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S. M. K:s 50==ARS JUBILEUM. 


(forts . fr. förcg. n.:r) 

Kristihimmelfärdsdags eftet middag. 

Kl. 6 e. m. voro vi åter samlad e i Be
tesdakyrkan. Först fingo vi lyssna t~l1 
resesekreterare Emil Samuelsso ll, som till 
text valt ur 2 Kor. 5: 14. 17. "Ty Kristi 
kärlek tvin O'a r oss, - - Något nytt har 
kommit". "'Denna predikan följe r här 
sammand rag. 

Detta ord, något nytt har kommit, sy
nes mig vara något, som vi särski lt be
höva taga till oss. Det är en gåva, given 
oss. Allt vad vi hava för händer hhr 
besudlat och behöver förn yas, vi, våra 
tankar, vårt liv, allt behöver renas och 
förnyas, vi behöva ny kraft för att kunna 
stå med i kampen. Herren skall själv 
föra sitt verk till seger, men han vill 
använda s ig av oss. N är så Kristi kär
lek blir en tvingande makt i vår vilja, så 
skall den bevisa sin betvingande kraft i 
det andli<Ya livet. Kristi kärl ek tvinga r 
oss. Gud ~are tack för den segrande kär
lek den vill giva oss. Den räcker till offer, 
och i den finn s kraft, som driver ut de 
heliga till fältet därute. Inte är det någon 
tanke på egen vinning eller egna fördelar , 
som lockar dem, det är något annat: det 
underbara att få förkunna evangelium. 

När vi taga emot denna drivkraft, kan 
den bli en helio' kraft till helig tjänst. 
Hlir ska ll jag '"få denna kraft? Se pa o 

synderskan i Simons hus. J eSllS säg:r: 
"Hennes många synder äro henne for
låtna; hon har j u ock visat mycken kär
lek." Dörren står öppen till syndaför
låtelsen, där förlåtande nåd och kärlek 
strömmar ut. En har dött för alla - -. 
Tänk att få äga hans kärlek, låt oss 
skåda, hur han älskar och hur vi i den 
ha vårt stöd . Se på vad vår Frälsare 
gjort för oss, stanna för det. låt det inte 
bli bara kunskap utan verklighet, som ger 
oss den kärlek, som leder till triumf. 

Vi skola icke dö. han har dött för oss. 

Jag ä r fri för hans skull. D::.t blir et t 
nytt liv vi leva, icke. för oss sJa lv~ utan 
för honom. Det fmns olika mal. det 
själv iska, samarbete, rikedom m. 111 . Jesu: 
säger: "Jag är målet". Em?t detta fa 
vi sträva och sä tta det som vart vantans 
må l. 
Pau lL1~ f ick utstå m ycket lidande och 

förf ölje lse då han skulle sp rida Jesu kUI:
skap. De kvinnor och män, SOI11 dragit 
ut till hednavärlden, de ha också fått 
utstå mycken nöd , men de gå i vår Fräl~ 
sares namn och till hans ära. Kunde VI 
få va ra medel till någon kines frälsning, 
då hade vi icke levat förgäves. 

De som resa till Kina äro icke några 
främlingar för oss, utan äro helsyskon." 
Det finns inget annat än syskon i Bibeln. 
De heliga äro de härliga. In~a orgalllsa
tioner utan Kri sti verk. VI aro I honom 
nya skapelser. Han förnyar sitt folk, 
ger en ny släkt, ger ny nåd, ny hl~111!1el. 
ny jord och ett nytt Je rusalem. Lat oss 
n~ötas där. 

N u var det missioi1ss ekrc~erare jVfar/in 
L;l!dl; n som skulle t~la tiJ 0 , 5 0:11 sina 
intryck frå n miscionsfältet och framföra 
hä lsningar från vå ra SY SkOi1 därute . Det
ta gjordes på ett sätt och med ett sp råk 
som helt enkelt förfl yttade oss dit ut, ut 
bland nöd och svårigheter men ock<! till 
sePTar som vinnas för Guds rike. Vi 
fi~go se våra syskons och de infödda 
kristnas hjältemodiga kamp mot ensam
het och lidande av många slag. Icke var 
det den egna kraften som höll dem uppe: 
det var Guds kraft som fullkomnades 
deras svaghet. 

H ä/SHingar och iJ/!ryrlc från 111issions
fältet. 

Då jag erhöll i uppgift att tala över 
ämnet: "Hälsningar och Intryck från 
Missionsfä ltet," tänkte Jag först at t 
framföra hälsningarna och meddela 111 

trycken var f ör sig. ender elet att jag 

l 



i 

10 juni 1937 SINIMS LAND 139 

stannat in för ämnet har emellertid tanken 
på att de två kunna kombineras kommit 
fram, och det har synts mig som 0111 häls
ningarna på så sätt skulle kunna bliva 
mera levande. Denna tanke skall jag alltså 
nu söka förverkliga. 

Först vill jag då meddela hälsningar 
från och intryck av 11/cissionärerna, och 
innan jag talar om S ..M. K:s missionä
rer, ville jag så gärna hälsa från några 
andra missionärsgrupper. Kina Inlallds
missionens missionärer, som jag träffat. 
ha sänt hälsningar. Ledarna för denna 
mission i Shanghai hälsa, och så göra 
även de unga på språkskolorna. vilka jag 
haft glädjen få besöka. Alla ha på mig 
gjort ett djupt och uppmuntrande intryck 
genom den kärlekens gemenskap med oss, 
som de visat prov på. Augustanasynodens 
missionärer voro samlade till konferens 
och bådo mig framföra deras varma häls
ning. Jag fick vara med dem en dag, och 
även från dem har jag så goda intryck. 
De äro våra goda grannar. Samarbetet 
mellan dem och oss i Loyang är så gott, 
och de våra där äro så tacksamma för 
hjälp i råd och dåd, som de få mottaga. 
- På återresan till kusten hade jag också 
förmånen att få besöka två av Svens/m 
lvlissioHsförbuJldets missionsstationer och 
jag bär hälsningar med även därifrån. 
Kärleksfullt var det mottagande, som där 
bereddes mig. och innerlig var gemenska
pen oss emellan. Deras hälsning är också 
innerlig och varm; så äro ock hälsningar 
från Teologiska Seminariet i Shekow och 
Den Kristne Buddhist Missions missio
närer på Tao Fong Shan. Men vi måste 
övergå till hälsningarna från våra egna 
missionärer därute. De bådo mig så ofta: 
"Hälsa hem", och på Medelhavet nådde 
mig ännu ett sådant uppdrag. Från de 
då utresande kom en hälsning och i den 
orelen: "Hälsa hem". 

De hälsa alltså alla. Vågar jag försö
ka meddela några intryck av dem med 
avsikt att göt'a häl sningarna mera levan
de ? Jag menar ej att komma med en 
skönmålning av dem. De äro lika litet 
som vi utan fel och bris ter, och dock, då 
jag söker samla intrycken av dem blir 

det en i mycket hög grad övervägande 
ljus bild . 

De ha givit intryck av att vara förnö j
saml'lw. Nyligen var det tiågon som 
brev skildrade huru en SOm är ensam 
synes finna lisa i ensamheten genom att 
gå upp på stadsmuren och se på tåget, 
förbindelsen med yttervärlden. Är ej 
det prov på förnöjsamhet? Och då det 
är kallt i rummen tröstar man sig med, 
att man ej blir så lätt förkyld ute, då det 
är kallt även inne. Eller då planerna gå 
i kras, man ä,· ändå nöjd i förtröstan på 
att Gud handlat i kärlek. Härpå såg jag 
exempel på resor, då uppgjorda resplaner 
gingo om intet, men ock i prövningar av 
långt mera dj upgående natur. En bön, 
som jag hört därute, Ij uder ofta i mina 
öron: "Gode Gud, jag förstår ej varför 
Du låtit detta ske, men jag vet att Du 
handlat i kärlek och därför tackar jag 
dig." - Från dessa i ensamhet och pröv
ni ngar förnö jsamma sä ndebucl f ram bär 
jag en hälsning. Vi förstå att den är en 
glädj ens och tacksamhetens hälsning, att 
den kommer med tack för uppmuntran 
och bistånd, som kOl11mit dem till del. 

De ha ock givit intryck av att vara 
1l1edlidsaul'lua och II ppoftrande. Under 
nödtiden därute i vinter ha samtalen så 
ofta rört sig om den lekamliga nöden och 
om huru den i någon mån skulle kunna 
lindras. Det har varit nöd för de nöd
lidande i missionärernas hjärtan och vil
lighet att hjälpa, om det blott funnits 
någon möjlighet härför. - Ett exempel. 
som jag nog aldrig glömmer, må nämnas: 
Det var på en av våra missionsstationer. 
Ett par eller kanske tre kvinnor voro där 
för att klaga sin nöt! och be om hjälp. 
Missionärerna höllo rådplägning i ären
det , men de kunde ej se någ'on möjlighet 
för att kunna hjälpa. En av dem gick 
ut för att meddela de hjälpbehövande 
kvinnorna detta, men . kom tillbaka, och 
det var som ett nöd rop, då hon utbrast: 
"De gå inte. och jag kan ej sända iväg' 
dem ohulpna". - Behöver jag tolka 
hälsningen f rån dem i eletta samman
hang? Förstår vi ei alla vad det innebär 
att få en hälsning från dem, som ha så 
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mycken nöd, andlig såväl som lekamlig, 
runt omkring sig? "Hören I det ej hur 
de klaga sin nöd? Viljen I Eder förbar
ma? I, som funnit liv i vår Frälsares 
död! Skynden att hjälpa de arma!" 

De ha också en kamp att utkämpa. De 
ge intryck av att vara kämpande. Orden 
i Ef. 6: 12 bli på ett särskilt sätt levande 
på missionsfältet. J ag kan ej nu med
dela detaljer från den kampen, men jag 
har en hälsning från de kämpande, och 
jag skulle vilja uttrycka den så: "Lid 
också du såsom en god Jesu Kristi strids
man !" - Och i allt detta är det en 

"",'älsignad skara, skaran av missionärer, 
som hälsar eder, och de önska att häls
ningen också må vara en tillönskan om 
välsignelse. "Varen välsignade av Her
ren. av honom, som gjort himmel och 
jord." 

* 
Så har jag också hälsningar f rån och 

intryck av fältet och de kristna kineserna. 
Ofta under färden därute gingo mina 
tankar till vad jag hört om allra första 
tiden. Huru olika är ej läget nu. Då 
f ick vakten i stadsporten i Yuncheng t. 
ex. slita spö för att de släppt in missio
nären i staden. Nu kunde jag komma in 
där mitt i natten utan svårighet och mot
togs med stor vänlighet. Dessa ändrade 
f örhållanden och meddelandet härom bär 
i sig en hälsning till oss. De tala om till
fällen till helig tjänst . De minna om 
villighet ifråga om att lyssna till budska
pet om Jesus Kristus. Deras hälsning 
kunde formuleras: "Tagen väl i akt vart 
lägligt tillfälle!" 

Från de kristna har jag dj upa intryck 
av deras kärlek och tacksamhet. Jag 
önskar, att jag i min hälsning kunde för
medla något därav, ty kärleken och tack
samheten gällde naturligtvis ej mig utan 
hemförsamlingen, vilkens representant de 
menade att jag denna gång var. Hem
församlingen ge de ibland namnet "vår 
älskade moder". De äro med oss, då vi 
nu fira högtid och ha sänt flera brev med 
anledning av j ubileet. Deras hälsning 
är tacksamhetens och kärlekens varma 
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hälsning. - Men jag har ock intryck av 
deras tillväxt i nåden. Många, som på 
min tid voro skolpojkar eller nyomväncla, 
stå nu såsom församlingstjänare och 
ledare. Detta intryck har ett budskap 
till oss, en hälsning, som kan uttryckas 
så: "Edert arbete är icke fåfängt i Her
ren." Offergärningen har lett fram till 
rika resultat. Bönerna ha blivit under
bart besvarade. Det är en hälsning full 
av uppmuntran, även uppmuntran till 
fortsatt arbete, ty det är också något av 
tillit till hemfö\-samlingen i deras häls
ning. Att hälsa (uen an) betyder på 
kinesiska att fråga efter välbefinnandet, 
efter friden. Jag tror, att de därmed 
mena att tillönska frid på samma gång 
som de vilja visa sin kärlek genom att 
göra sig underrättade om välbefinnandet. 
Men låtom oss nu taga det såsom en 
fråga till oss: Ha våra hjärtan frid, då 
vi tänka på nöden därute? Rör ej den 
lekamliga nöden oss ? Betyder det ingen
ting för oss att många, många ännu vand
ra fjärran från Gud, ännu aldrig hört 
evangelium? Kunna vi äga frid vid tan
ken härpå? De hälsa, de fråga efter vår 
frid. Det är något av tillit och förväntan 
också i den hälsningen. 

'* 
Till slut har jag ännu ett intryck och 

ännu en hälsning att ge uttryck för. På 
tre av våra stationer har jag stått vid 
kära kamraters gravplatser. redda sedan 
jag 1923 reste hem från Kina. I Ho
yang stod jag vid Robert Berglings och 
Ester Bergs gravar. I Tali var jag vid 
Karin Anderssons sista jordiska vilorum. 
Och i Chiehhsien var det fyra gravar, 
som grävts sedan jag var ute såsom mis
sionär : Gertrud och Verner vVesters, 
Margit Erikssons och Gudrun Boqvists. 
Det var så tomt efter alla dessa mina kära 
vänner. Det var personlig saknad, men 
ock saknad med tanke på vårt arbete. 
Brevet f rån synoden talar om att arbetar
na äro få, och låt oss tänka därpå då vi 
dröja vid minnet av våra kära hemgågna. 
De gjorde vad de kunde för Guds rikes 
utbredande. N u äro deras platser tomma, 
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och f rån deras gravar kommer hälsnin
gen: Vem träder i vårt ställe? Vem 
fortsätter verket Gud anförtrott åt oss? 
- "Bedjen skördens Herre, att han sän
der ut arbetare till sin skörd" ! 

Fredagens möten. 

Omedelbart efter morgonbönen, vilken 
införes i ett kommande nummer, vidtog 
ett bibelstudium, lett av kyrkoherde O . . 
Beinhof.f. Te:>-1:en var 2 Tim. 2: 1-15. 

Bibelstudiet var mycket givande - och 
oTipande . Atergivet, endast i samman
drag, hoppas vi dock, att det skall få bli 
till välsignelse. 

Då vi nu stå vid denna tidpunkt, kunna 
vi betrakta S. M. K. som en arbetare, av 
Herren kallad till arbete i hans vingåreI. 
Väl, om det då är en arbetare, som icke 
behöver blygas inför sin Herre. 

Aposteln betonar något, som är oupp
lösligt förenat med arbetet i Guds vin
gård. Lid och arbeta! För att kunna lida 
behövs särskild styrka. Arbetet kan bli 
prövande för arbetaren, mycket kan dock 
i fråga härom åstadkommas aven villig 
arbetare. Men under lidandet i den he
liga tjänsten kommer nödens dagar. Det 
som då kan hjälpa är endast den kraft och 
den nåd, S0111 är i Kristus Jesus. Paulus 
var i ett visst ögonblick i behov av sär
skild styrka och fick den av Gud, mitt i 
sitt lidande för Kristus . Då han bad om 
att bli befriad från sin svaghet, fick han 
till svar: "Min nåd är dig nog, min kraft 
fullkomnas i svaghet." 

Vi behöva nog, både som enskilda och 
såsom organisationer, ställa oss inför frå
gan: Huru ha vi tagit emot Guds nåd? 
Det gäller att i allt bliva beroende av 
Guds nåd samt ha fullt tillträde till nå
dens förrådshus. Vårt arbete står och 
faller med mottagandet eller förkastandet 
av Guds nåd. Vad menas med den nåd 
som är i KI-istus Jesus? Vi kunna ej 
analysera den, men vi kunna komma in i 
den . Det är med den, som vi skall kom
ma till Kina, och det är den som skall bli 
det sjuka Kina till kraft och styrka, Ki
na som kämpar en hård kamp för att kun-
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na åstadkomma något, för att kunna lida 
och arbeta. Vi få komma och visa dem 
på den underbara kraft, som finnes i 
Guds nåd. 

När vi nu fira 50-års högtid är det 
nog många som se tillbaka på den första 
dagen, och på tiden intill nu och försöka 
samla ihop allt vad S. M. K. fått utföra 
under denna tid, bäst är då att säga, allt 
är Guds nåd. 

Låt oss också stanna in {ör styrkan av 
Guds nåd. " Bär ock du ditt lidande så
S0111 en god Kristi Jesu stridsman", säger 
Paulus. Han älskar uttrycket stridsman, 
att i den bilden erinra om allt, som kan 
betraktas som umbäranden, som helig 
kamp. "Bär ditt lidande, utför en evange
lists verk, fullgör i allo, vad som tillhör 
detta ämbete." Den hdla lönen, vill 
Aposteln betona, undfås inte utan lidan
de, och det kan betyda ett lidande ända 
till blods. "Själv är jag på väg att off
ras", säger han. Hela hans gärning var 
utförd i elen anden . Han var villig bära 
lidande i evangel,ii tjänst. 

Har S. M. K., såsom Herrens tjänare, 
burit sin del av lidandet, ha vi fått erfara 
något av detta lidande? Icke ha vi på 
långt när fått känna på de lidanden som 
vår Mästare genomgick. Men varför 
skall vi komma undan så lätt, varför 
skall vår väg vara så lätt? Var är lidan
det i tjänsten, här hemma och där ute? 
Nog har S. M. K. åtskilligt av lidande i 
sin historia, men också bevis på underbar 
kraft och nåd. 

Vi, som stå vid trossen, må även vi få 
del a v l idandet. J ag tycker det är så lätt 
att vara kristen i våra dagar , det är lik
som bara följa med strömmen. Visst 
finns det några, som ha tagit tjänsten på 
allvar, och fått känna på förföljelse och 
smälek, men vi behöva mer av det, vår 
tro har ej prövats och mognat för att 
kunna utföra det arbete som kräves. 

Så är det ännl1 ett, vi få ej insnärjas 
i näringsomsorger, .om vi skall vara elen 
till behag, som tagit oss i sin tjänst. Vi 
skola bära endast den boja, S0111 höves 
en verklig Kristi tjänare. I Bergspredi
kan läsa vi: "Söken först efter Guds 
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rike", tror du, att detta står där som 
tomma ord utan nytta för vårt andliga 
liv? Det skall peka framåt. mot något 
S0111 vi kunna nå. Vi skall visst inte leva 
planlöst, men frigjorda, helgade i Her
rens offergärning, ej fångna. 

Blygs ej, det är ett ord , som Paulus 
använder ofta, och det betyder så mycket. 
Blygs ej att bära Herrens boja. bär den 
frimodigt och med glädje. 

Jag skall vara hans fånge. han som löst 
från allt som tyngde. Och med hans 
hjälp skola vi vara fria, utan en enda 
boja, vara hans vänner. bundna vid ho
nom. hans livegna. Det är ett starkt 
ord, fri, men överlämnad till helig offer
tjänst. 

Hans fånge. det betyder också ett 
absolut beroende. Må vi tacka Gud för 
att S. M. K. har det så, absolut beroende 
av Gud. N og har det kämpats många 
gånger, det har varit nöd. men det har 
också varit skönt få känna sig fattig, och 
se, att Gud är rik, att få känna hur Gud 
vill fästa oss vid sig själv. Den bojan 
behöva vi . Må alla andra länkar gå sön
der. En Herrens tjänare får ej bära nå
gon annan boja. 

Så till sist. En Herrens tjänare måste 
träda f ram utan blygsel, med en underbar 
frimodighet. Vi lket löfte har det ej varit 
för tid som varit, och det står säkert 
ännu. Herrens tjänare skall vara som en 
förvaltare, vilken skal l lyda order, be
trodd med helig tjänst och bestämd att 
dagligen kunna framgå utan blygsel. 

I 2 Kor. 6: 3 läsa vi: "Häri vilja vi 
icke i något stycke vara till någon anstöt, 
på det att vårt ämbete icke må bliva smä
dat." Den som kan leva efter detta, be
höver aldrig blygas, han får stå inför 
Gud med sin kallelse. j.'i.r det ej för dig 
och mig, få vi ej kraft att arbeta så, att 
vi få stå inför Gud med vår tjänst? Jag 
skall stå där. Skall jag blygas för alla 
mina band och bojor. eller skall den nå
den bli beskärd, att få stå där och tacka 
för erhållen nåd. Tacka för att vi fått 
vara Herrens tjänare i livet, bundna vid 
Kristus, helt för honom, och så få stå 
inför Gud utan blygsel. 
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Vad gäller tjänsten? Att sträva med 
allt, för att kunna hålla provet och rätt 
förvalta sanningens ord. Det är inget 
a nnat man fordrar aven förvaltare, än 
att han är trogen. Ordets tjänare, är 
vad det är fråga 0111. Det få vi taga med 
oss hem som en läxa. Sök i Nya Testa
mentet, leta upp det. som talar om ordets 
förvaltare, givet ej blott till missionen och 
till Paulus utan till oss alla. som tro. 
förvalta Herrens ord, och det är inget 
latmansgöra. 

Gud hjälpe oss, att vara Herrens tjä
nare. och en gång få sttl inför honom 
utan att blygas. 

* 
Efter en kafferast fortsatte mötet. 

Först lästes en del hälsningar, som kom
mit från vänner i olika delar av vårt land. 
Det var gott känna sambandet och veta 
att de voro l11ed i bön och tacksägelse. 
Vid and ra tillfällen lästes ock hälsningar 
från när och fjärran, bl. a. ett telegram 
från missionärerna på S. M. K:s fält i 
Kina. 

N u skulle de hemmavarande missionä
rerna tala. Doktorinnan J an.e Gu.-illness 
började. 

Det ord hon ville lämna som ett min
nesord, var hämtat ur den 91 ps.: "Den 
som sitter uncler den I-Iögstes beskärm 
och vilar under den Allsmäktiges skugga, 
han säger: I Herren har jag min tillflykt 
och min borg," alldeles särskilt var det 
orden "under hans skugga". De orden 
hade kOlllmit till henne under arbetet i 
Kina, kanske mer levande därför, att 
där ute är solen farlig, och man sätter 
värde på skuggan. Det står också, "under 
hans vingars skugga" och "skuggan aven 
väldig klippa". I 63 ps. läsa vi: "Ty du 
är min hjälp, under dina vingars skugga 
jublar jag". Vi ha den underbara för
delen att få söka oss fram till honom. där 
är trygghet. 

Så är det Guds kärleks skugga. Vi få 
leva våra liv i Guds kädek. Leva vårt 
vardagsliv under Kristi kärleks skugga, 
det liv som har mer betydelse än vi tro. 
Det få vi komma ihåg. I missionsarbetet 
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h2'Yder hemlivet lika mycket som predi
k:1:~, ja kanske mer. Vi skola i livet. i 
gC::11enskapen, leva ut Kristi kärlek, det 
S2 hed 13 ingarna. Då ni bedja för oss 
m :s"iunärer, bed att vi inte bara predika 
eva·.lgeliul11 utan o::kså pryda Guds vår 
Fr:i1sar2s iära och i aHa stycken leva 
s~mggnde a v hans kärleks sl<L1gga. 

Hai1s hands skugga. "Han gömde mig 
u ',der sin hands skug:~a", läsa vi i Jes. 
<19: 2. Det är en kraftig hand, där få vi 
vara utan fruktan. Bed att vi få stå 
överskuggad2 av hans kraft. c! ii vi gli ut 
rå gårdar, i städer, i fängelser, och över
a;!t. att det må vara kraft i vittnesbördet. 
I Jes. 32: 3 står, "som skuggan aven 
,<([dig klippa i ett törstigt land". Hans 
hiii sning, skuggan av korset och av vår 
1evande Frälsares kraft. I den skuggan 
få vi vila och dit få vi bjucJa andra att 
kOllllJ1a. Kina är ett törstigt och torrt 
la:od. Vi SO:ll varit där, vi säga, att vi 
l<O:111na från ett törstigt land. Det är ett 
väldigt land och en väldig nöd, men Gud 
gör väldiga gärningar. Den väldiga nå
elen räcker livet igenom. Vi få leva under 
h :l11s vingars skugga, hans hands och klip
pas skq;-; a . 

j\fissionär Morris Eerg!iug, vår sist 
hem komne missionär, vilken är mycket 
l,lcn, hade av sin läkare fått tillåtelse att 
e;Klast säga några ord. Han ville då 
s::rskilt framhåila vikten av flera och väl 
d~)ildade infödda medarbetare. Det är 
en väckelsens tid i Kina och det behövs 
vdl rustade ledare för att ta hand om de 
ny011lvända och leda dem på rätta vägar. 
SJmticligt med väckelsen kommer också 
många sekterister och det är inte lätt för 
de nykri stna, att veta vad 50111 är det 
rz.tta. 

iVIå det~a f~l bli till ett verkligt böne
2.::i ne för alla missionens vänner. 

Fm Olga, Sty;'clius, talade 0111 , att nå
gon fdlgat vad en mi ssionär "kull e önska 
if! nt av sin semester. Hon ville svara: 
J\tt få kopp~a av och känna sig som en 
vanlig kristen människa. Men det unc1 er
li :~'a ~ir. att det går inte. ?\är man varit 
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i Kina, och levt bland kineserna, lärt sig 
älska dem och blivit älskad tillbaka, då 
man känt sig hemma och trivts därute, ja, 
när man så kommer hem finner man , att 
man lever endast ett halvt liv. Den andra 
halva delen är kvar därute. Man kan inte 
glömma dem som l11an levt tillsammans 
med och fått dela nöd och nåd med. 
lVIånga gå nger ha vi fått pröva deras tro
fasthet och vänskap. 

Ingen glädje kan jämföras med den, 
att få se kineser omvända sig till Jesus. 

Fröken Hanna. T!V an.g talacle 0111 5111 

glädje, att få vara med om högtiden, få 
vara tillsammans med dem som varit med 
från början, med honom S0111 ensam gick 
ut. gick i tro, och vars efterföljare vi få 
vara . I Rom. 4 läsa vi om Abraham: 
"Där ingen förhoppning fanns, där hop
pades han ändå och trodde". Till det få 
vi vara efterföljare. Det är stort då vi 
få se, att det är ej vi som skall, eller kan, 
föda barn åt Gud , det är han själv S0111 
skail göra det. Det ä r vål' tröst många 
gånger därute. Det omöjliga blil' möj
ligt för Gud. För oss gäller det att tro. 
Det är många gånger så att kineserna 
taga emot evangelium i huvudet, i sitt för
stånd, men det måste bli klart för dem 
att det är i hjärtat de skall taga emot det, 
och till det måste det till mycken bön. Jag 
minns en gammal man från Tali. Just 
detta, behovet av evangelium mottaget i 
hjärtat, blev klart för honom och han 
bad : Gud misskunda dig över mig' 73
årige syndare. 

Gud kan a llt förvandla. Bliv bärare 
av välsignelser, det gäller endast att tro. 

Fru Ingrid ASjJberg ville på några mi
nuter göra sig till tolk för kvinnorna i 
Kina. Hon sade b l. a. Jag vet, vad de 
skulle vilja säga: Vi äro svaga, bed för 
oss. Låt os~> tänka på hur de ha det, 
många av Kinas kristna kvinnor. Se så
S0111 exempel på en av dem. Hennes 
klädedräkt är det enda hon äger. hennes 
frukost är litet hirsvälling , middagen är 
det samma - 0:11 hon har någon, kanske 
var det den sista hon tog till frukost. 
Kanske har hon småbarn SOI11 ropa på 
bröd, vari f rån få detta) - Kanske är 
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det ej lika lätt för dem, som för oss att 
vara kristna. :Men det är stort att se 
deras tro och offervilja. Men många ha 
ej bara denna nöd, utan dessutom stå 
de ensamma, i hedniska hem, de få gå 
under hugg och slag, de ha ej en vrå, som 
de kunna ha till bönevrå. Bed för dem. 
Men de finnas, som äro lyckliga, leva i 
hem där nästan alla äro vunna för Gud, 
de säga: Bed för oss att Herren alltid må 
få främsta platsen i vårt liv. 

lVIen det f inns en annan skara som ro
par: Bed för oss. Det är sökarna. Vi 
tacka Gud för dem, de ha börjat komma 
till gudstjänsten och de taga de första 
böneorden på sina läppar, men det är så 
l'llycket som binder dem. I sina hem få 
de lida hugg och slag. Bed att de må 
bli fria och att de må komma i full ge
menskap med vår levande Frälsare. 

En tredje skara finns, SOI11 ej kan säga: 
Bed för oss, men vars hela tillvaro är en 
bön. Den hedniska kvinnan. Bed för 
den stora skara n, som ännu ej känner 
Frälsaren. 

Varför ha ni ej komJ11it förr och talat 
om detta f ör oss? Den f rågan möter 
oss så ofta. 

I haven fått för intet, så given för 
intet. 

* 

Fru Sc/~in e Sandberg ville tala om nå
got som hände henne för 46 år sedan i 
London. Det var vid ett av de sista mö
ten SOI11 Pastor Spurgeon ledde. Hon 
blev ombedd att vittna vid detta möte och 
fi ck då av Gud detta ord: "Av den minste 
skola komma tusen, och av elen ringaste 
skall bliva ett tal rikt folk". Detta tyckte 
hon hade slagit in på S. M. K. Det 
var en ringa begynnelse, men Gud har 
välsignat med rik framgång. Guds rike 
håller på a tt byggas upp därute. och det 
är underbart att få vara med. Guds ord 
är en kraft till frälsning. 

En bönestund avslutade förmiddagens 
möten. 

Kl. 7 samlades vi åter till ett ungdoms
möte. En stor skara hade samlats och det 
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var verkligen till övervägande del ung
dom. 

Komminister 1. H off började. .Ämnet 
var "N utidsungdolll och kristen"världs
kamp". Det blev i sanning en väldig 
appell. I huvudsak var föredraget föl
jande: ))Kär'npa {rOllS goda kamp", så ly
der kallelsen till de unga som sam lats 
här i kväll. Kallelsen Ij uder f rån alla 
håll, a lla kalla de unga, kampsignalerna 
ljuda. Träd in i arbetet för att avhjälpa 
den sociala nöden , vart ha vi egentligen 
kommit i den kampen. Tänk på de fatti
ga här heml11a och tänk på Kina. Upp 
till kamp, för att lindra nöden. 

Upp till kamp för personlig frihet, ro
pas från andra håll. Bort med allt som 
vill binda den egna lustan . Många ha 
följt elen signalen, och för många har 
det lett t ill undergång. Många ha dock 
funnit att det ej går att bara leva för sig 
själv, leva utan Gud och utan hopp för 
evighe ten . Nu vädjar man ej förgäves 
då man kallar upp till kamp, och ställer 
krav på dem. 

Jesu korsbaner ä r ett kamp- och fält
tecken, och i det tecknet gives seger och 
frimodighet . Kristus kallar oss till kamp 
i dag. Vi kallas till helig kamp av vår 
Frälsare. 

Den som har Gud med sig är aldrig
ensam, men man blir ensam om man äl
utan Gud, även om man lever i en stor
stad. M en när Gud tar dig i enrum och 
säger: Jag har kallat dig, du ska ll gå och 
strida min strid, då går man aldrig ensal11_ 
Så kommer kallelsen till oss i kväll. N i 
unga, ni skulle kallas i kväll. Herren 
kallar er att gå in genom den trånga 
porten, för att få ett nytt intresse. Ni 
kallas att bli perso'nliga kristna, och det 
går till på samma sätt som förr. Läl
känna dig själv, ställ dig i Guds kärleks 
ljus, då skall du få hjälp att resa dig upp 
och bli en Kri sti kämpe. Är det månne 
ej därför vi är så fattiga , för a tt vi ej 
trätt in i den tjänsten. Kristus kallar oss 
till kamp, först för vår egen frälsning, så 
för deras bland vilka vi ha vår gärning. 
lVIå vi längta efter att föra dem till Kris
tus. Hur har det varit i dag, har du talat 
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med någon om Gud, har du vittnat om 
att du vill höra Gud till, enkelt och rätt
framt vittnat, därför att tillfälle gavs. 
Om ej, så är det fara å färde. Vi skall 
börja vår kamp där vi stå. Börja i Jeru
salem, och så vidare och vidare. Det är 
visst inte lätt, och man blir modlös och 
undrar vad man skall säga. Tala inte 
om dig själv, men tala om Gud, och vad 
han gjort. Tala om syndernas förlåtelse. 
Vänta inte att tala tills du blivit fullkom
lig, då får du aldrig n ågot tillfälle. Blicka 
ut över världen. Kristus kallar till världs
kamp. Gå ut! Det var överväldigande 
då han pekade på hela världen för de elva, 
alla folk, sade han . Inte kunde de gå ut 
till all världen, men de började, i lydnad. 
Så var det då, så nu. En kedja som 
sträcker sig genom århundraden. 

