbäck, som också på 
läkares inrådan på grund av klenhet måst 
resa hem -i förtid, tackade för den varma 
välkomsthälsningen. som missionsförestån
daren uttal a t och som övriga deltagare i 
mötet givit uttryck för genom sin närvaro. 
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rIan ville såsom ett minnesord . 'lämna 2 
Kor. 4: 5, 6. Under de senaste fem åren 
hade man i Kina fatt se Gud vara i verk
samhet på ~tt underbart sätt. Han hade 
sagt sitt »Varde ljus», och ljus had-ebrntH 
fram nr mörkret. För fem är sedan råd
de på många platser försagdhet. Men nöd
läget pr,essade fram nödrop. Det fanns 
missionärer, som lämnade arbetet för att 
helt ägna sig åt bön. Och Gud har svarat. 
De senast-e 2-3 åren ha varit en under
bar väckelsetid, i vilken ldneser ofta fåH 
vara redskap, använda av Gud. »Vi ha nu 
den häTligaste tid man ·kan tänka sig, 
men mycket åt'erstår. I Loyang-distriktet, 
där folkmängden nu beräknas vara mer,a 
än en miljon, finnes t. ex. endast en kristen 
på ett tusen hedningar.» 

Fru Elsa Engbiic/c erinrade om ordet: 
»Alla Herrens vägar äro nad och troJast
het» . Så lmnde cI"fm'enhelerna i Kina sam
manfattas. Den som sände hade varit 
med. Tacksamma och glada voro de ock 
för .att vara 'hemma igen. »Det gick s,å 
lätt att and.as», da dekommo hem, och 
barnen voro förtjusta över att höra aHa 
tala svenska. - Vidare berältade fru E. 
{lm huru Herren utfö-r sitt ved: i Kina, 
särskilt bland kvInnorna. Stor är mottag
ligheten, och man kan med fog tala om en 
kvinnornas besökelsetid. Bi,bell,vinnorna 
ha själva blivit rikt välsignad-e och använ
das av Gud till stor välsign-else för andra. 
Fienden är dock också verksam, -och vi 
behöva därför stödja ooh 'hjälpa de IO'istna 
In,innorna genom förbön. 

.;.:. 

Såsom avslutning på mötet höll missio
nkir August Berg ett lwrt anförande, som 
infördes såsom uPvbyggelseartikel i förra 
numret av l'vLissionstidningen Sinims Land. 
Härpå följde sällskaplig samvm'o med ser
vCl'ing av kaffe {lch te saml aftonbön av 
doklor Karl Fries. M. L. 
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På väg från Antwerpen 
till Genua. 

Hur hastigt går ej tiden! Det är som 
en dröm för mig, alt vi nu tiUbringat tio 
dagar på ·havet, men enligt almanackan 
är d·et sa. Minnet avavskedsstundenkom
mer ofta i mina tankar, - varför? 
Emedan jag kände mig så ovärdig all 
kärlek, jag då fick röna. Tack -för allt! 
Gud löne eder efter sin härlighets rike
dom! 

Gösta Gocs har berättat för eder om 
resan till Antwerpen. Eftersom jag 1f<or 
det intresserar eder, skall jag nu berä tta 
om var färd vidare till Genua. Ifrån Ant
werpen fortsatte vi genom Engelska Ka
nalen. I Southampton stanna:de båten ett 
par timmar för av- oc.h pålastning. .Innan 
min avresa ,fran Stockholm, hade ,en av 
mina omtänksamma vänner utrustat mig 
med. en massa sjösjukemedel. Rådet jag 
fick, a lt i tid taga in, ,har jag följ ,t, och 
ändock - när vi k'ommo till Biskaya var 
lilla jag liksom många andra litet yr i 
huvudet, men när vi nä.rmade oss Gibral
tar, började havet lugna sig. Vi kunde 
vara på däck och se den underligt for
made klippan med fästningen inbyggd i 
berget. I klippan såg man också väldig'a 
grottöppningar. I hamnen lågo krigsfar
tyg. Olika tankar korsade ens hjärna. Vi 
visste, att ](riget mellan Italien och Abessi
nien hade brutit ut - huru skulle vi 
komma jg.enom Suezkanalen? En tysk 
uppassare sa,de: »Varför skulle vi vara 
oroliga, när vi gå i internationellt vatten 
och vi tyskar äro neu trala? Vi tiUhöra ej 
Nationernas Förbund.» - Ja, det var tys
kens ord. Gud viskade i mitt hjärta: 
»Frukta icke, ty jag är med dig. - Jag är 
Herren din <Gud.» Resan står nnder Hyr
rens beskydd, varför behövde. jag då 
{l)'oas? Gud lät oss nu få .fröjdas i solens 
sken, och genom att få se ett underbart 
panorama - Spaniens kust. Jag tyckte, 
-att jag nästan var i Lappland, ty 'höga 
majestätiska fjäll lågo framför mig. Den 
vita snön fattades inte. Vad det skulle 
ha varit härligt, a tt få gå upp till en av 
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de höga ' ~opp-a'rna! Vi fortsa tie mi längs 
Spani·ens l,ust tips vi kommo till Barce
lona. . 
.Barcelona, staden som exporterar mas

sor .av de härliga .frukterna,apelsiner! 
Det. börja,de vattnas i min mun. När båten 
nalkades hamnen. v·oro en mängd span
jorer på l<ajen. underliga typer! De sågo 
nästan litet lömska ut i mina ögon. Och 
fastän jag stod på båtens däcl(, lmndra 

Efter biituren åten;ånde vi glada till 
vårt flytande hem, där vi nu böJ"ja känna 
oss riktigt hemma. Under natten tiU ,den 
13, då vi lågo sovande i våra bäddar. läm
nade ' båten Barcelona för att styra sin 
kurs 1iH -Genua. <len italiens.ka staden, som 
man så mycket hört talas om på grund 
av Campo Santo, den berömda begr.av
ningsplalseli med de underbara skulptur~ 

verken av marmor. Vid åttatiden -på kYäl~ 

M issionärerna gå 

mete,r fran land, gr,ep jag ett stad:are tag 
om min handväska. Tack vare stockholms
vänners kärlek .kunde vi S.M. I\:: are 
företa eh biltur runt stad,en. Det mest 
seviinla vi sågo yär ))'Den 'heliga familjens 
tempel». Templet yar just under restau
ration. Vemodiga tankar kommo i ens 
tankevärld. Det gjorde s.ig märkbart i vårt 
samlal. Vilken vi<ls.kepelse är icke upp
blandad med duislendomen ·i ka·tolicismen! 
Arma folk! Deras religionskult är stereo
typ och formell : Yar finnes det fria and
liga livet? 10ke skönjer man det ide olika 
helgonbilderna, icke i d.c allvarliga munk
OC(I rprästansiktena? 

ombord Bremen. 

len den 13 oktober voro vi i Genua. Vid 
inloppet till staden sågo vi krigsfartyg. 
Ater en påminnelse om kriget! Eftersom 
»Scharnhorsb> skulle ligga i Genua till på 
tisdag morgon , beslöto vi .. oss för att 'bese 
sladen. Först ,och främst ville vi bli i till
fälle att se Campo Santo. Det fingo ·vi. 
Att beskriva vad vi där sågo går ej att 
uttrycka i ord, det måsLe ses. Vi gjorde 
också en färd upp till ett av de ' höga 
bergen tolv hundra fot över 'havet. Ut" 
sikten var sådan alt man nästan hissnade 
inför det vackra man säg. I våra tankar 
kommo ord sådana som dessa : »Jag ser 
hans s'pår, varhelst en kraft sig l'öjer, en. 

http:italiens.ka
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bIo'mma dofta!' ochelt ax sig böjen> (Wal
lin), ' och llJag ser honom på ryggen, där 
han går fram i ' nalureml (Linne). Oändc 

ligt tacksamma v'oro vi för' att Gud berett 

osstmfiille alt få se så niycket 'vackert i 
Mussolinis hind. ' 

En varm hälsning till alla fr ån edra 
fyra ulresande missionärer! 

Dagny Nordgren. 

Foto Lisa Gustafsson. 
Ombord på »Scharnhorsl». 

Bönemöten för S. M. K. 
Varje tisdag kl. 7e. m. hålles böne

möten för Svenska Missionen i Kina' j 

llKinarummelll, Betcsdakyrlwn, Floragatan 
8, Stockholm. 

Varannan fredag kl. 2 e. m. hålles lik
nande bönemöten på S. M. K:s Exp., 
Drottninggatan 55, 3 tr., nu närmast fre
dagarna ·den 15 och 29 nov. På grund av 
fÖl'säljningcn ,den 22 blir nämligen böne
möte både d,en 8 och 15 nov. 

T.jJJ dessa bönemöten hälsas -alla Missio
nensvänner varmt välkomna. , 

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

Kina i Stockholm anordna fredagen den 
22 näslkommande november försäljning. 
AncLa;ktsstun,der anordnas Id, 12 m., ·då 
missionär Carl F. Blom talar, samt kl. 
7,30e. m. med tal avmissionsföresL Erik 
Folke. 

Vi ,anbefalla på ' det varmaste försälj
ningen åt missjonsvännernas kärleksfulla 
hågkomst . Kommen med och försö'ken 

också att få med vänner och -bekanta. 
FÖl'säljningen annonseras senm'e i Sven
ska Dagbladet, Svens,ka Morgonbladet och 
Nya Dagligt Allehanda. 

Gåvo!' till försäljningen mottagas 'tack
samt. Se meddelandet på sid. 238. 

KinaIänkarna i Stockholm 

samlas på S. M. K:s Exp" Drottning·gatan 
55, onsdagen den 13 nov. 11'1.7 e. m. Alla 
välkomna! 

.Hans Stjärna i Östern., 

Svenska Missionens i Kina iIlustl'el'ade 
missions:Jwlender, är nu färdig att uts,än
das i sin 32:dra årgång. Kalendern ut
gives med sam'ma lormat, sidoahtal 'och 
utstyrsel som föregående år, och inne
hålle.tär, som synes ' av innebållsförtecik
ningen på sid. 240, rikt och oinväxland·e. 

Rekvisi,tionel' mottagas tacksamt under 
adress: Svenska Missionens i Kina Förlag, 
DroHninggatan 55, 3 1r., Stockholm. 

Bedjen' alt vår missionskalender ma bli
va till välsignelse och att Herren må även 
i år giva villiga medarbetare somhjälpä 
oss aH få ulJplag'an såld!' 
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Elt vw'mt tack bedja vi också att få 
uttala till var -och en som bidrager till 
att våra ·böcker, såväl som vår missions
tidning, bliva spridda. Herren löne Eder 
·alla! 

Ett tack. 

Fru Anna Hahne 'har bett att få fram
föra ett varmt 'tack till de många vän
ner, som i kärlek i'häglwmmit benne och 
hennes make under <len sistnämndes sjuk
dom. Missionär Hahne synes hava var.it 
relativt fr.i från svåra smärtor, och Her
ren' ,har under denna prövotid burit honom 
och 'hans närmaste, ·som nu ,känna saknad 
efter .h<lnom. Må de alltfort få vara inne
slutna: ocb burna av vännernas förböner! 

Ett bybesök under sommaren. 
(Forts. il'. föreg. n :1'.) 

I detta hem är mannen uppriktigt in
tress'erad, sä <lck den ogifta dottern, en 
flicka på sjutton år. Den gifta dottern är 
också ·gripen ,av Jesu lära ,och tit]]beder 
inte neller hon avgudar, men ,h ennes 
man bindrarhenne. Hon ville 'eljest så 
gärna komma j en kvinnoskola. Dessutom 
har .flickornas mor, genom sin yngsta -d-ot
ter., blivit så intresser·ad nu i sommar, och 
vill också hon tro på Gud, säger hon. Ock
så en brorson 'och :hans ,hustru äro vän
ligt stämda mot däran, ja, jag tror jag 
vågar säga intresserade. Därtill äro hust
runs syster ,och dennes man, vilka bo en 
halv mil längr.e in i bergen, sä intresse
ra·de, ,att de ha sin gosse i skola 'hos oss 
i Yungtsi sedan ett ,är tillbaka. Bed mycket 
för dessa familjer! 

Herren har sina utkorade, och det är 
undenbart JlUr han för dem till tro. Den 
17-åri,ga flickan går, sedan ett och ,ett 
halvt år tillbaka, i vår skola, och hon ihar 
Mrt sig älska Herren. Hennes far hade 
a v hedningar hört, att .utländingarnas 
skola i Yungtsi skune vara så bra. A'ldrig 
h ade han själv bört evangelium eller 
kommit i beröring med kristna, :bar,a hört 

om ·oss ,på . rykte ts väg. En dag för 1 31 
år sedan kom han, en f'llllkomlig främling 
för ·oss på Yungtsi missionsstation. Med 
sig hade ,han sin stora flicka och begärde 
a U få ,henne in i väl' s'kola. iDet var mitt i 
terminen, och hon var oss alldeles obe
kant. Ej he]].er hade hon någon rekom
mendation 'och var ju fr än ett hedniskt 
hem. Då vi sade honom,att vi ej kunde 
ta emot henne då, svarade han: »Jag ·vill 
ha min flicka i Er Slkola, skulle ni då 
inte ta emot henne! Ni vilja ju att fall{ 
ska tr.o på eder lär.a, oC:h nu vill jag tro, 
och ni vilja inte ha min flicka! Jag har 
kommit med benne, och omni vilja ta emot 
henne, så få ni det, men om ni ·ej vilja 
det, så få ni ta henne ändå, ty jag ämnar 
inte gå hem med henne nu. P·engar och 
mjöl har jag med mig.» - Ja, vad kunde 
vi gör.aannat än ta emot henne? Men en 
så' stor fliCka i första klassen bl. de små 
7-8-åringarna, 000 därtill en hednisk 
flicka från ett hem, vi inte aIls kände till? 
Det var med undran och JJävan vi togo 
emot henne. F.adern reste förnöjt hem till 
sin by' på ·andra sidan bergen. Lan-ing = 
Orkide, så heter flic.kan, visade sig vara 
en tyst, ·dygdi'g och rar flicka, som snart 
gJorde sig omtyckt av alla, och innan 
årets slut ha'de hon lämnat sitt hjärta åt 
Jesus. Fadern Jw m ofta till Yungtsi ocb 
säg till sin flicka, vid vilken han är 
mycket fästad . Vid stormötena, både höst 
och vår, har han också varit med nnder 
dessa 1 Yz år. Till Pehshu går han ofta på 
söndagarna. Det Hg,ger 1 Yz mil från hans 
by. Förra sommaren, såväl som i som
mar, 'har ban ikommit hit till Shui-iu 
nästan varje söndag, då vädret tillåtit .det. 
Ännu är ingen i f.amiljen döpt, men vi ho,p
pas och bedja ·a tt det snart skall kunna 
ske. »Genom eder fönbön och den Helige 
Andes hjälp». Lan-ing vill f,ortsätta att 
studera, Må Herren leda i fortsättningen 
för henne. En .stor nåd är det aU 'hon 
ej är 'bortlovad till någon hednisk familj, 
utan kan fä gifta sig med en kristen, då 
den tiden ikommer. 

Kära hälsningar . från oss här 
Eder i lierrens tjänst 

Olga Slyrelius. 
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Halvårsrapport från Ta-Ii distrikt ja
nuari-juni 1935. 

Kuinnouerksamlwten. Enligt rapport från 
Ingeborg Ackzell hölls under jan'ua!'i den 
gemensamma kursen 'för bibelkvinnorna 
från S'hensis båda presbyterier. Den hade 
ett stort antal deltagare, då bi'belskolans 
~ndra och tredje Jdassers <elever också 
deltogo. Herren verkade kraftigt till syn
dabekännelse 'och upprä ttelse för flera. 
Hanna Wang från Puoheng medverkade 
vid denna kurs. 

V,id kinesiska nyåret höllos de årligen 
åt.erkommande möt·ena för hedniska 'kvin
nor under tre -dagar, ooh under evange
lisa tionsveokan medverkade ,elever j bibel
skolan på ()likapredikoplatser samt i 
staden. 

Vid bibeIkvinnors besök i byarna och 
på predikoplatser hade underv·isat kwn
no:' i läsning; även ,i staden ha sådana 
kurser hållits. I slutet 'av febr, hölls en 
veckas ·kurs för mera läskunniga ,kvinnor, 
då avlagda vHtnesbörd talade om välsig
nelse, som givits. Förutom dessa kurser 
lmr meddela tsbibe1undervisning å t kvinnor, 
som samla ts en 1imme före veckobönemö
tet. Lär.arinnan Ka·o har givit god fri
"mig hjälp vid dessa möten ävenså ge
nom att .hålla klasser med kvinnor i hy
gien och barnuppf,ostran, en god ,inledning 
.till de »mod-ermöten» som planerats. På 
onsdagen ha möten 'hållits för hedniska 
kvinnor, och p å torsdagen har av eleverna 
i bi'belskolan hållits möten för barn. 

En IYibe1kvinnaarbetar frivilligt i sin 
'hemtrakt, oohen annan tar hand om fIic
'kor ,och kvinnor i pred-ikotäItet. Ett par 
fruar ha dessutom hållit en liten kvinno
skola i staden Chao-i några timmar dag
ligen. 

En särsJcild uppmuntran gavs vi·d den 
verksamhet, som utfördes från bistati·onen 
Hua-in-miao såsom basis under den stora 
avgu-dafest, som hölls, då tusentals pil
grimer från -hela non··a Kina besökte 
Blomsterberget under våren. En skara på 
12 elever från vibelskolan fingo följa mis
sionären dH. FI·era evangelister voro ock 
-i venksamhet, och så spriddes tiotusentals 

traktater, många evangelier och annan 
kristJjg Iittera1ur; Om kvällarna höll mis
sionären Ingeborg Ackzell samling på sta
tionsgården, då åt'erigen gården fylldes 
med lyssnande barn och vuxna. 

Evangelisationsföreningen bland kvinnor 
i Tali, s-om länge legat »slumrande», har 
börjat vakna till Iiv ooh synes bli Hl! 
hjälp; en sommarskola för barn har hål
lits ,i Tungkwan med omkring 20 barn, 
den första av flera planerade dylika 
skolor. 

TällpredJikoverksamhelen har under vå
ren ·bedrivits inom det iområde av Honan, 
som sedan gammalt varit omhänderhaft 
av vår ledning i Tungchow. För tjugo år 
sedan fanns <här en lit-en lovande försam
ling. Revolutionsånms härjningar hade 
ödelagt folkets .ekDnomiska liv, ooh döden 
hade bortryckt de flesta kristna. Xntligen 
kunde vi HUmötesgå de J{varvarancle krist
nas begäran om andlig hjälp, och så ha 
vi fått bevittna och genomleva en av våra 
bästa tältkampanjer. Folk i massor ström
made till P,"t de platser, där tältet var 
uppslaget, viUigheten att höra var gripan
de såväl som villigheten att köpa våra 
skr·i fter. Många hushåll förstörde sina av
gudar, och då arbetarna vid 'kampanjens 
slut togo avsked, ombådosde ivrigt att 
snart k'omma tiUbaka. Det bästa synliga 
resultatet lYIeven liten grupp av »sökare», 
som beslöt ,att -hålla ,regelhundna söndags- . 
gudstjänster i en av dem själva anskaffad 
lokal. Vår vän Cha'o, en f. -d. ·elev fTån 
vår skola i Yuncheng, nu far till en vuxen 
son, gläder sig åt att ha fått sig en åker
teg att odla och tror, ,att Gud skall åter 
välsigna hans egen by. 

Bislalionsuerksamhel. Utom huvudsta
tionen, Tali, finnes anställd evangelist på 
bistationerna Tungkwan 'och Hua-in-miao. 
Men: sedan församlingen -in'köpt lägen.het i 
Chao-i och äldste Hui's f.ru med s·in gamla 

-rara mor kunnat slå sig ner där såsom 
frivilliga ar·betare, få vi räkna även denna 
plats såsom en bistation. Här kunde nu 
under våren »stormöte» -hållas. Gud ,har 
väls-ignat Fru Hui's tjänst till andlig hjälp 
för de troende, i synnerhet för en inflyt
tad mandjufamiIj, postmästarens, som på 
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grund av sin goda bildning vunnit gatt 
·inträde i sam·hället. Herr Tien tjamide 
oHa under våren som predikant och sarri
bl' vakna åhörare. 

Predikoplalserna äro talrika i Chao-i 
domsaga, där ,också finnas ett par för 
våra förhållanden st,ara lakalförsamiingar 
med sina församlingsråd. Under våren 
företagn'a resor bland dessa grupper har 
givit v·id handen, alt en @od stomme av 
kristna films här att leda framåt i Guds 
Ol'ds Lkunskap. Hoppet att i staden Tung
kwan Jmnna återfå d·e av oss förut under 
flera år innehavda stationslägenheterna, 
eller en del av dem, har till sist måst upp
givas, och Hi vi nu söka att på den lilla, 
av missionen ägda tomten uppbygga änn u 
ett rum fÖ!' att tillsammans med gäsl
l'ummet i någon mån tillgodose beh-ovet 
av möteslokal. 

Gosskolan har som förut skötts av ·den 
påliUige läraren Li. Han är dock i stort 
behov aven medhjälpare. 

FliCkskolorna. Om dem har åtskilligt 
omnämnts under avdelningen: Kv-inno
verksamheten. 

Bibelkilrs och dopkurs ha hållits för 
män gemensamma med kurserna 

, Puc.heng. 
Sorrimarkilrs hölls i juli m ånad i Tali, 

i mindre grad hindrad av regn,och var 
av Herren välsignad. 

Vdrmölena. Om dem är raporterat i 
skriv·elsen från Pucheng. 

'Dop. Under vårmötet i Tali .kunde 18 
kalekumener (17 kv., 1 man) genom dopet 
upplagas i ' församlingsgemenskap. 

Gud har även här givit oss en välsignad 
arbets,tid och ett gott samförstånd med 
våra medarbetare. Bristen på mera ut
IJildade arbeta.re är dock här lännbar. 
Gen-om Herrens nåd ,har det blivit möjligt 
förhjälpa evangelisten i TaJi, äldsten Hui, 
till inlTäde vid bibelseminariet i Shetkow. 
Evang'elisten \Vang, som senast verkat i 
Yuncheng , fål' nn inträda i ·den förres 
pJ.ats. En aunan ung man skal! inträda i 
Hunglungs Bibelinstitut, en är föru t ·i Yun
chengs bibclskola och en fjärde har vunnit 
inlriide i ett hibelinstitut i Hsilehang, Ho. 
F. ö. söka vi i egna IJibelkurser utbilda 

och förkovra troende och medarIJetare, 
och vi ha sett, ·att Henen vaI"it ,nied oss. 
»Israels .hoppär du, I-lene.» 

Lars Hugo Linder: 

Halvårsberättelse frän Puchengs di
strikt januari - juni 1935. 
Verksamhelen bland kvinnor ,har :for t

gått med hållanclet av bibel- och läskurser 
uncler ledning ·a v Hanna Wang; sådan 
bibelkllrs hölls i februari i Puncheng med 
30 deltagar·c -och sedermera under tre 
veckor i Hsiao-i , d å även läJ'arinnan, fru 
Wang, där verkat; und,er ledn·i ng av f tu 
\Vang hölls åter sådan kurs i Cho-tse 
(Pel sImi); under ledning av frivilliga bi
belkvinnorna, fruar Ha \-Vei oc·h Liu , 'hölls 
sådan kurs i Yung-ping (Pucheng) -och 
under fru Chang i Hua-hsien; 

Byarbete har dessutom utförts av bl. a. 
Hanna \-Vang j Chuang-t-ou 'och i Peishui 
samt av flera bibelkvinnor i köpingen Pa-i, 
var,est de ·även medverkat vid ·den täJt
predi,l<an, som där hela våren pågått. 

Under fru Wangs verksamhet i Hs'iao-i 
bö.rjade Herrens Ande 'utföra e tt <fjupt 
verk i flera kvinnor, som >blivi t slavar 
under ojJium , och andra laster, och man 
fick så se n ägraav dessa bli härHgtfti
gjor.da gen'om tro på d,en korsfäste och 
uppståndne F.rälsaren. Detta fortsatte ,ef
ter Hanna Wangs anJ(omst, så aJt till 
sist 8- 10 l{vinnor ,blevofrälsta. I Cho-tse 
fick fru \-Vang vara till stor välsignelse 
särskilt bland de troendes ungdomar, ,av 
vilka det där finns en riktig Jj·ten skara. 

Verksamhelen ulål genom evangelister, 
utposterade i olika centra j de fyra dom" 
sagorna, har flitigt utförts i Hsiao-j och 
i Peishuienligt månatligen inlämnade 
dagböcker, då byarna runt 'omkring evanC 

gelisera ts. 

Bislaliorisverksamhet medelst gästernot
tagning, gatupr,edikan och hållandet av 
söndagsgudstjänster har' pågått .genom den 
anställdeevangeHsten .j Hua-'hsien, Hsiao-i 
(Wei-nän), Hsing-she-chen ooh Su eon-chia
chuang (båda Puoheng) samt i Peishui 
stad. Därigenom har sta tionen Hsiao-i 
med omnejd fått erfara e tt v'ä lsignat upp

http:arbeta.re
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sving, synligL även i dc talrikt besökta 
mötena j staden, varest några män också 
börja t sÖlka Herren. 

Predikoplatserna ute ,j bygderna, ' där 
ingen anställd ar.betare finnes, uppehålla 
sin söndagsverksamhet genom sina egna ' 
ledare, skaffa sina pr-ed'ikolokaler ooh ut
veckla sin församHng utan-elwnomiskt un
derstöd av Missionen. Byn Cho-tse (Pe.i
sltui) som nuär vår cen tralpunkt (officiellt) 
i den ·domsagan, har tre diakoner, som 
vårda hjorden. De hålla nu på att me
delst de troendes förlagring av spannmal 
samla medel till oinDyggandeav försam
lillgsliigcilhelen. Grup.pen i Hua-hs.,ien, som 
förra året iIlförd·e en genomgripande re
novering av stat·ionslägenheten, 'har nn 
åter fått den ramponerad under regn- och 
ö\"ers\"ämningsperiodcn denna sommar. 

Gosskolorna .ha pågått med rik välsig
nelse ': i folkskolan få vi 'vanligen år efter 
år se, att de flesta eleverna lämna sig åt 
Henen. De sex yngl>ingarna (L d. elever), 
som v.i haft i bibelinstJitutet i Yuncheng ha 
kommit 'hem över f·erierna, rikt välsignade 
av Gud och med nit·ä lskan för andras "fräls
ning; 'bud ha kommit om någras villiga 
deltagande i yerksamhet·en u tät så väl som 
i församlingen; under sommaren ha åter 
h'ennc ynglingar i och för vi-dare utbild
ning sökt sig in i andr·a missioners högre 
skolor. 

