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(Forts. ) tare. Ej underligt att han kände s ig 
Likväl tog Jesus Petrus till en av sina förödmjukad inför dessa frågor om kär
mest betrodda lärjungar, l Lule 5; lek. Den nya kallelsen var mera om
1-8 läsa vi om Jesu kallelse till med fatt ande än de förra, den g;t1lde' att 
arbetarskap. Den kom mitt i vardagsc vårda lammen, fåren och hjorden. 
liyets uppgifter. Han lydde Mästarens Det· första Petrus fick lära iMästa· 
maning, fastän den stred mot hans er rens skola var barmhärtighet och detta 
farenhet som yrkesmall' Hans Herre träder honom nära, då hans svärmoder 
var värd förtroende, men' Petrus fick blev föremål fÖi" den. :Mark I;, Det 
ett så starkt intryck av sin synd att· behövdes endast ett ord för att Frälsa
lwn ej tyckte sig kunna vara i Herrens ren skulle ställa sin kraft i beredskap 
närhet. Det blir så även för oss, men var han gick fram, han var underbart 
dit möter Herren oss m~d ett ord som barmhärtig. Jesus ville också lära Pe
både Petrus och vi behöva; "Frukta trus att det behöves den kraft som 
icke". Ännu en kallelse fick' Petrus, kommer av stillhet inför Gud. :Marl<. I; 

den tredje, och om den läsa v i i Joh. 35. Jesus gick ut i en öde trakt för att 
21: 1-18. Vi böra betänka, att denna bedja, men Petrus tyckte att Herren 
k~dlelse är ett bevis pi det outtröttliga inte borde hålla sig undan, v. 37~38. 
tftlamod Frälsaren hade med Petrus Jesus . "isar : då på att , det icke var i 
och det förtroende han hade till ho första , hand för att hj älpa sjuka han 
nom. Med sina tre frågor; "Alskar du kommit, utan för att predika evange
mig mer än dessa?" vill Herren föra lium. I 5 kap. får Petrus lära sig att 
Petrus tillbaka till det tillfälle då han vara finkänslig genom Jesu förhå lla n
förklarat; "Om än alla andra komma de till kvinnan som rörde vid hans 
på fall, så skall dock jag aldrig komma mantel, likaså genom hans uppträdan
pä fall". Och dock behövdes det .endast de i Jairi hus. Mfll1ga edarenheter fick 
att en tj änstekvin na sade: "du är ock Petrus göra i gemenskapen med sin 
S{l en av dem", för att han skulie vara Mästare. I Matt. , 14: 26-33 läsa vi 
f~rdig att tre gånger förneka sin Mäs- om lärjungarnas kamp på sjön. De, voro " 



218 SINIMS LAND 25 okt. 1939 

ensamma, men Jesus såg huru de käm
pade, och han kom till dem. Då kom 
vittnesbördet : "Förvisso är du Guds 
Son," Och i Joh. 6: 68, 69· läsa vi Petri 
svar på Jesu fråga: "Herre, till vem 
skulle vi gå? Du har det eviga livets 
ord, och vi tro och förstå att du är 
Guds Helige". Nu hade Petrus avlagt 
en sådan bekännelse att det tycktes ej 
vara mera att lära, men vi skola finna 
att där ännu gömde sig en del beräk
ning bakom. Han och de andra tänkte 
på de troner som skulle stå vid sidan 
av Herrens Jesu tron. Dessa frågor 
lågo kvar hos dem, vi märka det på de
ras fråga till den uppståndne Mästa
ren: "Skall du nu upprätta riket?" De 
tänkte på tronerna, men detta är ej 
vägen, det är istället lidandesvägen, 
som man .måste gå innan man når him
len. Herren ville också fostra Petrus 
i laglydnad och vi se hans I brev 2: 

13- 17, att han ej glömt denna läxa. 
Han fick taga ett steg i tro, då han 
gick att draga upp fisken som i sin 
mun hade en penning stor nog för be
hovet. Ännu starkare undervisning i 
tro fick han. Mark. I l: 20-24. Det är 
ett väldigt ord och man undrar: Är 
det möjligt? Är det inte något villkor 
förknippat därmed? Och det finna vi i 
den 25 v.: "Förlåten!" Där ä r villko
ret. Petrus kommer med sin fråga i 
Matt. 18: "Hur många gånger skall 
jag förlåta min broder?" Jag tror inte 
att Jesus ville begränsa förlåtelsen till 
"sjuttio gånger sju", men han ville pe
ka på att vi behöva söka kärlek från 
Gud som ensam förmår förlåta. Hur 
Herren fortsätter att fostra sin lär
junge läsa vi om i Joh. 13: 12: fota
tvagningen. Vi tycka att nu hade Pe
trus fått en grundlig läxa i ödmjukhet, 
men han har inte lätt att se sin oför
måga, han kommer med ett stort löfte: 
"Mitt liv vill jag giva för dig." Vi veta 
hur det gick. Han förnekade i stället 
sin Mästare. Han rycktes · med av om·· 
givningen, men vaknade upp i förtviv
lan. Men då kom en hoppets stråle, en 
blick från Frälsaren. Han ser på ho

nom med allva r, men också med en 
kärlek som drar honom upp. På sönda
gen får han ett bud: "Gän bort och sä
gen till lärjungarna, och särskilt till 
Petrus". Det var en Mästare som ej 
förkastade honom. Genom vad som an
tydes i Luk. 24: 34. och i I Kor. IS: 5 
förstå vi att Petrus fick ett särskilt 
sammanträffande med Frälsaren. Vi 
kunna förstå vad detta betydde för Pe
trus. Hans budskap i Apg. och i sitt 
första brev kulminerar i talet om upp
ståndelsen. Hur Petrus fullföljde det 
uppdrag han fick, att vårda hjorden, 
kunna vi se något i hans I brev 5: 2-4 
och i Apg. 5. Petrus var sträng i sin 
fostran och rädd om församlingens 
sundhet. Det fick icke smyga sig in nå
got orätt, någon falskhet i den. Men 
även för trollkarlen Simon kunde fin
nas förlåtelse, om han böjde sig i ång
er och bot. Och det är en tröst för oss. 
I Apg. 9: 32 läsa vi om hur Petrus 
vandrade omkring och förkunnade 
evangelium. I 36-46 v. se vi hur han 
fick vara med om detsamma som hän
de i Jairi hus. Det var bokstavligen 
lika, men ej så att Petrus ville kopiera 
sin Mästare, förutsättningarna v.oro 
lika. Resultatet blev också detsamma; 
många omvände sig. I Apg. 10 se vi 
hur Petrus vann en vidgad synkrets. 
Kornelius kallade honom, och han gick 
dit och höll i hans hus en underbar pre
dikan. När Mästaren sade: "Följ mig", 
fick Petrus vägen utstakad för sig som 
Frälsaren skulle gå, och som han ville 
att Petrus skulle följa, och det gjorde 
han. Se vad han säger i sitt I brev 2: 

19, 20. Där är vägen utstakad för alla 
som vilja gå i Mästarens spår. Redan i 
Apg. 4: 1-4 börjar Petri lidande, då 
han och Johannes fängslas. De blevo 
frigivna, men de b!evo åter fängslade. 
Nu kom en ängel och löste dem. Sedan 
uppstod förföljelse, kap. 12: 1- 2. Ja
kob blev mördad och Petrus fängslad. 
Det var nära att han redan då fått ge 
sitt liv: "Men församlingen bad en
dräktigt till Gud för honom." Detta är 
endast några drag ur Petrus historia, 
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hans fostran och de 'lidanden han fick 
genomgå tills han fick lida martyrdö
den. 

Missionsföredragen hade till gemen
samt ämne: Nöd och nåd i missions
arbetet. Det första hölls av doktor Karl 
Fries och handlade om ämnet från 
missionsledningens synpunkt. Det var 
ett rikt, orienterande föredrag. Vi fingo 
följa utvecklingen år från år med dess 
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om ämnet från en hemmavarande mis
sionärs synpunkt. "När nöden hopar 
sig, som den ofta vill göra, i det inre 
och yttre, är det gott att fly till Gud 
och veta att han förmår att hjälpa och 
trösta, och det är nåd", sade han. Se
dan fingo vi verkligen uttömmande 
höra om den nöd och nåd som möter 
en missionär hemma på semester. 

Missionär Nils Styrelius talade om 

På sloffsfrappan i Maurifzberg. Foto: H . Blom. 

rika skiftningar på nöd och nåd. Kan
ske någon förut inte tänkt på, hur nöd
tider på missionsfältet också betyda 
nödtider för missionsledningen. Nu 
fingo vi dock klart se att så är fallet, 
och det kommer att mana fram bön att 
ledningen icke må förlora frimodighe
ten, hur svårt det än kan se ut. 

Fröken Lisa Blom hade fått sig före
lagt att tala om ämnet från en hemal'
betares synpunkt. Vi fingo höra att det 
kostar något även att bli en "hemarbe
tare". Det blir nöd och kamp för att 
våga gå med in i missionens nöd, Vi 
fingo också höra, vilka vägar Gud an
vänder för att ur denna nöd låta nåden 
stråla fram. För mig ringa psalmens 
ord: "Ater för du oss de gamla vägar
na - samfällt böjas knä och höjas 
unga hj ärtan upp till dig." Det är vä
gen även för en hemarbetare, bönens 
och lovets väg. 

:vIissionär Martin Bergling ' talade 

det från en missionärs på fältet syn
punkt. Bl. a. påpekade han att någon 
sagt: "Gud hade endast en Son, och 
han blev missionär. Vår kristenhets 
förste missionär." I hans spår följde 
hans lärjungar och göra så intill vår 
tid, Arbetet går genom nöd, men där 
nöden överflödar, där överflödar nå
den ännu mer. 

På e. m. fingo vi lyssna till bl. a. fru
arna GIga Styrelius och Birgit Bergling 
samt fröken Elna Lenell vilka talade 
om erfarenheter ute på fältet. Det ar 
som om Gud ibland förde de sina hed 
i djup nöd för att få visa sin outsägli
ga nåd. På lördagens e. m. talade frök
narna Margit Andersson och Ella Nils
son vilka hoppas att i år få resa till 
fältet. Det var gripande skildringar 
om kallelse, kamp och seger. Det var 
svar på många frågor och trosstärkande 
berättelser , vi fingo lyssna till. 

Vid kvällsmötena var det olika tala
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re. T 'andläkare J. von Malmborg tala
de en kväll om att vi böra vara villiga 
att lyda, då Gud ger ett tillfälle att 
vi ttna om honom, men det är också vik
tjat att tala med Gud, innan man talar 

b . ' 
om honom . Missionär klartm Berglmg 
talade om bönhörelser, underbara bön
hörelser, dock föregångna av djup, ut
hållig bön. K. F. U. M.-sekr. Erik 
Nilsson talade en kväll om att det nog 
är många som önskade att det funnes 
mera än en väg till Jesus. :Men, sade 
han, jag har kommit till insikt 0111 att 
det finns bara en väg, och på den har 
jag funni t vad jag sökt: Frid med Gud. 
Herr Curt Svensson talade om, hur 
nödvändigt det är att gå tätt intill Je
sus och inte försöka att gå på sidan om 
honom. Han vet vad det är för faror 
som lura vid sidan, om de också ej sy
nas, och hans väg är all tid den bästa 
för oss. P å fredagens kväll talade herr 
Eugen Alm, som också hoppas att i år 
få resa till Kina, om sin kallelse med 
dess nöd och nåd. Kapten O. von 
Malmbol'g vittnade om, hur Gud hjälpt 
honom i ungdomen till hel överlåtelse 
åt Gud. 

Lördagskvällen, det är offerstunden. 
Fröken Lisa Blom talade då till oss, och 
hon började med att säga: Om farbror 
Erik varit här i kväll, hade han säkert 
talat över orden i Sak. 6: 9-I4. Han 
skulle ha talat om vad våra offer en 
gang skola förvandlas till : en krona 
på Oversteprästens huvud, och att han . 
skall ge oss kronor. Detta kan inte jag 
taJaom, men som minnesord vill jag 
ge ordet: "Följ mig!" Är du frestad 
att gå på sidan om vägen? Gör det ej . 
På sidan om vägen går ej vår Frälsare. 
Följ honom I Lämna dig i F r~ilsarens 
händer och låt honom göra det han vi Il 
med dig. 

Ater började denna underbal:a vand
ring fram till offerskålen. Oförgängliga 
värden lades ned. Offer som ej syntes 
eller kunde räknas. De synliga voro 
också överväldigande: 2.028:- kr. 

Vid söndagens högmässa predikade 
pastor Tore Norrby över missionsda

gens högmässotext, Luk. 24: 46-48. I 
kort sammandrag lydde den: När jag 
sökte ett ämne att tala över fick jag: 
Jesus Kristus, Messias l Jag satt och 
såg ut i den fagra naturen och jag tänk
te, vilket bevis på Guds nåd att vi få 
leva i en så vacker värld. Gud kunde ej 
lämna sin skapade värld när nöd och 
död kommit in i den, han måste göra 
något för att rädda den. Då sände han 
si n Son som återlösa re, och nåden kom 
in i nöden. Jag såg ut mot parken, och 
där skymtade ett kapell. Hur kommer 
det sig att det står hår? Jo, det kom 
några hit som drivits av Kristi kärlek 
och hans bud: "Gån ut!" De vore män~ 
niskor, sända av Gud, som offrade li
vet på Guds befallning och det därför 
att det stod ett kors en gång på en 
kulle. Men hade korset varit det sista, 
hade kyrkan ej stått här, men sedan 
kommer den öppna graven. Kristus är 
uppstånden, han lever! Det blev klart 
för mig, när jag såg in genom den öpp
na dörren och såg folk på knä. Här är 
ock den uppståndne med. Jesus Kris
tus, Messias! Vi fråga oss vad som är 
det viktigaste i kristendomen. Det ~ir: 
den levande Jesus Kristus . . Det enda 
som skiljer människorna från Gud, 
oc'h oss från varandra~ är synd. ,Det 
visste Gud, och därför sände han Kris
tus och med honom förlåtelsen. Han 
renar oss, och vi få fri tillgång till vår 
Fader. Gud förl å ter mig och låter mig 
få gemenskap med sig, men allt knyter 
sig samman med Jesus Kristus, :Mes
sias. Vad är det som gör cttt vi clri\'a 
mission, det som ser så hopplöst ut? 
Jesus har befallt det. Jesus har sag t: 
"Gån ut!" Det är det centrala i mis
sionskallelsen och i vår predikan, det 
är att låta Jesus uppstå på nytt i Dl ig, 
att låta honom uppstå därute på mis
sionsfälten i människor, så ha n får 
göra sitt verk och ta dem till sig och 
föra dem till sin Fader. Får Kristus gå 
levande fram hland folken, så att de se 
honom som himmelens Herre som vill 
vara jordens Herre? Hans ära är atr få 
lysa fram genom frälsta människor. 



221 25 okt. 1939 SINIMSLAND 

Före middagen berättade missionär 
:Martin Bergling om förhållandena som 
nu råda ute i Kina. 

På e. m. fingo vi gå fram till det 
dukade nattvardsbordet. Pastor Tore 
Norrbys skriftermål skall sent glöm
mas. Det var så underbart att höra Fa
derns ord till den hemmavarande so
nen: "Allt mitt är ditt." Allt hans är 
vårt, vi få ta emot det, om vi i stället 
vilja ge honom allt vårt. All vår synd, 
brist och svaghet vill han ta och i stäl
let ge oss sina rikedomar: syndaförlå
telse frid och salighet. Och detta härli
ga ~tbyte bekräftades genom att vi i 
nattvarden · fingo ta emot honom 
själv! 

Avskedsmötet stod nu tor dörren. 
Doktor Karl Fries inledde med att tac
ka , först vår kära värdinna, fru Hanna 
Lindmarl<. för all kärlek och omtanke, 
så alla de andra som villigt tjänat och 
glatt oss, ej minst dem som ofta och 
villigt sjungit. Till minnesord fingo vi 
2 Kor. 2: 14-17. Kristus är triumfa
torn, och han för oss i segertåg. Vi äro 
hans fångar, men ändå fria, sådana som 
tjäna honom, ej av tvång men gärna. 
"Det önskar jag er alla, kära unga, att 
Gud måtte få bruka er att sprida hans 
vällukt så att människorna önska bli 
delaktiga därav." 

Gud hade fått utföra underbara ting 
under "veckan". Han hade fått visa 
mill1ga vad han ville med deras liv. 
"Följ mig", hade han sagt, och det svar 
som han längtar efter hade han ock 
fått: "Här är jag". Om detta var det 
många som ville vittna. 

* 
"Veckan" på Mauritzberg ligger 

bakom. Som en sammanfattning av 
allt, som vi där fingo erfara, ville jag 
skriva ordet: "Av hans fullhet hava vi 
ju alla fått, ja, nåd utöver nåd." 

H. B. 

Själar i fara. 

1 septembernumret av "Ljusglimtar 
från Mongol iet" står under ovanstående 
rubrik en maning, som vi låta gå vidare 
till vår läsekrets emedan den äger sin 
tillämpning även på Kina. Maningen 
lyder: "Icke ett enda brev .. fI:ån Mon
goliet når oss, utan att en vadjan nktas 
till missionsvännerna här hemma om 
förbön. Särskilt ha på sista tiden brev 
kommit, som mana till förbön för hårt 
frestade infödda kristna. Deras själar 
stå i fara. 

'En rättfärdig mans bön förmår myc
ket, då den är i verksamhet.' 

'Låten min tjänare Job bedja för 
eder; till äventyrs skall jag. då av nåd 
mot honom avstå hån att göra något 
förskräcki igt.' 

'Bedjen utan återv~indo!' " 
I "Trosvittnet" för den 7 september 

läsa vi en liknande mani ng: "Till för
bön uppmana missionärerna i Kina allt 
Guds folk med hänsyn till förhållandena 
i detta oroliga och av kriget härjade 
land, där de bo. - Läget är så allvar
ligt, anse dessa Herrens sändebud, att 
alla troende böra ansvarskännande och 
enträget bedja Gud, 'barmhärtighetens 
Fader' och missionens Herre, att värna 
om sitt verk, miss1:()nsarbetet, så att 
detta ej förhindras eller nödgas avstan
na. - Dyra missionsvänner, låt oss 
dröja inför vår Fader bakom den 'till
slutna dörren' och jämväl taga oss tid, 
när vi gemensamt bedja, åkalla och an
ropa Gud angående oyanstående böne
ämnen." 

Bönemöten för S. M. K. 

hållas i Stockholm varje tisdag kl. 7 
e. m. i Betesdakyrkan, Floragatan 8, 
och varje fredag kl. 2 e. m. på S.M.K:s 
expedition, Drottninggatan 55. Varmt 
välkomna! 
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Kinalänkarna i Stockholm 

äro torsdagen den 26 oktober kl. 7 e. m. 
inbjudna till Evangeliska Brödraför
samlingens k'jlrksal, Sveavägen 36. Alla 
varmt välkomna! 

KinaIänkarna i Göteborg 

anordna onsdagen den 8 nov. kl. 7.30 
e. m. en bönestund på Libanon, Skolga
tan 2. Ledare: Ti llsyningslärare Albin 
Karlsson. Välkomna' 

LAND 25 okt. 1939 

Missionärsparet Haglunds 
bröllop. 

(Utdrag ur privatbrev.) 

Vår högtidsdag firade vi, som Du 
vet av vårt telegram, i Shanghai den 
30:e juni. Gud gav oss härligt väder. 
En vecka tidigare var det otäckt hett, 
och vi gingo och våndades inför "dagen", 
fruktande att det skulle bli sådant väder 
och kanske hetare då. lvIen det kom ett 

Brudparet Hag'und mel tärna och marskalk samt brudnäbb. 

"Daggryningen", Eugeniahemmet, 
Stockholm, 

anordnar försäljning för missionen i 
Kina torsdagen den 2 nov. Kl. I I f. m. 
andaktsstund, då missionär Aug. Berg 
talar:. Kl. 6 e. m . "Barnens stund". In
träde 25 öre. 

Välkomna att stödja " Daggrynin
gens" arbete' 

Avskedsmöte 
för de utresande ITIlsslOnärerna anord
nas i Evangeliska Brödraförsamlingens 
kyrksal t01'sdagen den 16 nov. kl. 7 e. m. 
Välkomna! . 

uppfriskande regn, och när bröllopsda
gen var inne, kunde vi tacka Gud för 
en sval och vacker dag. En kvad före 
tre kom svenske konsuln till Kina In
landsmissionens missionshem, där den 
borgerliga vigseln förrättades. Sedan 
foro vi i bil till Tyska Kyrkan. Vid vår 
ankomst började kyrkklockan sända ut 
sina vackra malmtoner över Shanghai, 
och till dess musik tågade vi in i kyr
kan, där den vackra kyrkorgelll.S toner 
fyllde templet. Altaret var vackert deko
rerat, och Mr. \Varren, en av ledarne 
för Kina Inlandsmissionen, stod fram
för och inväntade oss. En stor skara av 
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vara vänner hade också kommit för att 
fira högtid med oss. David och Anna
Britta Aspberg gingo först uppför g å n
gen med en korg blommor, vilka de 
strödde ut allteftersom de gingo. De 
voro så näpna och gjorde det så bra. 
Framkomna gingo de och satte sig på 
första bänken meda n vi .tågade upp till 
första trappsteget till altaret. Runa 
Hägg var tärna och Mr. Skinner 
marskalk. De ställde sig vid sidan just 
bakom oss. Programmet var enkelt men 
innehållsrikt. Mr. Warrens värdefulla 
tal och Mr. McGavens underbara solo 
stå för oss som en underbar dröm. Efter 
vigseln tågqde vi ut, blevo fotograferade 
från alla hå ll och kanter och foro sedan 
till Kina Inlandsmissionens missions
hem, dit vi inbjudit vännerna till en 
stunds samvaro samt förfriskningar. 
Tal höllos och sånger sjöngos. Sedan 
bröto vi upp och foro till en "okänd 
ort", innan vi nästa dag gingo ombord 
på ångfartyget "Hunan", som tog oss 
hit till Chefoo, där vi tillbringat ett par 
lyckliga veckor hos det gästvänliga mis
sionärsparet Mair. 

Med hjärtliga hälsningar tillgivne 

Ake Haglund. 

Missionärernas adresser. 

Carl och Ethel Blom, l Swedish Mission, Malte och Ida Ringberg, 
\ Yuncheng, Sha.Frida Prytz, l N. China. Via SiMari a Nylin, I beria and Peking. Runa Hägg. 

Selfrid och Hanna Swedish Mission, Jshih, 
Eriksson, Sha. N. China. Via Sibe}Lisa Gustafsson. ria and P eking. 

lSwedish Mission, 
Estrid Sjöström, } Chiehhsien, Sha. N. Chi-
Dagny Nordgren. na. Via Siberia and 

JPeking. 

Ake och Frances Swedish Mission, 
Haglund, YU1rgtsi, Sha. N. China.}Gösta Goes. Vi a S iberia and Peking.

l Swedish Mission,Gerda Carlen, JHich eng, Sha. N. China. Astrid Håkansson. rVia Siberia and Peking. 

Carl-Gustaf Nordberg, l Swedish Mission. Arne Bendtz, ) 
Hoyang, She.Ida Söderberg, J China. Astrid Löfgren. 

Ingeborg Ackzell. } Swed ish Mission, 
Ta/i, She. China. 

L Hugo och Marie] S d' h"'· .L· d we IS 1vllSSlOn, 
Arvli~ U;ärtberg. f Pncheng, She. China. 

Carl-Johan och Elsie }SWediSh Mission, 
Bergquist, Shanhsien, Ho. 

Ella Dahle. China. 

Erik och Ingrid } Swedish Mission, 
Malm,

Gerda Gustavsson. 	 Loyang, Ho. China. 

Swedish Mission, Maria P ettersson. } S inan, Ho. China. 
China Inland Mission,Joh. och Ingrid 
1531 Sinza Road,Aspberg. } Shanghai W 2 . China . . 

Hemmavarande missionärers och 
hemarbetares adresser. 

Emma Anderson, l 

Aug. och Augusta Berg, I 

Dagny Bergling, 

Dagny-Edla Bergling, Missionshemmet,. 

Wilhelm och Margaret ~ Duvbo, 


Bergling, Sundbyberg 2.I 
Inez Bölling, 
Anna Janzon, 
G. A . Österberg. J 

Rich. och Hildur Anderson, Hovsta. 

Martin och Birgit Bergling, Karlavägen 40, 


Duvbo, Sundbyberg 2, eller S. M. K:s 
exp., Drottningg. 55, Stockholm. 

Morris och Carola Bergling, Torekällgatan 
35, Södertälje. 

Lisa och Hildur Blom, Östbroga, A lvsjö, eller 
S. M. K:s exp., Drottningg. 55, Stockholm. 

Vera Ekborg, Stockholmsvägen IS, Enskede, 
eller S. M. K:s exp., Drot tningg. 55, S tock
holm. 

Nath. och Elsa Engbäck, Lindhem, Vedum. 
Mimmi Folke, Sigurdsvägen 44, Nockeby. 
Anna Hahne, Arklimästareg. 22, Karlskrona. 
Maria Hultkrantz, . Essingeringen 35, Es

singen. 
Judit Högman, Drömstigen 28, Appelviken. 
Elna Lenell, S. M. K: s exp., Drottningga

tan 55, Stockholm. 
Martin och Anna Linden, Igeldammsgatan 16, 

Stockholm , eller S. M. K :s exp. , Drott 
ningg. 55, Stockholm. 

Thyra Lindgren, S. M. K :s exp., Drottningg. 
55, Stockholm. 

Maja Lundmark, S. M. K:s exp., Drottningg. 
SS, S tockholm. 

Svea Pettersson, Avmätaregatan 17, Stureby, 
eller S. M. K:s exp., Drottningg. 55, Stock
holm. 
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Nils och Olga Styrelius, S . M. K:5 exp., 
Drottningg. 55, Stockholm. 

Hent"ik och Hilma Tjäder, Nobelvägen 86, 
Malmö. 

Hanna Wang, S. M. K:s exp., Drottningg. 55, 
Stockholm. 

Ebba Viden, S. lVI. K:s exp., Drottningg. 55, 
Stockhol-m. 

Försäljning. 

Syföreningarna i Stockholm för 
Svenska :Missionen i Kina a nordna ons
dagen den 29 november försäljning till 
förmån för Missionen på K.F.U.K:s 
lokal, Brunnsgatan 3. Försäljningen 
börjar kl. 10,30 f. m. Andaktsstunder 
:hållas kl. 12m. och 7,30 e. m., kl. 12 
talar missionär August Berg och 7,30 
missionsföreståndare 111artin Linden. 

Gåvor, även in natu ra, mottagas tack
samt under nedanstående adresser samt 
på S.M.K:s exp., Drottningg. SS· 
Doktorinnan jVlaria Berg, Hantverkare

gatan 28. 
Fröknarna M. och N. Cavalli, Oster

malmsgatan 72, 4 tr. 
T'ru Betl Fries, Soltäppan, Storängen. 
Fru H anna H allström, Odengatan 26. 
Fru JuditHögman, Drömstigen 28, Äp

pelviken. 
Fru l11ina Johansson, Auravägen 10, 

Dj ursholm . 
Fröken Tekla Lilljeqvist, Norrtullsga

tan SS. 
Fru Olga Magnusson, Garvare Lundins 

Gränd 3. 
Fru Mary von 111almborg, Engelbrekts

gatan 13. 
Fru Beda Redell, Hälsingehöjden 9· 
Fröken Thyra Sandstedt, Vesslevägen 

40, Alsten. 
Fröken Sigrid Sucksdorlf, Igeldamms

gatan 16. 

Överstinnan Louisa Tottie , Storängen. 
Fru Karin f;VennerströJn, Lidingö. 

Gåvor avsedda för "KinaIänkarnas 
bord" mottagas på S.M.K:s exp., var
vid särskilt bör angivas, att gåvorna 
äro avsedda för detta bord. 

Hans Stjärna i Östern. 
36:e ärg. 


Redigerad av Erik Folke. 

Innehå llsförteckn ing: 


Jul. Av kyrkoherde Valdus Bengtson. 

Prins Oscar Bernadotte - 80 å r. Av 


doktor Karl Fries. 
Vad sker? Av missionsföreståndare 

Erik Folke. 
"Rosorna vid vägen". Av missionär 

August Berg. . 
Minnen. Av fröken Hitdur Blom. 
Sändebud till Sinims land. 
Ögonblicksbilder. Av missionär Carl F. 

Blo·NI. 
Li Johans budskap. Av fru Mimmi 

Folke. 
Då glädjen kom. Av fru Olga Styrelius. 
I tiggar- och flyktingläger. Av fru Ing

r·id Aspberg. 
Såsom anletsdrag kunna tala. Av mis

sionär Carl-Gustaf Nordberg. 
Lilla ovälkommen. Av fru Hanna Eriks

son. 
Hurudan död skall du dö? Av fröken 

Vagny Nordgren. 
Min mor. Av pastor Petrus Hsi. Över

satt av mi ssionssekreterare l11artin 
Linden. 
Rekvireras frän Svenska Missionens 

i Kina Förlag, Drottningg. 55, Sto.ck
holn't. Pris häft. 1: 50; kart. 2: ~; 
ldotb. 3: -. Vid köp av minst 5 ex. läm~ 
nas 25 % rabatt. Ej fraktfritt. 

INNEHÅLL: 
Mauritzberg 1939. - Från R~d . o:h Exp - Missionärsparet Haglunds bröllop..- Missio.' 
näernas adresser. - Hemmavarande missionärers och hemad:etares adresser. ~ ·Försäljning. :..-

Hans Stjärna i Östern. . 

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim''.. Stockholm. 
Telefon: 1044 59. 105473. Postgirokonto n:r 50215.. 

Stockholm 1939. Boktr. A,'B. P. A. Palmers Eftr. 
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A~SVARIG L.:TGIVARE: M. LINDEN. 

HELGONSKARAN. 
"l h"ven kommit till Sions 

berg och den leva nde Gudens 
st~d, det himmelska Jerusalem, 
och till änglar i mångtusental , 
till en högtidsska r a och försam
l i ng il v förs t födda söner som 
äro uppskrivna i himm elen, oc h 
till en doma re, so m är allas Gud 
och til,l, fullkomn ade rät tfä rdiga s 
(Indar. 

H ebr. 12: 22, 23. 

.. "Med fullkomnade rättfärdigas an
dar menas gamla förbundets heliga. De 
hava fullbordat sitt lopp. Den gudom
liga nåden har såsom fostrarinna i 
dem fullbordat den gudomliga vishe
tens och kärlekens syften. Varje tro
ende kallas bort från jorden i det rätta, 
bestämda ögonblicket. Det lämpliga 
måttet av sorg och frestelse, av upp
levad erfarenhet och arbete är då fyllt. 
Frigjorda :från syndens och från dö
dens kropp, inträda de med ens i den 
mera omedelbara och, få vi säga, med
vetna gemenskapen med Gud. De äro 
'fulIkomnade', de hava uppnått slu

tet på färden och striden och äro fria 
från synden. De kallas 'andar', eme
dan de ännu vänta på uppståndelsen. 
I en mening äro de icke fullkomnade 
'utan oss' före Kristi andra tillkom
melse; i en annan mening hava de, då 
det icke är något sående och verkande 
och ockrande med punden bortom 
graven, nått sitt slutmål. Det gamla 
förbundets hädangångna heliga äro nu 
hos Herren, på vilken de trodde så
som den komm,mde Frälsaren; och vi 
föras in i gem('mskap med dem, emedan 
vi hava kommit till 'Nya förbundets 
medlare'" (Saphir). 

Så nära stå den stridande skaran 
på jorden och den triumferande ska
ran i himmelen varandra. Och till 
denna sista skara få vi nu ej räkna 
blott de troende under det gamlq för
bundet utan jämväl även de många, 
som sedan Jesu ankomst i köttet i 
tron på sin Frälsare gått över grän
sen. Så ha vi då alla sådana, som i 
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livet stått oss nära, ibland dem. Him
melen har kommit jorden nära, och 
ju närmare pilgrimen kommer må
let, desto starkare förnimmes den 
kraft, som drar uppåt. 