Vad betyder det ej att en vinnes, genom 
honom kan tusen vinnas. Så skall det 
gå till. "Vi vittna om vad vi sett". Tänk 
på vad det betyder, på att vi ha personer 
runt om oss . Vad se de i vårt liv ? 

Det behövs mera kampglädje i denna 
tid, mera segerjubel. Det kan ej vara 
möjligt, att de 'som blivit vunna för Kris
tus, kunna vara likgiltiga för andra län
der. Gud vare tack för dem, som kom 
hit och predikade evangelium, det är en
dast 1100 år sedan, det är ej lång tid. 
Skola vi ej tacka, för att vi fick evange
lium då vi fick det. Det fanns heden
dom här då, vi kanske tänka ej på det, 
med det gick till på samma sätt här hos 
oss då, som nu i Indien, och det för ej 
1100 år sedan. Detta ha vi blivit befria
de ifrån, genom att det fanns de som 
mottagit kallelsen och kommo hit. N u 
hör Sverige till de kristna folken, en gång 
stod det utanför. Ha vi ej ansval- inför 
denna gåva. 

Det råder en f ruktansvärd okunnighet 
om mission, i vårt land, men då den blivit 
skingrad blir det en annan inställning. 
Då skall kallelsen ej mötas av så många 
frågor och så mycket oförståelse. Det 
är en gigantisk kamp, men en nödvändig 
kamp för f rälsning. Varför är vi så litet 
aktiva. Jo, vi känna ingen nöd för dem 
vi komma i beröring med, och vi äro så 
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rädda fö r att stöta någon, så vi våga ej 
vittna, därför vinnes så få. Tänk om vi 
hade nöd för att någon skall gå förlorad, 
då bleve det annorlunda. Tusenden som 
skall komma in i evigheten utan Gud. 
Var är nöden för att människor skola bli 
f rälsta, var är den nöden ? Den är borta. 
Det är därför att vi försitta tiden, därför 
gå de förlorade . Gud har frälst oss för 
att vi skulle hjälpa andra. Vi ha ingen 
förmåga , hörs det, ja, men det får ej vara 
fö revändning för att vi skola vara lik
giltiga för dem som gå in i evigheten med 
förtvivlan . Missionen behöver nyrekry
tering och det skall ske genom de unga, 
det är de som skall gå. Vi ha förpliktel
se r mot dem som ha det sämre ställt än vi. 
Tänk på den stora världsnöden. 

Läs "Rasernas kamp", där får du se 
vad kampen gäller. Skall vi kunna und
vika ett "Rasernas krig", måste vi u pp
märksaml11a världskampen. Missionen är 
det enda som kan rädda oss. Hur skall 
det gå, om allt det blod skall sonas, som 
genom de vita gjutits. Det bleve en 
hemsk hemsökelse - och den förbere
das. Det är inte sagt att det alltid skall 
vara den vita rasen, som skall sitta vid 
köttgrytorna. Skall den domen ej gå 
över oss, behöva vi vara med i världskam
pen. 

Vi äro alla kallade, ingen är undan
tagen. Må Gud fortsätta att kalla oss, 

. först för egen frälsning, sedan för att 
hjälpa andra. Alla folk äro bjudna till 
Lammets bröllop. Gud kallar dig, kan 
du säga nej. 

* 
Efter en duett "Varje själ har sin väg 

att gå", talade f röken L isa B lo'PIi. Hennes 
ämne var: "Det evigt unga släktet", och 
texten var Joh. 3: 16: "Så älskade Gud 
världen". I sammandrag hade anföran
det denna lydelse. Ett evigt ungt släkte. 
Du säger kanske , visa oss på det, eller, 
hur kan man tala om det ? Det är under
bart, att vi ha rätt att tala om ett släkte 
som är evigt ungt. Det är inte om unga 
människor särskilt jag talar, men om det 
evigt unga släktet. Det som utgått av 
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Gud och gå r till Gud, och vars gärningar 
stå kvar, val-s arbete tages upp av andra 
'Och så fortlever in i evigheten_ O, eviga 
släkte! 

Dessa tankar om evig ungdom har ge
nomträngt mig gång på gång då jag sett 
på och tänkt på våra missionärer. På 
vår missions 50-årshögtid vill jag få säga 
dem några av mina tankar. Miss ionä
rerna de äro genom Guds nåd ständigt 
unga, därför att det budskap de ha att 
frambära aldrig blir gammalt_ Det får 
aldrig bliva det Hur skulle de då kunna 
vara på fältet? Detta budskap sätter sin 
prägel på dem_ De ha kvar av den ljusa 
ungdomstidens entusiasm. Det lyser nå
got av vårens friskhet över dem. Vi 
tänka, kanske ofta, på det evigt unga då 
vi höra och se deras glädje och frimodiga 
fört röstan på Gud, på vad han förmår. 
Deras glädje över det arbete de varit med 
·om. Tycker ni ej, att jag talar sant? 
Många av oss ha känt våra första missio
närer i många år. Kanske har deras hår 
ljusnat, och möjligen springa de ej lika 
lätt som förr, men kärleken till den upp
gift Gud gav dem, lyser upp deras ansik
te. Där ser du strålar av det eviga livet. 
De leva genom sitt arbete, det som de 
unga missionärerna nu gått in i. 

Det är underbart med missionen, den 
talar till ungdom, den får ungdom, den 
fostrar ungdom och den giver ung·dom. 
Så fortlöper det. år efter år. Ha vi ej 
rätt att ta la om det evigt unga släktet? 

För 40-s0-år sedan voro våra missio
närer unga till åren. .Men ibland undrar 
jag 0111 ej det ungdomliga sinnet är mera 
framträdande nu. De ha fått pröva Gud 
som sin Fader och fått nåd at t kunna gå 
den heliga bekymmerslöshetens väg. Ej 
utan kamp har det gått, men kampen har 
fört dem närmare Gud, närmare Livet 
självt. De ha druckit ur Livets källa 
linder vandringen. A lit detta förhärligar 
Gud och vill ge oss ny frimodighet. 

Och våra älskade medarbetare här 
hemma, vå ra missionsvänner. Det finns 
sådana här i kväll som val-it med i vår 
missions gärning i snart 50 år. Se hur 
den skaran förnyas. Har det ej växt upp 

en ung skara som nu gått med er in i den 
heliga , välsignade, underbara gärning ni 
undf ått av Gud. Känna våra vänner 
sig gamla, färdiga med arbetsuppgiften? 
Nej, vi kunna vittna , vi som ha denna 
innerliga gemenskap med Eder, att Ni 
äro ett evigt ungt släkte. Kärleken är 
lika stark. offers innet lika stort, tjänan
det lika villigt, ja vi kunna tala 0 111 utgi
vande, t j änande kärlek. 

Till ett släkte med dessa egenskaper, 
höra ni , älskade. Ni ha tagit emot Jesus 
Kristus, hans kärlek bor i eder, och det är 
ev igt liv a tt känna hon0111. V i se Guds 
härlighet uppenbarad i eder och genom 
eder. Och vi veta, att det släkte som ute 
i Kina vunnits för Gud, det skall fortleva 
och växa vidare. Vad det känns gott i 
i11itt hjärta att en gång få säga er några 
tacksamma ord. N i ha delat både nöd 
och nåd med oss. Till sist få vi dela 
evig frid och fröjd. 

Till er, ni unga, som äro här i kväll 
vill jag ställa en fråga. Har det ej 
rullats upp ljusa framtidsutsikter för 
eder? Genom att ni mottagit, eller kom
mer att taga emot frälsning i J eSllS Kris
tus, komma också ni att bli medlemmar 
i denna höga släkt. Ah, vad det är för 
en rikedom som ni få i arv. Tag emot 
den med ödmjukhet, men med glädje och 
frejdigt mod . Ni ha vid er sida den som 
sade: "Var och en som tror på honom 
skall icke förgås lltan hava evigt liv. Av 
honom, genom honom och till honom är 
ju allting. Honom tillhör äran i evighet. 
Amen. 

j.\.ven denna dag var ett samkväm an
ordnat och det avs lutades med aftonbön 
av Illarinintendenten O. ,Jon Nlalmborg. 

* 
Utflykten till Duvbo. 

Så kom lördagen, den sista dagen i den 
stora högtiden. Då samlades en stor ska
ra vid :Miss ionshemmet i Duvbo. Många 
av Missionens vänner ute från landet 
hamförc!e då sina hälsningar och väl
önskningar, och till sist fingo vi gemen
samt tacka Gud för allt det goda han 



10 	juni 1937 SINIMS 

givit. ej endast under högtidsdagarna. 
utan under de gångna femtio åren. 

Ett särskilt gripande inslag var, då en 
ung kinesflicka, sondotter till missions
föreståndare Folkes förste evangelist 
Chang, och brorsdotter till den av många 
av våra vänner väl kända Manao, fram
trädde och tackade för vad S. M. K. 
gjort för Kina och kanske särskilt för 
hennes släkt. Då missionsföreståndaren 
tog henne i si n famn, grät hon av glädje 
för att hon hade fått vara med och fått 
tacka för den gåva hon fått. 

\Tar inte detta ett löfte för hamtiden. 
Det unga Kina, vunnet för Gud. vittnan
de 0111 Gud. 

"Sade jag dig icke, att 0111 du trodde, 
skulle du få se Guds härlighet." 

H. B. 

Brev från Synoden. 
Genom Herrens nåd kallade bröder och 

systrar i S. M. K.! Må vår Herres 
fesu Kristi nåd och frid vara med Eder 
till evig tid! Amen. 

Alltsedan Herrens trogna tjänare pas
tor Erik Folke först kom till Kina, ha 
sådana funnits, som blivit hans efter
följare. Somliga ha speciellt varit bed
jare. andra ha offrat penningar, de fin
nas, som varit missionens hemarbetare, 
och andra ha arbetat i Kina. På detta 
sätt förenade i Herren , ha de endräktigt 
främjat evangeiii utbredning och utfört 
ett sjäJavinnande arbete i förtröstan på 
Herrens stora kraft. 

Ej många år efter missionens upp
komst bildades församlingsorganisatio
nen på fältet , synoden för provinserna 
Shansi, Shensi och Honan. Och så ha 
nu alla troende inom denna församlings
organisation kunnat lämna avgudarna, de 
ha fått vända sig till Gud, fått del i allt 
vad Herren lovat och äro Guds husfolk. 
Detta är i sanning en alldeles särski ld 
nåd av Gud som övergår a ll människo
tanke. varför vi måste tacka och prisa 
Herren. 

F. n. äro vi ständigt medvetna om att 
skörden är mycken 'men arbetarna få, och 
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därför skola vi bedja skördens Herre. 
att Han måtte sända ut flera arbetare i 
sin skörd. Må Herren låta detta ske! 
Amen. 

Den 25- 28 mars d. å. hölls synodens 
a llmänna möte i Loyang mecl över ett 
tusen deltagare. Söndagen den 28 kl. 
9 :30 hade vi en särskild sammankomst 
med anledning av S. M. K:5 SO-års jubi
leum. Därvid beslöts: 
1. 	 att detta brev skulle avfattas och 

sändas till S. M. K:s jl1bileumshög
tid i Sverige; 

2. 	 att sända ett foto * av sam tliga mötes
deltagare att av missionen förvaras 
S0111 ett minne; 

3. 	 att låta göra en väggbonad (av siden) 
med de fyra orden"ära vare Herrens 
namn" i stora skrivtecken. (Denna 
väggbonad skulle pastor IvIartin 
Bergling föra med s ig, då han reser 
hem till Sverige). 

Vi hoppas innerligt, att Gud allsmäk
tig måtte skänka oss en alldeles särskild 
nåd så att vi kunna vandra från kraft 
till kra-f t. förgäta det 50111 är bakom oss 
och jaga med kraft mot målet, löpande 
framåt i den tävlingskamp, som är oss 
förelagd och därvid se upp på JeSllS vår 
tros hövding och fullkomnare. 

Så skall denna, under stor fröjd och 
glädj e förverkligade SO-årshögtid bli en 
symbol på den stora bröllopsfesten i det 
himmelska hemmet, dit synoden av heliga 
skola samlas från norr och söder, öster 
och väster. Så skola vi tillsammans 
sj unga den nya sången och pi-isa Lam
met som segrat. Gudi vare aran i evig
heternas evigheter! Amen. 

Från Kommittens sammanträde. 
Vid Kommittens för Svenska Missionen i 
Kina sammanträde i samband med SO-års
j l1bileet valdes förutvarande suppleanten 

'" Omnämnda foto har anlänt till expo i så 
skadat skick, att det ej kan införas i tidningen. 
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Kommitten, musikdirektören Harald 
Gillgren till ordinarie ledamot efter rek
tor Joh. Rinman, som såsom förut med
delats av hälsoskäl avgått ur Kommit
ten . . 

Från samma sammanträde må medde
las, att två ansökningar om att få utgå 
såsom missionärer till S. M. K:s fält 
förelågo till behandling och blevo bevilja
de. En av dem, fröken Runa. Hägg från 
Edsbyn i Hälsingland, kommer v. G. att 
resa till Kina redan i höst, och vi hoppas 
alltså att snart, i samband med hennes 
avskiljning, få presentera henne för tid
ningens läsekrets. Den andra nyantagne 
missionsarbetaren är herr NIartin NIark
gren från Skellefteå, men om hans ut
resa är ännu ingenting bestämt. -

Sinims Land utkommer so m vanligt 
under j uni, jul i, augusti och sept. med 
endast ett nummer i månad en. 

Bibe1- och Ungdomsdagar kommer 
även i år att anordnas i Sandås skola , 
Askim, invid Göteborg. Tiden är be
stämd till 6--8 aug. Program och vidare 
meddelanden införes i nästa nummer av 
vår tidning. 

Lärarinnornas Missionsförening (L. 
M. F.) ordnar sommarmöten i Falun 
den 30 juni-4 juli, Piteå den 29 juni-4 
juli och Kalmar den 22-28 juni. Vid 
dessa möten medverka såsom bibelstudie
ledare Missionsdirektor Arvid Bäfver
feldt (Falun), Fil. kand. fröken Elsa 
Lundblad (Piteå) och Missionspastor Per 
St järne (Kalmar) samt flera prästmän, 
sekreterare och missionärer f rån olika 
fält. 

Semin(J;rister och lä,yarinn01' inbjudas 
hjärtligt till dessa 11I·ötell.. 

Anmälan jämte anmälningsavgift~n 
Kr. 3:- insändas under följande adres
ser: 

L. M. F:s mötesbyrå, Salemskyrkan, 
Falun. 

Fröken Anna Renqvist, Box 123, 
NIunksu.nd. 

Fröken Edit Lemke, Kalmar. 

t 
»Mor» Lisbeth Lenell. 

Varm och rik, en äkta dalamoder. gick 
Mor Lenell sin väg fram. Varmt gud
fruktig och ömmande för andras nöd_ 
Hur ofta talade hon ej om Far, gudstjä
naren , hennes älskade Man, och då bröto 
tårarna fram. Hemmet var ej rikt, men 
många barn fostrades i kärlek och guds
fruktan. En av dem, Elna Lenell, gavs, 
om ock under tårar, till Herrens tjänst 
i Kina. 

Kroppslig klenhet utgjorde för Mor 
Lenell under de senare åren ett hinder 
att deltaga i offentliga möten. men hen
nes lilla kammare har varit ett bönens 
rUl11. 

Med hjärtats brinnande längtan hat
hon ock motsett den stund, då hon skulle 
få kOl11ma hem och med egna ögon se sin 
Frälsare, S0111 hon så starkt längtade 
efter. Hon j ublade , då hon talade 0111 det 
mötet. Ibland syntes väntetiden lång. 
och bönerop om förlossning stego upp till 
Herren. Hon ville vara hos sin Frälsare 
och njuta av hans åskådning. 

Hennes pilgrimsfärd blev lång. Hon 
fyllde sina 88 år. Ända in i det sista fick 
hon behålla sina själskrafter. Herren 
förde henne så ljuvligt och stilla till sig 
in i sitt Til<e. Vä'lsignat vare hennes. 
minne! M. F. 

* 

t 
Fru Erika Lundmark. 

Ater ha vi haft den smärtsamma plik
ten att till Kina förmedla underrättelsen 
om att döden skördat en älskad Moder till 
en av våra missionärer. Fröken Maja 
Lundmark är nu den fjärde i ordningen 
av dem därute som på helt kort tid drab
bats av den smärtsamma förlus1:en av 
någon av sina närmaste. Först var det 
Gösta Goes. vars fader gick bort. Strax 
därpå Judith Hultqvist, vars moder läm
nade sina kära ensamma i föräldrahem
met, sedan fick Elna LenelIs mor gå hem 
och nu kom helt oväntat underrättelsen. 

http:NIunksu.nd
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att fru Lundmark fått hembud och hop
pet att snart få återse den älskade modern 
har gått förlorad för vår Syster. Må vi 
ej glömma att bära dessa våra sörjande 
Syskon i bön fram inför Herren att han 
måtte i sin nåd hugsvala och trösta dem 
i deras ensamhet och giva dem kraft att 
bära även detta lidande för Jesus och 
för hans rike. Erik F ol/le . 

S. 	 M. K:s Bibel- och Ungdoms= 
veckor sommaren 1937. 

Som tidigare meddelats kOlTll11er under 
sommaren två Bibel- och Ungdomsvec!wr 
att anordnas. 

Vid den första, som hålles på N order
ön i Jämtland den 22-28 juni medver
kar: Missionsföreståndare E1'ik Fol/le, 
kursledare, missionärerna Aug. Berg. 
Joha.lines Aspberg och H anna Wallg 
samt missionssekreterare Afartin Linden, 
fröken Lisa Blom 111-. fl. 

Bibelstudierna ledas av missionsförest. 
Erik Folke. Ämne: Profeten Elisa. Fö
redrag komma att hållas över: 

Missionsarbete under 50 år 
1) Arbetets begynnelse. Erill Fol/w 

2) hl,[ryc!? från arbetets utveclding i 
Kina. August Berg. 3) Arbetets till
växt i hemlandet. Lisa Blo11t. 

En resa på 50-årig missionsmark, 
bli r ämnet som NIartin Linden kommer 
att tala om. Övriga medverkande komma 
att behandla ännu ej fastställda ämnen. 

Norderön, en större ö i Storsjön, ligger 
omkring en timmas båtfärd från Öster
sund. Resan från Östersund sker med 
ångbåten Thomee, som avgår kl. 4 e. m. 
Deltagarna som beräkna att anlända till 
Östersund emellan kl. 4--5 e. m. böra 
meddela detta vid anmälan om deltagande 
i "Veckan", enär, om så behövs, båtens 
avgång kan framflyttas något mer än en 
timma. 

Priset blir i likhet med föregående ål' 
kr. 20:- för deltagare vilka äro med hela 
tiden. Filt, sänglinne och handukar böra 
medtagas. Det blir ej lägerbäddar utan 
olika hem upplåtas för oss. 
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Anmälan om deltagande göres till S. 
NI. K:s exp. , Drottninggatan 55, StOc!l
holm, eller till fröken NIaria Larsson, 
Fr-idfte1lt, Norderön, tel. Norderön 7 eller 
till bofllwndlare NIartin Steen, Östersund. 

* 
Veckan vid Mauritzberg hålles 20-26 

juli. Medverkande: Missionsförest. Erik 
F olke, dr Karl Fr-ies, missionärerna J0

hannes och Ingrid Aspberg, ev. flera, 
samt missionssekr. NIartin Linden och 
f röken Lisa B lom. 

Bibelstudierna ledas av l\!Iissionssekr. 
Martin Linden.. 

Föredrag komma att hållas över: 
Glimtar frår. det aNdliga tidsläget. 

1) Tidsläget i Kina vid tiden lör S. M . 
K:s början. Erik Folke. 

2) Det andliga tidsläget i Kina nu. Ju

hannes Aspberg. 

3) Tidsläget i Sverige, då vårt ,u'bete 

började. Dr K. Fries. 

4) Något om nutidsläget för S. M. K 

i Sverige. Lisa Blom. 


Priset är som vanligt kr. 20:- fl ', \" 
hela tiden. Filtar, kudde, sänglinne o(h 
handdukar böra medtagas. Lägerbäddar. 
Resan sker med tåg till Norrköping och 
därifrån med buss varom vi senare med
dela till deltagarna. 

Anmälan att deltaga göres till S. M. 
f(:~' exp., Drottninggat. 55, Stockhohn. 

Vi bedja om förbön för dessa "Vec
kor.·· 

PROGRAM 
för Svenska Missionsrådets sjätte fortbildnings
kurs för missionärer vid Holsbvbrunn den 21

29 augus ti 193i 

Kursens ledare: Svenska '~vIissionsrådets ordf., 
professor Knut B. T1/es/man. 

D a g a r d ni n g. 

Kl. 9-9.30 f. m. Morgonbön. 

Kl. 9.30-10.30 f. m. Frukost. 

Kl. 10.30-11.30 f. m. Bibelstudium. 

Kl. 11.30-12 f. m. Rast. 

Kl. 12-12.45 e. m. Föreläsning. 

Kl. 12.45- 1 e. m. Rast. 

Kl. 1-1.45 e. m. Föreläsning. 

Kl. 2 e. m. Middag. 

Kl. 7.30 e. m. Kvällsmat. 

Kl. 8.30 e. m. Uppbyggelsestuncl. 


http:12-12.45
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Freda.gen den 27 allgus/i.Lördagen den 21 au.gus/i. 

Kl. 8 e. m. 	 Inledningsmöte med 
hälsningstal av ordf. 
Val av funktionäre r o. 
s. v. 

Sö ndagen dm 22 au.gllsti. 

Kl. II f. m. Predikan av missions
förest. Viktor J ohans 
son. 

Kl. 5 e. m. 	 Missionsmöte med tal 
av pastor Fr. Mangs m. 
fl. 

Måndagen den 23 ml.glls/i. 
Kl. 10.30-11.30 f. m. Bibelstudium. Pasto r G. 

Bergsten . 
Kl. 12-1.45 e. m. Världsmissionens kris 

och krav. Professor 
K. B. \IIi estman. 

Tisdagen den 24 a.ugus/i. 
K l. 10.30-11.30 f. m. Bibelstudium. P as tor G. 

Bergsten. 
K l. 12-1.45 e. m. Det inre läget på mis

sionsfä lten i dag. Do
centen teo l. d r G. 'vV. 
Lindeberg. 

Onsdar;clt de/! 25 augusti. 
Kl. 10.30-11.30 f. m. Bibelstudium. Pastor G. 

Bergsten. 
K l. 12-12.45 e. m. M issionärens själavi n

nande uppg ift och fost
ra regarning. Missionär 
Joh. Ekbäck. 

Kl. 1- 1.45 e. m. Andekraft i ve rksamhe
ten. P astor Ernh. Geh 
lin. 

Torsdagell dm 26 uugus/i. 
Kl. 10.30-11.30 f. m. Bibelstud ium. P astor G. 

. Bergsten. 
Dagens program ord
nas av missionärerna 
vid kursen. 

Kl. 5 e. 111. Nordisk afton . Korta 
anförande av Nord iska 

Missionsrådets med
lemmar. 

Kl. 10.30-11.30 f. m. Bibelstudium. Pastor G. 
Bergsten . 

Kl. 12-12.45 e. m. M iss ionä rernas hä lsa. 
Dr G. Palm.er. 

Kl. 1-1.45 e. m. Missionä rernas fortsatta 
studier. Fil. lic. Her
man Sandegren. 

Lördagen den 28 all9/1sli. 

Kl. 10.30-11.30 f. m . 	 Bibelstudium. 
Kl. 12- 12.45 f.m . Vad säga judarna om 

J esus ? Teol. lic. Gösta 
Lindeskog. 

Kl. 1- 1.4$ f . 111 . i\if iss ionsansvar l hetn
landet. Fröken 11iirta 
J osephson. 

SÖlldagen den 29 alIglIsIi. 

Kl. II f. m. 	 Predikan vid Hoisby 
brunn av missionsdirek
tor N ils Dah lberg och 
på andra platser i nä r 
heten av deltagare . 
kursen . 

Kl. 5 e. m. 	 Avslutni ngsmöte. 

Diskussioner och möten på eftermiddaga ; och 
kvällar, avs lutningsmötet o. s. v. ordnas av 

. Program kom mi tten. 
Morgon- och aftonbönerna äro offentliga och 

ledas av kursde ltagare. 
Säng li nne och handdukar medtagas. 
Då 'avgifterna för bostad och vivre genom 

brunnsdirektionens ti llmötesgående k unnat sät 
tas t ill det låga pr iset av 3 kr. per dag, hoppas 
Missionsrådet på ett talrikt deltagande. 

Missionärer och missionärskandidater äro väl
komna att detaga, ävensom ledamöter av mis 
s ionsorgani sat ionernas s tyrelser, sekreterare och 
andra i den yttre missionens tj änst anställda 
funktionärer. 

Anmä la n om deltagande sändes j u förr desto 
hellre till missionär Gottfri d Palmberg, Vc~
landa. 

SVENSKA MIssrONSRADET. 

REDOVIS NINGAR 

för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under maj ]937. 

Allmänna missionsmedel. 702. 	 E. E., iMariestad, " föclelsedags
blommo r . ......... 22:698. 	 L änka rna i Brattåker o. L å ng

sjöby, .Tes. 58: I I , ti 11 Dagny 703. H. L., Sthlm 300:
Nordgrens underh .. gm R. O. .. 7:- 704. M. C-i, 2 maj 1937. . .. 500:

699. 	 Onämnd i Öja, Visby s ti [t, gm 705. "Ett tack ti \I Glid för bÖllcsvar" 5: 
F. T. . .. 100:-	 706. C. A. B.. Bode'1 10: 

700. 	 K. S .. Vinslöv, "At Herren" 25 :- 707. " P s. 100" . ......... 10 : 
701. 	 Kinaförell. "Hoppet" , Hälsing- 708. H . R., Uppsala, koll. vid årsmötet 10:

fo rs 256:- 709. E. o. J. R., " tackoffer" . .. . 150:

http:12-12.45
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710. 
711. 

712. 

713. 

715. 
716. 

717. 
718. 
719. 
720. 
721. 

722. 
723. 
724. 
725. 
726. 
727. 

728. 
729. 
730. 
731. 
732. 

736. 
737. 
738. 
739. 

740. 

741. 

742. 
743. 
744. 
745. 

746. 
747. 
748. 
749. 
750. 
751. 
752. 

753. 

754. 
755. 

756. 

Kinesernas Vänner, Värnamo .. 
Några Värnamovänner till "iVfis
sionens högtidsdag" ........... . 
Senapskornet, Lidköping, i st. 
för blommor vid fru Ebba Hå
kanssons bår ................. . 
Insam!. i Luth. Missionshuset 
vid Hanna Wangs besök, gm J. 
N., Umeå ........... ... .... . 
Kinakretsen, Norrkö[ling, sparb. 
D:o Eksjö, till S. M. K:s 50-års
jubileum ... ... ......... . 
1<. R., U[l[lsala, s[lariJ. . .. .. .. . 
S. S. , Sthlm ........... . 

" I st. för blommor på Fars grav" 
"Länkarnas Jubileumsgåva" .... 
"Offergå vor framburna vid Jubi
leumshögtiden i Betesdakyrkan 
6/5" ...... . .......... . 
"Fyllnad i kollekten" ......... . 
Böneringen, Karlskrona ....... . 

c. U................ . 

"f st. för jubileumsresa" 
H. o. L J, Gbg... .. 
C. N., Kristianstad, "Missionsgå
va vid sO-års minnet" 
Onämnd vid årsmötet. 
B. o. J. ........ .. . . .. ... . 

A. D. D., Karlstad ... . 
Habelsbolets 1Hg. . ..... . 
A. L., Kläckeberga, "en blomma 
till Mormor Lisbeth" .. 
H. S., VetIanda .... . 
R. J, d:o ........ . 

G. D., Krylbo ............... . 

C. T. E., "i stillhet och förtrös
tan skall eder styrka vara", till
lägg till högtidskall. ......... . 
I st. för blommor till Gustafva 
Axis bår, Gränna, gm M. J., 
Ödeshög ..................... . 
E. J, Boden, till J oh. AS[lbergs 
underh. . .................... . 
P. A., d:o till G. GOleS d:o 
A. S., Sthlm ................. . 

Onämnd ........... . 

A. J., Vänfors, till Jubilellmshög
tiden. . ..... .. . 

"Gunnar" ......... . . . . 

E. D., U[l[lsa la .... .. .. . ..... . . 

A. B., Hjoggböle .... .... .. .. .. 
G. L., Moliden .......... . 
"Extra inkomst" .... ... ...... . 
E. E" Sävsjö, "tackgåva" 
En länk, tackoffer, till E. o. c. J. 

Bergqvi sts lInderh. 

Oscars Kyrkliga Ungdomsför

bund, Sthlm, till Arne Bendtz 

underh. . ..... ' ......... .. . 

E. T., Linköpir .......... . 

R. o. A. T., Hallstavik, i st. för 
blommor på L. LenelIs bår. 
"Ett missionsä[l[lleträd" gm K. 
B., Tranås .. . ................ . 

300:

35:

30:

20:
42:96 

50: 
19:62 

25:
5: 

2301 : 

1354:72 
300:

SO:
10:

100:
27:

500:
2:25 


25:
4:35 


25:

5: 
10:
10:
20: 

50:

31:

100 : 
5: 
7: 

100:

25 : 
10:
5:50 

10:
5: 

66:20 

10:

SO:

725:
50:

5: 

5: 

760. 
761. 

762. 

763. 
764. 

76S. 
766. 

767. 
768. 

771. 
772. 
773. 
774. 
775. 
776. 
777. 
778. 

780. 

78 1. 
785. 
786. 

787. 
7S9. 
790. 
791. 
792. 

793. 
794. 
795. 
796. 
79S. 
799. 
SOO. 
SOl. 
802. 
S03. 
S04. 
805. 
S06. 
S07. 
SOS. 
S09. 
SIO. 
SIL 
S12. 
813. 

814. 
815. 

816. 

Si 7. 

"NIa!. 3: 10" ...... .. ....... . . . 
En liten slant till Jubileumskoll. 
L. A., . .. ... . .............. . 

Testamentsmedel efter avI. Fru 
Selma Maria Ericsson, Sthlm.. . 
D :os sparb. . ....... .... . .. .. . 
Landskrona K. F. U . M., till 
Martin Berglings underh . ... .. . 
"Tackofier 13/S" ............. . 
D. och S. K. i st. för blommor 
till Kristina Hultqvists minne .. 
A. och A. till d:o .. . ... .... ... . 
Redbergs lids sy fören., till S. M. 
K:s 50-årsjubileum. . ........ . 

K. B., Tranås ... . ... .. ..... . 
Onämnd. till Elna Lenells underh. 
"Telegranl" ......... . 
L. ..... . .. ... . ..... .. . . 
Koll, på K. F. U. M., Sthlm ... . 
J. M., Sthlm ........... . 

1. P., Skillingaryd ........... . 
Mellersta K. F. U. M. distr., till 
Malte Ringbergs underh. . ..... 
Efterskörd till Länkarnas J ubi
leumsgåva ........... . 
Ödeshög Sy{ören ........... .. . 
M. O .. Munkflohögen .. 

"En lidande syster till lidande ki
neser." ..... ....... , .. 

G. R.. jVfalå ................. . 
Jubileumsgåva, "Herren förser" 
G. Ö., Norrköping, "återbäring" 
F. B., Sollefteå ............. . 

Kol\. vid Hanna Wangs besök i 

Fagerdal, Gisselås. 

A. G., K. J. , "ett litet tackoffer" 
"Onänllld" ..... . 
"I Jesu namn" .. .. ... . ..... . 
"Okänd" .............. . 
G. K., Björköby ........ . 