Bibelkurser rör män. En 'halv månads 
kurs för pred'ikanter och lärare hölls av 
undertecknad i Puchcng i jan.-febr. Korc 

lare bibelklasser .ha dessutom håUits av 
evangelister 'på preåikoplatserna. En som
markurs påbörjades i Pucheng i juli, men 
måste inställas, ·Ml deltagarna pa grund av 
de häftiga regnen hindrades komma i I'ill
rackligt antal. I stället påbörjades då cn 
predikokampanj i staden 4 dagar. 

Dopklassen under våren har varH ge~ 
mensam föl' Tungchow- och Pucheng
församlingarnas manliga kat0kumener. 

Tällpredikoverksamheten. Under s·enare 
<lelen av vint.ern Hngo predikanterna verka 
i hyar utan t iiltet, då även föregående 
tiiltHigcrplatsce besöktes. Under största 
delen av YflrCn val' tältet uppslaget i kö" 
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pingen Pa-i, då samtidigt Ilerabibelkvin
nor sökte vinna inträde i hemmen~ 

Kol'portörverksamhel har, som förut, ut
förts av tvenne unga män på heltid samt 
aven annan, som gjol't ett delvis frivil
ligt arbete i bO'kförsäljning, och på 'bi
stationen · Hsing-she-chen, ·som av honom 
ooh familj skötes utan utgift ·för missionen. 

Vdrmölena . . Den 13 mars började raden 
av vånnötena förde bada · Tali- och 
Pucheng-distri·kten, vilkapägingo t. o. m. 
7 maj. Undert·ecknad fick då lillfälle med
ver.ka än i Pllehengs och >in j Tungehow 
(Tali) församlingar, allt eftersom platser" 
na lågo till. Dessa vårmöten blevo ,aV 
stor betydelse, -då utom den andliga lLPP" 
byggelsen, det ,ock blev tillfälle att ytter
ligar,e u Hägga ooh iöror·dadekurser och 
åtgäedel' till församlingens förkovran, som 
diskuterats och antagi ts vid föregående 
allmänt presbyteriemö le, 

Däribland var utanläsningen rör försam
lingsmedlemmar och »sökare», som visat 
sig vara till stor väls·ignelse, ·däl' <len in
förts. Kursen för sök.are får tjäna till att 
reglera d·essas .inträde idopkIassen; vari 
godkä'nda sökare förheredas för dopet. 

Dop, Under vå.rens missionsmöt·e i Pu~ 
eheng kunde :;:0 sådana förberedda (12 
män och 8 kvinnor) genom .dopet upptagas 
i iörsamlingsgemenskap. 
. I mitten av ,apr.il återkom broder A,ke 
Haglund från en tids vistelse ,i Hoyang 
och blev till stor hjälp i arbe tet. 

Flickskolorna ha också kunnat bedrivas 
med Herrens vä lsignelse över sig. An
gående Mde goss- ·oC'h flicl<s'kolorna äro vi 
innerligt tacksamma för läearekåren ;dess 
inflytand e har var.it ·det bästa. Det har 
va eit uppmun [ra nd·e a tt se elevel'na j d-essa 
skolor hålla på med sina extra bönemöten, 
som de >hållit om morgonen för·e läxläs
ningens början. 

Gud har givit oss en välsignad arbets
tid, då vår,a kinesiska brödee -och systrar 
varit sammanbundna med oss i elt si nn e 
i den heliga tjänsten. Ostörda av ·yl.tre oro 
eller svårare sjukdomsfa'll ha vi fått tjäna 
m,ed glädje och 'under tacksamhet till 
Herren. Lars Hugo Linder: 
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.Gud låter icke gäcka sig. > 

En av våra yngre evangelister var den 
7 augusti på väg till ett stormöte vid en 
ulslatiQn västerut i distr.iktet. På vägen 
passerade han en annan ulstat-ion och 
gic.k till de troende där för att vila ett 
litet slag och få litet att drioka i värmen. 
lVIedan han sitter där, säger den gamle 
ledar·en på platsen: »Far inte till star
möt-et utan .gå till våra troende ,j Ch'in
ch'eng. Där är just stor förföljelse emot 
dem dessa dagar. Du måste gå och 
vara dem till stöd.» - »Vadär det då?» 
frågade evangelisten. »Jo, idag ska de 
börja en stor tredagars marknad med 
tea ler·föreställningar. Bredvid tea,lersce
nen ha de ställt upp två träställningar på 
vil,}{a de beslutat hänga upp histna. Där 
s']w)a de inför alla få prygel. När mark
naden nu är över, skola -de kri.stna få 
plikta för att de ej vilja deltaga i I-eater
skaHerna.» - Med dessa 'Upplysningar 
startade ·den unge ,evangelisten bedjande 
sin väg till Ch'in-ch'eng. 

Massor av folk fanns det på marknaden, 
och p[\ eftermiddagen väntades ännu fler, 
ty den första teaterföreställningen skulle 
börja på kvällen. De troend.e hade fätt be
sked om att vem det vara må ,av de 
kristna, som kom i när,heten av teater
scenen för att se eller predika, skulle bH 
upph'ängd och pryglad. Ja, samma öde 
skulle drabba de troendes vänner och 
släktingar, som kommo från deras hem. 
Som följd av -d'etta hade alla församlings
medlemmarna sänt hud till sina släktingar 
och vänner ·att ej komma till dem denna 
gång. I församlingens möteslokal samla
des enoroHg skara till bön hela denna 
dag. Kvinnorna menade, att det var livs
farligt att försöka slå up.p tält och 'pre
dika, så länge denna marknad och teater 
pågick. Men evangelisten och ledaTna .på 
platsenfingo hjälp ,av Guds Ord och be
slöta att vittna även Dm det skulle vara 
farligt. 

På eftermiddagen V(kjade det regna, 
så att det visade sig vara omöjligt alt i 
det fria ha teaterföreställningar. Hela på
följande dag regnade det. Något tält blev 
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ej uppslaget av de 1roBnde, och ingen 
teaterförevisning anordnad av hedningar
na. Den tredj-e ,och s.isLa marknadsdagen 
var inne och även den sista dagen för tea
terföreställningarna ,i byn. Men regnet 

satte stopp för alltsammans. 

För marknaden hade en hel del affärs
män ,basa lt sig i ett stort tempel. Men när 
aktörerna kommo efter att i ·ösande regn 
under stort buller och bång »hälsa,t gudar
na välkomna», ville de ej bo på den för 
demanv-isadepla tsen, utan k'örde ut köp
männen och bosatte sig själva i temp.let. 
TreUiosjua:ktörer hade lagt sig tHl ro för 
den ,andra natten, näl' helt rplÖLsligt, som 
följd av regnet, Guds dom kom. Temp
lets framvägg ramlade ba;kåt och ba:k
väggen ,framåt ·och hela taket rä tt ner 
över teatermännen. Fem dödades och 
mer än femton blevo ,allvarligt skadade. 
Resten ,kommo märklig;t nog ifrån det 
hela med skrämseln. Teaterchefen var 
en ateist, som genom denna upplevelse 
erkände, att det dock fanns en Gud. Han 
yrkade pa att de trots det skedda skulle 
ha en dags teaterföreställning för alt 
blidlw -den förtörnade guden. 

Av tre dagars teaterföreställning !blev 
det bara -en, d. v. s. en ·extra dag. Men 
eHer det timade var falliet ej hågat att 
se på teatern, utan stora skaror kommo 
till tältet, där de tl'oende hela dagen Hnga 
vittna om Herren Jesus och .hans kärlek 
till synd ar·e. Många sade till de troende: 
»Nu äro ni väl stolta över att det ej blev 
nägon ordentlig teater och ,att den olyc
kan drabbade aktörerna ?» - »Nej», sade 
de troende, »v1 äro i stället bedrövade 
över att de ej ville omvända sig utan på 
detta uppskaJi.ande sätt 'behövde gå -ev,ig
heten 1'ilJ mötes. Gud är ej att leka med. 
Och helvetet är en verklighet.» 

Av byns lioll\: var det inte en enda, som 
talade mera om a tt hänga, ,prygla eller 
p1il{tfälla -de troend,e Qeh deras närståen
de. - Jag ville berätta detta för att våra 
förebedjande v-änner hemma i Sverige 
skola tillsammans med oss tacka Gud rör 
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att han bevarar de sina och v,isar sin 
mald emot dem, som stå honom emot. 
Gud låter icke gäoka sig! 

Hoyang, Shensi den 7 september 1935. 

j'darlin Bergling. 

Insänd litteratur. 
LAN[N[ETS BROLLOP. Av Johannes de 

Heer. övers: av O. Haglund. Sv. Al
liansmissionens Förlag, Jönköping. 173 
sid. Pris häft. lu·. 2: 50; klotb. ,kr. 3: 50. 

»Församlingen har här ingen vamldig 
slad, hon lever allenast såsom en främ
ling i denna värld och har här sin utbjld
ningskurs för himmelen.» - - »Det skulle 
komma mycket mera av himmelsk strål
glans i vårt kristna liv, om vi skaffade 
,oss mera kännedom om Lammets bröllop. 
Glansen därav skulle återspegla sig redan 
här i våra liv. Är det icke så redan med 
ett jordjskt bröllop, att tanken därpå be
l'eder {)SS glädje och njutning h1ngt i för
yåg?» - Dessa citat torde vara en ganska 
god .beskrivning pä syHet med 'boken. För 
att öl,a kännedomen om Lammets bröllop 
användes berättelser ur Gamla Testamen
tet såsom förebilder därtill. Förf. säger, 
att han icke skall sträva 'efter att gå in 
på alla detaljer, 'och ,han betonar, att vi 
måste umgås varsamt med de ting, som 
höra framli,den till. Kanske kunde man ha 
önskat, att denna goda regel tillämpats 
mera konsekvent i boken, men innehållet 
är evangeliskt, och särskilt kapitlet 'Om 
Boas och Rut har för undert. varit sjn
nerligen inn'ehållsrikt oeh värmande. 

M. L. 

NYHETER FRAN SVENSKA MISSIONS
F(JRBUNDETS BOKF(JRLflG. 

Förlagets serie i »Kristliga dags- och 
livsfrågo!'» ,har i är utökats med fyra 
nummer: Andens verk, Lagen och nåden, 
Är Gud en person eller bloll en krafl? 
~amt Efter vilken aukloritet skall Bibeln 
lydas? SamUiga äro förfat'ladeav mis
sionsförcståndare Axel Andersson. 
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Dokbol' Georg Palmrer ger i ett al'bete, 
betitlat J orden rllnt i missionens ärenden, 
en s'kildring från sin resa till Indien, 
Fjärran östern 'och Amedka. Docen t Gösta 
Raquette kommer med ett arbebe om J1I[ll

lzQlnmeds religion, närmast avsett för 
sbudiecirklar. Under titeln Kristus och 
Japan berättar den ikände japanske social
reformatorn ToyO'hiko Kagawaom sitt 
land och sitt f-olk. 

I ett arbete, betHlat En frihetskämpe, 
har teol. kand. William Bredberg skildrat 
doktor Erik Nyströms liv och gärning, in
fogat i en brett lagd framställning av d,e 
strider, ,s-om under 1800,talets senare del 
utkämpa'despå det religiösa, !kulturella 
ooh politiska livets områden. Våra psalm
och sångdilc/ClJre av Oscar Lövgrenbildar 
första delen i ett 'arbete rörande psalm~ 
och sångd1ktare från allra äldsta ,tid fram 
liii vår egen. 

Carl Arwe g,er i b-oken En folkpredikant 
en skildring av den västerbottniske lek
mannapredikanten A. E. HolmJunds liv 
och verksamhet. L. O. Nylander berättar 
i Setl och erfaret en delrninnen och er
farenheter från sitt Uv, Dch missionär S. 
A. Floden tONsätter i en andra del av 
sin för ett par år sedan påbörjade min
nesteckning, Tala Floden berältar sina 
skildringar från Kongo. 

Berätlelselittera turen riktas i år med 
1');[0/,s teslamenIe av Ester Lindberg samt 
Färdig med livet av Birger Wärdh. 
översä ttning från holländskan föreligger 
även i ' år ett arbete av författarinnan A. 
van Hoogs-tra,ten-Schoch med titeln Ere
miten. Speciellt till pojkar rikta sig böc
kerna Slora A av ,den norske pojkboks
författaren W. W. StabelI samt Västgårds
Nils av Ester Hult. Den sistnämnda för
fattarinnan har d'essut-om utgivi,t en 'kort 
skildririg ,av Kongosonen Palll. 
-oSigneWaideI' ,har med boken Barnen i 

Kongo velat giva söndagsskolan en hjälp 
att lära -känna de förhållanden, i vilka 
Kongos barn leva. - I anslutning till små
barnsavdelningens texter för söndagssko
lan utger Estcr Lindberg en beräucIse 
mcd titeln LekkQlnralerna på Rosenhill. 

Tidigare under året har från förlaget 
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utkommit en historjk över Svenska Mis
sionsförbundets ungdomsorganisations ar
bete och utveC'lding under ,dess 25-åriga 
tillvaro, utarbetad .av fil. mag. Alugustinus 
Keijer. Den ;bär titeln Ungdomen tör 
Kris/us. Likaledes har tidigare utkommit 
en skildring från jnbördeskrige,t i ÖsUur
kestan linder titeln Din broders blod ro
par. Som författare till ,denna skildring 
stå en del a v Svenska Missionsförbundets 
missionärer i detta land. 

Utom de årliga 'Publikationerna Ansga
!'ius, Svenska Missionsförbundets årsbok, 
samt Missionshandboken 1936 utkomma 
även i år jultidningarna Vinterny, Hem 
H em, Kring Granen och Brasan, Barnens 
Jul, Barnens Julafton samt musikhäHet 
med barnvisor Lek och Allvar. 

Försäljning 
anordnas av syföreningarna för Svenska 
Missionen i Kina fredagen den 22 nov. i 
K. F. U. K:s lokal, Brunnsgatan 3. 
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Gåvor, även in natura för byf,fen, mot
tagas tacksamt under nedanstående adres 
ser och på S. NI. J(:s exp., Drottninggat. 55. 

Doktorinnan Maria Berg, Hantverkare
,gatan 28. 

Fröknarna M. ,och N. Cavalli, öster
malmsga tan 72, 4 tro 

Fru Bell Fries, Soltäppan, Storängen. 

Fru Hanna Hallström, Odengatan 26. 

Fru Mina Johansson, Auravägen lO, 
Djursholm. 

Fl'ö'ken Tekla Liljeqvist, Norrtullsg. 55. 
Fru Olga lvIagnusson, Arbetaregatan 21. 
Fru Mary von iYlalmborg, Engelbrekts

gatan 13. 
Fru Beda Redell, Upplandsgatan 28. 
FröJ<en Thyra Sandstedt, Vesslevägen 40, 

Alsten. 
överstinnan Louisa Tottie, Storängen. 
Fru Karin Wennerström, Lidingö. 
Gåvor avsedda för »Kinalänkens bord» 

mottagas med tacksamhet på S. lY!. K:s 
exp., varvid sä rs.k il t bör 'angivas om gå
vorna äro ,avsedda för detta bord. 

REDOVISNINGAR 
,för medel inflntna till "Svenska Missionen i Kina" under okt. 1935. 

Allmänna MIssionsmedel. 1188. E. .T.. Boden, ti II J oh. Aspbergs 
underh. ........ ............ .. ...... 100:

114!). H. H ., Vil's(>l'um. " Herrells tionde" 40: - 1189. ») En som vill vara med i fö r bön», 
1150. E . F., Kncippbaden .. . . .. ... . ..... . 20: - Askiro, till Gösta Goes underh.. '. 10:
1151. K. G. O .. ~{arie~tad ..... . .... .. .. 1191. F., Sundsvall................. . 10:2!J : - F. 
11;;2. K. S., Vin~löf, »uvbet. .\ skuld» .. 1192. E. S., Kumla. »MissionstrHtlct.. 2;': 12:>: 

!JO: 11 5~. n :o " tiondc» .. .. .......... ....... . 1193. »Onämnd» ............................ 2:-): 
11:;4. K .B .. Tranås, »Missionsäppelträd » 1194. R. S ,. Göteborg, »Ett tnel,offer10: 

1,000: 115;;. )[. X. C-i ........................ .. till Herrens iinl .. .................. 100:
l);,/;. W . M. R. .. .. ............ .. ......... . la5:  1190. »En vän till missionen », gm;;0:1157 . "rrionde » .... ..... .. . . ....... .. ... . 
 F. ,T., Karlskoga .. ........ ... ... .. 10: ilO: ll:;R. B. K . L ....... . ................... .. 
 119G. H. C. L.. Stockholm ............. . 700: 30: 1159. "Oniimn(j". Raus ... ~ ............ .. 
 1197. A. A., Gisselås .................. .. 10: 
llGO. Mi3Siou~il!k?mst fr. F-s, gm, 

100: - 1198. Vesta Missionsförsamlings jnnior·A. J .. Kopmg' ... .... .............. . 

3?: - fören., gm M. W ., KumJa ........ 20:11G1. Ofrerkuvert' fr. Köpir,g, gm d:o .. 


)162. H. O. r. .J.. Götcbol'l! ............ .. .~O: - 1199. Testamelltsmed~l orter avI. r. ,l. 

li6a, J. B., Storkholm . . ............. . .. .. 
 :;0: - lärarinnan Kel'stin SvenssoIl, 
1165. A. S., Göteborg .......... .. ...... .. 10: --c Flisby ..... ..... .. .. ... . , .......... . 1,000 : -' 


, ,5: 1166. A, B, .... .... ...................... .. 10: - 1200. E. W" ]3jörköby ................ .. 
1167. Olmstads Västra sy rören" gm 1201. Björkö llfg. 30: . ..................... .. 


O.•J., Bl'ötjemark ................ .. lo: - 1202. Koll. vid C. Bloms besök i Häl· 

1170. G. K. , :Hjörköby ................ .. 20: - singborg ............................ 64: 36 

1171. »G,ild Hl' Lro1"sL>, ............. .. . .. 10: - 1203. 
 N. N. ) fl\lckoffer åt HelTcll», grn 
1172. »Gunnan> . ... .. .. . .. . ... . ......... . 10: - A. B" Sl<e ll ofteå .................. 30: 
117:1 .. E. T. ~ IJinköpintr • 

100: - 1204. H. L., StoekhoIm ................ .. 2,000:00.0 ••••••••• 0 •• • 

1174. Onämnd. Kristianstad ........... . 2.-j: - 1205. H. B., Stockholm .................. 100:-

Ili!). E. n., Göte horl" .......... . .... .... . 100: - l20G. M. S., l<'ridbem ...................... lU: -

URi!, S. J" Orehro ....... : ....... .. .... .. . 400: - 1207. O. L., Skövde ... .. . .... .... ...... .. 10:

;"):1184. II. J' .. Mölnho ............ . ....... .. 1210. Sl<ördcfp~t i )1änstorp, gm G. P., 

11 R". » Eu kinaliin!o), Bureå .. ........ .. 5 : - Äs'ke!,ärr ............................ 50: -

IIRfi. »De stuDlmas t.unga skola lova 1211. K. J., Ucklllm. .. Guds :röst genon. 


Gli'\". gm J, S. , Karlskrona ..... . 3: - Farbror Folkcs brev .. ............ Li : 
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1212. .Jönköping~ KristI. Yngl.-fören., 116~ . Koll.-medel från Lunds K. F. U . 
koll. vid C. ' J. Bel'gquists besök .. 73 : 27 M:s gossavdeln., till :Marti n Bel'g 

' 1213. A. o. A. H., Karlskrona. »En ling, att anv. enl. got tf., gm A. N. 13: 88 
blomma pil. J. Svanbergs grav» .. 10 : - 1175. M. O.. till Estrid Sjöström att 


1214 . D :0, »tack o. tiondc» ............ .. 30: - anv. efter gottf., gm A. B ., Skel
1215. Ett tack till S. M. K. från döende lefteå ......... . ..................... . j: 

Ina Ohlsson, gm d:o ...... .... .. 10: - 117G. :Moster Lina, till d :0, gm d:o .. .. 10: 
1219. K . W., Hemse .................... .. 5: - 1177. L. O., Inoervik, t ill Morr is Berg
1220. K. F. U. ~1. , Göteborg, !'eseb idrag ling föl' d :0, gm ci:o ............ .. ;j : 

till C. Blom gm K. B........... .. 25: - 1178. , M . O., Ma l'iestad, födelsedags

1221. P~. 113: ... .... .. .... . . ............. .. 10: -- blommor till Maria Pettersson att 

1222. »)oli tt tacl,offer», gm A . B ., Sl<el- anv. eCter gottt ................ .. 35 : 

loftoå . ............. .... ............ .. 20: - 1180. H. C., Adelsö, till Ingrid Aspberg 
1223. B. G., Sollefteå ................... . 15: - för ver'ksamheten ................ .. 10 : 
1226. Skullaryds Mfg., gm O. S . .... .. .. 75: - 1181. S. J., örcbro, till Chn Hsien
1227. Klippnns KristI. Ungd.·fören ing-. ch 'ens nndel·11. ...... ............ .. 400: - 

till Hanna Lundbergs underhåll ll82. D:o, till fru Kaos d:o .......... .. 200: 
gm N. P. P ....................... .. ;'0: - 1187. E. O., Genvalla, till Hanrla Wang,

1228. Visby Femöresförening, föl' evan att allv. efter gott!......... .... '.. 25: 
~cJiBatiousarbetct i ICinn. gm 11~0 . T. T. B. G .. ti ll M. Ringberg att 
.M. S... , ........................... . 	 200: 

122~. 	 ToStlll'PS Syförening, gm A: n., 1203. S~lE.,e1\rr I~TI~tfS ty'l:eii'us' iitt 'anv. 
Muuka-Ljungby .................. .. GO: - efter gott!. gm J. E., Edane . . .. 100: 

1230. »En LUllk» ...... .. ................. . :'0: - 120~. E. K., Asaka, till Ingeborg AcJ<zcll 

1231. A. H .. till Judith Hultqvis ts un- att a nv. efter gott!... .......... .. 5: 

derhtlll ............ .. ............. . 25: - 121G. A. H., Karlsl< ro na, till Elna LenelI 

1232. B. P., Stensjön, till d :o ........ .. 5: - att anv. efter överensk. ........ .. 25: 
1233. Från Länkmöte i Huskvarna, gm 1217. D:o till d:o för Snöflingans gosse

A. L . ... ..... . .. . ..... . ........ . .... . 18: - i skolan . .... . .. . ......... ......... . 25: 
1234. Del av fröken Sigl'id Uddenbergs 1218. Kinalänl<arna j Norrl<uping, till 

testament" .... .. ....... . .. . ....... .. 4,500: - Gerda Carlen, föl' eveng. Wangs 
123:;. E. H., Munkflohögen, ti ll Hanna underh. .. ............ . .. . .... .. . .. . 30: -

Wangs underhåll .. .. ............ .. 30: - 1224. S. S . gm H. L, Algarå~, till Maria 
1236. »Den 25 Okt. 1~25 . Kärleken dur Pettersson att anv. efter gottf. " :;: 

aJdrig» ... . ........ . ....... .. ... . . . 20: - 1225. H. 1. gm d:o till d:o ............. . 5: 
1237. 	 A . G. K., Hälsingborg. Till de 1240. N. P., Storhögeu, till Hanna 


fyra utresande miss ionärernas un- Wang att anv. efter gott!. ...... 20: 
derhåll ' ........ ~ ...... . ........... . 30: - 1246. K . S., Huskvarna, underhåll av 


1238. E. N., HälsinKborg ...... ........ .. 25: - eva ngelist i Hoyang ............ .. 200: 
123~. »Ett tack till Henen » från Killa· ----

1<retscn i Sl<elleftehamn, till stu Kr. 1 ,39~: 88 
del'anden Martin Mal'kgrens un
derhå ll ........................... . ~O: 

1241. Resebidrag från Libanon, Göte
borg, till C. F. Blom ............ .. 25: 

1242. E. O., Orebro, gm C. F. B. .. .. .. 100 :  Allmänna Mlsslollsmedel 17,113: 34 
1243 . 	 " Miss ionsoffer», R. M. Spj-d.. . 5:  Särskilda Andarnål _ _ _ 1,394: 88 
1244. 	 N. N., Mora, gm M. S........... .. 28: 
124;;. 	 TeRtumcntsmedel efter av!. folk Summa u nder oktober måll.: Kr. IS,50S: 22 

~kolliirurc L . J. Gustafsson, Hus
];::vHl'na ••.• • .• • .. . . •.• . •••• . •••••. . 4,4 '13: 

Med vannt taclc tiU vade givare!1247. Kollel<t i Alingsols .............. .. 60: 9l 
1248 . Klnakl'etscn i Aling-såR ........ .. 2;;:- »Min mun sl<all storl igcn tacka Herren; m itt 
1249. Brobaek" Missionsförening .. . .. .. . 50:- iblund många vill jag lova honom.» Ps. 10~: 30. 
1250. Söndagsskolan i Brobacka ...... .. 26: 
12;'1. Kollekt i Wänga .......... .. .... .. 1~: 66 

1252. »Ostad .. .. ............ .. 17:
1253. » 'l'enhult .. .. .......... .. 21: OS 

1254. » Smål. TabCl'g ....... . 26: 
125;;. )) ». KälJsvads skola ..... ... . 6: 31 

1256. » » Siivsjölllala skola 3: 97~ Varen icke bekymrade


Forsbo skola 12: - , Ulrika Kyrka 
12: 15 .......... .... .............. .. 28: 12 för morgondagen.

12:;7. Kollekt i Elimkapellet, Ulrika... . 26: ~2 
1258. E. M., :M:örby ...... .. .. ...... .... .. 20: 
1259. 	 Kolleld i Risinge vid C. Bloms Herren vill, a lt v;i åt honom skola ÖVel"

förcd l'ag, gm P. T.J. , .. 0.0 • •• •••• 1~ : 71• l,å la omsorgen om hela vårt -liv. Han vill,
1260. 	 »Herreus del» fråu P. L. gm

A. B. , SkelleJ'teå .......... ...... .. 5: - att vi skola sä U·a et,tså ()Ibegr·änsa t för
126I. Till Estrid i::>jöströms underhåll, troende till honom, att vi ej själva beA. B. , Skellefte'l ................ .. 100: 
1262. Till Maja Lundmarks underhåll, 
 l'yrri.ra oss öve r något'. Han säger om 

gm A. B., Skellefteå ............ . . 100: 
vära 	bekymmer: »:Fören d'e m hit till mig.» 

Kr. 17,113: 34 

Särskilda ändamål. 

1164. 

1168. 

A. R., Hedemora, till do av över
Rvii.mningarne lidande .... .. . ..... 
1,ill"- Kinakretsen i Sävsiö, till 
barnhemmet i Siuan, gm E. E., 
Sävsjö ............ ...... ............ 