På allhelgonadag, då våra tankar 
så naturligt och gärna gå till högtids
skaran däruppe, är det synnerligen 
gott att !få på nytt stanna inför den 
grund, på vilken Guds folks frälsning 
vilar, och den väg, på vilkel1J Herrens 
heliga nå fram till målet. 

Aposteln hänvisar i detta samman
hang till "stänkelseblodet, som talar 
bättre än Abels blod" och i U ppb. he
ter det om denna samma högtidsskara, 
att de tvagit sina kläder och gjort 
dem vita i Lammets blod. Det är 
L a m m e t s blod, det är försoningens 
blod, som är grunden för deras fräls
ning. Det är genom att i tro taga sin 
tillflykt till detta blod, som tillträdet 
blivit dem givet till den stora härlig
heten. 

Här se vi, vilket oändligt värde blo
det besitter för syndare. Därför att 
blodet är Lammets blod, är det ett 
fullgiltigt försoningsmedel. Och det 
är Jesus själv, som gör det gällande 
inför nådastolen i Guds allraheligaste. 
Sålunda blir Guds tron eOn nådastol 
för var och en, som tager sin tillflykt 
dit. Ingen förlåt stänger nu vägen, 
ingen fördömelse hotar en själ, som 
kommer på grund av det blod, som är 
utgjutet för all världens synd till en 
evigt gällande försoning. 

Det heter om den skaran, <ltt de 
tvagit sina kläder och gjort dem vita 
i Lammets blod. De hava i tro tagit 
emot den rening, som blodet giver, 
och de hava iförblivit under det re-

LAND 10 nov. 1939 

nande blodet. De hava låtit Herren 
genom Anden utföra sitt renande, hel
gande verk i sina själar. Den väg, de 
gått, har lett genom en oren, syndbe
smittad värld, och i sina egna hjärtan 
ha de ofta känt förorenade böjelser 
uppstiga, men de hava troget hållit 
till vid reningskällan, och därför äro 
deras kläder ändå framme vid resans 
mål glänsande vita. Där stå de nu 
som ojävaktiga vittnen på vad Herren 
förmår, då han får frälsa en syndare. 
"Han kan tillfullo frälsa dem, som 
genom honom komma till Gud." Hebr. 

7: 25· 
Vägen, som dessa heliga hava gått. 

är vår väg. Det är en ökenväg. Den 
är för mången en lidandets väg. För 
mången är den ock en mödans och 
försakelsens väg. För alla är den en 
väg, på vilken tron prövas, men ingen 
enda lämnas att ensam gå den vägen. 
Den gode Herden går där alltid ' före 
sina får ända fram till det stora fåra
huset. 

Vi hava i denna skara, som nu är 
hemma hos Herren, en dyrbar vittnes
skara. Den vittnar för oss om att den, 
som tror på Jesus, aldrig kommer på 
skam, den utgör också vittnen, som 
följa oss, som ännu belfinna oss på 
livets vädjobana, med största intresse. 
Må vi löpa så och kämpa så, att vi 
ock nå målet, att de med oss och vi 
med dem bliva helt fullkomnade då, 
när den stora dag randas, på vilken 
vår Frälsare kommer för att förhär
ligas i sina heliga och beundras i alla 
dem, som tro. 

E r i k F o l k e. 

(Ur Nli ss ions tidnin gen Sinim s La nd 
J92 9 0 

) 
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Prins Oscar Bernadotte 80 år. Viktor Wisborg 70 år. 

Prins Oscar Bernadotte. 

Inom kort - d. 1 S dennes - fyller 
prins Oscar Bernadotte åttio år. Med 
an ledning d~ira\' innehåller vår iulka
lender "Hans Stjärna i östern" e~ arti
kel om honom , men då icke alla Sinims 
Lands läsare torde komma att se den, 
;lr det på sin plats att även här ägna 
en hyllniIlg åt denne trofaste och offer
vi llige vän av vår mission . Han och 
hans gemå l ävensom grevinnan Maria 
deltaga ofta i våra årsmöten och sam
mankomster av ski lda s lag, och vi veta 
att de bära Vrlr sak på bedjande hjärtan. 
Det händer icke så sällan att pri nsen 
kommer upp på expeditionen för att 
över lämna ett bidrag, och dft tar han sig 
vanligen tid till ett ingående samtal, 
som tydligt visar att han med kärleks
full omtanke följer missionens gång på 
de olika stationerna och dem som äro 
dess b ~irare. 

För detta och all a nnan kärleksbevis
ning ville vi i anledning av bemärkelse
dagen få framb~ira vår t ödmjuka och 
varma tack och vår tillönskan om Guds 
rika vä lsignelse över dagar som komma . 

Disponent V. Wisborg. 

Den 18 november fyller Ingenjör Vik
tor Wisborg, Malmö, 70 år. Svenska 
Jvlissionen i Kina vill på detta sätt 
bringa s in mi'1J1gå rige trofaste vän, som 
ock sedan 1927 varit en medlem av dess 
kommitte, sin varma och hjärtliga hyll
ning. 

Ingenjör Wisborg är född på Vi
singsö. Han besitter också något av sitt 
landskaps glada och hurtiga väsen och 
5ega outtröttliga arbetskraft. För åt
skilliga år sedan var han anställd vid 
Jönköpings Mekaniska Verkstad. Där
ifrån flyttade han sin verksamhet till 
Malmö. I Jönköping utmärkte han sia 
särskilt för stor skicklighet i båtbygg~ 
nad och blev av sin ledning ofta sänd 
upp ti 1\ Lappland för att där introducera 
för dess många sjöar himpliga båtar. 
Från norr till söder har vår vän farit 
C)ch även till fjärran östern har han~ 
verksamhet sträckt sig. När vännen 
Viktor Wisborg fick s in kärlek till Kina 
väckt är väl ganska svårt att här säga, 
men att det var i Jönköping torde vara 
alldeles säkert. Han sFilv, hans maka 
och barn, tillhöra i sann mening "Kine
sernas vänner". I Jönköpingshemmet 
samlade.s dessa ofta och i det gästfria 
hemmet i :Malmö fortlever traditionen. 
Vi ~iro övertygade Gm att denna kärlek 
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skänkt dem själva mycken välsignelse, 
och vi utbedja på den betydelsefulla hög
tidsdagen Guds rika vä lsignelse över 
jubilaren och hela hans hus . Ps. 100: 5· 

August Berg. 

Bönemöten för S. M. K. 

hållas i Stockholm varje tisdag kl. 7 

e. m. i Betesdakyrkan, Floragatan 8, 
och varje fredag kl. 2 e. 111. på S.M.K:s 
expedition, Drottninggatan SS. Varmt 
"älkomna! 

KinaIänkarna i Stockholm 
samlas torsdagen den 23 november på 
S.M.K:s expedition, Drottninggatan 55, 
l,/' 7 e. m. Vällwrnna' 

Avskedsmöte 
för de utresande missionärerna anord
nas i Evangeliska Brödratö/'sarnlingens 
Izyrksal, Sveavägen 36, Stockholm, iors
dagen den 16 november kl. 7 e. m. För
utom fil. d:r Karl Fries, som leder mö
tet, medverka de utresande missionä
rerna: Nils och Olga Styrelius, Elna 
Lenell, Hanna Wang, Ebba Viden och 
Maja Lwnd111ark. Efter det egentliga 
mötet samkväm med servering mot van
lig avgift. Alla hälsas varmt välkomna! 

Kinamöte i örebro. 
I örebro anordnas möte tör Svenska 

Missionen i Kina den 25 och 26 nov. 
Missionär A'ugust Berg medverkar. Se 
vidare annons i örebrotidningarna! 

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

Kina anordnas av syföreningarna för 
denna mission på KF.U.K:s lokal, 
Brunnsgatan 3, onsdagen den 29 nov. 
Vi hänvisa till utförligare meddelande 
härom på annat ställe i detta nummer 
av vår tidning men vilja även här på 
det varmaste anbefalla försäljningen åt 
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missionsvännernas kärleksfulla håg
komst. Mii. så många som det kunna 
besöka den , och . ma den framför allt 
ihågkoil1mas i förbön! 

Från sekretariatet. 

Käre Vän! 

Hemma i Nu mi'lste jag för
söka ber~itta litet, somSverige 
kanske intresserar Dig: 

Vi äro som mission obeskrivligt tack
samma till Gud för öp[)na dörrar och 
tillf~illen till tjänst: Diirför är det en 
O'lädie att m;'tnga av oss kunnat få resa 
för ·missionen. Martin Linden är, när 
dessa rader komma i tryck, på 10-12 

dagars resa i Jämtland. Lisa Blom bör
jade fredagen elen 20 okt. en tre veckors 
resa till platser i Småland, Skåne, V~is
tergötland och Göteborgstrakten. Mar
tin Bergling fick helt nyligen besöka 
Kristinehamn, Ljungskile och Göteb0rg. 
Gustaf österberg har avslutat en upp
muntrande resa på cirka 14 dagar i 
östergötland, Småland och Västergöt
land. :Morris Bergling har för K .F.D.M. 
besökt ett par platser i mellersta Sve
rige. - överallt ha vi mötts av kärlek 
och förståelse för missionen. 

En liten språkskola har upprättats på 
Duvbo. Det är våra tre missionärskandi 
dater, som i höst ej kunnat utresa till 
Kina, samt en från Helgelseförbundet, 
som där ' under Vilhelm Berglings led
ning och "'för honom, Margaret Berg
ling samt Birgit Bergling studera kine
siska och Guds Ord. 

De utresande Nils och Olga Sty-
missionärerna rel i us äro för närva

rande på en avskeds
resa till släktingar och vänner i västra 
och södra Sverige. Hanna \Vang besö
ker några platser i Väster- och Norr
botten före packningen. Elna LenelI av
bröt den 16 oktober sin resa för L.M.F. 
för att resa till hembygden för avsked 
och packning. Ebba Viden besöker 
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platser i Srriåland, Öste:götland och 
Närke före avfärden. Maja Lundmarl~ 
har också avslutat sina resor för att l 

SkeIlefte~l packa för Kina. A ll a ?es:.a 
sex vänner behöva våra varma forbo
ner om frimodighet och kraft för av
skedet och resan samt uppgi fterna i det 
o lyckl iga, sönders l i tna Kina. 

Genom brev ha vi 
Ute i Kina hört att Erik och Ing

rid Malm , Gerda Gus
tavsson samt lille Carl-Olof Bergquist 
hoppades kunna lämna Loyang för att 
söka komma till kusten och sedan resa 
till Sverige. - Gösta Goes är nu 1'lter
stäl ld efter sin svåra sjukdom i somras. 
- - Marie Linder är klen och vistas i 
Shensi · huvudstad, Changan. - Ida 
Ringberg synes ej heller vara starl~ . 
Så långt vi veta ~iro de andra friska, 
men mvcket slitna. Trots meddelanden 
om or~ i Shansiprovinsen synes läge t 
på vårt Lilt där vara sådant att Sel
frid och Hanna Eriksson, Dagny Nord
aren och troligen även Runa Hägg kun
~at tillrådas resa fr1'lnkusten till fältet . 

Ej mindre än 2 .000.000 mä.nniskor i 
Tientsin och trakten cl äromknng sagas 
o'enom de stora regnen i slutet , av 
~ugusti och början av september l:a 
mist bi'tde sina hem och möjligheter ttll 
uppehälle. Dessa skyfal lsliknande rei?n 
ödelade även bitvis järnvägarna, varfor 
' " ra missionärer Frances och Ake Hag
lund blevo förhindrade att i planerad 
tid återvända fr ån kusten till missions
fältet, dit de dock sedan lyckligt an
länt. 

Vi känna starkt behov av att bedja 
om förböner för arbetet därute att trots 
I<rig och påfrestningar det andliga sam
arbetet ej måtte ta skada. 

Om andra Brittiska och Ut-
missioner ländska Bibelsällska

pets inkomster voro 
Pund 376,°7 I under det verksamhetså r, 
som avslutades den 31/3, 1939. Sum
man är något mindre än under föregå
ende å r, men verksamheten har fortgått 
som förut. På grund av dåliga förbin-
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delser i Kina trvcktes Bibeln eller delar 
därav på ett flertal tillfälligt upprät
tade tryckerier. A venså inköptes ett fler
tal lastbilar och personbilar för fors
lina av Guds ord till trakter i nord-o . 
västra Kina, som på grund av kng an
nars ej kunde nås , - Ev. Fosterlands
stifte lsen har glädjen att i dagarna till 
Indien sända tvenne av sina missionä
rer: fröken Lydia Sandberg och fröken 
Ingegärd Ivarsson. - Sv. Nlissionsför
bundet beräknar under novembe r månad 
till Kina kunna sända missionär och fru 
Kanger, missionär och fru Ström samt 
missionär Eskil Ryden. - Svenska 
Baptistmissionen hoppas snarast kunna 
bereda möjlighet för l11ission~irerna Eric 
Thoong och Thora Eriksson att resa ut 
till Kina . Miss ionärerna J. E. och Anna 
Lindberg, Kina, ha efter 4S-årig tjänst 
inlämnat sin avskedsansökan. - Re
sande Köpmäns Kristliga Förening 
(R.K.K.F.) har under de senaste 20 

åren försett 7,500 hotellrum med Biblar. 
Dessutom underhålla de en missionär i 
Kongo och en i Mongol iet. 

Att Gud lagt Kina på många troen
des hjärtan framgår ganska tydligt av 
följan'de {ntressanta jämförelse: Av 15 
protestantiska missionssällskap i Sve
rige ha ej mindre än I2 verksamhet i 
Kina (inberäknat Mongoliet). I denna 
jämförelse ingå ej Den kristna Buddist
missionen eller Pingstväckelsens olika 
missioner. De sist nämnda arbeta såsom 
fria, smärre missioner inom fem oli ka 
provinser i Kina och Mongoliet. Må vi 
nedbedja Guds rika välsignelse över all 
denna missionsgärning. 

Låt oss med frimodighet gå framåt 
i gärningen för Guds rike. Må det riket 
snart nå alla länder i världen. "Sade jag 
dig icke, att om du trodde, skulle du få 
se Guds härlighet?" - "Skulle något 
vara så underbart, att Gud icke för
mådde det?" 

Med hjärtliga hä lsningar från' Din 
vän, som är tacksam för att få vara med 
i Guds rikes stora arbete: missionen! 

Martin Bergling. 
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Ett fyra veckors besök i Yung" 
tsi Sila. 

Yuncheng, Shansi, den IS augusti 1939. 

Kära Vänner. 

För några dagar sedan kom jag hem 
från fyra veckors vistelse i staden 
Yungtsi, alldeles i sydvästra hörnet av 
Shansi, vid Gula flodens stora krök. 
Varken att jag .besökte staden eller att 
jag var den ende europeen där de vec
korna var något' jylärkvärdigt i och för 
sig, men anledningen till att jag näm
ner det är, att det var första gången 
uncler de gångna två krigsåren som jag 
lämnat Yuncheng. På grund av förhål
landena är det mycket riskabel t att röra 
på sig, och att passera Gula floden till 
någon av de i Honan eller Shensi be
lägna svenska missionsstationerna är 
absolut omöjligt, synes .det. Att fru Hag
lund lyckades, anse vi såsom ett Guds 
särskilda ingripande. Kina Inlandsmis
sionen uppmanar också sina medlemmar 
att ej i onödan begiva sig ut på resor; 
ty än är det en svårighet eller olycka, 
än är det en annan, som inträffar, och 
den som reser vet icke om det någonsin 
går att vända tillbaka. 

Att jag kom iväg från min tvååriga 
fångenskap, berodde på en kamrats irå
kade sjukdom. Då staden Yungtsi ända 
till för några veckor sedan saknat post
kontor sedan kriget nådde dessa trak
ter, har det varit svårt att hålla uppe 
kontakten mellan Yuncheng och de två 
ensamma bröderna där, Haglund och 
Goes. Och när Haglund reste den nu
mera långa och riskabla vägen till 
Shanghai för att gifta sig, var det med 
en viss oro vi tänkte på den ensamme 
Goes. Sedan fingo vi i början av juli 
ett brev, som på något sätt krånglat sig 
hit. och han sade däri, att han var sjuk 
i dysenteri. Missionär Blom befann sig 
tillfälligt i den lilla staden Chieh-hsien, 
17 km. från Yuncheng, och han sände 
mig ett meddelande, att vi skulle för
söka att få Goes till oss här, eftersom 
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dysenteri ar en besvärlig åkomma och 
ofta kostat den angripne hans liv. Jag 
gick till de båda kinesiska kristna lä
karna och frågade, om någon sjukvår
dare kunde resa och hämta honom. Nå
gon sådan fanns emellertid ej att få, men 
den sympatiske d:r Hå erbjöd sig resa, 
då det kanske vore nödvändigt att giva 
några injektioner före färdens anträ
dande. Det är alltid trevligt att ha med 
den mannen att göra, ty dels är han 
mycket grundlig och samvetsgrann, dels 
har han sedan många år tillbaka haft 
med oss missionärer att göra; hans för
äldrar dödades under boxarupproret, 
och gossen omhändertogs av missionä
rerna och har · fått sin läkarutbildning 
på missionssjukhus. 

Det var sent på eftermiddagen när 
jag talade med d:r Hå, och då det ford
ras pass även för den all ra kortaste resa, 
blev nu frågan om vi kunde erhålla 
ett · respass. - - - Doktorn kunde 
slutligen få pass men måste bereda sig 
på att stanna, tills patienten blivit frisk 
igen. En dysenteripatient tilläts ej att 
resa med tåg. D:r Hå kunde emellertid 
i dessa farliga tider ej resa ensam. Nästa 
morgon, långt före dagningen, vaknade 
jag med det bestämda medvetandet: Du, 
Malte, bör följa med på resan, och det 
a v flera skäl. - N u skulle det bli för 
långrandigt att berätta om allt, som 
skedde, när det andra passet skulle ut
verkas. Jag fick det, men då hade tåget 
för dagen för längesedan gått, och vi 
måste vänta till nästa dag, söndags mor
gon. För exemplets skull är det ej roligt 
att färdas den dagen, men här gällde det 
ju en sjuk persons bästa. Vi reste därför 
på söndags morgonen. Men när vi huno. 
nit 13 km. stannade tåget ; det hade 
regnat starkt på natten, banvallen var 
översvämmad; tåget backade tillbaka 
till Yuncheng. 

Det dröjde till torsdags morgon, innan 
banan blev klar! I detta land får man 
öva sig i tålamod. Men glada voro vi, 
när vi den dagen kommo fram till 
Yungtsi och funno patienten vara vid 
liv ~ han k u n d e . ju ha dött under 
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den långa väntanstiden. Men Herren 
hade lagt det på befälhavarens hjärta 
att till den ensamme missionären sända 
en mi Ii tärläkare , som undersökt ho
nom och funnit ut, att det ej var dysen
teri Goes led av utan heriberi; injek
ti9ner hade givi ts, vilka eljest endast 
finge givas det högre arme-befälet, en
ligt läkarens utsago. Efter ytterligare 
tre dagars behandling var Goes så pass 
mycket bättre, att fyra män fingo bära 
honom i bärstol till tåget, och på grund 
av läkarens skriftliga intyg om sjukdo
mens beskaffenhet utskrevs pass och bil
jett för militärtåget. I d:r Hås sällskap 
reste Goes in till Yuncheng för vidare 
vård. 

Själv stannade jag i Yungtsi på kine
sernas begäran. När utlänningen är 
borta, är det större risker för missions
stationen, och dessutom ville man gärna 
ha en tids hibelstudium i lugn och ro, 
utan att de dagliga uppgifterna skulle 
åsidosättas. Tjugo vardagsmorgnar sam
lades sedan ett 20-tal troende kl. 6.30
7.30 omkring ämnet: "Kristi tillkom
melse". - - - Om vi ej tillmötesgå 
den längtan som nu finnes i tiden, att 
undervisas i dessa ämnen, passa irrlä
riga grupper på att med sina tidskrifter 
och på annat sätt så ut ogräs. - - 

Med hjärtliga hälsningar från min 
hustru och mig. 

Eder Malte Ringberg. 

Piteåveckan 1939. 

Med vilken glädje hade vi icke sett 
fram emot den dag, då vi skulle få hörja 
en "vecka" i Piteå! När vi fingo göra 
<ietta, var dock vår glädje blandad med 
vemod. Vi fruktade för budet om vår 
missionsföreståndares hemförlovning 
under dessa dagar, men vi förskonades 
därifrån. "Veckan" samt efterföljande 
möten i Skellefteå fingo avslutas utan 
sorgebudet. Sedan kom det! 

* 
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Vi, en liten skara som kom till Piteå 
dagen innan "veckan" började, fingo 
vara med om en gripande "invigning" 
på kvällen. Länkskaran samlades då till 
en bön- och tacksägelsestund, och de 
sista anordningarna för "gästernas" 
mottagande avslutades. Här hade varit 
mycken hön i verksamhet, och vi ha en 
bönhörande Gud som mötte oss med 
rik välsignelse från första stunden. Mis
sionshuset hade välvilligt ställts till 
vårt förfogande för mötena, och vän
liga händer hade prytt det med flaggor, 
björkar och hlommor. E:tLsärskilt böne

. rum var iordningställt Dessutom stod 
Kyrkan öppen alla dagarna. för enski ld 
andakt, vartill den också flitigt använ
des. 

Vid välkomstmötet på torsdagskväl
len talade kyrkoherde V. Strömgren 
med ledning av orden i Fil. I :1- 7. "Av 
dessa apostelns ord vill jag som häls
ningsord få taga några tankar ur den 
6 v.: 'Och jag har den tillförsikten, att 
han som i eder har begynt ett gott 
ver.k, han skall ock fullborda det, intill 
Kristi Jesu dag'. " Med dessa ord bör
jade kyrkoherden och fortsatte sedan 
att tala om Pauli frimodighet, vilken 
särskilt kom till synes i brevet till Filip
perna, och han fortsatte: "Det är något 
a v denna frimodighet och trosvisshet, 
som Anden vill lära oss och som vi alla 
behöva lära. Väl är det så, att vi i våra 
dagar ha andra svårigheter än Paulus 
att kämpa med, men därför är det ej sagt 
att Paulus' svårigheter voro mindre. 
Och vi ha precis samma orsak till glädje 
som han . Det är icke du eller jag som 
ha utvalt Gud, utan han har utvalt oss 
och bestämt att vi skola gå åstad och 
bä ra frukt, ja, bära ut evangeiii frukt, 
som växte på korsets trä och blir be
ståndande." - - 

"A Piteå stadsförsamlings vägnar 
hälsar jag Eder välkomna till oss, ni 
som. från när och fjärran, från stad 
och bygd samlats hit för att gemensamt 
inför Gud mottaga kraft till fortsatt 
arhete, ökad frimodighet och trosviss
het. Så ställa vi oss inför Gud, all väl
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signelses givare, och bedja ned hans 
välsignelse över dessa · dagar". Med 
dessa ord avslutade kyrkoherden sitt 
,iarma och innerliga anförande. 

Efter en körsång talade fru Dagmar 
Strömgren å Piteå "Kinalänkars" väg
nar, hälsade oss varmt välkomna och 
önskade att vår "vecka" måtte bliva en 
högtid för oss alla. 

Fröken Lisa Blom talade därefter om 
den glädje och tacksamhet, som vi inom 
Missionen känt över att få komma till 
Piteå och ha en "vecka" . Hon tackade 
också för de varma välkomstorden och 
framförde en hälsning fr ån missionsfö
restånda re Folke. "Han bad Gud", sade · 
hon, att var och en som kommit hit 
mtltte stå inför Jesus Kristus själv, och 
han bad, att när vi stå där, vi mä få nåd 
att ta emot just det han vill säga och 
giva oss". 

Missionssekreterare M artin L inden 
uttalade si n glädje över att il ter vara 
i Piteå. Ar 1924 kom han för första 
gången till denna stad, och varje gång 
han sedan kommit hade han alltid mötts 
aven vän, som nu ej syntes, överlärare 
K. A . Renqvist. Saknaden efter denne 
vördade vän var nu stor, men med tack
samhet och glädje tänkte vi på hans in
sats i arbetet. - - - "Må det bli en 
~'erklighet att Herren fär helt makt med 
oss stund för stund, så att denna 'vecka' 
får bli vad Gud ämnat den till". Efter 
dessa ord följde den sedvanliga presen
tationen, och "Piteå-veckan" var börjad . 

Morgonbönerna under "veckan" led
des av fröken Lisa Blom och texterna 
voro: Ps. 8I:rr "Låt din mun vitt upp, 
så att jag får uppfylla den." Ps. 32: 8 
"Jag vill lära dig och undervisa dig om 
den väg du skall vandra." Ef. I: 3, 4 
"Välsignad vare vår Herres, Jesu Kris
ti, Gud och Fader, som - har utvalt 
oss - att vara heliga och ostraffliga 
inför sig." Luk. 21: 19 "Genom att vara 
ståndaktiga skolen I vinna edra sjä
lar." "Gud är här", sade fröken Blom 
bl. a., "för att giva oss vad våra hjärtan 
längta efter och behöva. Han är här för 
att lägga en lovsång i vår mun. 'Låt din 

mun vitt upp' , tag emot vad Gud har 
att giva. Men Herren vill också lära 
os~ och undervisa oss. Det ä r ej vi som. 
skola göra något, det är han. Vi få 
lägga vår svaga hand i hans, och han: 
skall leda oss den väg han vill att VI 
skola vandra. Gud är också här för att 
välsigna oss. I Guds välsignelse inn~
slutes allt vad vi behöva, du och jag. 
Men om vi taga emot allt detta, vad 
hjälper det oss, 0111 vi icke hålla ut. Må. 
vi hå lla ut intill slutet, stfll1daktigt, då 
ha vi löftet om att vinna våra själar." 

Bibelstudierna leddes av mission s
sekreterare jJ;j artin Linden. Ämnet var: 
Väntan efter Herren. "Otåligt i stället 
för tåligt väntande pil Kristus visar sig, 
om vi tänka efte r, att vara orsaken ti II 
en icke ringa del av våra misstag .och 
svårigheter". Så började detta upplysC\n
de och inträngande bibelstudium. TC\la
ren fortsatte ;" Jag kan ej behandla ;lm
net uttömmande men ville så gärna ge 
litet urpslag för oss var och en till fort
satta studier härom". De olika dagarna 
behandlades ämnena: r. Nägra exempel 
på otålighet hiimtade ur Bibeln . 2. Vad 
som menas med väntan efter Herren . 3. 
Resultat av denna väntan och 4. Väntan 
på Jesu Kristi uppenbarelse. 

De första exemplen på otålighet häm
tades ur gamla tes tamentet. I 2 Mos. 
6: 6-9 läsa vi löften ti II Israels barn 
om att Herren skulle föra clem ut från 
träldomen i Egypten. Det var outsägligt 
rika löften, men i v. 9 läsa vi om Israel s 
barn : "De hörde icke på Mose, av otå
lighet". De voro i fruktansvärd nöd och 
behövde ett glatt budskap, men de voro 
för otål iga för att kunna taga emot det. 
Känna vi igen oss, och se vi ej hur otå
lighet kan hindra oss från att lvssna 
till det glada budskap, som Gud -har i 
beredskap åt oss? - 14Mos. 21: 4 läsa 
vi om Israels barn, som voro på väg 
mot löftes landet : "Men under vägen 
blev folket otåligt" . De hade nyligen 
varit i strid, fått edara hjälp, g ivit ett 
löfte och infriat det, men blevo otåliga. 
De voro icke i någon verklig nöd, och 
ändå började de tala emot Gud, emedan 
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de voro otåliga. Det är fruktansvärt om 
vi komma in i det sinnelaget. Deras otå
lighet denna gång stod i samband med 
det dagliga brödet, och även vi behöva 
lära taga emot det med tacksamhet, även 
om det ej är såsom vi önskat. I T Sam. 
T3 : I-q se vi hur det gick för Saul, 
då han ej kunde vänta efter Herren . 
Fienden var mäktig, hans eget folk 
flydde av fruktan. Fastän Samuel sagt 
att han skulle komma och offra, grep 
Saul själv in, och han får domen: "Nu 
skall ditt konungadöme icke bliva be
sti\ndande" . Behöva vi ej stanna inför 

böneämne' Det går väl att tala om det, 
men förverkliga det i vardagslivet! Vi 
behöva bekänna synd och bedja Gud 
styra våra hjärtan till Guds kärlek och 
Kristi ståndaktighet. 

* 
De ord, som vi stanna inför och som 

sku II e lära oss vad det är att vänta 
efter Herren, började med Ps. 33 : 20; 

130 : 5, 6 samt Luk. 12 :36. "Jag har 
hållit på ganska I~inge och tänkt på vad 
det är att vänta efter Herren", sade 
talaren , "och jag tror att väntan efter 

Gruppbild av deltagare i Piteåveckan . l'oto: M. Lind~n 

detta särskil t såsom missionsfolk ? Det 
kan hända, att vi tycka att vi själva 
måste gripa in med vår kraft, och så 
gå vi miste om det Gud menat att ge 
oss, om vi väntat på hans ingripande. 
I nya testamentet se vi i Luk. 9: 53-55 
hur Jesu lä rjungar blevo otåliga för att 
de ej blevo mottagna i en samaritisk 
by. De fr ågade : "Herre, vill du att vi 
skola bedja att eld kommer ned?" De 
syntes ju fr åga på grund av nitälskan 
för Herren, och det var bara en fråga, 
men det var otålighet, som krävde till
lättavisning, och det gav också Herren 
dem.' I Joh . 18: ro, I I se vi exempel 
på otålighet och tålamod. "Skulle jag 
icke dricka _?", de orden ge en bild 
av tål amod, som möter oss åter och å ter 
i hela passionshistorien. Enligt 2 Tess. 
3: 5, den äldre översättningen, skulle 
vi nå fram till Kristi tålamod. Vilket 

Herren först och främst betyder: bero
ende tillit med förhoppning. Det går ej 
att vänta efter Herren när vi äro starka 
i oss själva. 2 Krön. 14: I I ä r en vers, 
som ger uttryck för beroende av Gud, 
tillit och förhoppning om att han skall 
hjälpa. Rom. 4: 17- 21 är ett annat så
dant exempel. Här talas om fullkomligt 
beroende av Gud med väntan i förviss
ning om att för Gud är intet omöjligt. 
Men hur skola vi kunna lära oss att 
vänta om innebörden är så omfattande? 
Stanna inför korset. Rom. 8: 32 . Ha vi 
tillit till Gud? Ja Gud give, att vi kunde 
vänta i denna bemärkelse. Men det är 
också en annan sida av väntan efter 
Herren . Vi behöva påminna varandra 
även häl'Om, och det är: I väntan ingår 
stillhet, tålamod och undergivenhet. Vi 
läsa härom i Klag. 3: 26; 2 Mos. 14: 14; 
Jes . 7: 4 och 30: IS. Men huru kunna 
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vi lära att bliva stilla? Vi kunna, såsom 
vi nyss erinrade om , övervinna vår 
självtillräcklighet och lära beroende 
tiHit vid Jesu kors. Där kunna vi ock 
lära att hliva stilla, tåliga och under
givna, och där få vi lära uthållighet i 
den hel-iga tjänsten och få ett levande 
hopp, vilket också hör samman med vän
tan. Vi skola vara uthålliga tjänare, 
strax redo till tjänst, väntande aU få 
tjäna och göra allt under väntan på 
Herren. 

* 
När vi tala om result.atet av väntan 

sker det särskilt för att väcka längtan 
efter att kunna vänta. Vad blir resul
tatet ? Jag tror jag kan sammanfatta 
det i en vers, Fil. 4: 19: "Så skall ock 
min Gud efter sin rikedom i fullt mått 
och på ett härligt sätt i Kristus Jesus 
giva Eder allt vad I behöven." Är det 
så att det blivit en riktig väntan, då 
blir detta resultatet. Alla Guds löften 
äro ja och amen i Jesus Kristus . I ho
nom äga vi syndernas förlåtelse, kraft 
och glädje, allt. I Jes . 40: 31 står: "De 
som bida _". ·Det är för dem behovet 
fvlles efter Guds rikedom. Vi frukta för 
v"andringen framför oss, och vi kanske 
ha skäl att göra så efter mänskliga syn
punkter och då vi se på oss själva och 
vår oduglighet. Men vi få vända blicken 
från allt detta och vänta efter Herren 
samt få ny kraft för varje dags behov 
och löpa utan att bliva trötta. I Lukas 
2: 25-38 se vi ock hur det blir för den 
S0111 "äntar efter Herren. För honom 
skall Herren själv uppenbaras, han som 
fyller alla våra behov i rikt mått och på 
ett härligt sätt, han som ensam kan ge 
oss den rätta väntan, den som leder till 
glad fullbordan. 