Svartnö MissionsförsamI. 

K yrk\. sy fören., Visby 

Kyrkliga Ungdomsfören., d:o .. 

Syfören., Källunge ........... . 

K. M .. Akerby, resebidrag ... . 
L. L.. Uppsala ............... . 
Koll. i Bröt järna ..... .. . . . 
M. S., Mora, resebidrag 
K. E. W., Orsa ............. . 
Koll. i Skattungbyn 
D:o i Orsa ................. . 

A. P. , Skattungbyn 
A. D., d:o ................. . 

E. A., Duvbo, sparb. medel ... . 
Efter av I. fr. Maria Persson, 
Gisselås. till Halma \<Vangs un
derh. . ....... . 
F. o. E. M., Mörby ......... . 

Illsanllat vid sYlnöte i H äggenfls 
prästgårcl 24/5, vid Hanna 
\<Vangs besök, till h:s underh... 
D:o vid d :os besök i Malåträsk 
30 :02: medel gm W., 4 :- .... 
~L J-n, '~dohärad . ... 

400:

5:

1000:
30:

80:
10:

5: 
5: 

50:
15:
10 : 
20:90 

50:
20: 

8:75 
13:75 

1000:

2 :50· 

200:
10:

5 : 
2: 

50:
10:
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10:
10:
10:
10,

20 :
10:
15 : 
17 :75 
9:50 


10:
10:
15 :
S: 

50:
10:
21 : 
10: 
10: 

S2:80 


209:
50:

15:

34:02 

10:
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818. F. F., Sundsvall , "Överskott" .. 9:75 
819. C. N ., "tack till Gud" gm A. B., 

Skellefteå ................... . 10:
822. Vänner i Skellefteå i st. för 

blommor vid Erika Lundmarks 
bår, gm d:o ................. . 189:

823. " Från en 79-åring" ........... . 20:
824. E . O., "S Mos. 2: 7" gm A. B., 

Skellefteå ......... ..... . .... . 50:
825. A. o. O. A., d :0, gm d:o ..... . 10:
826. Mauritzbergsgruppen till Dagny 

:-Jordgrens und erh. . . ......... . SI : 
827. Offer vid H. vVangs möten i 

Böle missionshus. 12 : 
830. "5 Mos. 8: 18" . . . . . . . . . . 10 :-=
831. Koll. i Raftsjöhöjden .. .... . 8:62 
832. D:o i Raftälven .............. 10:
833. D :00. tillägg j Munkflohögen .. 20: 
834. K. N., d:o ............... . . 10:
836. H. U. .......... .. ... ... .... .. 10 : 
837. "En ficksparbössa" ..... 24 :50 
838. G S., Björköby ..... .. ...... . 5: 
839. J. K., till Fars minne", gm O. G., 

Gbg ..... ... .. ........... .. ... 6: 
840. O. G., Gbg, till Gös ta Goes 

underh. . ............. ... _._.._._~1...;.0_: _ 
Kronor 12,054 :44 

Diverse ändamål. 

697. Onämnd till Maria Pettersson, 
att anv. efter gottf. ........... . 10:

714. E. T., Kåge, till Judith Hult
qvists, d:o ....... ....... .... . . 10:

733. Till de nöd!. ........ . ..... . 3: 
734. A. H., Eksjö, till Arvid Hjärt 

berg 31/5 37, att anv. enl. över
ensk. 50:

735. M. B., Hjo, till E. Sjöström, till 
biblar, sångböcker o. traktater 
för utdelning ........... . ..... . 20:

758. Luleå K. F . U. M., koll. vid mis
sionsföred rag, till Joh. Aspberg, 
att anv. i verks. . ......... . 15:

759. I. E., Nkpg, till r. Ackzell att 
anv. efter eget gottf. ......... . 25:

769. 	 Redbergslids syfören., till Med
hjälparefollden ...... .. ....... . 200:

770. 	 Några vänner till Maria Nylin, 
att anv. efter gotti., gm L. L., 
Örebro ................ . .... . 36:

779. 	 Mellersta K. F. U. M. dist r. till 
infödd evang. underh. . ........ . 100:

782. E. o. G. N., Egelsta, till Ivfaria 
Pettersson att anv. efter gottf. .. 200:

783. A. D., Kristdala, till bibelkv. un
derh. hos r. Ackzell ... ... ..... . 200:

784. 	 D:o till barnh. i Sinan 100;
788. 	 Sy fören. n:r l, Sthlm, till bi

belkv. underh. °i Honanfu 94:93 
797. A. M. H., Örebro, till Maria Pet

terssons barnh. . ..... .. . 20:
820. 	 Sy fören. i Innervik till Maja 

Lundmark att anv. för de hungr. 
barnen, gm A. B., Skellefteå ... . 33:46 

821. 	 Vänner i Skellefteå, i st. för 
blommor vid Erika Lundmarks 
bår, till d:o att anv. efter gottf. 100:

829. "Födelsedagsgåva" till Maria Ny 
lin att anv. ef ter gott f. .. 100:

835. 	 Kinagruppen i Gbgs K. F. U. 
K., til! Lisa Gustafsson för de 
hungr. 60:

Kronor 1,377 :39 

För Pensionering. 

757. 	 Syfören, n :r 2, Sthlm. 90:
828. 	 Syfören, n:r 3, Sthlm. 75:

* 
Allmänna missionsmedel 12,054: 44 
Särskilda ändamål 1,377: 39 
S . M. K:s Pensionsfond 165: 

S :u under maj mån. 1937 Kr-.--"'1:-:3=-,S'::9"'6-:":-8""'j 

M ed 	 varmt tack till varje giva're! 

"Dig, Herre, tillhör storhet och makt - och 
majestät, ja, allt vad i himmelen och på jorden 
är." l Krön. 29; 11. 

INNEHÅLL: 
Från 50,års Jubileets öppnande på K. M. U. M:s hörsal. - S. M K:s 50,års Jubileum 
Brev från Synoden. - Från Red. och Exp. - t "Mor» Lisbeth Lenell. - t Fru Erika Lund, 
mark. - S. M . K:s Bibel, och Ungdomsv. - Program för Sv. Missionsradets sjätte fortbild, 

ningskurs. - Redovisningar. 

E.xpedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 


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


Stockholm 1937. Boktr. A.<B. P. A. P.lmers Eftr. 
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. .Förnya Herre l dessa år Dina garnlngar~ 

Morgonandakt vid missionens 50,li"shögtid f,·ed. d. 7/5 av apotekare K. NILENIUS. 

"Vem kan . uttala Herrens väldiga 
:gärningar och förkunna allt hans 
lov ?"Ps. 106 :2. "Herre, jag har hört 
om dig och häpnat. Herre, förnya 

. i dessa år dina gärningar, låt oss för
nimma dem i dessa år." Hab. 3: 2. 

Häpna måste vi människor, då vi 
börja lära känna Gud, hans makt och 
hans kärlek, hans väsen och hans stora 
gärningar. 

Då vi i skapelsens stora verk se Ska
parens mäktiga hand, då häpna vi. 
Det är hans storhet och vishet, som 
rOJer sig i stjärnhimlens strålande 
prakt, som ter sig i fjällvärldens maje
stätiska vidder och som i dessa vårens 
underbara dagar låter livsförnyelsens 
kraft bryta fram och kläder all naturen 
i oförliknelig skönhetsdräkt. 

Vi häpna också, då vi lära förstå nå
got av vår egen kropps märkliga bygg
nad och vår själsliga varelses rika ut
rustning. Då instämma vi gärna i 
psalmistens ord: "Jag tackar dig, att 
jag är danad så övermåttan underbart. 
Ja, underbara äro dina verk, min själ 
vet det väl. Huru mångfaldiga äro 
icke dina verk, o Herre, med vishet har 
du gjort dem alla." 

Men än mer måste vi häpna över 
Guds frälsningsgärningar mot vårt 
fallna släkte. Guds kärlek till oss är 
undret över alla under. Ty det stora 
skedde, som en andens man uttrycker · 
så: "När efter syndafallet de första 
människorna voro vigda till under
gång, slöt Gud människornas lidan

de i sitt hjärta, och ur hans medlidan
d~s · lidande utgick . frälsningens råd. 
Han ville själv i sin son dö för det för
tappade, för att det förtappade skulle 
slippa att dö" "Så sant jag lever, sä
ger Herren, Herren, jag har ingen lust 

till den ogudaktiges död, utan fastmer 
därtill, att han omvänder sig från sin 
onda väg och får leva." Hes. 33: I I. 

Guds kärlek är den "förbarmande 
kärlek", som Sakarias talar om, då 
hans tunga löstes och han med profe
tisk blick såg huru budskapet om den
na kärlek skulle som morgongrynin
gens klara ljus sprida sig för att skina 
över dem, som sitta i mörker och döds
skugga.Guds förbarmande kärlek t 
Korta, snart sagda ord, som dock in-: 
rymma allt av hopp och liv, räddning 
och frälsning för oss aHa! Det är den 
kärleken som söker sig uttryck i ord 
som dessa: Mitt hjärta vänder sig i 
mig, all min barmhärtighet vaknar. 
Och denna förbarmande kärlek är den 
oavlåtligt verksamma kraften, som går 
fram genom världen som en livgivan
de ström. På ett oemotsägligt överty
gande sätt uppenbarar sig den kärle
ken i Jesus Kristus, då han utgav sig 
själv i korsets död såsom Guds lamm 
för att borttaga världens synder. 

Därför kunde Paulus skriva: Till att 
vara barmhärtighetens kärl har Gud 
kallat oss. (Rom 9: 23, 24.) Och 
apostelns egen jublande lovsång är 
denna : Barmhärtighet vederfors mig! 
Barm!1ärtighetens kärl! Föremål för 
hans oförtjänta kärlek och hans förlå
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tande nåd! Måste viinte häpna inför 
detta? 

Det är härom Rutström sjunger så: 
"0, kärlekshav, utgjut din flod utöver 
allas hjärtan!" Och då detta sker, blir 
det så, som psalmisten beskriver med 
en annan bild: "Min bägare flödar 
över." Kärleks- och livsströmmen 
från Guds hjärta förvandlar mitt hjär
tas torra, ofruktbara, hårdfrusna åker
mark och måste sedan bana sig vidare 
väg och meddela sig till andra. Då 
falla avgränsningens skiljemurar mel
lan människa och människa, mellan ras 
och ras, mellan nation och nation, och 
då vidgas vår blick så, att vi börja fat
ta, huru Guds hjärtelag och hans möj
heter famna all världen och huru han 
längtar sätta sin förbarmande kärleks 
krafter i rörelse för att i vidaste ut
sträckning uppsöka, upprätta och fräl
sa. 

När Paulus gjort den erfarenhet, 
som kom honom att utropa: "Mig ve
derfors barmhärtighet", då fördes han 
in i en ny upplevelse, som han beskri
ver så: "Kristi kärlek tvingar mig". 
J ag står i skuld, jag har förpliktelser 
till både greker och andra folk, både vi
sa och ovisa. Därför säger han: J ag 
är villig att predika evangelium. Jag 
måste så göra, ve mig, om jag icke pre
dikar evangelium. 

Något likartat sker med en var, som 
sanning mottager Guds förlåtande 

nåd. Barmhärtighetens kärl måste flö
da över och icke söka njuggt behålla 
barmhärtighetens gåva blott för sig 
själv. Ja, detta jämte Jesu egen klara 
missionsbefallning är det grundväsent
liga i all mission. Syndaskulden för
vandlas till tacksamhetsskuld och tack
samhetsskulden till missionsskuld, ty 
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man vet sig äga det största och oum
bärligaste av allt, och detta är ämnat 
åt alla, räcker till för alla och alla be
höver det. När Gud får "uppenbara 

.	sin härlighets rikedom på barmhärtig
hetens kärl" bliva de därför hans red
skap för det fortsatta utförandet av 
Herrens väldiga gärningar. Ty var 
det inte på missionsgärningen Jesus 
syftade, då han säger: "Den som tror 
på mig skall ock själv göra de gärnin
gar, som jag gör, och ännu större än 
dessa skall han göra." Genom sin An
des utgjutande upprepar Han så ~tt 

säga sig själv alltjämt tusenfallt och 
kan genom sina lärjungar föra sitt 
evangelium till världens yttersta grän
ser. Måste vi inte häpna, då vi blicka 
ut över vad han utfört också genOm 
denna vår mission under de gångna år
tiondena? I sanning, Herren har gjort 
stora ting, därför äro vi glada samt 
prisa hans förbarmande kärlek, som är 
ursprungskällan till allt. 

Och nu stiger vid denna lovsångens 
och tacksägelsens minneshögtid den 
bönen ur våra hjärtan: Herre, förnya 
i dessa år, i tid som inne är och i tid 
som ligger framför, dina gärningar! 
Och på den bönen svaras oss i ordet: 
Han skall i trofasthet utbreda rätten. 
Hans kraft skall icke förtyna eller bry
tas, intill dess han grundat rätten på 
jorden. Så äro vi då förvissade, att 
Herrens verk och planer aldrig gå om 
intet, även om utvecklingen icke alltid 
går som en rakt uppåtgående linje. 
Stormvågor kunna komma och skola 
säkert komma. Den närvarande tids
åldern fram mot Herrens återkomst är 
som ett stort hav med höga vågkam
mar och djupa vågdalar. När vi be
finna oss i vågdalen, kan det väl sy

i 
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ERIK FOLKE 75 ÅR. 


Den 7/7 fyller vår avhållne, högt vär
derade missionsföreståndare 75 år. Det 
skulle man då verkligen inte tro, då man 
ser och hör honom med ungdomlig 
hänförelse tala missionens sak vid möten 

nas som skulle allt gå under. Men 
alltjämt håller Herren på att samla åt 
sig "utvalda bland alla folk", och ge
nom dessa föras något av Gudsrikets 
krafte~ ut i folkliv, samhällsliv, familje
liv, om än detta förbliver ett stycke
verk i denna tidsålder. Men då Kristi 
personliga ingripande sker, skall Guds 
rikes herravälde helt genomföras. Där
för kunna vi förtröstansfullt bedja: 
Herre, förnya i dessa år dina gärnin
gar! 

Men hos oss, som fått bliva hans 
barmhärtighets kärl, hans tjänare, vän
tar och söker han trohet. Säkert ha 

i stad och på land eller rikta maningens 
ord till unga utgående missionärer. Då 
man ser, med vilken kärlek och tillit deras 
blickar möta hans i avskiljningens hög
tidliga ögonblick eller då han på någon av 
våra "veckor" står omgiven aven skara 
unga, får man en stark förnimmelse av 
att han förstår de unga och känner inner
ligt för och med dem. Gud har i n å d 
bevarat honom vid ett ungdomligt sinne 
under alla de 75 åren. Men det är något 
annat och ännu värdefullare som Gud 
skänkt honom: det under lång och trogen 
själavårdargärning mog'nade sinnet för 
människornas andliga behov och förmå
gan att möta dem, där de stå, och med 
mild men säker hand föra dem fram till 
Kristi kors och in i den heliga tjänsten 
för Hans rike. Detta är förvisso den 
dj upaste anledningen till att de unga 
och de äldre med - dragas till honom 
och öppna sina hjärtan för honom. Detta 
är en av förklaringsgrunderna till att vår 
mission haft den stora förmånen att se 
sin missionärsstab rekryteras med en ska
ra unga dugande män och kvinnor som 
helhjärtat gå in i sin gärning utan att låta 
sig avskräckas av de oroliga förhållande

många av oss anledning att under 
självprövning bekänna missionssynder. 
Eller ha vi väl varit så hängivna, offer
villiga, lydiga, i anden brinnande som 
vi bort? Låt oss då gå till honom, som 
vill "göra de heliga skickliga till att ut
föra sitt tjänarevärv, att uppbygga 
Kristi kropp". Han vill också giva oss 
bönens ande, som gör oss till rätta fö
rebedjare. Och en i trogen uthållighet 
förebedjande missionsförsamling skall 
säkert få förnimma, huru Herren i des
sa år förnyar sina mäktiga gärningar, 
och vi få då nya anledningar att häpna, 
glädjas och tacka. 
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na på vårt fält eller av den - mänsk
ligt att döma - osäkra ställning som vår 
mission har att erbjuda dem. 

Erik Folke har förblivit trogen den 
Herre som han i unga år lärt känna och 
älska. Han har förblivit trogen den mis
sionskallelse som gavs honom i de år, då 
livslinjerna uppdragas. Detta är vad som 
under Guds trofasta fostran frambragt 
den helgj utna kristna karaktär som vi lärt 
oss älska och värdera, vi som i flera eller 
färre år haft förmånen samarbeta med 
honom. Vi känna behov av att på hans 
75-årsdag frambära vårt tack och våra 
välönskningar. Må Guds nåd alltfort 
som hittills rikligen vila över vår mis
sionsföreståndare och göra hans insats 
om möjligt än mer välsignad och frukt
bringande! 

Då vi uttrycka denna önskan, veta vi 
oss tala också å deras vägnar som endast 
mera tillfälligt eller i andra sammanhang 
haft beröring med honom. Med frikostig 
tjänstvillighet har han nämligen ställt si
na krafter till förfogande även för andra 
organisationer, ej minst Svenska Mis
sionsrådet, vars ordförande han var i mer 
än ett tiotal år och där han förvärvade sig 
aktning och tillgivenhet från alla de sven
ska missionsorganisationernas ledare. 
Han kan med skäl betecknas som den 
svenska missionens nestor. 

Det är emellertid icke blott genom sina 
personliga egenskaper såsom kristlig ka
raktär och missionsman som Erik Folke 
förvärvat sig ett aktat namn. Han åtnju
ter anseende även inom vetenskapliga 
kretsar. Det är en hel rad med böcker i 
sinologi och religionshistoria.. som ha ho
nom till författare. Själv minns jag, med 
vilken beundran Kinas minister i Sverige 
VV. \"l. Yen talade om hans kunskaper i 
kinesiska språket efter ett sammanträf
fande i mitt hem för åtskilliga år sedan. 

Det är för alla Erik Folkes många vän
ner när och fjärran - ej minst missio
närskåren på fältet - en stor anledning 
till glädje och tacksamhet att han alltjämt 
med obrutna kropps- och själskrafter för
valtar sitt viktiga ämbete såsom vår mis
sionsfÖreståndare. Må han få framgent 
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som hittills erfara sanningen av det sköna 
löftesordet (Jer. 17: 7, 8) "Välsignad 
är den man som förtröstar på Herren, 
den som har Herren till sin förtröstan. 
Han är likt ett träd, som är planterat vid 
vatten och som sträcker ut sina rötter 
till bäcken. Ty om än hetta kommer, så 
förskräckes det icke, utan bevarar sina 
löv grönskande och upphör ej heller att 
bära frukt." 

Karl Fries. 

Veckan på Norderön välsignade Gud 
på ett rikt sätt. Referat införes i nästa 
nummer av vår tidning. 

Förlovning ingicks mellan missionä
rerna Gösta Goes och Dagny Nordgren 
den 18 juni i Yungcheng, Kina. 

Vigsel emellan mIssionärerna Selfrid 
Eriksson och Hanna Lundberg skulle en
ligt meddelande äga rum midsommar
afton i Yuncheng. 

Vi frambära till både de nyförlovade 
och de nygifta våra innerliga lyckönsk
ningar. 

Missionärer på hemresa. M artin och 
Birgit Berghng med sina två barn skulle 
enligt meddelande lämna Shanghai för 
resa hem till Sverige den 25 juni. 

Må våra vänner följa dem med förbön. 

Bedjen för missionärerna nu under den 
heta tiden därute i Kina. Bed, att de må 
kunna få vila och vederkvickelse även om 
de ej kunnat lämna sina missionsstatio
ner. 

Sinims Land utkommer som vanligt 
under juni, juli, augusti och sept. med 
endast ett nummer i månaden. 
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Svarsbrev från Kommitten 
till Synoden. 

Alla bröder och systrar, som äro med
lemmar i de kristna församlingarna på 
Svenska Missionens i Kina fält, tillönskas 
Jesu Kristi eviga nåd och frid. 

Vår svenska moderförsamling, Edra 
bröder och systrar i tron hälsa Eder och 
tacka på det hjärtligaste för den kärle
kens hälsning, som vi fått mottaga från 
Eder till vårt femtioårsmöte, och 50111 vi 
låtit tillställa Missionens vänner i alla de
lar av vårt land. 

Vi tacka vår Gud först och främst för 
den nåden att ha fått vittna för Eder om 
Guds underbara frälsning och för att 
Guds Ande genom Ordet givit evigt liv 
åt så många bland Eder. Vi tacka ock 
Herren för vissheten om att han skall fö
ra till fullbordan det verk han begynt j 
Edra hjärtan, och att vår dyre Frälsare 
skall få från Edert folk föra många barn 
till härligheten, på samma gång som han 
allt mer befäster sanningens grund och 
giver Eder att bära allt rikare frukter till 
J esu namns förhärligande. Herren har, 
genom att han bland Edert folk uttagi t 
Eder till en förstling åt sig, givet Eder en 
hög och härlig kallelse. Han har ställt 
Eder mitt i sin stora vingård att förvand
la dess vildmark, så att den bliver en Her
rens plantering. Och så skall ske, då I 
låten den helige Ande vara Eder hjälpare, 
så att Jesus Kristus blir förhärligad i 
Edra liv genom att syndens välde blir 
brutet och köttet dagligen överlämnas till 
att korsfästas och dödas. Det är en under
bar nåd att genom tron på Jesus få bli 
f rälsta, och det är tillika en underbar nåd 
att få mottaga kraft till att leva det nya 
livet i J eSllS Kristus redan här på jorden 
och därefter dela hans härlighetsliv i 
evigheten. 

Då vi tänka på all den nöd och alla de 
lidanden, som I måst genomkämpa under 
den tid som gått, ömma vi i våra hjärtan 
så för Eder, och vi bedja beständigt för 
Eder, att I måtten uthärda allt och behålla 
frimodigheten intill änden, men också att 
vår barmhärtige Fader må styrka och 

stödja Eder och komma med sin hjälp i 
rätt tid. 

Våra hjärtan överflöda av tacksamhet 
för Eder trogna förbön för oss, att Her
ren måtte giva sin församling här nåd 
till uthållighet i tron och i den heliga 
tjänsten att kärleken må hållas varm och 
brinnande. 

Vi tacka Eder för den kärlek I visen 
våra bröd rar och systrar, som utgått häri 
från till Eder. Vi påminnas ofta genom 
deras brev om denna Eder kärlek och vi 
bedja Herren rikligen löne Eder. ' Tiden 
hastar. Herren skyndar att fullborda 
sitt verk ~är på jorden för att kunna giva 
oss det nke som icke bävar. Må vi vara 
redo för hans stora dag, att våra lampor 
må vara brinnande och våra kläder utan 
fläck eller skrynkla. Till det målet har 
han kallat oss, för att kunna nå det målet 
vill han fostra oss. NIå I-lans vilja så få 
ske med var och en av oss. 

För Kommitten för Svenska Missionen 
i Kina. 

Erik Folke. 

s. 	 M. K:s Bibel- och Ungdoms. 
veckor sommaren 1937. 

Veckan vid Mauritzberg hålles 20-26 


juli. Medverkande: Missionsförest. Erik 

F al/le, dr Karl Fries, missionärerna J 0

hannes och Ingrid Aspberg, Elna L enell, 

Hanna Wang, (ev.) fröken Runa Hägg, 

samt missionssekr. Afartin Linden och 

fröken Lisa Blom. 

Bibelstudierna ledas av Missionssekr. 

Martin Linden. Ämne: "Den kallelse 

haven undfått." 


Föredrag komma att hållas över: 
Glimtar från det andliga tidsläget. 

1) Tidsläget i Kina vid tiden för S. NI. 
K:s början. Erik Folke. 

2) Det andliga tidsläget i Kina nu. Jo
hannes Aspberg. 

3) Tidsläget i Sverige, då vårt arbete 
började. Dr K. Fries. 

I 
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4) Något om nutidsläget för S. M. K. 
i Sverige. Lisa Blom. 

Priset är som vanligt kr. 20:- för 
hela tiden . Filtar, kudde, sänglinne och 
handdukar böra medtagas. Lägerbäddar. 
Resan sker med tåg till Norrköping och 
-därifrån med buss varom vi senare med
dela till deltagarna. 

Anmälan att deltaga göres till S. M. 
K:s exp., Drottninggat. 55, Stockhol11~. 

* 
Till Sandås utanför Göteborg inbjudas 
vi den 6-8 aug. av Kinaiänkarna i Göte
borg tillsammans med Askims Kyrkliga 
Ungdomskrets till tre Bibel- och Ung
dOJHsdagar. 

Medverkande: Missionssekr . Martin 
Linden, mIssIonär Johannes Aspbcrg, 
fröken Lisa Blom, missionärskand. frö
ken Runa H ägg, m. fl. 

Bibelstudierna hålles av missionssekr. 
Martin Linden. Anmälan sker till slöjd
lärare Olle Gods, Box S98, Göteborg 11 , 
tel. Billdal 11. Priset är för tre dagar 
kr. 10:-. 

Sänglinne, filtar och handduk torde 
medtagas. De, som så önska, kunna 
komma till Sandås redan torsdag kväll 
och stanna till måndag morgon. 

Bussar avgå från Göteborg vid Barn
bördshuset ungefär varje timma. Av
stigningsplats Sandås skola. 

Låt oss bedja, att Gud gör våra hjär
tan brinnande i oss, och att Han efter 
sin egen vilja kallar deltagare och bereder 
möjlighet för dem att deltaga i mötena. 

Ur privatbrev från Ingrid Malm. 

Att det är nöd här, veta ni förut. Vi 
äro så tacksamma till Gud för de medel, 
vi fått, kollektmedlen från Sabbatsberg 
och Axbergshammar. Den svåraste ti
den återstår. De nödlidande har i det 
längsta söh stanna hemma men när det 
inte längre finns någon möjlighet, kom-
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ma de in till staden. I kväll kom en 
kvinna, församlingsmedlem, med tre 
barn. Två pojkar på 9-11 år och den 
minste ett par år. Regeringen har öpp
nat vällingkök här, liksom på en del 
andra platser. Många komma därför hit. 
Men var skall de bo? Med den välling 
de få kunna de inte äta sig mätta, fastän 
de behöva åtminstone inte svälta ihjäl. 
En äldre församlingsmedlem med hustru 
och elvaårig flicka bo här i ett litet kryp
in. Han var den förste, som fick hjälp 
av ovannämnda pengar. Ni kan inte tro, 
hur svårt det varit med alla dessa hjälp
sökande, när man inte har någonting att 
ge. Man tvingas att förhärda sig, men 
innerst inne i hjärtat gråter det. 

Kvinnoskolan bereder mig mycken bå
de glädje och sorg, eller rättare bekym
mer. Vi ha nu 32 elever, av vilka nästan 
alla äta och bo här. Så många elever 
har det inte varit på länge, och det är ju 
mycket att tacka Gud för. Två unga 
sonhustrur från hedniska hem här i sta
den äro bland de nya eleverna. De ville 
gärna komma, även sedan de hört om 
skolans syfte. Förra terminen hade vi 
också två unga från hedniska hem, en 
dagelev och en boende på skolan. De ha 
båda kommit tillbaka denna termin. Den 
ena är hitsänd av sin far för att "upp
fostras". Hon skall ha ett rysligt humör. 
Han hoppas hon skall bli snällare. Hon 
var hemma tre dagar en gång förra ter
minen, därför att hon låg sjuk efter ett 
vredesutbrott. I skolan är det inga svå
righeter. Det är min stora bön, att dessa 
fyra må bliva helt vunna för Gud. 

Ni må tro, att det är liv och rörelse här 
på stationen nu. Sedan en vecka tillbaka 
pågår en bibeJkurs för män. Det är ett 
IS-tal deltagare. Erik har två bibelstu
dier om dagen över Markus evangeliet. 
I går började dopklassen. Det är 9 
kvinnor, som hoppas bli döpta, dessutom 
är det några andra med. Det är första 
gången, jag hjälper till med en dopklass. 
Jag har ämnet: Sakramenten. Det var 
riktigt roligt i eftermiddag, den första 
lektionen. Det kändes gott med dem. 
Inte visste de så mycket, men det visste 
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de alla, att de voro syndare, som ingen
ting annat hade att förtrösta på än Guds 
nåd. 

Vad det är underbart att få vara med i 
arbetet härute! Tänk, att han vill använ
da oss svaga människor i sin tjänst! Är 
det inte stor nåd! När det så kommer 
svårigheter i arbetet - och det har vi 
haft inte så litet av den sista tiden -, 
då känner man riktigt sin hjälplöshet och 
sitt beroende av Gud. Men han är mäk
tig att allting förvandla, även de hårdaste 
hjärtan. 

Länge ha vi bedit Gud om öppna dör
rar in till de studerande och officerarne 
m. fl. här i staden. Det finns åtskilligt 
med skolungdom här i Loyang. Mycket 
soldater äro förlagda här f. n. utom de 
många, som gå vid krigsskolan och flyg
skolan. Det har länge varit vår önskan 
att kunna göra någonting för alla dessa. 

För ett par veckor sedan kom en major 
och frågade, om jag kunde taga emot 
hans fru i kvinnoskolan. Hur gärna ha
de jag inte velat göra det, men inte fanns 
det någon lämplig klass för henne, och 
inte kunde hon heller passa samman med 
de enkla kvinnor, vi ha i skolan. Hon 
var här en eftermiddag, då jag hade 
bibelstudium med henne och en annan 
ung fru. Den senare är nyss hitflyttad. 
För 6--7 år sedan blev hon döpt på en 
plats i södra Honan. Under skoltiden 
kom hon sedan bort f rån Gud, som hon 
själv berättade. För någon tid sedan 
blev hon gift med en studerande vid uni
versitetet i Kaifeng. Han var tidigare 
hedning men har hört evangelium i Kai
feng av missionär Henry Guinness och 
har blivit mycket intresserad. Under 
lovet kom han hit till Loyang med sin 
unga fru. Han kom och hälsade på Erik 
ett par gånger. En gång tog han sin fru 
med sig. Erik och jag hälsade sedan på 
dem en dag. De bo endast snett över 
gatan. Den unga fru Fang har kommit 
hit ett par gånger sedan. Hon vill kom
ma tillbaka, hennes man är troende, och 
han har uppmanat henne att ofta hälsa på 
mig. Hon är mycket intresserad, men 
det synes, som om hon hade motstånd 
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f rån mannens familj. Hon har ännu 
inte kommit med på något möte i kapellet. 
Den unga majorskan har jag inte träffat 
sedan, men jag skall besöka henne någon 
dag, bara jag kunde få reda på hennes 
adress. Jag vet gatan, men inte numret. 

Varmaste hälsningar till er och alla 
vänner från Ingrid, Erik och Bengt och 
de övriga här! 

»Farliga metoder.» 

(Cykelbutiksägaren berättar om hur 
Gud frälsade honom.) 

"Det var för några år sedan. J ag 
kände redan på mig att de troende hade 
något som jag ej hade. Detta retade mig 
till ytterlighet. Vid en offentlig sam
mankomst måste jag ge luft åt mina 
känslor. Bland andra, som höllo tal var 
även jag, som valt till ämne: "Kulturell 
aggression." Huvudinnehållet av vad jag 
sade var ungefär detta : 'Det gäller för 
oss som kineser att bevara vårt land, ty 
vi ha fiender på alla sidor. Tänk på 
Japan, som ständigt söker skada oss. De 
använda grova, obildade metoder för att 
taga det ena och det andra från oss. 
Men bland oss finnas dem, som på ett 
till synes kultiverat, fint sätt arbeta på 
vår undergång. Lägg märke till och tag 
Er till vara för dem. De äro de katolska 
och evangeliska församlingarnas arbetare. 
Med smicker och vackert tal vinna de 
människor för sig. Sedan bruka de dessa 
för att ytterligare vinna sina syften. Om 
vi ej akta oss, komma de en vacker dag 
att genom av dem framarbetad folkopi
nion . taga hela vårt land från oss . Ni 
ana inte huru farliga deras metoder äro. 
Låt mig ge ett exempel: I en stad ej 
långt härifrån skulle det öppnas en flick
skola, men man visste inte varifrån man 
sl<uIle få en lämplig lärarinna. Då sade 
någon att det fanns en kristen kvinna, 
som var lärarinna och hade sitt hem 
närheten. Det beslöts att erbjuda henne 
anställningen för en lön av 15:- dollars 
i månaden om hon lovade att på intet 
sätt propagera för sin lära. När hon blev 

i 
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tillkallad och fick veta deras planer om 
hennes anställning samt att hon ej fick 
vittna om den Gud hon trodde på, svara
de hon att hon gärna ville tala med sina 
föräldrar om saken innan hon bestämde 
sig. Någon dag senare sade hon att hon 
mte ville ha platsen, om hon ej fick 
ledigt på söndagarna för att deltaga - i 
gudstjänsten och fick tillfälle att fritt 
tala om den Gud som hon trodde på.' 
Tänk Er något så fruktansvärt! En ung, 
bildad kvinna som får löfte om en bra 
avlönad plats, och dock säger nej. Orsa
ken är ingen annan än att hon råkat in 
under dessa lärors hemska grepp. Må 
vi alla akta oss och stå fast emot dessa 
läror. 