10 : 

G6: -

Om vi lyda 'h ans bud, skola vi få frid. 
Den som tror, oroar sig ej. Den som 
oroar sig, ·brister l tl·O. När vi kasta aU t 
på Herren , åtager han sig omsorgen om 
allt. Där vii allt genom bön och å,kallan 
med tacksägelse göra våra angelägenheter 

http:l'yrri.ra
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kunniga ,inf,ör Gud, skall Guds frid bevara 
vura hjärtan och tankar. När vi, trötta 
och betungade, komma .till honom, skola 
vi finna ro. Herren ,är mäktig a,tt h·ålla 
oss stilla och lugna äy·en lUlderde mest 
förtvivlade förhållanden, under de bitt
raste sor·ger. 

Om han giver fr.id, vem kan ·då oroa? 

C. H. C. JVlaegregor. 

Hans Stjärna i Östern. 

32:a årgången. 

Redigerad av ERIK FOLKE. 

I n n e h å Il e r: 

In Dulei Jubilo. Julsång av Johan Dillner. 
Den helige Ande, hjälparen i missionsgär

ningen. Av missionsförestånd'are Erik 
Folke. 

En kinesisk doppredikan. Av missionär 
Joh. Aspberg. 

V åra hemgångna. Av missionsförestän
dare Erik Folke. 

Tio år. Av fröiken Lisa Blom. 
Vid trossen. Av missionär August Berg. 
Sändebud till Sinims Land. Hl. 
N ågot om de senaste årens väckelserörel

ser i Kina. Av missionär Nath. Engbäck. 
Utbildning av manliga medarbetare. Av 

mlSSlOnär Morris Bergling. 
Förändrade liv. Av fröken Ingeborg Aek

zell. 
Deras gärningar följa dem efter. Av frö

ken Hanna tVang. 

LAND 10 nov. 1935 

111 in förvandling. A v professor Wesley 
Shcn. 

Kalendern är rikt illustrerad och rekvi
reras från Sv. Missionens i Kina Förlag, 
Drottninggatan 55, 3 tr., Stockholm. Pris 
häf,tad kr. 1: 50; kart. lIT. 2: -och klotb. 
kr. 3: -. Då minst 5 ex. köpes ' lämnas 
25 % rabat't. Ej fraktfritt. 

Missionstidningen 

SINIMS LAND 


utkommer 1935 i sin 40:de årgång. 

Organ för Svenska Missionen i Kina. Ansvarig 
utgivare: Erik Folke. Redigerad under medver
kan av Marlin Linden m. n. Utkommer med 20 
nummer om åre!, samt innehåller uppbyggelse
artiklar, bibelstudier, brev fr. Kina, uppsatser 
för ungdom samt missionsnotiser från när och 
fjärran m. m., m. m. 

Tidningen kostar: helt år kr. 2: 25, tre kvartal 
kr. 1: 75, halvår kr. 1: 25, ett kvartal kr. O: 90. 

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

PrenumerantsamIare, som verkställa prenu
meration å närmaste postkontor, erhålla, 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., 
erhållas vart 6:te ex. gratis. 

Provexemplar erhållas gratis från expeditiu
nen. Redaktionen. 

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

INNEHÅLL: 
Jesus led mig. - Lån. - Axel Hahne t. - Välkomna !hem! - Frän Antwerpen 
till Genua. - I'rån Red. och Exp. - Från missionärerna. - lns. littera-tur. -

Försiiljnjng. -Redovåsning_ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~wN~~~~ 

Stockholm 1935, SvenRkA Tryckeriaktiebolsget. 
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ANSVARIG UTGIVARE: E. FOLKE. 

S E, D I N K O N U N G K O M M E R T l L L D I G. 

Sak. 9 : 9· 

Advent kommer alltid med samma 
ljuvliga budskap till Herrens folk, som 
vänta sin konung. Det är ej så, att de 
blott få vänta en stor dag, då den 
store konungen skall uppenbaras i sin 
hädighet, utan denna underbare ko
nung kommer personligen till var och 
en, som hör till den väntande skaran. 
Och då han kommer, kommer han med 
sitt rike. Han har själv mottagit ett 
rike av sin · Fader som lön för sin 
möda, och detta rike vill han nu giva 
åt de sina. »Det har behagat eder Fa
der att giva eder riket»., så talar han 
till sina lärjungar. Detta rikes härlig
het är underbar. En nu hemgången 
Herrens tjänare vittnar så därom: »1 
motsa'ts mot världens riken har Jesu 
rike inga gränser. Där finns en gräns
lös nåd, så vid som himmelen är; en 
gränslös förlåtelse, såsom öster är 
skilt från väster; en gränslös barm
härtighet, som icke har ände; ett 

. -, 
gränslöst tålamod att räkna såsom 
vår salighet. Hela riket är. anlagt på 
att emottaga dem, som ha synd och 
skam utan tal. I andra samhällen gör 
man allt för att icke bli överlupen av 
fattiga. I Kristi rike åter nödgas halta 
och bHnda, fattiga och krymplingar 
att komma in. Det är ett härligt rike 
för syndare. Visst passar det då även 
för dig, om du är en syndare. Rikets 
grundlagar, enligt vilka Jesus handlar 
med syndare, äro nåd och sanning; 
och under dessa lagars hägn njuta de 
salig ro. Visst är Herrens handlings
sätt många gånger underligt och obe
gripligt, men huru det än synes för 
hans helgon, så skall dock hans nåd 
aldrig vika från dem eller hans san
ning fela. Rikets lagar har Konungen 
skrivit i sina barns hjärtan och sinnen, 
och var och en som är av sanningen 
hör Jesu röst samt är en medlem i ri
ket . Inga tunga skattebördor trycka 
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dem som bo i Jesu rike; Gud vare pris! 
Hör du Jesus till men ännu bär odräg
liga bördor, så är det tvärtemot Jesu 
vilja, som själv såsom en konung av 

gränslös barmhärtighet bär alla sina 

barns bördor på sitt eget hjärta. I 

detta rike är det icke i 'första hand 

folket, som ger sitt liv för sin konung 

och skyddande omgiver hans person, 
utan han ger sitt liv för folket och om
giver det såsom en eldsmur. Ingen av 
invånare skall säga : J ag är svag, ty 
folket, som där bor, har fått sin miss
gärning förlåten. Riket kan därför 
icke bäva. Det allra härligaste i Jesu 
rike är dock tronen, nådens tron. Dit 
får även den ringaste bära sin synd 
eller sin minsta omsorg, alla sina be
kymmer, och med det ömmaste delta
gande låter vår Konung sig vårda om 
a·llt, som han viskar i hans öra och an
förtror åt honom ». 

Ja, sådan är i sitt rike den konung, 
som nu åter låter utropa: Se, din ko
nung kommer till dig. Skulle vi då ej 
skynda att mottaga honom och giva 
honom vår hyllning. Skulle ej då 
även vi följa profetens maning, då han 
säger: »Fröjda dig storligen, du dotter 
Sion; höj jubelrop, du dotter Jerusa
lem. » Advent är löftenas tid; advent 
är det saliga hoppets tid; advent är 
glädjens tid. Under advent kommer 
Herren nära var och en enskilt, var 
och en var han än står. Han kommer 
och säger: Se, jag kommer till dig. 
Må han då finna det mottagande, som 
han önskar och väntar, att vi må vara 
beredda för det stora advent, som 
snart stundar. Starkare än någonsin 
betygar han den dag som nu är: »Ja, 
jag kQmmer snart. » »Och Anden och 

bruden säga: 'Kom'. Och d~m som hör 
det, han säge: 'Kom'. Och den som 
törstar, han komme; ja, den som vill, 
han tage livets vatten för intet. » 
»Amen. Kom, Herre Jesus! » 

Erik Folke. 

-Hans Stjärna i Östern', 

Svenska Missionens i Kinn illustr·cr·adc 
missionskaJendel' , är nu fiirdig att utsän
das i sin 32:dra ' årgång. Kalendern ut
gives med samma format, sidoantal och 
ulstyrsel som föregående år, och inne
håll et ·är, som synes av innehållsförteck
nin gen på sid . 248, rikt ooh omväxhlnde. 

Rekvisitioner mottagas tacksamt under 
ad r ess: Svenska Missionens i Kina Förlag, 
Drottningga tan 55, :3 >tr., Stockholm. 

Bcdjcn ntt "år missionskalender må bli
ya till välsignelse och a tt Herren m å .även 
i år giva villiga medarbetare som hjälpa 
oss att få upplagan såld! 

Eli varmt lack bedja vi också att få · 
uttala till var och en som bidrager till 
a tt våra böcker, såvä l som vår missions
tidning, bliva spridda. Herren löne Eder 
alla! 

Missionslidningen Sinims Land. 
Med delt-a nummer av vår tidning följer 

elt postgiroi n'betalningskort, som ]·äoInpli
gen kan komma til! användning vid pre
numeration på denna V ~lI' tidning, MI pre
numeration ske r direkt till "år expo Om 
prcnumeration ske tt genom någon ""i\r 
prenumeranlsamlare, Dör . emell ertid av
giften ,bet·a las till denne. I va·rje faB är 
det rör Missi'onen .fördelaktigare om '{lre
l~ umera lionen ej verks l·älles medelst vid 
postanstalt tillhanda'h i'l'llna pl'enumcr"a
tions'blanke IL!'l" lilan sker genom 'Prcnu
merationsavgiftens insänd·ande till S. M. 
1\::s Exp. 

Givetvis ,"ore det orks[\ go lt om prr-nu
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Illera tion en verks tä lld0s så lidiyl som möj
ligl. 

Provexernpelar sä ndas på begäran gr a
lis och port<>Jritt från Svenska Missionens 
i Kin a Exp., Drottninggatan 55, 3 1r ., 
Stockholm. 

Bönemöten för S. M. K. 
Tisdags<bönen1'öt ena i Betes·daky rkan pågå 

t. o. m. tisdagen den 10 dec. Det böne
möte, s'Om hiJl:lles kl. 7 e. m. denn a .d'ag, 
~iX'allbå ·det sis ta av dessa ,bönemöten, 
sem hålles Iföre jul. P å lJyåret skola vi, 
\' . G., åt er ibörj a med ,bönemötena i Kiua
rL'mmet, Betesdakyrk an tisdagen den 14
jwwari. 

Beträffande de bönemöten, so m h ållas 
varannan fredag pa S. M. K :s Exp. Id. 2 
e. m., anofldnas det sis ta rör h östen fre
dagen den 29 nov. Dessa möten 'Påbörjas, 
v. G., ~Iterfred'a gen ·el en 17 ja n, 

Trettondagen 
anordnar, Y. G. , S. M. K.,i l i'kJJ.e t med 
fö)'(~gåcnd e år , kl. H L 111. missionshögtid 
i Belesdakyrkan, F10ragatan 8, Stocluh'Olm, 
d rl sparbösso1' och offergåvor med tack
s.:mhet mottagas. Pas tor Fritz Peterson 
samt missionärsparet Carl och Ethel B/OIl! 
kOlllllla d'å a tt tala . 

Försäljning i Duvbo. 
Syföre nin ge n »Ljusglimtcn», som a r:be

lar fÖor Svenska Missionens i Kina barn
hem i Sinan, Ho. och Yuncheng, S'ha., 
anordna r sin sedvanliga fö r sä ljnin g. lör
dagen den 30 n ov. på Missionshemmet i 
J}/lvbo med början Jd. 5 c .. m. 

Anda'ktsstund er komma il tt h ällas av 
missionärerna fru J;.'lhel Blom och August 
Berg. 

Kaffe oeh te serveras. G:lvor molla'gas 
med tneksamhet på ?vIissionsh emmct. In
träde till ~örsiiljningen 10 öre. 

Välkomna! 

Ett tack. 
Till al/a, SO I/1 insänl gavo l' lilt fÖI'säljningen 

den 22 <I :s, ullalas härmed ell va/'ml lack. Vi 

<'il'o ej nu i tillfälle m eddela r esullai el , m"n 
Iyd/igt är all della blir bälfl'e ä n 1934.. 

Från de ulresande. 

»Han går framför!» Joh. 10: 4. 

Va d vi i sannin g få tt erfara verklighe
len av dessa ord, ty vår resa har hittills 
varit underbar. Vi h a nu de farliga zo
nerna, de stridande m akterna, bakom oss, 
och om Gud vil! a nlä nda vi i morgon till 
Colombo. 

I Genua ökades missionärssl, aran m ed 
se x tyska missioniirer, S[l . f. n. äro vi 20 
missionärer ombord. En tys], pastor, mis
sionsd il· . Piening, fr[lII Schleswig Holstei
nisohes Missi.on , 'h ar varit missionär i In
dien fpm ar. l-fan lede r vara bibelstlldier 
varje ilfton. Da samtala vi P~l engelskil. 
Pastor P. h a r ä,'cn pr'edika tpå tyska två 
söndagar. Eftersom h an lämnar oss i Co 
lombo komma ett par av de syenska brö
derna att predika P~l engelska de följande 
söndagarna vi vis las på Scharnhorst. 

Den 18 ol,t. an länd e vi till Port-Said. I 
sällskap m ed några tysl;a missionärer be
sökte jag staden. Det var intressant. I 
små båtar lämnade vi vårt fl y ta ncle h em. 
Vi hade kn appt hunnit ga igenom h amn
portarna förrän ivriga, envisa gatufönäl
jare började förfölja oss s tackars euro 
prer. Genom pas tor Piening hade jag 
få tt instruktion huru jag skulle säga för 
att bli lltav med dem, Antagligen sa' jag 
iil'ån med för len röst, Ly var jag än gick, 
nog hade jag en uppvaktning av tobaks-, 
choldads-, hatt- och smyckenförsäljal·c. 
Till min uppvaktnin g slöt sig också senare 
en sl,ara tiggarunga r . Ni skull e ha se lt 
dem! Dc voro trasiga och smutsiga, m en 
än clock så sö la. De tittade så bedjande på 
en med sina s tora, bruna ögo n. Vem kun
de motstå de ögonen? Inte jag, men lyck
li g tvis h ade jag fÖl' tillfiillet bal'a n ågr a 
småslanta r i min väska. Efter en titt prl 
Lesseps, skapa r en av Suezkanalen, slaty, 
g ingo vi för all l)esöka en moske, men vi 
kommo ej till nagon såda n mohamme
dansk h elgedom , ty tiden var inne a tr 
sk vilda » h t~m» lil! lunch. Innan vi läm 
nade staden S~lg jag en syn', som jag aldrig 
glömmer. Vi mötte nämligen prl en gata 
tVfl moham meda nska kvinnol·. De voro 
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inhöljda i fotsida svarla Uäder, och dok 
skydd ade deras ansikten för nyfikna hlic
kar. I skydd av mina tyska vänners ryg 
gar tog jag e tt lyek8t foto grafi av (km. 
Men ni skulle h8 sett de fientlig8 ':Jlicknl' 
och knutna händer dc riktade mot mig, 
när de såga min kamel'a. Arma kvinnor! 
Vilken Hmgenskap deras trosåskådning 
band dem i! Jag gj orde jiimförelseJ·. 
Vilken frihet ägCl inte vi igenom .Jes us 
Kris,tus? Kan någo n synd, vidskepelse 
eller något annat göra oss till Il 'fi lar, näl' 
vi äro hans sanna lärjungar ? 

Det sisla intryeket j8g fick fl ';'1f) 1'ort 
Said var människans kamp för uet :o na le
riella . På båten utförde sm ii pojkar 'iroll
kansler. I va linet simmade män oeh poj
k8r oeh döko eHel' ll edkas tade pengar. 
RlInt Scha rnhor s t vimlade det av sm å ))å

tar ·med försäljare av varjehanda l,ril1l s
krams. Alla ropade : »Ja! ja!» (se, se) . Alla 
som fin go sälja fin go också ilskn,1 l)lickar 
fnill lwnkurrentern a. Alla ville ha pellgal ' 
- pengar! I djupet av mitt hjärt a hörde 
jag trots larmet omkring mig: »Allt iiI' 
förgä ngligt - elldast ell bestal', del eviga 
live t». 

»Om ja g iigde allt men icke 

Jesus vore -livet värt all leva då etc.» 


Sakla gick resan genom Suezkanalen, 
ty vi mötte sil m[\llg~ fartyg, som mi\ste 
passera. Iblalld dessa var också nag ra 
krigsfm'lyg. - Niir vi kommo till Röcla ha
vet h örde en afton en av pass~gerarna elt 
rop på hjälp Iran e lt av las trumm en. Be
fäloch manskap började en und ersökning 
och efter fl era timmars omlastning lunna 
dc en ma n, en rymling fr ~1l1 Tyralen, Stae 
bre! Enligt vad som berätta ts, Iiir han 
h~ rymt från Tyrolen för a tt komma 1111
dan a tt gå med i krige t m ellan Italien
;\bessinien, lIan följer nu med vår b,\t till 
Cololllbo , där skall han utlämnas till po
lisen och sändas hem, Vad kommer han 
a tt möta, när han kommel' till Italien? En 
man, som rymmer från soldatplikten, liir 
jn s lraffas hårt. Bed för den arme man
nen! Tacka vi v [n' Fader föl' att han sa 
underbart beskydd ar oss och hevanu' v,'trt 
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bnd ? TacJ,a vi honom rör elen irecl och 
frihet vi äga ? 

Fricla, Lisa och Gösta förena sig m ed mi g 
i en varm hälsning till Er, var och en! 

Ombord på Seharnhorst den 2!'ij lO. 
Eder i Herren iörbuIllln<l 

Dagny, 

Pucheng, Shel1si , d en 16 oktober H):l5. 

J{äl'Q Missionsvänner! 

»Epafras, ... en Kristi .l es u tjäna 
r e, som i sina J)öucr alltid l,ämpar 
för eder, för a It I skolen stå f8s1a 
och V8ra fllllkomliga och f ullt vi ssa 
i allt som ii I' Guds vilja.» 

Kol. 4: 12. 

Epafn1 s l,iinn a vi ej s[\ mycket 'IiI1. Guds 
Ord lil ter oss doek få veta vad slags m än
niska han var. Han tillhörde den skara , 
som kämpa,d e i bön för sina medvandrare. 
H:m hade sä kerligen lärt sig detta av Pau
lus, som själv V <H' niti sk i böneljänsten. 
Det vittnesbörd, som Paulus här giver ho 
nom, har gripit mitt hjärta många g~lngel'. 
Epafl'as k ä mpa de i bön, m en ej med e tt 
ovisst mål. Han ha de ett bestämt böne
ämne, nämligen att de troende i Kolosse 
sbille »stå fasta och vara fullko'mliga o('h 
fullt viss8 i ::t lit som är Guds vilja ». 

Gud hal' givit vår mission många Epaf
rassj älar, som vi s torligen tacka honom 
för, ty allesamma ns äl'o nådegi\vor. I ä ren 
spridd a lite överallt i v ~\l'l kära fä del'lles
land, men böncelden är doek alllid brin 
nande. Vnd det är roligt alt Hl Edra l)}'ev, 
i vilka Ni lå ta oss fä ve ta, a lt vi äro ih <ig
komn a inför nåuatronen, dit vi genom Jesu 
blo d Hl gå fr a m utan d en mins ta fruktan 
och gÖI"a alla våra önskningar lwnlliga 
med hön oeh tacksägelse . Tack, vänller, 
a tt Ni dagligen brul,a d en nya och levan, 
de väg, som vår dyrbare Frälsare h a!' in 
vigt a 't oss. Den, som gal' dit, blir aldrig 
besviken, »ty den som har givit löftet ii I' 
trofast ». 
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,\H'1l ute i l\.ina hal' llcrrell ullagit s{t
dana sjiilar, som k~impa i bön, Vi tacka 
Gud för dem alla och bedja, alt han, som 
är skördens lIerre, skedl giva oss manga 
flera, som iiro vakanue och bedjande i 
sin ande, ständigt viintande sin l)rudgurn, 
SOll1 s~"nl's kO\llnla sllarl. 

* 
MarLin Ikl'gling och ulHlcrlecknad VOl'O 

bjuclna P ,'t bl'öllop till cn kinesfamilj, som 
hade sill hell1 högt uppe bland hergen, 
Martin skulie fÖITä ILa vigsel Il och jag skul
le medfölja för alt hjiilpa 1i1l med alt vill
Ila om Herren, Vi gbdde oss [lt denna 
Ulliga promenad upp mol bergstopparna, 
ty luften var S,t ren oeh frisk, Vi hade 
haft bibelkUl's i Haneheng dc l viI förega
ende veekorna, och vara hFirnor VOI'O 
tl'ölta efler all förbel'edelse för denna kurs 
samt många anclra mölen. - Bröllopet val
över. Regnet öste ner. Vi kunde naturligt
vis ej gå tillbaka, ly viigärIla här bli ju 
så gott som ofal-bara då det regnar. Vi 
besökte en hel del hem i byn samt hade 
l<~nga mölen i det hem, där bröllopet fi
rats. i\.ntligen började himlen att ljusna 
och regnet upphörde. Det val' sent på .:~f

termiddagen och v~irldfolkel bad oss en
träget att stanna till följande dag. Men .:let 
val' ett fattigt hem, sa vi ville ej ligga dem 
till last längre; vi hade ju redan ätit deras 
lIlat i tv<'t dagar! Kangen vi låg på var li
ten och den fingo vi ej ensamma rå om. 
Nej, tvfl kineser skulle bo där också, men 
allt gick dock bra. EmeJlel'lid beslöto vi 
att gEl till en. utstation, som !flg endast n!\g
ra kilometer därifrån. En liten åsna lit
nades för att bära våra sängkläder. Så 
traskade vi iväg. Tvenne ],vinnor, som va
rit med p~i bröllopet, gingo i förväg för att 
underrä tla om V~ll' ankomst. Ett slycke 
ifr[lI1 målet hunno vi upp dem. De sutta 
vid vägkanten, och vi tyckte det val' un
derligt, alt de sutta och vilade sig på den 
yMa marken. Det var vid skymningen, så 
\'i kunde ej se dem s~i tydligt på längre av
st~ind. Då vi vara ett litet stycke ifrån 
dem ~lannade vi och hörde, att de båda 
lill Gud iiir vår ingång i denna by. Vi 
viJ1c ej störa dem, så vi väntade, tills de 

slutat ~in bön. På rösterna kunde vi höra 
vilken nöd dc hade fÖl' folkets frälsning. 
De förstodo förbönens värde och de resur
ser, som Gud däri inneslutit. Ja, må Her
ren bönhöra dem och si.inda »den bedrö
velse, som är efter Guds sinne och SOI11 
kommer åstad en bä ttring, som leder ,ill 
frälsning och som man icke fIngra)'»! 

·x· 

Evangelisten Gft och jag besökte flera 
byar söder om PlIcheng stad. Yi cyklade, 
va\'för vi med lätthet ],lIl1de JJcsöka en hel 
del platser varje dag. Det var söndag 
morgon och vi ~kulle skiljas [tt. .Herr Gå 
reste till en annan by, dä\' vi ha rätt 
mfll1ga tI-oende, för alt leda söndagsguds
tjänsten, medan jag stannade i den by, där 
vi legat över natlen. En gammal försam
lingsmedlem och jag följde honom till ut
kanten av byn, där han kastade sig p{l cy
keln och for iväg. Vi skulle just atervända 
till byn, då min värd I'opade på en äldl'e 
man, som satt vid vägkanten ett stycke 
Irån oss· med huvudet böjt djupt ned[tt: 
Han reste sig upp och såg sig omkring.. Dfl 
han fick syn på oss skyndade han emot oss 
och hälsade »ping-an» (frid). »Är du trött», 
frågade vi. - »Nej», svarade han, »jag 
giek hit tidigare i dag för att jag skullc 
få tid till att bedja för mötet». - »Vad had 
dn Gud om just nu», frågade vi. - »J,lg 
höll just på att lacka honom för Kristi 
dyra blod, som renar mig varje stund», 
svarade hall. 

Vi tl'e gingo saIda in i byn. Mina tan
kar gingo ideligen till den tredje personen 
i sällskapet. Hans kläder vara trasiga; han 
var fattig. Släktingm-, som lwnde ta hand 
0111 honom, hade han ej, och nu var han i 
tjänst för att få sitt uppehälle. Han har 
ej gålt i skola, men sedan hall blev kris len 
har han lärt sig läsa. Ja, han kan läsa 
sin bibel riktigt bra nu. - Då jag slutat 
min predikan bad jag ett par bröder leda 
i bön. Då steg den nämnde mannen upp 
och bad en bön, som säkerligen gick :;:1'~1I1 

djupet av hallS hjärta. Tårarna trillade 
ned för hans kinder. Eftel' gudstjänsten 
hälsade han »frid» och gick hem. Han had 
ej om hjälp, Idagac1e ej heller ö\'C'r sin 
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nöd. Den hade h~n lagt i Guds händer, 
och därfÖl' var han trygg. Några dagar 
därefter besökte äldsten honom och frå
gade om han ej ville komma till Plleheng 
och vakta dörren i Evangeliesalen. Därtill 
val' han villig, och nu ser jag honom var
je dag. Rent och snyggt ~ir det på fram
gärden, och dä han är ledig sitter han och 
läser Guds ord och beder. 

Bedjen, vänner, skördens Hcrre ge oss 
många bönesjälar, som vilja med El' bed
ja om aJ'betare till den myckna sköl'den! 
Skörden äl' i sanning mycken. Huru sko
Ja de tl'O, om ej nägon predi kar? 

Med cn hjärtlig fridshälsning från o::;s 
fyra Pucheng. 

Eder i glädjen över Kristi segel', 

Ake Haglund. 

PastorsavskiJining i Hoyang. 
Det vai' stormöte och ovanlig h'ögtid i 

Hoyang. Strålande varm vårsol, massor 
av mötesdeltagare, och därtill storfräm
mande från ,andra missionsstationer. Des
sa sistnämnda voro missi'ouärerna Styre
lius, Ringberg och Haglund. 

För elt och ett haJft år sedan hade 
iildsten Wang Loh-min i staden Ni-ch'uan 
av församlingarna i Hoyang och Han
chcng ,blivit valdt'ill pastor för Ni-ch'llan. 
Nu, den 19 maj, var den st<lradagen inne, 
då han skulle avsk·iljas. Mycken :bön 0111 

Guds lcdning .hade föregått denna bän
delse. Det var första gi'tngen en pas tor 
•wskildcs inom dessa församlingar, ja, 
I. o. m. första gången i Svenska ["fissio
nens i Kina historia som en av kines€rna 
helt underhållen ·ooh vald kines ble'! de
ras pastor. Så långt jag vet ha vi tidigare 

:'dissionenhaft tre kinesiska pastorer. 
Den enc var sj-älvllndcrhålland€, den 
andrc blevtillsalt av miSosionärcrna och 
till mer än O/lO underhållen av M·issiOllcn. 
Den tl'.edj€ var en av Missionen uncler
hållen evangelist, som helt plötsligt aven 
genoml'esande kristen general blev tillsa tt 
till pastor fÖl' en lokalförsamling. Dock 
tog Gud hem denne paSotor innan Synoden 
11ann taga avgörand-e ställning till hans 
inn-ehavClnde a v pastorsämbet-et. 
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Foto Åke Haglund. 
FJ'ån Paslor'savskiljningen i Hoyang. 

