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ETT ORD TILL DE SMA. 
Av C. H. Spurgeon. 

Jag känner mig manad . att säga 
några ord :till de små. Dessa; som 
kunde kallas brutna rör och rykande 
vekar, äro lika mycket Guds heliga 
som dessa andra, vilka äro starka och 
uträtta stora ting för sin Herre och 
Mästare. J a, d e t LILLA h e l g 0

net är lika mycket en av 
Guds utkorade som det 
STORA h e l g o n e t. 

När Gud utvalde sitt folk, utvalde 
han alla på en gång, den ena lika myc
ket som den andra. Om jag åt mig ut
väljer en mängd föremål, så ,kan det 
ena vara mindre än det andra men där
för icke mindre utvalt. Och så är den 
av Guds heliga, som ofta är fylld med 
fruktan och missmod, lika mycket en 

av Guds egna som den frimodige och 
starke. 

De små helgonen äro lika 
d y r t å t e r l ö s t a s o m d e s t o
r a. De små och svaga ha kostat Kris

tus lika mycket lidande som.de starka. 
Det allra obetydligaste 'av Guds barn 
kunde icke ha köpts med något mindre 
än Jesu dyra blod, och det största av 
Guds barn har icke kostat honom mer. 
Paulus kostade icke mer än Benjamin 
- det är jag alldeles viss om - ty det 
står i bibeln; "D ä r ä r i n g e n å t
skillnad"~ 

Somliga kristna äro mycket framstå
ende och göra ofantligt mycket gott. 
Och detta är glädjande. Men de ha icke 

kostat Herren Jesus ett grand mer, än 
du gjort, som känner dig tillhöra de 
små. Han betalade samma pris för dig 
som för dem. Kom ihåg, jag upprepar 
det åter, a t t d u ä r l i k a m y c
ket ett Guds barn som det 
a Il r a s tö r s t a h e l g o n. Som
liga ibland eder ha fem eller sex barn. 
Ett av dessa är kanske längre, vackrare 
och mer begåvat än de andra. Så är där 
en i syskonskaran, som inte bara är 
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liten och obetydlig till det yttre, utan 
som också har ovanligt ringa begåv
ning. Men vilket av dessa båda syskon 

är mest ditt barn? "Mest!" säger du. 

"Båda äro naturligtvis lika mycket mi

na barn." 

Det kan hända, att du har mycket 
små kunskaper, ja, famlar i mörker i 
fråga om det mesta av de gudomliga 
tingen; du "ser människorna vandra 
omkring såsom träd", men du är lika 
mycket ett Guds barn som dessa andra, 
vilka hava växt upp till män i Kristus 

J esus. Ja, kom ihåg det, du ängsliga 
troende själ, att du i Guds ögon står 

lika rättfärdiggjord som någon av dina 
bröder och systrar! 

J ag för min del vill icke hava någon 
annan klädnad än Jesus själv och hans 
rättfärdighet. Den som hunnit längst 
behöver intet mer. Och jag, som är 
"mindre än den minsta av Guds he
liga", kan icke nöja mig med mindre 
och skall icke heller hava mindre. 

D e s t o r a h e l g o n e n s f r ä l s 
ning kan ofta bero på de 
s m å. Här är en fattig mor. Ingen ta
lar om henne. Hennes namn förekom
mer aldrig i någon tidning eller annor
städes. Men hon går i Guds hus, hon 
undervisar sin gosse och uppfostrar 
honom i Herrens fruktan, hon beder 
,för denne son, hon kämpar med Gud 
om hans .frälsning, hennes tårar och 
böner blandas. Sonen växer upp. Vad 
blir han? En missionär - en William 
Carey - en Moffat - en John Wil
liams. Hör du väl talas om modern? 
Men om h o n icke hade blivit frälst, 
vad hade det då blivit av hennes gosse? 

Må detta vara de små till uppmunt
ran! Och tycker du dig höra till de 
små, gläds, att din Gud vill föda och 
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uppehålla dig och frödja sig över dig, 
ehuru du är blott som ett brutet rör 
och rykande veke. 

Just clft tidningen skulle börja tryc
kas, nådde oss ett telegrafiskt med
delande 0111. att fru 111arie Linde1' den 
12 dennes avlidit på Kikungshan på 
gl und av klent hjärta. Vi återkom
ma i nästa nummer a v vår tidning 
till detta meddelande, men önska att 
redan nu få ge uttryck för vårt var
ma deltagande med de närmast sör
jande. r.'Hl Herren hugsvala dem! 

Kinaiänkarna i Stockholm 

samlas på ~lissionshemmet Duvbo tors

dagen den 31 oktober kl. 7 e. m. Alla 

varmt välkomna! 