* 
Allt "ad som sagts hör till förbidan 

efter Herren i det dagliga livet, som vi 
leva just nu. Men denna förbidan är 
oski)j.aktigt förenad med en annan vän
tan,väntan efter hans Son från himme
len (1. Tess. I : ro). Det är mycket om 
Herrens tillkommelse, ' som kan tilläm-
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pas på att han kommer för att taga oss 
ti Il sig genom döden, men det är mera 
Herrens tillkommelse i egentlig mening, 
som vi nu skulle stanna inför. Det kan 
vara en frestelse till att teoretiskt så helt 
gå upp i tanken på och tala om Kristi 
tillkommelse att man glömmer att för
bida honom i det dagliga livet, glöm
mer att i Guds kraft utföra sin upp
gift. För oss kanske det dock är ännu 
stÖrre frestelse till att stanna vid det 
som nu är och vid arbetsuppgiften och 

. glömma bort att vänta efter Herrens 
tillkommelse. Hoppet därom skulle vara 
något som hjälper oss att vara trogna i 
den dagliga gärningen och att leva Her
ren till behag. På detta sätt blir det en 
innerlig väntan, som gör att vi äro redo 
att ta emot honom när han kommer. Det 
är ett saligt hopp. Det är något under
bart som skall ske. Det är Guds barns 
h;irliga frihet, som kommer när tiden är 
inne. I Fil. 3: 20 står: "Därifrån vänta 
vi ock Herren Jesus Kristus såsom 
Frälsare". Det är ej bara såsom domare 
utan såsom Frälsare vi skola vänta Her
ren. Är inte det något att fröjdas över? 
Och när han kommer, säger Paulus i 
2 Tim. 4: 8, skall han giva "rättfärdig
hetens segerkrans" "åt alla som hava 
älskat hans tillkommelse". Ej till dem 
som ha fntktat, utan älskat hans till
kommelse. Och vi skola ej endast älska 
utan också påskynda Herrens tillkom
melse. Det sker genom att vi försöka 
förverkliga hans vilja i det att evange
Ii um förkunnas för alla folk. 

forts . 

* 

De unga inför missionsföreståndare 
Folkes minne. 
För någon tid sedan erhöll jag ett 

privat brev från en av Svenska Missio
nens i Kina unga vänner, och det synes 
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mig vara av sådant innehåll, att jag bör 
låta det gå vidare. Säkert är det mera 
än en a v de unga som känna det såsom 
brevskrivaren, och de som ej göra det 
behöva kanske ställa sig inför frågan 
,om detta brev ej borde vara uttryck för 
även deras sinnesstämning. 

Brevet skrevs den I2 sept. och innehöll 
bl. a. följande: "1 afton är det minnes
högtid i Betesdakyrkan. Ett Guds vittne 
på jorden har gått till den högre tjäns
ten. Här har jag i stillhet och ensam
het haft en minneshögtid ute i skogen. 
Farbror Erik kom så livs levande till 
mig genom "Missionstidningen Sinims 
Land", och han talade så inträngande 
allvarligt om människolivet i evighetens 
ljus - om mitt liv. 

Farbror Erik var en stor man, ty han 
hade, liksom Paulus, blott ett mål för 
sitt Ii.\', och han tjänade en Herre, som 
han nu tjänar i evighet. 

Men jag? Vad är målet för mitt liv? 
Bekvämlighet? Jordiskt gott och jordisk 
"lycka"? Egen ära? Sår jag i mitt kötts 
åker? - Vad blir skörden? 

Vill jag ställa mig i 'Guds tjänst utan 
.att fråga efter villkoren eller efter lön? 
Vill jag - även om mitt liv därigenom 
skulle förkortas eller om allt som räk
nas ,för jordisk lycka därigenom skulle 

' berövas mig - gå trons och lydnadens 
, väg? 

Vill jag oförbehållsamt och utan re
sonemang bli en Guds skördeman, en

,dast därför att Herren ' sagt sitt: "Gån 
ut ..."? 

Det gäller ju att vara trogen i det lilla 
och varje stund. - - 

Frestelsen finnes till att förytligas 
och svika kallelsen. - "Det går så bra 
att tjäna Gud där jag står". - :rvIen det 
viktiga är ju att jag tjänar Gud, där han 
vill ha mig. 

Inför minnet av käre gamle farbror 
,Erik blev allt detta sft aktuellt." 

* 
Så skrev som sagt en av de unga. 

.Är det ej något ' för oss a lla att tänka' 
'på och förvand la till bön? 

Det är också en annan sak, som jag 
tror att vi behöva tänka på. 

F ör Ii tet sedan läste jag i "Medde
lande till L. M. F." ett inlägg i en 
diskussion över frågan: "Varför är det 
så få, som bedja högt på våra L. M. F.
möten?" - Detta inlägg kunde säkert 
lika väl ha gällt våra S . M. K.-möten, 
ty ä ven på dem är det nog på många 
platser alltför få som bedja högt. Jag 
tror detta inlägg har något att säga 
våra unga missionsvänner, och därför 
inför jag det här på "Ungdomens avdel-' 
ning". Läs det och tillämpa det på våra 
S. M. K.-möten! 

"Varför är det så få, som bedja högt på 
våra L. M. F. -mÖten? 

Den frågan göra vi oss nog lite var. 
Här ett exempel på, hur det var för 

mig under min första L. M. F.-tid. 
Jag var omkring 20 å r, den allra yng

sta i gruppen, rädd och försagd. Aldrig 
vågade jag öppna min mun varken i 
samtal eller bön. Att bara höra sin egen 
röst var förskräckligt. Och vad skulle 
man väl säga i en krets av äldre kam
rater, som hade kommit så långt i and
ligt avseende, att man knappt kunde föl
ja med, när de samtalade. Nog ville jag 
bedja vid vår bönestund, men när turen 
äntligen kom till mig, då hade alla böne
ämnen framburits och ingenting var 
kvar åt mig. Och så förblev jag tyst, 
fastän jag kände mig manad att bedja. 
Följden blev, att jag kände mig olycklig, 
ty jag hade varit olydig mot Guds Ande. 
Jag föresa tte mig nu, att det skulle bli 
bättre nästa gång, men det gick likadant 
då. Och så teg jag alltid. 

En höst deltogo L. M. F.-arna i en 
bibelkurs, som missionär Högman höll 
här. Han berättade då, hur svårt det 
vari t för honom i början att övervinna 
sin blyghet. Hans första bön var så 
stapplande och svag, men han var lyck
lig därför, att han varit lydig. 

Jag började nu att bedja kort och bara 
om en enda sak. Ej heller väntade jag 
till sist. På detta sätt blev jag frimo
digare för varje gång. Jag kände, att 



236 SIN1MS LAND 10 n0V., 1939 

Gud gav mig kraft och mod, bara jag 
släppte till mig själv. 

Och inte behöva vi vänta, att den och 
den skall bedja först. 

Någon har sagt: 'Vi inbjudas ju alla 
till ett dukat bord, den som är mest 
hungrig komme först! Vi behöva ej 
vänta på varandra.' 

Ack, att vi kunde få våra unga L. M. 
F.-are med in i L. M. F:s böneanda!" 

"Låt din mun vitt upp, så skall jag 
ifylla denl" 

* 

Huru innerligt önska VI ej alla att 
Gud må utgjuta en nådens och bönens 
ande över unga och gamla. Vi behöva 
det i denna skickelsedigra tid. ---.: 
. Ny ligen såg jag en karta angivande 
var olika svenska missionsorganisatio
ner arbeta. De olika organisationerna 
voro på kartan angivna med olika tec
ken, och tecknet för Svenska Missionen 
i Kina var två händer knäppta till bön. 
Detta blev så rannsakande och uppford
rande för mig. Är det en verk li ghet att 
de knäppta händerna känneteckna oss? 

Det är ej nog att de knäppta händerna 
varit vårt kännetecken tidigare om de 
varit det, t. ex. under missionsförestån
dare Erik Polkes ledn ing. Vi behöva det 
såsom en verk lighet nu, och vi behöva 
att de alltid förbliva det. Må händer 
knäppta till bön vara betecknande för 
oss a lla, för alla Herrens och missionens 
"änner ! 

M.L. 

.HÖGT QVAN STjÄRNERYM
DEN. 

H ögt ovan stjärnerY111den har jag min 
läng-tans land' 

Och uti helga stunder Se1' jag dess g'yllne 
strand. 

Eviga hvets rosor där uti blomning står. 
Dit når ej dödens fläktar, ty där är evig 

vår. 

H ögt ovan stjärnerymdeustr&.lar ml'lt 

Faders hus, 
Vinkande alla barnen he'l1l med sitt 

milda ljus. 
Fria fr ån sorg och t&1'ar klädda i gläd

jens skrud, 
Rena som morgondaggen samlas de där 

hos Gud. 

H ögt ovan stjärnerymden fjärran från 
j01'dens strid, 

Där får min ande vila uti en evig frid. 
Då slmU min Gud jag prisa, att Ha;~ 

från skuggig strand 
Lyfte min blick och längtan uppåt till 

himlens land. 
(Insänt) 

Insänd I.tteratur. 

FOR VARJE DAG 1940. Väggalmanacka 
med betraktelser över Brödraförsamlingens 
"Dagens Lösen". Halls rÖI-lag, Jönköpi ng_ 
Pri s :2 kr. 
Den lilla boken "Dagens Lösen" är väl känd 

och älska d av många. I likhet med föreg~ende 
år föreligger nu även i ä r en väggalmanacka 
med korta betraktelser över bibel orden i "Da
gens Lösen". Medarbeta re från olika samfund 
och missionso rgani sa tioner hava skrivit be
traktelser för vägga lmanackan, och på de in
skjutna bladen efter varje månad ges glimtar 
från de olika verksamhetsoml-ådena. De oli
ka organisationerna ha alltså tagit del i <lrbe
tet för väggalmanackan, och den har sä ke r
ligen från tidigare 5r vänner i alla de olika 
kris tna grupperna. i'vlå den vänskaran i ar 
bli ännu s tötTe ! Köp och läs! 

Af. L. 

I MÄNNISKOGESTALT. Bibelstud ier av 
C. IVikströ-ni. Svenska Alliansmissionens 
F ö rlag, Jönköping . 50 sidor. Pri s: J: - kr. 

Missio när V\l ikström har i denna s in bok 
rubricerat de olika kapitlen som följer : "Je
sus Kristus", "Ett nådens är", "Lik oss", "Med
lidande med männi skan", "Han kan", "I S~' n
digt kötts gestalt" och "Syndens spår utpl å
nade". Dessa överskrifter ge oss en god in
blick i vad studierna syssla med. Belysande ' 
bilder från många å rs upplevelser i Afrika 
ge innerlighet och det upplevdas styrka åt 
framställningen. Man känner sig berikad och 
upplyft genom läsningen av denna lilla bok, 
varför den varmt rekommenderas. . 

N/arlin Berglil/ g. 
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JONATHAN GOFORTH. En av missionens 
pionjärer och hj ä ltar. Av Rosa./ind Goforth. 
Övers av Nanna \Vancke. Halls Förlag, 
Jönköping. 372 sidor. Pris: Häft. 5:-, 
klotband 6:50. 

En sommar eller två under min tid såsom 
missionär i Kina fick jag på Kikungshan 
något lära känna en av missionens banbry
tare och hjältar i detta land, doktor . Jonathan 
Goforth. Med vördnad och kärlek sågo vi upp 
till il'onom, och detta skedde ej utan anled
ning. Då. jag nu genom läsning av hans lev
nads'teckning förnyat bekantskapen, förstår 
jag ännu mer att han var värd kärlek och 
upp skattning, emedan han i sitt liv i stor ut
s träckning uppenbarade Jesu Kristi härlighet 
och kraft. Han är sålunda ett föredöme för 
oss SOjTI nu leva, och därför är det en glädje 
att hans levnadsteckning kommit lit även på 
svenska. Översättningen är ledig och god. Mä 
boken köpas och läsas av många och bli till 
rik välsignelse! 

M.L. 

Försäljning. 

S)'föreningarna Stockholm för 
S\"cnska 1rIissionen i Kina anordna ons
dagen den 29 november försäljning till 
förmån för Missionen på K.F.U.K:s 
lokal, Brunnsgatan 3. Försäljningen 
börjar kl. ro,30 f. m. Andaktsstunder 
håll-as kl. 12 m. och 7,30 e. m., kl. 12 
talar missionär August Berg och 7,30 
missionsföreståndare Martin Linden. 
G~lvor, även in natura, mottagas tack

samt under nedanstående adresser samt 
pfl S.M.K:s e.'rp., Drottningg. SS. 

Doktorinnan Jlilaria Berg, Hantverkare
gatan 28. 

Fröknarna M. och N. Cavalli, öster
malmsgatan 72, 4 tr. 

Fru Bell Fries, Soltäppan, Storängen. 
Fru Hanna Hallström, Odengatan 26. 
Fru Judit Högman, Drömstigen 28, Äp

pelviken. 
Fru M·ina Johansson, Auray~igen ro, 

Djursholm. 
Fröken "[el~la Lilfjeqvist, Norrtullsga

tan SS. 
Fru Olga Magnusson, Garvare Lundins 

Gränd 3. 

Fru Mary von il1almborg, Engelbrekts
~atan 13. 

Fru Beda RedelI, Hälsingehöjden 9. 
Fröken Thyra Sandstedt, Vesslevägen 

40, Alsten. 
Fröken Sigrid Sucksdorff, Igeldamms

gatan 16. 
Överstinnan Louisa Tottie, Storängen. 
Fm Karin Wennerström, Lidingö. 

Gåvor avsedda för "KinaIänkarnas 
bord" mottagas på S.M.K:s exp., var
vid särskilt bör angivas, att gåvorna 
äl-o avsedda för detta bord. 

Hans Stjärna i Östern. 
36:e årg. 

Redigerad av Erik Folke. 

Innehållsförteckni ng: 


Jul. Av kyrkoherde Val dus Bengtson: 
Prins Oscar Bernadotte - 80 år. Av 

doktor Karl Fries. 
Vad sker? Av missionsföreståndare 

Erik Folke. 
"Rosorna vid vägen". Av mission.är 

August J:3erg. 
Minnen . Av fröken Hildur Blom. 
Sändebud till Sinims land. 
ögonblicksbilder. Av missionär Carl F. 

lJlom. 
Li Johans budskap. Av fru Mimmi 

Folke . 
Då glädjen kom. Av fru Olga Styrelius. 
I tiggar- och flyktingläger. Av fru Ing

. rid Aspberg. 
Såsom anletsdrag kunna tala. Av mis~ 

sionär Carl-Gustaf Nordberg. 
Lilla ovälkommen. Av fru Hann.a Eri1~s

son. 
Hurudan död skall du dö? Av fröken 

Dagny Nordgren. 
Min mor. Av pastor Petrus Hsi. över

satt av missionssekreterare Jlilartin 
Linden. 
Rekvireras från Svenska Missionens 

i Kina Förlag, Drottningg. SS, Stock
holm. Pris häft. I: So; kart. 2:-; 
klotb . 3: -. Vid köp av minst S ex. läm
nas 25 % rabatt. Ej fraktfritt. 

http:mission.�r
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REDOVISNINGAR 


för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under okt. ] 939. 


Allmänna missionsmedel. 1674. J. G., Hbg ....... . ........ . 10:
1629. M. S ., Mora ... . . .... .. .. . . . 27:- 1675. D. U. F., Orviken .......... . :>0:
1630. r. K., Linköping, t ill Ebba 1676. Kinakretsen, Gbg, offerdag 

Videns underh. ... . ..... .... . 10:- till' C. G. Nordbergs o. G. 

1631. G. B., ,Gb~,' "ett tack till Far- Goes underh. . . . .......... . 640:

bror ErIk ...... . .. . ... . ... 10:- 1677. Malmölänkarna vid "Bröder
1632. L. H. , till älskade Judiths min- nas afton" 5/10 ... . ....... . 415:

ne, till Ebba Videns underh. 25:- 1678. S. N., Skellefteå, "ett tack till 

163~. Koll. i Mörön vid Maja Lund- Gud för freden" .. .. .. ..... . 10:

marks besök, till H . o. S. Distr.
1679. 	 Ostra av Sveriges
Erikssons underh. .......... 10: K.F.U.M., till Malte Ring

1634. 	 Onämnd, till Elna Lenells ut- bergs underh. . ............ . 500:
resa, gm E. L. ...... . ... .. . 100: 1680. 	 H. H ., Vi rserum, "Herrens1635. 	 H. o. r. J. Gbg .......... .. 30: tionde" .................. . 40:1636. 	 G. o. W. J. Husaby . ...... . 100: 1681. 	 Missionsfören., Karlskrona 12:501637. 	 E. o. G. F., Gbg ... . ...... . 25: 1683. 	Missionsvänner HassIe, en

1638. 	 B. K., Vänersborg, till Elna minnesblomma på Augusta
LenelIs underh..... . ....... . 30: Linders b;\r ............... . 6:50
1639. 	 Missionsinkomst, fr. F-s .. 100:

1684. 	 E. S., Rödjenäs ......... . . . 20:1640. 	 Offerkuvert, fr. Köping .... 40:
1644. 	 "Uppb. 12: 12", till Ville 1685. Koll. pa missionssalen i Stuv-


Bergl ings underh. . ......... 1.200: - sta 20:.... .... . ...... . ...... . 

1645. S. W., Norrköping . ....... . 10:  1686. G. H., Luleå ............... . 15:
1646. E. A., A. N., ]. G., till Erik 
 1.687. H. J. o. K. G., Uppsala .. . . 30:

1688. "Ett löfte" ............. .. 20:Folkes minne . .. ........... 25:
1647. E. G., Holmsund ... ....... . 15: 1689. Björkö ;VIissionsförsaml. ... . 30:

1690. E. W., Björköby .......... . 5:1648. 	 Sverkers Kinasparbössa, gm 
1691. Länkar i Sthlm, tillägg till 


1649. E. J. Boden, till Joh. Asp- v5r krans på Farbror Eriks 

bergs underh... . .......... . 50:

d:o 	 . ...... . ... . .... ..... . 1:31 

grav 15:
1650. Länkarna i Piteå ........ . . . 37:50 1692. Till Erik Malms underh. , gm 

1651. E. E., Bankekind .. . ...... . 50:- S. S., Nkpg . ........... ... . 100:
1652. D. J, Mogata, "tack till Gud 1693. E. O., en del av tionde, gm 


för återvunnen hälsa" ...... . 30:- A. B., Skellefteå .......... . 10:
1653. B. o. K. L. ............... . 30:- 1694. T. G., gm d:o ............. . 10:
1654. S. S., Sthlm ..... . ........ . 100:- 1698. H . K , Uppsala . . .. . . .. . .. . 10:
1655. T. L., till Erik Folkes minne 40:- 1699. H. A. o. E. L., Flisby i st. för 

1656. N. o. T. F ................ . 50:- blommor vid Erik Folkes bär 10:
1657. 1<.. W., Lidingö, en blomma 1705. Visby Femöresiören. . ..... . 17:75 


på Erik Folkes grav ....... . 10:- 1706. Offer vid Kinamöte i Alings
1.658. H. R., Uttersjöbäcken, d:o .. 10:~ ås, till Erik Folkes minne .. . 1.20:
1659. E. S., Kuinla ............. . 100:- 1707. Grebo Mfg................ . 100:
1660. Koll. vid H. Wangs besök i 1708. lvL u., Lista, en liten tack


Gåijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 :50 blomma för Farbror Erik ... 10:
1661. "Ett litet tack till vår gode 1709. "En ljusglimt" i Duvbo, i st. 


beskyddande Gud o. Herre" 10:- för blommor vid fruarna Berg

1662. H. S., Mariestad, en blomma ling o. Böllings födelsedagar 10:

på min systers grav ... .. ... . 5:- 1710. "En gammal vän, till Erik 

1663. L. jvI. F., till Frida Prytz o. Folkes minne" gm J. G., Hbg 2: 

:tviaria Nylins underh. 90ll:- 171.1. Länksammandragning i Ob

J666. H. L., Sthlm . . .... ........ 3.000:- bola vid H. \Vangs besök . . . 31:
1669. E. B., Flisby, till Erik Fol- · 1712. A. B., till Erik Folkes min

kes minne ................. 20:- ne, gm 5. N., Uppsala ..... . 5:
1670. Länkarna i Klippan, till Han- 171[i. P. A. H. . ... .. ...... .. ... . 100:

na Erikssons underh. ........ 110:- 1716. A. N., Lill-Marieby .. .. .... . 15:
1671. 	 Slutlikvid å Helga Petters- 1717. K. J., d:o ................ . . 10:

sons, Vell'anda, testamentsme- 171.8. L. P., Overbyn .. .......... . 5: 
del . .. " ....... .. . " . ... .. 62:73 1719. Kinavänner i Östersund ... . 33:86 
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1721. C. G., Skellefteå, till E. Sjö- 1782. Fam. F., Frinnaryd . .. .... . 100:
ströms underh. . . .... . ... . . . 100:- 1783. Koll. i d:o ............... . 21 :15 


1722. Luleäkretsen, gm G. H. . .. . 36:- 1784. D:o i Nässjö ............. . 30:
1724. 1. T. . ..... , ............. . 50:- 1785. D:o i Sävsjö ............. . 30:
1725. K. K., Björköby ......... . . 20:- 1786. D:o i Kristdala ........... . . 87:47 
1726. M. E., Sthlm ....... .. .... . 10:- 1787. Resebidrag .............. . 20:
1727. O. M., Orrviken ...... .. ... . 19:10 1790. Klockarbergets Mfg, till Maja 
1728. En hälsning, vid H. Wangs Lundma rks underh . . ...... . 75:

besök i Piteå ............. . 28:- 1791. A. V., Klockarberg, sparb.
1729. Elna , Brattåkers skola ..... . 1:- medel ................... . 8:72 

1730. Allan, d: o .... . .... . .. . .... . 1:- 1792. Koll. i Nyholm vid Maja ' 

1731. Nancy, d:o . .. . .... . ...... . 1:50 Lundmarks besök ......... . 10:66 

1732. Bertil, d :o .............. . . . 1:50 1793. M. L., Ostersund, till missio
1733. L. L., Brattåker .... . ...... . 10:- närerna s utresor ........... . 100: 
1736. E. H., Norrbyskär ......... . 10:- 1794. E. D., Gbg ............... . 100: 
1737. Onämnd, A s träsk ....... . . . 5:- 1795. V. o. C. Th. E., Kumla, hjälp 

1738. "Vi måste hava flera med", till utresorna .. . .. . ....... . 100:

Skellefteå ............... . 50:- 1796. D. C., Sundbyberg, till Far
1739. U. A., Kaxås .... . ........ . 25:- bror Eriks minne ......... . 20:
1740. "Missionsäppelträd" 15 :- 1797. E. D., Kristianstad ........ . 25:
1741. M. B., Forsstation . . ...... . 2:50 1800. K.F.V.M., Kristinehamn, rc
1742. A. E., Norredsbyn, till Runa sebielr. ................... . 10:

Häggs underh. . .. . ........ . 100:- 1801. H., d:o .................. . 15:
1743 T. S., Pitdt ............ . .. . 50:- 1802. B. lVI. H., Ljungskile, rese
1744. Tostarps Syfören.......... . 60:- bidr. o. gåva .......... . .. . 45:
1746. Koll.·i Grytgölsby, Ljusfalls- 1$06. Onämnd, gm Libanons Mis

hammar .......... . . .. ... . 28 :- sionskrets, Gbg .......... . . 20:
1747. Mfg i Tjurtorp, Rök ....... . 25:- 1807. B. L., Ekenässjön, "Provi
1748. Koll. i Sunnerängen . . ..... . 4:- sion o. gåva" ...... . ...... . 14:25 

1749. Mfg i d:o ................. . 50:- 1808. 1. B., Duvbo, i st. för blom

1750. M. G., gm K. G., el:o ....... . 5:- mor vid Anna Olanders bår .. 10:
1751. H. H., Brötjemark . .. ... . . . 10:- 1811. "Till postkassan" . ... . ... . 10:
1752. Koll. i Olmstacl ....... . .... . 33:- 1812. Koll. vid H. \Vangs besök 
1753. D:o i N. missionsh. , Skärstacl 7:25 17/10, gm P. P., Ästräsk , .. 20:
17M:. D:o i S. d:o, d:o ......... . 6:- 1813. N. H., Värnamo . ......... . 15:
1755. J G., Ang ................ . 10:- 1815. Uppsvenska Di str. av K. F. 
1756. Koll. iFredriksdal .. .. ... . . 34:05 U. M., till Morris Berglings 
1757. S. J., cl:o ................. . 30:- underh. . .. .. ... . ........ . 400:
1758. Koll. i Sionkap., Bodafors " 13:- 1816. A. H. , Domnarvet ..... . .. . 10:
1759. D:o i n .ok ...... . ....... .. . 10:  1817. Från symöte hos \V., Skellef
1760. K. S. , d:o ................ . . 20:- teå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 :50 
1761. Mfg i Svennarum ......... . 15:- 1818. Ba rnen 'vV:s spa rb. ...... .... . 1: 
1762. Koil. i Skillingaryd ....... . 65 :- 1819. Onämnd, sparb. medel ...... 5:47 
1763. Mfg i Hagshult koll. 12 :35, 1820. Vänner i Hammersträsk .... 20 :

bidr. 12 :65 ............... . 25:
Kr. 11.285:921764. G. o. A. A., Hagshult .. . .. . 10:

1765. Koll. i Hörle ............. . 22:
1766. D:o i Bor .. . .. . .......... . 39:10 Särskilda ändamål. 
1767. D:o i Broby, Fryele ....... . 35:25 1627. E. ]., VetIanda, till Gerda 
1768. D:o i Missionsh. d:o .... . .. . 9:- Carlen att anv. en!. överensk. 15: 
1769. D:o i Tånnö ............ .. . 11:65 1628. A. T., Appelviken, till de 
1770. D:o i Galtås, Äker ... . .... . . 19:- nödl. ..................... 25:
1771. D:o i Malmbäck .. . ....... . 20:- 16lJi. Onämnd, till Gerda Carlen 
1772. Mfg i d :o .. . ....... . ...... . 25:- för bibelkv. fru Jangs underh. 100: 
1773. Koll. i Boden, vid H. \Vangs 1642. M. O., Stocksund, till Maria 

besök 22/10 ............... . 40:- Pettcrsson att anv. efter gott f. 2.'5: 
1774. F. S., Kumla, "Minnesgåva 1643. Skolbarn i Bjärnum till kina

25 okt. 1926" ............. . 20:- barnen . . .... , ......... ~ . . 10: 
1777. Kingsburgs bankens si s ta ut- 1664. L. 11'1. F:s Offerdagsmedel för 

deln. $ 1:36 ................ . .'):67 verks. i Yuncheng .......... 4.400:
1778. G. R, sista utdeln. $ 17 :62 . 73:48 1665. Skolbarnen i LJttersjön, till 
1779. Karin o. Ellen ............ . 150:- barnh. i Sinan.............. :5:
1780. G. W. L., Sjötorp . ........ . 20:- 1667. A. o. A. B. Duvbo, till r. Ack
1781. E. \71/., gm d:o ............. . 5:- zell för verks i Tali . ", " . . 10:
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1668. 	 Gm L. M. F., till Frida P rytz 
att anv. fö r de nöd l. 

167:2. 	 G. L Skellefteå, till T. Lind : 
gren att anv. enl. överensk., 
gm E. L., Umeå .. .. .... . . . 

1673. G. L Umeå, ti ll d:o gm d:o 
1682. H. c., Adelsö, t ill Ingrid Asp 

he rg att anv. till nodl. kineser 
1605. 	 Onämnd, Skell ef teå, t il l A r ne 

Bendtz fö r l1tdeln . av bibelde
lar, g m A . B . . ............ . 
B. L., Stocksund, t ill missio 
nä re r o. kineser som genom 
kriget kommit behov av 
hjii Jp .. . . . ...... . ..... . .. . 

1607. E. A., Bo rås 2, för nöd\. 
barn i K ina ......... . . . ... . 

liOO. Barnhemsvänne r i AIgar~s, 
t ill Maria Petterssoris barnh ., 
gm H. !. ....... .. .. . ..... . 

t iOl. 	 G ranbergs syfören., till 1. 
Ackzell a t t a nv. i ve r ksh . 

170:2. E. S., ti ll de nöd l. , gm M. S ., 
V isby . . ... . . . ..... . ..... . 

1703: F. L., I n nerv ik, ti Jl Arne 
Bend tz att anv . till någon 
sjuk e lle r fa tti g .... .... . ... . 

1704. L. 0_, Skell efteå, ti l Erik 
lVIa lm a t t anv. till någon sjuk 
eller elj est behövande 

l T13~ "lvIormo rs minne", ti ll verks. 
i Puchow, gm J. A. V. P ., 
Mönsterås ... ... ... .... .. . 

1714. E. S., Hedv igsda l 2, t il l Ger
da Carlen att a nv. efter 
go ttf. . .. .... . . . . .. . .. . .. . 

1720. Koll. vid Maja L l1 ndmarks 
besök i Malå träsk, till kine
siska b ibla r . . .. ... .. .... .. . 

1723. 	 M. O ., r-h ri estad, föde lse
dagsb lom mor, t ill Gerda Carl
len at t a nv. e ft er gottf. 

1734. H. L., Sthl m, ti ll Maria Pet
te rssons barnh....... .. .. . . . 

1735. Skel l efte~vän ner, t ill bibelde
lar i K ina .... , .......... . . . 

100:
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30:

10:

10 :

400:

20:

15: 

15:

10 :

10:

5: 

35:

25:

59:10 

25:

500:

16:35 

1745. 	 Vid Hanna Wangs besök i 
Mensträsk, till C. J. Berg
qvists arbe te bl. nödl. ..... . 35:-'

1775. A-s L Vä rnamo, t ill de nödl. 0: 
1776. W . \V., Brea, för Feng Chuen 

Yllng;) 20:- . ........... . . 83:40 
1788. O nämnd, för arbete bland kr i

gets offer" .. .... .. . .. .... . 493:50 
1789. Ko ll. i Klockarberget v id M a 

ja L l1 ndmarks besök . hjä lp 
till mat o. b iblar å t f lykt inga r 42:2·0 

1798. O nämnd, ti ll medhjälparefon
den för hjälp :1t medarbeta re 
som ha det svårt .. . .. . ... . . . 65:

1799. A . L Fliseryd, Oniimnd, till 
hung r . slnå l J<ina .. . .... . . . 50 :

18D8. Skogsvå rdsstyrebens Damer, 
Ume;;, till Maja Ll1nd m a rk. 
til l spridande av Nya Testa
mentet ... . .. . .. . .. . .. . .. . 25 :

1804. A. o. L. \oV., Sjöbotten, till 
IvIar ia Pettersons barnh . ... . 25:

1806 . Insall1 l. i Söndagssko lan, t ill 
hungr. barn gm G. B., Värna 
Linköping ... . .... .. . . .. . . 7: 

1809. Skel lefteå vänner, ti Il eV-;Jng. 
Kao Chl1en-sengs underh., gm 
E. G . . .... .. . . ...... . .. . .. . . 148:

1810. j\.I. O., Skellefteå till E. Sjö
ström, att anv. efter gottf. 10:

1814. 1. P., Hasslerör, till Maria 
Petterssons bamh.. . ... ...;...:,. .;... ;.... -;;-;:",,2::-0--::::-:: 

K. 6,929:55 

Allmänna missionsmedel 77,285: 92 

Särskilda å'ndamål 6,929: 55 

Sca under okt. mån. 7939 Kr. 78,275: 47 

Jfed varmt tacll till 'H/.-rje givar e! 

"Låtom oss träda fram för hans a ns ikte 
med tacksägelse och höja jubel ti ll honom." 

Ps. 95: 2. 

INN ER ÅL L: 
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ANSVARIG UTGIVARE: M. LINDEN . 