Fran viinster: missionärerna Nils SlYl'(~lills o"h 

Ake Haglund, pastor Wang samt lllissionä'rcl'lla 


Malte Ringberg oeh Martin llcl'gting. 


P astor Wang var ul'sprungligen en af
färsman långt nere i prov·insen Sze-ch'ua ll. 
Han mötte Gud genom en liten bibeltlel, 
wm 'han en gäng fann och började läsa i. 
Efter sin omvändelse ivrade han för utI 
få tjäna Herren Jesus, som frälst honoIII . 
S~\kom han tillbaka till sin hemtrakt, 
och det dröjde ej länge förrän försam
lingarna i Hoyangoeh Hancheng bådo 
honom bH deras evangelist i Ni-ch'uall 
stad uppe bland -bergen i norr. Ni-ch'uan 
s tad med ;cUstrlkt 'har laldr.ig hö~,t ' ~ill 

Svenska Missionens i Kina arbetsfält , och 
arbetet ·där har bedrivits som en mission 
från fÖrsamJ.ingarna ,j Hoyang och Han
cheng, Dessa församlingar ·ha sett det som 
en förmån ·och glädje att få bedriva den
na mission. Wang fick till att hörja med 
10 c1011 ar~ (omkr. 7 sv. kr .) i månaden. 
?lien när de tnoende fingo hÖl'a, att Mis
sionens evangelislerhade mera, höjde de 
undan för undan hans lön. Nu får han 

i 
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av dem 14 doJla,'s i månaden. Och jag 
kan med glädje säga, att han alltid.lltan 
syårighet f [ttt 'lit hela sin lön. Alla äro 
så glada åt honom därför att han är en 
ödmjuk, stadgad och prövad J,r·isten. Un
der de senaste åren har han vid sidan 
nv sitt arbete gått igenom en längre bibel
skolc:kurs per korrespondens. Han har 
hnstrn och fyra barn, som alla ·älska Gud 
och äro el t gDtt exempel för de troende. 
lic r] Gud bevara dem alla och använda 
paslol' Wang till forIsatt rik välsignelse i 
Ni-ch'uan. Under de senaste månaderna 
ha kommunisterna flera gånger oror·ingat 
Dch oroat ·den staden. Men vi prisa Gud, 
att vi hittills bara fått nyhetet omatl de 
troendebIiviI bevarade. Bed -också för 
den lina församJ.ingenpå omkring trett·io 
personer ·där uppe. De äro så avskilda 
från alla andra . Men Herren har sagt: 
»:\'Ien min vingård, den har jag själv i 
min värd.» (Höga Visan 8: 12.) 

Hoyang den 9/9 1935. 
J'iarlin Bergling. 

En märklig upplevelse. 
En missionär, som nu är hemma bos 

Henen och som under sin livstid ;hade 
en IörunderlJg !kr.aft i Gud 000 makt över 
miinnis·kor, hade en -gång en märklig upp
levelse, som låter oss Ja Lta hemligheten 
till hans välsignelserika .]jv. 

Han :hade v.id ett -tillfälle rest upp tUI 
en bergstrakt för att få en välbehövl,ig 
vHa. Under någon ,tid hade han varit 
bekymrad över ,det andliga tillståndet 110S 
en viss infödd präst samt beslöt 'att under 
sin vilotid göra sä rsk.iJt denne man till 
Iör0mål för förbön. 

,Så gick han en dag in i sin ~illa kam
mar,e 000 började inför sin himmelske 
f.ader utgjuta silt h-j.ärta ,angående denne 
hroder. Sin bön började han ungefär så: 
»0, Gud, ,d 11 känner denne !broder och 
vet, hur - kall», "jIle han ha sagt. lV!f'!l 

samma ögonNiok var {let, som om en 
hand lagts på hans HilppaT och en sträng 
Iörebrående stämma sagt till honom: 
»l)pn SOI11 rör "id honom, rör vid !min 
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ögonst,en», En slank l'ädsla överföll mis
sionären. Han förstod, alt han hade gjort 
sig skyldigtiH elen synden att inför Gud 
»anklagaoch döma en J'Jro el eJ'), På en 
gång kände han sig djupt förödmjukad 
inför G-uds ansikte. Det var han själv, 
som först ooh främst behövde förändras, 
Han bek.ände sin synd, åberopade sig på 
Jesu dyra Iblod, som renar från ,a.)1 synd, 
och bad nu i stället: ))Fader, visa mi'g, 
vad som är ällskligt och gott i denne min 
broders liv,» Såsom en bl,ixt stod det 
klart J'örhonom, J1ur denne hans broder 
hade givit upp allt för Kristus,hur han 
hade måst lämna sin släkt och av sina 
anlhöriga fålt utstå myoket .ont. Han 'blev 
påmind om, huru denne broder under 
åra tal slitit och strä va t J Herrens tjänst, 
med villken ta/kt han förstått aH förestå 
sin allt 'utom lättledda iörsamling, 'hur 
många stridigheter han ibilagt, och hur 
han varit ett mönstel' som äkla man. Det 
enael'ter det andra dök upp för hans 
medvetande, ooh så slutade det med att 
han i stället för alt ,använda sintid tiE 
förbön för denne :broder, måste Davlåtligt 
tacka för honom, Gud öppnade sin tjä
nares ögon för den högsta av all tjänst, 
lovets tjänst. 

Ooh vi,Jken inverkan fiek icke detta på 
den infödde lpastorns 'liv! När missionä
,'-en reste ned tiJ.l 'låglandet, Sick hari 
höra, att denne man just medan han 
tackat och lovat Gud för honom, G1,aIt en 
stor andlig upplevelse. 

Vi möta idet ovan omtaJade en under
bar gudomlig lag, som har sin grund ,j 

Guds fa(lerskädek. Medan vi taoka Gud 
för en a v hans sInå, gläder ,det Gud att 
11'1 välsigna denna själ. 

Detta var också hemli@heten i denne 
miSSIOnars makt att sä tta gudomliga 
krafter i rörelse, Han såg det goda hos 
de Slmå, som hörde Gud till, såg Guds 
nåds verk i deras hjärtan ooh kunde där
för för dem bära fmm lovets ,oHer. Så 
kunde Guds 'kärlek verka i hela sin full
het, och delta gav honom makt även över 
människDr. . 

(Ur »Tl'on s ViJa ».) 

i 
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Insänd litteratur. 
MHD GUD I RISHYDDAN. Av IIerberl Uhlin. 

Ev. Fos terland'ss tiftelsens BoHörlag, Stock
holm. 50 sid . lIlnstr. H iift. 1 kr. 

Ett levande personligt villnesbörd om Guds 
venk i Judalandet. E. F. 

\,;lRDE LJUS. Svens-k Missions.kalen·del' föl' 
1936. Redigerad av Nils Dahlbcl'g. 44 ' Irg. 
lIlust!'. b '. Fosterland-ss tiftclsens Bokförlag, 
Stockholm. 158 sid. HiHI. 2 kl'. 
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Hans Stjärna i Östern. 

52:(( årgången. 

. Redigerad av ERIK FOLKE. 

Innehåller: 

In Dulci Jubilo. J'ulsång av Johan Dillner. 
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Tio år. Av frö,ken Lisa Blom. 
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Utbildning av manliga medarbetare. Av 
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ull. 
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ken Hanna Wang. 

111 in förvandling. A v professor W esley 
Shen. 
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HAVEN TRO PÅ 

Herre lär oss att bedja i Jesu Kristi 
namn! Se ned till oss och giv var och 
en av oss en faderlig välsignelse i af
ton! Vi tacka dig, att vi icke äro likt 
hedningarna lämnade utan kännedom 
om dig. Vi bedja dig, o Herre, att vi 
genom din Helige Ande måtte för
nimma din närvaro denna afton. Vi 
tacka dig för ditt dyra blod, som du 
utgjutit för våra men icke blott för 
våra utan för hela världens synder. 
0, Gud, giv var och en av oss en per
sonlig kännedom om din förlåtelse ge
nom Jesus Kristus och hjälp oss sedan 
att genom varje medel, som du giver 
oss, söka befrämja ditt rike bland oss, 
men även bland hednafolken. Giv våra 
vänner, som arbeta i Kina, din välsig
nelse! Vi tacka dig, aU många av ki
neserna ha vänt sig ifrån avgudarna 
till dig, levan-de Gud. Hjälp att skaror 

* Missionsföredrag i Betlehemskynka n i Göte
borg den 3 nov. 1889 av Kin a Inlandsmissionens 
grundläggare Hudson Taylor, med J. Holm
gren som tolk, insänt aven missionsyän, som 
d å var med och stenografiskt nedtecknade 
föredraget. 

må genom missionärernas vittnesbörd 

föras till din sanna kännedom och kun
skap. Och nu, käre Herre, låt din väl
signelse vila över oss under det vi äro 
här församlade! Giv din tjänare ditt 
budskap och välsigna oss, så att när 

vi lämna denna plats, vi må förnimma, 
att vi varit inför ditt ansikte. Amen. 

I Markus Evangelium I I: 22 finna 
vi dessa ord: »Haven tro på Gud! » 
Det kan tyckas egendomligt, att vi 
behöva uppmanas att ha tro på Gud, 
om vi tro att det finns en Gud, en 
himmelsk Fader. . Varför skulle vi icke 
tro på Honom? Men vi veta, att vi 
allesammans behöva påminnas därom, 
att vi skola förtrösta på Herren. Vi 
behöva en levandegörande tro på Gud, 
som ger syndernas förlåtelse genom 
J esus Kristus, vår Frälsare. Och när 
vi veta, att Gud för Jesu Kristi skull 
har förlåtit alla våra synder, så behöva 
vi förtrösta på Herren för att kunna 
leva ett sant kristligt liv. J ag tänker, 
I haven liksom jag funnit huru oför
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mögna vi äro att ha makt över oss 
själva, våra tankar och sinnen. Her
ren har sagt till oss, att vi icke skola 

ha omsorg om något, men om vi icke 
förtrösta på Gud, tyngas vi ofta aven 

sådan omsorg. Om vi se på ett litet 
barn, så finna vi, att det har ingen 

omsorg för varifrån det skall få mat 

eller kläder, utan det förtröstar på sin 
tnoder, tnen vi, när vi se svårigheterna 
resa sig upp i vår väg, äro strax fär
diga att misströsta, och dock, vad är 
en moder emot Gud. Han är långt 
bättre än någon moder och fyller alla 
våra behov. Jag tror, att det skulle 
vara flera kristna i världen, om vi, som 
äro kristna, hade mera tro på Gud. 
Om de oomvända människorna sågo, 
att vi alltid voro förtröstansfulla, så 
skulle de önska att stå i samma för
hållande till Gud, att ha denna frid 
och lycka, som den troende äger. 
Praktiskt taget framställer sig alltså 
frågan: Huru skola vi förhålla oss i 
vårt leverne, och huru skola vi erhålla 
en sann tro, då alla erkänna, att det 
är gott att ha en sådan. Det bibel
ställe, med vilket vi begynte vår fram
ställning, har varit en god hjälp för 
mig vid besvarandet av denna fråga, 
isynnerhet under svårigheter och 
trångmål i Kina. Om jag alltid kunde 
förtrösta och lita på Herren, skulle 
allt vara gott, men jag har funnit, att 
när tron behövde vara som starkast, 
har den ofta varit som svagast. En 
dag läste jag i mitt grekiska testamen
te om 'Guds trofasthet och såg bety
delsen av ordet tro, och den förvåna
de mig. Jag fann nämligen, att för att 
ha tro på Gud skulle jag ej blicka in i 
mitt eget hjärta för att se, om jag 
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hade tro, utan i stället se på Guds tro
fasthet. 

Vi ha ofta sett prov på Guds tro

fasthet. Jag reste ut till Kina för 36 
år sedan, och då funnos ganska få in
födda kristna i landet. Vi hade ej till

låtelse att resa till det inre av Kina,. 
fingo blott färdas en halv dagsresa 

ifrån hamnarna. Arbetet var svårt på 
många sätt. Men nu, Gud vare lov, 
har Gud såsom svar på våra böner 
öppnat hela Kina. Vi ha missionärer 
utplanterade över hela landet. I varje 
provins av kejsardömet ha vi varit i 
tillfälle att predika evangelium. Och 
hur har detta skett? Vi ha förtröstat 
på Guds trofasthet. 

Sedan jag några år hade arbetat i 
Kina, återvände jag sjuk till England, 
och under den därpå följande tiden 
tänkte jag mycket på Kinas inre, som 
icke ägde någon enda missionär. Vad 
som skulle göras, visste jag icke. Det 
stora missionssällskap, som jag då 
tillhörde, kunde icke sända missionä
rer till Kinas inre. Jag läste i min bi
bel dessa ord: »Vad helst I bedjen i 
mitt namn, det skall han giva Eder ». 
»Om två av eder komma överens på 
jorden, vilken sak det vara må, som 
de bedja om, skall den beskäras dem 
av min Fader, som är i himmelen. » 
En dag, då mitt hjärta var mycket be
klämt över ställningen i hednaiand och 
särskilt i Kina, gick jag utefter ham
nen. Jag tog fram min bibel samt bad 
Gud att han skulle giva mig tjugo
fyra kamrater, som kunde gå med mig 
till Kina, och jag tänkte då, att de 
kunde gå till tolv olika platser, två 
och två till varje plats. När jag hade 
bedit detta i Jesu Kristi namn, var jag: 
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viss att Gud ej skulle bryta sitt ord 
utan giva vad han lovat. Jag skrev då 
ned min bön i marginalen av bibeln 

den 25 juni 1865. Besvarade Gud 

denna bön? Naturligtvis gjorde han 
det, ty han besvarar alltid de böner, 
som bedjas i Jesu Kristi namn. Men 
till vilket mått besvarade han det? 
Guds måttstock är mycket stor; den 
går vida över vad vi kunna begära 
eller tänka, så att han icke blott givit 
mig tjugofyra utan trehundrafemtio 
män. 

Haven I, dyre vänner, givit akt på 
detta om att bedja i Jesu Kristi namn 
och för Jesu Kristi skull? Om jag 
skulle gå till en bank för att erhålla 
en penningesumma och därvid begär
de få den på grund aven annan per
son, vars vänskap jag åberopade och 
som vore känd i banken,. så skulle 
banken icke därför utlämna summan, 
men hade jag min väns namn tecknat 
på en växel, som företeddes, så skulle 
jag få de begärda penningarna. Ibland 
frestar satan oss att tänka, att vi icke 
skulle få svar på våra böner, emedan 
vi äro så ovärdiga, men frågan gäller 
icke här vad vi äro, utan vad Jesus 
Kristus är. Har j·ag en växel och på 
denna växel ett gott namn, då tar ban
ken hänsyn till detta goda namn och 
ej till mig, som framlämnar växeln. 
Låtom oss alltid, då vi bedja, tänka på 
J esus, det dyra namnet, och icke på 
oss själva. 

Herren har uppehållit oss hela vä
gen och besvarat våra böner, och han 
uppehåller oss den dag S'om i dag är. 
Vi ha aldrig upptagit kollekt i någon 
kyrka eller begärt ett enda öre för 
missionen. För omkring tre år sedan 
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i no·v. 1886 begynte jag bedja om 100 

missionärer, och medan vi utbåqo oss 
dem i Jesu Kristi namn voro vi för
vissade, att Gud skulle giva oss dem. 
Men vi visste, att utgifterna för dessa 
100 missionärer, resan till Kina, hyra 
för hus åt dem och uppehälle i Kina, 
skulle belöpa sig till 10,000 pund. Då 
vi visste detta, bådo vi Gud, att han 
skulle sända dessa medel, och vi bådo, 
att han skulle sända dem i stora pos

ter. Huru besvarade han våra böner? 
Han sände i sju poster 500 pund. Så 
fingo vi mottaga en gåva på 1,000 

pund, en på 2,000 pund och en på 
2,500 pund. De två största gåvorna 
komma från samma person, och den 
person som hade givit 1,000 pund 
hade förut givit 1,500 pund. Den, som 
sände dessa 2,000 pund, skrev, att Gud 
välsignat honom, så att han icke kun
de annat än sända denna summa. Vi 
kunde ej annat än bedja Gud välsigna 
honom. Sedan skrev han: Nu kan jag 
inte sända mindre än 2,500 pund. Den 
senaste gåvan var 3,000 pund. 

Vi se vilken rik Fader, vi ha i him
len. Böra vi icke förtrösta på honom? 
Och denna Fader är din Fader lika 
mycket som min eller missionärernas 
i Kina. O, låtom oss tro på Gud och 
visa dessa, som icke tro på Herren, 
aU vi ha en Fader, på vilken vi kunna 
förtrösta! 

Om Gud gåveoss många missionä
rer, men icke gåve oss några nyom
vända, till vad nytta vore detta då? 
När jag först landsteg i Kina vid den 
första missionsstationen, voro männi
skorna mycket överraskade. Där utgå

. vos engelska tidning,ar för engelsmän 
och amerikanare, och dessa ansågo det 
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vara mycket besynnerligt, att missio

närer:na skulle gå till det inre av Kina. 
I en sådan tidningsartikel utpekades 

missionärernas »dårskap », och man 

meddelade, att i England finns en 

mycket storartad institution för van

sinniga, där missionärerna borde va
ra, enligt tidningens åsikt. Det tyck
tes dem så vansinnigt att gå in i lan
det, men vi kände honom som sagt: 
»Mig är given all makt i himmelen 
och på jorden», och således även i det 
inre av Kina, och han hade sagt: »Jag 
är med eder alla dagar». Vi förtrösta
de på det ordet och kommo icke på 
skam. - En annan tidning skrev: »Vi 
tro icke att missionärerna äro så dår
aktiga, som tidningen (den förut 
nämnda) sagt. Herr Taylor förstår 
aH' bedraga engelsmännen på detta 
sätt för att de skola skicka penning
ar ». Vad har Gud, som vi förtröstat 
på, gjort? Han har givit oss 130 sta
tioner i Kinas inre, och där finns 180 

församlingar av omvända kineser och 
mer än 2,400 kommunikanter i dessa 
församlingar samt mer än 2,000 per
soner, som blivit döpta de senaste 
åren. Kanske I önsken veta, hurudana 
kristna de äro? 

Då jag reste där för tre år sedan, 
sammanträffade jag med åtskilliga ki
neser, vilka lidit mycket för Jesu skull. 
När en herre i Kina erhållit sin exa
men vid universitetet, kan han icke 
dömas aven vanlig domare. En sådan 
kines blev omvänd och begynte genast 
predika om Kristus för sitt folk. Do
maren i distriktet skickade då bud på 
honom och sade till honom: »Ehuru 
det ej står i min förmåga att straffa 
eder, vill jag dock .draga över eder alla 

svårigheter om I icke viljen låta bli att 
predika om Kristus.» - »Jag kan icke 
låta bli att predika om Jesus Kdstus. 

Han dog för mig >" svarade denne. Do
maren blev mycket uppbragt häröver 

och inberättade saken till kanslären, 

och denna sade därför till den kristna 

läraren: >, Om Ni låter förstå, att Ni 

vill tillbedja Konfucius - Ni behöver 
icke därför tillbedja honom - så skall 
jag skriva till domaren, och Ni har 

ingenting att frukta ». Mannen svara
de: »Jag kan icke tillbedja någon an
nan än Gud ». Kanslären sade då: 
»Jag vill vara eder vän, om Ni blott 
låtsar att tillbedja Konfucius ». Eme
dan han nu icke kunde låtsa detta, 
blev hans universitetsgrad berövad 
honom, och sedan kunde domaren dö
ma honom. Han skickade bud på ho
nom och slog hans ansikte och händer 
ganska hårt, så att blodet flöt. När 
han blivit så behandlad, var han ut
skämd i kinesernas ögon. Hans hustru 
var en ivrig tillbedjare av Konfucius 
och blev så bedrövad, att hon lämnade 
hemmet och icke återvände på flera 
dagar. Vi kunna härav förstå, vilken 
stor vanära det kali. vara för en kines 
att bli kristen. Tvenne av hans vän
ner mötte honom efter utgången från 
domaren och sade till honom: »Vilken 
dåre, som utstår detta för några sen
tensers skull ". >, N ej », svarade denne, 
»detär icke för några sentenser utan 
för Jesus Kristus», och full av den He
lige Ande ställde han sig på trappan 
till domsalen, nedsudlad som han var 
av blod, och predikade om Jesus Kris
tus. Såsom frukt av denna predikan 
blevo två personer på platsen omvän
da. Han är nu pastor och Gud har 
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välsignat honom, så att 30 a 40 per

soner ha blivit omvända genom hans 
vittnesbörd. Jag betvivlar icke att 

missionär Folke har träffat honom 
och känner honom. 

Jag är rädd att tiden för vårt möte 

snart är förunnen, annars skulle jag 
berätta om ett annat fall i huvudstaden 

i provinsen. Där timade en händelse 
av stort intresse. Jag besökte den för 
å tskilliga år sedan, och då fanns .inga 
kristna på många mils avstånd. Jag 
predikade under öppen himmel så 
länge min röst tillät det och gick se
dan upp på en kulle och bad Gud väl
signa staden. När jag reste från sta
den, bad jag den närmaste missionä
ren, att han skulle öppna en station 
där. Efter många misslyckade försök 
lyckades det honom att få hyra en lo
kal, och han skickade dit en infödd 
kristen. Denna predikade en dag Jesu 
Kristi evangelium och framställde 
Guds kärlek, uppenbarad genom att 
han givit oss sin egen son. Han sade: 
»Gud är eder Fader, och han vill icke 
att I skolen gå till heivetet. Om I vil
jen mottaga Jesus såsom eder Fräl
sare, skall han frälsa edra själar och 
bliva eder fader och vän under hela 
edert liv. » Den infödda predikanten 
var mycket ivrig och gestikulerade 
mycket. Kineserna ha ett gott minne. 
Om jag talat på kinesiska språket för 
kineser, så skulle många varit.i stånd 
att uppräkna de ord, som jag talat här 
i afton. Jag känner kineser, som kun
na stora delar av Nya Testamentet 
utantill utan aU taga fel på ett enda 
ord. En ung man, som hörde predi
kantens föredrag, gick hem. För att 
göra narr av predikanten efterhärma

de han predikantens gester men över
drev för att göra så mycket mer na·rr 
av honom, och folket i hans hem gap
skrattade. Deras hem var skilt från 

ett annat genom en mycket tunn vägg. 

I det andra befann sig en föräldralös 
gosse. En träbit hade fallit ur väggen, 
så att det blivit en öppning, och genom 

denna såg gossen, vad som försiggick 

därinne. När han såg, att det var så 
roligt, lyssnade han mycket uppmärk
samt till vad som sades. Då han hör
de att Gud är en Fader, sade han för 
sig själv: »Ack, att jag hade en fa
der!>, När mannen slutat, sprang 
gossen in till honom och frågade, var 
mannen hört dessa sköna ord. Av 
den, som gjorde gäck av Herrens tjä
nare, fick gossen nu veta, var han hört 
ordet. Han gick till missionären och 
blev en kristen. Han 'var då 20 år 
gammal. Han hade fått löfte, att han 
skulle få arbeta hos en man för att få 
dennes dotter till hustru. När flickans 
fader fick höra att ynglingen blivit en 
kristen, blev han mycket förargad. 
Kineserna bli mycket förargade om 
deras söner bli kristna, ty då kunna 
dessa inte offra för dem, när de dött. 
De tro, att deras andar skola hungra 
och bliva nakna, om det icke offras 
för dem. Flickans föräldra,r sade där
för till ynglingen sent en kväll, när 
det snöade mycket: »Om du icke lo
var att låta bli att tillbedja Jesus 
Kristus, skola vi köra ut dig i kväll.» 
Han svarade: »Det gör mig mycket 
ont aU behöva lämna eder, men jag 
kan icke upphöra att bedja till Jesus.» 
Följden blev, att han måste lämna 
dem. Till en början visste han inte 
vad han skulle taga sig till, men så 
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Joh. lindberg 70 år. 

Komministern i S:t Görans församling, 
Sloc.Wholm, Johannes Lindberg, fyller jul
afton, den 24 decembel', sjuttio år. Kom
minister Lindbe,rg har från sitt föriäldl'a

beslöt han aU gå till kapellet. Där 
blev han ock mottagen. Efter en tid 
kommo flickans fader och moder för 
att uppsöka honom. De lovade att 
förlåta honom och stå fast vid kon
traktet, om han lovade övergiva Jesus 
Kristus. Men Gud gav honom nåd 
att bliva trogen sin Frälsare, ehuru 
de föllo på knä framför honom och 
bådo honom att .icke draga) vanära 
över dem genom att bryta förlov
ningen. De gingo ifrån honom. J ag 
har icke tid att berätta om alla de 
trångmål, han fick genomgå, men vill 
endast nämna, att han slutligen fick 
komma tillbaka till dem såsom kris
ten. När jag sist hörde om denna fa
milj, var det hopp om att allesam
mans skulle bli kristna. 

Bedjen för missionärerna men glöm
men icke att bedja för de nyomvända! 

hem som arv medfört en vann kärlek til! 
missionen. I-lans fader var den i stora 
delar av vårt land välkände predikanten 
i Betlehemskyr.kan, Stockholm, C. J. Lind
herg. Denna ,kärlek har sedan också hos 
komminister Lindlberg alltid brunnit vann, 
och även vi ha i vårt arbete fatt ,del däl'av 
i det att han från år 1926 som suppleant 
tillhört Komomitten för Svenska Mission,oll 
i Kina. Vi tacka Gud för den insats kom
minister Lindlberg gjort genom sin förbön 
och genom sitt kärleksfulla intresse, och 
vi vilja tillönska honom mycken välsJgnelse 
i fortsatt gärning i hemlandet och i hans 
delaktighet i evangelid verk i Kina. 

E. F. 

Den 22:dra nov. 1935. 
Vad var d,et som hände den dagen? Jo, 

då var det en stor högtidsdag för oss här 
i Stockholm inom S. M. K., det var fÖI'

säljning för missionen. 
En försäljning, är det aiJlenasl att sälja 

aribeten eller andra gåvor, är det bara att 
gå till den angivna lokalen och köpa en 
eller flera saker? Nej, det är något vida 
mer som sker. Det är en kärlekens hög
tidsdag, en offergärningcns stora dag, en 
glädjeda:g, då böner, tankar och gärningar 
liksom koncentreras på detta ena: missio
nens behov och vår insats i missionen. 