Inte långt därefter skulle j ag med tåget 
resa till en stad i Shantung. På tåget 
kom en vänlig utlänning och delade ut 
traktater till alla som ville taga emot. 
Jag tog emot två, ty han såg så vänlig 
ut. Förutom allt annat som var skrivet 
på dem, stod det på mitten av det ena 
arket ett stort, rött tecken: 'Kärlek'. 
Det grep mig och jag läste bägge trak
taterna. - Tänk om det skulle vara 
någon sanning bakom detta. Det skall 
jag undersöka. - Kommen till den stad 
dit jag reste, tog jag en dag en promenad 
till Katolska missionen. J ag såg en del 
av deras gudstjänst och fäste mig sär
skilt vid de många ljusen och hur hemskt 
länge de knäböjde. Efter mötet talade 
jag med en pater. 'Vad är det för skill
nad mellan Er lära och den evangeliska?' 
frågade jag. 'Vår är den enda sanna, 
deras är oäkta!' blev svaret. Tonfallet 
i det svaret gjorde att jag beslöt mig för 
att närmare taga reda på det andra. 
Kommen till den evangeliska försam
lingen på platsen blev jag ytterst vänligt 
mottagen aven missionär, som ödmjukt 
och klart berättade för mig om Herren 
Jesus. Jag fick även en del böcker och 
blev inbjuden komma tillbaka till kvälls
rnötena. Pliktskyldigast gjorde jag det, 
- och där, Gud vare lov, blev jag gripen 
av sanningen och förstod att jag ej kunde 
leva utan Jesus. Det blev orsaken till 
att jag fick nåd att taga emot Honom." 

"Han som i eder har begynt ett gott 
verk, han skall ock fullborda det intill 
Kristi Jesu dag." Fil. 1: 6. 

.Martin B ergling. 

Kära vänner. J 

Mars månad, då vi här hade vår bibel
kurs för sökare och troende, har varit 
fylld av så mycket annat också, att det 
ibland var helt svårt att hinna med. Men 
nog är det en glädje att ha dagarna fulla 
av arbete, då Gud giver hälsa och krafter 
för gärningen. 

J ust som bibelkursen begynte, kom hit 
till vår lilla stad omkring 2.000 soldater 
för att skydda staden, om de röda i 
Shensi skulle vilja kasta blickarna över 
Gula floden, som förra året. Bland dessa 
soldater är det en hel del troende och 
bland dem en överste, som är mycket väl
villigt stämd mot oss utlänningar också. 
Ofta har han varit här på besök, och till 
kapellet har han kommit med hela avdel
ningar av soldater. Denne överste har 
också arbetat allt han kunnat, för att vi 
skulle ha förbindelse med regeringens 
skolor här i staden. - För att vi skulle 
bli bekanta, har han fört mig samman 
med regeringens flickskolas lärarinnor 
och så ordnat med, att vi såsom skola bli
vit bekanta med dem. Vi blevo för den 
skull inbjudna till dem ,för några dagar 
sedan. Naturligtvis måste vi i vår tur 
bjuda dem tillbaka. Jag tror dock ej, att 
våra flickor ha någon synnerligen glädje 
av denna förbindelse med regeringens 
skolflickor, utan de taga det nog mer som 
ett tvång. Skulle vi genom detta kunna 
vinna något för Kristus, så vore det ju 
ej förgäves detta utbyte av besök. - 
Regeringens skolas lärarinnor ha vi ju 
genom detta lärt känna och också känt, 
att det bland dem är åtminstone två, som 
vilja ha något med evangeliwn att skaffa. 
En av dem kom sedan hit en söndag, och 
vi fingo tala mycket med henne om Jesus. 
Hon f ick ett N ya testamente, och då hon 
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var här en dag, sade hon, att hon allt 
sedan hon fick testamentet varje dag läst 
i det och bedit. Då jag .frågade, om hon 
för den skull bland kamraterna fått utstå 
någon försmädelse, sade hon, att de ju 
skrattat åt henne, men det brydde hon sig 
alls icke om, "ty jag känner att det är 
gott att lära känna Gud". Då vi hörde 
detta blevo vi så glada, ty kanske skall 
Herren höra våra böner och låta vår för
bindelse med dem i regeringens skola få 
bära frukt för evigheten. 

Vår läs- och bibelkurs här med troende 
och sökare var en så god tid. Första 
veckan kändes det litet tungt, men efter 
hand började Guds eget ord att tala och 
ha sin verkan på hjärtana. Det var under
bart att iakttaga de då också förändrade 
ansiktsuttrycken. Det blev sorg över syn
den och, bekännelse, och som följd då 
också syndabefrielse och förlåtelse och 
frid och visshet. Ansiktena hos somliga 
visade så tydligt, vad som föregick där 
inne i hjärtat. Ivern att lära så mycket 
som möjligt under den korta tiden blev 
allt större. De flesta, som kommit och 
ej kunde läsa förut, lärde sig att läsa 
ganska flytande efter den fonetiska meto
den. Bland dem, som voro med, var det 
en del, som fått utstå mycken förföljelse 
för sin tro. Flera av sökarne hade under 
det att vårt tält var ute under hösten för 
första gången hört evangelium. Då de 
började bli intresserade och ville tro på 
Gud började också förföljelsen emot dem. 
En ung hustru blev av sin man slagen och 
hånad, men hon svarade ej ett ord emot 
honom. Hon gick nästa kväll åter till 
tältet, oaktat hon visste, att det skulle 
innebära än fler slag av mannen vid hem
komsten. Och slag blev det, hårda, tunga 
slag, men inte ett ord av klagan eller mot
svar till allt vad mannen sade emot de 
kristna. I stället gjorde hon allt för att 
i hemmet vara mannen till lags och utföra 
sitt arbete väl. .Mannen förundrade sig 
över sin hustru, som alltid förut varit så 
snar till att svara och ofta brutit ut i 
häftiga ord emot honom. N u teg hon 
still, fastän han både slog och hånade 
henne. Vad kunde det vara för magi i 

den läran, som de förkunnade där i tältet? 
Han började själv 'att gå dit. Först utan 
att han ville, att hustrun skulle se honom, 
men allt efter som han blev mer och mer 
intresserad, gick han öppet, och några 
fler slag gav han ej sin hustru för att 
hon ville tro på Gud. När hon så bad 
att få resa in till missionsstationen för 
att lära mer om den levande Guden, var 
han inte alls emot det. Denna kvinna 
var nu en av våra allra ivrigaste och 
duktigaste i att läsa, samt en, som efter 
vad vi människor kunna döma, verkligen 
blivit ett pånyttfött Guds barn. Ja, nu 
är hon och alla de kära kvinnor vi hade 
ikring oss en månads tid åter i sina hem, 
och nu prövas det, om det håller att leva 
på, det som de nu fått av levande Guds 
ord. Det var ett gripande avskedsmöte 
det sista. Jag är svag, 1'/'ten Gud är stark, 
det var det som genomgick allas vittnes
börd och böner. Han som låter sin kraft 
fullkomnas i svaghet, skall ock själv be
vara sin svaga skara, så att de växa i nå
den och Jesu Kristi kunskap. - - 

I flickskolan ha vi denna terminen i det 
stora hela haft det gott. Gud verkar i 
vår skara, det känna vi, och hans Ande 
får ofta tala om än ett än ett annat, som 
ej är rätt i flickornas liv, och giva nåd till 
seger i de svaga punkterna. Särskilt 
glad är jag över att den ande av olydnad, 
som det förra terminen var så svårt att 
få bukt med, denna termin fått vika för 
stor villighet att taga upp kampen mot 
olydnad i de små tingen. Och så har ock
så andan blivit en . helt annan inom vål' 
lilla värld, som ju är ett litet rike i smått. 
Det går igen här ute också, att nu är det 
föräldrarna, som skola lyda barnen, och 
det har sina ledsamma följder inom sko
lan också. Huru gott då Gud får tala 
och ge lust till att av hjärtat lyda. 

Tack för förbön för oss här i Ishih. 
Ack, vi behöva det så väl. 

]Vred hjärtlig hälsning 

tillgivna Lisa Gustafsson. 
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En nykomlings äventyr. 

Den "gröna expressen" löper frustande 
in på bangården vid Tungkwan. En blyg 
och försagd västerlänning med h j ärtat i 
halsgropen står j list i beredskap att lämna 
tåget. Han spejar efter något "blekan
sikte" . Med en djup suck av lättnad upp
täcker han bland den gula folkmassan ett 
känt men dock okänt ansikte. Resenä
ren, som är undertecknad, lämnar expres
sen och går med skyndsamma steg mot 
den väntande vännen. Ett kraftigt hand
slag och ett varmt välkommen möter mig 
här vid ingången till S. M. K:s missions
fält. 

Stundens betydelse liksom dämpar mitt 
sinne. Snart äro vi på väg mot floden. 
Jag sitter bekvämt i en sirlig rickshaw. 
Min svenske kamrat delar med säkerhet 
ut sina direktiv till kulis. J ag överras
kas av det i ögonen fallande soldatväldet, 
som tycks råda här. I staden och dess 
omgivningar ligger en stor del av Kinas 
fältarme mobiliserad. 

Under vägen ned mot floden får jag 
också tillfälle att studera den märkliga 
natur, som breder ut sig framför mig. 
Nyss har jag njutit av Yangtsedalens fro
diga växtvärld. N u däremot möter mig 
ett landskap förbränt aven mördande 
torka. En beklämmande känsla tar mig 
fången, då jag förgäves spanar efter vila 
-och vederkvickelse i form av omväxling 
-och färgnyanser. Luften är mättad med 
kringflygande sand. Dammet tornar upp 
sig i riktiga högar, söker sig in i dolda 
gömslen och tränger in i näsa och mun. 
Det knastrar otäckt, då käkhalvorna be
röra varandra. Som jag sitter här i stum 
förvåning och spänd nyfikenhet, ser jag 
dock något av skönhet i allt detta trista. 
Lössjordens bergliknande höjder resa sig 
j jämna allvarliga formationer mot him
len. De smala klyftdalarna med små ut
torkade vattendrag tala om möj lighet för 
grönsl,<a. 

N II äro vi framme vid stranden av 
"Kinas sorg". Den vittomtalade Hoang 
Ho, eller Gula floden, som den kallas på 
svenska, rinner fram i urgrävda klyft
dalar och branta raviner. En stor kine
sisk djonk, riggad på österländskt maner, 
ligger segelklar för överfart. Vi gå om
bord och söka få en skaplig plats bland de 
många kineserna, som stå packade som 
sillar. 

En liten episod, som kunde fått allvar
liga följder, inträffade strax innan för
töjningarna lossas. Ett stort tänclsticks
paket självantändes. På några få sekun
der är båten inhöljd i en intensiv blågrå 
rök. Tjut, skrik, jämmerrop giva uttryck 
för passagerarnas besinningslösa skräck. 
Någon, som icke förvirrats av den plöts
liga skrämseln, lyckas vräka det brinnan
de paketet i floden. Strax lägger sig pa
nik-ungen och lugn återupprättas. 

Vi lägga ut från strand, hissa segel, 
och kasta ut drivankare. Långsamt när
ma vi oss den motsatta stranden. Man
nen vid rorkulten står på helspänn, då han 
söker navigera mellan lömska sandbankar. 
Då han lägger om det meterlånga rodret, 
tecknas hans smidiga muskulatur i skarp 
relief mot den halmgula vattenytan. Tre
hundra meter från land fastna vi i den 
sugande gyttjan. N u komma vi icke 
längre. Men hjälp utsändes från motsat
ta sidan. Oxvagnar komma skyndsamt 
ut i det meterdjupa vattnet. Mitt bagage, 
tre kineser och jag själv stuvas i en ox
vagn, som på sin höjd mäter en och en 
halv meter i kvadrat. En gammal kines
kvinna håller sig krampaktigt i min stora 
reskoffert. J ag i min tur fattar tag i hen
nes ena arm för att hålla jämnvikt, då de 
fjäderlösa hjulen sjunka allt för djupt 
i den hackiga flodbottnen. 

Vi stanna med ett ryck, som är så plöts
ligt, att jag håller på att kastas överända. 
N u äro vi i nödläge. Den alltför tungt 
lastade kärran har fastnat och sjunker 
sakta ned i leran. En dråplig syn utspe
las inför de i hast tillströmmande kine
serna. Den gamla kvinnan och jag, . sä
.kert fasthållande varandra, söka enas om 
platsen på toppen av min packning. Med 
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vemod men med ett gott humör ser jag, 
huru mina sängkläder sakta omslutas av 
Gula flodens lerslammiga . vattenmassor. 
Den stackars oxens belägenhet är föga 
avundsvärd. I förtvivlan arbetar han sig 
djupare och djupare ned i leran. Ännu 
har han dock huvudet över vattenytan. 
Men då nöden är störst, är hjälpen när
mast! Genom ett långt hopp hamnar jag 
på flaket aven annan oxvagn. Min kam
rat i nöden, den olyckliga kvinnan , får 
hoppa upp på ryggen på en kuli, som bär 
henne fram mot stranden. Snart står jag 
torrskodd på den uttorkade flodbädden. 
Mitt lindrigt våta resgods stuvas om, och 
min första övergång av Gula floden är ett 
minne blott. 

Varma hälsningar från "nykomlingen" 

Arne Bendtz. 

Kära läsare av Sinims Land. 

Tidigare ha andra av syskonen beskri
vit livet här i barnhemmet i Sinan med 
ledning av de intryck, de fått under be
sök här. Det har också förunnats mig att 
för några dagar studera \Lä.x1.ingama i 
vardagslivet här under en tid av hungers
nöd, torka och ekonomisk depression, och 
jag har lärt en läxa för livet; en läxa om 
nöd, lidande, försakelse, uppoffring, men 
också om Guds underbara försorg om si
na egna. 

Här gå 260 barn ut och in dagligen. 
Omkring 100 gå endast i skola här och bo 
i sina hem i staden och de närliggande 
byarna. Men de 160 ska ha allt inom 
hemmets väggar. Vilket bekymmer, vil
ket ansvar för alla dessa små barnakrop
par och själar, isynnerhet i en tid som 
denna. Mat ska de ha och kläder och 
ständig tillsyn. Här får det ena lilla 
magra pyret ett halvt bröd och där en 
annan litet överbliven spenat från mid
dagen. I ett hus för sig sitte r en syfilis
sjuk kvinna. Inte heller hon får glöm
mas; litet extra måste hon ha, en brödbit 
eller kaka, när fröken går förbi dörren. 
Däl- kryper ett eländigt litet knyte fram 
på gården, mera likt en groda än en män-
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niska. I ena handen håller han en kudde, 
och med den andra flyttar han fram be
net, vars höftled är ur led. På den lilla 
kudden si tter han mestadels, likblek och 
full av sår i huvudet. Utkastad och för
aktad har han nu ett hem, och han ser 
så nöjd ut. Därborta på gården sitter ett 
annat litet utkastat kryp. Hon är blind. 
Hennes gråt hörs så klagande. Det skär 
igenom märg och ben. Hennes lilla hu
vud går som en klockpendel. Troligen 
har hon danssjuka. Här kommer en poj
ke i 12 årsåldern, hasande sig fram på 
knäna. Han har inga fötter. Dem skar 
tåget aven gång, när han somnat på ske
norna. En rätt stor flicka tar sig f ram 
på samma sätt. Hennes elaka svärmor 
tvingade henne att hålla fötterna i snö, 
när hon spann, tills de förfröso. En av 
kockarna är en fåne, men han sköter sin 
syssla väl. Vid skomakarjästen sitta 
tvenne invalider. och vid vävbommen ser 
man en blind. Till all lycka utgöra dessa 
krymplingar och elända blott en bl~åkdel 
av den stora skaran. De övriga äro fris
ka, kloka, vackra och hurtiga. Jag öns
kar Ni kunde se dem vid måltiderna, där 
de sitta så ordentligt vid de långa borden 
framför sina risskålar. För var gång jag 
går förbi dem, uppstiger en tacksamhets
suck ur mitt hjärta för de 160 munnar, 
som få äta sig mätta. Hur lyckliga äro 
ej de i förhållande till de svältande mil
jonerna? Och lyckliga se de ut. Det 
gör en så gott att se deras glädje i leken. 
Snälla äro de också. Jag häpnar över att 
det så sällan är strid och bråk ibland dem. 
Det är r iktigt harmoniskt och vilsamt att 
bo mitt i surret, åtminstone för en kort 
tid. På lördagskvällarna blir det stor
tvätt. I torktider, när man fruktar att 
brunnen ej har tillräckligt för maten, får 
man slösa så lagom. Därför är vattnet 
tämligen färgat, innan ett dussin smuts
grisar tvättat sig i samma bytta. Så få 
de ta på rena, vita tröjor. På söndagen 
sitta de uppradade så snällt i kapellet. 
Småpoj karna ses till aven äldre gosse. 
Sitta de ej stilla eller säga något, genast 
kommer vakten och slår till dem på huvu
det. Det ser ut, som han slår flugor och 
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får betalt, så mekaniskt och flitigt utför 
han sitt ämbete. För flickorna användes 
det gamla "skamvrå"-systemet, och innan 
gudstjänsten är slut, ha rätt många ham
nat där, men de se ej ails ledsna ut för 
det. Sina bibelverser läsa de upp med 
stor säkerhet och frimodighet, och höra 
dem sjunga är en stor uppmuntran, ty 
nästan alla ha samma melodi. 

Också för djuren har fröken Petters
son hjärta och tid, och hon lär även bar
nen att älska och vårda dem. De ha inte 
mindre än 49 stora och små getter. De 
hållas dels för mjölkens skull, men ännu 
mera för köttets, skinnets och hårets skull. 
Av det sistnämnda väves mattor. Så ha 
vi hönsgården, duvslagen, bikuporna, gri
sarna, ja, icke ens kaniner saknas samt de 
fina guldfiskarna, som barnen tycka sär
skilt mycket om. Allt, allt skall ha sin 
tillsyn, och det var gripande att se en 
kväll, när en nyfödd, liten killing fann 
jorden för kall och ville dö, hur fröken 
Pettersson tog den i sin tröja och höll den 
i sitt knä, tiils den blev varm och tog sig. 

Barnens vårhobby är samlandet av sil
kesmaskar. De ha dem i små lådor i sina 
skolfack och plocka in färska mullbärs
blad varje dag. När maskarna eller lar
verna bli stora, spänna de papper över 
skålar och på detta få de spinna sina sil
kestrådar. Och kan ni tänka, vad som 
sker därefter? Jo, ägaren äter upp lar
ven. Den räknas till kinesisk läckerhet. 

På grund av barnhemmets inregistre
Tande, har staten tilldelat ett rätt ansen
ligt mått säd. Förutan den hjälpen, vet 
man ej, hur fröken Pettersson skulle ha 
klarat denna svåra vinter och vår, åt
minstone skuile ej så många nödlidande 
barn ha kunnat tagas emot. Men det 
behövs också stora kontanta summor för 
att det hela skall gå. Lärare, kockar, 
11jälpkvinnor ska ha sina löner, vävarna 
garn till sina tyger, skomakarna tyg till 
skor, och tänk bara skrivmaterial till nä
ra 200 barn? lVlen Gud är god, och Han 
har många trogna, kärleksfulla skaffare. 
Dock händer det, att kassan är tom, ja, 
att det ej ens finns en enda dollar i huset. 
Under sådana förhållanden kom jag hit 

till hemmet denna gång. Allt, allt, har 
gått åt, och nu är bara f rågan den: Var
ifrån skall hjälpen komma? Jag är så 
tacksam, att jag fått del av dessa bekym
mer. Så kunna vi tillsammans bära dem 
inför nådens tron. Vi tacka Gud för 
bönens alltid öppna väg. Vi påminna 
varann om löftena, läsa Guds ord tillsam
m~l.l1s och bedja i tro och förtröstan, att 
Gud i nåd ska fylla varje behov, ty endast 
från Honom vänta vi hjälpen. 

Om det endast vore behoven inom hem
mets väggar, men där kommer en jämn 
ström av nödlidande, som under tårar ut
gjuta sin nöd för fröken med det stora 
hjärtat. Men frökens hjärta är upptaget 
till sista plats. En liten dövstum tiggar
flicka kommer in på gården. Hon ser 
några av sina likar här; hon ser, att de 
få mat och att de äro lyckliga, hur gärna 
vill hon ej stanna? Men - hon får ett 
bröd och ledes motvilligt under tårar ut 
på gatan - sitt hem. I barnhemmet finns 
intet rum. Nästa dag kommer en kvinna, 
buren i en stor korg. Hon är lam. I 
hemmet finnes intet att äta. "Kan hon 
få stanna?" Den hårda domen måste ut
talas av fröken med det stora kärleks
hjärtat. "Jag kan ej taga emot. Jag 
kan ej hjälpa." Att säga sådana ord fle
ra gånger om dagen tar på själskrafterna 
mer än allt annat. Dag efter dag är det 
4, 5, 6 behövande, som på samma sätt 
måste avvisas. 

Vi läsa en kväll tillsammans en kort 
betraktelse av Murray över Ps. 62: 1-2 
"Allenast hos Gud söker min själ sin ro" 
och gå tröstade till sängs. Nästa mor
gon kommer ett brev från en ung enael
ska på språkskolan i Yangchow. Hur 
hon hört om barnhemmet, veta vi ej, allt
nog, Gud har manat henne att sända 10 
dollars. "De, som sl<åda upp till Ho
nom, skola stråla av fröjd, och deras 
ansikten skola icke rodna av blygsel." 
Ps. 34: 6. Gemensamt tacka vi Gud för 
Hans omsorg. 

Efter frukosten kommer en av lärarna 
in, tyngd och bekymrad. "Fröken", sä
ger han, "om jag ej kan få låna 10 dollars, 
så härdar jag ej ut längre. Vi äro 12 
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personers hushåll och alla äro beroende 
av min månadslön (10 dollars) för sitt 
uppehälle. N u ha vi e j mat, e j pengar". 
Förnöjd svarar fröken: "Jag har just 
mottagit en gåva på 10 dollars genom 
Guds nåd . Det skall användas till 2 
flickors underhåll, men du för låna det i 
första hand." 

Ett offervilligt och lydigt hjärta nere i 
språkskolan i Yangchow, en mottagande 
och överlämnande hand i Sinan, en nöd
ställd familj bringas hjälp, se där den 
verkande kraften av bönen från kamma
ren i Sinans barnhem! "Sade jag dig 
icke, att, om du trodde, skulle du få se 
Guds härlighet." 

Innan brevet skall avsändas gå vi ut för 
att se på vetefälten efter ett litet regn 
som fallit. "Hopplöst", säger diakonen, 
"vetet är redan förtorkat, ingen ordentlig 
skörd här i Sinantrakten." Alltså, ännu 
återstå veckor av dag!. stigande nöd. 
Vänner! hur skall fröken Pettersson kun
na uthärda att dag!. ropa sitt: "gå, jag 
kan ej hjälpa!" så lång tid, om ej vänner
nas förböner sätta himmelska krafter i rö
relse till att uppehålla henne och andra i 
hungersnödsdistrikt boende missionärer. 
Det lönar sig att bedja. 

Med varmaste hälsningar! 

Tillgivna j1;Iaja Lund111ark. 

Svenska Missionsrådets verk" 
samhet år 1936. 

Svenska Missionsrådets verksamhet under år 
1936 har till väsentlig- del bestått däri att Rå
det varit representerat vid en del sammanträ
den och konferenser utom landet. Vi tänka på 
Nordiska· Missionskonfere:nsen i Köpenhamn 
den 2-6 september, därjämte på Internationella 
Missionsrådets kommittesammanträde i Eng
land i j uni och de kontinentala missionsrådens 
sammanträde i Sch loss Hemmen i Holland i 
september. 

En stor missräkning var att elen planerade 
missionskursen i Holsbybrunn den 22-30 
aug-usti drabbades av mötesförbud på grund av 
barnförlamningsfall i socknen. Svårigheten var 
så mycket större som förbudet kom endast ett 
par dagar innan kursen skulle ha öppnats. Alla 

förberedelser voro vidtagna, program tryckta, 
anmälningarna klara, talare kallade - och så 
i ett nu var alltsammans omintetgjort. En ny 
kurs kommer emellertid att hållas i år den 21
29 augusti enligt i stort sett samma plan som 
den som skulle ha hållits förra året. 

Under året ha två missionshögtider anordnats 
av Missionsrådet i Blasieholmskyrkan i Stock
holm, den ena den 26 januari, då pastor Fritz 
Peterson, som nyss hemkommit från sin jorden
runt-resa, framförde hälsningar från de svens
ka missionärerna i olika världsdelar , och den 
andra den 22 november, då ärkebiskopen talade. 
Båda mötena voro väl besökta och lämnade ge
nom kollekter ett välbehövligt bidrag till Svens
ka Missionsrådets kassa. 

Det är med tacksamhet vi se tillbaka på da
garna i Köpenhamn sistlidne september. Det 
var egentligen den elfte konferensen i sitt slag; 
skandinaviska missionsvänners kontakt med var
andra genom gemensamma nordiska möten går 
ända tillbaka till mötet i Malmö 1863. Detta 
fick icke någon efterföljare förrän 1885 (i 
Göteborg) , varpå följde med 4 a 5 års mellan
rum en serie liknande möten fram till 1902 
(Kristiania 1889 och 1902, Köpenhamn 1893, 
Stockholm 1897). Så kom en paus på tjugu år 
fram till delegerademötet i Köpenhamn 1922. 
Som följd av detta kom Nordiska Missionsrå
det 1923 till stånd, och detta har anordnat de 
följande mötena (Stockholm 1925, Helsingfors 
1928, Oslo 1932 och Köpenhamn 1936). 

Mötet hölls i missionshllset Bethesda, med 
gudstjänst första kvällen i Köpenhamns dom
kyrka, Vor Frue Kirke. Antalet anmälda del
tagare var 533, varav 293 danska, 157 norska, 
72 svenska och 11 finska. 

Det är intressant att följ a programmen för 
dessa konferenser och den behandling de olika 
frågorna fått från konferens till konferens. I 
detta avspeglas tidens .ansikte och situationens 
förändring tämligen troget undan för undan. r 
korta sammandrag utgöra dessa konferenser, 
kan man säga, en missionens utvecklingshisto
ria av stort intresse, 

Prof. Torms hälsningstal målade världsläget 
med bistert allvar. Liksom det släkte, som lev
de vid år 1800, ha vi upplevat omslaget från en 
Ij us tro på förnuftet och den eviga freden till 
en brutal verklighet med våldets herravälde. 
Då begynte missionen med ny iver. Låt något 
liknande bli de kristtrognas svar även nu - i 
levande handling mitt i världens kaos. 

Intressanta skildringar lämnades från flera 
av de nordiska sällskapens missionsfält, var
jämte höllos föredrag om missionens behov och 
nutidsläge. Vid avsllltning-smötet talade den 
gamle missionsmannen, stiftsprosten Henry Us
sing, väl känd i hela Norden, Han slutade sitt 
anförande med dessa ord: "Om jag lägger mitt 
öra tätt intill och lyssnar till tidens röster, hör 
jag- framför allt Frälsarens allvarliga stämma 
tala till sin församling och sina trogna: Dl!, 
min församling, glöm icke i denna yttersta tid 
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uppdraget jag g ivit dig att föra evangeliet ut 
till jordens ändar. Jag väntar trohet av dig 
och jag litar på att du snart fullbordar vad som 
ännu återstår." 

Internationella Missionsrådets Ad-interim
kommitte sammanträdde den 4-8 juni på Old 
Jordans Hostel, ett stillsamt kväkarhospits tre 
mil utanför London, till sitt sedvanliga års
möte med rådets sekretariat. 

Överläggningarna gä llde framför allt den 
kommande stora konferensen i Kina 1938, var
till förberedelserna enligt den i N orthfield i f j 01 
utstakade planen redan äro i gång. En ändring 
vidtogs med avseende på mötesplatsen. I 

Northfield hade man stannat för Kowloon på 
engelskt område nära Hongkong som en neutral 
punkt, då kineser och japaner konkurerrade 
om mötet. Nu hade emellertid japanerna till
mötesgått kinesernas önskan om en plats i det 
egentliga Kina, och så fastställdes på kineser-O 
nas förslag som mötesplats Hangchow, en av 
Kinas mest berömda och historiska städer, be
lägen i natursköna och minnesrika omgivningar 
fem timmars järnvägsresa söder om Shanghai. 
I missionens historia ihågkommes Hangchow 
framför a llt som den plats, där Kina-Inland'; 
missionen startade. 

Forts. 

REDOVIS NINGAR 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under juni 1937. 

Allmänna missionsmedel. underh. . ....................... 10.0.: 
841. 	 M. H., Virserum, "Herrens tionde" 30.:- 875. Småskolbarn i Bjärnum, till Kina
842. 	 Onämnd, tackoffer, till hjälp för barnen, gm A. N. .............. 5: 

evangelisation i Kina, gm M. S., 876. M. B., Umeå .................. 25:
Visby .... .... .... ...... ..... . 10.:- 877. E. S. H. ...... . ... .... ....... . 10.0.: 

843. 	 Ps. 23: l, till Thyra Lindgrens 878. "Ett tackoffer till Herren" .. .... 50.0.: 
underh. . ... .. ...... ... .... .... . 80.:- 879. Till N. o. O. Styrelius underh., 

844. 	 S. T., Stockholm .......... ... . 5:- gm O. P., Kingsburg ......... . 42 :69 

845. 	 Måndagssyfören., Norrköping .. 50.:- 882. S. G., Nässjö ...... .. . 50. :
846. 	 Testamentsmedel efter avI. L. 885. A. c., Lindrnåla, g m K. B., Tranås 10.: 

Andersson, Holmhult ......... . 10.0.:- 886. T. S., Sala .. .... ...... . ...... . 10.: 
847. 	 Vallstena Syfören., ........... . 50. :- 887. A. H. L., Duvbo ............... . 10. :
848. 	 K. S., Vinslöv, "åt Herren" ... . 30.:- 888. A. B.. Stockholm ...... ..... .. . 6:50
849. 	 A. S., Stockholm .. ... . .... ... . 10.:- 889. "En sparbössa' ....... . .. ..... . 114 :80 

850.. 	 A. R:s "födelsedagsgåva" gm K 890.. F. A., Grebo, gm M. L., Lind-

D., Växjö ................ . .. . 10. :- köping ................... . .. .. 10. :
851. 	 Ölmstads Missionsvänner gm O. 891. Efterskörd, till Arne Bendtz 

L., Brötjemark .. ... ...... ... . . 25:- underh., gm ]. H., Sthlm 10.: 
852. 	 C. K, Parti Ile .. .. .... ... ... .. . . 10.:- 892. "Tackoffer från en länk" ....... . 25:-. 