GIV MIG DEN TRO: 

Giv mig den tro, som handlar rätt Giv mig en tro, så viss och fast 

var dag, var stund, en livstid lång. som den i barnahjärtan bor; 

som bördan ljuvlig gör och lätt, en tro till döds för synd och last. 

som vänder livets sorg i sång; en tro, som gör den dnge stor; 

den tro, som genom eldsprov går en tro, som går sin säkra stig, 

och ger vad bäst den har och får. som säger: »Här är jag, sänd mig!» 

Giv mig den tro, som skådar d<lg, 

där världens ögon blott se natt; 

den tro, som söker Guds behag 

och på hans vägar vandrar glatt; 

den tro, som "offrar världens glans 

för :iran av att vara hans. 

W. Pearson. 
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...U nder: Herrens beskydd. 
. (Utdrag ur privatbre\'.) 

Pucheng, She.,. den 18 oktober 1939· 

"Du, Herre, är mitt skygd" . Sannin
gen av de orden fick jag tydligt erfara 
i förgår, den 16 dennes . Den senaste ti
den ha vi nästan dagligen haft flygvar
ningar. Sa ock i måndags. Strax efter 
frukost kom den första varningen. Då 
var det nog endast ett plan. Jag kunde 
inte se det, men det hördes som om det 
bara var ett. Och efter en stund var allt 
klart . Men. klockan halv ett blev det 
ala,rm igen. Förutom de van1iga t're 
kanonskotten blev det också hastiga, 
kraftiga slag på den stora järnklockan, 
varav vi förstodo, att faran var omedel
bart förestående. Vår svenska flagga , 
som jag sedan tidigt i våras har haft 
upphängd emellan tvenne ståltrådar över 
vår gård, drogs fram fran sin ·plats un
der den mot regn och sol skyddande tak
I isten. Sedan öppnades alla fönstren, 
och jag skyndade t i II vår I i Ila skydds
grotta. Jag vände mig om åt det hall , 
vari från motorsurret kom, och fick då 
se fyra plan komma rakt mot oss på 
jämförelsevis litg höjd. Det gällde så
ledes oss. 

Ett par kvinnor fran granngården 
stodo på något avstånd, precis som om 
de inte väntat sig något särskilt märk
värdigt. I en väldig fart fick jag ned 
dem i grottan, och bara någon minut 
därefter danade de första smällarna. 
Enär flera bomber fälldes samtidigt, 
var det inte lätt att räkna nedslagen, 
och vem har förresten tanke på mate
matik och statistik, då de dödshring
ande flygplanen surra över ens huvud? 
Vi voro väl tio eller femton oersoner 
därnere, och vi bådo till leva~de Gud 
om nåd och förbarmande. Ehuru man 
ju så väl vet att ens liv vilar i Guds 
händer, så kan man i alla fall inte und
gå att känna en viss kuslighet, då det 
starka surret hörs rakt över ens huvud. 
J ag stämde upp en sång, och snart 
sjöngo de alla med. Det lugnade så gott. 

Jag tänkte på hur ljuvligt det mtlste 
vara att få gå in genom pärJeportarna 
under sång. Jesus var mig så n~ira . så 
nära. Jag riktigt såg honom. tyckte 
jag, och även mina kära som grltt förut, 
som jag kanske snart skulle få möta. -
Surrandet hade upphört; och jag gick 
upp för att se mig .omkring. Men jag · 
vände strax tillhaka igen, ty flygpla' 
nen · kommo· å ter. Spänningen började 
på nytt. Explosionerna hördes rad efter 
rad, ty numera fällas bomberna sa mti
digt efter en given signal. Jorden ska
kade, och vid ett tiJlf~i11e yrde småsten 
och sand ned över oss. Sedan blev det 
så småningom lugnt, och vi tackade av 
överfyllda hjärtan Herren för hans be
varande nåd. 

Då jag kOI1l upp, förstod jag ;ttt en 
av bomberna fällt3 mycket nära vår 
grotta. Alla pappersfönstren och de 
flesta glasfönstren voro i trasor och 
bitar. Jag gick in i mitt rum, där allt 
var helt, och jag måste än en gång 
tacka Herren för hans nådcfulla be
skydd. Sedan tog jag närmare dcl av 
förödelsen därutanför. Kapellet var fullt 
av damm och glasbitar på golvet. En 
dörr var intryckt, en del satt kvar vid 
låset och några andra bitar hängde ännu 
på gångjärnen. Ute på den främre går
den mötte jag missionär Linder. som 
kom från sin gård norr 0111 gatan. Där 
var allting oskadat, sade han. Men vil
ken anblick mötte oss inte pil vå r fram
gård. Dörrar och fönster hade slitits 
från sina karmar, och den stora, kraf
tiga porten Vilr intryckt. Utanför på ga
tan var det än värre, stora hål i väg
garna runt omkring efter skärvor och 
stenar. Och där, a lldel e~ invid hörnet 
a v vårt gästrum, var det hål i marken. 
Bomben hade fallit där och förstört det 
framspringande hörnet av vår gatu
byggnad . Husen vid gatan byggas n;ls
tan undantagslöst med kraftig t utskju
tande hörn , och det var ett a v dessa, 
som bli vit förstört på v;'tr gäs trunlS
byggnad. Något av väggarnil h3dc 
också skadats, men detta var allt. Ingen 
enda av oss hade ffttt sit mycket som 
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en skråma. Vi hade all anledning att 
vara tacksamma emot Glid för hans un
·derfulla beskydd. Avståndet från ned
slaget till vårt bombskydd är c:a 50 
meter, och det var ej att lindra på, att 
vi kände sanden yra över våra huvuden. 

Flygbesöket varade en halvtimme, 
varunder 60 till 70 bomber fälldes i och 
utanför staden. Senare hör jag att över 
roo bomber skulle ha fällts. Femton 
fl ygmaskiner del togo, uppgives det. 
:Många hus ;iro i spillror, och ett hl1nd
tatal människor lära ha fått sätta livet 
till. Det år inte att undra på om folket 
söker sig utanför stan, då varningen 
ljuder, eller att de gå ut på morgonen 
och vända åter hem i kvällningen. Själv 
sittet· jag nu ute på en åkerren ungefär 
·en km . utanför stan. 

En SOn till en av våra församlings
medlemmar dödades under bombningen. 
Ynglingen, som gick i statens mellan
skola, hade inte hunnit undan i tid. I 
vår skola ,'ar det mycket nära att en av 
pojkarna dödats. En skärva snuddade 
tätt invid hans ben. På ett annat ställe 
'hörde jag att aven familj på fem per' 
soner endast en blev räddad. Nog är ett 
bombanfall något av det rysligaste 
man kan tänka sig. Låt oss alltfort bedja 
för detta arma folk, som får lida så oer
hört' - - Själv mår jag så bra. Med 
vanna och innerliga hälsningar! 

L1rvid Jljärtberg. 

Nyheter från fältet i Kina. 

Förutom brevet från missionär Hjärt
berg. ur vilket utdrag införts i detta 
nummer av vår missionstidning, ha 

.andra meddelanden nått oss, vilka också 
'berätta om erfarenheter av oro och 
strid. Loya11g Ho. har ntsatts för bom

. l)ardemallg. ehuru vi ej ännu fått några 
·detaljer därom. Missionär Joh. . Asp
berg hade då anlänt di t, och missio-
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närsparet Maim samt fröken Gerda 
Gustavsson hade avrest därifrån. Stri
der ha också återigen utkämpats vid 
Juicheng Sha., men vi ha ej behövt 
mottaga något meddelande om att någon 
av missionärerna inom S. M. K. ska· 
dats till liv eller lem. Må vi tacka Gud 
därför och bedja honom alltfort bevara 
sina tjänare' 

Fröken Gerda Gustavsson har sänt ett 
brev till sitt hem från Peking, och vi 
draga därav den slutsatsen, att hon, mis
sionärsparet Malm samt lille Carl-Olof 
Bergquist anlänt elit och alltså lyckats 
komma igenom stridslinjen. Även detta 
är en stor anledning till tacksägelse. Må 
vi tacka Gud och bedja honom bereda 
väg ända hem för dessa resenärer! 

Missionärerna på de 01 ika stationer
na ha alltfort tillfällen att utföra sitt 
arbete samt mötas av uppmuntran trots 
svårigheter och nöd. Mission~ir Blom 
har t. ex. skrivit, att stormöte kunnat 
hållas i Y uncheng, och att detta' möte 
varit till uppmuntran och glädje. 

Försäljningen i Stockholm 

för Svenska Missionen i Kina bedja vi 
att ännu en gång få påminna om. Den 
hålles onsdagen den 29 dennes på 
K . F. U. K:s lokal, Brunnsgatan 3 
från kl. 10 :30 f . m. Gåvor till de olika 
borden såväl som till buffen mottagas 
tacksamt. - Bedjen att Gud efter sin 
nåds rikedom välsignar allt, som hör 
samman med försäljningen' 

De utresande .missionärerna. 

För de sex utresande missionärerna: 
Olga och Nils Styrelius, Elna Leneil, 
Hanna Wang, Ebba Viden och Maja 
Lundmark hölls avskeclsmöte den 16 
dennes, och vi hoppas att i nästkomman
de nummer av denna tidning kunna in
föra ett kortfattat referat från avskeds
mötet. Fröken Lundmark avreste den 
IS från Stockholm för att ett par dagar 
hälsa på vänner i Norge. De övriga av
reste den 2I nov. Bevare ochvälsigne 
Herren dem 'alla på deras färd !Bedjen 
för dem' . . , 



24:4: SINIMS 

Bönemöten för S. M. K. 

hållas i Stockholm varje t-isdag Id. 7 
e. m. i Betesdakyrkan, Floragatan 8, 
och varje fredag kl. 2 e. rit. påS.M.K.:s 
expedition, Drottninggatan SS . Varmt 
välkomna' 

Kinakretsen i Göteborg 

anordnar den 6 december kl. 7 :30 e. m. 
en "S. M. K:s Adventsstund" på K. F . 
U. 1,,1., Parkgatan II. Föredrag av 
kyrkoherde Uno Ahngren. Alla hälsas 
varmt välkomna. 

Hans Stjärna i Östern. 

Vi tacka varmt för välvillig hjälp 
med försäljningen av vår missionsl~a
lender "Hans Stjärna i östern". En 
ganska stor del av upplagan är redan 
såld, men ännu ha vi å tskilligt kvar, 
och vi äro mycket tacksamma för hjälp 
i fortsättningen, så att upplagan iiven i 
å r blir slutsåld. 

"Jesu sista budskap", 

en bok innehållande bibelstudier över 
sändebreven i Uppenbarelsebokens and
ra och tredje kapitel av framlidne mis
sionsföreståndare En:k Fol/~e, torde, då 
tidningen når sin läsekrets, vara färdig 
att expedieras. Boken innehåller 73 si
dor och kostar I kr. Den rekvireras från 
Svenska IVIissionens i Kina Förlag, 
Drottninggatan SS, Stockholm. 

Trossen på framryckning. 

Ska vi våga dra parallellen? Vi ha. 
glädjande nog rätt ofta anledning tala 
om missionens och evangeIii segertåg. 
Och eftersom trossen - länkarna och 
S. :M. K:s övriga vänner - bör vara 
på det klara med sin uppgift i det stora 
verket och länkrnötet i Jönköping den 
22 oktober gav belägg härför, våga vi 
alltså tala om framryckning . 

Rätteligen bör kanske också tilläggas, 
att den både i yttre och inre avseende 
verkligt strålande dagen för en och an-
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nan medförde uppryckning. Kanske nå
got i stil med den Runebergs trosskusk 
upplevde, när han nåddes av ryktet om 
vunna segrar. 

Det var också segrar som framställdes 
för oss under Kina-dagen. :Minnet av 
missionsdirektor Folke stod så levande
för oss vid flera tillfällen, och de fruk
ter aven obetvinglig tro på Gud, som 
fröken Lisa Blom gjorde oss delaktiga. 
av, gåvo oss nytt mod. Allt talade till 
oss om segrar. 

Det var den ena sidan. Den andra. 
var. den uppfordran till skärpt akti vi tet~ 
som framskymtade i sekreterare Carl 
Gustav Voss ' föredrag om helig dådlust 
och i de vittnesbörd, som vid aftonens. 
ska vi kalla det "samhörighetssamkväm" 
avgåvos. Låt oss inte heller glömma 
sångens och musikens betydelse vid för- . 
medling av andliga intryck. 

Helt naturligt sökte vi under den väl
signade dagen bevara en mycket livlig 
kontakt med de himmelska kraftkällor
na- för oss sjä lva, vårt folk, vår mis
sion och våra missionärer. 

K. G. A. 

Piteåveckan 1939. 
(Forts. från föreg . n:r, som innehöll referat · 

av välkomstmötet och bibelstudierna) 

Missionsföredragens gemensamma. 
ämne var: "Vår heliga missionskallel
se". Missionär Wilhelm Bergling talade 
om "Missionskallelsens grundval". I 
Matt . . 28: 18-20 ha vi omfattningen. 
och innebörden av denna kallelse: "Gö
ren alla folk till mina lärjungar" . J\.fed 
dessa ord började talaren sitt föredrag. 
Och han lät oss sedan genom olika bibel
ord se hur Gud fört fram missionstan
ken. I gamla förbundet gällde den i hu
vudsak Israel. Ja även vår Frälsare ytt
rade: "Jag är icke utsänd till andra än 
de förlorade fåren av Israels hus". Efter 
Kristi himmelsfärd utvidgades den att 
omfatta "alla folk" . 
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M issionssekreterare Martin Linden 
talade om: "Vflrt svar på missionskal
lelsen". - "Vilken nåd Gud visade oss, 
då han kallade oss att träda in i en sådan 
gärning", så inleddes detta föredrag. Vi
dare framhölls att grunden för vårt svar 
måste vara: törst Guds rike. Vi få ej 
svara på kallelsen så som en lärjunge 
svarade Jesus: "Tillstäd mig att törst 
gå bort och begrava min fader". Det 
gäller också att vandra i Jesu efterföljd. 
Där Hl vi erfara Guds ledning, där få vi 

. också lära oss att gi va vårt svar: ' ·Guds 
rike först", meel glädje. . 

Missionär Martin BeTglings ämne 
var: "Förverkligandet på hitet". Till 
inledningsord lästes 2 Krön. 32: 1-8, 
och sedan fördes vi i tanken ut till fältet 
i Kina, och vi fingo sannerligen se hur 
kallelsen förverkligades därute. Genom 
Jidande och nöd, under "belägringsti
der" ha missionärerna fått nåd att byg
ga upp murar mot hedendomen mitt i 
den, och de ha fått se att det är sant 
detta: "Med oss är Herren". 

Fröken Lisa Rtom hade fi'ttt ämnet: 
"Förverkligandet i hemlandet". Kallel
sens förverkligande här hemma jiimför
de hon med vad som står i ]oh. 12: 3 
om: "den brutna nardusflaskan". Den 

. doften få vi känna på expeditionen . Den 
följer med gåvor. som äro verkliga of
fer, svar på Guds kallelse. Den följer 
med brev, som tala om bönekamp för 
verket därute. Den följer med, då unga 
människor komma och tala om att dl' 
lagt sina liv på offeraltaret för missions
arbetet. Den följer också, då föräldrar. 
om också under tårar men änd ~'t med 
glädje, giva sina barn till verket. Tänk 
när doften filr stiga ända upp till him
len och där blandas med de heligas bö· 
ner. Det är nåd att vi få vara med i mis
sionskallelsens förverkl.igande. 

* 
Vid e. m.-mötena fingo vi höra vitt

nesbörd av olika talare. Missionär Mar
tin Bergling tog oss ut till Kina och 
visade den nöd som nu råder, men ock 
att.mitt i den går Gud fram och vinner 

rika byten. Fröken Ella Nilsson talade 
om hur Gud gett henne ett ord som 
fyllt hennes liv med jubel, och det ordet 
var: J es us. Det nam net, sade hon, bety
der allt för mig, och det är nog för hela 
mitt liv. Fröken Margit AndeTsson ta
lade om hur allvarligt det är att de unga 
bedja Gud om en särskild kallelse, då 
de önska få gå in i hans verk. Fru 
Birgit Be1·gling läste om Herrens kal
lelse till Abraham att lämna sitt land 
och gå dit Herren visade, samt om hur 
Lot följde med. Lot var icke kallad utan 
gick ändå, därför skilde han sig snart 
från Abraham. Med ledning härav på
visades hur viktigt det är att verkligen 
gå in i arbetet på Guds kallelse. Frö
ken Hanna Wang talade om att vi äro 
Guds medarbetare. Fru l11argaret Berg
ling påminde om Jesu ord till Marta: 
"Sade jag dig icke, att om du trodde, 
sku lle du få se Guds härlighet". Detta 
få de verkligen uppleva många, många 
gånger ute i missionsarbetet. Då det 
ser omöjligt ut, d;'t kommer Gud och 
visar sin makt , sin hiirlighet. 

En kvidl talade fröken Ebba Viden 
llIed ledning av Joh. II: 28: "Mästaren 
är här och kallar dig till sig". Pastor 
Lars Nordberg, en av kursdeltagarna, 
avslutade den dagen med en betraktelse 
över orden i 2 Kon. 2: 1-13, och han 
stannade särskilt vid Elisas bön: "Må 
en dubbel arvslott av din ande falla mig 
ti II ". Det blev en stund som sent skall 
glömmas. En annan kväll talade försam
lingens predikant, pastor G. Holmström 
över orden i Hebr. 10: 35-39, om att 
vi icke skola kasta bort vår frimodighet, 
och vad lön den bär med sig: vi skola 
vinna våra själar. Fröken Thyra Lind
gren lät oss få del av minnen frftn sin 
resa från fältet ned till kusten. Den hade 
varit oerhört påfrestande, men på hela 
resan hade Gud bevarat och mitt under 
det bomber fallit omkring henne hade 
hans frid fylJthjärtat. "Jag har", sade 
hon, "bli vit tillfrågad om missionskal
lelsen håller mitt uncler krig och fasor, 
och det kan jag säga: Den håller. Den 
håller i liv och död". Missionssekrete
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rare Martin Linden avslu:tademed Jesu 
ord till Sackeus: "Skynda dig: n"ed". 
Tänk att Jesus ibland behöver säga så 
till oss, vi SOm bordese upp till honom! 

Vid offerstunden på lördagskvällen 
talade först herr Eugen Alm om sin 
kallelse och Om hur Herren många gån
ger under den gångna tiden mött honom 
med ordet i Joh . IS: 16: "I ha ven icke 
utvalt mig, utan jag har utvalt eder". 
Fröken Lisa Blom hade till text I Kor. 
6: 20: "I"ären ju köpta, och betalning 
är given. Såförhärligen då Gud i ede r 

Denna gripande syn, vandringen fram 
tillofferskålen, började. Från bänk efter 
bänk gingo de fram. Gud allena känner 
allt SOm lades ned, penningarna upp
gi ngo till nagot över 1.800: - kr. 

Vid söndagens högmässa i kyrkan 
predikade missionär W ilhelrn Bergling 
över texten i Matt. II : 20-24. "Jesus 
gjorde sina kraftgärningar för att föra 
människorna till hättring och tro". Så 
hörjade predi kan, och han slutade: "Låt 
oss "ara vi II iga lå ta Jesus visa vad han 
vill vi s!<ola göra åt honOm." 

Foto: M. Linden 

Missionshuset i Piteå, där mötena i allmänhet höllos. 

kropp". H an som köpt oss har rätt att 
göra med oss som han vill. Han vill 
höra hur det är med dig och mig i kväll. 
Är du din egen, vill du ta livet i dina 
egna händer och gå vart du vill, eller 
säger du: Jag är ej min egen? - Har 
du fått känna det underbara: Jag är 
köpt , återlöst. Jesus dog på korset, och 
där gav han beta lningen, när han gav 
sitt liv. Tänk på det' Det är hela vår 
varelse han ha r rätt till, hela vårt liv 
från början till slut. Kanske är det vår 
egen vilja, som Herren begär i kväll. 
Kan du lämna den åt honom, då först 
kan du bliva lycklig. Nu få vi ha en 
helig offerstund. M å vi då kunria gå 
fram och lägga oss som heloffer inför 
Guds ögon! 

På e. m. finga vi gå fram till det 
dukade nattvardsbordet. Kyrkoherde V. 
StrÖl11,gren höll skriftermålet över orden 
i Joh. IS: 19: "Såsom Fadern har äls
kat mig, så har ock jag ä lskat eder; för
hliven i min kärlek." Om vi frågat Fräl
saren vad det var som djupast har och 
höll honom uppe, tror jag han skulle ha 
svarat: Min Faders kärlek. Och då vi 
veta vad Frälsaren hade att genomgå, 
vilka bördor, och vilken kamp som före
stod honom, då förstå vi hur stark Fa
derns kärlek var och är. Det är Faderns 
kärlek som gör att Kristus säger: så som 
Fadern - så jag. Det betyder, att vad 
Faderns kärlek var för Kristus vill 
Kristi kärlek vara för hans lärjungar 
och oss. Vi skola leva av den, den skall 
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hålla oss uppe och stärka och trösta så 
att vi komma jublande igenom. Han vill 
göra oss till Gudsmänniskor, som i sitt 
liv skola förhärliga Gud i ord, vandel 
och kärlek."Förbli ven i min kärlek. 
Mig förutan kunnen I intet göra." Och 
vi få, Gud vare lov, som lärjungar räkna 
med att Kristus älskar oss. Vi få för
bliva i hans kärlek. 

På söndagskvällen talade missionär 
Y[artin Bergling med ledning av Ps. 
103: 7, och missionssekreterare Martin 
Linden talade över N eho 13: 7, S och 
stannade särskilt inför att en fiende till 
Herren, Tobia, fått ett rllm i själva hel
gedomen. Det blev en rannsakande 
stund, då det talades om hur Nehemja 
lät kasta ut Tobias bohag och rena rum
met där han bott. Frågan kom till oss 
en och var: Hur ha vi det , ha vi månne 
låtit någon Herrens fiende komma in i 
värt hjärta? Give då Gud att vi få ho
nom utkastad och hjärtat renati 

Tisdagskvällen var avskedsmötet. 
Fröken Lisa Blom tackade först kyrko
herde och fru Strömgren, så alla "Iän
karna" de ledande i Missionshuset och 
alla andra för all uppoffrande kärlek, 
som slösats på oss alla. "Och först och 
sist vill jag tacka Gud vår Fader. Vår 
bön var att vi skulle få stå inför Jesus. 
V i ha gjort det! Må det förnimmas av 
dem vi komma i beröring med." 

Fru D. Strömgren uttalade "Piteå 
Jänkarnas" tack för "veckan", och sedan 
följde de, den ene efter den andre, som 
ville tacka Gud för undfången nåd. 
Kyrkoherde V , Strömgren tackade från 
församlingen för vad de fått mottaga, 
och gav som minnesord : Ps. 31: 25: 
"Varen frimodiga och oförfärade i edra 
hjärtan, alla I som sätten edert hopp till 
Herren." 

Det blev färdekost för oss alla, ett ord 
som vi verkligen behövde få med oss. 
"Vår Gud och Fader tillhör äran i evig
heternas evigheter. Amen." 

H.B . 

Insänd litteratur. 

VARLDSMISSIONEN. A\' J. E. ' Lundahl. 
Svenska Missionsförbundets Förlag, 
Stockholm. 335 sidor, Pris: Häft. 5:-, 
Klotb. 6:50. . 

Det har sagts, · att det är mycket svårt att 
få en överblick över världsmissionens 'om
fattande och stora arbete, som enligt senaste 
~ta tistiken utföres av 27.577 missionäre{ 
samt 2034\8 infödda medarbetare, och där 
man har 6,045.726 nattvardsberättigade för
samlingsmedlemmar enligt samma statistik. 
Organisationerna är·o så många och arbetet 
så stort att det är svårt att överblicka det 
hela, menar man. Redaktör Lundahls nyss ut
givna digra bok förhjälper dock härtill. Den 
skildrar missionens grundval och motiv, de 
icke kristna folken s religioner, allmän reli
gionsstatistik, missionstankens . utveckling i 
den kristna församlingen, arbetet på mis
sionsfälten, Israelsmissionen, det allmänna 
missionsläget enligt statistiken, missionens 
verksamhetsmetoder samt enhetsrörelser i 
världsmissionen och ger en förteckning på 
missionslitteratur, som kan vara ägnad att 
giva ledning vid studiet av världsmissionens 
historia och nuvarande läge. 

Boken synes vara en gruva med värdefulla 
och rika fyndigheter för alla missionsintresse
rade och borde studeras av alla, som önska 
veta något om det stora världsomfattande 
arbete som i våra dagar utföres i missionens 
tjänst. Den rekommenderas varmt. 

lYI. L. 

AiYLNEN OCH UPPSLAG. För bibelläsare 
och Ordets förkunnare. Samlade och ord
nade a v Ch. D. Tottie. Andra upplagan. 253 
sidor. Pris i kJotb. 3: 50. Sanningsvittnets 
Förlag, Stockholm. 

Overste Totties m:lnga vänner, av vilka 
många äro även Svenska Missionens i Kina 
vänner, komma säkert att med stor glädje 
mottaga meddelandet om att denna bok ut
kommit i ny upplaga. Det är såsom vore den 
en hälsning från den vördade och käre vän
nen. Och de som ej haft förmånen att per
sonligen få lära känna denne Herrens strids
man kunna få glädje och nytt a av det arbete, 
som han utfört för att samla och ordna dessa 
bibelanteckningar, som förf. säger vara ett 
dyrbart utsäcle, vilket plockats på mången 
åker. 

"Amnen och Uppslag" är en bok, som sä
kert bli r till välsignel se för många både unga 
och gamla bibeJläsa re, ej minst för de unga, 
Må den' vinna stor spridning I 

M.L. 
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Försäljning. 

Syföreningarna i Stockholm för 
Svenska Missionen i Kina anordna ons
dagen den 29 november försäljning till 
förmån för Missionen på K .F.U.K:s 
lokal, Brunnsgatan 3. Försäljningen 
börjar kl. 10,30 f. m. Andaktsstunder 
hållas kl. r2 m. och 7,30 e. m., kl. 12 
talar missionär August Berg och 7,30 
missionsföreståndare Martin Linden. 

Gåvor mottagas tacksamt även för 
buffen under nedanstående adres~er 
samt på S. l11.K:~· exp., Drottningg. 55. 
Doktorinnan Maria Berg,. Hantverkare

gatan 28. 
Fröknarna M. och N. Cavalli, öster

malmsgatan 72, 4 tr. 
Fru Bell Fries, Soltäppan, Storängen . 
Fru Hanna Hallström, Odengatan 26. 
Fru Judit Högman, Drömstigen 28, Äp

pelviken. 
Fru l11ina Johansson, Auravägen ro, 

Djursholm. 
.Fröken Tehla Liljeqvist, Norrtullsga

tan55· 
Fru Olga Magnusson, Garvare Lundins 

Gränd 3. 
Fru Mary von Malmborg, Engelbrekts

~'atan r3. 
Fru Beda Redetl, Hälsingehöjden 9. 
Fröken Thyra Sandstedt, Vesslevägen 

40, Alsten. 
Fröken Sigrid Suchsdorft, Igeldamms

gatan r6. 
överstinnan Louisa Tottie , Storängen. 
Fru Karin Wennerst1'öm, Lidingö. 

Gåvor avsedda för "Xina länkarnas 
bord" mottagas på S.M.K:s exp., var
vid särskilt bör angivas, att gåvorna 
äro avsedda för d~tta bord. 

Hans Stjäma i Östern. 

36:e ärg. 

Redigerad av Erik Folke. 

Innehållsförteckning: 

] ul. Av kyrkoherde Valdus Bengtson. 
Prins Oscar Bernadotte- 80 år. Av 

doktor Karl Fries. 

Vad sker? Av missionsföreståndare 
Erih Folke . 

"Rosorna vid vägen". Av missionär 
A~tgust 8erg. 

Minnen. Av f röken Hildur Blom. 
Sändebud till Sinims land. 
ögonblicksbilder. Av missionär Carl F. 

Blont. 
Li Johans budskap. Av fru Mimmi 

Folke. 
Då g lädjen kom. Av fru Olga Styrelius. 
I tiggar- och flyJ<tingläger. Av fru Ing

rid Aspberg. 
Såsom anletsdrag kunna tala . Av mis

sionär Carl-Gustaf Nordberg. 
Lilla ovä lkommen. Av fru Hanna Eriks

son. 
Hurudan död ska ll du dö? Av fröken 

lJagny Nordgren. 
Min mor. Av pastor Petrus Hsi. över

satt av missionssekreterare Martin 
Linden. 

Rekvireras från Svenska Missionens 
i Kina Förlag, Drottningg. 55, Stock
holm. Pris häft. r:50; kart. 2:-; 
klotb. 3: -. Vid köp av minst 5 ex. läm
nas 25 % rabatt. Ej fraktfritt. 

INNEHÅLL: 
Giv mig den tro. - Under Herrens beskydd. - Från Red. och Exp. '- Trossen på fram, 
ryckning. - Piteåveckan 1939. - Insänd litteratur. - Försäljning. - Hans Stjärna i Östern. 

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


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


Stockholm 1939. Boktr. A .-B . P. A. Palmers Eftr. 
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Gud ar vår tillflykt, en hjälp i nöden, väl 
beprövad. 

Matt. II: 2-10. 

Johannes satt i fängelse. Hans ar
betsdag blev kort och fick en hastig 
avshitning. I fängelset nådde "honom 
sällsamma rykten om Jesu gärningar. 
Hoppet blossade upp på nytt. Hela 
hans inre samlade sig i fråganr, som 
han sände till Jesus: Är du den som 
skulle komma, eller skola vi förbida 
någon annan? 

D:å en människa kommer i nöd, då 
mörker !faller över vägen, då man ej 
förstår Guds handlingssätt, stötta tviv
lets rovfåglar ned över själen för att 
döda trons liv. Vid dessa tillfällen är 
det som tron kämpar sin kamp på liv 
och död. 

Därinne på hjärtats slagfält försig
gå "de hetaste striderna. " Tron måste 
luttras i bedrövelsens eldsugn. Johan
nes vann icke den största segern, då 
hans budskap iikt "en hammare sönder

slog berg och då människoskarorna 
trängdes omkring hans talarstol. N ej, 
den största segern vann han i fängel
set, då onda makter sökte draga ned 
den ensamma kämpen i tvivlens bot
tenlösa djup. 

Ingen människa, som lever i för
ening med Herren, undkommer denna 
strid. Paulus var väl förtrogen med 
den och talade om "dödsnöd"; ur vil
ken Herren hulpit honom. Vid sådana 
tillfällen är' det som om allting om
kring oss predikade undergång. Nöden 
hopar sig, lidandet tränger på, vänner 
svika, onda tungor spruta gift, falska 
bröder tala ont om oss och Gu'ddöljer 
sig och är tyst. Det synes oss; som om 
djävulen ensam härskade' över de tnik
ter, genom vilka v~r väg går fram. Un
der sådana tider stä vi i fara att taga 
anstöt av He'f'ren och gåbo'rt " ifråp 
honom: Meti.:'tvf kUnna ock i prövrii'ng
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ens stund komma honom närmare. 
"Vår nöd med Jesus oss förbinder." 
Var därför stilla inför Herren! De, som 
bida efter honom, hämta ny kraft, de 
få nya vingfjädrar såsom örnarna. På 
trons vingar lyfter sig själen över ti

dens mörker och stormar mot Gud. 
Och han är vår tillflykt, en hjälp i 
nödens tider, väl beprövad. 

I nödens stund skall du vänta hjäl
pen från Jesus allena. 

Vart hade Johannes' många vänner 
tagit vägen? De stora skarorna, som 
samlats omkring hans talarstol, hade 
försvunnit. Det blev ingen masspeti
tion från dessa med begäran om J 0

hannes' frigivning. Människogunst är 

som en rörstav. När du bäst behöver 
stödja dig vid den, faller den sönder. 
Det dröjer icke länge, förrän du är 
glömd, även om du betytt mycket för 
din omgivning. Det fick Johannes er
fara. Och det ha många med honom 
fått uppleva. 