Då man går där, i den stora salen, och 
ser på a'lla de förtjusande arbetena, som 
vännerna från Stockholm och fd.n så 
-många, många olika platser ute i landet 
förfärdigat, då ka·n man blott tacka Gud 
för aH denna kärlek. Tänk, vilken om
tanke, v~lket o mso r,gsfu lit al'bet,e som iiI' 
nedlagt på de olika sakerna! 

Genast vi komma in se vi UH vänster 
om dönen en hel massa fin, hemgjord 
korv, och den är så eftersÖlkt, att man 
måste tinga på långt i förväg för att kunna 
få köpa av den. Sedan måste man se p.å 
alla dessa olika handarbeten, unde!'ibart 
vackra i r'ärgsammansäHning och utföran
de. Där hänger schalar, barnkiläder, mat~ 
lor, gardiner, ta\'lor, städrockar, dul<ar för 
olika ändamål, färgglada juldukar och 
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kaffedUJkar samt andra rruindr-e dukar. Där 
stå vackra och ovanliga ljusstakar, små 
pailIar och mycket, mycket mera. Vi gå 
runt om i salen, se och förundras över 
vad vi se, ooh så stiger bönen upp till 
Gud om att allt detta må kunna bli sålt 
{lch så omsatt i arhetet för Guds rike. 

Men vi se ej -bara det som skall s-äljas, 
utan om och om igen gå våra blickar till 
de kära, som stå bakom borden för att 
sälja. De ~lesta av dessa vänner ha vanit 
med ål' eIter år och burit omsorg för 
-o"h arbeta t med försäljningaI'Ila. Vi s~\lk
nade detta år en, som väl varit med frän 
början, nämligen fröken Emma Beskow. 
Hon hade sin plats vid ett hord, som stod 
intill fröknaI'Ila Schöns bord. Nu äro alla 
dessa tre hemma hos Gud, men o, vad 
de saknas, och inte endast försäljnings
dagen. Men Herren Gud han tager och 
han gUver. Andra vänner ha kommit i 
stället, och vi tacka Gud för dem och 
bedja Gud för dem. Se, t. ex. aUa De unga, 
som samlas vid bordet däruppe vid de 
gröna draperierna. Det är »Länkarne» 
och det är en fröjd att se dem. Tänk, 
vad alla KinaIänkaI' ute i landet önskade 
att få åtminstone se det bordet en gång. 
Det har kommit paket på paket, och brev 
med kontanter uti, äpplen, päron, s.pette
kaka, ostar, ja väldigt mycket olikartade 
saker från dem just till det bordet. Gell 
nu stå några av der-as egna där som re
presentanter för dem alla. 

Gud vare tack för att de unga ha kom
mit med i arbetet. Det är :bönhörelse, en 
underbar hönbörelse. 

Bakom de gröna dra1perieI'Ila är buWm 
ordnad, och vid den är det rullt arbete 
hela dagen. Gud vare tack för de vänner, 
som tjänstgöra där. Det är arbetsamt och 
fordrar så mycken omtanke. 

Då vi kommo till slutet på denna dag 
och räknade samman de olika kassorna, 
dä var det en sådan spänd förväntan hos 
oss alla. Vad månne summan skulle bli? 
Den blev mycket större än vi vågat tro, 
att den val' s[önc än förra året. funno vi 
redan elen kviillen, men att den skul'le 
bli 440: - kr. mera, det blev en över
raskning. 

Nettosull1<man blev kr. 4,627: 85. 
,oet var en gripenhet bland alla dem, 

som VOl'o med då vår kassafönraltare del
gav summan, och linnerligt togo vi del uti 
den tacksägelse vår missionsföreståndare 
frambar tiU Gud. 

Så var ))högtidsdagen,)) slut, men <le in
komna medlen få nu fortsätta ut i Her
rens tjänst och vi fä säkerligen många 
flera tacksägelsestunder för dem. 

Och så, älskade vänner, fortsätta vi vi
dare, var och en pä den plats där Gud 
slällt oss. 

))Jesus Kristus är densamme i går och 
dag, sä ock i evighet.)) Lisa Blom. 

Missionstidningen Sinims Land. 
På sista sidan av -detta nummer av vår 

tidning återfinnes prenumerationsanmälan 
för 1936. Vå bedja att bär få hänvisa d'år
tm och aH fä anbefaHa Jl'Iissionstidningen 
Sinims Land i våra viinners kärleksfulla 
atanke. Herren löne var och en, som 
sjä'lv prenumererar och hjälper oss med 
aLt samla prenumeranter. 

»Hans Stjärna i Östern». 

Av vål' missionskalender ))·Hans Stjärna 
i österm), 32:a årg., fdnnes ännu ett an.f:al 
osälda ex., som vi gärna skuNe önska få 
'köpare till. Skulle ej vår tidnings läse
krets kunna hjälpa oss ytterligare där
med? Köp kalendern för egen del eller 
för andras! - För redan mottagen hjålip 
'utta'la vi vår.f: vördsamma tack. 

Trettondedag Jul 
anordnar, v. G., Svenska Missionen i Kina 
även i år kl. 11 f. m. missionshögtid i 
Betesdakyrkan, Floragatan 8, Stockholm. 
Denna missionshögtid blir på samma gånlg 
avskedsmöte för missionärsparet Carl och 
Elhel Blom. Pas·tor Fritz Peterson har 
också lova t a tt tala vid detta möte, och 
spaf1bössor för S. M. K. samt offergåvor 
mottagas taoksa:mt. 
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EHer detta möte serve-ras kyrkkaffe på 
K. F. U. M., Birger Jadsgatan 35. Mis
sionsvänner hälsas va'rmt välkomna l1iB 
bäde mötet i Betesdakyrkan och kyrkkaf
fet på K. F. U. M. På sistnämnda platsen 
kommer oCik tillfälle att beredas till aH 
giva de snart ·utresande minnesord. 

När järnvägen kOD> till Vuncheog. 

Liinge har den varit väntad, i många nr 
har den funnits på kartan, men först detta 

»trallan» framfördes med mera material. 
Lokomotivet fanns längre bort på linjen. 

Nästa dag var det livligt på det rymliga 
stationsområdet, lokomotivet signalerade 
oupphörligt och spåren lades ut. Detta 
är största järnvägsstationen södcr om 
Taiyiien och blir ett centrum för trafiken 
i södra Shansi. Ett stickspår skall byggas 
till saltdammen och senare även järnväg 
till Honan, över bergen, eller ock bilväg. 

Den 5 okt. öppnades persontrafik och 
biljetter såldes ej blott fran Yuncheng utan 
även fdln en stad 5 mil västerut. Med 
detta första tåg reste en missionärsfamilj 
på genomresa norrut. En avdelning po

»Slipers läggas ul.» Foto M. Nylin. 

år har järnvägen till Yuncheng blivit en 
verklighet. 

Under våren arbetades ivrigt på den nya 
"järnvägsbanken, grönskande vetefält för
vandlades till jordvall eller djupa schakt, 
och varjc by anmodades att bygga sitt 
stycke av den nya banan. Under somma
ren och hösten lades spå.ren ut allt när
mare våra trakter, och den 15 sept. nal
kades de Yuncheng. Vi gingo ut till sta
tionsområdet, nordväst utanför norra por
ten och 20 minuters väg fran missionssta
tionen. Massor av folk hade samlats, och 
vi följde strömmen ett stycke österut. Där 
mötte vi ett arbetslag, ~om arbetade med 
mera »kläm» än jag någonsin sett i Kina. 
Slipers bars fram, skenor lades på, skru
vades och nitades fast, och den första 

lis posterade vid tåget, och en stor skara 
människor bevittnade »det historiska ögon
blickeb), dä tåget helt sakta närmade sig 
och sedan fortsatte sin färd. Den lösa val
len fordrar stor försiktighet, varför det 
går så sakta i början. Men det kinesiska 
ordspråket säger: »Puh p'a man, Tan p'a 
chail), d. v. s.: Det gör ingenting alt det 
går sakta, bara det ej stannar! Ehuru bus
sarna nu gå fortare, är järnvägen bältre, 
ty busstrafiken är ojämn och avstannar i 
regnväder. Den indrogs f. Ö. helt och häl
let 20/10. 

Banan är smallspårig, liksom ShansJjärn
vägen förövrigt, och har ännu blott III kl. 
Vagnarna likna mest truppvagnar men ha 
bänkar efter sidorna, på ena sidan duhbla 
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rader. Småningom kOllllTIer ju allt att för
bättras. 

Vi känna att vi lwmmit i närmare berö
ring med yttre världen. Post m. m. bör 
nå oss snabbare, och vi glädjas att järnvä
gen kommit till Yuncheng. l'1-Iaria Nylin. 

Ett tack. 

Sinan Hsien den 1 nov. 1935. 

Kära Missionsvänner! Frid! 

Jag Herren skall bönhöra dem, 
Jag Israels Gud, skall icke över
giva dem. Jcs. 41: 17. 

I skolan ha vi haft det gott hittills, och 
barnen ha fått vara friska. Ett par av 
dem som slutat skolan äro sjuka, men de 
äro skilda från dc andra. Barnen räkna 
dagarne till julen, och det tvingar oss 
äldre att stanna inför tidens flykt. Kan 
jag, hoppas jag få besöka byarna norr ut, 
och då Hlr jag inte tid att skriva. Ville 
därför be om alt genom Sinims Land få 
frasnbära mitt, ja, allas \'årt tack, barn och 
medhjälpare inberäknade. Guds goda 
hand har varit över oss. Vi äro glada och 
hoppfulla vad framtiden beträffar. »För 
Gud är ingenting omöjligL» Hösten har 
vari t mindre blåsig och Jeall. En rä tt S~l 

FOl" M. )fylin. 
»Skenorna skruvas fasi.» 

Med hänsyn till V€lrt höslmöte hade vi 
bedit Gud alt om möjligt få vara i fred för· 
soldaterna samt om uppehållsväder. Båda 
delar lät Herren oss få. Bröderna Aspberg 
och ETiksson kunde också komma . Ader
ton personer döples. Dagen efter var det 
också vackert väder, men p[l nallen an
lände de stora kanonerna och artilleri. Så 
började det regna och vi trodde, att de 
skulle tvinga sig in att bo, men Herren 
lät dem dela upp sig på de fyra gräns
punkterna. Några kanoner på varje håll 
och vi voro glada. Nu pågår Loyangs 
höstmöte. Efter omständigheterna ha vi 
relativt lugnt och öppna dörrar över allt. 
Ack aU vi ock hade krafter a tt gå in ige
nom dem. 

god skörd har inbärgats. I Yuncheng ha 
de ocks[t Utlt vara friska i stort sett. De 
klena äro ju icke alt riiJma med. Det tar 
tid, om de kunna bli slarka. 

1 Tim. 6: 11. 

Eder tacksamma 
Jlaria Pettersson. 

.Andlig frukt av fruktan och fukt.> 
»Jag är förvissad om alt jag snart skall 

helt tro på Din Jesus», sade den rikaste 
affärsmannen i köpingen Oh'i~i-chen till 
sin unge avlägsne släkl!ing, k.olportören 
Wei Tsi-min. »Ja, men farbror får inte 
vänta för länge med beslutet. Det kan 
·bli för senL» - »Var inte rädd, du!» 
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Några dagar senare var Tsi-minåter kunna försöka börja predika evangelium 
på besök hos den rike affärsmannen. Då <lär. Platsen låg långt in'ne b.Jand bergen, 
sade denne: »Vet du, Tsi-min, när det omkr-ing 5 svenska mil norr -om HanC'heng. 
kommer 1ill J,ritan, så tror jag på Din Oet dröjde dock ej länge förriin evange-

Åskådare på .las/kajen. Foto M. Nylin. 

Jesus, fastän jag känner till S~I litet om listen Liu 'oeh kolportören W-ei måste fly 

honom. Näl' jag kommer hem snart, så dä'rifrån, ty .kommunisterna vara i an

skaJl jag läsa mera om honom.» - Tsi tågande. Liu vågade sedan ej tiHbaka, 

min gick glad fdn den dagens samtal. men Wei gjorde det. 

»0 Gud, jag pr-isar Dig rör att vi kanske Så en dag kommer det åter ryJ;:ten om 


Skenorna nilas. Foto M. Nylin. 

snart ska få börja se frukt av ar,betN på 
eJ·enna plats.» 

I februari deLla [Il' hade vi i tro dl,er 
bön beslutat att helt tillfälligt hyra en 
liten lä!1ienbet i köpingen Chi-:i-ehen för 
a tt en evangelist ,och en koliportör skulle 

de »röda». Wei tänkte det var bäst att 
resa hem innan han råkade i denis hän
der. När han giek 'och sade adjö till 
några sina vänner,erbjöd en hon·om att 
nästa dag med en hög, kraftig mula föra 
honom över den strida floden. - Just då 
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han reste kom en "köpman och sade: »Låt ställde till en väldig ödeliiggelse i kö
mulan bära övel' mina filtar först och pingen. Men Gud had'e räddat honom 
taga över honom sedan!» - »Ja, gärna undan t. (). m. förskräckelsen. Han var 
(1et!» sade ågaren. - Men när mulan kom jublande glad. 

l' oto M. Nylin.
Det första lokomotivet på bangården. 

mitt ,j floden, föll 
svann helt und·er 

den i ett hål 'och för
vattnet med filtarna ()ch 

allt. - »Gud vare IDv alt jag ej red på 
den nUl), sade vVei, när han såg detta . 
::lIen som väl var kom mulan upp på det 

Det törsta persontåget 

[arra igen. - Wei vågade nu ej rida 
vver, utan klädde av sig och gick över, 
ledd av någon, på ett grundare vads~äne. 
Sedan giok hela hans r·esa fint ända hem. 
:Ilen han fick senare höra, att dagen efter 
det han rest komma kommunisterna ()ch 

Några dagal' senare mötte han den rj·ke 
kö'pmannen från Ch'i-i-chen. »Nu tror jag 
verkLigen på Jesus, och det är inget tvivel 
i det. Tänk hur han ledde dig att komma 
undan faran där uppe. Det var ju bara 

Foto M. Nylin. 
avgår från Yuncheng. 

en dag innan. Och täruk .aU du inte drunk
nade med mulan! Och att jag kom und.an 
de »röda» var bara Jesu nåd. Jag hade 
just slutat att äta middag, när jag hörde 
att de sköta överallt ,i köpingen. Jag för
stod, att det var något pä tok. När jag 
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såg ut på gat.an, sprang folk i alla rikt
ningaroch kommunisterna jagade dem. 
Jag slängde igen dörren och rusade till 
min bakport. Men där 'bakom uppe på 
höjd-en var det fullt av de röda . Vad 
skuUe jag taga mig till? Jag var som i 
en råttfälla. Jag föl! ned på knä och ro
pade: »Jesus, Gud, hjälp nllig!» Jag var 
dödligt r ä dd. Men så hörde jag, att det 
var l'Ugnt ute 'På gatan framför min buti,k. 
Jag tittade ut och såg ingen. I ett nu 
rusade jag ut rätt över vägen nedför en 
liten backe ,ooh in i elt stort majsfält. 
Komm'Unisterna 'hade selt mig och jag 
hÖr·de mänga ro,pa: »Ean smet in i majs
fältet, - sält efter honom!» Under tiden 
kröp jag så fort jag kund·e .där inne ,i 
fältet. Va ttnet gick mig över knäna, och 
skorna hade fastnat i leran, men vad 
gjorde det, när det gällde livet. När jag 
kommit långt in på mitt eget fält, sa tte 
jag mig darrande av ångest i leran och 
vänt.ade. Men jag bad, ,o, så jag bad tm 
till Jesus, Gud. Och han ·hörde mig, ty 
inne i majsfälten grepo kommunisterna 
sex-sju andra men inte mig. På kvällen 
när det mönknat var jag genomfrusen och 
genomhungl"ig. Med skydd av mörkret 
simmade jag Övcr floden och smög mig 
sakta uppför backarna för a tt på höjden 
mitt emot söka någon familj, i vars grotla 
jag kunde få bo öv,er natten. Jag var bar
fota, ty skorna voro kvar i leran i majs
fältet, och det gjorde så ,ont i fötterna, 
där jag gick på den ojämna vägen. Vid 
den första människoboning'cn tyokte jag 
att de röda voro där inne, så jag v~tgacle 
ej knacka p å. Jag fick g~\ 2 kilometer till, 
ä nda upp tU! berge ts topP. innan jag kom 
Hll nästa hem, där jag fick stanna. Då 
var jag trött. 

Nästa dag kunde jag där uppifrån se 
hur de röda härjade, bl'ändeoeh ödelade 
i köpingen där nere p i'! andr,a sidan flo
den. Fastän jag var vettslo'ämd för a tt 
de skulle ko.mma -dit jag var, var jag för 
trött för att fortsätt a min flykt. - Som 
väl var skrämd e ett rykte nästa mo rgon 
i väg dc röda . Då skyndade jag mig till
baka. De sex-sju andra slora ,affärernas 
~igare hade allla blIivit tagna och bort-
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förda med 'Undantag av eH par som de 
redan döda t. Men jag blev räddad. Det 
var J,esus, som gj-orde det. - Jag v,åg ;3. de 
doclc ej stanna länge av fruktan för att 
kommunisterna skulle komma tillbaka, så 
jag tog bara litet pengar och kläder med 
mig, stängde huset ·och butiken och skyn
dade mig hit ner till Hancheng-slä tten. 
Dch hade det inte varit J.esus, som räddat 
mig, så hade jag ,j dag säkert varit dödad. 
Du, Tsi-min, skaffa mig en Bibel och ,kom 
till min hemby och hjälp mig och hela 
min familj aH Hira· känna och taga emot 
Jesus. Han är Gud' och jag v-ill tillhöra 
honom!» 

Med j'Ubla·nde glädje berä ttade kol'Por
tören Wei Tsi-min detta för mig, 'och båda 
föllo vi ned och tackade Gud för vad han 
gjort. Underbart ä r det ~ våra ögon. Men 
han heter ju Underbar, och hans vägar 
och sätt att frälsa människor äro ju oänd
ligt många och under·bara. Men att han 
skulle behöva låta J;:öpingens rikaste af
färsman sitta barfota och frysa en hah' 
dag i lerv,atten för att få frälsa ·honom, 
-det var ett underbart s,ätt. 

Hoyang den 9 september 1935. 
il;Jarlin Bergling. 

Den okände förkunnaren. 
Mina kamrater hade farit upp till ber

gcn. Jag var ensam kvar i staden . Kväl
len var mörk och luften kvaImig. Det v,ar 
ju lilct sv'alare uppe på det pla<tta taket , 
och därför sa lle jag mig där och betrak
tade himlavalvet, där stjärnbild'en skorpio
nen då och då blev synlig, då någDn reva 
uppstod i molnen. En an ti-engelsk våg 
hade följ<[ på den anti-kristna. Agi1ationen 
hade v-a rH mycket s.tark i s taden. Overa'llt 
på murarna voro uppsatta p]aka t och från 
alla håll .hördes förbann1elser över främ
lingarna. Att söka förklara eller anföra 
något till sitt försv,ar hade vari,t fåfäng 
möda. 

Mot ös ter, ett stycke ,bortom några åk
rar, syntes sjukhuset matt ·avteckna si'g 
dimman. Västerut låg exercisfäl<tet, där 
rekryterna från tidigt tidl sent ä-vade sig i 

i 
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vapnens bruk. Ännu i denna sena timme 
blåstes signalerna, tiIls den sista utdragna 
signalen ljä-d, ooh allt blev tysrt och stHla. 
En hednisk stad kan ej annat än väcka 
samma känsla hos en J'esu lärjunge, som 
fyllde Mäsrtarens hjärta, då han grät över 
Jerusalem oC'h då han med skärpa be
stratfade städerna J GaIiIeen. 

Ett helt århundr-ades missionsverksam
het med växlande framgångar och mot
gångar; liv som offrats på a'l·taret, liv som 
slitits ut i tjänsrten, om detta påminte ·det 
oansenliga templet, som man knappt kun
de skönja i mörkret. En liten skar,a, ett 
svagt folk, som detta hus represen<terade, 
och så många ooh SvåIilösta problem, som 
aldrig saknades, den allmänna främIings
fientliga andan från alla håll, nationalism 
som ofta tog sig uttryck även i de krist
nas vittnesbörd och liv, brist på ledare 
och svaghet hos de kristna, sådant träng
de sig på sinnet 000 sekunderades av åsk
dundret i skyn. 

I nattens stihlhet hördes ej längre de 
hesa rösterna aven hop pojkar, som ut
slungade förbannelser över utlänningarna, 
men däremot uppiångade jag ens·taka ord 
och yttranden sådana som dessa: Sy.ndare 
- Adam - i synd född - förbrytelse 
emot den store Guden - född på nytt 
myc'ket viktigt - världen förgås - o. s. v. 
Ett ord då, åter ett annat, en mening nu 
och då. Jag lyssnade. Där förkunnades 
den gamla sanningen och detta med ny 
kraft. Det var tydligt, att där talades 
om människans fall och om hennes hjälp
lösa läge, och förkunnaren blev t y d Ji.gen 
allt ivrilgare, och han utropade klart hör
bart: Jesus har dött för dig. Jesus kan 
fräls-a dig. Men vem v'ar väl förkunnaren. 
Jag hörde tydligt, att det ej var den sko
lade talaren, vår diakon, ej heJler var det 
evangelisten. Hade jag väl hört den rÖs.ten 

i kape1J.et eller vid våm bönemöten? Nej, 
rösten v·ar alldeles okänd. SäJkert var att 
förkunnaren hade fått gehör hos åhörarna. 
Värmen i hans tal var sådan, som endast 
uppmärksamma lyssnare framalstra. Vem 
kunde det vara, som t,al·ade så? 

Det var en okänd pr·edikant. ViJe Guds 
välsignelse över honom. Och lyssnarna 
voro lika okända. Gud väilsigne även dem. 

Långt bOl"t hörd·es från tornet nattvak
tens gong-,gong. Nattens väkter hade 
börjat. 

Väktare, vad lidel' natten? Väktare, 
vad lider tiden? 

»Guds rike kommer ioke på sådanrt: sält, 
att det kan förnimmas med ögonen.» Luk. 
17: 20. Då j-ag den kväalen gick till vila 
lyste srtjärnorna. De tycktes säga: »De 
som undervisat många tiH rättfärd,ighet 
skola skina som stjärnor i evighet.» 

Och aLla problem försvunno och blevo 
till in tet. Gud har sina egna arhetare. 

(ö:versä~tning fr. eng. av E. F.) 

Insänd litteratur. 
PIlLESTINA FORR OCH NU. Av Birger Per

now. Israelsmissionens Andelsförenings Bok
förlag, Stockbol:m. Illustr. 150 sid. Pris 
häfl. Kr. 2: 75, klotb. Kr. 4:-. 

Författarens önskemål, att denna skild'ring 
av bans besö,k i det heliga landet måtte för
hjälpa täsaren tit! större förtrogenhet med de 
heliga orterna, till fastare tro på det profetiska 
ordet och till större kärlek till lSl'ael 000 1s
raelsmissionen, vinnes hett visst genom Ws
ningen av denna synnerligen väl skrivna och 
läI"Olika bok. E. F. 

STJARNAN FRAN BETLEHEM. Utgiven av 
Svenska Kyrkans Missionsstyrelse, Uppsala. 
Redigerad av pastor Sigfl'id Atm. Pris 40 
öre. 

Rikt och vackert iltusu'erad. Hälsad väJ.kom
men i barnens värld. E. F. 

REDOVISNINGAR 
för IDedel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under nov. 1935. 