853. 	 Familj en E., Skellefteå, i 5t. för 893. "För telegram till Kina" .. . ... . . 22: 50. 

blommor till Erika Lundmarks 894. Skolbarnens sparbössa, gm A. H., 
bår, gm A. B.................. . 5:- Stensjön .......... .. . ... ... . . . 2 :50 

858. 	 V. L., Krångfors .... ......... . 20.:- 895. Syfören., Malmö ............. . 155:
859. 	 A. L., Skelleftehamn ........... . 10:- 90.3. E. Ö., Alingsås ... ..... ..... .. . 50. :
860.. 	 A. H., Karlskrona, till Frida 90.4. A. F., L-g ................... . 10.0. : 

Sandborgs minne .. . ........ .. . 5:- 90'S. B. o. K. L., Stockholm .. .... . . . . 30.: 
861. 	 L. o. M. T., Vrigstad ......... . 12 :- 90.6. S. A., Falun, "ett strå till stacken" 5: 
862. 	 G-r ......................... . 15:- 90.7. Länkmöte i Lund 7/6 ......... . 9:-· 

863. 	 B. G., Sollefteå ........... . . . . . 10.:- 90.8. Tionde fr. L. H :, 11 :-, fr. Ove 

864. 	 M. O., Kvistbro ..... ... .... ... . 10.:- - :32 .... .... ..... . . .. .... . ... . 11 :32' 
865. 	 S. W., Norrköping . .. .... . .. . . 5:- 90.9. Överskott ...................... 3 :60. 

866. 	 Koll. vid Elna Lenells resa i Östra 910. Onämnd i Brevlådan ... .. ....... 100.:-

Härard: Holsby 19/5 lO. :68, Vet 912. K. F. ..... ...... ...... ..... ... . 20.0.: 
landa 20./5 51 :85, Ekenässjön 21/5 913. B. F........................... 50.: 
8 :25, Ulriksdal 22/5 20. :-, Kars 914. Skolbarnens kinasparbössor 12 :60. 
torps skola 23 /5 16 :-, Naglarp + tillägg 2 :-, gm M. M., Lit .. 14:60. 
23/5 20. :-, Björkö 24/5 5:51 , 915. "Andrea" gm E. L., Arvika ... . 10.:-
Nlörteryd 26/5 12:35 .. .... ..... . 144:84 916. Naglarps Mfg ... ... ..... .... . . . 10.0.: 

867. J., Björköby ......... . 45:- 917. E. S .. Björköby ............... . 20.: 
870.. "En blomma på Ossies grav 5/6" 10:- 918. L. O. , Gbg .... ............... . 10.: 
871. 	 En vän och trossyster i Nordan- 919. "L T. B., offerkuvert" gm A. ]., 

land till Hanna Wangs underh . . . 5:- ll.lingsås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 :
872. 	 L O. , Ljungby ................. . 10. :- 920.. "Tacksägelsegåva" O. H ., Furunäs 50.:--:

873. 	 A. F., H-a . ..... .... .... .. ... . 20.: - 921. E. A., VetIanda "tackoffer 25/5 

874. 	 E. ]., Boden, till J oh. Aspbergs 1937" .......... .... ..... ... . .. . 20.0.: 
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922. 	 "En av de små" ............. . .. 100:- 880. W., till Feng Chuen Yungs underh. 

923. 	 Onämnd i Brevlådan ...... . ..... 101:- gm O. P., Kingsburg ........ . . 78 :40 

924. 	 Koll. på Länkmöte i Malmö .. . . 16 :- 881. S. G., Nässjä, till Maria Petters
925. 	 "Onämnd god vän" gm S. J. Ek- sons barnh. . ........... . ... . .. . 25:

sjö ............................ 50:- 883. R. K, Danderyd, till Hugo Lin
926. 	 S. J., Örebro . ................. 500:- der, för evang. underh .......... . 50:
927. Onämnd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100:- 884. M. K, Mariestad, till Gerda Ca r
928.' E. E., Sävsjö, "tackgåva" ... . .. 25:- h~n, att anv. efter gottf. .... . .... . 10:
929. 	 A. o. A. B., Duvbo ............ 10:- 896. Syfören. Malmö, till Carl Blom, 

933. 	 Föreningen Senapskornet, Lidkö- för evang. Shaos frus underh..... 25:

ping, till Thyra Lindgrens underh . 50:- 897. D:o d :0, till Judith Hultqvist, för 
934. 	 A. J. Köping, Ps. 103: 13 ...... 100:- den blinda ............. . ...... 10 : 
935. 	 B. G., Sollefteå ................ 15:- 898. r. A. M., för deras tre evang. 

936. 	 B. L., Stocksund .............. 100:- underh. . ....................... 300:
937. 	 "X" Guds gåva till Gösta Goes 899. Allianslänken för Li Seng te 

underh. . ...................... . 200:- underh . ............ . .......... . 100:
938. 	 K F. U. K, Kristianstad, till Ida 900. H. L, Älgarås, till barh. i Sinan 5: 

Söderbergs d:o ............. 450 :- 901. A. O., till d :0, gm d:o ...... . 10:
941. 	 A. B., Skellefteå ............... , 18:- 902. "En vän", till Judith Hultqvist, att 

942. 	 "Missionsvän i Mora" .......... 25:- anv. enl. överensk. ........ . .... . 15 : 
943. 	 L. M. F., till Frida Prytz o. Maria 911. En vän i Stefanskretsen, till pas-

Nylins underh. . .............. , 900:- tor Kaos underh. . ......... . 10:
944. 	 A. O., Norderön ............ . ... 100:- 930. Vänner på Solhemmet, till de 

945. 	 E.}., VetIanda, "tackoffer på 40- nödl., gm E. W., Sthlm ....... . 4: 

årsdagen" ........ . ............. 40:- 931. Ps. 72: 12-14, till de hungr. i 

947. 	 Från Offerstunden på Norderön 777 :29 Kina .... . .................... . 5: 
948. 	 L. M. F:s stilla dagar på d:o .... 16 :70 932. Fören. "Senapskornet", Lidköping, 
949. 	 ,;ränner i Bye, ~arieby . . .... ;,... 4:86 till fru Jang's underh. hos G. 
950. En blomma pa en vans grav . . 2 :- Carlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SO : 
951. 	 H . B., Stockholm ..... . ........ 25 :- 939. G. S., Falun, till Maria Petters
952. 	 A. o. A. B., Duvbo ... . . . ...... 20:- sons barnh. ............ . ....... 5 : 
953. 	 A. O., Växjö .................. 50:- 940. L. K, Klintemåla, till d :0, att anv. 

956. 	 "Onämnd" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 500:- efter eget gottf. . . .............. 35:
957. 	 A. H., Kivik , gm E. E., Ersnäs .. 5 :- 946. Hälsingborgs Söndagsskolas Barn
958. 	 Möröns flickssyfören. till S. Eriks- miss. fören. till Sin Mei underh. 

sons underh. gm d:o . ........... 5:- hos d:o ........................ 150:
959. 	 "Selfrids vänner" i Mörön, till d :0 954. Barnsyfören., Äsaka, till "Dyr

gm d:o .. ...... ...... . . ........ 5:- bar Liljas" underh. ....... 60:- I 

960. 	 "Tack för Norderön" .. . ....... 5 :- 955. A. o. A. B., Duvbo, till I Ackzell 

961. 	 K N., Gbg ........ ............. 50 :- att anv. efter gottf. i arbetet i Tali 10:

Kronor 7.275 :20 962. K N., Gbg, till H. Linder att 
anv. efter gottf. ................ 25 : 

Särskilda ändamål. 	 963. D :0, till ' M. Ringberg för d:o .. 25 :
Kronor 1.127 :30854. 	 A. o. O. M. A., Skellefteå, till 

barnh. i Sinan, gm A. B ..... . .. . 50: * 855. 	 H. N., d :0, till d :0, gm d:o ... . 50:
Allmänna missionsmedel . 7,275: 20856. 	 F. S., Fahlmark, till d:o gm d:o 5: 
Särskilda ändamål 1,127: 30857. 	 E. G., Skellefteå, till d :0, gm d:o 1 :50 

868. 	 Rundbygdens småskola, till Hanna S:a under juni mån. 1937 Kr. 8,402: 50 
\Vang, att anv. enl. överenskom
melse . ....... . ................ . 3:40 iV!ed varml lack till va'r,ie givare! 

869. 	 A. o. A. B., Duvbo, till I Ackzell, "Varen frimodiga, frukten icke, vedergäll
för. arbetet i Tali .. . .... . . 10:- ning kommer från Gud." Jes. 35: 4. 
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NORDERÖ~VECKAN. 

En "vecka" i Jämtland! Kunde vi 
önska oss någonting underbarare? Tänk. 
att på en plats där hela naturen sjunger 
Skaparens lov få samlas till stilla dagar 
med Mästaren! Tänk, om det funnes en 
möjlighet att få komma med dit! Gud 
gjorde det möjligt. Mycket hade vi vän
tat oss, men Gud gav långt utöver för
väntan. - En ljuvlig plats var det vi 
1<oml11o till , och stilla, ljuvliga dagar blev 
det. då vi fingo sitta ned och lyssna till 
Mästarens kärleksfulla stämma. Han ta
lade till oss om Blodets kraft för var och 
en som tror och om att han fullborclat allt 
för oss. Han talade om gärningen , som 
han ville föra oss in i och om det himmel
ska hemmet. där han vill ha oss alla om
kring sig till sist. Och kallelsen kom 
1,allelsen, som gällde oss en och var. Per
sonlig, ofrånkomlig kom den! Herren 
Jesus kallade oss att komma och ta emot 
frälsningens gåva ur hans hand. Han 
kallade oss att förvalta denna gåva i hans 
tjänst, och han kallade oss in j bönekam
maren till kamp för en arm värld. Vad 
blev svaret på hans kallelse i unga och 
gamla hjärtan? Ja, det vet du själv bäst, 
~ch Herren Jesus hörde förvi sso svaret! 

Men i allas våra hjärtan, vad än kallelsen 
gällde och vad vi än svarade, föddes helt 
säkert den bönen: Herre gör Du mig 
trogen i vardagens gärning, ty Du vet 
Herre, att utan Dig förmår jag intet, 
intet alls. 

"Herre, samla oss nu alla", ljöd sången 
vid det första mötet. Och våra hjärtan 
fylldes av tack till honom, som ville sam
la oss kring sig själv. Så hälsades vi väl
komna av hemmansägare Lars Larsson, 
Norderön. Där var ett ord ur den 23 
psalmen, han ville ge oss: "- - och jag 
skall åter få bo i H errens hus evinnerli
gen." Vi få ingå i Herrens hus. i Her
rens närvaro! - Talaren uttryckte sin 
glädje över att Norderön fått ta emot en 
S. M. K-"vecka" och över att Missionens 
veteraner kommit mecl. Herren skulle 
förvisso vara l11ed och välsigna dessa da
gar. Därpå talade bokhandlare M. Steen, 
Östersund. Ps. 65. 1-9. "Detta är vad 
vi fått erfara, men vi ha också fått se. 
huru Herren uttager tjänare för sitt verk: 
Vi ha fått samlas härute i naturens stora 
tempelsal. vi ha samlats för att skicklig
göras för uppgiften. Vi ha kommit för 
att få den vila och vederkvickelse, vi så 
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väl behöva." Sedan talade missionsföre
ståndaren, vår älskade Farbror Erik. 
"Jag känner, att vi äro på Guds vägar. 
Vi känna att allt allt har blivit tillrätta
lagt för oss och det är en begynnelse, vi 
kunna tacka Gud för! - Vi ha skäl att 
vänta något av Gud och vi få vara bered
da att ta emot av honom. - Profeten 
Malaki berättar, huru Herren givit akt 
på, att människorna hade så mycket att 
tala med varandra om. Bland dem fann 
Gud ett litet folk, som icke talade emot 
honom. Han aktade på vad de sade, och 
en minnesbok blev skriven inför Herrens 
ansikte till minne av dem, som prisade 
hans namn. De böckerna skola förvisso 
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och betygar, att jag icke vill taga ens en 
tråd eller skorem än mindre något annat 
som tillhör dig. Du skall icke kunna sä
ga: Jag har riktat Abram." Sedan Ab
ram besegrat KedorIaomer, mötte han ko
nungen i Sodom. Med honom ville Ab
ram icke ha någon gemenskap, ty han 
såg i honom en ny fiende, som kom på 
ett försåtligt sätt. En - den där kom 
med något, som kunde bli ett band för 
Abram. Därför ville Abram inte veta av 
ens den allra minsta lilla sak, som kunde 
bli en förbindelselänk dem emellan. Även 
småting kunna bli bindande. - Måtte det 
icke vara något, som håller oss bundna 
under dessa dagar. - Vid fredagens mor-

Kyrkan på Nord.rön. 

icke brännas upp. Och dessa, säger Her
ren Sebaot, skall jag hava såsom min 
egendom på den dag, då jag utför mitt 
verk, och jag skall skona dem såsom en 
fader skonar sin son, som t j änar honom. 
Mal. 3: 17. - Kom ihåg att du är min 
egendom, vill Herren säga till oss. Jag 
skall taga vård om dig. - Herren går 
i borgen för resultatet." 

Morgonbönerna leddes av missionssek
reterare Martin Linden, som talade om 
ordet "skorem", i några av de samman
hang där det förekommer i Skriften. Den 
första dagen fingo vi stanna inför ordet 
i I Mos. 14: 22-23. "Men Abraham 
svarade konungen i Sodol11: Jag lyfter 
min hand upp till Herren. till Gud den 
Högste, himmelens och jordens skapare 

gonandakt fingo vi lyssna till orden: 
"Efter mig kommer den S0111 är större än 
jag; jag är icke ens värdig· att böja mig 
ned för att lösa upp hans skorem." Mark. 
1 : 7. "Och han har dött för alla. på det 
att de S0111 leva icke mer må leva för sig 
själva, utan leva för honom som har le
vat och dött och uppstått för dem." 2 
Kor. S :15. Detta, att Jesus dog för oss, 
på det att vi skulle slippa leva för oss 
själva, är grunden för vår tjänst. - På 
lördagsmorgonen gavs oss några ord om 
vårt förhållande till den heliga tjänsten. 
"Ingen finnes bland dem , som är trött, 
ingen som är stapplande. Ingen unnar sig 
slummer och ingen sömn; på ingen loss
nar bältet omkring hans länder och för 
ingen brister en skorem sönder." J es S: 
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27. Om det var sant om dem, hednafol
ken, som kommit på Herrens bud för att 
förverkliga hans planer, skulle det då inte 
vara sant om dem, som gått in i tjänsten 
för Gud! "Och jag lät eder vandra i ök
nen i fyrtio år; edra kläder blevo icke ut
slitna på eder, och din sko blev icke ut
sliten på din fot." 5 lV10s. 29: 5. "Men 
icke ett hår på edra huvuden skall gå för
lorat." Luk. 21: 18. - De löpa framåt 
utan att förtröttas och för ingen brister 
en skorem sönder! Vi behöva därför 
aldrig ångra, att vi trätt in i Herrens 
tjänst. Så få vi även under orostider vila 
vid, att intet sker vår Herres vilja för
utan, och under tider av ekonomiskt be
tryck härhemma, få vi stanna för, att han 
har omsorg t. o. m. om våra skoremmar. 
Alla våra behov skola fyllas i härlighet i 
Jesus Kristus. 

Bibel-studierna leddes av missionsföre
ståndare Erik Folke, som till ämne för 
desamma valt Profeten Elisa. "Sedan 
Gud fordom många gånger och på många 
sätt talat till fäderna, har han nu på det 
yttersta av denna tid talat till oss genom 
sin Son - - -." Hebr. 1: 1-2. "Gud 
har talat ända sedan syndafallet, och han 
talar genom tiderna. Ingen synd, ingen 
otrohet, har kunnat tillsluta Guds mun 
för beständigt. I särskilt allvarliga ti
der har Gud sina särskilda redskap. Så 
uppträdde i en avgörande tid Elia och 
Elisa. - Ä ven i den tid som nu är, söker 
Gud sina särskilda profeter. - Det första 
nödvändiga för en Guds profet är att kun
na se Gud . Också vi få gå i profetsko
lan. Flyttningen från klass till klass i 
den skolan, det är en vandring från här
lighet till härlighet. Det ena stora i pro
fetkallelsen är livet i Gud, det andra livet 
för Gud. Den, S0111 fått den stora nåden 
att bli profet, har fått en oändligt rik 
nådeskalleise. Gud vill låta sina profeter 
se himmelska syner. Paulus berättar, att 
han blivit uppryckt ända till tredje him
melen, och där fått höra outsägliga ord . 
Det är inte så underligt, att Gud tar de 
sina med sig och visar dem litet mera. än 
vad deras timliga ögon kunna se. Pro
fetkallelsen är given också åt oss. Gud 
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vill ha det så med oss, som han hade det 
med profeten Elisa. - Elia levde så 
helt med Gud, att han kunde bli upptagen 
direkt till himmelen i Guds eldsvagn. -
Elisa bad att få följa Elia ända fram tills 
dess de mötte Gud. Han fick gå med, 
han fick se den himmelska synen. 
Vårt liv är dyrbart när det gäller Guds 
rike. - Vi få börja så som Elisa gjor
de! Att förstå Guds kallelse, vara redo 
att offra allt och ingå i den ringaste tjäns
ten. - Så möter oss kallelsen idag'. Gud 
vill lägga sin profetmantel på våra skuld
ror. - Det är inte först när berättelsen 
om Elisa möter oss i Bibeln som profe
tens historia börjar. Först hade Elisa 
mött Gud, sedan kunde han möta Guds 
kallelse genom männisJ<or. Vid tronen 
gjordes först allt upp mellan honom och 
hans Gud, sedan kunde profeten gå sin 
Herres ärenden. Han behövde aldrig tre
va sig fram, aldrig stå frågande, ty allt 
var klart mellan Gud och honom. Fast
heten vanns i ensamhet med Gud. Ha 
vi stannat inför Jesu löfte: Se, jag är 
med eder alla dagar intill tidens ände! 

Det är inte lätt att möta människor i 
deras nöd, och då ha något att komma 
med . Vi fostras inte på en dag till att 
möta sådana, S0111 gråta och kvida. Elisa 
kOI11 till profetänkan från sin Gud, därför 
kunde Elisa hjälpa henne. - Naaman, 
den förnäme mannen, blev ond! Han 
tyckte, att Elisa uppträtt vanvördigt mot 
honom. Men Elisa satt i sin kammare, 
trygg och stilla, han visste, att han hand
lat rätt, ty han hade stått inför sin Gud. 
Det är aldrig farligt, att gå på Guds vä
gar, hur underliga de än kunna se ut! 
- Gud gör intet verk, smått eller stort, 
utan att ha talat med sina tjänare om det. 
(Amos 3: 7.) Tror ni inte, det är möj
ligt att höra Guds röst och få visshet och 
därigenom kraft? - Vår Gud har icke 
förändrats sedan Abrahams tid. Vi äro 
samma löftens arvingar. 

Elisa fanns alltid på den plats, där han 
skulle vara. Han var alltid i Guds vilja . 
Aldrig var han förhindrad eller ovillig, 
när det gällde att vandra Guds viljas väg. 
- Gud får så ofta vänta på sina barn 
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vänta alltför länge på dem! Men han 
behövde aldrig vänta på Elisa. - Vi 
skola inte först arbeta för Gud och sedan 
öva gemenskap med Gud utan : först med 
Gud, sedan för Gud. På det sättet blev 
- var - Elisa en profet. 0, att vi vand 
rade så med Gud, att vi kunde se hans 
ansikte, att vi levde i personligt, ständigt 
umgänge med honom. Gud vill ha det så 
där riktigt personligt med oss var och 
en. - Elisas kallelse, Elisas liv med Gud, 
visar huru han fostrar sina tjänare. Ge
nom vad Gud gör med de sina, är det som 
väg och möjlighet beredes att vinna för 
troende av människor och så få bli till 
välsignelse. 

2 Kon. 2 :16-18. Till och med i profet
lärjungakretsen hade tvivlet trängt in, de 
ville gå åstad och undersöka! Det är så 
likt vår tid. Vi söka det förklarbara för 
att slippa det underbara! Vår Gud är en 
levande Gud, som handlar på sitt sätt och 
som i sin kärlek och makt ständigt vill 
hjälpa sina profetlärjungar. Gud) vill 
ha sitt folk sådant, att han kan använda 
det, när hels t han behöver det. 

Det var Elisas glädje att få tjäna med 
nåd, hans smärta att nödgas tjäna med 

dom. Men Elisa drog sig inte undan li

dandet. Han stod ensam med Gud, så 

skickl iggjord~s han att stå ensam .för 


. Gud. - I särskilt svåra tider söker Gud 

någon, som vill träda fram i gapet, så att 

domen skall kunna fördröjas eller om 

möj ligt utebli. (Hes. 22: 30). - Herren 

säger till Hesekiel: Jag har satt d ig till 

en varnare - - - . ( Hes. 3: 7). Det är 

ett ansvar! 

Märk und ret iSamaria ! (2 Kon. 
7) . Konungen framhärdar i S111 otro, 
men E lisa blir bönhörd. Undret sker. 
Konungen tvivlade. Vi äro rätt så be
nägna att handla på samma sätt. Kanske 
äro vi allför kortsynta att ta vara på det 
underbara. - Elisa vågade träda fram i 
gapet för Gud . - De, som veta om för 
råden och blott bruka dem för egen dd 
vilket ansvar vilar icke på dem! Men när 
Gud får använda dem, som ha tillgång till 
förråden, vilka underbara ting ske icke 
då. - En Guds man kan icke förbli 
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dold. - Gud lät inte den lilla flickans vitt 
nesbörd till Naamans hustru komma på 
skam, Naaman ville resonera, men Elisa 
inlät sig icke på något resonemang. Harl". 
lämnade blott åt Gud att utföra verket. 
- Vi begagna icke tillfällena, så som vi 
sku lle göra. - Uppgiften kommer från 
Gud! Må vi då ta Guds ord som det står 
och låta Gud sköta om al lt. När Gud får 
tid att verka och hans verk inte blir för
stört av människorna. då sker det - un
derbara !" 

"Missions-arbete under femtio år", var 
ämnet för missions föredragen. Miss ions
föreståndare Erik Folke talade på ons 
dagen om "Arbetets begynnelse" . Gud 
ä r den som börjat, inte vi. Men vi i vår 
kortsynthet ha s\'årt att följa honom i 
hans gärning. - I S tockholm fanns en 
Fru Schmidt, som var intresserad för Ki
na och började att arbeta för det. Ensam 
stod hon, men hon höll troget u t med att 
samla till bönemöten och syföreninga L 

- Det var en av härdarna för missionen. 
- De kämpade fram någonting och mis
sionens begynnelse var ett bönesvar. 
Så har Gud varit verksam på många sätt. 
Bärarna av begynnelsen \'oro heliga guds
män. Där voro Giittzlaff, \i\Tilliam 
Burns och Hill, wesleyanmissionären, 
som endast genom sin personl ighet bröt 
ned konfutsianen Hsi ful lständigt. Den
ne man kom sedan att betyda oändligt 
mycket för Kinas evange lisering. Så 
dana män har Gud använt därute. När 
de haft mod att lämna allt , de ägt, och 
gått ditut, ha de fått se förunderliga re
sultat. - Guds väg är sådan, att alla vi 
små kunna få vara med. Han har menat, 
att vi skulle vara med och dela allt. En 
a v dem, som också fått vara med och för
bereda verket, var gamla mor Chang i 
Shansi. Läsa kunde hon inte, men hon 
kunde tala med Gud. - Gud började med 
det, som ingenting var! Där fanns inga 
förutsättningar, men han började i alla 
fall och han skall fortsätta. - Många, 
oändligt många. som varit med om verket 
få vi aldrig veta om. Men visst ä r, att 
0111 vi finge träda in i Guds rådslutskam
mare, skulle vi få se förunderliga ting. 
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- Nog undrade vi. hur evangelium skul
le kunna vinna ingång bland Shansis litet 
förnäma befolkning. - Jag minns så 
väl den första kvällen i Yuncheng! Där 
k0111 först mor Chang, sedan k0111 en ung 
man med ett fat daddlar. Det var hans 
sätt att säga välkommen! Han kom ock
så för att få välsignelse för egen del. 
Och när han så blivit vunnen för Kristus, 
hade han att utstå svåra lidanden. Hans 
mor misshandlade honom, för att få ho
nom att lämna den nya läran och återgå 
till hedendomen. Genom oändligt tåla
mod vann dock sonen slutligen seger, och 
hans mor lämnade sig åt Gud. - Det är 

fick därför bli till stor välsignelse. Under 
en svår torrt id bad denne, Li hette han, 
Gud om regn! .Men han uppställde som 
villkor, att om Gud svarade på bönen och 
gav regn, skulle hela byn kasta ut sina 
avgudar och i stället tro på den levande 
Guden. Hörde Gud däremot icke hans 
bön, skulle byfolket få bränna honom på 
det redan iordningställda bål, på vilket Li 
knäböjde. Undret skedde, det kom regn! 
- Vid tiden för vårt besök fanns det sju 
kristna familjer i den byn. - Det var 
begynnelsen! - Gud förbereder våra 
vägar så att de bli möjliga att vandra." 

På fredagen gav oss missionär August 

foto: :\1. lindmMissionshuset på Nvrderön 

gott att få vara med och se att inte Gud 
blir besegrad. - Guds Ande har för
underliga vägar, på vilka han når män
niskor, även där han inte har några syn
liga redskap. - Det är oss till skam att 
så sker! - Gud går, fast han måste gå 
ensam. Och hur han bär sig åt med sjä
larna, det vågar inte jag förklara! - En 
av våra första kristna berättade om sin 
far, huru han på sin dödsbädd sagt till 
sina barn: Sök sanningen och vila icke, 
förrän ni ha funnit den. Jag har sökt 
i hela mitt liv, men aldrig funnit den. Ni 
skola finn a den . N u hade den gamles 
barn funnit Gud! Men sonen suckade i 
djup sorg: Min far - min far. - Denne 
unge kristne hörde till dem, som absolut 
tro på Guds oinskränkta makt, och han 

Berg "Intryck fr ån arbetets utveckling i 
Kina". Mörker var över dj upet, Guds 
Ande svävade över vattnet. 1 Mos. 1: 2. 
- "Över miljoner därute vilar Guds 
kärleks tankar. - På vårt fält - stort 
som Götaland - med dess 8 miljoner 
människor, alla ivriga avgudadyrkare, 
syntes evangelium icke göra någon ver
kan. De första missionärerna misstänk
tes som spioner, eller ock som landsflyk
tiga på grund av något brott de skulle ha 
begått. Numera har en förändring in
trätt, och missionärerna äro icke längre 
föremål föl' sådana misstankar. - Där 
var mycket hos oss, som kineserna icke 
förstodo och hade svårt att komma till
rätta med : Främlingshatet var en hög 
mur! Dock är den nu borta. Opierök
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ning, spelpassion, sedeslöshet, fotbincl
nir;g, okunnighet och likgiltighet för and
liga ting voro rå(:<.:~de! N u med för opie
rökning dödsstraff - fo~sii,:!!1ingen hör 
till det förgångna - okunnigheten n-; :!lS
kas genom oh~;gatorisk skolgång för så 
väl flickt:;, som gossar. Först då vi k0!::
mo iJt, h!!~ ~!e -;; iCKe ta hyra annat än 
"spökhus", som ingen vågade bo i och vi 
måste vänja folket vid vår närvaro genom 
att så småningom gå ut och in bland dem, 
språka med dem, sjunga för dem och sö
ka sprida våra böcker. Den f ö rsta tiden 
var tålamodsprövande. Inga kommo till 
mötena, fast de lovat göra det, medan de, 
som verkligen kommo, voro ouppmärk
samma och ointresserade . Vi fingo vara 
såningsmän, som sådde den ädla säden i 
hopp att Guds ord icke skulle återvända 
fåfängt. - 1895 döpte jag den första ki
nesen - en modist i Tali. Nu finns där 
många, många kristna. - Då bidrog en 
församling till arbetet med ett par hundra 
kasch - i fjol skänktes till församlings
arbetet 7.523 :- dollars och till skolverk
samheten 14.000:- dollars. - När Dag
gryningens skolor i Yuncheng och Tali 
började, hade ledarinnorna, fröken Anna 
Janzon och fru Augusta Berg, mycket 
svårt att få elever. Nu finns på vårt fält 
alla skolformer för kvinnor och dessutom 
skolor för män. - 1936 hade vi 225 man
liga och 58 kvinnliga infödda medarbeta
re. - Två bibelskolor ha vi med 30 man
liga och 20 kvinnliga elever. - Evangelie 
utbredning märkes nu runt om i byarna, 
och kineserna, som sakna västerlandets 
förenande familjeliv, ha fått ett kristet 
sådant och de samlas till dagliga andakts
stunder kring familjealtaret. Ett sådant 
finnes i nästan alla kristna kineshem. 
Där evangelium går fram, blir resultatet 
förändrade liv. - Orsaken till fram
gången är till finnandes i hemförsam
lingens förbön och offer. Andra ha arbe
tat, vi få gå in i deras arbete, som gått 
före oss . Vi få hjälpa Gud att bygga en 
kyrl(a därute, vara med och så ordet vid 
alla vatten. - Lyckliga de, S0111 icke 
tröttna." 

Om "Arbetets tillväxt i hemlandet", ta

lade på lördagen fröken Lisa Blom. "Det 
är ansvarsfullt att ha blivit människa. Vi 
ha skäl att fråga oss: Har jag blivit, vad 
jag skulle bli? Har jag brukat resc!!'ser
na Gud givit mig. Har j2..g' iörvaltat hans 
gåvor? - Det är allvarligt att vandra på 
femtioårig missionsmark. - När Erik 
Folke reste ut till Kina, fick han så ett 
litet senapskorn härhemma. Dess grodd 
och tillväxt skola vi nu följa. - Genom 
lydnad för Guds vilja, genom kärlek som 
ingenting skytt, genom människor som gi
vit sig tid till förbön, har verket vuxit 
här hemma, och därute. Bönens rökverk 
har stigit upp till levande Gud! - Den 
första missionsexpeditionen var inrymd 
i det Holmgrenska hemmet, men så små
ningom fingo vi en särskild expedition, 
två små rum i ett gammalt hus på Malm
torgsgatan. - Så mycken nöd i bön, så 
mycken tack till Gud för bönhörelse där 
stigit upp! Det blev en underbar plats, 
de två rummen! Sedan ha vi fått en ny 
litet rymligare expedition! Vi ha fått 
den ena möbeln och arbetsmaskinen efter 
den andra. Kassaskåpet, duplicerings
apparaten, adresseringsmaskinen . allting 
ha vi fått f rån Gud! Vi ha fått se, 
att han bar omsorg om det barnet, 
som heter S . M. K.! Skall vi hålla 
provet för den tid, som vi kanske ha 
framför oss? Ja. vi vilja lita på ho
nom, gå till samma Guds ord. till samma 
löften! - Tänk vilken gåva från Gud 
de äro, alla våra vänner I Det är få 
landskap, där vi inte ha någon, som beder 
och offrar för S. M. K. - Lydnad, kär
lek, offer, det är all missions väg. Den 
vägen är också vår. 'Aldrig någonsin 
har man ju hört, aldrig har något öra för
nl\mmit, aldrig något öga sett en annan 
Gud än dig handla så med dem, som vän
ta efter honom.' Jes. 64: 4. - Tillväx
ten står han för, han skall också gå med 
kniven och skära bort det, som måste 
bort !" 

Vid eftermiddagsmötet på onsdagen ta
lade missionär Joh. Aspberg om arbetets 
f ramgång därute under de senare åren. 
Vi fingo höra om huru, när nya statio
ner öppnats, det varit hårdarbetat i början 
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men huru människorna kommit en och en, 
småningom ha de kommit i skaror, gripna 
av Jesus Kristus. De ha kommit för att 
få del av den underbara frälsning, han 
berett. Nöd av olika slag har drivit män
niskorna i evangelie väg, och själva vun
na, ha de gått ut för att vinna andra. 

På lördagseftermiddagen talade missio
när Hanna \Vang. "Ty om du har blivit 
borthuggen från ditt av naturen vilda 
olivträd och mot naturen inympats i ett 
ädelt olivträd, huru mycket snarare sko
la då icke dessa kunna inympas i sitt eget 
äkta olivträd. som de efter naturen till
höra ." Rom. 11: 24. Utgående från det
ta "mot naturen", talade fröken "Vang 
om huru nästan allt, som kännetecknar 
en kristen människas liv, är mot naturen. 
Och övernaturliga äro ofta de vägar, på 
vilka Gud räddar sina sändebud därute 
i farans stund. 