Johannes vänder sig direkt till Jesus 
genom sina lärjungar och frågar: 
"Skola vi förbida någon annan?" Fräl
saren hänvisar till sina gärningar, som 
lärjungarna fingo bevittna. Och vad 
sågo de? J o, de sågo människor i hopp
lös nöd, lidande av alla slags sjukdo
mar, föras till Herren och botas. De så
go döda uppstå. Alla blevo hulpna. 
Jesus var herre över allt ont. Men det 
bästa var, att Iför de fattiga förkunna
des evangelium. Och till dem hörde 
Johannes. Nu ville han icke förbida nå
gon annan. Ingen kunde nämligen er
sätta Jesus och utföra de gärningar, 
som han utförde. 

Vi äro övertygade om att Johannes 
med hela sitt inre samlade sig omkring 
Jesus. Ty han allena kunde hjälpa på 

nödens dag och slutligen föra honom 
genom dödens mörka dal. Nu behövde 
Johannes på ett särskilt sätt fästa sitt 
öga på Guds Lamm, som borttager 
världens synd. N u var det gott att få 
luta sitt huvud intill honom, som bär. 
herradömet på sina skuldror. Och han 
sviker ingen. Det :fick ock Johannes 
erfara. 

I helig adventstid få vi på ett sär
skilt sätt förbida Herren. Han vill mö
ta oss med den hälsningen: För de fat
tiga crörkunnas glädjens budskap! 

De, som intet hava, bli rika genom 
honom. De svagaste tager han sig an 
på ett alldeles särskilt sätt. Kristus är 
helt och hållet vår. "Och är han vår 
rättfärdighet, vem kan då fördöma 
oss? Är han vår förlossning, vem kan 
då hålla oss fångna? Är han vår rike
dom, vem k~n då göra oss -fattiga? Är 
han vår salighet, vem .kan då· göra oss 
osaliga? Är han våc-Överstepräst, vem 
kan då underkänna hans offer eller 
jäva hans förbön? Är han vår K~nung , 

vem kan då tillfoga oss någon skada?" 
"Ty jag är viss om att varken död 

eller liv, varken änglar eller andefurs
tar, varken något som nu är eller något 
som skall komma, varken någon makt 
i höjden eller någon makt i djupet, ej 
heller något annat skapat, skall kunna 
skilja oss från Guds kärlek i Kristus 
Jesus, vår Herre." 

För några dagar sedan besökte jag 
en man.. som låg vid dödens port. Han 
avsomnade några timmar efter mitt 
besök. "Jag har aldrig varit så salig 
som nu. Jesus är mig så nära och bär 
mig på sina starlta armar", viskade han 
döende och tillade: "Jag är så trygg, 
ty han, som borgar för min frälsning, 
sitter på Guds högra sida mig .till go
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do." - Sjuksköterskan, som vårdade 
den sjuke, sade: "Han är ständigt lugn 
och glad och brukar ofta sjunga sång
en: 'Tryggare kan ingen vara än Guds 
lilla barnaskara.' " 

Ja, trygga äro de, som i Gud hava 
sin starkhet. Ty han är vår tillflykt, en 
hjälp i nöden väl beprövad. 

"Herren själv de sina vårdar 
Uti Sions helga gårdar, 
Över dem han sig förbarmar, 
Bär dem hult på ,fadersarmar." 

Ur "Klippan som följde dem". 

Av Efr. Palmqvist. 

Hemförlovade missionsledare. 

Tvenne svenska missionsledare ha. 
under den senaste tiden lösts fr:in vakt

,tjänsten härnere, och vi vilja därför här 
något erinra om dem och deras insats 
i arbetet för Guds rike . 

Fröken Anna Br:eckmaH, Kvinnliga 
Missions-Arbetares förre ordförande, 
nåddes av hembudet den 2I november. 
Hon var sedan länge väl l< ~ind bland 
missionsvännerna, och vi i Svenska 
Missionen i Kina ha stor anledning till 
tacksamhet för hennes insats. Kvinnliga 
Missions-Arhetal'e är för Svenska lvlis
sionen i Kina ett synnerligt v~irdefulJt 
stöd; och samarbetet med denna mis
sionsorganisation har varit oss till stor 
uppmuntran och hjälp. Då missionsföre
ståndare Folke fått hembud erhöllo vi 
från fröken B.eckman en hälsning med 
fi)ljandeinnehåll: " Kära, älskadeS. Ni. 
K. En oändligt stor förlust haven l gjort 
dessa dagar - 1tten Jesus lever och han 
sviker aldrig. Han bäre Eder över dju
pen önskar varmt och inne'rligt Eder vän 
Anna Hrcckman." - De raderna antyda 
vilken vän vi såsom mission ägde i frö
ken B.eckman. Varmt tacka vi Gl1d för 
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"ad ban gJ "I t oss genom henne, och 
mecl innerligt deltagande tiinka "i på 
K . Nr. A., som på e tt särskilt sätt kän
ner saknaden. " Jesu s lever och han ~vi
ker aldrig." De~ hälsningen ville nu vi 
rikta till vftra " iinner i 1<:. M, .\. 

* 
,Major S, Sundquist, SOlll sedan 1936 

varit ordförande i ~tvrelsen för Svenska 
.Mongol missionen, fick sluta si tt jorcle
Ii,· den 3 dennes, första söndagen i ad
vent. Det var en 'Herrens stridsman, som 
dl slutade sin jordiska g;irning. Her
rens ank:Jmst ha r "arit ett ;imne, som 
han sökt stud era och siitta sig in uti. En 
a'· de första gå ngerna, som jag- hade 
förm ;ll1en få Ivssna till honom pft ett 
möte , höll han' ett mycket klarläggande 
föredrag h;irom , 'Mi ssionen hade också 
,·unnit hans hjärtas kärlek. Två organi
sationer sakna nu särskilt hans insats: 
Föreningen Soldaternas Vänner samt 
Svenska \fongo lmissionen. Vi anbe
falla dem samt de närmast sörjande i'tt 
missions vännernas hågkomst i förbön. 
Gud vare tack för ,'ad han givit genom 
sin tjänare! 

M.L 

I adventskonungen s tjänst. 

I adventstic!er , dä budskapet om Ko
nungen och hans rike på ett särskilt 
sätt når oss , går blicken så lätt ut Övel· 
jorden för att se om aclventskonungens 
vilja förverkligas, och i vad mån detta 
i ~;; fall sker. Just nu finner man stl 
o~inc1ligt mycket att sörja över, så myc
ket som är ~ignat att inge hopplöshet, 
dfl man ger akt på förhållandena. Mörk
ret synes så överviildigande. Ljuspunk
terna äro stl få. Ordet i Jes. 8: 22 synes 
vara en verklighet: "Där är nöd och 
mörker och natt av i'll1gest". - Vi he
höva dock ej förtvivla, ty vi ' få fort 
sii tta och läsa J es. 9: I: "Dock, natt 
skall icke förbliva d iir nu ångest rflder". 

* 
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Det finns ock ljuspunkter även i det 
som nu sker, och det är uppmuntrande 
att få påminna därom. För en tid sedan 
kommo ett par nummer av "China's 
Mi !lions" oss tillhanda, och i dem har 
jag läst sådant, som för mig framträtt 
såsom ljuspunkter. Denna tidning är 
som bekant Kina Inlandsmissionens or
gan, och då vi alltifrån vår missions 
början fått stå i mycket nära gemenskap 
med denna mission, är det en särskild 
glädje att kunna meddela vår läsekrets 
härom. 

Pastor '0/. H. Aldis, som är Kina TI1
landsmissionens föreståndare i England, 
skriver bl. a.: "Vi skola utbedja oss 
nåd till att söka utestänga från våra 
hjärtan all bitterhet och hat och till att 
l)evara gemenskap med alla. vilka med 
oss äro medlemmar av den himmelska 
familjen, vilket land de ;ln 111å tillhöra". 
- Missionsföreståndare Aldis fortsät
ter sedan med att berätta om en brev
växling, vilken förts mellan honom och 
en tysk mission, som är associerarl med 
Kina Inlandsll1issionen. Från England 
hade sänts en försäkran om kärlek i 
Kristus Jesus och om en innerlig öns
kan att gemenskapen måtte få förbliva 
obruten. Till svar kom ett brev från 
den tyska missionen, vars inneh~t!! myc
ket uppskattades. Däri meddelade man, 
att de givetvis måste stödja sitt land i 
denna svåra kris, men att detta e j på 
något sätt skulle få skada det broderliga 
förhållandet mellan dem och medlem
marna inom Kina Inlandsmissionen. De 
yoro förenade i arbetet för Guds rike, 
som icke är av denna världen, och voro 
ett i längtan efter att få predika Jesu 
Kristi evangelium i Kina. Därför fort
sa tte de i Tyskland troget och kraftigt 
med åkallan och bön för Kina Inlands
missionen och dess arbete och ti!löns
1,a<;Ie framgång under Guds mäktiga be
skvddande hand samt sände sin broder
liga kärleks hälsning. 

* 
Pastor Aldis berättar vidare om mis

sionärer, vilka kunn.at resa ut till Kina, 
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och säger att regeringen "isat sig myc~ 
ket tillmötesgående, då det gällt att be~ 
vilja utresetillstånd åt dem, vilka ÖI1S
kade återvända till missionsfältet. ~. 

Han nämner även om syårigheter och 
prövningar ute på arbetsfältet, särskilt 
i provinsen Shansi, där förföljelse mot 
de kristna uppstått, varvid n~lgra kristna 
kineser fått lida martyt'döden, men det
ta om svårigheterna b~ir även enljtis 
och hoppfull prägel. Då herr Aldis talar 
om dessa martyrer säger han: Om de 
kunde tala till oss i dag, är jag över
tygad om att deras I)udskap skulle lyda 
sål unda: H ål! last det du har; gå (ran/åt, 
se uppåt t Det synes för många :lV oss 
troligt, att vi närma oss tidsålderns 
slut, och att tiden för helig tjänst kalJ
ske snart är ti lIända, emedan Herrens 
ankomst är nära. Skola vi ej elIt alla 
söka lyda Herrens maning till tj;inarne. 
vilka fått tio pund: Förvalta dessa, till 
dess jag kommer tillbaka' Luk . ~9: ~}. 

* 
Flera utdrag ur dessa tidningar kun

de göras, men detta må vara nog för 
denna gäng. Vi behöva ej speja förg~i
ves efter sådana, som äro i adventsko
nungens tjänst. De behövas och de fin
nas i alla länder och bland alla folk. Ha 
även vi svarat ja tilI Konungens kal
lelse? 

M.L 

Avskedsmöte. 

Ater har vår mission fått anordna ett 
avskedsmöte. Den 16 nov . samlades en 
stor skara missionsvänner i . Evangeli
ska Brödraförsamlingens kyrksal kring 
de sex missionärerna: Nils och OJga 
Styrelius, Hanna Wallg, Elna LenelI, 
Ebba Viden och Maja Lundmark, vilka 
några dagar senare avreste till Kina. 

På grund av tillfällig opasslighet 
kunde doktor Karl Fries icke närvara, 
varför missionät· August Berg · ledde
mötet. Efter avsjungande av psalmen 
"Hela världen fröjdesHerran" talade 
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missionät: Berg över orden i I Kor. 
10: f-4: 'Vå ra fäder voro alla under 
molnskyn - de drucko ur en and lig 
klippa -' och den klippan var Kristus". 
Jag vill sarskilt rikta dessa ord till de 
sex , sade talaren. I\10Inskyn. tyder icke 
den pi'tatt Gudär med ? Moln skyn skym
mer bort , vad som ligger framför , och 
den skymmer hort fienden . Men moln
skyn tager' icke bort so len , den 
,firtns l<v'ar:lsraels barn, de il tO alla 
samma and liga bröd, mannat, som ej 
urphörde att falla, fÖl'rän de k 0I11111o in 
i det land, där 'uet ej behövdes . Vi leva 
ock av ett öve rnaturligt bröd fr iln him
melel'!. Ni gå för att förmedla detta 
hröd, som kon ullit från himlen och som 
givit v~i rld e n liv, ochi'li få sjiil va ~ita 
av det . Så Hl v i dricka ur samma klippa, 
Kris tus . U r den få vi ösa med g lädje tör 
eget behov . Vi kunna ej följa er läng re 
;ln till Cen tralstationen, men det f inns 
en, som alltid skall följa eder. Det iiI' 
Jesus , "Klippan som följde dem var 
Kristus". 

Missionär N ils Styrelius yttrade 
bl. a.: Då jag tänktep[l vad j<tg skulle 
säga ik v~ lJ , fick jag de ord, som Erik 
Folke yttrad ~' en g;lI1g: "Säg något gott 
om TeslIs" . ,Det är vad jag vi ll e göra. 
Om . Tcsus , det namn; som är över alla 
namn och i vilket alla knän skola böja 
sig. De t ä r därför, vi resa till Kina, 
för a t t med den nåd, Herren gi ver. säga 
något gott om Jesus. I Hebr. 13: 8 läsa 
vi: "Jesus Kristl1~ ,är densamme i gar 
och i dag, så ock i evighet", IXl vi stå 
inför uppbrott under nuvarande förhål
landen, ar det många, som undt'a och 
fråga: hur skall det gå, och varför skola 
ni resa just nu ? Det finns bara ett svar: 
]e,:;us Kristus ~ir densamme, och därför 
är löftet, som gavs till de första lärj un
garna, detsamma för oss; han. är med 
oss, Och ha,ns ord skall bära frukt, det 
skall icke clterkomma fåfängt. Därför 
att hq.n lever och är densamme och föl
jer oss, d~ldör gå vi ut igen för att 
samla in några kärvar för han s rakning, 

Fru Olga Styrelills talade aln a tt den 
dag, då det blev bestämt om deras ut-
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resa, fick hon ordet i 10sua l: 9:,.Se 
jag har bjudit dig a tt ,'ira frimoclig och 
oförfärad," Dessu tom blev det si\ 'le
vand~ för henne, vad som står i 2 Kon. 
6: 16: "De som äro med oss äro flera 
än de som ä ro med dem," Det är många 
som fd'lga: hu r våga ri i resa? sade fru 
S tyre\iu ;j, Det ä r inte så, att vi våga, 
Det är Gud, som vågar. Han gflr sjä lv 
med, och han siige r si tt: Frukta icke l 
D:l vi komma i nöd , fil vi ropa till ho
nom, och han skall leda oss pil den rätta 
,';igen. Vi \'e ta icke, vad vi skola lnöta, 
men Herren är med och skall icke över
giva eller liimn3 oss . 

Fröken Hanna ~Vang uttalade sin 
sto ra glädje över att än tligen ha kom
mit till den stund, dil hon fick säga far
väl. Det hade varit bestä mt om utresa 
ett par gånger förut, men hinder hade 
uppstått. Nu, när det är oro och svåra 
förhållanden ö, 'er a llt i världen , nu är 
det klart för utresa, Vi äro tacksamma 
att fil g:i, V ~l r uppgift är i Kina. 

Fröken Ebba Vid,sn gav som minnes
ord Fil. 4: 4-5 och s~irskilt orden: 
"Herren är nä ral" DeJi vissheten var 
Paulus' stora g l ildje~-imne, sade fröken 
Viden, och det ~ir också vht stora gläd
jeä mne, v i, 50111 resa ut till Kina , Her
ren är här, men han vill också följa oss · 
och va ra med oss var dag under det 
svåra, som kanske skall möta oss. 

F röken Elna L enell sa de bl. a.: N är 
jag fick veta, att vi skulle resa, b'lev 
jag överraskad , Det hade varit ' påtä'"nkt 
förut men blivit uppskjutet. När jag 
tänkte på resan, såg jag i tanken minor 
o::h undervattensbåtar! Men jag bad 
Gud, att om det var meningen, att vi 
skulle resa, ha n skulle ta bort , oron. I 
Apg, X: 26- 29 läsa vi 0111 Filippus, Han 
hehövde inte välja, Gud sade sitt : gå! 
och han hade bara a tt gå på Ol-der, och 
det är en stor g lädje för mig; Jag slip
per att välja. Herren har sagt si tt: gå! 
och vi ha löftet, att han skall svara för 
resan. 

Fröken ivIaja Lundmark kä:,nde stor 
oro inför utresan, men hall hade bett 
Gud, ' att han sku lle st~ingavägen0m 
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det icke var hans l'iJja att de skulle resa. 
Gjorde han ej detta, var det ju ett tyd

. hgt be l' is P;l att det var han, som stod 
för det hela. r Rom. 1:2: l st;lr , att vi 
skola fram!Jitra vål'a kroppar till ett 
levande offer. Min själ. kropp och ande 
äro öve rl ;ltna till Gud, och han fi'tr göra. 
S0111 han vill med dem, därför iiI' det 
salighet, om jag ock intet känner utan 
g;lr, ditrför att Herren s~indcr mig. 

* 
Efter dessa anföranden var det 

lll rlnga, som "ili e gil'a minnesord till 
de utresande samt nedi>edja Guds viil
signelse öI'er dem. 

Ett samkväm var a nordnat, vari nitr
marc 200 personer deltogo. ?I{issions
förest;mdare Martin Linden a vs lutade 
sedan mötet l11ed en kort aftonbön med 
ledning av Uppb, 12: TI."De öI'CrI'unno 
honol11 i kraft al' Lammets blod och i 
haft av sitt I'ittnesbörcls ord; de ä ls- . 
kade icke så ~itt li v, att de drogo sig 
undan döden." 

Det I'ar gripande höra de sex med 
frimodighet tala 0111 den farofyllda färd, 
SOI11 förestod dem. men också 0 111 sin 
fulla för tröstan P;l att Herren skulle g;l 
med, hjälpande och stödjande, 

H,B. 

Från de utresande missionä:s 
rerna. 

Bergen den 22/11 T939, 

Kii ra Vitnner' 

"Her1'cns ögon överfara hela jorden , 
för att han med sin kraft ska ll hist;l 
dem som med s ina hj ärtan hängiq sig 
åt hono l11 ," 

Innan \'i · lärn na , Skandinai'iens kust, 
vilja','i siinda en ii-{ner lig åv~kedsh;~ l s
ning tin eder .. aj la, -kä.ra - I'änner.. Tack 
för allt Under gtlTlgna dagar; a ll j,är
lek, a ll förståelse och aila.. förböner. Ett 
gr ipande minne är för oss avskedsmö
tena och al'skedet P;l Centralen, då s;~ 
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många bra vi.tnner sam lats för att siiga 
oss fan;;il. Tack för alla g;lvor, a l' olika 
slag. som vi f j ngo mo ttagå, och tack [ör 
den vackra sången, som ;innu ljuder 
våra ö ron. Det är kärt för oss, såvä l som 
vemodigt, att minnas alla dessaansik
ten , som vi sågo där framför oss denna 
sista kvidl i Stockholm. Gud väl signe 
eder a ll a ' 

Resan hit har gått bra, men en mulen 
grå dag har det varit, som mot s lutet 
blev till en riktig snövädersdag, och nu 
till sist va r d et 1)I i'lst och hällande regn 
e1å \' i an lände Il i t ti Il Bergen, B ä ten är 
försenad, och vi måste ta in på hotell , 
som dock bolaget bekostar. Det s~iges nu 
att båten ska ll komma in i natt. och att 
vi få g;l ombord i morgon f. m. mellan 
8-ro. Fi'l se hur det bl ir. Vi må alla 
bra men äro trötta efter förra natten 
di'! ju sömnen inte blev så god, Hoppa~ 
få sOl'a gott i natt. 

Herren går före oss, men han är 
också med oss, ja, runt omkring oss, 
Tack att I' i få vara inneslutna i edra 
förböner' 

En varm fridshälsning från 

Nils och Olga Styrelius, Elna 
Leuell, H anna Waug.. F..bba 
Viden, Maja Lundmark, 

Bönemöten för S. M. K. 

i Stockholm pågå i Betesdakyrkan, Flo
ragatan 8. t. o, m. tisdagen den I2 dec. 
Dessa möten, vilka som bekant börja 
kl 7 e , m .. upphöra sedan över julhel
gen , men börja v. G. åter tisdagen den 
I6 . jalluari, Fredagsbönemötena på 

. S, M, K:sexpedition, som hållas med ,.' 
början kl. :2 e. m" pi'lgti t. o .. m. freda-~ 
gen den <'< dec., I'arefter uppehftll göres ' 
till Fredagen den 19 januari, då de v. G, 
;lter börja. 

"Bedjen oG'ulätligen,'" I Tess. S: 17, 
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De hemresande missionärerna. 

Enligt mottaget meddelande hade våra 
fd'tn Kina hemväi1danCle missionärer 
den 4 dennes anlänt till Moskva, och 
allt var d rt vä l. Vi hoppas därför att de, 
då detta nummer av vår tidning utkom
mer. ha anlärit till Sverige. De nu hem
vändande äro missionärsparet Ingrid 
och Erik j1;1alm samt deras gosse Bengt, 
fröken Gerda Gustavsson och missi0
närspa ret Bergquists son Carl-Olof. 

Vi l1älsa dem alla varmt välkomna 
till hemlandet och tillönska dem Guds 
rika välsignelse. 

Frftn de utresande missionärern a ha 
va vi ej ännu mottagit något meddelan
de, avsän t efter ankomsten till Amerika. 

Försäljningen i Stockholm. 

Försäljningen för S. M. K. den 29 
nov. inbringade till vår stora glädie 
netto kronor 5.245 :oq. Denna summa ~i r 
någ'ot mindre än fjolårets. men beloppet 
var då ovanligt stort. Vi tacka varmt 
alla dem, vilka bidragit till det goda re
sul ta tet. 

Kinalänkama i Stockholm 
samlas v. G. ännu en gång under detta 
år. Det sker på Svenska Missionens i 
Kina expedition, Drottninggatan 55 , 
torsdagen den 14 dec. oc.h såsom vanligt 
kl. 7 e. 'In. Denna gång medtaga de olika 
deltagarna något såsom hidrag till trak
teringen. Varmt välkomna! 

Trettondagens möte. 

Svenska Missionen i Kina hoppas att 
även kommande Trettondedag Jul få fi
ra missionshögtid med sparbössetöm
ning och offerinsamling i Betesdakyr- ' 
kan . Floragatan 8, kl. I I f. m. 

Vi anbefalla denna missionshögtid åt 
missionsvännernas hågkomst förbön . 

"Hans Stjärna i Östern." 

Missionskalendern "Hans Stj ä rna i 
östern" är nu, ehuru vi i år tryckt den 
i något större upplaga än föregående år, 
:alldeles slutsåld. Vi tacka på det var

maste våra vänner för den goda hjälpen 
med försäljning av kalendern och till
önska alla Guds rika välsignelse. 

"Jesu sista budskap", 

en bok i nnehå llande bibelstudier över 
sändebreven i Uppenbarelsebokens and
ra och tredje kapitel av framlidne mis
sionsföreståndare Erik Folke, förelig
ger nu färdig för försäljning. Den inne
håller 73 sidor och kostar I kr .. och vi 
hoppas få våra vänners hjälp även med 
dess spridning. I Norrköpings K. F. 
U. M:s Månadsblad heter det om denna 
bok: 

"Dessa bibelstudier höllos under 1928 
på KFUK i Stockholm, och stenografi
ska anteckningar från desamma ha nu 
utkommit i bokform. Detta är glädjan
de, ty härigenom förmedlas på ett ome
delbart sätt Folkes egenartade framställ
ningskonst. Denna har en profetisk lyft
ning, liksom om bibelordet framkallade 
en rad av syner. Bortom orden och hän
delserna skådas evighetens förklaring, 
evighetens seger och Guds trofasthet." 

Rekvisitioner mottagas tacksamt på 
S,venska Missionens i Kina Förlag, 
Drottninggatan 55, Stockholm. 

Missionstidningen Sinims Land. 

Med detta nummer av vår tidning 
medföljer ett postgiroinbetalningskort, 
vilket lämpligen kan användas för pre
numeration på vår expedition. Samti
digt som vi påminna härom, vilja vi 
rikta en varm vädjan till alla våra vän
ner: Hjälpen oss att få prenumeranter! 
- Må de förutvarande prenumeranter
na förnya prenumerationen, och må 
vi få många nya prenumeranter. Det be~ 
tyder så mycket för vårt arbete. 

Bedjen också för vår tidning! Vi kän
na djupt behovet av Guds 'väls ignelse, 
vägledning och kraft i detta arbete. 
Bedjen att vi m~ få ·det, och mottagen 
vårt innerliga tack för stöd och hjälp, 
som så kärleksfullt givits åt oss! 
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Från' Barnhemmet i Sinan Ho. 
Sinanhsien den 26 ·aug. I939. 

Kära Missionsvänner f Frid' 
En innerlig längtan griper mig att få 

säga ett tack till alla, som tänkt på oss 
med gåvor till Barnhemmet. Vi ha ge
nom Guds nåd gått igenom denna som
mar . Inte utan fruktan, men Herren har 
stått oss bi f Ehuru alla ha fått mer eller 
mindre känning av kriget, ha vi på det 
hela kommit lätt undan : Inga nedslag, 
då bombplanen passerat, platser att 
gömma oss j, nog att äta. Allt nåd 
Nu börja kommunikationerna att· av
skäras mer och mer. Salt är oerhört 
dyrt. Fotogen börjar tryta, och bom
ullstråd sedan! Det finns icke en enda 
bunt att få köpa ens i Loyang. Det reg
nar ovanligt mycket, och många bli 
hemlösa genom att husen rasa. Ljus
punkter finnas också. Evangelium får 
fritt förkunnas; och folkets hj ä rtan sy
nas vara vända till att söka Gud. över
a llt hör man om ett uppvaknande. Bib
lar äro svåra att anskaffa. De stanna på 
vägen någonstans, men små skrifter och 
tryckta småblad samt evangeliedelar 
finnas ännu, och de ha god åtgång. 

Bedjen för oss att denna vinter må 
bli en rik inhöstning i Guds rike, att 
kriget må ta si ut och friden råda från 
hav till hav. "Vad som är omöjligt för 
människor, det är möjligt för Gud." 
Luk. IS: 27. 

Mottag nu var och en av Eder en 
varmt tack från oss här på Barnhem" 
met. 

Eder tillgi vna 
!Vlaria PetterSSOtl. 

Från T aH She. 
(Utdrag ur brev.) 

Tali, She. N. China den 9/9 1939. 

Kära Vänner. 
"Tjänen Herren; varen glada hop

pet." 
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Dessa ord u r Rom. 12 kapi tel ha vi 
haft på \' ~lrt hihelstudium i tredje klas 
sen idag, och jag vill sända det "ic1are. 
Herren ville giva oss nåd att tjäna ho
nom i det glada hoppe t, att tjitnsten ej 
är förgäves. Han själv vill giva "äxten 
- och så Hl vi glädjas i vår tjänst . ---:-

I tisdags kviill hade vi samtalsstund 
med förberedande klassen. Det var en 
sådan där liten gemensam stund i a ll 
enkelhet - - inte lektion , utan sam
tal , och ämnet var "välsignelser under 
sommaren." En ung änka (hon har tvfl 
barn) berättade d,t, hur Herren välsig
nat hennes dagliga andaktsstunder. fast
än hon ej kunde läsa obehindrat i bibe!!"! 
ännu. M~n hjärtat blev så fullt av gl~lclJe 
över all Guds nåd, a tt grannarna frå 
gade henne ibland: Vad är det, S0111 gör 
att du' kan vara så lycklig jämt, du som 
har det så fattigt och svå rt? Och så 
fick hon svara och tala om , att det \'ar 
de andliga välsignelserna , som fyllde 
hjärtat med större glädje än någons in 
det jordiska goda kan göra. - Hennes 
vittnesbörd var så stilla och ljuvl igt, 
och det grep oss starkt. En annan, som 
förut varit mera på avstånd fr ån Her
ren, kunde nu vittna om hur hon dra
gits närmare genom den gode .Herdens 
frälsarekärlek. Ja, det var gott att få 
höra den ena efter den andra frambära 
sådana vittnesbörd, vilka läto oss se 
Jesus , hans nåd och kä rlek. 

Bibelskolan pågår, och jag har min 
del ~v arbetet likaväl som kinesiska lä" 
raren och lä rariI."lrJan. Jag har 25 tim
mar i vecka'n, av vilka de flesta k r:lva 
sådan förberedelse, att eleverna efter 
diktamen kunna skriva ned bibel studiet 
m. m. På kinesiska språket är det e.il~tt 
att komma därhän, utan det kr~lve r 
grundlig tid. Dessutom har jag 5~6 
möten, d. v. s.så gott som varje :dag, 
ibland två på söndagarna. Men det ä r 
härligt att få va ra i arbetet for I-Terren , 
och jag känner mig så stark och glad i 
tjänsten ' sedan ·sommarens vederkvic
kande tid . på Blom~erbergeL Det är· så 
gott att få komma ifrån en·.tid ~och 



10 dec. 1939 SINIMS 

återvända med nya I~rafter. Vi hade det 
ju så gott på berget, både andligen o,ch 
lekamligen, 

Flickskolan är i den byn utanför sta
den, där vi bodde sedan febr. J ag går 
dit på kvällarna, så att jag hinner hem, 
innan porten (stads-) stänges, och dess
utom blir jag efters~ind, om något sär
skilt kommer på, I torsdags e, m. till 
exempel, så hade vi eld i spisen för stryk
ning (annars äter jag kinesmat), så jag 
passade på att laga till en ugnspann
kaka, och just då kom bud efter mig, 
Jag måste genast till skolan, ty militär 
ville in i skolans gård och laga mat och 
bo där. Jag måste lämna allt och bara 
springa. 

På 1/ 2 timme var jag framme, och där 
stodo några' soldater inne i köket och 
tvättade sig i skolans handfat. De sågo 
mig ej, då jag kom, och så sade jag: 
Jaså, ha soldater nu börjat gå i flick
skolan? Tycka ni det passar bra? De 
tittade upp förvånade på mig, - och 
jag frågade efter deras kapten. För 
honom påvisade jag olämpligheten av 
att hans män gingo in på vår skolgård 
etc . Han var vänlig nog att ge order till 
sina m~in - vi sluppo dem i skolan 
- och jag kunde återvända hem till 
ugnspannkakan. Senare sände' jag en av 
våra manliga arbetare ditut för att se, 
om de ' verkligen stodo fast vid löftet. 
Jodå, allt var klart. Ingen enda var in
nanför skolans dörr. Att evangelisten 
eller annan man ej kunde gå först, be
rodde på, att kineserna ej ta hänsyn till 
dem, men när en utlänning kommer, så 
ta de vanligen reson. I allmänhet äro de 
ej svåra att ha att göra med, bara man 
tar dem på rätta sättet. Lite humor ver
kar i allmänhet kraftigare än om, man 
"sätter sig på sina höga hästar" inför 
dem. 

En annan bild från senaste tiden. 
Söndagen den 27 aug. hade vi flygvar
ning tidigt pi\. morgonen. Sedan var det 
lugnt hela dagen. Men på kvällen .,-
härligt månsken - , åter varning och 
t. o. m. "faran-överhängande-signalen:: 
så hastigt ,efter den första, att vi ;Qj 
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hunno till grottan ens, än mindre hunno 
ned. Det blev v~i1digt bråttom att skynda 
ned. Gott att vi endast hade vuxna män'
niskor här. Jag, som brukar kunna gå 
ned i grottan flera gftnger på en dag 
utan att det gör mig något, jag riktigt 
skakade i benen, innan jag kom ned. 
Och där stodo vi över I timme, tills 
klockan var n~ira tio på kv~illen, Det var 
ohyggligt - mycket värre än på dagen. 
Det var 9 flygplan, som bombarderade 
en plats nära Tungkwan, där folket var 
samlat i massor på teater. Teatern är ju 
i detta land ute i det fria och pågår på 
kvällarna under månsken. - Nätterna 
efter - d, v. s. så länge vi hade starkt 
månsken -- hade, jag Missionens räken
skaper och pengar (d. v. s. vad som 
gäller för Tal() samt mitt pass, kläder 
och sjal - allt färdigt att ta och rusa 
ned i grottan, om varningen skulle kom
ma under natten . Men är det ej förvå
nansvärt, att trots denna väntade oro, 
kunde jag sova så gott som ett litet 
barn i mors famn . - ~ 

Varma hälsningar från er tillgivna 

Ingeborg Ackzell. 

V år teg hemma. 