Allmänna MIssionsmedel. 126G. »Herrens tionde», A. S" Karlskl"ona, 10 
12G7. Kollekt i Skillingaryd. gm A. W., 42 :;0 

12G3. K. Fr. S., Vinslöf, »avb. å skuld» 150: - 12G8. » i Fryelc, gm C. O., 12 28 
1264. J. G., Stockholm. 10: - 1269. » i Broby, gm d:o. 35 

http:kape1J.et
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1270, }) Tackoffer», ViirnaJllo, 40: - 1333. Lilla Paul T" "rörsta gåvan till 
1271. E. l"l_o, VärlLamo, 30: - missionen, dopuag'eu 10/ U 1935» 10: 
12n Kinesl!rnas vänner , Yiil'uaTllo, gm 1337. »Ett tackoffer» 100: 

,J. 1'" ;JOO: - lil3~, J. H" en blomma å Axel IIalll10.s 
1273, , Offer i Yärnarno, gm d:o 66: ilS grav 5: 
1274, Kollekt av söndagsskolburn 133~ . E. S. K, Mariestad, [iit!elsedag,

'l'ällIlÖ, gm G. E. iL, 10: ~ blornIDor ~n: 
]~l;). D, S" Skellefteå, }(l: 1:140. B, J " )Iariestatl , d: o 30: 
1276, A. B., Stockholm, lO: _. 1341. Lilla sy föreningen i 31agra, gOl 
1277. R, L" Stuekholrn lO: -  M, H, 200: 
127~, F l!'" A!lpelviJ,en jO: - n42, Hj, T .. BjursåR 10: 
12/n, Kinakretsen i Göteborg, gm K. Il. 110: - 1343. l stället för blolumor på Axel Hah
1280. A, J" K A.. A. E" i stället fiir nes grav, från v>lnneu Ii, L. Alm

blommor vid Axel Hahnes bår, I,y , gm A. H., Karlskrona 10 : 
Ps. 17: 15 l:) : - J:JH. »Från Kerstin », i stället [Öl' blom· 

1281. A, och M, L .. i ställ et föl' blommor mor på Axel Hahlles grav !i:
vid Axel Hahne" bår 5:- 1343. L H" !:;tockhulm ;>[1: 

1282, A, och A. B., i stället för blommor 1~4G. Koll ek t i Hörle, gm G, S" Hörle JO: 
vid Axel Rahnes bår 1:/47 , » j Kläck eberg'a, gnl .L1\.. L" 

1283. l!pp~vonp.l~:"l distr. av le F. 11. J\I., Kläekeberga 30: 
till )[orri 8 B erglings underh, l",(S , JCoJlckt vid l'vUs!=;ionsafton i Kalmar 

1281. E. W" Söderhamn E. II" Kalmar . 
128(;, C, och E. B.. i stället för blommo" P49. Kollekt i Bellehemskapellet, Kal· 

vid Axp.J Rahne" bår ;}:- mal'. gm d:o f,;): 
1287, 'l'ill Gösta Go;;s under håll, fr, A, 0" A, A., Kal","r 10: 

Göteborg no: - Från Missionsafton i A1)lerycI , gm 
12RR, »En Lunk» ~;); - il, A,. Brömsebro .30: 
12~J. Vid lFi.nkmöte i Lund 2;; / 10 18: - 1~':;2, Kollekt j liråbo 17: 13 
12~2. Malmö·Länkarncs Sparbössa, 13;;3 . i Kristdala 7: 13

28/10, 2 Kor, 8: l'l lon: - 1:1':;4. i Malghultskog' g-m A, D , :3 : JO 
12D3. Vid Länkmöte i Klippan .UIlO, till 1;)55. » i Sauuen (): SS 

Hanna Lundbergs underh . lo: - liJ':;(i, S, A., Kristdala 10: 
1294, A, S., Kurlsl<rona. i stället föl' 13GO. M. B" i stället rör bloJ\lmor å Axel 

blommor å Axel Hahnes b.~r ;"'j : - Hahnes grav 5: 
12D5, KoJl.okt i Grytgöl 22: - 13G1. K. n., Tranås, d:u 10: -
UDr.. i Grebo G: 30 1362, !:;tora Aby östra 8yförcD ing·. Ocles
1297. vid syföl'cn. i V~irna 10: - hUg, gm C. G . .T. 110 :,
1298. » i Heda kyrka 3: -, i Rök 13(;'J. »ITerl'en bchi;ver de n » 3,473: Hl, 

6: "O !): ;)0 13(;6, Till Axe l IIahnes minne 5:
1299, » i Tjurtorp, Rök 17:- 13Gi, Kollekt i Ljungb)' 20: 42 
ljOO. Vid hesök i ödeshög ~): - UGS, » i V;iraboda 10:
1301. Kollekt i Olmstad 24: 40 liJG!l. '/, lwllekt i Lidhult 12: 30 
1302. i Skärstads N. ~Iissionshus Jl: GO 1U70. Kollekt i 'forpa B: 11 
130,3. i Äng 10: - 1371. Hesebidrag b'an KinaJ,retsen 
1304. i Ekekull 25: - Ljuugby 25: 

1372. A, F. F-n. l'Irika 2: 7.j1305. " i Skede 7: 
1301;' i Holsby l :n;). ~lcll ers ta K, F. l'. M:s distrikt, (iII13 : 20 
1307. » i Vetlnndll il': ao Malte Riugurrgs underj!. 750: 
BOR. i Björkö !): "O 1374. Frän Ulrikrlalg ~1issionsröl'eui ng, 

130~, FIIlllil:ien K" Euder)'d, et t tndiOHcr g'm D, K., Ekenåss,jöu '15: 
på Fal'~ och Petrus grav ;) .~): - HÖklcns oJ'Ieriusamlillg 10/11, från 

1jl0, )f. .J., d:o 15: - l(jn ~st;rnas Viianer, .JÖnkÖping 425: 
1311, ~{nrin och .Joel, ett iaekoJfcr pu »Enl igt löfte å.t lIel'l'c n rör hans 

-)lorfars och Petrus g"1':1 v :1:- hjc.ilv» 50: 
1:1/7, ", II orrens tionde», L, II, 7: -

rus grav !l:
13, H . L " ett t:wkofl'er på Furs och Pcl

l il 78, >;. Uve }) - :7:!. 
1313. Kollekt i Fl'erlriksdaJ )7: ,10 1379. 'l' , S ., Hebr , 13: 8 5: 
131·1. Malmbiieks ~Iissi o nsfiirellillg' 2~: - TaBU, N. N, i Dalorn 100 : 
1i115. Kollekt i Malmbiick Hl: 50 ]:l.~ l. ) En länk 15: 
1316. Jlok~ Missiollsförening lO: - 13~2, Fryele k y rkliga missiullSUl'betsför
1317. H . S" Rok ~O: - ening", gUl C. O. lU: 
1~18. B, 'l' " Rok ;-):- 1:1813. »En syster») 10: 
1319. ~lis~ion~förening (' n i Svennarum l '" - 13",1. Från Nye Missionsförening, gm 
1320. tio ~L K:s böucdng i Karlskl'Ollrl, E , A " .'iye 50: 

ur sparbössan ·14: 10 1:18;;, :M. P., Avesta 10: 
1321. R, och W. L ., Norrköping. istiill c· t M,iG. 8parböss~rn"dcl frun Kiualäukar i 

för blommor å Axel Halme> Nir 10: - örebro, gm B. 1.1. 
1322. K . och A, N" KRrlskronn , d:o l'" - lj67, Kollekt. i Karlbo Skola, Krylbo, 
1323. G, O., d:o .-): - gm U, n, 24.: 17 
1324. E. K, Sävsjö 40: - 1'J88 , » i Kr)' !bo Kapell, gm d:o 12: 83 
1325. Q. G. »Taekoffer » 15: . 13Sl), G, D., Krylbo, resebidrag 13: 
1327 , "Ett t,ack » l;': - 1390, Kollekt i Sala missionsk)'l'ku, g'ffi 
132S. K, och B, F" Storiillgen, i stiillct K. A. A " Sa la 95: ,.Je 

för blommor å Axel Ha.hnes gmv lO: - 13~1. )) i ul'uyuns luissiollShus, gnl 
1329. A. J" SpöIand ~5: - d:n 29: 0.Je 

1j92.1330, M. och E " i stället för en blomma. fl K .J.. Sala il: 
..\xel H a hnes ~rav !'i:- 1:19:1. 0, G, 10: 

1332. E. J" Boden, till J, Aspbergs Uu· 1~H4. Kollekt i FluncIborn 16/ 11 S: 
derhåll 100: - 1395, i lTrycksbo 17/11 20: s:; 

1:1;13, Från vänner i Kinakretsen oeh Län l!)~G. » 1>å K, F, 1:. ;\1., Falun, 
karne i Göteborg', i sl.iillet rör 17 / 11 3G: 
hloIDtllO". il.. 1:.\xeL Halllll~ s grav, 13D.. En hloIllma på Axel Rabnes graV'
g'1lI A, G, G;;:- från några ganlla vänner \ KumLa 3:1; 
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1398. ToftCl'yds missionsförening, Skil 
[ingllryd, gm A. F. 100: 

1399. K ollekt vid Nath. Engbäcks besök 
i Vä rna, gm M. L. 4: 

1400. Kollekt vid C. Bloms besök i örebro 
26/10, gm S. J . 

1401. Kollekt å K. F. U. M. vid N. Eng
bäeks besök i örebro 16/11 11: 50 

1402. Kollekt vid Kinamöte örebro 
Ii /11 189: 01 

1403. Minnesblomma å Axel Habnes bår 
från fam. K, Kumla 20 : 

1404. Mellersta K. F. U. M. distr. till 
Malte Ringbergs underh. 250 : 

1405. Från Bjurbäcks missionsförsam
liug, gm L. }'. H., lljurbäek 2;;: 

1406. De Ungas Förbund, Gl'ebo, gUl
E. W-n 20:

1407. Skördefästmedel från De Ungas
Förbund, Onnestad, gm O. D . S. 100:

1409. A. L., Svartskatan, till Selfl'id 
Erikssons uuderh. 3: 

1410. Möröns gamla Lutberska försam
ling, till Selfriel 1!;rikssons un
derh. 20: 

14Il. Böneriugen, Mörön, till el:o 15: 
H12. »1!;tt liilte» LOOO: 
1413. 'fill Hanna Wangs nnderh., fråu 

S. och 111. S., Ostersund 100: 
1414. En blomma å Axel Rabnes grav 

fr im gamla vänueu H. L. 10: 
1415. E. A., l)nrtille 10 : 
1416. Onämnd • 100: 
1417. 	 L H., en blomma pa Axel Habnes 10:

gru v ~:-
1420. "J. S. " 	 U 
1421. Kinagruppen i Göteborgs Te F. . 

K., till Lisa Gustafssous underh. L2~~: = 
1422. M. H., Umeå 
1423. S. J., Sjömarken, gm M. P., Sjö 

roarkC'1l 25: 
1424. I\:. N., Götoborg _ :2:): 
1426. 8yförcniugarna för S . }i... I\... och 

och K.illuliillkarnes for~alJnJng' j4."2-'" 0-. 

t 
Stock holm 22/11 o "" 

1427. "Herrens tiouue» 175: 
1428. E. och M. E., Vingåker, till Inge

borg Aekzells underh. 1.:;00: 
1429. I 	 stiillet föl' blommor till )lis;;ionär

Axel Hahnes bAr, L. L., Uppsala 10:
1430. D:o från A. H., Klippau :;: 
1432. A . W., 8tockholm ;JOO:
1433. 1\1. B., ![jo :J : 
H34. Onnestads nona syförening' 20: 
143:;. O. TJ., BrötjClllark 20: 
H36. Kollekt vid möte i Linköping 24 / 11, 

gm 1. J. ... ·17:
1439. Hännaryds arbetsforenmg, gm C. 

A . K., Ekenässjön JO: 
1440. . »RCl.-rens tiondu » 25: 
1441. Kollekt i Äsaka, gm K. A. G., 

Asaka 22: OG 
1442. »Tack rÖI' påminnelsen om FiL ·1: -b 1~: = 
1-146. A. Z., Hälsingborg 3: 77 
1447. I Jesu namn, H. K., Lund 
1448. Radiokollekt 20: 
1449. D:o ö: 
14:;0. Eftersköru till fÖ"siiljningen Ii: 
145L Radiokollekt från Länkar i Klippan H,,
1152. D:o från IL G., Jugansho 5: 
145a. Från Erstorps ungdomsförening, 

gm R. E. l<'inspång 100: 
1454. G. K., Björköby 20 : _ . 
1455. A . M., Hemse lU: 
1456. .J. S., Föreningen K. K., Väners

borg, gm E. L. 100: 
1457. Radiokollokt från tacksamma Skel

lefteäHillkar 30: 
1458. Sparbössemedel oeh kollekter 

Boda. Värmland, gm K . G. R . 62: 
1459. Radiokollekt från Länknme 

U61. D:o plus spur!lössemcdel från Län
karne i Uppsala 40: 

1462. E1ters körd till försiiljuiugen 10 : 
146;~. N. G., Etelhem 80: 
141;5. Del av J. ·F. Möller, Ställberg, 

t.est.amente 447: 02 
1466. Av R e lona SUlldins missionsfond 25: 
1467. S . or h D. S., Maurit.zberg 15: 
146R. O. )-1., O"iken 11: 47 
1470. Onämnd 7: 

Kr. 19.811: 17 

S. M. K:s Pensionsfond. 

85: 

Kr. 	 85 : 

Särskild a änuamål. 

126j. lliils ingborgs Barnmissiousföreniug, 
j ulgitvn till Sin-me i, i Siuau, gm 
A. A. 	 5:

128:>. Vesta och Hjort.sberga syförening, 
till Maria Nyliu a Lt anv. efter 
gottt. gm V . L. 50: 

1289. Till J'; rik Malm, att anv. efter gottf. 
från A. P. U., Grebo 10: 

1290. Daggryningen i K. 11'1. A., till fliek- . 
s kolol'Oa i Kiua 3.000: 

1.326. 	 Till bibelkvinnan ilo-Hsiaugs i 
Isbib , underhåll, från E. K. Gbg. 17<,: 

133L Syföreningen nr. l , Stockholm, till 
bibelkvinnas underb. i Loyang 6,: OG 

VJ34. 	 :Martin Bergling, för Ni chuan , 'fran 
"Dorens " fören. Skien Il6: 

133G. S. '1' ., Noekeby, till bibelkvinna i 
Yuogtsi 50: 

1;);;7. r. F .. Kristdala, till Maria Petters
sons bUrJlh"rn 10: 

1358. L ~. , Kristdala, till d:o 5: 
1359. K L., Kristdala, till d :o 10: 
1364. ;\. S., Adelsö, till d :o 50: 
1408. Till Maria Nylin, att anv. efter 

gotlt., fr . E. P . Lindesberg 13: 
1418. l\L O., till Maria Pettersson, alt 

anv. efter gott!. 50: 
1419. R . L., till d :0, för barnhemmet . 100:
1425. K . N., Göteborg. föl' ovangelist , 

L. H. Linders tjänst 25: 
U31. L. i\L F. till Kvinno- oeh bibelsko

lan i Ynncheng 3.153: 10 
1437. I. A . M., till deras tre evangelisters 

underh å ll 300: 
1438. il. H., till barnhemmet i Sinan, gm

L. O. . 10:
lH3. Från Sky ttmons skola, till Hanna 

Wang', att anv. till barnmissionen 15:
1444. S . A. A ., l<'igeholm, till :Mari", Pet.

tersson, att anv. efter gottr. 2;:; : 
1445. Sparbössernodol fr . Luleå K. F . U. 

;\>1., till J. Aspberg att anv. eft. 
gottf. 	 18: Oi 

1464. 	 D . P., Tingsryd, till Ingeborg Aek
zell, att a nv . efter gottf. 15: 

1469. Till Nils Sty relius, för Kuo-Meng
ens lluderh., fr . A. J., Köping 75: 

Allmänna Mlssionsmcdel 19.814: 17 
S. 1\1. K:s Pensionsfond 85:
Särskilda Ändamål 7.349: 20 

SOUl_ma under nov. mån. Kr. 27.248: 37 

Med v an"t tack tm varje givare! 

:'.[,1 Irll Ö ~2: - ""roel underbara gärningar bönhör du oss 
1460. D:o, G. D., Krylbo 10: - rättfärdighet , du vår friilsnings Gud. l> Ps. 65: 6. 

i 
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P r e n Il m e r a t i o n s a n m ä l a D. 

lJnder fyratio år har MISSIONSTIn
NI~GEN SINIMS LAND efter den nåd 
Gud givit sökt förmedla förhindelsen mel
lan missions-fältet i Kina och hemlandet; 
med iiI' 1936 börjar tidningens 41:a år
gång. PÖl' all u'P'pmuntran, som i det för
Hutna kommit oss till del, Mo vi mycket 
tilcksamma, och vi ,bedja, att vi och vår 
tidning även undcr kommande dagar må 
,M vara föremål för missionsvännernas 
kär<leksfulla bistånd och förbön. 

i\Iissionstidnlingen Sinims Land utkom
mer v. G. även under år 1936 med 20 
nummer enligt samma plan som under 
föregående år. Vi hoppas alltså att kunna 
införa uppbyggelseartiklar, meddelanden 
ir,ån f.ältet och från hemarbetet samt för 
ungdom särski-lt avsedda artiklar m. m. 
Vi våga, på grund av mottagna vittnes
börd därom, tro, att vår tidning Hl,tt vara 
"bH välsignelse föl' 'läsekretsen, och vår 
uppriktiga önskan är, a tt den genom Guds 
nåd alltfort skall få förmedla välsignelse, 
,mana till fÖl"bön och stänka intresset för 
gerrens verk särskilt på det fäH, som bli
vit anförtrott åt Svenska Missionen i Kina. 

Med tanke på årsskiftet ville vi nu till 
alla våra vänner rikta en innerlig vädjan 
om hjälp i och för tidningens spridning. 
Innerligt hoppas. vi, att alla det gångna 
årets prenumeranter så fort som möjligt 
förnya prenumerationen. Och synnerldgen 
tacksamma äro vi även för nya prenume
nmter. Si\som missionsorganisation äro vi 
i hög grad beroende a v vflr ti.dning då det 
gä11er att sprida kunska.p om arbetets ut

veckling och förhållandena i övrigt på 
fältet och att härigenom väaka samt stärka 
ir::tresse och mana till förbön. V,åra per
sonliga krafter, som kunna ägna sig åt 
denna uppgift, äro ju så få. Däroför rikta 
vi till våra prenumerantsamiare yål't allra 
varmaste tack och önska att Herren må 
giva många nåd oc'h kraft till att tjäna 
i denna uppgift. 

Tidningen kostar: he<lt år kr. 2: 25, tre 
kvartal kr. l: 75, halvär lu. 1: 25, ett kvar
tal kr. O: 90. Sänd till utlandet kostar tid
ningen kr. 2: 75 pr år. 

Prenumeration kan verkställas både på 
postkontoren och på Sv. Missionens i Klina 
exp., Drottninggatan 55, Stockholm. Vid 
prenumeration ,på postkontoren måste 
hela namnet: »Missionstidningen Sinims 
Land,» angIivas. Enligt nuvarande bestäm
melser för posl~befordringsavgifter blir det 
cmel'lertid för Missionen fördelaikligare om 
prenumeration verkställes fl vår exp., var
för vi sä<rskilt anbefalla detta tilJvä'ga
gångssätt. I så fall sändes tidningen, om 
så önskas, även i enstaka exemplar, så
som utgivarekorsband tiH de olikå pre
numeranterna. 

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

PrenumerantsamIare, som verkställa 
prenumeration å närmaste 'postkontor, er
hålla mot insändande till expo av postens 
kvittenser kr. 2: 25 för vade B-tal ex., 
men då intet fri.exem'Plar. 

Provexemplar erhåHas gralis från ex
peditionen. Redaktionen. 

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

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

INNEHÅLL: 

Haven tro på Gud. - J. Lindberg 70 år. - Den 22/11 1935. - Från Red. och 

Exp. - .Från missionärerna. - Den okiindc förkunnaren. - Insänd litteratur. -


RedovisnJng. 

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

Stockholm 193;;. Sven.kR Tryckerinktiebola~et. 
36406 
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ANSVARIG urGIVARE: E. FOLKE. 

"g{ngefn sade tiff dem: 

'CVa1'en icke fÖ1'sk1'äckta. 

Se, jag 6åda1' ede1' en 

stop gfädje, som ·skaff 

vede1'fapa s a{[t fofket. 

CUy idag /ja1' en 911'äfsa1'e 

6fivit född åt ede1" ... " 
L uk. 2:10, 11 . 
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G Å V A N. 

Vi älska att i juletid sjunga: »Jesus 

är gåvan given ' åt jorden. Gud denna 
gåva åt syndare ger». Julen är gåvor

nas högtid och därmed är den i sär
skild mening glädjens högtid. Det är 

då ej endast mottagarne, som få känna 

glädje, utan även givarne. Givare och 

mottagare mötas i förväntansfull gläd
je. Mitt i midvintermörkret blir det 

så förunderligt varmt och ljust, ty en 
annan sol än den naturliga utstrålar 
då en sällsam glans, den uppoffrande 
kärlekens strålglans, och skapar en 
outsäglig glädje. Och så belyses för 
oss den fullkomliga kärlek, som gjor
de, att han' blev den store Giv>aren. Re
dan innan världens grund blev lagd 
utsågs hans gåva i Guds eviga rådslut. 
Ende S.onen ville bli gåvan. Och 
denna Sonens vilja i underbar .samklang 
med Faderns vilja förblev oförändrad 
under alla tidens skiften. Guds nådes
löften ha alltid förblivit fasta. Därför 
heter det om gåvans givare: »En tro
fast Gud är han». Och vidare: »Her
ren är god, hans nåd varar evinnerli
gen - och hans trofasthet från släkte 
till slä'kte ». Den grund, på vilken löf
tet om gåvan vilade, har ej av något 
kunnat rubbas. Och därför att det är 
så fast ovanifrån och så ljust ovan
ifrån, därför blir julen såsom det syn
liga uttrycket därför en så underbart 
ljus och rik högtid. Det är Gud, som 
här träder oss till mötes som givare, 
och hans gåva är det dyrbaraste han 
äger: Sin kärleks Son. 

Vilket sinne möter han väl då hos 
oss, som oon utkorat till att vara mot
tagare? Glädja·s vi väl över att få 

mottaga, såsom han glädes över att få 

giva? Är vårt hjärta fullt a·v förvän
tan inför honom? Under julen kommet 
mång>a större och mindre gåvor från 
människor oss till del, och de fröjda 
våra hjärtan, ty kärlek är det enda, 
som kan mätta ett människohjärtas 
hunger. Skulle då ej den store giva
ren, då han bjuder oss sin oförlikneliga 
gåva, hos oss finna mottagliga och 
tacksamma hjärtan? 

Gud ger denna sin gåva åt syndare, 
åt sådana, som inför honom äro brotts
liga, orena, avskyvärda, straffvärda, 
till 'sinnet hans fiender. - Vilken un
derbar kärlek. Apostelns ord träder 
oss här till mötes: Gud bevisar sin 
kärlek till oss däri, att Kristus dog 
för oss medan vi ännu voro syndare. 

Ställes vi som mottagare bredvid 
den store givaren, hur ömkliga äro vi 
ej då! Men oon ställer oss ej vid 
skampålen, utan han sluter oss i Fa
dersfamnen, och så låter han gåvorna 
strömma över oss: klädnaden, den 
yppersta klädnaden, frälsningens kläd
nad; rättfärdighetens mantel. Förloss
ningen genom hans blod, syndarnas 
förlåtelse efter hans nåds rikedom, 
barnaskap hos Gud, arvedel med Kris
tus, Guds helige Ande såsom vän och 
hjälpare, allt skänkes åt oss som fri 
gåva. Sådan bjuder han sig åt oss, 
och sådan är den gåva han medför. 
Frälsaren, frälsningen, livet, det eviga 
livet, härligheten, den eviga salighe
ten. »Vad intet öga har sett och intet 
öra har hört och vad ingen människas 
hjärta har kunnat tänka, vad Gud har 
berett åt dem som älska honom » (I 
Kor. 2: 9). 
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Om allt .detta vill julljusen, som 
tändas i mörkret, tala, om allt detta 
tala julsångerna, julgåvorna, de fest
ligt dukade julborden, men först och 
sist julevangeliet utan vilket ingen 
verklig jul kan firas. Det blir högtid, 
då vi åter få i tankarna vallfärda till 
Betlehem för att där skåda undret, 
Guds Son, världarnes herre, som ett 
hjälplöst barn, liggande i en krubba, 
av-klädd icke blott all himmelsk utan 
även all jordisk härlighet, och där i 
ödmjuk tillbedjan få säga: Så älskade 
Gud världen, så älskar Gud mig. Inne
börden av att han så utMottade sig 
själv kunna vi aldrig fatta. Det var 
kronan på allt vad kärlek och barm
härtighet heter. Att möta denna kär
lek därtill räcka inga andra mått än 
de himmelska. Därför skOlla vi först då 
kunna i fullaste mening fira julens 
högtid, då vi inför tronen få förena 
våra röster med den himmelska här
skaran och prisa vår Gud för hans out
sägliga gåva. 

Erik Folke. 

J U L. 
Nu tindra mång tusende strålande ljus 

Till Frälsarens heliga minne; 

Det skimrar i slott och i tattigmans hus, 

Ty julen, den kära, är inne. 

Och barnen de jubla och lyssna till 


orden 
Om Betlehems herdar, som vaktade 

hjorden, 
Och sljärnan, som lyste, och männen 

från fjärran . 
Och änglarnes skaror, som lovade 

Herren . 

Välkommen, du milda, du saliga {est 
Du glans av den himmelska friden! 
Välkommen, o Jesus, all bliva vår gäst 
Och lyfta våri hopp över tiden; 
Dess yrande (lärd och dess larmande 

vimmel 
Vill dåra vårt hjärta ,och röva vår 

himmel. 
Kom Herre, din kärlek allena kan liva, 
Oss frälsning, förlossning och salighet 

giva! 

C. B-g. 
lUr Saoningsvillnd år 1894). 

Herrens martyrskara. 
novembernumret av tidskriften Chine

se Recorder, utgiven i Shanghai, förekom
mer en förteclming på de protestantiska 
missionärer, som fallit i de rödas händer 
sedan aug. 1929. Vi finna därav att undel' 
tid en aug. 1929 till maj 1930 tl'etton per
soner blivit bortförda i fångenskap, därav 
fem ogifta män, fyra ogifta kvinnor samt 
två gifta par. Bland de ogifta kvinnorna 
läsa vi namnen fröken A. A. H.' Hedengren, 
fröken E. E. Ingman och frö!<en E. Cajan
der, tre finska missionärer. De två första 
av dessa blevo dödade och den tredje av
led i fångenskapen, Sex blevo efter 
längre eller ]wrtare tid frigivna . Ytter
Iigal'e två manliga blevo dödade. 

Från maj till 25 nov. samma år, 1930, 
blevo ytterligare 14 missionärer gripna 
och bor tförda i fångenskap. Ibland dessa 
nämnes en familj, man, hustru och två 
barn. Ibland namnen på de nio kvinnor, 
som nämnas, synes fyra vara skandinaver. 
Tre ljöto martyrdöden. Av dessa hölls 
missionär Bert Nelsen två år i fångenskap 
till hans liv ändades, huru är okänt. 

Frän ma rs 1931 till den 29 d ec. samma 
år upptager listan 10 namn, därav fyra 
tydligen skandinaver. Fyra av de fångna 
voro kvinnor. Tre blevo mördade. Ett par 
av männen höll os flera månader i Hll1gen
skap. 
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från 12 maj 1932 till 23 juli samma år 
blevo sju personer gJ"ipna av <;le röda. Där
ibland läsa vi namnen Vilmer och Törn
vall. Tre dödades. Under följande år 1933 
råkade endast 'en dan~k missionär i Feng
lien i fångenskap men frigavs efter sex 
månader. . 

I fjol fr&n 8 maj till årets slut angiver 
listan sju namn därav endast t vå kvinnor. 
Tre av dem ha blivit dödade, och en be
finner sig änn u i fångenskap. 

överfallen ha skett över hela landet i 
tolv olika provinser. Ingen kan väl före
ställa sig vilka oerhörda lidanden dessa 
våra fångna syskon haft att genomgå, slä
pade, som de blivit från plats till plats i 
otillgängliga bergstrakter, under hunger, 
köld och hetta, under misshandling, i sjuk
dom och allehanda obeshivbara lidanden. 
Ja, Herren har också i denna tid sådana 
själar som världen icke är värdig att hysa . 
Det är ett i högsta grad anmärkningsvärt 
fal(tum, att Kristi församling på jorden nu 
genomlever en martyr tid större och mera 
vidsträckt · än under någon annan tid. I 
denna skara av blodsvittnen, befinner sig 
ej blott missionärer och medlemmar av de 
gamla kristna kyrkorna utan även i stort 
antal unga kristna, som endast för kort tid 
sedan utg[ttt ur hedendomen och endast 
haft ringa tillfälle att erhålla kristlig un
dervisning och fostran. Här gives ett kraf
tigt vittnesbörd för Guds sanningsvärde 
och Guds frälsnings kraft. 

för oss, som äro kallade att akta på ti
dernas tecken, bli dessa Guds martyrers 
historia gripande vittnesbörd om alt det 
saliga hoppets morgon snart inbryter. Det 
är som förnumme vi brytandet av det fem
te inseglet. 