"Han leder mig på rätta vägar för sitt 
namns skull" , Ps. 23: 3. Över den t~x
ten talade fröken Lisa Blom på onsdags
kvällen. "Den versen är dyrbar för mig 
personligen och dyrbar för hela vår mis
sion. Det var ändå de rätta vägarna, Gud 
ledde oss på, fast det såg underligt ut för 
människoögon. Ofta går det stick i stäv 
mot vad vi trodde. Gud skulle Q"öra med 
oss, genom oss och för oss." 'Så fingo 
vi gå med genom åren. tillbaka till de 
"veckor", som i ljuvlig midsommartid 
hållits på olika platser i vårt land. Vi 
blevo påminda om de unga sändebud. som 
varit med om dessa "veckor". N u stå 
de i kampen därute, och några av dem ha 
redan kallats hem till högre tjänst. 

:Missionär August Berg talade midsom
mardagen över högmässotexten Luk. 1: 
57-80. "De lärdomar, som äro att häm
ta ur denna text, äro att l ikna vid en 
bukett ängsblommor. Abraham kallades 
"trons fader" - där ingen förhoppning 
fanns , hoppades han dock. Stora löf
ten äro oss givna. Tacka och lita på hans 
löften, de skola fullbordas I All vår otro 
kan inte göra Guds trofasthet om intet! 
- Där är ett annat blomster i vår bukett. 
Sakarias och Elisabet vågade bryta mot 
gammal tradition, när den icke var fören-
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lig med Guds vilja. Vi behöva nåd till 
att våg~ gå den väg, Gud visar oss. Sa
karias lovsång. är ännu en blomma, vär
dig att tas tillvara. Ha vi fått den nya 
sången i vår mun, eller hänga våra har
por i pilträden? Kunna vi icke sjunga 
den nya sången , så vill Jesus lösa vår 
tunga. Vi kunna bli frälsta genom Jesus 
Kristus. - Löftena kunna ej svika, pres
sa den blomman i ditt minnesalbum i 
dag. - Det finnes många flera blomster 
i vår midsommarbukett ! Men vi skola 
bara plocka en till! Det står 0111 Joban-

Utanfiir Pensionatet. Foto: M. 
Lind~n 

nes, att han växte upp och stärktes i An
den. Herren give oss nåd att låta Anden 
regera våra liv." 

Efter en kafferast talade sedan mis
sionssekreterare Martin Linden om: "En 
resa på femtio-årig missionsmark" . Först 
rullades yttersidorna av den resan upp 
för oss, vi fingo följa med på färden från 
Shanghai upp till S. M. K:s fält. Sedan 
gick resan från station till station, kors 
och tvärs genom Shensi, Shansi och Ho
nan. Samfärdsmedlen växlade, rick
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shaws, peipingkärra, buss och järnväg, 
allt begagnades, till och med kinesrygg 
över de värsta vadställena. Otaliga även
tyr mötte, men med Guds hjälp och en 
god portion humor klarades alltsamman, 
och alltid nåddes bestämmelseorten, utan 
att någon lidit skada. 

Senare på dagen fingo vi höra mera om 
den resan. Det var innersidorna.. som nu 
blottades. Solljus och skuggor växlade 
på ett sådant sätt, att vi aldrig kunna 
glömma det. - Ofta var missionsstatio
nen samma gamla "spökhus", som först 
hyrts, men annars var det mesta föränd
rat. Där förr kompakt hedendom rådde, 
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taga emot evangelister, som komma för 
att besöka dem. Dock - mörkret skall 
- kan icke segra över ljuset! - Det fin
nes därute också vittnesbörd om vad stri
den kostat: Där äro missionärsgravarna, 
de äro välsignade, levande minnen. Över 
porten till den lilla avskilda plats. där de 
flesta av våra hemgångna vila, sitter en li
ten stentavla med kinesisk inskription: 
"Kristi lärjungars tillfälliga viloplats". 
- De ha lämnat uppgiften åt oss. Vi få 
ta del j det arvet; dess vård vilar alltmera 
på oss. 

V id kvällsmötet samma dag talade frö
ken Runa Hägg, som i höst hoppas få re-

Angbåten Thomee. foto: 1'1. Linden 

reste nu nybyggda kapell sina spiror mot 
höjden, vittnande om, att något nytt var 
på färde. I fängelserna, förtvivlans hög
borgar, levde och vittnade pånyttfödda 
människor. I den stad, där portvakten en 
gång fick 200 spö, för det han släppt in 
Erik Folke, där hälsades nu vår sekrete
rare välkommen. Och närhelst på dyg
net han ville in i staden lämnades fri pas
sage. Det nya livet, Kristuslivet bryter 
fram, nedrivande stängsel och murar, för
vandlande eländiga människovarelser till 
fria medborgare i det eviga Gudsriket. 
- Men där finnes också skuggor över 
vägen. Människor, som skrämda av för
följelse, lämnat församlingarna och icke 
våga vare sig komma till mötena eller 

sa ut till Kina . Hennes text var 1 Tess. 
S : 23-24. - Tidigt intresserad för Guds 
sak, hade hon efter personlig gudsupp
levelse fått klart för sig, att Gud ville 
göra henne ti·ll sitt sändebud i hednaiand. 
Dock dröjde det något innan hon visste 
att kallelsen gällde Kina. Men, då "han 
som kallar är trofast", kom vissheten till 
slut med vila och frid i Herren själv. 

Fredagen, en strålande solskensdag, 
användes för en utflykt till den vackra, 
i närheten av Norderön belägna Verkön. 
En sjungande, lycklig skara var det, som 
steg ombord på den lilla ångbåten "Tho
mee". Ja, sjöngo gj orde vi mest hela da
gen, och hur skulle vi kunna göra annat? 
Guds värld var ju så ljuvligt skön. Ut
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sikten från tornet på Verkön blottade 
Jämtlands fjällvärld på ett överväldi
gancle sätt. - Vi fingo också en stilla 
stund därute i naturen, då fröken Hil
dur Blom tog oss med på en stunel till 
expeditionen i Stockholm och lät oss upp
leva en dag där. Vad vi där fingo se, 
var Guds egna underbara gärningar. 
Genom nåd och nöd går vägen, det för
stodo vi, men bönhörelsen kommer alltid, 
fastär.l på Guds särskilda sätt och på vä
gar, som den bedjande kanske inte väntat. 

Offerstunden ! - Har man en gång 
fått vara med vid en sådan helig stund, 
elå har man upplevt något som aldrig kan 
glömmas. - Man står den kvällen inför 
Herren Jesus själv och man kan inte 
komma ifrån hans spörjande: " Allt har 
jag gjort för dig, vad vill du göra för 
mig ?", om man än så gärna ville. Vad 
du än lovat , vael du än lagt ned på offer
altaret, du, S0111 varit med om en sådan 
stund. håll ditt löfte, låt offret ligga kvar 
på Herrens altare. - Som alltid den 
stunden talade också nu vår älskade 
Farbror Erik. "Gud har välsignat dessa 
stunder och gj ort dem till heliga offer
stunder inför sitt ansikte. Det har blivit 
ögonblick, då kärlek mött kärlek. - Vi 
längta efter Gud, tro icke att han längtar 
mindre efter oss. Jesus Kristus är Guds 
gåva till oss. "Gud vare tack för hans 
outsägligt rika gåva." 2 Kor. 9: 15. 
Innan världens grund var lagd gav Jesus 
löftet, att han ville bli Guds gåva till oss. 
All världens fiendskap till trots, har han 
aldrig ångrat sitt löfte. - Det är den ut
givande kärlekens väg, den han gick för 
oss, då han gav allt för oss, han vill att vi 
skola gå den, tills dess vi kunna ge allt." 

Fröken Lisa Blom talade därefter. 
"Jesus kom en dag vägen fram, och där 
vid vägen f ick han se Matteus. Jesus sa
de bara så enkelt: Följ mig! Och där 
skedde något i Matteus liv! Han stod 
upp och följde Jesus. 

Bedjande, kärleksfulla, inte s!näm
mande, men ofrånkomliga ljuda samma 
ord här i kväll: Följ mig! - Han har 
hört var gång du sagt: Ja, nu vill jag 
följa dig, Herre Jesus! Men vände du 
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om sedan? Du, som försökte och miss
lyckades, du är här kanske? Gör som 
Matteus, stig upp och följ Herren Je
sus!" 

Så började den förunderliga vand
ringen fram till det blomstersmyckade 
offeraltaret. Gud såg vad som lades ned 
där, och han tog emot det - alltsamman. 

Söndagen - sista dagen i denna under
bara "vecka" - talade missionär J oh. 
Aspberg över texten om det stora fis
kafänget. Lule 5: 1-10. "Denna väl
kända text är så rik och dj up. Den ta
lar om den lydnadens välsignelse, den 
människa får erfara, som lyssnat till och 
åtlytt Jesu ord. Läggen ut på djupet, 
kasten ut edra nät till fångst, säger J e
sus. Befallningen innebar något, som 
gick stick i stäv med Petri och de andras 
erfarenhet. Men på ditt ord Herre -, 
säger Petrus. Han fick göra en erfaren
het , som blev honom till välsignelse. Han 
insåg sin egen syndfullhet, då Jesu ren
hets ljus belyste den. Förlåtelsen gavs 
honom, kallelsen kom. Petrus fick bli 
en människofiskare. - Tvivlet i våra 
hjärtan hindrar oss att tro. - Jesu all
seende öga uppenbarar vår synd. Vi 
känna det, som Petrus gjorde: 'Gå bort 
ifrån mIg Herre, ty jag är en syndig 
människa.' Det återstår endast att läm
na sig åt Jesus eller att gå bort ifrån ho
nom. Därhän måste vi komma, innan vi 
kunna bli Jesu verkliga vänner. När vi 
bekänt vår skuld för honom kommer 
svaret: Frukta icke - - -. Han fräl
ser oss från synden till att bli hans tjä
nare. Vad Gud en gång förlåtit, det har 
för evigt sjunkit i glömskans hav, där 
skola också vi låta det vila. Vi skola inte 
vara några andliga dykare." 

Efter kafferasten på söndagen, läste 
först en åv deltagarna en dikt om ett li
tet barn, som ägde det verkliga offersin
net . Därpå talade sekreterare Martin 
Linden om hur vägen kan gestalta sig 
för dem, 50m svarat ja till fIelTens kal
lelse och som fått lämna "näten" och gå 
ut i sin Herres ärenden. Glädjebudska
pet för dem in på offervägen. Tidvis 
kännes det icke som offer att följa kallel



i 

178 SINIMS LAND 10 aug 1937 

sen. Ibland åter kännes det omöjligt att 
lämna allt, som här hemma blivit dyrt och 
kärt. När glädjebudskapet blir riktigt 
levande för hjärtat, då går det att träda 
in i öffergärningen. - Gud blir ingen 
något skyldig. Offervägen ger ändå så 
mycket av lycka och glädje. 

Nattvardsgången på söndagseftermid
• dagen blev högtidsstunden framför andra 

denna så rika "vecka". "Förbliven i 
mig så förbliver ock jag i eder - ty mig 
förutan kunnen I intet göra." J oh. 15: 
4-5. Gemenskapen med Gud i Jesus 
Kristus och gemenskapen med människor 
genom samme Herre Jesus Kristus, det 
var vad som gavs oss i skriftetalet. - En 
helig underbart stilla stund blev det, då 
vi vid altaret fingo mottaga honom själv, 
honom, som utgav sig själv för oss. 

Avskedsmötet - nej, tacksägelsemö
tet, ty något av beklämmande avskeds
stämning fanns där intet - blev också 
en minnesrik stund. Farbror Erik inled
de med att tacka för vad vi fått , för alla 
öppna dörrar vi funnit , dörrar till kär
leksfulla hjärtan, dörrar till gästfria hem. 
- En syskonkrets i Guds familj här på 
jorden hade varit samlad och fått fira 
högtid med varandra. - "Herrens ögon 
överfara hela jorden, för att han med sin 
kraft skall bistå dem som med sina hjär
tan hängiva sig åt honom." 2 Krön. 16: 
9. Så lydde ordet vi f inga till "vägkost". 
- Omkring 30 talade den kvällen. Alla 
kände den djupaste tacksamhet Över vad 
de fått och ville med Guds hjälp söka för
valta gåvorna till hans ära. - Så en bö
nestund tillsamman och sedan - ut till 
en gryende dag, ned från berget och ut på 
vardagens vägar. 

Så är nu "veckan" på Norderön ett 
minne blott, men ett strålande rikt och 
levande minne. Det binder oss samman 
med varandra, men det binder oss också 
samman med vår Frälsare. Han mötte 
oss så förunderligt levande, han , som 
talade med oss om kärlekens fria of
fergärning! Göre han själv glädje
budskapet så levande för oss, att vi ha 
något att ge åt dem, vi möta. Om så får 
bli fallet, då är inte Norderö-"veckan" 

endast ett rikt minne, utan något levande, 
oförgätl igt, vars verkningar aldrig kunna 
överblickas - härnere! A. 

UNDERBAR BÖNHöRELSE. 
Herren Gud har hjälpt vår mission ur 

ett stort trångmål. N är vi de sista da
garna i j lin; månad skulle sända medel 
till våra missionärer i Kina för det 3 :dje 
kvartalet, hade vi ej att sända så att det 
räckte till mer än delvis för en månacl. 

Innerligt ha vi bett Gud att han skulle 
komma med hj älpen . Gång på gång ha 
vi blivit påminda om ordet i Jes. 4S: 11: 
"Lämnen åt mig omsorgen om mina sö
ner. mina händers verk." 

Och underbart har nu hjälpen kommit. 
En av de sista dagarna i juli fingo vi 
efter en avliden vän taga emot i testa
mente kr. 25 .000 :-. 

Det var överväldigande stort. Här 
kom summan vi behövde för att få sända 
ut till Kina det resterande för kvartalet 
och att betala biljetterna med för de mis
sionärer som i höst skall resa till Kina. 

Vi ha återigen fått se att Gud bär 
fadersomsorg om de sina. Och löftet 
är: "Dag .efter dag bär han oss." Detta 
bedja vi om nåd att kunna förlita oss 
på om igen för dagar som komma. 

MEDDELANDE. 
Med anledning av att paket, avsedda att 

medföras till missionärerna på fältet, de 
föregående åren insänts till expeditionen 
före utresorna under hösten, bedja vi att 
nu få meddela följande. 

Kina Inlandsmissionen har numera 
förbjudit sina utresande 11I,issionärel' att 
medtaga sa/ler till andra, emedan det i 
hög grad försvårar tull undersökningen 
vid ankomsten till Shanghai. Om man 
sanningsenligt kan förklara , att allt det 
medhavda är ens egen personliga egen
dom, avsedd endast för personligt bruk, 
blir tullbehandlingen avsevärt lättare. I 
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höstas fingo vi , förutom på kvällen an
kostdagen, tillbringa i det närmaste ep 
11el dag i tttHhuset innan fört\:i1hringen 
-var klar. Tullavgifterna äro också, sär
skilt för en del varuslag synnerligen 
11öga. 

Svenska Missionen i Kina har ej an
sett sig böra utfärda något liknande för
bud som Ki na Inlandsmissionen. men vi 
bedja få påpeka, att det i allm.änhet torde 
vara bäst att, om man vill sända ut en 
gåva till missionärerna, genom Svenska 
Missionens i Kina exp., Drottninggatan 
55, Stockholm, sända penningar. 

Skulle i något särskilt fall detta till 
trots det vara önskvärt, att saker sändas 
med utresande missionärer, måste dessa 
insändas med det snaraste och på varje 
paket nuJste tydligt angivas d ess innehåll 
samt 'värdet av de olika artiklar, SO 111, 

däri inneslut·its. 

Hemkomna Missionärer. Martin och 
Birgit Bergling med sina två barn anlän
de till Sverige den 28 juli efter en god 
resa från Kina, 

Må Gud välsigna och stärka dem under 
tiden här hemma, 

Sinims Land utkommer som vanligt 
under j uni, j uli, augusti och sept. med 
endast ett nummer i månaden. 

Missionärsavskiljning kommer att äga 
rLlm i Edsbyn, Hälsingland, söndagen den 
26 sept, då fröken Runa Hägg inviges för 
tjänst i Kina. 

Det allvarliga läget i Kina på grund 
av det hotande krigsutbrottet berör vis
serligen ej, så långt vi veta, direkt vårt 
missionsf ält men bör dock ge oss anled
ning till allvarlig bön för fredens å ter 
ställande, 

Bed för mis.·donä'l''YIa! 

Skriv till rnissionärerna! 
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Malte Ringberg 60 år. 

Missionär lVlalte Ringberg fyller 60 
år den 21 aug, Av dessa har han ägnat 
29 år åt kinamissionen, Då han avbröt 
sin bana som tjänsteman i Sveriges Riks
bank, var det helt visst åtskilliga, S0111 be
klagade, att han för en oviss f ramtid, som 
ej gav några garantier eller lysande uts ik
ter i timligt hänseende, offrade allt, men 
Ringberg hade redan förut vigt sitt liv i 
sin Herres tjänst. Med hängivenhet hade 
han ägnat sig åt kristlig verksamhet bland 
vår ungdom. 

Så kom kallelsen till Kina, och Ring
berg tvekade ej, utan gick på sin Herres 
ord. och honom har blivit given en lång 
och välsignelserik arbetstid med flerfal
diga uppgifter därute, 

Liksom i hemlandet, tjänar Ringberg 
med nit och intresse i evangelium, Han 
är framförallt evangelisten, Han är ofta 
ute på reso r, och de rika tillfällen, som 
ges därunder, utnyttjas flitigt, Han tror 
på livskraften i evangelii säde, och han 
utströr det rikligt. Men därjämte bär 
han ock med stor trohet omsorgen om alla 
de församlingar, S0111 han fått under sin 
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vård. Han föder dem med livets Ord. 
Själv är han en grundlig forskare i Ordet. 

Men även praktiska uppgifter har han 
fått ägna sig åt. Vi ha haft stort gagn av 
hans förtrogenhet med räkenskaper från 
hans verksamhet i hemlandet. Han har 
ock under en lång följd av år tjänat som 
sekreterare i vår lVlissionskommitte på 
fältet. 

Är för Ringberg Guds rike det första 
och förnämsta, är han därför ej blind för 
det, som l'ör Kinas folk i yttre hänseen
de. Man kan med skäl ge honom nam
net Kinakännare. Man häpnar över den 
mängd av fakta och data, som han sam
lat och som han är färdig med att när 
som helst draga fram. 

En välsignad tid av sitt liv har Ring
berg bakom sig, och vi vilja nu på hans 
högtidsdag för honom utbedja ännu 
många år av nyttig tjänst för Herren 
hans rike. Erik Folk e. 

Ur ett privat brev från Dagny Nord.. 
gren. 
Vår kvinnokurs, som pågått en månad, 

avslutades i förra veckan. Det har varit 
omkring 2S deltagare. Lisa Gustafsson 
hade undervisning'en om Jesu liv, och jag 
hade en timmes läsning med dem varje 
dag. Det var mycket roligt att kunna 
hjälpa kvinnorna något litet. De voro 
också så tacksamma och flitiga . 

I för·ra veckan, på torsdagen, reste bi
bel kvinnan Ho och jag till Beh-Li-Tien. 
Det var med bävan jag reste, ty det var 
första gången på egen hand, utan den 
trogna äldre missionärens hjälp. Men 
Gud hjälpte underbart. När vi kom till 
familjen Chang, där vi skulle bo i 4 dar, 
försvann all bävan, ty de kinesiska vän
nerna mottogo oss med sådan glädje, och 
de gjorde sitt bästa för att vi skulle kän
na oss hemma. Dagarna voro upptagna 
med läsning på f. m. Eftermiddagarna 
användes till husbesök och kvällarna till 

LAND 10 aug. 1937 

möten. I Beh-Li-Tien bodde nämligen 
fyra av de kvinnor. som deltagit i kursen, 
och de voro så glada över fortsatt hjälp 
i läskonstens mysterium. Andra kvinnor 
kommo också och ville ha hjälp. En av 
dessa kvinnor blev omvänd till Gud i 
fjol under tiden tältet var i byn. l'dan
nen, som hörde om hennes överlämnande 
till Jesus, slog och förbannade henne. 
Hon som förut både förbannat och visat 
humör, gjorde ett starkt intryck på sin 
man genom sitt förvandlade sinnelag. 
Han också måste i väg till tältet och höra 
om den nya läran, som så kunde omändra 
människors sinnelag till det bättre. Se
dan han hört om J eSllS några gånger, 
slutade han upp med att slå sin hustru. 

U nder en ave. m., som vi använde till 
husbesök, kom vi till hennes hem. Hon 
kom emot oss så strålande och glad. I 
det torftiga hemmet hängde på en vägg en 
tavla, som föreställde bön i alla livets för
hållariden. Fädernetavlorna och avgu
darna voro borttagna. Det var en f röjd 
höra den unga kvinnan inleda samtal om 
J esus. Allt som Lisa undervisat om Ho
nom var så levande och verkligt för hen
ne. Sannedigen det är icke fåfängt att 
så vld alla vatten! " Sänd ditt bröd över 
vattnet, ty i tidens längd får du det till
baka." Vilken fröjd det skall bli en gång 
få möta alla de kineser, som rentvagits 
i Lammets blod och som stå lovsj ungande 
f ramför tronen! J ag undrar om deras 
lovsång blir på österländsk melodi ? 

Under husbesöken fingo vi kännedom 
om så mycken nöd. I många hem visste 
de inte vad de skulle livnära sig på, ty de
ras förråd voro slut. Med oro och bävan 
gingo de framtiden till mötes. "Varför 
få vi inget regn?" Så frågades, som om 
vi skulle kunna ge svar. Vi försökte 
hänvlsa dem till honom som är Hjälpare 
i all nöd. 

En gammal gumma, som vi besökte, 
var i stor lekamlig nöd. I tältet hade hon 
som många andra hört 0111 JeSlIs. Och 
inget högre önskade hon, när vi ko111 , än 
att vi skulle tala om Honom. Bibelkvin
nan lärde henne en sång som började: 
"Jesus älskar mig, jag älskar Jesus." 
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Gumman kunde aldrig komma ihåg mera 
än början. För varje gång hon citerade 
den lilla strofen, och det gjorde hon ofta, 
sken hon som en sol. Helt visst kommer 
hon i fortsättningen av sitt liv att upp
repa orden: "Jesus älskar mig, jag älskar 
Jesus", och jag tror, vad bättre är, att 
orden blivit en verklighet för hennes 
hjärta. 

Om kvällarna hade vi möten med 
mycket folk. Bibelkvinnan var jublande 
glad över alla som komma, och j ag med, 
så vi prisade Gud samman. En kväll 
talade bibel kvinnan med stor frimodighet 
om Elia och Baalsprofeterna på berget 
Karmel. Det var ett vittnesbörd, som 
grep folket. Bönestunden ef ter mötet 
blev en gripande stund på knä inför Her
rens ansikte. En kvinna i syndanöd blev 
befriad från sin börda, och hon kunde 
tacka och lova Herren för Hans förlå
telse. "Vår Gud är stor, Han gör stora 
under! Halleluja!-" 

Efter hemkomsten har Gud sänt oss 
litet regn, men det är långt ifrån tillräck
ligt. Bed mycket med oss om skurar från 
l1öjden, både om andliga och lekamliga. 
Mottag de hjärtligaste hälsningar från 
Lisa och mig. Vi resa i morgon till Ma
naos by. Lisa återvänder samma dag, 
men jag kommer att stanna där minst en 
vecka. Nyttigt för språket eller hur? 

Manao 
Av Anna Hahne. 

Det är ett namn, som är väl känt ibland 
S. M . K:s vänner i hemlandet. I Mis
sionens början skrevs det mycket om hen
ne, ty vi hade stora förhoppningar an
gående hennes framtida arbete . I vår 
första skola i Yuncheng var hon den mest 
framstående eleven. Hon var den första 
<l\' flickorna, som vågade ta av fotban
daget. (Hon hade ett gott stöd i sin goda 
moder, som ville leva helt för Gud.) Nå
gon bd efter det hon slutat skolan, in
sjuknade hon i tyfus, och tillfrisknan
det tog flera m~ånader. Under denna 
tid talade Gud mäktigt till henne, och 
hon mottog Jesus som sin Frälsare och 
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ville nu tjäna honom. Då hon återfått 
full hälsa, sändes hon genom Agnes 
Forssbergs bemedling till en skola i 
Peiping för att utbildas till lärarinna. 
Under det hon var i Peiping insjuknade 
hennes mor, och dog innan Manao kunde 
komma hem. Detta var ett hårt slag för 
henne, men hon stannade kvar där och 
fullbordade sin kurs. 

Efter hemkomsten blev hon antagen 
som lärarinna i Ishih. Agnes Forssberg 
höll av henne mycket, och var S0111 en 
mor för henne. Det följde flera lyckliga 
år för henne i skolarbetet i Ishih. Men 
Manao var förlovad med en ung man i 
en grannby, som nu var nere i Hankow 
för att utbildas till ingeniör. Hennes far 
var ej för partiet - utan då han hörde, 
att den unge mannen skulle komma hem 
i och för giftermål, bröt han förlovningen 
och gav sin dotter till en högre ämbets
man. Detta blev ett olyckligt parti. Rys
liga uppträden i hemmet. Så länge hans 
föräldrar levde var det någorlunda, men 
sedan gick det icke alls. Han reste upp 
till Tai-Yi.ian-fu till sin tjänst, och Manao 
stannade i hemmet. Efter någon tid för
lorade hans parti, och han måste fly till 
södra Kina. Här vistades han i flera år. 
Manao var nu den, som styrde i det stora 
hemmet, och alla sågo upp till henne och 
hörsammade hennes ord. Hon hade stor 
förmåga att sätta sig i respekt hos sin 
mans brorssöner, vilka voro mycket äld
re än hon själv. Under denna tid kom hon 
in ibland till söndagsgudstjänsterna i 
Ishih, men hon var ej densamma som 
förr. J ag hade enskilda samtal med hen
ne flera gånger, då hon brukade öppna 
sitt hjärta och tala ut om alla sina svå
righeter. Och under bönen vi hade till
sammans, innan vi skildes åt, fällde hon 
bittra tårar och bad Gud om befrielse ur 
sin nöd. Efter några år kom hennes 
man åter till Tai-Yi.ian-fu . Då försökte 
hans vänner att tala i saken, men först 
sedan Manao rest dit upp och knäfallit 
för honom och bett om nåd, blev allt gott 
dem emellan. N 11 leva de i f rid och sam
förstånd med varandra. Ibland är hon 
med honom uppe i Tai-Yi.ian-fu, men för 
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det mesta är hon hemma och styr i sitt 
hem 

N u på sista tiden har jag haft så goda 
underrättelser 0111 henne, och jag känner 
att jag vill dela med mig av den stora 
glädjen. Hon var med på stormötet i 
Ishih och blev då rikt välsignad under 
pastor langs möten. Här följer ett ut
drag ur ett brev däruti från; "Manao var 
här med inneslutna brev i går. J ag vet 
ej hur mycket hon själv talat om i det, 
men det var mycket, mycket roligt att 
tala med henne igår. U nder stormötet 
va r hon här. Hon hade tänkt stanna ba
ra söndagen. Hon ville undvika natt
vardsmötet. Hon kände inte, att hon 
kunde vara med om det. Och för övrigt 
var hon rädd att stanna alla dagarna, hon 
blev bara mera olyc\dig. men hon kunde 
ändå inte bli borta alldeles. Efter den 
utsatta tiden kunde hon emellertid inte 
resa hem. Näst sista dagen var det visst, 
som vi talades vid i Annas f. el. sängkam
mare. Vi bådo tillsammans och hon för
nyade sitt förbund med Gud. J ag var 
dock litet rädd , att hon inte sett sig själv 
rikt igt. Men så kom hon till synodmötet 
i Chiehhsien, och där fick Herren tala 
till henne. Hon var i sådan nöd. Våga
de inte tro, att Gud tog emot en sådan 
som hon. Pastor lang och pastor Kao 
hade hjälpt henne bedja. I gå r sade 
hon , att hon var så lycklig. .Människorna 
i hennes by säga till henne ; "Vad är det 
mecl dig, du är dig så olik." Hon var 
rädd, att detta skulle förleda henne till 
högmod. "O. jag är så rädd, att jag skall 
falJa en gång till. Jag har gått igenom 
det, så jag vet. hur förskräckligt svårt 
det är. Det är ,å underligt. förr tyckte 
jag alltid, att det var andra, som had2 be
handlat mig illa, nu tycker jag bara, att 

allt var mitt fel. Förut visste jag d~t 
inte, jag trodde, att jag hade rätt. För
ut tyckte jag inte det var värt att tala med 
människor om Gud, cle kunde i alla fall 
inte omvända sig. Nu tycker jag, att 
när Gud kunde frälsa en sådan som mig, 
så f inns det ingen, som han inte kan fräl
sa, och jag kan inte annat än tala med 
dem ." Så långt detta brev. 

Jag fick också ett brev från Manao 
själv. Hon talar om sina upplevelser i 
Chiehhsien under synodmötet där. Hon 
skriver; J ag såg mina synder hopade in
för mina ögon men såg också det dyrbara 
blodet som reningsmedel. J ag såg J esus 
på korset och rövaren bredvid honom och 
hörde Jesus säga till honom: ' I dag skall 
du vara med mig i j:'aradiset'. Detta såg 
jag allt liksom i en sp. Jag var bedrö
vad och förskräckt och började av hjär
tat bedja . Sedan kom Herrens ord till 
mig så tröstande; '1 dag skall dH sanner
ligen vara med mig i paradiset.' Strax 
fick jag fullkomlig frid . Jag har fått 
mycken hjälp av Sak. l; 3. 'Så säger 
Herren Sebaot; Vänden om till mig, 
säger Herren Sebaot, så vill jag vända 
om till eder, säger Herren Sebaot.' Hon 
sänder sin hälsning till alla, som känna 
henne. samt ber 0111 förbön. 

Skola vi icke slå en bönering kring vår 
käre Manao och bedja. att hon må bliva 
bevarad och att Herren må rikligen väl
signa henne och använda henne till sjä
lars frälsning. 

AJl.Jl1. frÖll Red. 

Ovanstående sllrevs av frn Ha/nIe för två·
tre år sedan, lIIen har blhJi t överstående och 
införes HII, enär Illnnaos na'llUI· linder senaste 
!'iden of ta näl/U/.ts. Under de senasie åren h.ar 
1::'7'ccklt'lIgell fo,·tgiltt i [jod riktning, och hon 
är mi diakonissa i Jshiit försmnling . 
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raren fick låna . . .. . ........ . 30: Norrköping., 3 nya hellinneborddl;kar. 
KOl1l a"l: K. S-t. Huskvarna. 10 :-: "Låt1056. 	 ~ . <? G. S., Alingsås, till barnh. 

l Sman 	 7:- veta vad den högra gör"den vänstra handen ej ........... . .... . .... . 

10:-; E. L-rg , ;\.falmö, 87 :85: E. A-n,1058. 	 "I Jesu namn", till Maria Pet
.Vetlanda. "Till kaffebordet." 40:-; Kaffetersson barnh. . .............. . 50:
pengar vid årsmötet 165:-; Hemmets bössa,10S9. 	 Två vänninnor, till några mål 
51 :-; E. J-n, Vetianda, 10:-; Hemmetsmat i d:o ............ . ...... . 20:
bössa, 	23 :43. 1060. A. L., till barnb. i Sinan, gm A. 

B., Skellefteå .. . .... . ....... . 50:- M ed varmt lack lill varje g ivare! 
1066. S. A., Skellefteå, till d :0, gm 

"Söken först efter hans rike och hans rätt d:o . ............ .... . ........ . 5: 
1067. L. H., o. Ove, till d:o ... . . . . . 13: färdighet, så skall också allt detta andra till
1068. E. K. , Vaggeryd, till J. Hult  falla Eder." Matt. 6: 33. 
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Mauritsberg 1937. 

, "Låt mig få en stilla stund med Jesus !" 
Så måste det, tror jag, ha ljudit i de fles
ta av deltagarnas hjärtan vid tanken på 
vål- "vecka" på Mauritzberg i år. J ag 
tror det därför, att det blev så och där
för, att det kändes som ett bönesvar. 