I början av november avslutade Mar
tin Linden en 10--12 dagars J;esa i 
Jämtland och besökte senare under må
naden Småland i en veckas . tid. August 
Berg besökte Nässjö, Tenhult och Jön
köping samt , senare även örebro, Wil
helm Bergling har med ett kort uppe
håll varit på resa i östra Härac\.i St;nå,
land hela månaden. Morris Bergling bi
träder regelbundet som lärare vid Jo
hannelunds Missionsinstitut och har va
rit S. M. K:s representant vid advents
mötet i· Skellefteå . Birgit och Martin 
Bergling besökte tillsammans EksjÖ i 
medio av månaden, och även Norrkö
ping- besöktes, av den senare. - Kina'
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länksmötena i Stockholm ha varit gi
"ande och v;ilbesökta. - Eugen Alm 
har [Ja grund av inkallelse till militär
tjänst måst avbryta sina kinesiska 
sprflkstudier i Duvbo. Thyra Lindgren 
lIar efter ett olycksfall vid en cykelfärd 
vårda ts pä rasarettet i Umeå och iir nu 
på bättringsvägen. 

Resenärerna. 

Avskedsmöte hölJs i Stockholm den 16 
november föl' v~lI'a sex missionärer 
(Olga och Nils Styrelius, Elna Leneii , 
Hanna W a ng. Ebba Viden och Maja 
Lundmark). som den 21 november av
reste frän Stockholm för att med "Sta
vangerfjord" fr ån Bergen resa till Ame
rika och sedan vidare till Kina . Tele
.gram och brc\' avsända från Bergen ha 
l1fttt oss och allt hade gå tt bra så långt. 
- Från Peking kom den 24/r I med
delande a tt lngrid och Erik Malm 
samt deras gosse och Gerda Gustavs
son samt Carl -Olof Bergquist skulle 
Tesa till S\'crige via Sibirien. De kunna, 
'Om allt går utan dröjsmål, anlända till 
Stockholm elen 7 dec., cnligt vad vi er
farit från resebyrån. 

V år teg i Kina. 

Arbetet synes fortg i'l S0111 vanligt på 
alla stationerna trots oro och stundom 
överhängande fara . Troligen äro nu 
Hanna och Self rid Erikson åter på 
sin station Ishih, Dagny :\Tordgren är i 
Chiehhsien, och ;i\'en Runa Hägg har 
,anbnt till fältet. Arne Bendtl. syns 
'OCkS~1 ha kunnat tLtervända till Hoyang. 
.~ Flera a\' \'å ra mi ssionäre r äro trötta 
och slitna, varför de behöva särskild 
förbön. - I övrigt, se breven och med
delandena i denna tidning! 

Andra tegar. 

., Tvenne av våra . svSter;nissirn'ler ha ' 
under november firat. större högtider. 
Först iir det Den Norske Kinamisjon, 
~om den I2 november firade 5o-ä rsjubi
leum . . Den grundlades under Hudson 

Taylors besök i :-Jorge 1889. Till att 
börja med arbetade den helt under Kina 
Inlandsmissionen och under flera flr i 
direkt förbindelse med "år mission, 
men 1910 upptogs eget fält i provinsen 
Shansi, där Missionen lltl ha r 3 I mis
sionärer på 8 huvudstationer. En väl
signad gärning har där utförts för Guds 
rike. - Den andra organisationen är 
Liebenzellermissionen, som likt S" M. 
K. också är förenad med Kina Inlands
missionen . Söndagen den 12 november 
fi rade den sin 40-årshögtid. Den star
tade nämligen sin av Gud rikt välsig
nade verksamhet den 13 november 1899. 
Efter flerårigt samarbete med Kina 1n
landsmissionen gick den in i denna 
mi ssions gemenskap såsom " associerad" 
den 16 juni 1906. Liebenzellermissio
Ilens verksamhet i provinsen Hunan i 
Kina har under de gångna åren krönts 
med stor framgång, trots missionens 
svåra erfarenheter i början , just vid 
tiden för boxarupproret, och trots stOra 
svårigheter under förra världskriget. 
Vid sidan av arbetet i Kina bedriver 
den nu även mission på söderhavsöarna 
samt i Japan. Må Gud alltjämt vara 
dessa våra vänners sköld och värn un
de r alla växlande förhåll anden i arbetet 
för hans rike. 

* 

Svenska Missionsrådet har under ti
den 2S!rO-10!r2 å Svenska Skolmu
seet, Hantverkaregatan 29, Stockholm, 
anordnat en ovanligt intressant och gi
vande missionsutställning, represente
rande svensk hednamission. Fyra ons-' 
dagar i följd ha där a v professor K. B. 
Westman, doktor G. Palmaer, missionär 
Morris Bergling och folkskollärare G. 
Granlund hållits instruktiva och givan
de föredrag över .olika missionsämnen . 
- Om Gud vill, anordnasrj StDckholm 
den 11-'--15 septembe"r 1940 en Nordisk 
Missionskonferens. För . januari I941 
planerar Svenska Missionsrådet att åter 
hålla en fortbildningskurs för missio
närer. Då de tidigare kurserna varit till 
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stor välsignelse, komma många att för -
väntansfullt se fram emot den nu pla
nerade. 

Svenska Kyrkans Mission har haft 
glädjen att bland andra missionärer, 
som nyligen rest till olika fält, även till 
Indien åter få sända pastor Ebbe Wäng
sjö med familj. De ha under ett par år 
vistats i Norrköping, där pastor Wäng
sjö haft sin gärning i Matteus försam
ling. 

Evangeliska Fosterlandsstiftelsens 
missionärer Olle Andersson och fru de 
Pertis anlände till Massaua den 24 ok
tober för ett tillfälligt besök i Ita lien
ska Ostafrika. 

Svenska Missionsförbundets nya or
gan heter Svensk Veckot idning. Den 
utgör en sammanslagning av tvenne tid
n·ingar, .nämligen Missionsförbundet och 
Ungdomsvännen. Tidningen vill under 
sitt nya namn och i sitt nya skick söka 
nå både unga och gamla inom Missions
förbundet, men även andra. genom att 
bjuda på ett innehåll, som lämpar sig 
för alla, som ha intresse för kristna 
strävanden. - Missionsgå rden vid Her
byholm på Lidingön är nu färdig och 
invigd. Den är avsedd att utgöra ett 
hem för från Svenska Missionsförbun
dets olika missionsfält - återvändande 

. äldre missionärer. Omkring 200.000.;

kronor har hemmet kostat. Delvis är 
detta insamlat på frivillig väg. 

Helgelseförbundets styrelse hade sitt 
ordinarie höstsammanträde i Götabro., 
Närke, den r6-r8 november. För den 
yttre missio.nen beslöts antaga flera 
unga män o.ch kvinnor, som känt sig kal
lade att beträda missio.närens v~ig . Med 
förut antagna har förbundet nu sex mi s
sio.närskandidater för Afrika o.ch sex 
för Kina. All tefterso.m tid och o.mstän
digheter det medgiva, ho.Ppas de kunna 
få resa ut till missio.nsfälten. - Missio.
nens budgetsStat för år 1940. beräknas 
till 190.000:- kronor. . 

'" 

Kalkuttas K. F . U. M. förfogar för 
närvarande över 249 frivilliga medarhe
tare . EIiåv föreningens iörstadsavdel 
ningar är berömd för sitt bibliotek om 
24.687 band . - Både på japanskt och 
kinesiskt håll av fronterna .ä ro flera sol
dathem av nöden: K. F. U. M. söker 
fylla detta behov och har 20. so.ldathem 
i verksamhet. I Tientsin tar föreningen 
sålunda emo.t cirka 1.0.0.0. man varje 
dag. I Shanghai ha liknande hem öpp
nats. 

Urider allt och tro.ts alla svår igheter 
går Guds verk framåt, ty "Guds ord 
bär icke bojor". Och vi få frimodigt 
fortsätta i tjänsten "medan vi vänta på 
vårt saliga hopps fullbo.rdan och på den 
store Gudens och vår Frälsares, Kristi 
Jesu, härlighets uppenbarelse". - Till 
slut sändas hj ~irtliga hälsningar till 
missionens vänner med varmt tack för 
förböner, offer, brev o.ch hälsninga r, vil
ka oavlåtligen glädja oss och fylla våra 
hjärtan med tacksamhet till Gud. 

Martin Berglillg . 

Insänd litteratur. 

KLIPPAN SOM FöLJDE DEM. Av Efr. 
Palmqvist . Svenska Alliansmissionens 
Förlag, Jönköping. 248 sid. Pris: Häft. 
3:75, inb. 4 :50. 

Författaren till denna bok. den t'::rfarne 
predikanten och tidningsmannen, redaktören 
av Trosvittnet, har här givit oss n~got av 
det allra bästa. Då m an läst en vanlig predi
kan orkar man i de flesta fall ej med mera 
för tillfället . Då .man genomläst ett kapitel 
denna bok, tvingas man oemotståndligt till 
att fortsätta och läsa mera . Allvarsmättad, 
lärorik och i bästa mening uppbygglig, bju
der den sina läsare på något avdef Ilvsvat- · 
t~n, s.om alltid flödar ur oen klippa, som . 
ännu i dag medföljer Guds ökenvanärare på 
deras väg hemåt. 

August Re1·g. 

i 
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VAD 	SAGER SKRIFTEN? Svar på bibli 
ska spörsmål. Av David . H edegclrd. 
SvenskaAlli anSinissionens Förlag, Jön
köping. 127 s id. Pris 2 :25. 

. Såsom författaren i förordet sk river, utgö
res denna skrift :lV svar på bibelfrågor, vilka 
fFamställts muntligt vid möten och ungdoms
vecko r eller sänts tillbonom sk riftlig en. 
Dessa svar äro korta. koncisa och mycket 
klarläggande samt stÖdja sig oftast på ett 
flertal bibelord. Det är . en fröjd att läsa 
dessa positiva sva r på ovissa hjärtans spörs
mål. Doken rekommenderas varmt för att "ä t
ta i händerna pft ungdomar i kristliga ju
nior- eller ungdomsföreningar. Ja . mången 
erfaren kristen kan här få klart belys~nde 
svar eller m ,1ning a tt ännu mera helhjärtat 
tjäna Herren. 

j'vlartin Berglil/g. 

MINA MINNEN. Av Karl Fries. Triangel
förlaget, Stockholm. Pris: J-Jiift: .5 :50, 
inb. 8:50. 

För någon vecka serlan erhöll jag en 'hok, 
som en dag under en resa blev sy nnerligen 
kär läsning för mig. Jag hade nog ej från 
början tänkt att lä sa hela boken så gott som 
på en gång, men det var så svå rt att lägga 
den i från sig. 

Författaren till boken var vår käre ordfö
rande i Kommitten för Svenska lIlissionen i 
Kina, doktor Karl Fri es. Jag trodde, att jag 
förut visste åtskilligt om hans rika liv med 
alla' dess upplevelser;. men nu , under läsnin
gen, fann jag, a tt jag visste så litet därom. 
Vad jag läste fängslade mitt intresse. Jag 
fvlldes av tacksamhet till Gud för vad han 
givit sin tjänare nåd till att uträtta och för 
att Svenska Missionen i K ina ä r med bland 
de mllnga arbetsgrenar, vilka äro föremål för 
doktor Fries' kärleksfulla intresse. Boken 
verkade också inspi rerande. Den blev för mig 
en maning till förnyad överlåtelse åt Gud, 
till tjänst åt den Herre, som doktor Fries 
tjänat <ich tjänar, den'Herre, SCln förmår att 
välsigna och göra ti II välsignelse. 

Säke rt kommer denna bok att finna många 
tacksamma läsare bland ' S '. M. K:s vänner, 
och den ä r det värd. Med tack för vad den 
givit mig vill jag så gärJ}a re'l<ommendera 
den på det varmaste. 

jJ;[ . .L. 

NAR OCH F JARRA N.. K. ?Ii..i\s jultidning
1939. Kvinnlig<l ~lissions-Arbetares
Förlag, Ii i'rgc r Jarlsgatan 67, Stock
holm. P ri s: [: [o. 

Vacke r, innehilllsrik och' ['il ,!l It sät t tillta-· 
lande som vanligt eller kanske i -år mera än 
van ligt , det betygc; sy nes mig denna jultid
ning >:ara värd. Den rekommenderas al1ts~ på 
det varmaHe. 

:IJ. L. 

SOLUPPG.3,NGEN - P.:\. KO~U:';-GENS. 
BUD. IlIustrer,ld miss ionskolender, ut 
given ,IV Svenska Alliansmissionen 
Jönköpinr<s Mi ss ionsförening. Svenska 
Alli,lnsmiss ionens Förlag. ,Tonköring. 
;()5 sido r. ~)ri:;: }(Clrt. 2:25· 

Vä lredigerad och med s~mner li gen rikhal
tigt och omväxl"nde inneh!i1l b~c1e hemifrån 
och från hec1naland erbjuder dennil kalender 
god läsning för mi ssionsk retsa r, syförenin
gar och för missionen intresserade hem. KöP. 
och läs den och Ni kommer <ltt rekommen
dera den till andra. 

.Il. D. 

UNDER JULHELGE~. Jultidning utgiverr 
på Svenska Alliansmissionefls .;"'iirlag,. 
Jönköping. Pris: [:-. 

Denna jultidning ä r såsom vanligt vacke rt 
utstyrd. En dikt, en betraktelse, en kort bio
grafi samt reseskildringilr och goda be~ättel~ 
se r av gärna lä sta författare göra den syn
nerligen innehållsrik och värd att köpa. . 

M.H. 

STJÄRNAN FRAN BETLEHEM, Utgiven . 
av Svenska Kyrkans TI-lissionsstyrelse 
under redaktiön av pas tor Uscar Rund
blom. Pris 40 öre. - . . 

NÄR 	DET AR JUL. Lill~ · Svenska Barn
tidningens Expedition, Jönköping. Pris 
50 ö re. 

LEVANDE VATTEN. Lilla Svenska Dam
tidningens Expedition , Jönköping. PriS. 
40 öre. . . . 

~. EDOVISNINGAR· 

för medelinftutna till "Svenska Missionen i Kina", under nov. 1939. 

1823.' 
-Allmänna missionsmedeL 

K: S., Vinslöv, "At. Herren"· .. 4U:
1826. F. J.. Boden. till Joh. Aspbergs 

underh. . ..... . .. . ... . .... . 50:
1824. A. C. ................ . ; . . ..•. 10:  1827. Koll. i Trefaldighetskyrkan. 
1825. Lule~kretsen, vid H. Wangs Karlskrona 30/10, vid N. Sty

' besök ............... . . .. . . 4U: relius be.,ii:.: ................ . 43:01 
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1829. Koll. i Sörböle, vid M. Lund
marks avskedsm(ite ........ . . 

1830. D:o i Kusmark , vid d: o .... . 
1831. E. VII., Överenhörnii . .. . : .... . 
1832. H. S., Köping ... . ......... . 
j R:13. Skullaryds }.I[fg .......... .. . 
1834. " Vrigstad" ... ..... . .. . ... . 
1835. E. S., Jkpg, gm T. A. l c. .. 
1836. H. o. r. ]., Gbg .. .. ......... . 
1841. E. A., ti ll missionärernas ut-

resor ...... . .............. . 
18-12. Koll. i Kal rineh o lms Missiolls

hus ..... . ..... .. ......... . 
1843. Ingeborgs Vänner, Katrine

holm, i st. för blommor vid E. 
Folkc~ bar ... .. .. . ......... . 

18-l-l. "Sa longsmöte" hos S. J.. Öre
bro ............ .. . . .. ... . . 

18-1">. S. ]., Örebro, resebidr...... . 
1846. Koll. i JvIissionsh. , Mar iestad 
1847. E. , Jv[ari es tad, spa rb... .. ... . 
1848. Kina vänner, Borås .. . ... ... . 
1849. Koll. i Klippans i'v[i ss ionsh.. . 
18.30. E. O........ . ............. . . 
18:Jl. Koll. i Gullerasen .. .... . . .. . 
18!'j ~. A. D., Ska ttungbyn ......... . 
18:3;3. Onämnd, Orsa .. .... ... . . . . . 
183-1. lvl. (l. E. l .. Kärnsåsen ..... . 
1856. "Fannors gå va" ...... .. ... . . 
18::57. B. o. J(. L. ................. . 
1858. ~. L. ..................... . 
1859. V. o. F., Långsjöby, till D. 

Nordgrens underh .......... . . 
1860. M. S., lvIora .... . . .. ....... . 
1861. N. VY. , S thlm .. . ........... . 
1867_ A. VY., Simrishamn , till E. F ol

kes minne . ... ..... .. ...... . 
1870. P s. 31: 25 ...... . ........ .. . 
1871. C. A. o. L., W ., Sala, en blom

m a vid Erik Folkes bh . . .. . 
1872 S. L., Luld . ...... ... ... ... . 
1873. M. B., limeii ....... . ... ... . 
1874. Bureå Kinakrets ........... . 
1875. M. L., Linköping, "Och Herren 

talade" 2 Mos. 23: 1- -2 
1876. Koll. pil K F. U. M. 14/10, 

vid N. Styrelius besök ..... . 
1877. D :o i Ö. Eneby. 15/10, vid d:o 
187R. D :o K. F . U. YL., Fl/lO, vid 

d:o .. ................. .. .. . 
1879. "En liten länkgåva" . . . .... . . 
1880. F . lvI., 'Mörby, "tackoffer" .. . 
1881. Söndagsskolbilrnen i Tånnö, 

till G. Gustavssons underh. 
1883. Bergsbyns Mfg ............. . 
18R4. E . A., WI J. Malms underh., gm 

O. B. , Örebro ... .......... . 
188.'5. "Herrens t ionde" Ps. j 35: 6 .. 
1886. ]. D. S., Kvidinge .. ........ . 
1887. F. j., Kinnemii 'lmil . ......... . 
1888. ·Kinalänkarna Huskvarna-Jön

köping; missionskoll. 22110 ... 
1889. Koll. vid Svdsvenska Distr. 

av K F. U. 1{, möte i Klippan 

100:
30:' 
10: 
45:

100 :'
10: 
;3: 

20 :- 

300:

3J.: 

1A:-

60 :7:3 

15:
24:U5 

18:
19: 
72: 

R:50 
3~~ :25 
lD:
G:
5:--:

10: 
30: 
10:-· 


10 :
27: 
3U: 

3: 
2U(): 

:): 

.i: 

20:
30: 

50:

29:1ii 
8:-

Ei :--
120: 

50: 

11:5U 
3G:

11:25 
16:50 
GO:
10: 

250:

1894. 

1893. 
1896. 
1897. 

1898. 
1899. 
1900. 
1901. 
1902. 
:H1D3. 
1904. 
1985. 
190G. 
1907. 
190R. 
1909. 

1910. 
1911. 
1$)12. 
1913. 

1914. 

1915. 
1916. 
1917. 

1918. 
1919. 
1920. 
1921. 

1922. 

1923. 
1924. 

1926. 

1930. 
1931. 
1932. 
1933. 
1935. 
1936. 

1937. 

1938. 
1939. 
1940. 
1941. 
1942. 

1943. 
1944. 
1945. 
H146. 

4/;) nov. . . ...... .... ........ 20:
D: o på K. F. U. K., Hus 
kva rna 21/10 .. .............. 125:
F. P., M~lmö ............... 50:
Koll. på K. F. U. K, d: o ... 47:20 

Offergåva fr. Länkarna i 

Malmö ................. . . 91:
Koll. på Ungdomsf., e1 :0 .... . 45:25 

D:o på K. F. U. K, Trelleborg 45:12 
D :o i MissionskapelIet, Lund 90:
]):0 i lvlissi onskyrbn, Ystad 38:
D:o i AngelhoJm . .......... . 63:4U 

D:o på K F. U. K., Hbg .. . 42 :
D: o i Karl shamn .......... . 58 :2U 

A. o. S. S., d :0 , resebidr. .... . .ll: 
Koll_ i L,iungby .. . .. ....... _ 22:-

Kinasyfören., d:o, reseb idr. .. 11:
KilleSern<lS Vänner. Värnamo 50:-
Koll. i Församlingshemmet, 

Alingsås . . ... .. ........... . 100:
D:o i S t. Skoltek, Ulricehamn 132:34 

Borås-Sjömarkens Kinak rets 29:5U 

Kinakretsens syfören., Gbg .. 86: 
P. o. M. E., Gbg, en blomma 

vid E. Folkes bår . ......... 10: 
Koll. på Kinakretsens möte i 

Gbg, 9/11 ...... . ............ 163:
L o. F H., Edsbyn, Ps. 91 ... 30: 
"Till farbrol' Eriks minne" ... 5: 
L K, Linköping, till Ebba Vi
dens underh. .. .. ............ 10:
Luleåkretsen . . . . . . . . . . . . .. 29 :50 

Snarås Mfg ........ . .... . ... 50: 
L P., Vejbyslätt ......... . .. 25 :
R. E., Uttersjöbäcken, till Far
bror Eriks minne ..... . ...... 30:·
Från avskedssamkväm i Skel
lefteå, gm A. B. .......... . .. 78 :91 

Sparh.-medel fr . Bergfors .. 5: 
Koll. i Bjursfors vid M. Lund
ma rks besök .... ... .......... 21 :46 

Kinaiänkarna i Naglarp, till 

Erik Folkes mInne . . ..... . . 20:
K. W., Ystad ...... . . . ..... . 10: 
K E., Uppsala ............. . 20:
E. P., Spjälkö ......... . .. . . . 50:

K. B. , Duvbo . ............ .. . lU:
Koll. i Höganäs ........... . 44:15 

D:o i Ö. H. K U-d vid W. 
Berglings besök, Landsbro 
14:52, Hjältaryd 5:89, Näsby 
18:94 .. .... ............ .. . 39:35 

A. M., Lanna Bruk, "Guds pen
gar~' ..................... . l ii :
K . H., Örebro . .... ... . .... . 13:5U 

Månstorps Mfg, skördeoffer .. 25:
M. c., Bäckseda ... . .. . .. ... . 40 :-
Gäva från Häggenås 4/11 ' " 6:70 

Koll. i Nylands missio nshus · 

5/11 ................... . .. . 28:
D :0 - i Stamgärde skola 6/H .. 23:-

Sparbössemedel .......... . . 13:- 
Koll. i Fåker 7/11 .......... . 26:
]):0 i B runflO 9/11" ... . .... . 19:67 
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1947. 
1948. 

1949. 

1950. 
1951. 
1954. 
1955. 

1936. 
1957. 

1\)ö8. 
Ul59 . 

1963. 

1964. 
1969. 
1970. 
1971. 

1972. 

1973. 

1976. 

1977. 
1978. 
197$). 
1982. 
1983. 

·1984. 
198:5. 
1986. 

1987. 

1988. 
1989. 
1990. 

1991. 
19!)~. 

1993. 

1996. 
1997. 
1998. 
1999. 

2000. 
2031. 

2002. 

2JJ3. 

D:o i Norderön 10/11 ........ 37:05 
Ink. från kaifeservering i Orr
viken 11./11. ...... .... . ...... 40:-
Sparbössemedel Orrviken 
11/11 .. .. ................. . 40:
lVI. o. J. v. M., Sthlm ........ . 50:
O. v. M., d:o .. ..... . ...... . 100:
Koll. i Mörteryd ........... . 30:
Tackoffer till missionärernas 
utresor . .. . ....... . ........ 10~):
Misterhults kyrkl. sy fören. ... 2;) : 
E. E., Joeström, till H. \Vangs 
underh. . . . . ... . .... ... . . ... 10:
Koll. i O$(crsund 12/11 .. . .. . 166:71 
Onämnd, U r~viken, ett tack till 
Gud på Fars dag .......... . 5: 
Vänner i Storhrännan o. Mu nk
flohögen ....... . .......... . 25:-
E. L ............ ........ ... . 14:
Ingeborgs Vänner, Katrineholm 25:
K. VV., Hemse ............ . . 5: 
E. 	 F., Appelviken, "Med tack 

för bönhörelse" ... . ......... lDO:
E. o. lvI. E., Ving;1ker, till r. 
Ackzells underh. .... . . ..... .. 200:
Koll. i Brbdraförsamlingen 
vid avskedsmöte . ... .. ...... 170:
lVlor. o. Far, till H. o. S. Eriks
sons underh. . ......... :... .. 5: 
J. B., Frundön, till d:o ...... ö: 
]. D., Sthlm ................ :3:
Onämnd i Kärvsåsen, gm E. L. 10:
E. o. W. L, b, Skellefteå ... .. 100 ;--
L. . H. , Lund, "tionde',' ...... . 5: 
A. 1<.., Stensjön, julgåva ... . . 23:77 
Olmstads Mfg ........ .. ..... . 25:
"Kinavän''', Bjiirnum, till H. 
\ 'Vangs utresa, gm A. N . .... . 100:
V-vik, Skövde, gm A. B., 
Duvbo .......... .. .. ... .. . 50:
Från Brödraförsaml., Sthlm .. 4ö: 
Koll. på J\lIiansläriken ...... . 12:20 
"Småttingarna" till tanterna 
Hannas o. Elnas utresa, gm A. 
N., Bjärnum .... . ........ . .. 10:
Tofteryds M fg .............. 100 :-. 
O. H. K. U. Ulriksda ls Ungd.
fören. till Bloms underh. 25 ;--, 
Eckerda Mfg till d:o 40:-, 
D:o miss.-bidrag 40:- ...... 105:
Lovisa Anderssons, VetIanda, 
sista önskan . . ... ....... . ... 10J:
Emmy, Brattåkers skola ...... 1:-
Erola, d:o .................. -:ö0 
Siri, d:o .................... - :25 
A. o. A. H., till Ester Svenssons 
minne ........ .. ........... 10:
r. o. G. T., Nkpg ............ 50:
Koll. v. Kin<lmöte il K. F. U. 
M., Nkpg 1·:1/11 ........ ... .29 :35 
Kinavännernas sparbössa, Nkpg 
17/11 . . , ......... , '" . . . . . .. 17:
L . L .......... ... ........... 15:

sedagen" ... . ............. . ,);1: 
2:105. A. N., Hbg, rab. å H. S. O . . . 8 -.
20)7. Länkarna i Strömstad ...... . :,:
2008. Hännaryds syfii ren. . ....... . :):) ._. 
2089. Äby Os tra syfö ren . ......... . 1:j ~1 : 

2010. F. G., Boeryd .. ............ . ;j: 

2011. Höstoffret av och gm Kine
sernas Vänn er, Jkpg" ........ ·YU.

2012. I. B., DllvIJO. till Herrens verk 10;-
2013. Koll. Fiirsa mling,hemmet , 

Nässjö ............. , ..... . :~7:'i8 
2014. D:o i Tenhult .............. . :) ) , -
2016 lvL P., Umeii, till Fln" I.enells 

underh. . ............. . .... . 1'l :- 
2)17. Test<lm ent ~ medel ef[c>r ad. 

Hugo Lindmark, ])räng~l11arh 
by 1.DOJ:-, avdr",; för ilrv
"katt 4D :-- ... . ............. . 9tn:

2018. E. F., Boden, "Herren,; tionde" 15: 
2021. S. ]., Orebro ...... . .... ... . .1.0:1:
2022. S. o. A. J., ~kärbl;lcka, i st . 

för blommor vid .F a rbror Eriks 
hh ....... . . ............. . 1;): 

2023 A. o. E. N., Vistträsk . ... '.... . arl :
2024. Stensö Syfören. . ........... . 417:
2025. Hammerclals skördeiest o. :',,

fören. medel ............. ... . 
2026. O . H. K. U.-Förbund: kollekter 

vid 'M. Li ndens ' bes!ik i Boda 
6 :-. Mörtervcl 7 :10, Kolsnä s 
22 :2D, Ul riksrlal 33 :--, Fi fle
kull 16:.5~, N~gl;lrp 28:5H, 
Björkö 11:-- .............. . 

2027. Ulriksdals lV[fg ............. . 7,5:
2028. Fam. ]., Björköby, "en liten jul

blomma till Fars o. Petrus 
grav." .............. .... . . 21:): 

2029. Erstorps Mf:; .............. . 1;j : 

2030. Koll. medel i Orebro ...... . :2:11 :U2 
2031. Akers lv[ fg . . .............. . 1 ~ ):

2034. A. W., Sthlm .............. . .'):):): 
2035. Li lla bönekretsen, Hörb\', sp"r

b.-medel, till EII,I )!il,sons un
derh. . . . ............ " . . . . .. :Vi :-. 

2J36. Koll. vid Nässjö Konfe rensen, 
gm K . F. U . 11. ............ l1;j: 

2037. Syfören. "En ighet", Tra nås .. 10): 
2038 Koll. iStäckö 8/11, under D. 

U. F. bönevecka ........... . lS:~ 
2039. Onämnd, Björkiiby ....... . . . 20:1:
2040. Karsto rps Mfg . ........ . ... . 5.1:-· 
2044. J. F. E., Edane ...... ... ... . 23:40 
2045. S. E., d:o ...... . .......... . 20 .J : 
2846. Gbgs 1<.. F. U. K:s Kinagrupp, 

till Lisa Gustafssons lInderh. l.-H):I: 
2047. Syföreningarna för S. M. K. 

försäljning i Sthlm, 29/11 ;5 .24,>:;)9 
2048. Kinak retsen, Lu nd, "l Herren 

Jesu välsignade namn" ..... . 16:
2049. M. H ;, Magra, till"Ebha Videns 

underh. . . . .... . ...... ... " 3,'): 
2050. ,Lillasyfören., till d:o, gm d:o 205:
2051. A. ]., Alem .................. 15: 

20lJ4. H. A., VetIanda, "tack på födel-	 -t0.17A1H :72 
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Särskilda ändamål. 

1821. 	 Vesta o. Hjortsberga sytören., 
till Maria Nylin, att anv . efter 
gottf. ... .... " . . . . . . . .. . ... 5(): 

1822. T. T. B. G. , till Malte Ring
berg, till eI:o .......... ...... 17.5: 

1828. E., till Hugo Linder, att anv . 
en!. överensk. i b rev ........ 100: 

1837. A. o. A. B., Duvbo,till L Ack 
ze ll , för verks. i Tali ..... .. . 10:

1838. D. P., Tingsryd, till d :0, a tt 
anv. e fte r gottf. ... ...... . .. 10: 

1839. D:o, till Gerda Ca rlen ,. a tt anv. 
för arb. i Juicheng . .. . ...... 10: 

1840. E. J., till d:o en!. öve ren sk. . . lö:
18.5.5. M. S., Sthlm, till Maria Pet

tersson, a tt anv. efter gottf. .. 10: 
1862. Majas Vänner, Gbg, till Maria 

Petterssons barnh . ........ .. . 25:-· 
1863. Söndagsoffer fr. Kinakret~en , 

Skelleftehamn, till bibeldel a r . 47: 
1864. 	 Daggryningen i K. M. A., till 

skolorna i Kina . .... ...... 3.DOO:
186.5. L. K, Klintemäla, till Maria 

Pettersans ba rnh. . ... ....... 40: 
1866. E. L., Arvika, till H. Wang, 

att anv. en!. överensk. . .. ... iS: 
1868. 1. A . M., till deras 3 evang. 

underh. . ... . ..... . .. ....... . 300:
1869 . . Erstorps U ngdoms L, till evang.' 

unde rh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100: 
1882. 	 Efterskörd till Kinakretsen i 

Skellefteham ns sö ndagso ffer , 
till bibeldelar .. ... .... ;. ..... 10:

1890. Ska~ö rs iV).issionsförsa,ml., till 
de krigslidande i Kina....... 20:

1891. D :o, till M. Petterssons bamh..50:
1892. Kinasyfören., Ljungby, till L 

Ackzell, för barn- & kvinno
arb. . . ..................... 80:

1893. D:o spa rbössa , till d:o, för d:o 34:
192.5. Bössor i Bjurfors, till M. Pet

terssons ba rnh. .... .. ...... .. 42: 
1928. Ba rnhemsvä nner i Älgarås, till 

d:o, .gm H. r. ............... 10:
1929. B. L., örebro, till Maria Nylins 

verks. .......... ... .... ... . 3: 
1934. Några Vänner, till d: o, a tt anv . 

efte r gottf., gm L. L., Orebro 60:
1952. 	 'Norra Skärstad Söndagsskola, 

för gossen Ching Lin underh. 50: 
19.53. 	 Söndagsskolba rnen i Mörteryd, 

spa rb., till söndagsskola rb. i 
Jui(;heng . . .. . . .. . . . .. ... . .. 10: 

1960. 	 K F. U. K., Obbola, till Dagny 
Nordgren, för ' sjuka ........ 14:

1961. Yänner, Jill el :0, att anv. enJ. 
uverensk. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 38: 

H)6~. S. R., Ostersund, till bibel 
sp ridn. pä H. V.,rangs statiun 5:, 

1965. Syfören. nr 1, Sthlm, till bibel
-kv. i Loyang ............... 75:

1966. B. J.. Mariestad, "mina födel

sedagsbl ommor 6/11" till G. 
Carlen , att anv. efter gottf. 2:J: 

1967. G. J.. Skell efteå, till T. Lind
gren, att anv. efter överensk. 43 :

1968. " Ingeborgs Vä nner", Katrine
holm, 	 till r. Ackzell, a tt an\'. 
ef ter gott f. ..... . . . .......... 5H:

1974. A. G. O. till H. W,lIlgs a rb. 
bland 	b.lrn ......... ......... 5: 

197.5. 	 Anna Larssons skolba rn 
Hornsberg, 10 :-, ti llägg f r. 
M. F., 2:-, till d:o ..... .. .. 12:

1980. Till Maja Lundmark fiir kvin
noa rb_ i Loya ng ............ 1.50:

1981. Till Milria. Petterssons ba rnh . 3U:
j \J\J~ . M. E., Lagmansholm. till 

nöd\. ..................... 0 :
199.5. S. 0_, Spång;l, till 1\bria Pet

terssons barnh. .. . ...... ... .. 10:
2015. K. S ., Jkpg, t ill evang. underh. 

i H oyang ................... :200 :.
2019. 	 S. J ., Orebro, till äldste Ch a i 

Tali underh . ................ '100:
2.020. 	 D:o, till fru KGo's underh.... 2~O:-
2032. 	 Onämnd, till Hanna Eriksson, 

att anv. efter gotti., gm H. L., 
Huskvarna . ..... ... ....... .5: 

2033. 	 A. Gn, 1!:139, till L i s ~ Gusta fs
sons a rbet e . ................ 50:

2G41. .Vinö sy fören., till Mnria Pet
terssons barnh. ... .. ... . ..... 1.5 : 

2042. A. D., K ri stdala , till!. Ackzell 
för bi belk v. underh. .... .... . 75: 

20.43. 	 "Söndagst ioö ringar", till d :0, 
för traktater ........ . . .. . ... 10:40. 