Därom heter det: »Och när det bröt det 
femte inscglet, såg jag under altaret de 
människors själar, som hade blivit slak
tade för Guds ords skull och för det vitt
nesbörds skull, som de hade. Och de ro
pade med hög röst och sade: 'Huru länge, 
dn helige och sannfärdige Herre, skall du 
dröja alt h <'l lla dom och att utkräva vårt 
blod av jordens inbyggare?' Och åt var 
och en av dem gavs en vit, fotsid klädnad, 
och dem blev tillsagt, att de ännu en lilen 

tid skulle giva sig ro, til! dess jämväl ska
ran av dera~ medtjänare och bröder, som 
skulle bliva dräpta likasom de själva, hade 
blivit fulltalig.» 

Hen'en vill visserligen lösa siLt folk från 
denna vadden och införliva dem med sitt 
dke. Hans maning: »Sökcn först efter 
Guds rike och hans rättfärdighet», ljuder 
allt starkare oss till mötes .. 
. Må därför Herren under det nya år, 

som vi nu snart ingå uti , finna oss lika de 
tjänare, som vänta sin Herre, · när han 
skall komma, och som äro redo att mot
taga honom, när han kommer, samt tjäna 
honom som trogna förvaltare till dess han 
kommer. Erik Folke . 

Evangeliska Alliansens 
inbjudan till allmän bönevecka 

den 5 -12 januari 1936. 
Till alla troende medlemmar av den 


församling, vars huvud är 

Jesus Kristus. 


Då ännu ett år gått till ända och ett 
nytt har randats, rikta vi till eder . en en
trägen inbjudan att under den ,första hela 
veckan av 1936 ,komma tillsammans i sam
fälld bön .. 

Beho·vet av att på d~tta s ätt ,få taga vår 
tillflyl,t till Gud hör läggas på varje kris· 
ten människas hjärta. Hotet från de onda 
makterna är alltfort påträngande. Otron 
är icke blott . vitt utbredd, utan den 
är organiserad såsom en stridande härs
makt. Det sedHga livets grundvalar un
dermineras, och sasoi1l en följd därav till
tager brottsligbeten. Skarorna övengiva 
Guds hus och. vanhelga Herrens dag. 
Mångenstädes växer ,en ny gencration upp 
utan kunskap om bibeln, och den ställer 
sig oförstående inför den andliga världens 
krav. 

Vi veta dock, att människohjärtat, som 
är skapa t för gemenskap med Gud, icke i 
läugden kan kanna sig tillfredsställt utan 
honom, och vi äro förvissade därom, att 
budskap et om den gudomHga kärleken 
ännu kommer att vinna gehör. Den krist· 
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na församlingens högsta plikt i närva
rande tid är att allestädes s~ förku'nna 
evangelium, att människorna gripas därav 
och förstå, a tt Gud däri har uppenbarat 
sig, både i sin nitälskan mot synden och 
i sin förbarmande nådesvilja gent emot 
syudaren. Endast i Kristi kors ,finns det 
hopp för den enskilde, familjen och 
slä ktet. 

:Ylen för att kunna framställa evangelium 
måste vi i våra hjärtan äga den kärlek, 
som det vittnal' om. Den eld, som brann 
i Frälsarens hjärta, måste tändas även i 
oss. »Guds eld brinner uti mig och tviugar 
mig att gå och predika», sade mongolernas 
apostel, James Gilmour. 1 dessa ord låg 
hemligheten tiJl ett liv, som på ett ena
sl~\ende sätt var präglat av hängivenhet 
för Kristus och evangelium. Om våra hjär
tan skola blh'a ,brinnande, måste vi kom
ma Yår Herre ooh Frälsare mycket nära 
och förbliva i hans gemenskap. Han är 
villig att möta oss vid nådastolen, ja, 
ännu mer: han väntar på oss med djup 
åtrå. 

Varför skulle Kristi församling vara 
svag och vanmäktig? 1 Gud finnas de till
gån.gar, spm kunna fylla alla våra behov. 
Böra vi då ' ej ·gemensamt söka hans an
sikte och i botfärdighet, ödmjuJchet och 
självuppgivelse öppna vårt hjärta för ett 
fullt tiIIägnandeav hans helige Ande? . 

Vem kan ens föreställa sig, vilket infly
tande i världen som skulle kunna utövas 
aven församling, vilken är omskapad ge
nom umgängelsen med Kristus, ledd och 
besjälad av den helige Ande och vilken 
med helig nitälskan förkunnar för alla 
folk det evangelium, som »är en Guds 
kraft till frälsning för var och en som 
tror?» 

:vrästarens befallning till sina lärjungar 
är förvisso alltfort denna: »Men 1 skolen 
stanna kvar - - - till dess 1 från höj
den bliven beklädda med kraft.» Och vi
dare: »1 skolen - - - bliva mina vitt 
nen - - - inliII jOl'dens ända.» 

Till ovanstående känner sig den svensIea 
kommitten manad alt foga ett tillägg med 
avseende på del läge, som genom det ita

Iiensk-abessinska kriget uppsUitt, sedan 
Evangeliska AlIiansens upprop avfattades. 

Italiens överfall på det nästan värnlösa 
Abessinien har djupt upprört människor
nas sinnen Ö'veral1t i världen. Oss i Sv€
ri,ge har detta berört på ett särskilt sä tt 
på grund av den förbindelse som i mer än 
sjuttio år ägt obestånd gen-om en av Gud 
rikt välsignad missionsgärning där, var
till Jcomma åtskilliga andra insatser. 

Förvisso vilja alla Sveriges ,kristna 
enas i varma .böner för Abessiniens folk i 
denna dess lidandes tid och även för att 
angriparnas samveten må 'väckas och ett 
på rättfärdighet och icke på v1\ld grundat 
förhållande mellan de båda folken må tte 
komma till stånd. 

Söndagen den 5 januari. 

Följande texter föreslås ' för predikningar och 
föredrag. 

Världens evangelisering. 

»Herre, förnya i dessa år dina gärningar.»' 
Ha'b. 3: 2. 

»Den som är vis, 'hau vinner hjärtau ». Ordspr. 
11: 30. 

»-Mig är given all makt i himmelen och på 
jorden. Gän för den skull ut och gören alla' 
folJ< till lärjungar. » Matl. 28: 18-19. 

»Vi bedja fl Kristi vägnar : Låten förson:l 

eder med Gud.» 2 Kor. 5: 20. 


ilMndagen den 6 januari (Trellondedagen). 

Hednamissionen . 

Ldlom oss lacka 

för den framgång, som <len krist·na missio
nen vunnit i många länd.er; 

för aHa som övergått till 'kristendomen och 
genom dopet inlemmats i den kristna försam

lingen ; 
för de missionsförsamlingar .som grundats ; 
för aH unga människor alltjiimt erbjuda sig 

till missionens tjänst; 
för det växande samarbetet mellan 'kristna . 

missionsarbBtarc i hednaHinderna ; 
för att dörrar, som Iiinge varit stängda, nu 

öppna ts för evangelium. 
Ldlom oss bekänna 
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att många medlemmar i de kristna samfun
den alltfort ställa sig oförstående inför mis
sionsplik ten ; 

aH missför,hållanden inom de s. k. kristna 
fdlken lägga hinder i vägen för de hedniska 
folken att nntaga kristendomen. 
Ldtom oss bedja 

om ett förnyat behjärtande av ,Kristi befall

ning alt predika evangelium för alla folk; 
om att en djupare känsla av vår ställning 

såsom förvaltare måtte tvinga oss alt rilkligare 
offra för missionen; 

om all missionsstyrelserna måtte lå erfara 
Guds ledning i handhavandet av missionens an

gelägen·heter; 
om att alla missionärer måtte pä nytt beklä

das med andlig kraft; 
för lä1{aremissionen , för arbetet bland kvin

nor·na och i skolorna; 
för de in.hemska församlingarna }:lä missions

fiiIten ; 
om alt de länder, som ännu äro stängda för 

evangelium, måtte öppnas, och aH de olyckliga 
följder för missionen i skHda delar a v värl
den, som kunna befaras på grund av det ita
liensk-abessinska kriget, måtte i möjligaste mån 
mildras. 

Bibeltexter: Ps. 67; Jes . 54: 1-5; Apg. l: 1-8; 
Rom. 10: 1-15. 

Tisdagen den 7 januari. 


Tacksägelse och bekännelse. 


IAl/om oss lacka 

för all nåd, som under flydda dagal' och nu 
vid årsskiftet bevisats oss; 

för Guds outsägliga gåva, hans älskade Son ; 
för den helige Andes inneboende i försam

lingcll. 
Ld/om oss bekänna 

att vi icke hava bevisat Gud den tacksamhet 
och kärlek , som tillkommer honom; 

att vi alltför litet hava utnyttjat de nåde
medel, som stå ess till buds i Kristus; 

att vi ofta un<ierlåtit att åtlyda den helige 
Andes maningar. 
Lålolll oss bedja 

atl förlåtelse och rening mälte skänkas oss 
genom den i Kristus skedda försoningen; 

att vi måtte H ·kral! a tt hädanefter följa 
Kristus med mera helhjäl'tad trohet; 

att den helige Ande pi\. nytt måtte bliva ut
gjuten över fÖl'samlingen, 

BLbeltexter: Ps. 145; Lule 7: 36~50; Hebr. 
4: 14-16. 

Onsdagen den 8 januari. 

Guds församling i världen, 

I.ålom oss lacka 

för den inre enheten i församlingen såsom 
Kristi kropp; 

för den växande samhörighetskänslan de 
kristna emellan; 

för att Kristus enligt sitt löfte är närvarande 
i sin fÖI'Samling; 

för den förmån, som givits församlingen alt 
bäl'a vittnesbörd om livets ord. 
Lå/om oss bekänna 

att trots yt·tringal' av kristen samhörighet det 
dock ännu råder brist på kärlek ibland oss; 

alt det i vårt vittnesbör·d för evangelium ofta 
fattas innerlighet och kraft; 

att vårt dagliga liv ej så som det borde har 
blivit »en prydn ad föl' Guds, var Frälsares 
lära ». 
Lå/om os.~ bedja 

om församlingens andliga fÖl'l1yelsc; 
om en djupare inblick i Guds avsikt med för

samlingen; 
. om större framg!l.ng i församlingens arbete 

att vinna människOI' föl' Gud. 
Bibeltexter : Matl. 16: 13-20; Joh. 17; Efcs. 

1: 15-23. 

Torsdagen den 9 januari, 

Folken och deras häl'skare. 

Lålom oss lacka 

för att många folk sammanslutit sig i en ge
mensam önskan om fred och inbördes samför
stånd; 

för det växande internationella samarbet!'t 
mot allt som i såväl sedligt som m3'teriellthän
seende äl' olycksbringande för släktet; 

för dem som i sin ställning i det allmännas 
tjänst söka· aH i landets styrelse tilliimpa krist
na grundsa tser. 
Lä/om oss bekänna 

att misstänl,samhet, avund och rasstolthet 
alltfort finnas oohutgöl'a ett hot mot världs
freden; 

http:framg!l.ng
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att ofördragsamhet och orättvisa i vissa län

der beröra män'niskorna såväl religiös som bor

gerlig frihet; 

att de kristna i världen ich förmått ,hindra 

utbry"tnndc av det italiensk-abessinska kriget. 

Lä/om oss bedja 
att de styrande allestädes måtte inse sin an

svarighet inför Gud; 

att folken måtte söka bilägga tvister enbart 

på sanningens och rättens grundval; 

aH sociala orättvisor målte undanrödjas oc!1 

iadustrieHa spörsmål lösas enligt kristliga 
grundsatser; 

att Fridsfurstens herradöme måtte bliva er

känt i alla länder. 

Bibeltexter: Ps. 72; Jes. 2: 2-4; Matt. 22 : 

15-22; Rom. 13: 1-10. . 

Fredagen den 10 januari. 

Hemliv och uppfos/ron. 

Ldtom oss lacka 

för den glädje, som präglar hemlivet , där 

Kristus är familjens huvud; 

för del inf:lytande, som föräldrars böner och 

exempel utövat på ett oräkneligt antal män

niskoliv ; 

för kristen studerande ungdom, som strävar 

a:t vinna si·na kaml'atel' för Kristus. 

I.å/om oss bekänna 

a tt den kristna prägeln över hemlivet står i 
fara att utplånas och att, såsom en följd där

av, det uppväxande släktet lever i okulluighet 

om de heliga g,kriflerlla oeh i likgiltighet för 

Gud; 

aH lIIycke t, som går und'er namn av krisHig 

uppfostran, i vel'klig,heten ej förtjänar att kal

las så, och att i m{\nga länders uppfostrings

anstalter rent världsliga syften bli förhärs

l<ande, 

Lå/om oss bedja 

att hemmets altare måtte återuppbyggas; 

att fÖI'äldl'ar måtte till rullo förstä sitt an

sval' för barnens uppfostran i !<risten tro; 

atl i skolor och universitet bibeln måtte få 

vara grundvalen för und·ervisningen; 

att alla lärare i söndagsskolan måtte göra det 

til; huvudsyfte fÖl ' sin ' undcnisning atl vinna 

lärjungarna föt' Kristus; 

att ungdomen alla länder måtte få höra kal

lelsen alt följa Kristus och att de måtte lyssna 

till den. 

Bibeltexter: 1 Mos. 18: 17-19; 5 Mos. 6: 4-9; 
Ordspr. 4: 1-9; Luk. 18: 15-17; 2 Tim. 1: 1-5; 
3: 14-17. 

Lördagen den 11 januari. 

Inre mission och judafolkets frälsning. 

Lå/Om oss lacka 

för alla som invigt sitt liv till cvangelii tjänst 
sitt eget la nd; 

för alla hem, som omskapats, därigenom att 

de mottagit evangelium; 

för de många judar, vilka under de sist för

flutna åren i Jesus funnit sin Messias, 

Lä/om oss bekänna 

att. vår själviskhet och försumlighet skapat 

sociala missförhållanden; 

alt judarna lidit och alltjämt lida förföljelse 

fr å n sådana, som kalla sig kristna; 

att alltför litet blivit gjort från den kristna 

församlingens sida för judarnas frälsning. 

Lå/om oss bedja 

för alla dem, som arbeta för a tt föra evan

gelium till ·h~mmen och till arbetsplatserna; 

fÖl' läkare, sj uksl,öterskor, diakonissor och alla, 

som arbeta för att hjälpa de nödställda; 

tör missionärerna bland judarna, aH de måtte 

bliva utrustade med visdom, tålamod och kär

lek i sitt a rbete att å Kristi vägnar kalla hans 

folk; 

att den dagen snart måtte komma, då d'et 

täokelse, som hängel' över judafolkets hjärta, 

bliver borttaget. 

Bibeltexter: Jes. 62; Luk . . 14: 15-24; Rom. 

11: 1-12; 33-36. 

Söndagen den 12 januari. 

Särskilda predikningar hållas över ämnet 

" KI'isten enhet". "Att de alla må vara ett 

för alt världen skall tro, alt du har sänt 

mig. " Joh, 17: 21. 
De gångna årens erfarenhet har visat, att 

böncveckan filtt vara IHl dk välsignelse för så

väl enskilda bland Guds folk som för Guds riks

sak i stort. Böneveckans betydelse har legat 

icke minst däri, aH Jesu vänner, tillhörande 
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olika evangeliska samfund ooh organisationer, 
där lått sluta upp med varandra omkring sin 
Herre och Frälsare och hans rikssak. Han har 
under dessa stunder Uåtit sina lärjungar få .er
fara kraften av sin förbön för dem, »att de alla 
må vara ett». 

Med hänsyn till de svunna årens erfarenhet 
och med tanke på de stora möjligheter till and
lig förnyelse, som ligga i rirandet av årets första 
vecka såsom b(j.nevecka, vill Evangeliska allian
sens svenska kommitte rikta en enträgen ma
ning tiII de olika samfunden i vårt land alt 
särskilt genom Jlållande av gemensamma mö
ten, alliansmöten, söka göra ·denna vecka LiIJ 
en verklig bönevecka och så avvinna den de 
rika möjligheter, den bär i sitt sköte. 

Böneveckan infaller vis'serligen under en tid, 
då särskilt hemmets högtider och de lo'kala 
sammanslutningarnas egna möten .J:iMlas, men 
tro vi det är möjligt alt utan undanskjutande 
a v dessa intressen också låta böneveckan få sin 
givna plats i »nyårsprogrammet». 

Med !ridshälsning 

O. Bernadotte, 

Ordförande. 


Eskil Andrm. J. Hurtig. 
Valdus Bengtson. JC A. jl-foden. 

J. Byström. J. Nyren. 

Nils Dahlberg. K. A. Wik. 

Karl Fries . J. E. Lundahl. 


P. E. Fröberg, 

Sekreterare. 

De utresande missionärerna framme 
i Sbanghai. 
Enligt mottagna underrättelser anlände 

våra i höst utresande missionärer den 7 
nov. till Shangbai. - Må de nu följas av 
missionsvännernas förböner, då de ingå : 
arbetsuppgifterna på fältet och på spd.k
skolorna. 

Amnen för bön med tacksägelse, 
upplysningar om Svenska Missionen i Kina 
till vägledning i förbön, har utkommit i 
ny upplaga. Missionärernas adresser åter

finnas häri som vanligt och likaså planen 
för förbön för vårt arbete, enligt vilken 
man på en vecka erinras om hemarbetet 
och om vårt arbetsfält. 

Dessa upplysningar, vilka ibland kallats 
»bönelistorna», erhållas på begäran kost
nadsfritt från Svenska Missionen i Kina 
Drottninggatan 55, 3 tr., Stockholm. ' 

Trettondedag Jul . 

anordn;:tr, v. G., Svenska Missionen i Kina 

även i år kl. 11 f. m. missionshögtid i 

Betesdakyrkan, Floragatan 8, Stockholm. 

Denna missionshögtid blir på samma gång 
avskedsmöte för missionärsparet Carl och 
Ethel Blom. Pastor Fritz Peterson har 
också lovat att tala vid detta möte, och 
sparbössor för S. M. K. samt offergåvor 
mottagas tacksamt. 

Efter detta möte serveras kyrkkaffe på 
K. F . U. M., Birger Jarlsgatan 35. Mis
sionsvänner hälsas varmt välkomna till 
både mötet i Betesdakyrkan och kyrkkaf
fet på K. F. U. M. På sistnämnda pla tsen 
kommer ock tillfälle att beredas till att 
giva de snart utresande minnesord. 

Inackordering på Missionshemmet, 
Duvbo. 
På Svenska Mi:;sionens i Kina missions

hem i Duvbo mottagas inackorderingar för 
längre eller kortare tid. Hemmet är belä
get i närheten av såväl Sundbyberg som 
R ~lsunda. Goda kommunikationer till hu
vudstaden. 

För vidare upplysningar torde reflekte
rande vända sig till missionär och fru 
August Berg, Missionshemmet, Duvbo, 
Sundbyberg. 

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

tesdakyrkan, Floragatan 8. börjar v. G. 
ater tisdagen den 1l~ jan. kl. 7 e. m. 

De bönemöten, som bruka anordnas var
annan fredag på S. M. 1(:s exp., påbörjas 
åter fredagen den 17 jan. kl. 2 e. m. 

* 

En God Fridfull uul 
tillönskas alla läsare av 
Nlissionslidningen Sinims Land. 
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Hemförlovade ombud. 
Under denna höst har två av vår missi

ons äldre ombud fått hembud, nämligen: 

Fröken Alma Petersson, Bärsta, Hack
vad, och förre Masldnisten J. Svanberg, 
Karlskrona. 

Ar 1898 står J. Svanbergs namn första 
gCmgen i ombudslistan. Det var med in
nerlig glädje vi här på expo togo emot bre
ven, som kommo från honom. Fastän så 
få av oss kände var vän personligen var 
i alla fall vår lcorrespondens mycket per
sonlig. Det var en ljus gbd barnatro, som 
mötte oss i breven och som följde de gå
vor som kommo frän och genom honom. 
Vi ha haft många glädjestunder omkring 
brev och paket, som kommit till försälj
ningen för S. M. K. från det Svanbergska 
hemmet i Karlskrona. Vi tacka Gud f6r 
den stora förmånen att ha fått äga en så
dan medarbetare i missionen, och vi tacka 
Gud för att hans tjänare nu inför hans 
ansiIde får tjäna på ett högre sätt. 

Fröken Alma Petersson har "Varit S. M. 
K:s ombud sedan år 1909. Hon älskade 
missionen, hon bad för den och för mis
sionärerna, och hon ordnade med syför
eningar för missionen. Vi ha hört vittnes
börd om huru älskad fröken Petersson var 
och huru hon saknas. 

Inom Svenska Missionen i Kina sakna vi 
henne också mycket. Det är stora gåvor 
Gud givit oss såsom mission i och genom 
sådana vänner, och då Gud tage!' hem den 
ene efter den andre blir vår bön den : Giv 
oss, käre Herre, nya medarbetare, som 
med samma varma kärlek och brinnande 
tro vilja gå in ·på dc tomma platserna. . 

Fröken Petersson har varit med oss vid 
några årsmöten, och vi minnas med glädje 
hennes ljusa blida väseu. 

Nu är kampen slutad för vår älskade 
vän, segern är vunnen, den nya dräkten 
är hon ildädd, och tillsammill1 med alla 
som övervunnit Hr hon stämma in i den 
nya <;angen inför Lammets tron. 

Lisa Blom. 

»Varifrån välsjgnelse kommer». 

Dagens syssla!' .få lov att sluta tidigt. 
Mor Lena i O.p-pegården gör sig i ord
ning att fara till syföreningen, ,gumme
föreningen, som den gemenligen kallas. 
Mor Lena tar fram strumpstickningen, 
klär sig fin i den nya br.una klädningen 
och knyter om\Sorgsfullt silkes.chaletten om 
huvudet. Far ryktar av Brunte ett slag, 
lägger på bästa seldonen och drar ut fjä
dervagnen. Så kliver Mor Lena upp men 
ropar i detsamma: »Ah, jag 'glömde för
ningen. Mia, ta hit smörklimpen och 
gr-äddeflaslcan», och så bär det i väg. . På 
vägen köra de om Mor Stina, ·Mor Ingrid 
och "'Iaja-Lena i Svängen, som har lite 
skröpliga ben. Johan håller in hästen. 
»Vill I åka? Här är plats i vagnen.» Och 
Maja Lena äntrar upp i haksätet under 
många tacksägelser. Och så fortsättes 
färden. 

Utmed vägen tr-äffas' m ånga bekanta, 
och nickningar och bälsningar utbytas. 
Till sist samlas alla i Humlegården, målet 
för färden . På 1rappan står ~Ior Brita med 
sitt soliga, vänliga: »Kära välkomna!» Allt 
äi' så lördagsfint 000 rent. Gården ny
krattad. En lj.uvlig kaffedoit slår emot en. 
I stora rummet är bordet dukat med 
glänsande gulbruna kringlor och härligt 
doftande kaffebröd. Nu blir det ett tru
gande och kafIedrickande. Sakta och var
ligt går det, men med känsla ocb över
tygelse. »Kommer inte prostegära?» 
».Jo, se prostinna .är redan här. Stig in, 
stig in! Så roligt!» 

Kaffedrickandet är över och borde.t av
dukat, men den vita, rena duken ligger 
kvar. Det stillnar av med samspråket. 
Nyss, då någon föreslog att läsa högt, 
sade Inga Maja: »I{ära : En ä' la mänska. 
En får la lov te prata över f·örst.» Men 
nu är stämningen inne, och alla vilja 
lyssna och vara med på vad prostinnan 
läser. Någon tar upp: >)oHerre, samla oss 
nu alla». Så åter en sang: »Här en källa 
rinne nL Så lä~e~ ett )(apitcl ur Bibeln, 
och då bönen sakta ljuder, är ·det så · stilla 
och tyst. En stor familj, en samlad barna
skara. Så ljuder åter en sång och arbetet 
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Dörjar. Flibiga <händer sy loch sticka: 
Varma, sköna plagg att ges bort till be
hövande· eller att säljsis för missionens 
räkning på den stora auktionen. Mor Stina 
viskar till Maja Lena: »A du mö'efast i 
ditt linneskåp? Ä du så loss, så du kan 
nytta ett lakan? För Andersson behöver 
det till sina barn.» Så flyr tiden under 
stillhet och samspr'åk, växlande med hög
läsning ur någon bok, ur tidningar eller 
brev från missionärerna. 

St,unden är slut och alla vandra åter 
hem med nytt mod och nya impulser, 
glada och tacksamma över att ha fått dela 
med varandra rik välsignelse och att ha 
fått vara med om var och en i sin mån 
att befrämja Guds rikssak på jorden. 

Det har varit \fn vilostund till kropp och 
själ och med glädje i hjärtat tas den dag
liga gärningen upp p·å nytt. 

Kanske få vi instämma i ett yttrande av 
doktor Cheng från Kina, då han varit 
med om en gumförening i Småland: »Nu 
förstår jag varifrån välsignelsen kommer.» 

M. F. 

Utan att veta det 
Brobyggare åt Gud 

Av Emma Beskow. 

Utanför en vacker landsortsstad, belä· 
gen invid Mälaren, bodde tre för mig 
mycket kära vänner. Men klena till häl
san voro de alla tre. Och när de ibland 
behövde besöka den lilla staden, måste 
de alltid begagna sig av bil. 

En sak' var emellertid rör dem riktigt 
bekymmersam. Ej så långt från deras 
hem låg en bro, som de måste fara över 
var gång de skulle in till staden, och den 
befann sig i det uslaste skick. Det var, för· 
klarade chaufförerna, rent av livsfarligt 
a tt med en tung bil fara över den bron. 
Gång på gång hade en av de tre vännerna 
telefonerat till den person, SOl1l var skyl
dig att underhålla vägstycket i fråga, och 
åter och åter hade han lovat, att bron 
skulle repareras. Men det hade stannat 
med löftet. En dag utbrast den av mina 
vänner, som gjort sig till språl<rör för de 
andra: »Nu tänker jag aldrig mer tala vid 
herr N. N. Det lönar sig inte. Jag vill i 
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stället lägga saken i Guds hand, och ni 
måst.e hjälpa mig att bedja honom ordna 
med detta för oss.» 

Mina vänner hade den vanan a tt gå 
med allt, smått och stort, till Gud i bön. 
Mång,fåldiga gånger, när de i tro gått bö
nens väg, hade de ock åberopat sig på 
J esu löfte till »de två eller tre» sam t på 
hans försäkran: »Vad helst I bedjen om 
mitt namn, det skall jag göra, på det att 
Fildern må bliva förhärligad i Sonen.» Så 
skedde också nu. Och sedan bekymret för 
bron bliv i t lagt i Henens hand, vek ·den 
oro som förut fyllt deras hjärtan. 