En underbar stillhet, allvarstyngd men 
ej tung, rådde hela tiden. Det var en 
talrik, ung skara samlad, men de gingo 
där, en och en, två och flera , men alla 
med ett uttryck över sina ansikten, som 
om de sett "Jesus allena". Härti 11, tror 
jag, bidrog mycket den maning, som förs
ta kvällen ställdes till oss alla. Vi skulle 
tänka på att vad vi gjorde, var vi ging6, 
natt eller dag, voro vi inför Herrens an
sikte. Därför var det också, som så 
många vid avskedsmötet kunde vittna om 
att de verkligen mött Herren. Målet för 
deras längtan vid tanken på Mauritz
bergsveckan var nått. 

Då vi samlades första kvällen, tyckte 
vi nog, att skaran var ovanligt liten för 
att vara på Mauritzberg, men den öka
des mycket fort, och då vi nu räkna till
sammans deltagarna, finna vi, att den 
var en bra bit över hundra. 

* 

Den första kvällen gingo vi som van
ligt ned till det lilla vackra kapellet, det 
skulle så småningom bli presentation, och 
det behövdes sannerligen, för vi hade 
många nya vänner med i år. 

Först talade vår käre missionsföre
ståndare Erik Folke till oss. Han talade 
om hur hans hjärta gripits, då han såg 
oss alla samlas, komma från skilda håll, 
och han förstod, att Guds Ande varit 
verksam och gjort det möjligt för så 
många att komma. Nu, sade han, är det 
också något som Gud vill uppenbara för 
oss. Det är något, som han vill giva 
oss. Må vi därför fråga: Vad vill du 
med de här dagarna? I Jesaja 26: 3-4 
läsa vi: "Den som är fast i sitt sinne 
bevarar du i frid, i frid; ty på dig för

tröstar han. Förtrösten då på Herren 
till evig tid; ty H enen, Herren är en 
evig klippa." Gud vill hjälpa oss var 
och en till att bli fast i nåden, och därför 
går han så underliga vägar ibland. Hans 
fostran av oss är ett tålamodsprövande 
arbete för hans ande. Vi behöva bli 
fasta, tills Jesus kommer, och det är 
underbart stort att se, hur Gud har menat, 
att han skulle hjälpa oss till det. Vi äro 
ej färdiga på en gång, utan vi få gå länge 
i den skolan. Men det är en kunglig 
väg, vi ha att gå. Herren släpper oss 
inpå sig så nära, som det är möjligt. Vi 
få vila i hans famn till evig tid. Bed 
Gud, att vi i dessa dagar få komma och 
se hans vägar. 

Morgonbönerna höllos av missionssek
reterare NIart in Linden. Över texten i 
Ps. 116: 1-9 talades i sammandrag föl
jande. 

Herren hör vår röst, han böjer sitt öra 
ned till oss. Han hör oss, där vi gå till
sammans och tala med varandra. Han 
vill göra oss sällskap, när vi ha något att 
säga honom, ja, han väntar, att vi skola 
ha något att tala med honom om. Han 
böjer sig ned, för att barnet skall få vis
ka i hans öra och känna, att det är en 
Far, det talar med. Komma vi i nöd 
och bekymmer av olika slag, alltid stål
vägen öppen till Herren, om ock alla 
andra vägar synas stängda. Han böjer 
sitt öra även då till oss för att lyssna på 
våra böner. Men han nöjer sig. ej med 
att endast lyssna. han hjälper oss också 
ur nöden. Herren skall bevara oss i fa
ran, ja, ibland så, att vi aldrig märka den. 
Vi behöva ej frukta , vår Gud är barm
härtig. "Herren har gjort väl med oss." 
Det kommer som en påminnelse, och det 
kommer som en borgen. Vi få vandra 
inför Herren dag för dag, frimodiga i 
den vissheten. Herren har gjort väl med 
oss, han har hört våra böner, han leder, 
och han bevarar oss även i dagar, som 
komma. 

Bibelstudierna leddes också av Martin 
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L-inden, och de fingo bli till verklig hjälp 
för de unga. Huvudrubriken för dem 
var: "Den kallelse I haven undfått" , en!. 
EL 4: 1. Det betonades, att kallelsen 
gällde vårt hela liv och att vi måste föra 
en vandel, som är värdig denna kallelse, 
ett verkligt gudfruktigt liv. EnSalTl1T1a 
kunna och behöva vi icke vara i den kam
pen. Vi ha fått Ordet, som skall visa 
vägen, men ej endast detta, Gud har sänt 
sin egen Son till vår hjälp, till vår fräls 
ning. Genom honom få vi nåd att rikta 
våra blickar uppåt, från jorden, till him
melen, mot Gud. Men då kommer frå
gan, hurudant vårt förhållande till Gud 
skall vara . Det skall vara helhjärtat. 
I Matt. 6 : 24 visar Herren Jesus så tyd
ligt, att vi icke kunna tjäna två herrar. 
Det finns i vårt förhållande till Gud icke 
något både - och, utan det måste vara 
ett antingen - eller. Tänk om Herren 
Jesus ej givit sig helt för oss, hur hade 
det då varit? Tänk, om han blivit endast 
en god jordisk konung, men ej vår Fräl
sare, då hade vi ej haft något hopp för 
evigheten. N u kallas vi att helhjärtat 
ge oss åt honom . Vi bliva icke därför 
mindre skickade att sköta vår jordiska 
kallelse, först då kunna vi få kraft till att 
utföra den riktigt, då vi även i den äro 
villiga att tjäna Gud. 

Men vi få ej leva blott för oss själva, 
vi ha fått ansvar även för våra medmän
niskor. Gud vill att alla människor skola 
varda frälsta. Det gäller var och en. Det 
blir en kallelse till helig t j än st. Målet 
för oss är, att vi skola bli till nytta. J e
sus säger: "Jag har utvalt eder". Må 
vi komma ihåg, att det är av nåd, som 
Gud kallar oss till tjänst. För den som 
han kallar har han också personlig om
tanke och vård. 

Kallelsen utgår till oss var och en, ta 
vi, emot den? Vi stå inför valet nu, välja 
vi att gå in i tjänsten, då välja vi välsig
nel sen. 

Missionsföredragen på f. m. behand
lade i år " Det andliga tidsläget i Kina vid 
S. M . K:s början - och nu, I Sverige, 
då vårt arbete började - och nu." 

Det var gripande och givande före-
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drag, men de kunna, tråkigt nog, endast 
återges i korta sammandrag. 

Missionsföreståndare E. Folke började 
med att tala om hur det var, då han för 
50 år sedan kom till Kina. Jag har, 
yttrade han bl. a., många gånger tackat 
Gud, för att jag fick se något av det 
gamla Kina, det ser ut, som om det nu 
sl<l!1le vara försvunnet. Det måste dock 
vara så, att de nya Kinas rötter ligga i 
det gamla, och för att kunna följa med 
'utvecklingen måste vi veta något om det 
gamla. Det är så olika nu mot förr, att 
vi knappast kunna finna någon jämfö
relse. Då var det ett mäktigt kejsarrike, 
härskaren kallades Hinlmelens Son . N u 
är det borta. V isst var kejsaren ofta en 
svag stackare, men för sitt folk var han 
ändå Himmelens Son. Det var ändå nå
got, som hade makt och kraft i sig, då 
han, enligt traditionerna, Som en botgöra
re steg upp till Himmelens altare, böjde 
sina knän och bad en bön om förlåtelse 
för hela folkets synd och offrade bränn
offer. Det var en hednisk ceremoni, men 
det låg något av allvar över den, och den 
hade något av återhållande kraft i sig, 
som kändes över hela landet. Ä ven om 
det var var mycken brist och svaghet, så 
var det dock olika mot nu. 

U nder det då rådande lugnet fanns det 
dock något, som ej ingav förtroende. 
Det var ej någon yttre fiendskap mot oss, 
men det fanns något, fast beslöjat. Vi 
voro tacksamma för att vi fingo leva un
der sådana förhållanden, som vi fingo, 
och v i, S. M. K., skulle ej uttala någo t 
missnöje. Vi fingo känna, att det fanns 
de, som ville hjälpa oss. De hade ingen 
anledning att förfölja den, som ej gjort 
dem något ont. N u är den tiden borta, 
det gick så fort. Kejsaren störtades, re
volutionen kom - och den har fortsatt 
intill nu. Många trodde, att allt nu skulle 
bli bra, men de misstaga sig. Gamla Kina 
är borta. Det har skett något genom
gripande över hela vår värld och däri 
var Kina med . 

Det var också i det gamla Kina mycken 
nöd och fattigdom, men även de fatt:
gaste voro lyckliga, för att de finga vara 
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kineser, de voro något bättre än de vita. 
De voro så förnöjda i sina små förhållan
den. De försökte att fo stra sina barn till 
att vara artiga och tjänstvilliga. Då vi 
först kommo ut till Kina, fingo vi lära 
oss att vara mycket försiktiga i vårt upp
trädande. Aldrig se oss omkring på ga
torna, aldrig ha bråttom, allt skulle ske 
långsamt och värdigt. N u äl' det borta, 
TIuheter det fort , fort. 

Då de första telegrafstolparna skulle 
resas, höll det på att bli upprOL N u ha 
de telefon och telegraf över allt. 

Kvinnan är en av de starkaste krafter
na i Kina, även i det gamla Kina, särskilt 
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ringade honom och ville veta mera om 
detta underbara budskap. lVIånga, många 
lämnade allt jordiskt och vandrade från 
tempel till tempel för att tillbedja och på 
den vägen finna frid. Så var det då 
Kina. Det var inte bara enkelt folk , som 
gjorde detta, även sådana, som varit höga 
ämbetsmän, lämnade allt. 

Trots all yttre likgiltighet finns det ett . 
samvete, som ej lämnar dem i fred, och 
då vi komma med evangelium till sådana 
själar och de börja ana, vad det är för 
ett budskap, då börjar det lysa i deras 
ansikten. Men de äro mycket försiktiga, 
och de pröva dem, som predika, de vilja 

Utsikt over Bråviken. foto : M. Linden. 

på det moraliska, sedliga och religiösa 
området. Männen hade ej många intres
sen. Den som var husets präst var kvin
nan, och det har hon förblivit. Det finns 
bland Kinas kvinnor såd,ana, som äro 
verkliga krafter bland sitt folie 

Det fanns i det gamla Kina många, 
som hade djupa religiösa behov och in
tressen , Det fanns de, som reste omkring 
och predikade synd och dom. De för
manade till bättring, och folket lyssnade, 
men de kunde ej ge människorna någon 
anvisning om den väg, de skulle gå för 
att vinna frid. En av våra kristna män, 
.som lyssnade till dem en gång, gick då 
fram och talade om frälsning och hur den 
,skulle vinnas. De, som först talat, om

se, om de själva hålla måttet. Finna de 
detta, ja, då komma de och öppna sina liv 
för dem. Så var det då. så är det nog 
även nu, i många fall. Ge dem evange
lium, och nå fram till själarna, 

Missionär J. Aspberg skildrade nutids
läget genom att ta oss med på en resa i 
Kina. Först komma vi till Shanghai, en 
stor stacI. och där få vi se i stort, vad som 
möter oss i miniatyr inne i landet. Där 
finns stora hus, riktiga skyskrapor, och 
strax intill små kineshus. Gå vi ut på 
gatan, få vi det ena ögonblicket akta oss 
för att bli överkörda av bilar, strax efter 
möta vi en rad kameler - och där, mitt 
på gatan. gå grisar. Det är en konstig 
blandning av modärnt och åld rigt. Mitt 
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inne i staden finns många tempel, som 
kan rymma mycket folk, och där inne är 
fina, fina präster. Men vi söka efter det 
som kan tala om kristendomens framgång 
på SO år. Det finns många, många kyr
kor, protestantiska och katolska, med 
många mötesbesökare. Skulle vi komma 
litet sent till ett möte, kanske vi ej kom
ma in, kyrkorna äro fullsatta. Strax 
intill höra vi ljuden från nöjeslivet, som 
här är värre än i Paris, men vi få tacka 
Gud {ör vad vi se av hans Andes verk. 
Där finns det stora Bibelsällskap, som 
sprider många miljoner biblar över hela 
Kina. 

Resa vi så till vårt fält , tar det numera 
ej mer än två dagar. Den första av våra 
missionsstationer, vi komma till, är Lo
yang. Där tala vi med en av "åra evan
gelister och fråga honom hur det är med 
den andliga ställningen i församlingen. 
Han talar om, att mötena äro väl besökta, 
700-800 kristna finnas där. och Guds 
ord har framgång trots allt motstånd . 
Väckelsemöten hållas, ledda av kristna ki
neser, och många, som förr ej blivit på
verkade, ha nu fått se sin synd. Hed
ningar, som hört ordet en eller två 
gånger, ha gripits och gått och gjort upp 
med dem, som de felat mot, något som 
de aldrig tänkt på förr. På landsbygden 
är det likadant. Många, många bli vunna 
för Gud, kanske utan synliga redskap, 
det är de kristna, som leva ett kristusliv 
och predika utan ord. 

Även i statens styrelse gör sig kristen
domen gällande. Många av de styrande 
vilja vara kristna, de ha gått i missio
nens skolor och de hjälpa oss på många 
sätt. 

Bibelsällskapets kolportörer göra en 
oändligt stor insats i missionsarbetet. De. 
gå från plats till plats, sälja sina biblar 
och vittna om Jesus. 

Missionens skolor ha också betytt och 
betyda mycket. Undervisningen där är 
bättre, och ordningen bättre än i statens 
skolor, varför många. även icke kri stna , 
föredraga att sända sina barn dit. 

Frågade vi missionären hur han tycker, 
att läget är nu, skulle han kanske säga, 
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att mycket sker, som han ej förstår , och 
det är mycket, som ej är lätt att förstå, 
men han är glad att vara där och få tala 
om evangelium och stå som ett Jesu 
Kristi vittne. Det är så mycket i denna 
tid, som har stort inflytande på Kinas 
ungdom av i dag, och de unga bli ej 
fria, förrän de blivit vunna för Kristus 
för att vinna andra. 

Om det andliga läget i .hemlandet, då 
vårt arbete började, talade doktor K. 
Fries. Här endast ett kort sammandrag. 

Sammanhanget mellan S. M. K. och 
"tidsläget" i Sverige då vårt arbete bör
jade, är mycket löst - för att icke säga. 
obefintligt. Vår mission är alls icke be
tingad av tidsläget, utan snarare aven 
ganska begränsad rörelse inom detta, ja 
egentligen aven enda händelse i denna 
rörelses historia . 

Vår Frälsare säger: "Vinden blåser, 
vart den vill, och du hör dess sus, men 
du vet icke, vari f rån den kommer eller 
vart den far: - - - (Joh. 3: 8) Man 
gör nog inte våld på meningen. om man 
utsträcker detta oberäkneliga i Andens 
verksamhet till att gälla icke blott den 
enskilda människan, utan även stora 
grupper av människor - de rörelser, 
som VI pläga kalla "väckelser". Hur 
uppkonuna de? Vad är det, som bestäm
mer, hur långt de skola breda ut sig och 
vilka verkningar de skola åstadkomma? 
Ett par allmänna svar kunna nog givas på 
dessa frågor, bön, gemensam, uthållig 
bön är för visso en grundbetingelse för 
en väckelse - . Men i enskildheterna stå 
vi nog ganska svarslösa. Vi kunna höra 
vindens sus, och vi kunna tillgodogöra 
oss dess kraft, och det böra vi göra. 

Då det gäller det andliga läget på 1880~ 
talet, kunna vi icke undgå att tänka på 
den kraftiga väckelse, som gick f ram 
över vårt land, Danmark, Tyskland, Eng
land och Nordamerika och vars mänsk
liga redskap voro Moody och Sankey, ef~ 
terföljda av flera enskilda förkunnare av 
anglosaxisk härstamning och givetvis av 
flera svenska förkunnare . Genom en 
splittring under denna väckelse växte 
Svenska Missionsförbundet fram. Flera 



i90 SINIMS 

andra nya fria organisationer tillkommo. 
Först kom Frälsningsarmen från Eng
land, sedan Skandinaviska Alliansmissio
nen. genom missionär Franson. i Sverige 
numera ombildad till Svenska Alliansmis
sionen, vidare Helgelseförbundet, som 
fått göra en stor, ofta av försakelse och 
lidande, jämväl martyrlidande känneteck
nad missionsgärning, K. F. U. M., K F. 
U; K, K M. A. med flera. 

Med nästan alla dessa institutioner har 
vål' mission haft beröring, i det att den 
fått utsända missionärer, som erhållit sin 
kallelse genom deras förmedling och i vis
sa fall helt eller delvis fått sitt underhåll 
från dem. 

En organisation, som jag icke nämnt, 
fastän jag själv tagit verksam del i dess 
tillblivande och fastän den är den, från 
vilken ingen mindre än vår egen högt 
värderade och avhållne missionsförestån
dare Erik Folke utgått, är Studentmis
sionsföreningen i Uppsala, grundad 1884. 
En av orsakerna, varför den varken blivit 
eller kommer att bliva lika mycket his
toriskt uppmärksammad som andra jäm
förliga 'kristna företag , är, att den icke 
representerar någon särskild religiös eller 
teologisk eller kyrklig riktning. Det som 
utmärker den är just mångfalden och 
olikheten i medlemmarnas teologiska och 
kyrkliga' orientering. De sammanhållas 
helt enkelt av detta att de vilja vara J eSll 
Kristi lärjungar och tjäna honom, var 
och en på sitt sätt. 

Skall Studentmissionsföreningen kata
logiseras, så var den närmast en ättling 
av väckelsefromheten i vårt land. 

Det var i denna kamratkrets, som jag 
såsom dess sekreterare hade förmånen att 
1885 mottaga Erik Folke som medlem. 
Det var ur denna krets, som han 1886 
utgick som missionär till Kina. Det var 
där, som han mottog intryck, vilka i sin 
mån medverkade att befästa hans mis
sionskallelse. 

Så förefinnes dock ett visst samman
hang mellan tidsläget i Sverige på 1880
talet och Svenska Missionen i Kina. 

Om nutidsläget för S. M. K. här hem
ma yttrade Fröken Lisa Blom bl. a. Nu-
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tidsläget här hemma, hur skall man kunna 
tala om det? :Men tala vi om tider, som 
gått, eller om gjorda erfarenheter eller 
om möjligheter. som ligga framför, all
tid är det då om vad Gud har gjort. S1<0
la vi tala om framtiden, blir det då också 
om vad Gud skall göra, och det är en 
välsignelse. Herren har öppnat dörren 
till arbetet, och det är han, som väljer ut 
sina tjanare. Genom hans nåd få vi ar
beta. I Klag. 3: 22-26 läsa vi. "Her
rens nåd är det, att det icke är ute med 
oss, ty det är icke slut med hans barmhär
tighet. Den är var morgon ny, ja, stor 
är din trofasthet. Herren är min del, 
det säger min själ mig; därför vill jag 
hoppas på honom. Herren är god mot 
dem som förbida honom, mot den själ 
som söker honom. Det är gott att hoppas 
i stillhet på hjälp från Herren.l> 

Vi behöva att få bestiga utsiktspunkter, 
åtminstone ibland, även då det gäller 
Guds verk. Därifrån få vi en annan 
syn på vad som gives, än under vanliga 
förhållanden. Vi få se på arbetet, svå
righeterna, möjligheterna, kampen, ja, 
hela vår gärning, få vi se ovanifråi1. Ett 
utsiktstorn, varifrån vi kUnna få se något 
som gäller vår mission just nu, är ordet i 
Mika 2: 13, "En vägbrytare drager ut 
framför dem; de bryta sig igenom och 
tåga fram, genom porten vandra de ut. 
Deras konung tågar framför dem, Her
ren går i spetsen för dem." Ha vi aldrig 
skådat det förr? J o, men vi veta, att i 
en viss belysning ser man längre och 
klarare än eljest. Nu föll ljuset på att 
det är Herren Gud själv, som är allt. 
Han är början, han är nutiden, och det 
är han, som slutar vårt tåg. Men då vi 
gå i den dagliga gärningen, hur te sig då 
utsikterna för framtiden. Jo, ombuden 
bliva flera. De unga komma, de gå med 
in i arbetet, in i ansvaret, de fostras att 
taga vid, då de äldre falla undan. Anta
let deltagare i våra "veckor" ökas, och vi 
få varje år nya "lägerplatsel''' . Herren 
själv ger oss dem. Det ser ljust ut, när 
vi tänka på att Gud givit sitt härliga upp
drag åt ett nytt. ungt släkte. Är det 
inte en ljus utsikt .. att glivarnas antal 
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växer, över hundra flera kvitton i år än 
motsvarande tid förra året. 

Och ändå -. Den sista j uni i år hade 
vi icke medel, så att det räckte både här 
hemma och för Kina. - Men Herren var 
nära även i nöden. Vi fingo meddelande 
om att vi om en ~ånad skulle få ett stort 
testamente. Det var ett löfte för fram
tiden - hur skulle det gå med det dag
liga brödet? Även det hade Herren i 
beredskap, och en dag fingo vi en gåva 
på 4.000:- kr. Nu kunde alla få, vad 
de behövde. Hur hög och helig kändes 
ej Herrens närvaro, då hjälpen kom. 

Sådant är nutidsläget för S. M. K. i 

ståndare E. Folke om "Missionens mål". 
Hur mycket som än anföres ur detta fö
redrag, skulle det dock ej kunna ge den 
minsta aning om dess verkliga innehåll. 
Det var oupplösligt förenat med hans 
person. Inspirationen strålade fram, och 
synerna, målet, kom till oss ovanifrån. 
Den genomgående tanken var väl den, att 
evangelium skall predikas. Det var väl 
vad Herren Jesus menade, då han gav 
sin missionsbefallning. Det var väl det, 
han ville säga till de sina: lev alltid som 
mina vittnen, och det är väl det, hed
ningarna vänta på. Det är en verklig
het, att de brottas med våra problem, och 

»Ekipaget,) utanför matsalen. foto: M. Lind<n. 

Sverige. Är det ej hoppfullt? Vill du 
vara med, helt och fullt? Det betyder ej 
att du skall övergiva det arbete, du fått 
av Gud, men det betyder, att få ett vid
gat hjärta, som räcker till även för Kina. 
Gå med in i förbönens ämbete. Genom 
bön komma medarbetare, medel, mISSIO
närer. Bönevägen är den enda väg, vi 
i S. M. K ha att vandra. 

En e. m. talade Lisa Blom om vår 
"vecka" på Norderön, vid midsommar, 
och om hur Herren mött oss där och lå
titoss vandra på av honom beredda vä
gar. En annan e.Il:J. fingo vi komma med 
upp på vår Exp. i Stockholm, och där se 
något av innersid01~na av det arbete, som 
där, utföres. 

Fredagens e. m. talade missionsföre-

de kunna ej få någon lösning på dem på 
annan väg än på den, vi fått gå.. Det 
är stort att få komma till dem med bud
skapet om frälsning trån synd. Talla 
om, att det finns en väg till härligheten, 
tala om, att det finns en himmel även 
för dem. Kunna vi förstå, hur det är, 
att dö som en hedning, att icke veta något 
om frälsningen, att aldrig ha någon ro 
och frid i sin själ, denna fruktan för att 
vara ensam i dödsstunden, övergiven av 
alla, gripen av dödsfruktan? Kunna vi 
i någon mån sätta oss in i vad det inne
bär? Men så få vi också se, vad evangec 
lium kan uträtta. De kraftigaste vittnes
börden komma kanske från de kristnas 
dödsbäddar. Hur många av de döende 
ha ej fått se himmelen öppen och kunnat 
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tala om underbara syner. Dödsfruktan 
har försvunnit, Herren själv har kom
mit och hämtat dem hem. 

Det är evangelium, vi skola komma 
med. Tala om det så, att de förstå dess 
kraft, förstå, att det är frälsning utan 
betalning, . att de genom den kunna bli 
fria från allt, som tynger. Det är evan
gelium för. hedningen, och det är mis
sionens mål. 

På lördags e. m. tog JVJ ar/in Linden 
oss med på sina resor i Kina. Vi fingo 
dela hans upplevelser · av glädje och även 
av smärta. Glädje över att se, hur Her
rens verk gått fram, och över att åter 
få möta många av dem, han arbetade 
tillsammans med, då han var i Kina. 
Glädje över att träffa och känna igen 
många av de infödda kristna, av vilka 
många, som då voro barn, nu innehade 
ledande platser i församlingarna. Men 
sorg, då han stod vid sina kamraters 
gravar och tänkte på att leden glesnat, 
sorg, då han hörde om den eller .den av de 
infödda, som bör jat vandringen så lovan
de men tröttnat. Så fingo vi lyssna till 
berättelser om nöd, andlig och lekamlig, 
men ock om hur segrar vinnas för Guds 
rike. 

* 

Ett par kvällar fingo vi lyssna till fru 
Ingrid Aspberg och fröken Elna Lenell. 
De berättade om sitt arbete bland "fat
tiga, krymplingar, blinda och halta". Det 
var upplevelser, vilka borde väcka till 
ansvar. Vi ha ansvar, därför att vi så 
länge haft evangelium, men så litet delat 
med oss av den kraft, som ligger i det 
personliga ägandet. 

Fredagskvällen talade f röken ~una 
Hägg om sin kallelse. Det är gripande, 
att vi varje år och på varje "vecka" få 
lyssna till någon av de unga, som mot
tagit Guds kallelse och i den kraft, som 
följer med kallelsen, gå ut för att predi
ka evangelium till frälsning. Underliga, 
ibland svåra vägar för Herren dem, tills 
de äro villiga att gå hans väg, sedan öpp
nas portarna, och de vandra frimodigt i 

nans fotspår. Så var det ock för Runa, 
allt såg så mörkt ut för henne, tills hon 
svarat: Ja Herre, sedan hade allt gått så 
linderbart lätt, och nu står hon färdig att 
resa till Kina i höst, så vida ej Herren 
stänger vägen. 

Kvällsmötena avslutades med kortare 
betraktelser av några av deltagarna. På 
onsdagen talade Eugen Alm över orden i 
l Tim. 6: 12: "Kämpa trons goda 
kamp _," torsdagen Karl Erik Pers
son över Lule S: 8: "Gå hort ifrån mig 
Herre, jag är en syndig människa." 

På fredagen talade Erik Nilsson om 
elen underbara gemenskapen Länkarna 
emellan, och han ansåg, att den hade sin 
rot i Herrens ord: "Jag har utvalt eder." 

Så ha vi kommit till lördagskvällen och 
offerstunden. Endast tanken på den 
stunden öppnar ·för vår inre syn en hel 
rad av dessa stuHder-in.fö.r .Herrens ansik
te. Vad som skett då - j a, det skall 
uppenbaras en gång, då vi verkligen få 
stå il1för honom och skåda hans ansikte. 
Det lilla kapellet fylldes i år till sista 
plats, och en stor skara, som ej kunde 
komma in, stod därutanför i-sk-ymningen. 
Som alltid denna stund, talade vår käre 
farbror Erik till oss. Hans text i år var 
Rom. 12: l. "Så förmanar jag nu eder, 
mina bröder, vid Guds barmhärtighet att 
frambära edra kroppar till ett levande, 
heligt och Gud välbehagligt offer - eder 
andliga tempeltjänst." Vi blevo så på
minda om att vi redan här nere skola lära 
oss, vad som hör till den andliga tempel
tjänsten, ja, så väl , att då vi en gång kom
ma hem, vi äro hemmastadda med den. 
Hur sk.all det gå ti1\? Jo, det är intet 
annat än Guds barmhärtighet. Vi ha in
tet · mer än våra kroppar. Aposteln sä
ger så: du behöver ej mer, du har fått en 
kropp, intet märkvärdigt. Det är elen, 
som skall helgas. Det är den, Herren vill 
ha. och allt, som sammanhänger med den. 
Vårt liv här skall vara en skola, där Her
'ren själv skall fostra oss för sin tjänst. 
Vi kunna inte förstå det, men vi veta 
dock, att det är en härlighet därovan, som 
är ämnad för oss, den längtar han att få 
lämna åt oss. 
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Därefter talade Disa BlMIt om hur det 
var, då lärjungarna voro med på förlda
ringsberget. De blevo förskräckta, men 
- så sågo de ingen utom Jesus allena. 
Så borde det vara för oss i kväll, och det 
är möjligt, trots att vi äro så många. Vi 
kunna få vara ensamma med Jesus, och 
det är till honom, vi få gå med vår gåva, 
av vad slag den vara må. Ensam med J e
sus vid offeraltaret. 

Åter började denna förunderliga vand
ring fram till altaret, ut genom dönen i 
skymningen, ringen blev stor, sången 
klingade ut över sjön, blickarna riktades 
uppåt. Himlen var så nära. Vi hade 
alla varit allena med Jesus. 

* 

På söndags f. m. flade skaran ökats så, 
att det ej fanns någon möjlighet, att vi 
kunde rymmas i kyrkan, utan vi fingo ha 
gudstjänsten i vår stora matsal. Den kan 
visst rymma omkring 300 personer, och 
den var väl besatt . 

Doktor Fries predikade över dagens 
text i Lule 16: 1-10 och underströk 
särskilt vårt ansvar för vad som blivit 
oss anförtrott. Först då vår kropp. Re
dan på lördagskvällen hade vi blivit på
minda om att det var vår kropp, vi fått 
av Gud och att den skulle helgas till hans 
tjänst. Vi ha ansvar för den. Ännu 
större ansvar ha vi dock för vår själ. Vi 
ha fått kropp och själ S0m .en gåva, den 
vi skulle förvalta, och Gud väntar, att vi 
skola vara trogna förvaltare av denna gå
va, bruka den i hans tjänst så, att den 
bär frukt. Det betyder inte, att vi skola 
göra något märkvärdigt, utan endast, att 
vi skola leva så, som om 'Vår Herre .stode 
inför oss. Herren kommer, och nog ville 
vi väl alla få höra de orden: "Rätt så 
du gode och trogne tjänare - gå in i din 
Herres glädje" . Var trogen! Det be
tyder mindre, om din uppgift är här hem
ma eller på missionsfältet. Det behövs 
trogna förvaltare av Guds mångfaldiga 
nåd. 

Efter en kafferast talade missionsföre
ståndare J. Nyren så innerligt och gri-
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pande till oss om Guds rådsslut. Herren 
säger: "Jag vill göra dig till ett ljus för 
hedningarna" . Det var därför Kristus 
kom, för att församla alla Guds försking~ 
rade barn. Vi äro alla syndare, som be
höva frälsning, och det finns hjälp och 
rening i Jesus. Jesus hade hela världens 
frälsning för sitt öga, så hade också Pau
lus, så böra också vi ha det. :Missionen 
är Guds verk bland alla , i hela världen. 
Vi ku'nna tycka, att det ser omöjligt ut, 
och det är det för människor, men för 
Gud är det möjligt. Kan du fatta Guds 
kärlek, då han utgav sin son, kan du fat
ta, att Kristus gav sitt liv och blev förso
ning för våra synder, kan du det? Nej! 
Men det är oss sagt, och Kristus har 
själv sagt, att det är fullbordat, och det 
är beseglat genom Andens vittnesbörd. 
Alla äro inneslutna i Guds frälsnings
rådslut. Vem som helst kan bli frälst. 

På e. m. fingo vi samlas vid Herrens 
bord och taga emot honom själv till kraft 
och hjälp för den väg, som ligger fram
för oss. Innan dess fingo vi dock en all
varlig fråga ställd till oss var och en i 
Pastor B o Giertz' skri ftermål. "Herre, 
icke är det väl jag?" Icke är det väl jag, 
som i mitt liv skall förråda dig, icke är 
det väl jag, som skall stå i vägen för ditt 
verks framgång. Icke är det väl jag, som 
skall svika de löften, jag gav. En allvar
lig maning, att aldrig vara säkra på oss 
själva utan alltid vi lja vara nära Herren 
och gå ledda av honom. 

Avskedsmötet på kvällen, vad kan väl 
sägas om det ? Allt var så allva rsmättat. 
I sitt avslutningstal gav farbror Erik oss 
orden i 1 Kor. 15: 58. "Alltså, mina äls
kade bröder, varen fasta, orubbliga, alltid 
överflödande i Herrens verk, eftersom I 
veten, att edert arbete icke är fåfängt i 
Herren". Det var vägkosten, vi fingo 
med oss av honom. Sedan komma de 
många, många, med sina minnesord och 
sitt tack för vad de fått under veckan. 
Till avslutning sjöngo vi sången 150 i 
Uppåt, och jag tror, att det var en hjärte~ 
bön från oss alla. "Till fånge gör mig, 
Gud, Då först skall jag bli fri ." 