20.52. 	 K ., Jill El s ie BergC)uist, att an \' . 
efter gottf. .................. 100: 

~5.810:4o. 

Mad.1 givna med särskild föresltrift. 

1927. 	 Slutlikvid efter fru Thilda 
Sandberg, Ys tad, tes tamente, 
"varav är liga ränt an ska ll a n
vändas till bidrag av underhåll 
till en mi ssionä r". .......... . 11 :4g 

Kr. 11:49 

S M K:s Pensionsfond. 

20G6. Syföreningen nr 2, Sthlm 45:0.4 
- "'Y r- 45 :04K .- ""'-"""

Allmänna missionsmedel 17,473: 72 
Särskilda ändamål 5,870: 40 
Medel givna med ~ärsk.jöreskrijt 71: 49 
S.M. K:s Pensionsfond 4.5: 04 

S:a under nov. mån. 1939 Kr. 23,280; 65 

iVled varmt tack . till varje givar e' 

"S1\ bliva de då bestå ndande, tron, hoppet, 
kärleken, dessa tre; - men s törs t bland dem 
är kärleken." l:a Kor. 13: 13. 



264 SINIMS LÄND 10 dec. 1939 

PRENUMERATIONSANMALAN 

Missionstidningen Sinims Land kom

mer v. G. att under rlr 1940 utgivas i 
sin 45:e årgång. Då tidningen i januari 
1896 började utgivas, angavs si'lsom 
dess uppgi f t : 

"att uppliva och väcka missionsintres
set genom att sprida kunskap om mis
s ionen, särskilt den som bedrives av 
'Svenska Missionen i Kina', varvid enda 
syftet skall vara att upphöja Guds verk; 

att förmedla gemenskap mellan mis
sionärerna på fältet och missionsvän
nerna i hemlandet; 

att beröra sakförhållanden av intresse 
även från andra missionsfält; 

att i mån av utrymme framställa så
dana sanningar ur Guds ord, som kunna 
främja ett sant missionsintresse och 
fördjupande av det andliga livet." Re
Daktionen förklarade samtidigt, att dess 
"uppriktiga strävan skall vara alt all
tid åt tidningen giva en evangelisk, 
osekterisk och helgad anda." 

Så angavs målet då, och mot detta 
mål har man strävat under de gångna 
.44 å ren. Samma mål vi lja vi alltfort ha 
klart i sikte och arbeta för att nå fram 
till. - Under å r 1939 har tidningen li
·dit en mycket svår förlust, i ctet att dess 
ansvarige utgivare, missionsförestån
-dare' Erik Folke, fått hembud. Vi, som 
ännu äro kvar i arbetet för vår tidning, 
vilja emellertid efter den nåd och kraft, 
som Gud giver, fortsätta arbetet enligt 
.de gamla riktlinjerna. Vi tacka Gud för 
föregångarna och utbedja oss nåd till 
att efterfölja deras tro. 

I detta sammanhang vi lja vi till vår 
'läsekrets uttala ett hjärtligt tack och 
framföra en innerlig vädjan: Vi tacka 
för det värdefulla stöd, som g i vi ts Mis
.s ionstidningen Sinims Land under 

gångna är, orh vi vädja om bistånd för 
framtiden. Tryckningskostnaderna öka
des förra året utan att prenumerations
priset höjdes, och för detta nya år kom
ma papperspriserna att höjas. Vi be
hövde därför så väl att antalet prellume
ral1ter bleve större än förut. Tala därför 
qm vår tidning och om vad den innehål
ler samt sök att vinna flera prenume 
ranter I Vi tacka varmt för detta stöd 
och känna även behov av hjälp genom 
förbön. 

!l1issiono·tidningen Siui11'ls La/ld ut
kommer även under J940 med 20 num
mer. Prenumerationspriset är: hel t år 
kr. 2 :25. tre kvartal kr. 175, halvår kr. 
I :25 , ett kvartal kr. o :90. Till utlandet 
kostar tidningen kr. 275 per 51'. 

Prenumeration. kan ske både på 
postkontoren och på Svenska Missio
nens i Kina exp., Drottninggatan 55, 
Stockholm. Vid prenumeration på post
kontoren måste hela namnet: "!11issiol1S
tidningen S 'inims Land" angivas, En
ligt nuvarande bestämmelse för postbe
fordringsavgifter blir det emellertid 
fördelaktigal'e för Missionen om prenu
meration verkställes fl vår exp., varför 
vi ~iro mycket tacksatnma oJ'n så sker. 
Tidningen sändes i så fall SOm utgivare
korsband till de olika prenumeranterna. 

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

Prenumeran tsamlare, som verks till a 
prenumeration å postkontor, erhålla, om 
postens kvitton insändas till exp., kr. 
2 :25 för vart 6:te ex., men få då inga 
friexemplar. 

Provexemplar 
expedi t ionen. 

erhållas gratis friw 

Redafl tione1t. 

INN ER ÅL L: 
-Glid är var tillflykt, en hjälp i nöden, väl beprövad. - Hemförlovade missionsledare. - I 
.adventskonungens tjänst. - Avskedsmöte. - Från de utresande missionärerna. - Från Red . 
·och Exp. - Från missionärerna. - Fran När och Fjärran. - Insänd litteratur. - Redovis 

ning. - Prenumerationsanmälan. 

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

Stockholm 19)9. Boktr. A.·B, P. A. Palmers Eftr. 



N:r 20. ARG. 44 25 DEC. 1939 PREN.-PRIS 2: 2S 

bo 
... 

~ 

I . -u --.fl ~ "N .JI 

=~. ~ 

~ r ,~
~~ 

~~GEN'. 

S~·UIND· 
:: ~~ 

*12 
~f 

~ 

lo: 

( 

~n 
~ P;t 

.4 • 
l[~ 

P. . ~ 

'ORGAN''FÖR~~ONEl'f~I;~ 

II .~ - » 1),

'~~ ;;. \ 

f.a ~' 
Il-....,.

I.. 

.::J 

ANSVARIG UTGIVARE: M. LINDeN . 

Hl!&l 066 nu gå life 

~dee~em oc~ 6e tld 

60m tldr Sar 6Rdt, 

oc6 60m 15erren ~ar 

Rungjort för 066 14 
• 

±:uk. 2: 15. 



266 SINIMS LAND 25 dec. 1939 

»MYCKET STOR GLÄDJE.» 


"Och när de sågo stjärnan, uppfylldes 
de av mycket stor glädje." Matt. 2: 10. 

Nog var det ett underligt tåg, som 
skred fram den långa vägen till Juda
land, lett av ett himmelskt ljus. Det 
var ej pilgrimer i vanlig bemärkelse, 
utan visa och lärda män. På dem kan 
tillämpas profetens ord: "Min själ 
längtar efter dig ... anden i 'mitt bröst 

söker dig." Jes. 26: g. 
I varje människohjärta ligger en för

borgad längtan efter en förlossare och 
frälsare. På egna vägar kan en män
niska komma långt, men den mänsk
liga bildningen och visheten lämna of
ta hjärtat tomt och otillfredsställt. 
Herren använder underbara och olika 
sätt och medel att uppenbara sig för 
ett efter honom längtande människo
hjärta. Huru ofta visar sig icke detta 
ute på de olika missionsfälten. Ett i 
förbifarten uppfångat ord, ett lösryckt 
blad ur den heliga boken, en dröm eller 
något annat har drivit den bekym
merslöse och otillfredsställde, den 
längtande till att söka efter den som 
kan skänka hjärtat frid. 

Herren spar icke något för att varje 
själ skall finna honom. Huru mycket 
dessa visa män visste om löftena och 
huru mycket de förstodo, det veta vi 
ej, ej heller kunna vi veta på vad sätt 
kunskapen kommit dem till del, men 
det veta vi, att de följde det ljus de ha
de, och detta är för oss i alla tider en 
viktig lärdom. Var trogen mot den in
.sedda sanningen! Dyrbar är den för

maning som aposteln giver församling
en i Filippi : "Såvitt vi redan hava 
hunnit något ,framåt, så låtom oss 
vandra vidare på samma väg." Huru 
viktigt att alltid låta ordet vara vår 
ledstjärna! 

Den längtan, som kan förefinnas 
även i en hednings hjärta, utvisar or
saken till evangeiii seger och är en 
uppmuntran för oss att flitigt utbreda 
kunskapen om Jesus Kristus. Han är 
den ende som kan giva ro. 

"All världens ljus, liksom en mor
gonstjärna 

Du rinner upp att lysa: värna, värma 
De jordens barn, som sig till himlen 

ärna." 

Är det ej underbart att läsa om hu
ru stjärnan "stannade över det ställe 
där barnet var". Orden hos Jeremia 
kunna här tillämpas: "I skolen söka 
mig, och I skolen ock :finna mig, om I 
frågen efter mig av allt edert hjärta." 
Kap. 29: 13· 

Kanske någon som läser dessa rader 
är en "sökande själ". Ordets ledstjär
na leder dig icke längre än till Jesus. 
I honom ligga alla visdomens och kun
skapens skatter fördolda. Tag exem
pel efter de vise männen. De "föllo 
ned" inför den nyfödde Frälsaren. Än
nu har ingen förgäves sökt honom. Så 
sök då Herren medan han låter sig 
finnas , åkalla honom medan han är 
nära. J es. 55: 6. 
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dessa hedningar, som falla ned för 
Jesus, se vi en handpenning på den 
stora skara, som skall inbärgas den 
dag, då hela IC[tessumman skall inbe
talas. Till Herrens pris kunna vi för
mäla, att under det snart tilländalup
na året antalet av de i församlingarna 
ute på vårt fält genom dopet upptagna 
nya medlemmarna troligtvis icke un
derstiger den ovanligt stora skara som 
inbärgades förlidet år, detta trots all 
oro, nöd och splittring i det regelbund
na arbetet. Att så är förhållandet upp
fyller våra hjärtan med stor glädje. Vi 
läsa i vår text, att de vise männen, 
även de, uppfylldes av "mycket stor 
glädje". Änglarnas budskap till herdar
ne var ju ett budskap om "en stor gläd
je". Det var denna glädje, som seder
mera i så rikt mått uppfyllde alla jesu 
lärjungar och som alltfort så gör. 

Det är denna glädje, glädjen över att 
hava funnit Frälsaren, som även den
na julhögtid vill meddelas åt oss alla, 
visa och ovisa, fattiga och rika, gamla 
och unga, friska och sjuka. "Glädjen 
Eder i Herren alltid!" 

Så ha då dessa österns vise fått vara 
ett föredöme för oss i att söka och i 
att finna, men de äro även ett tföredöme 
för oss uti utgivande. Det heter att de 
togo fram sina skatter och framburo 
"guld, rökelse och myrra." Då hjärtat 
funnit sin "stora glädje" i Frälsaren, 

då värdesättes det jordiska på ett helt 
annat sätt än förut. Det som var mig 

en vinning, det räknar jag som en för
lust, jag har funnit det som är långt 
mera värt, kunskapen om Kristus je
sus min Herre. Då vi kasta vår "gylle
ne skatt i stoftet och Ofirsguldet 
ibland bäckens stenar", då bliver den 
Allsmäktige vår gyllene skatt, det äd-
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laste silver varder han för oss. lob. 22 : 

24· 

I helig juletid öppna sig helt visst 
mångas hjärtan och händer för de 
glädjefattiga, de okunniga, de i mörker 

vandrande, de behövande av alla slag, 
hemma i den s. k. kristenheten och i 
fjärran hednaiänder. Må så ske även 
denna julhögtid! 

"Lyft upp dina ögon och se dig om
kring. - Vid den synen skall du stråla 
av fröjd , och ditt hjärta skall bäva och 

. vidga sig; - - - Skaror av kameler 
skola övertäcka dig, kamelriålar från 
Midjan och Efa; från Saba skola de 
alla komma, guld och rökelse skola de 
bära och skola förkunna Herrens lov." 
les. 60 : 4, S, 6. 

August Berg. 

En GOD JUL, 

rik på glädje och frid., 

samt ett 

GOTT NYTT ÅR, 

fullt av godhet och nåd, 

tillönskas alla missions= 

vänner av 

Red. och Exp. 
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Evangeliska Alliansens inbju::= 
dan till allmän böneveeka. 
B röder och systrar i Jesus Kristus ~ 
Genom Evangeliska Al liansens inbju

dan manas vi i vår Herres Jesu Kristi 
namn att ägna den först a veckan av år 
1940 åt gemensam bön och åkallan. Må 
uncler böneveckans alla dagar bönen in
taga främsta platsen i vflrt liv och vår 
tjänst. Den tid, som uppoffras för att ge 
Hlr11 åt bön, skall visa sig vara väl an
vänd. 

Förvirringen och oron i världen upp
fordra oss, som tro på Kristus, att göra 
hon0111 känd såsom den som förmår 
skänka allt, som vi verkligen behöva 
såsom den enda vägen till vår frigörel s~ 
och såsom den enda sanna grundvalen 
för yårt hopp. 

Ar efter år blir det a lltmer klart, att 
den olycka, från vi lken alla andra olvc
kor härleda sig, är människans föres~ts 
att göra sig sFilv i stället för Gud till 
medelpunkt. Detta är syndens väsen . 
Boten.1edlet härför, det enda, som erbj u
des, ar Jesu Kristi kors. 

Det är allde les k lart. att våra största 
bekymmer skulle förs'vinna, om män
11.iskorna . ä lskade sin nästa såsom sig 
SJal va. VIsst sku lle även då finnas pro
blem att lösa, när det gä ller att giva åt 
varje grupp av människor de möjlighe
t~r till högsta grad av utveckling. som 
tillkomma dem i överensstämmelse med 
den mänskliga familjens inbördes lika
berättigande, men härvid behövde inaen . o 
ting ge an ledning till krig. . 

Men huru skola vi kunna lära oss att 
;ilska vår nästa såsom oss själva? Det är 
lä tt för oss att älska våra vänner men 
ingalunda a ll a, med vilka vi ko~ma i 
beröring, dem inberäknade, som vi av 
naturen hysa ovilja mot eller se ned på. 
Dessa äro dock att anse som vår nästa 
såsom Jesus visat oss i li kne lsen om de~ 
barmhärtige samariten. Huru skola vi 
lära oss att älska dem? . 

Det finns en väg, som leder dit. men 
enda:::t en, och det är den, att vi först 
lära oss ä lska Gud, som älskar dem alla. 
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Sedan skola vi lära oss att för hans 
skull också börja ä lska dem. 

:Men huru kunna vi lära oss att älska 
Gud? Aterigen säga vi, att det finns en
dast en väg - den väg som Gud själv 
valde, då han bevisade oss sin kärlek i 
Jesu Kristi liv och död. "Vi älska där
för att han först har älskat oss." ' 
. V år första uppgift li aaer däri att vi 
f?rbli-:.a i Kristus, i vdr(~n den gudom
lt.?"a karleken är uppenbarad, och att vi 
for hela mänskligheten förkunna evan

. geliet om denna kärlek. 
För folk och raser såvä l som för en

ski ld~ m.änniskor finns det, såväl i fråga 
om tl~lioga ange lägenheter som evighe
ten, ej nagot annat namn under himme
len, J~land människor givet, genom vil
ket VI kunna bl iva frälsta. 

Söndagen den 7 januari. 
· Följande texter föreslås för predik

nmgar och anföranden : 
"Den högste Guden råder över män

nJskors ~iken o~h upphöjer, vem han vil l, 
til~ , att har.~ka over dem." Dan. 5:21. 

· Och d!avulen sade till honom: At dig 
vill Jag gIva makten över allt detta och 
?ess h.ärlighet; ty å t mig har den blivit 
o~er l admnad, och åt vem jag vi ll kan jag 
gIva en. Om du al l tså tillbeder inför 
mig, så skall den helt och hållet höra 
dig till. " Luk. 4: 6-7. 

. "~är dina domar drabba jorden, lära 
sIg Jordkretsens inbyggare rättfärdia
het." Jes. 26: 9. b 

"Mig förutan kunnen I intet göra." 
Joh.r5:5 · 

· "I världen liden I betryck; men varen· 
VId gott mod, jag bar övervunnit värl
den." Joh. 16: 33. 

Måndagen den 8 janttari. 
V år arvslott. Tacksägelse och bel?än

nelse. 

Låtom oss tacka Gud 
för att evangeliet kommit till vårt 

land; 
för trogna lärjungars liv i gi'tngen 

tid; 
för alla som dött i tron på Kristu:::. 
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Låto'm oss bel?änna 
att vi icke, såsom vi bort, vinnlagt 

oss om s tudiet av evangelium; 
a tt vi icke tillräckligt uppskatta t de 

heligas föredöme; 
att vi icke avlagt vart v ittnesbörd 

med fasthet och mod. 

Låtom oss bedja 
a tt Herrens ord må hava fr amgång 

och komma till ära; 
att v i och alla kristna mil med v:'Lra 

liv bära vittne om Kristi makt ; 
att vi må få mod att uthärda varje 

lidande, som troheten mot Herren kan 
åsamka oss. 

Bibeltexter: Jes. SI: r - 6; Ps. 107: 

I - 9 ; I Petr. r: I-lO. 

Tisdagen den 9 januari. 
Guds fö rsamling i världen: En, ehuru 

söndrad, 
Låtom oss taclw Gud 

för den växande känslan av gemen
skap de kristna emellan; 

för den andliga enighet , SOI11 kommit 
till uttryck i de nyligen hå llna världs
konferenserna ; 

för vunnen insikt om att kristen ge
menskap n~lr över de gränser, som nu 
skilja människorna åt. 

Låtom oss bekämw 
att vi nitälskat för vå ra egna särme

ningar mer än för Guds orcl; 
att vi ofta varit blinda för den helige 

Andes verkande i andra religiösa sam
mans lutningar än i vå ra egna. 

Låtom oss bedja 
att Gud må leda oss in p~t v~lgen tiP 

den kristna enhet, som överenssLimmer 
med hans vilja; 

att vi må bli uppfyllda med iver för 
enhet med alla våra medkristna i vitt
nesbörd inför världen; 

att de kristna i de olika folken må 
älska varand ra så uppriktig t , a tt de söka 
ena sina respektive folk i inbördes god 
vi lja och f red. 

Bibeltexter: Jes . 19: 19-25 ; Sa k. 8: 
20- 2 3; Joh. 17: 20-26. 

Onsdagen den ro januari. 

J~n splittrad ",'ärld, FolkeJ/ och d('ra s 

Mirs!wre. 


LätonI oss tacka Glid 
för att mitt under all oro i tiden 

eyangelium alltjämt förkunnas och {ör 
att Guds ord \·inner ingång; 

för att de kristna i alla binder P~l Ilytt 
söka fatta sin t ros betydelse för den 
niirvarande tiden ; 

för att Kristi efterfö ljare nu aro dju
pace :tn n!\gonsi n mech'ctna 0111 ~jJl en
het. 

f Atto·1I/. oss behilll/.a 

att vi icke hava låtit eva llg'eliulTI \'<1ra 
rättesnöret för \, ;lrt nationell<1 och soci
ala liv; 

att yi iiro beniigna att sätta troheten 
mot fosterlandet högre iin troheten mot 
Guds rike , 

Lätom oss bedja 
att Kristi församl ing mil l si n helhet 

bli uppfy llc1mecl ni t för c\'angclii l1thre
Jande ; 

att vi sjiil\'a och alla som älska l{e r
ren Jesus ITI~1 i honom finna V;lr enhet 
och \'i'tr frid: 

att Gud med sin helige Ande mil så 
leda folken och deras hä rskare, att rii tt
visa, kärlek och fred må bli råddnde 
överallt i världen, 

Obs. 1 Svenska kommittens förslag till 
böneämnen i s lutet av cletta upprop. 

Bibeltex ter: Ps , 05; Efcs. 2 : II-22; 

Uppb·5· 

Torsdagen de1l I I januari. 

H edna1'nissionCJt, Den himlafarue Kris
tu.s och den. växande !,örsautlingen . 

Låtom oss tar.ka Gud 
för vår Frälsares, Jesu KristL upp

ståndelse och h i mmelsbrd; 
för hans apostlar) profeter, evangelis

ter, församlingsherda r och lärare, som 
under tidernas lopp skickats ut över 
hela \-;irlden ; 

{ör utbredandet av hans evangelium 
och {ör tillväxten i vår tid av försam
lingen, som iir han s krorP. 
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Li1tolll oss uekämw 

att vi så ofta förgätit den sege r över 
det onda, SOI11 en gång för alla v!lnllit~ 
av Jesus Kristus; 

att vi varit tröga i att göra vår insats 
för utbredande av hans evangelium i 
världen; 

att "i ej p;\ ett verkningsfullt s;itt 
med "ara giirningar och ord vittnat om 
hans sanning. 

Lälo/Il oss bedja 

att Gud må ,-ä lsigna sina tjänare på 
missionsfiii ten och med framgflllg k röna 
det arhete, han anförtrott åt dem~ 

att han i allas våra hjärtan m å tända 
deu kä rlekens eld, som kan förtära våra 
syndiga begärelser och sända oss ut att 
i kiirlek till honom och yilr nästa vittna 
om honom; 

att de folk , som bära det kristna nam
net , må skapa ett sådant samhällsskick. 
som ka n göra dem till ledfyrar för de 
icke kristna folken och visa dem vägen 
till livets H e rre. 

Biileltexter: Dan. 7: 9-14; Arg. I: 

l-Il .: Matt. 28: 16-20. 

Fredagen den 12 januari. 

K orsets seger. H ('mliv och uppfostran. 

Lc1tom oss tacka Gud 

för Jesu Kristi kärl ek, som ståndak
tigt höll ut även under korsets alla kval; 

för den Guds nåd, genom vilken vi 
hlivit delaktiga av den fr~i1sande kun
skapen om denna kärlek; 

för all t S0111 skänkts oss genom för
äldrar och lärare, vilka lärt oss J<änna 
Guds kärlek i Jesus Kristus. 

Låt01l-l oss bekänna 

att våra hjärtan äro så kalla, trots allt 
vad Kristu s har lidit för oss; 

att vi varken i vårt personliga liv 
eller i våra hem SfL ställt oss under kor
sets herravälde och icke heller låtit det 
sfL sätta sin prägel pr. vårt liv, att det 
blivit den förnämsta käll~n till vå rt in
flytande över dem, som äro oss anför
trodda. 

Lå/om oss bedja 
att kristna hem och skolor l11;l bli 

kanaler för . Guds bi rl('k , uppe nbarad P;'L 
korset; 

för alla dem som lida förfo ljelse, sär
skilt för dem som lida för sin tros skull: 

att de m å modigt och ståndaktigt b:ira 
sitt lidande och snarligen hliva befriade; 

att genom deras sti'lJldaktighet män
niskors Iljiirtan på nytt må upplivas till 
trohet mot Herren. 

Bibeltexter: .les. 53: 4--6, TO-[2; 

HeIn. 12: 1- 2; Joh. 12: 20·-3~ . 

Lördag:en den 13 Januari. 

Världens erövri11g . Inre miss'ion ocl1 
judarolkets frälsning. 

U/tom oss tacka Gud 
för de m;irkliga segrar, som Kristi 

Ande "unnit i m;lnsklighetens historia, 
såsom t. ex. slaveriets avskaffande: 

för strävandet a tt omskapa samhiills
livet i enlighet med Kristi sinne; 

för förvissningen 0111 att i Kristus 
världen redan ä r övervunnen. 

Låtom oss bekänna 
att vi isä stor utsträckning dagtingat 

med denna världens ande: 
att vi varit likgiltiga inför samhälle

liga orättvisor; 
att vi saknat tro på Kristi makt att 

omskapa såväl individer som samhällen. 

L/tom oss bedja 
att Guds löften angående Israel snar

ligen må gfl i uppfyllelse; 
för alla de missionssällskap, som ver

ka för judarnas frälsning; 
att vi al ltid m;). först söka Guds rike 

och hans rä tthrclighet och rättvisa; 
att vi må komma i bes ittning av den 

tro, som ~ir den seger, S0111 övervinner 
världen. 

Bibeltexter: Ps. 72; .ler. I: 4-10; 

Rom. I I: 25-36. 

Evange li ska alliansens svenska kom
mitte känne r sig med anledning av det 
genol11 kriget mörknade tidsläget 111an~d 
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att rikta cn entr;igen v;idjan till Sve ri 
ges kristna a tt ingfl i nr/dig bönekamp 
för fredens tlteruppriittande och att i 
gärning "isa deltagandc med krigets 
offer. 

Kommi tten ti llflter s ig dä rför f,:jreslå: 
I. Att vid onsdagens mötei1 efter 

sista punkten fogas följancle maningar 
till bön: 

A. Att Glid må " sät ta en gräns för 
våldet och blodsutgjutelsen, som nu r i\ 
der, och varkunna sig ö"cr a Ila krigets 
offer samt sna rt fite r upprätta freden pfl 
vår arma jord" ; 

B. Att Gud må håll a sin skvclctande 
hand över vå ra s jömiin under dCl:as faro
fyllda p liktuppfyllelse. 

2 ..'\ tt i sammanhang med bönevec
kans möten cller vid a ndra liimpliga 
tillfällen insamling göres för att i någo n 
m ån mildra de lidanden, som de av kri 
ge t hemsökta nu få utstrl. Dessa insam 
1ingnr kunna sändas ti Il sekret era rell i 
Evangeliska alliansens s\'enska in'del
ning a postgirokonto 143924, adress 
Drottningholm. 

D e insamlade medlen komma att ge
non; a ll ianskommi ltens försorg över
lämnas ti Il den organisation med repre
sentantcr från olika kristna samman
s lutninga r, som för detta ä ndamål un
der ärkebiskopens ledning nu ;ir 'lInder 
bildande. 

Obs . ' Postgirokontots kvitto å insän 
da medel gäller som kvitto från a llians
k01l1l1litten. 

Stockholm den l I nO\'ember 1939. 

Med frid shälsning. 

O. Bernadotte. 
Ordförande. 

Erik Arbin. Karl Fries . 
Th. Arvidson. J. Hurtig. 
Valdus Bengtson. Jakob Lundahl. 
I . Byström. K A. Moden. 
Nils Da.hlberg. I. Nyren. 

P. E. FI'öberg. 
Sekreterare . 

Hemkomna missionärer. 

Torsdagen dell 14 december anl~inde 
missioniirsparet Ingrid och En);; Malm 
och cleras son Bengt sam t fröken Gerda 
GustavssoJl. och missionärsparet Berg
Cj uist s gosse Carl-Olof till Stockholm 
efter en god resa fr;l!1 Kina via Rvss
land och Riga. ' 

Lfltom oss tacka Gud för n[ld , som 
beskärts dem under resa n, och bedja 
Gud rikligen vä lsigna deras ingång 
ibl a nd oss. 

Trettondagens möte. 
Såsom vi meddelade redan i förra 

11l1m ret av vår tidning, hoppas vi, att 
kommande Trettondag Jul få fira mis
sionshögtid med sparbössetömning och 
offerinsamling i Betesdakyrkan) Flora
gatan 8, kl . II r m . Doktor Karl Fries) 
missionär Erik ~Malm samt missions
föreståndare Martin Linden hava anmo
dats att då tjäna såsom talare. 

Bedjen a tt denna missionshögtid ge
nom Guds nåd och kraft m;l få fÖrverk
liga det, som Gud i sin kärlek avsett 
med den . 

Bönemötena för S. M,. K. i Stockholm. 
Tisdagsbönemötel1a för Svenska Mis

sionen i Kina börja v. G. åter i Betes
dakyrkans Kinarum) Floragatan 8, tis
dagen den I6 januari I940 kl. 7 e. m. 

På Svenska Missionens i Kina expe
dition) Drottninggatan SS, hållas böne
'möten fr. o. m. fredagen den I9 jan. 
varje fredag kl. 2 e. m. 

Välkomna' 

Välkomstmöte 

för de hemkc mna mi ssionärerna p!ane

ras att anordnas tisdagen den 30 janua

ri. Vi meddela närmare härom i kom

mande nummer av vår tidning, men vil 

ja redan nu inb juda till detta möte. 

Bedjen att det må b liva till uppmuntran 

och vä ls ignelse! 
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~io~. 
Det är kamp och strid. 

För några veckor sedan återvände vi 
hem, efter att någon tid i sommar ha 
varit på en svalare plats. Efter två år 
på stationen var det vederkvickande få 
komma ifrån ett slag. Det var gott få 
resa, men ock gott få komma tillbaka 
igen. Endast den, som varit med om 
det, vet vad livet på en missionssta tion 
kan innebära av irritation och slitning. 
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Att veta sig vara ihågkommen av vän
ner hjälper igenom. Hur många gånger 
i detta upprörda hednaIand har jag icke 
känt kraften av de troendes förböner! 
Underbar är denna kraft, som samman
binder Guds barn. Inga avstånd kunna 
slita det. Det håller, till dess vi stå för 
evigt förenade inför Frä lsaren. 

Vi ha det här jämförelsevis lugnt nu . 
Men det är mörker och nöd i detta land. 
Vi längta efter hid och normala tider. 
När och hur det hela skall sluta, det 
vet endast han . som håller nationernas 
öden i sin hand. A tt vår himmelske F a-

Kapellet i Hancheng She. 

Instängdheten, de höga murarna, de 
tränga gatorna, smutsen, dammet , det 
enformiga grå, vart man ser, allt läg
ger sig tyngande på hjärtat. Så är det 
omsorgen om själarna. Det är kamp och 
strid. Erfarenheterna äro nog mången 
gång bittra och hjärtat kvider, men vi 
glädjas ock över segrar, som Herren 
gav. Vi tacka vår Fader, som vet, vad 
vi behöva av nåd och välsignelser. Han 
vet, hur mycket vi tåla av motgångar 
och svårigheter. 