En dag ville de ta sig en promenad. En 
av de tre hade sin gamle far på ·besök, 
och h~n ville gärna se sig om i den 11a
tursl{öna trakten. Till sin överraskning 
stötte de än här, än där på militär. »Vad 
skall här bli av?» frågade den gamle 
gästen . »JO», blev svaret, »här skall hållas 
en fältmanöver, och vi äro ute på rekog
noscering.» Efter en stund nådde de pro· 
menerande bron. Vad få de se? Jo, några 
pontoniärer i fullt arbete med a Il riva 
bron. »Nej, vad skall nu ske?» utbrister 
en av mina ' vänner. »JO», ·blir svaret. 
»bron är ju utrutten, och över den skola 
tunga kanonvagnar föras fram, så en ny 
måste läggas.» - Mina tre vänner sågo 
under tystnad på varandra. Gud hade 
hört, Gud hade sett, h~1n hade åtagit sig 
deras sak. 

Nästa dag gå de å ter ut på promenad. 
Gamle herrn var särskilt intresserad av 
fältmanövern och »trion» av att se, hur 
det avancerat med bron. De bege sig di· 
rekt till den. Och se, i stället för dcn 
gamla, livsfarliga är slagen en ny, präktig 
bro! Men vart hade all militär tagit vä
gen? Det lilla sällskapet .går vidare. Till 
sist träffa de en löjtnant. Ocn av honom 
få de veta, att order kommit, att manö· 
vem skulle förläggas till en annan plats. 
Han ensam var ännu kvar för att över
vaka en del saker. 

Mina tre vänner voro till en början för
stummade. Men ur djupet av deras hjär
tan uppsteg ett jublande lov. Gud hade 
till svar på deras böner skickat pontoniä· 
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rer att bygga en bro! Och när bron var 
färdig, togs den icke alls i bruk av dem, 
rör vilkas skull, mänskligt sett, den hade 
blivit byggd. Den var enkom slagen rör 
tre .Jesu vänner, tre svaga, bävande kvin
nor. Pontoniärerna hade fått göra ängla
tjänst, ,hygga en bro åt Gud och hans 
heliga. Alla gör han till sina sändebud. 

(Ur »Höstblomster».) 

Vem har lust besöka Tali?>I
»Han leder dem på rälla vägar, 

för sitt namns skull.» 

Tänj;:, vad det är roJi,gt, att jag denna 
gång får s'hiva till Er från Tali! Tali, 
det är riktigt »hemma» för mig nu, och 
jag ville också ' så gärna göra Er allesam
man riktigt hemmastadda där. Och så 
vilJe jag lägga hela Talidistriktet och oss 

* Ett hrev till en grupp »Kinakinkar », som 
vi tro kommer alt läsas med intrc:sse av vår 
tidnings läsekrets. 
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allesammans här på Edra hjärtan som ett 
stort böneämne. Säg, vill Du bedja för 
oss? Vill Du kalla ned kraft och välSIg
nelse från höjden? Vill du styrka den sva
ge, 'hjälpa den trötte, väcka den sovande, 
och med oss prisa Gud för hans gär
ningars under? 0, jag önskar jag kunde 
säga det, så Du riktigt kände det, hur väl 
Din hjälp behövs. Gud välsigne Dig, om 
Du vill. Han ger lönen ~ efter sitt gu
domliga mått. 

Men om jag ska kunna presentera Er 
för Tali och Tali för Er, så f å Ni allt loy 
att komma hit. Ha Ni lust? Då stämma 
vi möte i Tungkwan - (se kartan). Och 
om Ni inte redan vet det, så ska jag tala 
om rör Er, att Tungkwan också hör med 
till Tali-disttiktet. I Tungkwan ha vi' en 
församling och ett litet kapell. Där finns 
en äldste, en evangelist och en bibell,vin
na, vilka arbeta dels i Tungkwan, dels i 
byarna i distri-ktet. - Från Tunginvan 
fara vi med »åsne-mobil», d. v. s. en van
lig kineskärra, som aldrig, in te ens i sina 
såtaste drömmar, kunnat föreställa sig 

~VENSKA.J'1ISSIONE.NS I JUN. 
' .,AR..BETSFÄLT oJA""t ... o 'o 20 JO ~o S"oXrn. . . . 

o 2.0 "-tO 4>0 80 100 ](lIle~/3k6. L( . 

toc.R:nolm. 



276 	 SIN IM S LAND 25 dec. 1935 

fjädrar eller resårer, och som drages av 
en eller två mulåsnor. Det är 90 Ii mellan 
Tungkwan ooh Tali (20 Ii gål" det på en 
svensk mil) och hur många mil det blir, 
hi.nna Ni nog räkna ut, innan vi komma 
till Tali, ty mulåsnorna är just inte i 
skentagen. 

Det var i arla morgonstunden vi foro 
från Tungkwan, så efter ett par timmars 
omskalming ka.n det vara lagom fru.kost
dags. Vi stanna på en liten bygata fram
för en llTestaurang». Agaren·servitören 
kommer med maten till oss på kärran. 
Jag är säker om att Ni alla tycka det är 
väldigt gott med hir~vämng, kokt på rena 
rama vattnet, d. v. s. »fena» i den bemär
kelsen, att det inte finns någon mjölk ·eller 
sockertilIsats. Men Du ska' inte se på skå
lens något dunkla färgnyanser och inte på 
trasan, som gubben håller i handen. Det 
skulle kunna hända, att Du då bleve mätt 
så besynnerligt fort! Tänk inte på, att den 
trasan var disktrasa tili Din matskål men 
dessutom tjänar åtskilliga andra syften, 
den är dammvippa, handduk, tvättlapp 
~~ näsduk - för att nu inte tala om 
andra saker: 

EIternågra timmar komma vi till en 
flod; färjan går ilande 'fort med ström
men, och snart ·äro Yi vid motsatta stran
den. Efter ännu några timmars omrist~ 

ning komma vi till ännu en flod, Lo-flo
den, den är mindre än den första och har 
»mador» vid ena stranden, så färjan kom
mer ej ända in u tan får stoppa en ,bit från 
la.nd. Dn undrar, hur Du ska komma i 
land? Ja, om Du inte vill vada i gyttjan, 
så får Du åka »mjölsåck;). Du tar en kines

" 	 gubbe om halsen och hoppar upp på ryg
gen på honom,och så bär hari dig i land. 
Det där låter väl enkelt! - Men oni Du 
som jag fått ett par långa ben, så är Du 
nog rätt glad, när Du känner fast mark 
under fötterna igen. 

Vid det här laget börjar solen dala i 
väster, och vi borde .varit nära Tali, där 
stadsporten stängs· i ·' skymningen. Men, 
ser Du, medan vi drack vår hirsvälling, 
så passade körkarlen på att gå in och 
röka opium, och det tog sin rundtiga -otid : 

Det hjälpte inte att säga åt honom, han 
kunde inte sluta, förrän kroppen fått sitt 
vanliga kvantum gift. Kan man se något 
sorgligare, än där han ligger påka-ngcn 
med opielampan bredvid sig och pipan i 
mun! Ar det en människa eller är det ett 
djur? Och det songligaste av all t är, tyc
ker jag, att han gått 4. år i kristen skola, 
där han varje dag hört om honom, som 
är Livets Ljus. Du förstår nog, att vi 
måste bedja mycket, mycket för dem, som 
gå och gått igenom församlingel1s skolor. 
Frestaren är verl;.sam och han förspiller 
inga tillfällen! 

På grund av den opierökningen hinna 
vi ej fram på dagen, utan vi få l1gga över 
i ett litet värdshus. Tidigt nästa morgon 
fortsätta vi till Tali, dit vi komma vid 
lO-tiden. 

I stadsporten stå soldater med bössor 
och sablar samt dylika tillhyggen. Solda, 
terna äro inte sil värst tillmötesgående, 
men Du säger. nå.gra goda ord, ger dem 
traktater och Ditt kinesiska visitkort och 
då får kärran passera. 

Om en stund stannar J,ärran framfÖ-r- 
)?evangelie-salens» port. Gerda Gustavsson 
hopppr först av, ja, hon har ju varit med 
fran Tungkwan, så henne känner Du. I 
ett nu omringas kärran aven hel skara 
skolpojkar, som med lysande ögon bocka 
och hälsa: Frid, frid! Du förstår, de här 
byggnaderna på främre gården hör till 
goss-skolan och därborta star herr Li, poj
karnas lärare. På andra sidan står herr 
Uang oc-h herr :Ma, som båda undervisa i 
kvinnoskolan och så herr Liu, evangelis
ten-portvakten. Så kommer också Inge
borg AckselI - hon 'är »klockarefar, som 
får allting bestyra» på det här stället. Du 
får komma ihåg att be mycket för henne, 
ty det är mycket och ansvarsfullt arbete, 
som ligger på hennes skuldror. Så gå vi 
förbi kapellet in på inre gården, ,kvinno
skolans och utlänningarnas gård. Där får 
ingen mari visa sig, om han inte ska till 
leklionsrummen eller har ärende till ut
länningarna! 

Så fort vi komma in på gården, stäm-
~ 

mes det upp en välkomstsång. Det är -



25 dec. 1935 SIN IM S 

kvinno- och flickskolan, ' som star mitt på 
gilrden och hälsar oss välkomna mcd 
sång_ Längst bort stå de blivande lärar
innorna och !bibelkvinnorna, sedan de 
större flickorna och längst fram det näp
na småfolket. Ser -Du, hur allvarligt de 
stirra i sångböc.kerna, på samma gång 
som livliga nyfi.kna blickar dansa runt och 
beskåda de nykomna? När sången är slut, 
bockar Du dig mycket högtidligt, och det 
göra dc också, och sedan stråla de som 
små solar. Du får ett glatt leende, och så 
troppa de av till sina lektionel'. F1ic}(sko
lan är på en gård bakom, och där bor 
också deras lärarinna. Men var morgon 
och afton komma de hela raden över 
denna gård in i kapellet med bibel samt 
sångbok under armen. Och när du ser 
hela skaran sitta därinne, hör sången, och 
lyssnar till bönerna, då, ja då tackar Du 
Gud för att Du får vara med om sådant i 
hednaIand. Du låter blicken glida över 
ansikte efter ansikte; vart ansiktes ägare 
hal' sin historia, och ofta är det en lidan
dets historia. Ser Du t. ex. henne, som 
sitter där ytterst i kvinnoskolans grupp? 
Gestalten är böjd och ,förvriden som på en 
gammal, gammal ,gumma, men hon är 
bara helt ung. Hon !blev gift tidigt med 
en usling till ma'n, som gjorde livet till ett 
martyrium för håde henne och barnen, 
vilka snart kom mo det ena efter det and
ra. Så fick hon höra {)m Herren Jesus, 
de lidandes vän och snart kunde hon juh
lande utbrista: »Min Herre och min Gud!» 
Underligt nog tillät mannen henne att 
komma hit till kvinnoskolan. Men alltsom
oftast, när raseriet faller på, kommer han 
hit, tar hem henne och så mäsle hon stan
na hemma en tid. Hon bär dock all hans 
elakhet och alla lidanden med stilla un
dergivenhet. En dag talade Ingeborg Ack
zell under en bibellimme över ordet: »för 
dem som älska Gud samverkar allt till det 
biisla.» - Efter bi,belstunden var det bön, 
och då prisade derIna kvinna Gud föl' att 
också hennes svårigheter skulle samverka 
till det 'bästa , och hon tackade Gud rör 
dem. I 

Ja, så ha de var oe·h en sin historia, 
och alla behöva de bäras i förbön. 
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Somliga av eleverna underhålla sLg själva, 
andra få hjälp. Vissa timmar i veckan äro 
anslagna till handaJ1bete, Då förfärdiga de 
små handarbeten, som sedan säljes och 
på så sätt få de hjälpa till med under
hållet. 

Så ha vi 3 bibelkvinnor, fru Li, fru 
Song och fru Liu, som arbeta i staden 
samt distriktet. Evangelisten-predikanten 
heter Uang. j\ldsten, Huei, är nere i She
kow på bibelsIwlan, där han går igenom 
en ettårig kurs. Ja, nu vågar jag inte hålla 
på längre, elen här ,gängen. Men nu ha Ni 
fått. reda på litet om Tali eller Tungchow, 
som de vanligen säga. Bed för oss alla, 
att kanalerna måtte vara klara, så att de 
levande strömmarna Jwnna flöda igenom 
och vidare ut till ett torrt land! Bed också, 
att Herren bevarar vår församling från 
falska läror - och ställer de kristnas föt, 
ter på en klippa - Herren Jesus själv. 

Med innerlig hälsning! 
Allas Er Hanna Lundberg. 

Främlingens varning. 
Ett rikligt regn hade fallit och hindrat 

oss från att fortsätta vår resa. Genom 
detta regn var den hotande hungersnöden 
avvärjd, men hoppet att hinna fram till 
den konferens vi planerat var omintet
gjord. Vi försö'kte ta oss fram på en ,kor
tare väg, men det var ej lätt att vid bel'
gets fot, där vi måste rasta, finna härlbcrge 
för oss och våra riddjur. I den stora by, 
som beboddes av muskiga karlar, vilka 
nattetid forslade fram kol från gruvorna, 
var folket ej välvilligt stämda emot de 
kristna. 

Det värdshus vi äntligen f.unno. hade 
sällan några gäster {)eh vi hade väl aldrig 
bäddat med vå'ra nötta sängkläder på en 
9mutsigare och mögligare »kang» än den
na, den enda som fanns i ;byn. Belysningen 
var så sparsam, att vi fingo avstå från ,all 
läsning tillsammans. Sedan vår med'bjäl

. pare Kao hade fodrat hästarna i rummet 
intill,bådo vi gemensamt P~l kinesiska och 
kröpo ned i varp. J:>t}.ddar och insomnade. 
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Men jag väcktes emellertid snart genom 
a II någon vidrörde min sängldäderspåse, 
som jag lagt under huvudet som huvud
gärd. »Pastor» hörde jag någon viska med 
främmande röst, »ligg alldeles stilla. Jag 
har kommit för att meddela eder, att ett 
rövar1band har just gett sig .av i förväg 
och inväntar eder vid ett träd i närheten 
av ett tempel 15 Ii (7 km.) härifrån. Res 
för all del ej i·väg. De ha planlagt allt 
mycket noggrant. Eder räddning hänger 
på, om ni kan undgå att komma i deras 
väg.» 

Jag tackade den okände mannen. Han 
upprepade än en gång sin varning m ed 
mycket låg röst men mycket allvarligt 
oc'h gick så slilla OQh lyst sin väg. Vi vara 
färdiga att ge oss i väg redan kl. 4 följande 
morgon, men efter sedan vi bedit och h ållit 
en liten rådplägning, ,beslölo vi att styra 
vår kosa åt annat håll. Kao beslöt emel
lertid att fortsätta till fots. »Varen ej ängs
liga för mig», s.ade lhan. »Jag är som hem
ma bland dessa berg, och hoppas med 
Guds hjälp ·hinna fram till staden före 
mörkret. Ni åter är ett <byte som ej så lätt 
slipper undan:» Vi skildes så åt. 

* 
Rövarna rusade fram emot Kao, just som 

han kom till omnämnda platsen. ))IMi tt 
liv är det enda jag ber att få behålla», 
sade Kao till dem. »Mina tiHhörigheler 
.får ni gärna ta.» - »öppna säcken», be
fallde rövarna. »Gärna», svarade Kao. 
»Här är ett stycke vittoomullstyg på 50 
fot, som jag köpt åt min hustru.» Men 
vitt är sorgens färg i Kina. »Den färgen 
duger ej», skrek rövarna. »Skynda dig 
härifrån. Men var äro de utländska -djäv
larna». >rDe komma inte i dag, gott folk.» 

Så slutade detta äventyr. Men ända till 
denna dag .ha vi ej kunnat finna ut, vem 
den nattlige besökaren var eller orsaken 
till alt han kom. Han liksom många andra 
okända vänner bland Kinas folk sl,all helt 
visst ej gå miste om sin lön. 

(övers. · fr. engelskan av E. F.) 

Guds ingripande. 
En gammal sjöman, en irländare, berät

tade för en sjömanspastor i London föl
jande om en märklig tilldragelse ute på 
havet. 

En dag gingo två vackra fartyg ut från 
Liverpool. Ombord på det ena var irlän
daren malros. Båda skeppen sJmlle ut på 
långre~a. Ett stycl,e följdes de åt - så 
skildes ·de ute på det vida havet. 

En morgon sändes matrosen ·iill väders 
för alt utföra något arbete. Om enstund 
hörde man honom ropa: »Land i lä!» 
»Dumbom», röt styrmannen åt honom, 
»här är ju inget land! Laga att du kom
mer ned igen så fort som möjligt!» Han 
lydde, men nedkommen på däck mumlade 
han för sig själv: »Där var likväl land!» 
Styrmannen satte kikaren till agat, och 
mycket riktigt - där borta vid horisonten 
syn·tes något, som väl kunde taga sig ut 
som ett skär eller dylikt, om något sådant 
funnits i grannskapet. Man lä t fartyget 
vika av åt läsidan, för all undersöka, vad 
det var. Vad fick man se? Jo, vraket av 
systersl;eppel. Det var nära alt sjunka, 
och man kom just lagom a tt hinna räd<:!a 
besä ttningen. 

Men nu gjorde man den upptäckten, att 
fartygets kurs under natten ändrats, eljest 
hade man aldrig kommit de nödställda så 
nära, a tt de kunnat upptäckas. 

Besättningen kallades akterut till förhör, 
och det befanns, att kursen ändrats. me
dan en tysk matros haft vakttjänst vid 
rodret. 

»Har du ändrat kursen?» frågade kap
tenen. 

»Ja, det skedde på kaptenens befall
ning!» 

»Någon sådan har jag aldrig givit.» 

»Jo, kaptenen kom upp i kajuttrappan. 
Jag såg er tydligt. Ni var utan rock, och 
Ni sade endast: 'Fall ett och ett halvt 
streck !'» 

»Jag trodde säkert, alt det var kaptenen 
och lydde genast.» 
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Vem hade givit befallningen? 
Det visste ingen, men meningen med 'den 

förslodo alla. Den syftade alt rädda en 
skara nödställda fdn döden. 

(Fritt f.rån engelskan.) 

Insänd litteratur. 
TILLKOMME DITT RIKE. Årsbök utgiven av 

Svenska KYl'kans Mis·sionsstyrelse. Svenska 
Kyrkans Diakonistyreises Bokförlag, Stock
holm. 30:de årgången. Pris hält. kr. 1: 25, 
kart. 2:-. 

Årsboken innehåller även i ål' ett helt galleri 
av högst intressanta och för missionen in
tresseväokande hilder från Indien, Kina. ooh 
Mrika med värdefulla bidrag av missionärer 
och infödda. E. F. 

NAR OCH FJARRAN. Utgiven av Kvinnliga 
Missions Arbetare, Brunnsgatan 3, Stock
holm. Pris 1 krona. 

Även della år är När 000 Fjärrans jultidning 
synnerligen vacker oCh innehållet är mycket 
v.ä rdefullt. Den rekommendel'as därför på det 
varmaste. kl . L. 

SOLUPPG/!NGEN. Iilustrerad missionskalen
der. Svenska Alliansmissionens Förlag, Jön
köping. Pris kr. 2: -. 

Innehåller en hel del olika artiklar med omvoiix
lande innehåll samt många vackra illustratio
ner och rekommenderas varmt. M. L. 

FOR VARJE DAG. Betraktelser övcr Brödra
församlingens Dagens Lösen för 1936. H. 
Halls Boktryckeri-.Ak.tiebolag, J&aköping. 
Pa'is 2: - kr. 

En stor del av dessa betraktelser '.iro även 
i år skrivna av svenska medarbetare från olika 
samfund; de övriga äro översättningar och he
a,rbetningar av det tyska originalet. På inskjut
na blad lämnas meddelanden om såväl Brödra
församlingen som annan kristlig vcrl<samhet. 

Betraktelserna äro fästade på ett bakstycke 
av kartong, som prydes aven vack er tavla 
»Helgmålsringning,>. Det .hela tjänar alltså så
som v~iggalmanacka och ärr' en prydnad för sin 
plats. Må m~nga under det kommande årel få 
välsi'gnelse oc.h upp'byggelse genom almanackans 
budskap. M. L. 

VIlD GUD HilR GJORT. Av Herman Becker. 
Svenska Alliansmissionens Bokförlag, Jön
köping. 93 si·d. III. Pris 1:.- kr. 

!:>åsom M. Geraldine Taylor säger i förordet 
iiI' denna lilla bok ell överbevisande vittnes

börd om att kärlek, bön och tro i den levande 
Gudens kraft ännu i dag vcrka undergörande. 

M. L. 

BYGG PÅ KLIPPAN. Av Johannes Daasvand. 
Svenska Alliansmissionens Bokförlag; .Jön
köping. 93 sid. Pris kr. l: 50. 

En liten bok -tillägnad »unga troende och 
sökande» med syit.€ att hjälpa fram till ett fullt 
förlitande på Kristi fuHbordadc verk och all 
söka visa vägen till ett lyckligt, segrande liv 
i förening med Kristus. Vä l värd cn stor sprid
ning. M. L. 

P . .{ FARDEVAGAR IOSTAFRIKA. Av J. Ivar
son. Evangelis·ka Fosterlands-S tiftelsens 
Bokförlag, S.lockholm. III. 188 sid. Pris 
Häftad 2: 75, klot·b. 4:-. 

En intnessant reseskildring med intryck från 
vildmarken, interiöu'er av infödingarnas liv, se
der och hruk, och bilder, som visa en missio
närs växland-e och krävande uppgif1 sam~ huru 
en Herr·ens plantering växer upp i ödemarken. 
Synnerligen läsvärd och intresseväckande. 

E.F. 

BLAND ABESSINlENS GALLAER. Av Martin 
Nord{eldl. E~'angeliska Foslerlands-S.tiftel
sens Bokförlag, Stockholm. III. 170 sid . 
Pris Häft. Kr. 2: 75, kloth. 4:-. 

En gripande och levande s-l<ildring av detta 
folks liv med dess hedniska sedvänjor och 
vidskepelse, dess kamp mot ondskans andernak
ter, dess djupa andliga nöd men ock med lln
denbara vittnesbörd om Guds makt alt frälsa 
och rädda. E. F . 

MASTAREN BYGGER. Av Gunnar Dahlquist. 
Svenska Kyrkans Diakonistyreises Bokför
lag, S10ckholm. Hl. 356 sid. Pri-s HäJt. 
Kl' . 4: 75, klotb. 6: - . 

En ingående och omfattande ' framställning 
av Svenska Kyrkans y'\.tre mission uuder tio
årsperioden 1924-'1934. För trons stärkande, 
för väckelse till förnyad ansvarskänsla, för l,är
lekens ländande har denna bok sin stora upp
gift och rekommenderas va.rml. E. F. 

BLAND HERDAR OCH RYTTARE l MONGO
LIET. Av Magnus Björklund. Svenska Mon
golmissionens ,Förlag, J31'unnsgatan 3, Stock
holm. 1.96 sid. UI. Pris Häft. Kr. . 2: -, 
klotb. 3: 25. 

Författaren h ar här med dju,p känsla ffu' 
mongolernas strä.vsamma liv givit oss en frisk 
och livfull skildring av steppens folk och av 
de tjusande öde vidderna. Utan aH i egentlig 
mening vara en missionsbok ger dock denna 
bok fina glimtar av mongolernas själsliv, som 
hos oss ej kan annat än tjäna till att väcka 
kärlek och ansval' gent emot detta folk. E. F. 
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P r e D u ID e r a t i o D s a D ID ä l a D. 

Under fyra bio år har MISSIONSTIID
NINGEN SINHvrS LAND efter den nåd 
Gud givit sökt förmedla förbindelsen mel
lan missionsfältet i Kina och hemlandet; 
med år 1936 börj ar tidningens 41:a år
gång. För all tvplpmuntran, som i det för
Hutna kommit oss till del, äro vi mycket 
tacksamma, och vi :bedja, att vi och vår 
tidning även under kommande dagar må 
få vara för emål för missionsvännernas 
käl'leksLulla bistånd och förbön. 

Missionstidnnngen Sinims Land u tkom
mer v. G. även under år 1936 med 20 
nummer enligt samma plan som under 
föregående år. Vi hoppas alltså a tt kunna 
införa uppbyggelseartiklar, .meddelanden 
från fältet och från hemarbetet samt för 
ungdom s'ärskilt avsedda artiklar · m. m. 
Vi väga, på grund av mottagna vittnes
börd därom, tro, att vår tidning f·ä tt vara 
till välsignelse för ,läsekretsen, och vär 
uppriktiga önskan är, a tt den genom Guds 
nåd alltfort skall fä förmedla välsignelse, 
mana till förlbön och stäl'\ka intresset för 
Herrens verk särskilt på det fäH, som bli
vit anförtrott åt Svenska Missionen i Kina. 

Med tanke på årsskiftet vrille vi nu till 
alla våra vänner rikta en innerlig vädjan 
om hjälp i och för tidningens spridning. 
Innerligt hoppas vi; att alla det gångna 
årets prenumeranter så fort som möjligt 
förnya prenumerationen. Och synn~rlJgen 
tacksamma äro vi även f'Ör nya prenume
ranter. Såsom missionsor,ganisation äro vi 
i hög grad beroende av vår tidning då det 
gäIler att sprida kunskap om arbetets ut

veckling och förhållandena i övrjgt på 
fältet och a tt härigenom väoka samt stärka 
intresse och mana till förbön. Vära per
sonliga krafter, som kunna ägna sig åt 
denna uppgift, äro ju så få. DäI"för rikta 
vi till våra prenumerantsamIare v'årt allra 
varmaste tack och önska atr Herren må 
giva många nåd och kraft till att tjäna 
i denna uppgift. 

Tidningen kostar: h elt år kr. 2: 25, ke 
kvart al kr. 1: 75, halvår Ju. 1: 25, ett kvar
tal kr. O: 90. Sänd till utlandet kostar tid
ningen kr. 2: 75 pr år. 

Prenumeration kan verkställas både på 
postkontoren och på Sv. Missionens i Klina 
exp., Drottninggatan 55, Stockholm. Vid 
prenumeration ,på postkontoren måste 
hela namnet: »Missionstidningen Sinims 
Land» ang.ivas. Enligt nuvarande bestäm
melser för postbefordringsavgifter blir det 
emeHertid för Missionen fördelaiktigare om 
prenumeration verkställes å vår exp., var
för vi sä,rskilt ,anbefalla detta tillvä1ga
gängssätt. I sä fall sä ndes tidn~ngen, om 
sa önskas, även i enstaka exemplar, så
som utgivarekorsband till dc olika pre
numeran terna. 

När 5 ex. eller därutöver rekvireras fr ån 
eXJp., erhålles vart 6:te ex. gratis. 

PrenumerantsamIare, . som verkställa 
prenumeration å närmaste 'Postkontor, er
hålla mot insändande till expo av postens 
kvittenser kr. 2: 25 för var je 6-tal ex., 
men da inte t friexemplar. · 

Provexemplar erhäl'las gratis fr än ex
pedi lionen. Redaktionen. 

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