* 
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Nu . ligger Mauritzbergsveckan bakom 
oss. Vi ha gått tillbaka till våra olika 
uppgifter, ha vi fått mera kraft att utföra 
dem? Gud give, att det på oss alla må 
synas, att vi varit med Jesus .. 

H. B. 

Nedanstående dikt skrevs under Mau
ritzbergsveckan av några deltagare. 

Uti den tysta julinatten 

Vi glida frampå Bråviks vatten 

Och månens ljusa silverstrimma 

På vattnets spegel synes glimma. 


På stranden skymta slott och kYI·ka. 

Och sången når med dämpad styrka 

Den skara, som på fjärden glider 

Och drömmer blott om ljusa tider. 


Från tornet klockan höres klinga 

Att bud om tidens flykt oss bringa. 

Vår tanke hän mot rymden ilar 

Och årans blad på vattnet vilar. 


Vi stilla knäppa våra händer 

I bön till Gud, som kraft oss sänder, 

Och bedja: Herre ske din vilja, 

Att intet oss från dig må skilja. 


t 
Hemförlovat ombud. 

Herren har åter hämtat en av vår Mis
sions trogna Medarbetare till sig i sin vila, 
fru Elisabeth Boberg, maka till redaktör 
Carl Boberg i Kalmar. 

Under en lång följd av år ha vi i dessa 
våra Vänners hem haft ett stöd i vårt 
arbete, som givit oss de rikaste anlednin
gar till tacksägelse och kommit oss att 
åter och åter med ny tillförsikt gå vår 
väg fram. 

Herren give hukt till den sådd, som 
vår älskade Syster fått hjälpa till att så 
rikligt så på tegarna därute i Kina och 
give han också vår Sörjande Broder och 
deras barn av sin rika hugsvalelse. 
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"Saliga äro de döda, som dö i Herren 
härefter. Ja, säger Anden, de skola få 
vila sig från sitt arbete, ty deras gärnin
gar följa dem." 

E. F. 

'f'DÅN. H .H H '.~ 

~ONOCHCXPEDmON' 

Läget i Kina. 

Ehuru vi ej ha något egentligt nytt att 
meddela om striderna i Kina och själva 
ej veta mera än vad som stått att läsa i de 
allmänna tidningarna, kunna vi ej låta 
bli att något nämna därom och mana till 
förbön. 

Från våra missionärer ha vi ej ännu 
behövt mottaga oroande underrättelser. 
Så långt vi veta, råda alltså lugna för
hållanden på S. M. K:s fält. Breven 
kOlTuna något oregelbundet, men synas 
dock ännu gå fram vägen via Sibirien. 
Givetvis är dock läget allvarligt, och vi 
behöva sluta en bönering omkring våra 
missionärer. Vi behöva bedja Gud be
vara dem från oro och olyckor, från att 
få förbindelserna med hemlandet avbrut
na o. s. v. Möjligheterna att få erforder
liga penningmedel f rån kusten kunna t. 
ex. tänkas bli förminskade, och mycket 
annat kan inträffa, som gör läget svårt. 
Vi behöva bedja för dem, och vi få göra 
bönen med tacksägelse. Underbart har 
Herren hitintills hulpit, och hans makt 
är ej slut. Den är nog även för dessa 
svåra förhållanden. 

För Kinas land och folk såväl som för 
J apans behöva vi också åkalla Herren. 
Särskilt vilja vi anbefalla dem, som be
känna sig vara kristna och stå såsom po
litiska ledare, åt missionsvännernas för
böner. General Chiang Kai-shek och 
hans fru ha tidigare fått mottaga under
bar hjälp och ledning från Gud. Må de 
även nu få nåd till att vandra på Guds 
viljas väg och till att bli till välsignelse 
och hjälp för sitt folk! 
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Ett tack från Barnhemmet i Sinan. 

Från vår missionär fröken Maria Pet
tersson ha vi mottagit ett brev med tack 
från de hungrande barnen för vad de fått 
från alla kära vänner i Sverige och andra 
länder. Nöden har varit och är alltfort 
stor . Efter den långvariga torkan hade 
det nu en längre tid regnat utan uppehåll , 
och myck-en säd hade härigenom fördär
vats. · Priset på ris hade stigit oerhört, 
och vete fann s ej att få. I barnhemmet 
fanns mer än 200 personer, och det enda 
sädesslaget de hade att leva av var hirs. 
De hoppades dock kunna hålla ut tills 

. skörden mognat, och de tacka varmt för 
hjälp, som kommit dem till del. Må de 
ihågkommas i förbön och med kärleks
fullt understöd alltjämt! 

Nästa nummer av Sinims Land ut
kommer den 10 okt. 

Länkmöte 

blir på vår expo torsdagen den 16 sept. 
kl. 7 e. m. Varmt välkomna! 

Välkomstmöte för hemkomna mis
sionärer anordnas på K. F. U. M., Bii·
ger Jarlsgatan 35, onsdagen den 22 sept. 
kl. 7 e. m. Talare: Missionär Martin 
Bergling, fru Birgit Bergling och fru 
Carola Bergling. Teservering. Alla varmt 
välkomna. 

Bönemötena 

börja i Betesdakyrkan tisdagen den 28 
sept. kl. 7 e. m. och på vår expo fredagen 
den 1 O/lt. kl . 2 e. m. Gud give många av 
våra vänner tillfälle att komma med på 
dessa bönestunder. 

Hans Stjärna i Östern 

är nu under arbete och blir färdig under 
sept. månad. Den innehåller intressanta 
artiklar från Kina. Priset ä r lika med 
föregående år. Vi hoppas att även i år 
få räkna med våra vänners kärleksfulla 

'hjälp för att sprida kalendern. 
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Kära förebedjande vänner. 

Med tack till Gud tänka vi tillbaka på 
våra möten under våren ute i distriktet 
och på alla de olika tillfällen vi haft att 
samlas kring Gudsordets sanningar. Att 
nådens källa är rik, ha vi mer än en gång 
erfarit, ty Gud har som svar på bön givit 
mer än vi vågat vänta. 

Changying, där den första av sam
lingarna ute i distriktet hölls, ligger cir
ka två mil från Yungtsi. Den lilla skara, 
som där bekänner sig vara Jesu efterföl
jare, har - enligt vad som berättats 
varit varm och livlig. Men en andedö
dande materialism har övat starkt tryck 
på dem, så att de oförgängliga tingen mer 
och mer skjutits åt sidan. De besök, jag 
tidigare avlagt där ha ej varit så upp
muntrande. Äldste Tsao, som i många år 
troget utfört en församlingsföreståndares 
syssla, har dock ej sett stor frukt av sitt 
arbete. Med vemod talade han därom, 
då vi en gång satt på hans uppmurade 
jordbädd och samtalade om förhållandena. 
Han sade då bl. a.: ' "Det är en sorglig 
grupp här, jag har försökt predika ' hela 
sanningen för dem, men den vill ej accep
tera". 

Vi reste därför dit med små förhopp
ningar. Evangelisten Feng var i mitt 
säll skap, och på våra cyklar gick det fort 
att ta sig fram till ort och ställe. Utan
för stadsporten mötte vi en ung troende 
läkare, och när denna fick höra, vart vi 
skulle ta vägen, blev han intresserad och 
lovade följanae dag komma med, vilket 
han också gjorde. Vikommo fram i god 
tid och hunno därför ordna lite för mö
tena. 

Hur många skall det komma med? frå
gade vi varandra. På vanliga söndags
möten brukade bara ett par, tre komma, 
och vid kvällens välkol11stl11öte såg det 
heller inte så lovande ut. De som voro 
med, kunde lätt räknas på fingrarna. Vi 
fattade likväl mod, och följande dag kun
de vi glädjas över att se ett trettiotal tro
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ende på mötena. Förutom dessa kommo 
också köpingens skolelever, så att lokalen 
var oftast fullsatt. Mötena voro bra och 
uppmärksamheten god. En kväll, då 
ovanligt många skolpojkar voro närva
rande, berättade evangelisten sin omvän
delsehistoria. Enkelt och anspråkslöst ta
lade han om Korsets kraft, som i hans liv 
uppenbarats till frälsning. Pojkarna vo
ro idel öra, och en mera uppmärksam 
publik kan man knappast önska sig. Må 
Herren så vattna utsädet genom sin He
lige Ande, så att det må kvarstanna i de 
ungas hjärtan och där gro och växa. 

Vi sågo ingen rörelse bland deltagarna, 
fastän Ordet flera gånger frambars med· 
innerlighet och hänförelse. Den unge 
man. vi på ditvägen träffade, sade dock 
i ett vittnesbörd i Y ungtsi en månad sena
re, att han under Changying stormöte fått 
ett nytt möte med Kristus, som för ho
nom blivit till avgörelse . Men vi bedja 
och tro, att detta möte i någon mån fått 
samverka till att återförena dem, som 
hålla på att skingras. 

Finge denna min lilla hälsning vara me
del till att Changyinggruppen bleve tungt 
lagd på någons hjärta, vore en stor öns
kan uppfylld. Ja, må Herren giva ett 
andligt uppvaknande bland dem, som bli
vit ljumma och kalla .. 

* 
På tre sätt kan man färdas till Peishu. 

Om man föredrar en resa över berget har 
man två sätt att välja på: rida eller gå, 
vilka äro de mest vanliga samfärdsmed
len. Men man kan också resa runt ber
get med tåg till Chaots'uen och därifrån 
åka vagn, cykla eller utnyttja apostlahäs
tarna. Men denna väg är lång och har 
även den sina besvärligheter, varför vi 
föredrogo att gå över berget. Min föl
jeslagare, som är son till en av våra för
samlingsmedlemmar och nu anställd som 
lägre lärare i en byskola, bar mitt knyte. 
Därför var jag honom mycken tack skyl
dig, isynnerhet när vi klättrade uppför 
den brantaste bergssluttningen samt un
der sista delen av den mer än tre mil 
långa fotvandringen på dåliga stigar. 
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Min följeslagare var son till en kristen 
men själv ingen kristen. Det hjälper ej, 
att släktingarna äro troende. Var och 
en måste själv gå in genom den trånga 
porten, om han vill bli frälst. Aven ren 
händelse fingo vi sällskap. Han hade i 
staden avlagt prov för att komma in i en 
militärs kola. Innan han lämnade staden, 
gick han in på missionsstationen ett slag, 
eftersom han hade flera bekanta där. Då 
han fick höra, att jag tänkte bege mig till 
Peishu, skickade han portvakten in till 
mig för att fråga om jag ville göra säll 
skap. För mig, som ej kände till "berg
vägen" , var det ju förträffligt. Så ledel' 
oss Gud även i det till synes obetydliga. 
Hans stora namn till pris! 

Det var många saker, vi hunno tala om 
under den långa vandringen. Då vi i 
samtalet voro inne på de eviga tingen, 
sade han bl. a.: "Att tro på Jesus är ej 
lätt. Hitintills har jag ej kunnat anamma 
J eSl1s-läran, fastän jag många gånger all
varligt begrundat, vad jag läst och hört 
därom. Men det är en sak, som förvånar 
mig mycket och ett faktum jag måste er
känna, nämligen judarnas återvändande 
till Palestina, vilket så tydligt stämmer 
överens med Skriftens utsagor. I tid
ningarna har jag läst om detta. Jag har 
därför tänkt köpa en bibel och se efter 
vad Bibeln säger därom. Kanske ljuset 
då skall gå upp för mig." 

Vi talade om löftenas uppfyllande, om 
mäJ'kliga bönhöreIser m. m., och han er
kände deras verklighet. Men att ta ste
get ut och följa Herren Jesus - nej, det 
vågade han ej ännu. 

I detta intressanta sällskap blev vand
ringen lättare. Efter solnedgången nåd
de vi målet för vår vandring, och när vi 
sent omsider vandrade in på församlings
området, blev det allmänt jubel bland stor
mötesdeltagarna, ty man hade förlorat 
hoppet om, att jag skl1lle komma. Till 
min följeslagare ville jag lämna en liten 
gåva SOI11 tack för hans besvär, men det 
ville han på inga villkor ta emot. "Jag är 
skyldig er mycken tack. Ni har givit mig 
så mycken hjälp under hitmarschen", 
svarade han. Under mötena kom han 
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flitigt med, och med intresse - det märk
tes - lyssnade han till de budskap, som 
framburos. Skall han någon gång komma 
till Korsets fot och undfå det liv, som 
räcker i tid och evighet? - "Bedjen och 
eder skall varda givet." 

J ag skall ej försöka relatera, vad som 
sades under alla dessa möten. Men god 
var stämningen, samlingen stor och upp
märksamheten den bästa. Man märkte 
ingen, som satt och sov, vilket annars är 
en vanlig företeelse vid ett möte i Kina. 
Gud väl signe de utvalda i Peishu med nåd 
att kunna låta "saltet svida och ljuset 
'skina" - väntande sin Brudgum varje 
stund! 

På måndagen återvände' jag till sta
den. Evangelisten var nu i mitt sällskap. 
Denna gång hyrde vi ett riddjur, och på 
vägen byttes vi om att rida och gå. Fram
'emot eftermiddagen kommo vi hem, och 
vid kvällens andaktsstund kunde vi för 
de hemmavarande kineserna berätta om 
stormötets gång, vilket de följt med för
bön. 

Några dagar efter hemkomsten från 
Peishu voro vi åter på väg till stormöte 
på landsbygden. Denna gång gälde fär
den Ch'ili, som ligger uppe bland bergen. 
En del av vägen cyklade vi, den andra 
gingo vi till fots. Vanligtvis vid denna 
tid på året brukar det vara som vackrast. 
Då äro fälten gröna. Till följd av den 
ihärdiga torkan, voro fälten - d . v. s. de 
obevattnade - i ett synnerligen bedröv
ligt tillstånd. Någon skörd var ej att 
vänta. Vem vi än delade ut traktater till 
och samtalade med, så nog kom samtalet 
in på den svåra torkan. "Varför kan ej 
er Gud och Jesus låta det regna?" f rå
gade mer än en. och vi försökte, så gott 
vi kunde, besvara deras frågor. 

De svåra förhållandena inverkade ock

så på vårt möte i Ch'ili. Flera troende, 

som ej hade bröd att medtaga, kunde ej 

vara med hela tiden . I hemmet åto de 

en tunn välling. Och att se det sval'ta 

bröd, som någon hade med sig, gjorde ett 

beklämmande intryck. Men nöden har 

ingen lag. Trots den depression, som 

gjorde sig starkt gällande, kunde vi likväl 
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med frimodighet samlas, Och några, som 
syntes ha det svårast, voro dock de gla
daste av dem alla. De, som kunde ge till 
församlingens utgifter, gjorde det fri 
kostigt, ja, för mången kändes det nog 
som ett verkligt offer. Men vittnes
bördsmötet, vi hade på söndagseftermid
dagen, blev - trots allt - ett verkligt 
tacksägelsemöte. Jag önskar, att min lä
sare hade varit med och lyssnat till dessa 
enkla och ofta klumpigt framförda, men 
från hjärtat gående, vittnesbörd om Guds 
mäktiga gärningar, J ag vill fatta mig 
kort och nämna två av dem, som jag spe
ciellt i skrivande stund påminner mig. 

I över tjugo års tid hade den stackars 
gamle mannen lidit av svår blodgång. 
Någon läkare hade ej kunnat bota hans 
sjukdom. En gång trodde han säkert, att 
hans sista stund hade kommit, men då, 
just då, gjorde Gud ett under, och det var 
om det, han nu vittnade. Predikotältet 
hade för några år sedan varit uppslaget i 
hans by, och bland motståndarnas skara 
var även han . Först efter tältets nedta
gande kom han till tro, och hans framsteg 
ha varit stora. Han är läskunnig, och 
detta hjälpte jUt till. När han hade sitt 
sista svåra anfall, hade han strax förut 
läst den gripande skildringen i Matt. 9: 
20-22, Mark. 5: 25-34 och Luk. 8: 
43--48. Till Mästaren, som är likadan 
i dag, hade han då i sin bön sagt: "O, 
Herre, denna kvinna har lidit i tolv år, 
men min sjukdom har hållit på i över tju
go år - fräls även mig!" Trons bön 
skall hela den sjuke. Han blev helad! 
Tron var orsaken till hans helbrägdagö
relse, ty genom den uppenbarades Jesu 
kraft och makt. 

Det andra vitt,nesbördet avlade en ung 
man, som nyligen fallit från en gunga, 
som kineserna bruka sätta upp vid nyårs
tiden. Lyckligtvis blev ej ögat skadat, 
vilket han ansåg vara Guds stora nåd 
emot honom. Men hans ansikte såg 
mindre trevligt ut. "Ni känna alla till", 
så föllo hans ord, då han började sitt vitt 
nesbörd, "hur dumt jag burit mig åt. 
Men jag tackar för denna erfarenhet, ty 
den har lärt mig, att det liv jag lever, är 
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ej för mig själv utan för Honom, som 
har älskat mig och köpt mig åt Gud med 
sitt blod." 

På måndagsmorgonen skulle vi bege 
oss hem, men just då inträffade något un
derbart. Ett härligt regn föl! över den 
torra jorden, och vi, som flera gånger 
under mötet ropat till Gud om regn, föllo 
nu ned på våra knän och prisade alla goda 
gåvors givare. Regnet var dock ej till
räcldigt, ty marken var "torr som krut". 
Någon sade: "NLIse hedningal'na, att vål' 
Gud hör bön." 

I dåligt väglag lyckades vi likväl ta oss 
hem, där dopkursen väntade. Vi sluta 
nu här skildringen av våra resor i di
striktet för att nästa gång fortsätta om 
stormötet i Yungtsi. 

Med hjärtliga hälsningar till alla våra 
förebedjare från allas er tillgivne 

A/w Haglund. 

Svenska Missionsrådets verk" 
samhet år 1936. 

Forts. 
Huvudtemat för mötet 1938 blir de yngre 

kyrkornas livsvillkor och uppgifter. Det är 
märkligt att se, huru den evangeliska uppgif
ten efter Jerusalemskonferensen har kommit allt 
~era till sin rätt i missionens gemensamma råd
slag. Tendensen är nu att sätta allt annat inom 
missionen - skolor, sjukhus m. m. - in under 
denna huvudsynpunkt: också på dessa vägar 
skall budskapet föras fram. Man ser det såsom 
något onaturligt och oriktigt, när - som stun
dom skett - kyrkan, skolan och sjukhuset äro 
som skilda små riken inom missionens ram. Allt 
skall höra samman med den kommande inhem
ska kyrkan. 

Sverige representerades vid detta sammanträ
de av professor K. B. VIestman. 

Vid den senaste kontinentala missionskonfe
rensen i Bremen 1934 hade det uttalats en öns
kan, att ett kommittesammanträde av ombud 
för den kontinentala missionsråden måtte kom
ma till stånd en gång under fyraårsperioden 
före nästa Bremenmöte. Ett sådant samman
träde med 15-20 deltagare ägde ock rum den 
15-17 ·sept. i Schloss Hemmen i Holland. 
Tyskland, Frankrike, Holland, Belgien, 
Schweiz, Sverige, Finland och England voro 
representerade. 

Man beslöt att gå in till Internationella Mis
sionsrådet med anhållan att få upp på program
met för Hangchow två nya punkter. Den första 
av dem gällde "missionens förblivande uppgift" ; 
dess innebörd angavs på följande sätt: "Genom 

LAND 10 sept 1937 

tillkomsten av självständiga unga kyrkor är 
missionens uppgift änriu icke fylld. Den gamla 
kristenheten erkänner och behåller vår Herres 
missionsbefallning såsom en ouppgivbar plikt, 
som den såsom en lem av Kristi kyrka har att 
fylla likaväl som de unga kyrkorna och i för
bund med dem. Därför får missionen icke tänka 
på inskränkning av sin tjänst, utan måste tvärt
om vara betänkt på vidgning av sin insats". 
Detta är sagt med tanke på de mer än tre 
femtedelar av mänskligheten, som det kristna 
budskapet ännu icke nått, och som de nya kyr
korna ännu äro för fåtaliga att själva nå. 

Den andra punkt, som man vill ha behandlad, 
gällde den katolska missionen: "Den romersk
katolska kyrkan upplever för närvarande en 
ovanlig stegring av såväl andlig kraft i hem
landet som av personal och ekonomiska tille 
gångar .på missionesfälten. Den är i det hela 
taget numeriskt jämställd med den protestan
tiska missionen och har på flera fält redan över
flyglat denna. Den evangeliska missionen står 
vid dess sida i en all kraft i anspråk tagande och 
stigande tävlan, som driver oss till att söka 
utveckla alla evangeliets levande krafter." Bland 
de fält, på vilka, såsom avgivna redogörelser 
visade, denna tävlan är särdeles svår, må sär
skilt nämnas Belgiska Kongo. 

Ä ven vid detta möte var Sverige represente
rat av Svenska Missionsrådets ordförande, pro
fessor K. B. Westman. 

Den japanske reformatorn Toyohiko Kagawa 
gjorde den 13-15 juli ett hastigt besök i 
Sverige efter värklssöndagsskolekongressen i 
Oslo. Han talade i Stockholm på måndagen i 
Blasieholmskyrkan och på tisdagen i Immanu
elskyrkan och besökte på onsdagen Sigtuna
stiftelsen och Uppsala. I Stockholm var han 
gäst hos Kooperativa förbundet och tog känne
dom om dess verksamhet, även inhämtade han 
upplysningar om våra pensionsförhållanden, 
sj ukkasseväsendet, småstugebebyggelsen m. m. 
och besökte Stockholms kristliga studentför
bunds settlement i Gamla staden. En man, 
för vilken inte mänskligt är främmande, entu
siast för allehanda ekonomiska och sociala re
former och under alltsammans med en brinnan
de evangelisk tro, som inte ens deintervj uande 
journalisterna kunde undgå att märka. En 
märklig produkt av missionens arbete - senare 
genom decennier en nitisk kämpe efter eget 
huvud för Guds rike i sitt land. 

Mötet i Blasieholmkyrkan var anordnad av 
Svenska Missionsrådet, vars vice ordf. missions
föreståndare Nils Dahlberg höll inledningstalet. 
Kyrkan var fullsatt och åtskilliga måste vända 
om av brist på utrymme. 

Missionsrådet har under år 1936 endast haft 
ett sammanträde, nämligen den IS april. Det 
till den 11 november bestämda sammanträdet 
blev på grund av sekreterarens sjukdom ajour
nerat och höns av Verkställande Utskottet den 
4 mars 1937. Forts. 
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REDOVIS NINGAR 


för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under augusti 1937. 

1092. 

1095. 

1096. 
1099. 
1100. 
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1102. 
1103. 
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1106. 

1107. 
1108. 
1109. 
1110. 
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1112. 
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1114. 

1115. 
1116. 
1117. 

1118. 
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1121. 
1122. 
1123. 
1124. 
1125. 
1127. 
1128. 
1129. 

1130. 

1131. 

1133. 
1134. 

1135. 
1136. 
1137. 

1138. 

Allmänna missionsmedel. 
Onämnd, till Elna Lenells 
underh. . ............ ... ..... . 
N. L. , Kristianstad ......... . 
Koll. på symöte i Kulla kapell, 
gm. E . L. ................... . 
A. S., Björköby ............. . 

K. G., Uppsala, "En länk" 
Onämnd, Bankeryd .... .. . 
H., Uppsala ................. . 
r. B., Sävsjö, "tackoffer" .. ... . 
Daggryningen i K. M. A., till 
Birgit Berglings underh. . ... 
K. F. U. K:s Centralfören. o. 
K. M. A., till Astrid Löfgrens 
d:o . .... ......... ..... .. .... . 

B. o. K. L., Stockholm ....... . 
Grebo Mfg, till missionärernas 
underh. . .. ............. . .... . 
G-r ....... . . . ..... ... . 

S. W., Norrköping ...... .. . . 
r. A., Alsen ................. . 

A. S., Sthlm, sparb. medel . .. . 
A. L., Aspeboda . ... .... . . 
H. o. L J. , Gbg . . ........... . 
J ungfrufören. i Bråbo, Kristdala 
Offer vid Bibel- o. Ungdomsda
garna i Sandås 1937 ....... . 
"Benjamin" . ........ .. . . .... . 
M. V., Bromsten, "tackoffer" 
D :0 i st. för blommor till C. M., 
Kjellströms bår, Storvreta ... . 
M. S., Göinge-Fridhem ..... . 
H . ~., Virserum, "Herrens 
tIOnde .. . .................. . 
"Onämnd", gm. H . W ........ . 
O. F., Vittsjö ......... . 

H. N., d:o ................. . 
Koll. i Bjärnum ...... .... . . 
D:o i Ersnäs ............... . 
"Överskott ....... .......... . 
Onämnd, Duvbo, "tackoffer" 
St. Bölöby gm K. E., Mörlunda 
E. J., Boden, till Joh. Aspbergs 
underh. . .. ... . ........ ..... . . 
N. o. M. R., Rörö, till C. J.. 
Bergqvist d:o .............. . 
"Insatt på Guds bank", till Thy
ra Lindgren o. Åke Haglunds 
d:o ........................ . 

B. L. , Karlskoga, sparb. medel 
K. F. U. M., Örebro, resebidrag 
till J oh. Aspberg ... . 
D :0., Gbg, d:o ............ . . 
Koll. i Nora ..... . ......... . 
A. B., Skellefteå " Från vår lilla 
kärleksmåltid 10/8" ..... . 
"En nypa mjöl" gm d:o . .. . . . 
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1139. 
1145. 
1146. 
1147. 

1148. 
1150. 

1151. 
1152. 
1156. 
1157. 

1158. 
1159. 
1160. 
1161. 

1162. 

1163. 

1164. 
1165. 
1166. 
1168. 
1169. 
1170. 
1171. 
1172. 
1173 
1174. 

L. Ö., gm d:o ............... . 

R. B........... .... ..... .... . 
Ölmstads Vestra syfören. . .. . 
Från vänner A. Th., Grimstorp 
gm H. B., Hova .......... . 
"Ring'a tackoffer i Jesu namn" 
Dretseryds arb. fören., Brötje-
mark .... ' . .... " .. . ........ , 
Syfören. i Bergvik ..... ... . .. . 
D :o i Sunnanå ............. . 

A. B., Hjoggböle ...... . ... . . 
S. o. K. B., "ett löfte åt Herren" 
gm A. B., Skellefteå .... . .... . 
Kinavänner , gm H. O., Örviken 
Symötet i Burön, gm d:o ... . 
r. o. G. T., Nkpg . .. ... ... . . . 

H. S., Mariestacl, "födelsedags
gåvan" .... . .. . ........ .. .. . . 
Ö. H. K. U-förb., till J. Hult 
qvists underh. : Boda 70 :-, d:o 
koll. v. kretsmöte 18 :34, Slätt 
åkra koll. 31 :66, Ulriksdal SO :-, 
Naglarp 25 :-, Mörteryd 250 :-, 
Björkö 45 :-, till C. Bloms 
underh. : Hol sby, missionsbi
drag 100 :-, Vetianda d :0 

300 :-, Österkorsberga 14 mars 
offer 100 :-, Slättåkra koll. 
40 :-, Eckerda 20 :-, Mamre
lund SO :-, Skede 20 :-, Lemn
hult 25 :-, Bäckseda SO :-, 
Björkö 45 :-, till M. Lindens 
underh. : Österkorsberga 14
marsoHer 50 :-, Naglarp 25 :-, 
Björkö 45 :-, till S, M. K.: Vet
landa tillkommit 14 mars offer 
5 :-, Nye 200 :-, Österkors
berga 14 mars offer 67 :-, d:o 
25 :-, Slättåkra koll. 10 :-, 
Eckerda Mfg 25 :-, Fifflekull 
75 :-, Bäckseda sparb. medel 
37 :-, Ö. H . K. U. förb. 100 :-, 
L A. 5 :-, B. P. , till J. Hult 
qvists under h., 10 :-. 
G. Bilds sterbhus, "en blomma 
på vår käres grav", till Maria 
Petterssons underh., gm K. B., 
Gotene .... , .... , ........... . 
N. H., Värnamo .. ......... .. . 

G. W-g, "tackoffer" .... . .. . 
S. B., d:o ..... .. . .... .. . .. . 

"Två vänner" ............. . . . 

"P s . 71: 1" ........ .. 

N. P., Långkä len ......... . . . 

F. P., BjörIdinge ... ... .. . .. . 
T . L., gm d:o ............ . . 

H. H ., Gunnarstorp .. ....... . 

E. w., 27/8.. .. .... .. . 
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1179. S. A., Uppsala, till d :os bamh. 15 : 
1180. A. R., 'Malmö, till bibelkv. 

underh. hos d:o .. . ...... .. ... 100 : 

Kr. 710:

Allmänna missionsmedel 7,713: 24 
Särskilda ändamål 710: 

S:a under aug. mån. 1937 Kr. 8,423: 24 

Med varmt tacf~ till varje givare! 

"Tacken herrarnas Herre, ty, hallS nåd varar 
evinnerligen; honom som allena gör stora 
unde... " Ps. 136: 3, 4. 

Missionstidningen 

Sinims Land. 

Organ för Svens/w lVf·issioneni Kina, 

börjar år 1937 sin 42 årgång. Ansvarig ut
givare: Erik FolI,e. Redigerad under medver
kan av Martin Linden m. fl. 

Tidningen utkommer med 20 nummer om 
året. Den innehåller uppbyggelseartiklar, 
brev från missionärerna, . berättelser ute från 
missionsfältet, meddelanden om hemarbetet och 
missionsnotiser från olika fält. 

Tidni ngen kostar: helt år kr. 2: 25,. tre kvar
tal kr. 1 : 75, halvår kr. 1: 25, . ett kvartal kr. 
O: 90. 

Till utlandet kostar den kr . 2 : 75 pr. år. 

Prenumeration kan verkställas .på posten men 
. ställer 	der sig ' fördelaktigare för missionen om 
den verkställes . på · vår Exp., Drottninggatan 
SS, Stockholm. 

200 

1175. 

1176. 

il77. 

117S. 
'l1S1 
1182. 
1183. 
1184. 
1185. 
l1S6. 

1091 
'1093. 

1097. 

-1098. 

1126. 

1132. 

1140. 

1141. 
1142. 

1143. 

1144. 

1149. 
1153. 

1154. 

1155. 
1167. 

Kr. 

Särskilda ändamål. 
Onämnd "2/S" till barh. i Sinan 
M. E., o. söndagsskolbarnen i 
BjörkuIla, till Maria Pettersson 
att anv. efter gottf. ......... . 
KinaIänkama, Nkpg, till d :os 
bamh. . ............... " 
"En vän", till J. Hultqvi st att 
anv. enl, överenskommelse . ... 
"Ett tack 11/7", 1 Mos. 35: 3, 
till julglädje för de små i Si
nans bamh. . .. . .. ... . 
Vänner i Lappland, till Dag·ny 
Nordgren, att anv. efter gottf. 
gm V. P., Långsjöby ....... . 
]. o. A. B., till bamh. i Sinan, 
gm A. B., Skellefteå .. . ...... . 
E. Y., till d :o gm d:o ....... : 

A. H., till Lisa Gustafsson för 
" Snöflingas" gosse i skolan .. 
Onämnd, Visby, till de hungr. i 
Kina, gm E. S. . ............ . 
G. G., o. E. A., till lVIaria Pet
terssons bamh. . ............ . 
]. J.. Lugnås, till d:o 
S. J.. Örebro, nödhjälpsmedel 
till Maria Pettersson, Sinan 
D :0, . d::o till Erik Malm, 
-Loyang ..................... . 
J. L., till de nöd l. i Kina 
S. G., Nässjö, till Maria Pet
tersson · att anv. efter gottf. .. 

SINIMS 


"Blomma på 'Mors grav 29 
aug"," ....................... . 

"För missionsarb. , med tack till 
Gud" . ... . .......... . 
]. G. F., Skellefteå. "tack för 
möte med Herren", gm A. B. .. 
G. K., Björköby.............. 
Onämnd. Duvbo, Hab. 3: 17-19. 
E . O., Genvalla .............. 

Mötet i Värna 29/8. .......... 

Koll. i Björksäter ............ 

D:o i Hörstorp, Ö. Ryd . ..... 
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