Gudsverkets framgång på missions
fältet kostar något. Vi kunna intet göra 
utan missionsvänners och förebedjares 
hjälp. Därför vilja vi på nytt lägga ar
betet h~irute på Edra hjärtan. Vår fröjd 
skall ock vara Eder, liksom I också kun
nen dela vår smärta. 

der , i trots av allt och genom allt, skall 
fullfölja sina planer, det äro vi fön' is
sade om. N u ilr det så upprört, och vi 
kunna ej se klart, men en dag skola vi 
finna, att allt har samverkat till det 
bästa för dem, som älska Gud. 

Att vi äro inne i midnattsticlen m~irka 
vi härute som aldrig förr. Midnatten 
är sömnens tiel. Sömnighetens ande vill 
gripa de kristna. Det går lätt att som
na. Det är ingen svftrighet att bli en slö 
och sovande kristen . Vi äro mitt i stri
den mot ondskans andemakter, och vi 
behöva kraft för att kunna utkämpa och 
vinna härlig seger. Hur gott att ha till
gång ti Il honom, som har de rika för
råden' - Fienden är i verksamhet, 
smyger sig in och förstör . Som aldrig 
förr rasar han. - Arbetet på en av 
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våra utstationer har Gud de senaste åren 
underbart välsignat. Församlingen har 
förökats. Den första, som mottog ordet, 
var en kvinna, och hon har stått som en 
av ledarna där. De kristna ha samlats i 
hennes hem, och Gud har u tfört ett här
ligt verk där. Men där Gud välsignar, 
är ock fienden verksam. I fjor dog en 
oxe i detta hus - det enda djur de hade 
för lantbruket. Hedningarna skrattade 
och ansågo, att det var gudarnas hämnd. 
Strax därefter rasade en mur av regnet 
och reparationerna kostade pengar. Nu 
började mannen, som var sökare, att 
lyssna till hedningarna, blev rädd och 
drog sig tillbaka. Nästa slag, som drab
bade dem, var ende sonens sjukdom och 
död, och det tog Mrt. Flera av de krist
na komma ej längre till gudstjänst, sö
karna ha dragit sig tillbaka, och arbetet, 
som var så lovande, står stilla. Inför 
sådant kvider hjärtat, men vi fälla ej 
modet. Dagl igen frambära vi arbetet 
där inför levande Gud. Och bön förmår. 
Gud göre oss trogna i förbönens tjänst' 
Vi äro satta som väktare på det and
liga Sions murar. Vår vakthållning blir 
nog ofta så dåligt utförd, att fienden 
kan smyga sig in på det område, där 
Herren själv borde härska. - "I som 
ropen till Herren, given eder ingen ro." 
Jes. 62: 6. Må vi alla vara med och an
ropa Herren för denna lilla församling 
- ja för alla våra församlingar härute! 
Vi få ej tystna, ej tröttna. 

Men vi ha ej endast motgångar och 
svårigheter i arbetet. Vi få ock prisa 
Gud för glädje och uppmuntran. Vilken 
nåd är det ej att få arbeta i frihet! Hur 
prisa vi ej Gud för öppna hjärtan, för 
vi II ighet att Iyssna och taga emot ordet' 
Vi prisa Gud för de r ro personer, som 
döptes i vår, och vi fröjdas över den 
skara, som vi hoppas skola bliva döpta 
denna höst. Dopklassen här i Hoyang 
har redan börjat, och snart samlas de 
kristna till stormöte. Det är ·ä ven i Kina 
roligt att få möta trossyskon. Ack, hur 
väl våra kineser behöva ett avbrott i det 
ofta enformiga vardagslivet . Och vad 
kan då vara kärare än att få mötas 

med dem, som ha samma dyrbara tro 
som vi, och att gemensamt få fröjdas 
inför Herrens ansikte. 

Omedelbart efter Hoyangs stormöte 
blir det dopkJass och stormöte i Han
cheng och därefter i Chenghsien, vår 
största utstation söder om Hoyang. För 
den övriga delen av höstterminen ha vi 
planerat kvinnokurser och besök på ut
stationerna. 

Detta är våra planer och innerligt 
ville vi liigga dem på Edra hjärtan . Bed 
med oss om en rik skörd denna vinter' 

Hoyang den IS september r 939 

Ida Söderberg. 

Axplockning från Herrens åker. 

"Sä är det med Guds rike" - såsom 
siiden, som senapskornet, som surdegen. 
Hos den enskilda miinniskan likaväl som 
i världen i stort. Guds rike kan inte stå 
stilla, kan aldrig stanna i utvecklingen. 
Dess natur är att växa, utvecklas, biira 
frukt, spridas vidare. Guds rike går 
ständigt fram ~\ t, stundom nästan omärk
ligt, andra tider "med storm". 

L~\t oss gå ut tillsamman::; och plocka 
några ax på Guds rikes rtker: 

Bland dem, som lyssnade till det gla
da budskapet, lade' jag märke till' en, 
som stod liksom på helspänn. Han kom 
från en avlägsen ort, och han hade ald
rig hört ett ord om den sanne Guden 
förr. Men det var en vaken yngling. En 
traktat över "De två vägarna" fick tala 
starkt till honom . Nästa dag träffades 
vi åter i sjukhusväntsalen. "Det är nöd
vändigt, att Ni beslutar Er för, vilken 
väg, Ni skall vandra", sade jag till ho
nom. "Det har jag redan gjort. Ni sade 
ju detsamma i går, och jag gick hem 
och bad om syndernas förlåtelse. Jag 
erfor frid i hjärtat, och jag vet, att jag 
är frälst. Nu skall jag resa hem och tala 
om detta för mina anhöriga." Samme 
yngling försökte omedelbart övertyga 
omkringstående om den rätta vägen. 

En annan dag visade jag honom en 
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illustration al' de fyrahanda sädesåk
rarna. Han tycktes genast uppfatta me
ningen och fröjdades över , att han själv 
fick räknas till den goda jorden, fast 
besluten, att det som såtts på hans hjär
teäker inte skulle vara förgäves utan 
bära frukt, trettiofalt- hundrafalt. Bed 
därom' 

En kinedlicka, som plvckar ax. 

Då kliniken i K. utvecklades till ett 
riktigt sjukhus, blev fru Li elen första 
inneliggande patienten. Hon kom från 
en by, där det inte fanns ni'tgra kristna. 
Under två veckors tid fick hon nu dag· 
ligen höra om sin och v~irldens Frälsare. 
Hon lyssnade, tog emot och trodde, lär
de sig bedja till Jesus och sjunga om 
honom . Sedan fru Li lämnat sjukhu
set, kom hon en tid regelbundet för om· 
läggning; numera en lycklig kristen. En 
dag fann jag henne i väntrummet i sam
spri'tk med en man, vilken jag funnit 
mer än vanligt mottaglig för evangeli
um redan första gången han lyssnade 
därtill. "Känna ni varandra?" undrade 
jag. "Ja, vi äro från samma by." 
"0, så roligt, nu har .Jesus kommit i 
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kontakt med två hem i Er h~r. Det är 
alltid så mycket Iiittare för tYil än för 
en ensam." Vi kom mo överens om, att 
de nu skulle resa hem och vittna om, 
vad de visste. 

Tillsammans med fru Vang' skulle 
jag ut på husbesök. En man kom slä
pande på en pojke, vilken stretade emot 
och skrek i högan sky. "Också hon hör 
till sjukhuset". ropade han, då han fick 
se mig, och ville nu inte ett steg !ängre. 
Gossen sjönk ihop på vägen, och inom 
kort hade vi försttts en hel liten folk
samling omkring oss. Det befanns, att 
far och son voro pä väg till sjukhuset, 
där gossen skulle genomgå en svår ope
ration. Då vi med tröstande ord inte 
l yckades Iugna den -s j u ke, bådo vi för 
honom, och under bönen hle\' han så för
underligt stilla. "Se, det hjälper att 
hedja till Jesus", förklarade den tack
samme fadern, och det ii ngo il ven de 
omkringstående hevittna. - "Kom och 
bed med mig, fröken'" Ett par redan 
knäppta händer sträckas emot mig, då 
jag dagligen tittar upp i sjukrummet, 
där samme gosse nu I igger efter en lyck
ligt överstånden operation. "Vad vill du , 
att jag skall bedja 0111 i dag?" "Att Je
sus förlåter mig mina synder och fräl
sar mig. Bec! också för mina föriilc!rar 
och för min storeb ror, som iiI' ute i kri
get, och från vilken vi inget hört prl 
över ett år." Föräldrarna ha redan kas
tat ut avgudarna. och gossen hoppas få 
börja i 11 issioncns skola då han blir 
frisk. 

Förstak1. lsspatienten fil' en inflytelse
rik hel re . .l-Ian är selo'eterare hos rnan
darin:.:n. Tänk. om också han bleve vun
nen för Gud' Han läser si't gilrna bibeln, 
där han ligger. Hans fru kommer nu t il: 
gudstjänsterna, och hans dotter vill lira 
sig bedja. 

Fru Chu är en annan blanc! c!e många, 
som vid sjukhuset hört eyangeliu111 för 
första gången. "Detta :tI ~Jt t. det måste 
jag själv ta;.ra emot, OC!I det måste friln
der och örannar fä del a\'. Kom och 
be~ök .1.1' .:ag bor i östra förstaden." 
Vi iovad', :. u Yang och jag. Fru Chu 
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111åtte ha a nnonserat v;h ankomst. ty 
d~lr kommo folk från alla håll, och det 
resulterade i ett riktigt frilnftsm(jte vid 
vägkanten utanför hennes hem. Guds 
Ande var verksam ., och hans vittnen 
gingo lyckliga hem, prisande Gud för 
nåden att aktas v~irdiga vara med 0111 

att utbreda hans· rike. 
En hel skara välklädda unga fl ickor 

sitta söndag efter söndag på dc främ
sta I)änkarna i kyrkan. Dc iiro krigs
flyktingar från Kaifeng. Några iiro 
systrar, s\'ägerskor, yäninllor, bekantas 
bekanta. Andra hade aldrig träffats 
förr utan ha först hiir i landsflykten 
fUllnit varandra. Ursprungligen voro 
endast ett par a\' dem kristna , men 
dessa ha påverkat de övriga. S;l att hel;,. 
skaran blivit intresserad. "Vi ;lro Sil 
goda vänner, vi kalla varandra s\'strar 
allesammans," hörde jag en av dem s~i
ga. "l'den jag s ~lger, att jag inte vill 
vara syster med dem, om de inte vilja 
tro på min Friilsare", förklal-ac1e en 
annan frejdigt. "Ja, men det- vilja vi ju 
allesammans nu; vi läsa bibeln varje 
dag och ha gemensamma andaktsstun
der." - Andreas träffade Simoll och 
Filippus träffade Natanael. 

S0111 gäst hos Al11erikan~ka Augus
tanasynodmissionen. 

Kiahsien i aug. 1939. 

Ella Da/tic. 

)Ett underbart stycke människo" 
öde.» 

Utdrag ur ett privatbrev från mis
siOllär Carl F. Blom skrivet i Yun
cheng, Sha. uen 14 nov. 

N u har det kommi t brev från Ake 
Haglund, vari han nämner, att Gösta 
Goes kommi t åter från stormöte i 
Ch'i-li, en utstation på platån i söder. 
De hade haft ett synnerligen gott och 
livaktigt möte och hade med sig över 
sjuttio dolJ~r fr~\l1 elen lilla gruppen 
ti II församlingens verksamhet, Visserl i
gen ha pengarna förlorat ofantligt i 
viirde, men det var i alla fall en enast;l-
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ende prestation, SOIll s;tkert fra111drivits 
av Guds Ande. 

Från Selfrid Eriksson kom det också 
nyligen brey, att de alla höllo pit att 
komma till rätta i sin omgivning_ Det 
var en stor hjälp, att de fått köpa ut
ländska gelter med sig från en station 
i norr, så att de ha utsikt alt få rikligt 
med mjölk både för den lilla och för 
Self rid, som är mycket beroende av 
det. Lisa Gus tafsson skri \'er att Runa 
Hägg syntes trivas gott och redan 
sprang omkring oell lekte med barnen, 
vi Iket l å ter Im-ande. 

Missioniir Blom tillsammans med kinesbarn_ 

Till vå r stora glädje kom Dagny 
Nordgrens förkomna koffert ti 11 rä tta, 
fastän den bru ti ts upp och en del av 
innehållet hade försvunnit. Det mesta 
fanns dock kvar av de dyrbara medici
nerna, Sil att hon fär att röra sig med i 
sitt sjukvårdsarbete _Ethel och jag ämna 
taga lådan med oss, nä r vi om fredag 
resa dit, om intet hinder kommer emel
lan. Hon har nu med användning av 
privata gåvor gjort en del anordningar, 
som underlätta hennes mottagningar, 
och därtill har hon anställt en snäll, 
gudfruktig kvinna 0'0111 biträde. Denna 
~ir kristen i tredje led. en av Fredrika 
Hallins skyddslingar. Hon fick sin skol
bildning här, sedan hennes unga för
äldrar båda dött, och blev trots ett hisk, 
ligt humör en präktig flicka och gift 
med sonen till en frivillig, energi sk 
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kvinnlig a rbetare i Chichhsien. Svär
modern dog, och gossen, han var ju bara 
barnet, blev självsvåldig och elak, så 
att stackars Sin-ho fick lida ;nycket, men 
detta drev henne n;irmare sin Frälsare. 
I-lon var yngsta sv~irdottern i hemmet, 
där det förut fanns tv;t stycken, fastän 
de voro änkor, så att hon hade många 
som kommenderade. Sedan rymde man
nen sin väg och tog a nställning som 
soldat, och ' hennes ställning blev Om 

möjligt ~innu svårare. Då hände det 
milrkviirdiga: H on blev efter fina års 
barnlöst äktenskap mor till en gosse 
och i och med detsamma den förnäm
sta av alla i hemmet. Gossen var ju 
fami Ijens hopp. Sedan har mannen så
rats, kom 111 i t hem och ti Ilfån gatagi ts, 
frigivits SOI11 \'ansinnig och nu rymt 
igen, och familjens ekonomi är synner
ligen dålig , men H erren har hulpit den] 
igenom, och Sin-ho har vuxit till i tron 
och det andliga live t, S;t att hon nu blir 
en mycket vii rdefull hjiilp Ht Dagny. Att 
detta blir ett sätt att också hjälpa upp 
hennes ekonomi är ju bara glädjande , 
ty det iir så mycket bä ttre, att de som 
mottaga hjälp få göra nytta för sig, än 
att de blott bli understödstagare. Vi ha 
ju ännu ej sett slutet på hennes saga , 
men det iir ett underbart stycke männi
skoöde, som \' i sett u tveckla sig under 
yitra ögon. Augusta Berg och Emma 
Andersson komma nog ihåg den lilla 
vildhjärnan, som slet sönder sina skol
böck~r och ställde till allt möjligt P;I 
trots. De skul le bara se henne nu, stä
dad, stilla, innerlig och arbetssam. sam! 
en god och försti'lOdig mor. 

Runt omkring i byarna hållas nll bi
IJelstudiekurser , fast~in vi i vårt distrikt 
ej kunnat sätta ig?tng med sådant på 
landet, u tan fil nöja oss med vacl som 
kan göras i staden. Nu ha emellertid 
tre stycken av de infödda arbetarna fått 
rese tillstånd för att besöka utstationen 
i vå r grannstad An-yi. Vi hoppas i't ter 
kunna samla de skingrade och uppbygga 
det nedbrutna. Kanske kunna vi n ~lgon 
gång nå fram till staclen där bortom, 
men iin så länge iir det hopplöst. På 

ctt par tre platser inom det området 
samlas dock cle troende regelbundet till 
gemensam Gudstjänst och bön, så att 
man behöver ej tro, att allt är förlorat .. 

Ett luftanfall - en aftonbön. 
S;lIlrl hiindelse fra n Kina. 

;\\' Roy L. Smith. 

Vi suttu i en litcn trevlig restaurant 
i kineskl'arteret, Los-Angeles, och sam
talade om kriget i Kina . Då berättade 
hiskop Ralph A. \Vard för mig om en 
händelse, som i s itt sl ag iir cnast~tende , . 

när det gäl lcr kristen tro och människo
k~irlek. Den 5almar sa nnerligen sin mot
sl'ar ighet i si nneslugn och fÖrtröstan.
Mina läsare skola nog vara överens
med mig om att den förtjiinar en fram
skjuten plats i nyare tide rs " apostla
g~1 rnlnga r " 
- Från Kanada kom en man -- han var 
flygare under förra vä rldskriget, men i. 
övrigt måste hans namn fö rbliv a okänt 
- till Kinas huvuds tad i affärsärenden. 
Dar fick han tillfälle att sammanträffa 
med Kinas nuvarande främste ledare .. 
Kanadensaren blev inbjuden till mid
dag. Naturligtvis motto'g han inbjudan 
meel glädje . Middagen bestämdes till kl. 
7 :30. 

Redan klockan 7 befallt] han sig emel
lertid utanför marskalkens bostad. Ar
betet för dagen var s lu t. Det var föf' 
långt fö r honom att gå till hotellet och 
sedan återvända och komma i rätt tid. 
till middagen, varför han tänkte: Jag. 
blir nog ursäktad, om jag kommer en 
halv timme för tidigt. Han ringde på,. 
och marskalkens fru kom personligen 
och tog emot honom. 

- Så tidigt Ni kommer, sade hon,. 
IJ1edan hon visade sin gäst till ett litet 
enkelt vardagsrum. 

Ja, jag ber om ur s~ikt. Uen Jag var 
här utanför och tog mod till mig att be-o 
svära, fastän jag komm cr för tidigt, sva
racle kanadensaren. 
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- Det gör ingenting alls, försäkrade 
värdinnan, men jag har litet arbete, som 
måste vara färdigt före middagen. Me
.dan jag fördenskull måste lämna Eder, 
får Ni vara vänlig underhålla Eder själv 
med de här tidskrifterna. Marskalken 
kommer strax för att hälsa Eder väl-
1<ommen. 

Det är naturligt, att kanadensaren in· 
tresserade sig för hemmet och omgiv
ningen. Alldeles ofrivilligt kOl1l han 
.därvid att lyssna till ett samtal mellan 
en tjänare och marskalkens fru. Ljuset 
var tänt, när tjänaren k0111 in och i vis
]<ande ton sade till henne: Det ä r alarm 
- Om trettio minuter ha vi ett luftan
fall över oss. Om tjugo minuter måste 
l j uset släckas. 

Madame Chiang Kai-shek såg P~l ldoc
1<an, noterade tiden och sade lugnt: 

- Var vänlig och ge mig min elekt
riska ficklampa. . 

- Här är den, svarade tj~inarell, och 
lade den på bordet. 

Hon fortsatte sedan att skriva lika 
lugnt och behärskat som om tjänaren 
sagt: "Middagen är serverad". 

Kanadensaren påstår, att han darrade 
i hela kroppen. Här var han tillsam
mans med två människor, vilka fiender
na sökte döda, och vilkas dödande skulle 
betyda mer för dem än tillintetgörande 
aven hel armestyrka. Madame Chiang 
kunde icke vara okänslig för stundens 
allvar, tidens gång och den överhäng
ande faran, men hon gav aldrig ett syn
ligt tecken härpå mera än i det ögon
blick, då hon såg på klockan. 

Långsamt som timmar skredo femton 
minuter. Kanadensaren var idel öra och 
öga. Äntligen såg hon upp från sitt 
skri varbete, tittade på klockan och sade: 

- Vi ha fått meddelande om ett luft
anfall inom några minuter. Ljuset måste 
släckas. Jag får bedja Eder följa mig ut 
p?l gårdsplanen. 

Hon reste sig, samlade ihop sina pap
per, tog sin elektriska ficklampa och 
stod färdig att lämna rummet, då mar
skalken kom. I samma ögonblick släck
tes ljuset, och gården låg försänkt i mör

ker. I ljuset från ficklampan gingo de 
alla tre ut på den inhägnade gårdspla
nen . 

De stannade där. På avstånd hördes 
surret från bombplanen. Två minuter 
senare begynte brandbomberna att falla, 
explodera och antända husen. På några 
meters avstånd ifrån dem föllo tre 
brandbomber och ödelade ett helt kvar
ter. Natthimmeln upplystes av explo
sionerna och eldskenet. Sedan bomb
planen försvunnit, sade marskalkens 
fru: 

- Nu gå vi in igen . Det är över. 
Under middagen yttrades icke ett 

enda ord om luftanfallet. Marskalken 
och hans hustru talade båda lidelsefritt 
om kriget, kinesernas lidanden, den en
hetens ande, som behärskade dem, och 
de djupgående reformer, som måste ge
nomföras, ifall Kina skall bliva en stor 
modern nation. Men det talades icke ett 
enda ord Om person liga faror, strapat
ser eller lidanden, ej heller om kvällens 
bombanfall. 

Middagen var över. Kanadensaren 
ansåg, att tiden var inne för honom att 
taga avsked och gå till hotellet. När 
han skulle göra det, frågade marskal
ken: 

- Skall Ni gå genast? Vi vore glada 
om Ni ville stanna och deltaga i vilr 
aftonbön. 

En sådan inbjudan kommer till myc
ket få människor. Kanadensaren satte 
sig ned. Marskalken tog fram bibeln och 
läste ur den. Därefter förenade sig alla 
tre i bön, som leddes av marskalken. 
Kanadensaren säger: 

- Aldrig mera i mitt liv kan jag 
hoppas att få vara med om en sådan 
bön. Han började med att tacka Gud 
för personlig trygghet, skydd och hjälp. 
Därefter tackade han Gud för sina 
landsmäns tapperhet, mod och uthållig
het i kriget, kulregnet och elden. Sedan 
bad han innerl igt om styrka för arme
erna, soldaterna i eldlinjerna och för sig 
själv samt om visdom, ledning och 
hjälp, så att han icke på något sätt 
skulle svika sitt folk. Men det unclerba
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raste i hela bönen vaf bön om nad för 
honom själv och det kinesiska folket att 
s li ppa hata japanerna. Han bad för dessa 
- de kristna i Japan _ . de lidande och 
fattiga i det landet. Han bad för d~ 
människor, vilka under kvällen blivit 
bombarderade och om förlfltelse för 
dem, som kastade bomberna. 

I de mest ödmjuka ocl1uppriktiga or
dalag överl;lmnade han sig rit den alls
mäktige (',udens tjänst, Ilad 0111 att kun
na först;l Guds vilja, utföra den håda nu 
och framdeles. 

Tills?mmans med bibelliisningen drog 
afronbonen en tid av trettio minuter. 
Marskalken och hans fru reste sia- från 
bönen, räckte mig hjärtligt sina händer 
t~.ll avsked och följde mig till porten 
sager kanadensaren. När han gick en
sam i natten till sitt hotell, sade han 
gång på gång till sig själv: 

- Äntligen har jag funnit tvfl kristna 
människor. 

U r M-iss":ons-BanJ·ret. 

Bland Kinas studenter. 
Trots de svårigheter, som kriget 01'

s~kar, höllos under gångna sommaren 
sJu kristliga stlldentmöten nämliaen i 
S~anghai, Hongkong, Kweiyang, 'kun
1~1I1g, Lunghai, Yllanting och Ch ung
~lng med 600 deltagare. Tolv nya krist
liga studentföreningar grundades under 
året vid de högskolor, som upprättats i 
mindre samhällen pfl ett visst avstånd 
från de större städerna - för att und
gå faran för luftangrepp. 

Dessutom hölls en nationell kristlig 
studentkonferens i Kunming d. 14-20 
~uogusoti. Den bevistades av 25 deltagare 
tran atta provll1ser - några av delta
garna hade vari t 22 dagar P~l v~i a. Man 
beslöt att bilda ett kristligt stud~ntför
bund för hela landet. Bibelstudiet intog 

. en domwerande plats på programmet. 
E~ hälsning sändes till den japanska 
knstllga studen trörelsen, uttalande hop
pet att de en g[mg, då kriget är slut, 
skola få mötas i Kristi kärlek. 

Minnen från Albert Lundes 
liv..:, 

Pastor Albert Lundes namn ~lr känt 
och älskat av mfLl1ga även i Sverige, 
och bland dem ha vi m?ll1ga vänner till 
S. 1!J. K. Si'lsom mission ~igde vi en 
varm och trofast \"iin i honom. Han 
medverkade ibland "id \'il ra möten; "id 
!'trsmötet 1938 hade "i senast förmånen 
fil lyssna till hans förkunnelse. Han stod 
oss Si'l niira, och vi tiinka med stor tack
samhet pil honom och hans insats j arbe
tet för Guds rike. 
. Det är diirför med särskilt stor g!;id
Je som jag läst de minnen från hans liv, 
vilka hans maka nyligen utgivit i en bok 
på 150 sidor. 

Där möter oss en livfull bild av pas
tor Lunde, och vi ~å lära känna huvud
dragen av hans liJs historia. Han var 
icke e~dast el~ fr~mstående predikant 
utan forstod sig O\=kSrl på hästar t. ex. 
::vIen denna kunskai) i praktiska tina an
vände han för att tvinna människo~ för 
Gud. Han var frarbför al lt en Guds tjä
nare. Då han fral-hbar ordet hade han 
k~mpat för att få :den riitta texten, och 
forkunnelsen sked&e ej utan kamp. Det 
hände ibland att k~mpen så tog på hans 
krafter, att han k~nde sig sjuk, fastän 
hans kroppskrafter ej voro små. På tal 
om hans !(roppslig,B. 'styrka kan nämnas·, 
att en gang, då han kom ut från ett 
möte, stod en illakinnad man och vän
~ade på hon0111. i\1annen sade: Nu ska 
Jag ta hand om dig, Lunde, men pastor 
Lunde svarade helt lugnt: Då är det 
bäst att du tar nied dig ett par karlar 
till hjälp.  r 

Pastor L. visade sig i sitt arbete ~i.aa 
f~rmflg.a att genol~sldda människor. En 
gang fick han t. ex. besök aven man 
som sade sig va"a mycket bekymrad: 
Då de knähöjde f~r att bedja, had man
nen både länge oJh v~i l, men då Lunde 
skulle bedja, sade han blott: Käre Gud 
hjälp denne man ~tt bli äl"iig' Amen. ~ 
- - -- : 

• Albert L-unde. Mi nner fra. hans liv. Ved 
Martha Lundt!. Forlagt av H. Aschehoug & 
Co. (W. Nygilard), IOslo. 
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"Den bekymrade" rusade i vredesmod 
på dörren, och det vi sade sig att han 
kommit endast för att tigga pengar. 

Arbetet kröntes med sto r framgång, 
ehuru det ofta utfördes uncler mlssför
stllnd och därav följande motst;lIlcl. Och 
det har följts av förblivande viilsignel
se. Om hans arbete i de olika skandina
viska l ~inderna ha representanter från 
dessa skr ivit i boken. Kallelse att kom
ma till Sverige n;ldde honom i april 
1905 genom ett brev frflll major :r. von 

Pastor Albert Lunde. 

Malmborg, (lch om hans n:rksanlhet i 
vårt land berä ttar P ri ns Bernadotte. 
Även för missionsarbetet bland icke 
kristna folk gjorde Lunde en vä lsigne l
serik insats. Han deltog i Inte rnatio
nella Missionsrådets möten i Lake Mo
honk samt i konferensen i ]erLlsalem . 
Om all t detta och mycket annat får 
man läsa i fru Lundes intressanta bok, 
som säkerligen ehuru skriven p;t norska 
språket iiven i Sverige skall finna en 
stor och tacksam läsekrets. 

M.L. 

Prenumerera på Missionstidningen 
Sinims Land och uppmana andra att 
prenumerera. 
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Löftets båge. 

Som om du himlen öppnad s;lge. 

du st;lr i bön och iinclå stum, 

när öst och viist al' löftets båge 

förenas bortom tid och rUI11. 

Trots mörka 11101 n föru ta n tal, 

vad glans fr ;tn himlells höga sal' 


Den strMar ifrån molnigt öster, 

den sänker sig i västerled. 

Som sången förr fr fln änglaröster 

tog bort det b'al Maria led, 

så tystnar tvivlets mörka tal, 

niir bilgen rör "id jordens dal. 


Se, under bi'lgens val v det klara 

vi samlas för att tacka Gud, 

som nådigt vilJe uppenbara 

att tå reregn ger 10vsfll1gs ljl1d. 

Till alla folk , frfln strand till strand, 

går strålebron från löftets land. 


Tack, gode Fader i det höga, 

att även jag fick synen se. 

Lflt även ~lt mitt skumma öga 

ditt ljus sin rena glädje ge, 

tills löftesb~lgens strålportal 

blir ingång till Guds högtidssal. 


Då samlas jordens folk och stammar 

uti din klarhets milda ljus .. 

Den sj;i1, som nu dill lovsång stammar 

i vägens hetta, stridens brus, 

med rösten ren från damm och kvalm 

får sjunga \'~lrldens hyllningspsalm. 


Jenl1:Y 1-lolmusen. 
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PRENUMERATIONSANMALAN 

Missionstidningen Sinims Land kom

mer v. G. att under år 1940 utgivas i 
sin 45:e årgång. Då tidningen i januari 
1896 började utgivas, angavs såsom 
dess uppgift: 

"att uppliva och väcka missionsintres
set genom att sprida kunskap om mis
sionen, särskilt den som bedrives av 
'Svenska Missionen i Kina', varvid enda 
syftet skall vara att upphöja Guds verk; 

att förmedla gemenskap mellan mis
sionärerna på fältet och missionsvän
nerna i hemlandet; 

att beröra sakförhållanden av intresse 
även från andra missionsfält; 

att i mån av utrymme framställa så
dana sanningar ur Guds ord, som kunna 
främja ett sant missionsintresse och 
fördjupande av det andliga livet." Re
daktionen förklarade samtidigt, att dess 
"uppriktiga strävan skall vara att all
tid åt tidningen giva en evangelisk, 
osekterisk och helgad anda." 

Så angavs målet då, och mot detta 
mål har man strävat under de gångna 
44 åren . Samma mål vilja vi alltfort ha 
klart i sikte och arbeta för att ntl fram 
till. - Under år 1939 har tidningen li
dit en mycket svår förlust , i det att dess 
ansvarige utgivare, missionsförestån
dare Eri/? Folke, fått hembud. Vi, som 
ännu äro kvar i arbetet för vår tidning, 
vilja emellertid efter den nåd och kraft, 
som Gud giver, fortsätta arbetet enligt 
de gamla riktlinjerna. Vi tacka Gud för 
föregångarna och utbedja oss nåd till 
att efterfölja deras tro . 

I detta sammanhang vilja vi till vår 
läsekrets uttala ett hjärtligt tack och 
framföra en innerlig vädjan: Vi tacka 
för det värdefulla stöd, som givits Mis

gångna år, och vi vädja om bistånd för 
framtiden. Tryckningskostnaderna öka
des förra året utan att prenumerations
priset höjdes, och för detta nya år kom
ma papperspriserna att höjas. Vi be
hövde därför så väl att antalet prenume
ranter bleve större än förut. Tala därför 
om vår tidning och om vad den innehål
ler samt sök att vinna flera prenume' 
ranter! Vi tacka varmt fÖr detta stöd 
och känna även behov av hjälp genom 
förbön. 

Mission~·tidningen Sinims Land ut
kommer även under 1940 med 20 num
mer. Prenumerationspriset är: helt år 
kr. 2:25. tre kvartal kr. 1 :75, halvår kr. 
1 :25, ett kvartal kr. o :90. Till utlandet 
kostar tidningen kr. 2:75 per år. 

Prenumeration; kan ske både på 
postkontoren och på Svenska Missio
nens i Kina exp., Drottninggatan 55, 
Stockholm. Vid prenumeration på post
kontoren måste hela namnet: "Missions
tidningen Sinims Land" angivas. En
ligt nuvarande bestämmelse för postbe
forelringsavgifter blir det emellertid 
fördelaktigare för Ml:ssionen om prenu
meration verkställes å vår exp., varför 
vi äro mycket tacksamma om så sker. 
Tidningen sändes i så fall som utgivare
korsband till de olika prenumeranterna. 
. När 5 ex. eller därutöver rekvireras 
från expo erhålles vart 6 :te ex. gratis. 

Prenumerantsamiare, som verkställa 
prenumeration å postkontor, erhålla, om 
postens kvitton insändas till exp., kr. 
2 :25 för vart 6 :te ex., men få elå 111ga 
friexemplar. 

Provexemplar erhållas gratis från 
expedi tionen. 

sionstidningen Sinims Land under Redaktionen. 
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