Försäljning för S. M. K. 
Den sedvanliga försäljningen tor 

S\'cnska ~1issionen i Kina, som varje 
~l r anordnas av våra syföreningar i 
Stockholm, hålles v. G. i år onsdagen 
deJ! 4 december på K. F. U. il1.} Birger 
Jar·lsgatan 3S (ingång från Snickare
backen). 'ii bedja att få fästa uppmärk
samhetenpft att lokalen i å r ej är den 
\'anJiga och att få anbefalla försäljnin
gen åt missions\'ännernas hågkomst. 

»Kinalc'i,nkar'J/a » hoppas att även i år 
kunna ha ett eget bord vid försäljnin
gen, och gåvor till deras bord såväl som 
till de övriga försäljninsborden mot
tagas med tacksamhet. Må försäljnin
gen ihågkomil1as i missionsvännernas 
förböner! 

En rättelse. 
I förra numret av vår tidning upp

gavs att budet om fru Anna Hahnes 
hemförlovning nådde oss den 2 sept. 
Det skulle i stället ha stått elen 9 sept. 
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Fru Hahne avled nämligen den 8 sept., 
och vi erhöllo meddelandet därom på
följande dag. Vi bedja om benäget över
seende för den felaktiga uppgiften. 

En sommarresa i Kina. I/: 

Huaiyuan, Anhuei, 24 juni 1940. 
Det är midsommar, och det är hett 

nog för att vara det. Vi äro på väg upp 
till vårt fält i denna hetta. Vilken be-
svärlig resa det troligen kommer att 
bli! Vi lämnade Shanghai den I9 juni 
på e. m. med tåg till Nanking, där vi 
toge> in på ett öbornas hotell, som var 
bra, men dyrt. Nästa dag reste vi med 
tåget till Peng-pu, en stad endast I 1/2 
sv. mil härifrån. Eftersom vårt resgods 
ej kunde väntas ankomma på ett par, 
tre dagar till, reste vi hit ut med buss, 
inbjudna att stanna hos de amerikanska 
missionärerna, som här ha sjukhus och 
stor evangelisk verksamhet. Vi kommo 
hit den 20 :de. Den 21 :ste reste Nils och 
jag åter in till Peng-pu för att göra en 
del uppköp och ordna för den ' fortsatta 
resan. Vi hunno ej ut på kvällen men 
reste med 6-bussen på söndagsmorgonen 
?ch hade sedan en skön vi lodag. Det 
ar underbart att få bo här, medan vi 
vänta på att få fortsätta, ty det är sva
lare i detta utländska hus än det är på 
deras utstation i Peng-pu. 

I dag, måndag, måste Nils åter resa 
in till Peng-pu för att hyra kärror och 
väga lådorna. En miss Elliot och en 
miss Stevens, både missionärer inom 
Kina Inlandsmissionen, skola göra säll 
skap med oss några dagar. Vi hade 
hoppats få starta härifrån i morgon, 
men det går ej. Nils har stannat i P. 

'" Såsom tidigare meddelats framkom mis
sionärsparet Styrelius i juli till vårt fält. 
Här införes nu· ett brev som visar svårighe
terna på denna färd och huru Gud hjälpte 
genom allt. 
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_	för att hjälpa till med packningen av 
kärrorna och ta dem med hit. Dessa 
kärror äro ett slags vagnar med 2 rick
shahjul. Varje kärra drages aven man 
alldeles som rickshas. Man sätter en 
v~iska eller bylte på vardera ändan av 
vagnen, breder ut sin sängkläderspåse 
och halvligger eller sitter därpå. Ett 
hdt måste slås upp över kärran till 
skydd mot solen. Vi ha aldrig sett eller 
rest med sådap.a fordon förr, men efter
som det här inte finns djur eller vagnar 
att hyra, är detta resesätt det enda som 
finns att tillgå i dessa tider. 

Den 26 :te. Vi kommo i väg i dag från 
Huaiyuan. På de I 1/2 sv. milen var det 
ej mindre än 7 ställen igår och ytterli 
gare 4 i dag på en lika lång sträcka, där 
man måste gå genom tullen, innan vi 
kommo in i ingenmansland och så små
ningom in på kinesiskt område. Men vi 
hade inga besvärligheter vid tullarna. 
Öborna voro hyggliga. Vi startade ti 
digt i dag men kommo inte mer än 
I 1/2 sv. mil. Vägarna äro dåliga. Vi 
lågo på en tröskplan i natt. Det var 
stjärnklart och såg så lovande ut. Vi 
hade slagit upp våra fyra tältsängar med 
kärrorna runt omkring oss och män
nen sovande på mattor utomkring. Ni 
skulle ha sett oss ! Just som vi skulle 
till att somna mulnade det förfärligt, 
blixtar lyste upp himlen, och en hemsk 
storm började. Våra män och våra kam
rater skyndade sig att finna tak över 
huvudet. Nils och jag lågo ensamma 
kvar på tröskplanen och bredde ut olje
dukar över oss mot regnet, som snart 
började f,fLlla. Det stormade förfärligt, 
och till slut ,måste vi trots mörker och 
smörja söka få in våra sängar i ett 
skjul, där vi lade oss med kläderna på 
och fingo en liten blund i våra ögon. 

Den 27 :de. I dag ha vi endast rest 
1/4 mil. Sedan måste yi ta in i en bond
gård. 0, vilket rum! Vi bo alla fyra 
i ett »rum». Det är obeskrivligt smut
sigt, skräpigt och illaluktande. Gårda
gen var het, i natt hällregn, i e. m. åter 
hett och så kvavt, att man knappast kan 
andas och bara syettas. Flugor och an
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nan ohyra ~ir" det gott om. Smutsiga, 
nakna barn trängas omkring oss och 
saka »sticka sin n~isa» i allt, då man 
rlter, packar eller söker vila. Det blir så 
påfrestande i hettan. Vi ha dock tillfäl 
le att vi t.tna om Gud för de äldre, då 
Yi så här "måste ligga stilla. Och Herren 
kan v~ilsigna sitt ords utsäde. Vägen 
framför oss säges vara ofarbar på 
grund av regn, och dessutom säga de, 
att det är rövare helt nära, som ämna 
sig hi t! Vi kunna blott anbefalla oss i 
Guds beskydd, ty i dessa uthus i en op
pen by, med våra 28 "kärror med res
gods (vi ha förutom våra 26 också ett 
par tre kinesiska studenter med i vårt 
sidlskap) ute på gården. vore vi ett lätt 
byte. Herren förmår hindra dem att 
komma hit, han förmår att skingra dem. 

Den 28 :de". Vi låga kvar där nästan 
he la dagen i går, men i dag hade v i 
en rätt god resa, sedan solen torkat upp 
v~igarna."" Vi komma dock ej så långt 
utan fingd ta in i ett hem i en stor by. 
D~ir var det både si och så på grund av 
alla de olika slag a\- smådjur, som hind
rade oss från att sova. Rysligt hett och 
tryckande var det också. 
" Den 29 :de. En obeskrivligt het och 
tryckande värme i dag och inte en vind
fläkt.. :Männen ha ej lust att gå långt. 
Fram på f. m. fingo vi i en by höra att 
rövare funnas prL vägen framför oss: 
De hade plundrat en massa folk och kär
ror. Vi måste den vägen fram och kun
de intet annat än bedja Gud, att han 
måtte vända rövarnas steg åt annat 
håll, och det gjorde han. Vi komma 
oantastade fram, men det var så tyst
i;ä. elen 'vägen. Inga vagnar mötte vi, ett 
bevis för att det ej var som det skulle 
vara. Våra män gingo mycket tysta 
fram, ~inda tills de ·~fter en timme eller 
sÅ kommit förbi »det farliga stället»; 
då först vågade de börja tala. 

Den 30 :de. Då vi kOmInO till denna 
plat.s, en köping, ,-ar det marknad och 
rnycket folk, så att det var nästan omöj
Jigt att finna en plats för oss att ta in 
j '. ' Till slut fingo vi ett skjul, där vi 
fyra" slogo upp våra siingar. Inte ett 

I)ord, inte en stol eller bänk att sitta på, 
och smutsigt förstås! I ena ändan av 
rummet var en pöl, där allt slask från 
nästan hela det s. k. värdshuset slogs 
ut. Ingen dörr eller vägg på ena ändan 
av detta skjul. Här fingo vi äta vår mat 
si ttande på våra sängar, och här 1~lgO 
vi. 

Den 3I :ste. r natt, vid två- tiden, bör
jade det åska och hällregna, och det blev 
ett sådant oväsen på gården, där män
nen låga på sIna mattor. Alla måste 
soka få tak over huvudet. En man ha
de, medan vi sova, krupit in i vårt skjul 
och låg nedanför Nils' säng. I natt var 
gården som en sjö, och vattnet började 
komma in i vårt rum. Värden kom ned 
med en spade och började gräva i göd
selhögen vid ~indan av vårt rum, för 
att få utlopp för vattnet åt gatan till. 
Hu vad det stank, då han började röra 
i smörjan! "Men så småningom började 
vattnet flöda ut på gatan. Vi äro här i 
dag. Det är söndag; och vi ha fått vara 
sti lIa på grund av regnet i natt, vägar
na äro som en flod. Inte ~ir det skönt 
här, men vi äro glada att få vara under 
tak. Matfrågan är det besvärl igt med, 
men 	det går ·~n dag i sänder. 

Den I juli. I dag startade vi kl. 5.30 
f. m. meh komma ej långt; I natt låga vi 
i ett öde rum i en öde gård. Det var en 
dålig plats, ej säker för rövare; så vi 
sova ej lugnt, som vi eljest kanske kun
de ha gjort. IvIen vi tänkte på Herrens 
härar, so1'n lägra sig kring dem soi:n 
frukta honom och beskydda dem, S~l vi 
voro utan fruktan. Den 2 :dre. De två 
SY. mil vi hade kvar till Tai-ho, där 
\'årt ressällskap lämnade oss, toga 
mer än halva dagen, ty vi hade två flo
der att gå över, och färjorna vara så 
små, att de endast kunde ta 2-3 kär
ror åt gången. l Tai-ho fingo vi mid-'
dag på missionsstationen, och jag kun:" 
de få ett bad också, vilket var härligt 
efter de 9 dagarna på vägen. Så snart 
vi ätit måste Nils och jag forts~itta. 

Hett och dammigt var det, och vi hade 
svårigheter att få männen att ta oss ti-jJ 
en hygglig by på kvällen. De ville, att 
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vi ~kulle ligga i 61 illa beryktad by, i 
ett rum med en stor öppning ~lt gatan. 
Som det dock ännu var tidigt, lyckades 
vi få dem att gå vidare till n~lsta by, där 
vi fingo tränga in oss i ett sädesmaga
sin, men hos en hygglig familj. Avgu
dar och fädernetavlor stodo på bord ut
med väggarna, och rummet var full t 
av råttor, som f. Ö. hade en skål med 
mat utsatt åt sig! Inte gick det bra att 
sova i detta sällskap, men det är så på 
denna resa, att det bli r inte mer än 
3--+ timmars sömn varje natt, unuan

bara sti rra Odl göra si'na anmärkningar. 
0, "ad det , 'arit tröttsamt i hettan! Vi 
ha sökt att tala till dem om frälsningen 
och dela ut traktater. Uppmärksamhe
ten har , 'a rit olika. Barnen störa så, 
ty de knuffas och slåss och gräla för 
att komma oss n~irmare. Den S:te. I natt 
ha vi bott i ett ,'agnsskjul tillsammans 
med två av våra ))dragare». Det blev 
regn i g,,"tr, ,'arför vi ej kommo långt, 
blott I 1/2 mil från kl. 7 på morgonen. 
Det blev ingen tidig start i morse hel
ler , ty det yar mulet o ch y ~igcn var rys

foto: Maja Lundmark. 

Färdiga /ö"r avresa utanför ett kinesiskt v"iirdshus. 

tagandes kanske de dagar då vi ej kun" 
nat resa för regn. 

Den 3 :dje. Vi \ro ro ' uppe innan det 
var ljust igen och startade kl. S i morse, 
Det har varit en mycket het och prö
vande dag. I Anhueiprovinsen - åt
minstone den del vi rest igenom - har 
folket det mycket primitivt. Bai-nen 
äro många och vi l da och ha överall t ro
pat: »utländsk djävuh- efter oss, men 
på denna sidan Tåi-hotycker jag, att 
de förefalla litet bäthe, man hör det ej 
så ofta, men i varje by, d~lr männen 
stanna för att äta eller dricka, och det 
händer varje hel- eller halvtimme, ha 
vi haft mycke t nakna, sml1tsiga barn 
omkring oss och' dessutom kvinnor och 
män; Var man si tter, gåreller står trän
gas de omkring eon som flugor om en 
ostbit, och de kunna stå i timmar och 

I ig, Det sm{u'egnaue hela förmiddagen. 
Vi kOl11mo ·~ndast 112 S'-. mil, ty ett hjul 
gick sönder, och alla k~irrorna måste 
väl1ta P:l d t> n kärran. Sedan började det 
regna kraftigt, och yi måste se tiH att 
vi kom mo under tak. Det hlev i ett av de 
vanliga d~iliga viirdshusen, och det bl ir 
nog att sitta här till i morgon. V~ ä~o 
nu i Honan-provinsen, kommo in l den 
i går e_ m. 

Yencheng. Ho., den 12 :te. Jag har nu 
upphört att föra dagbok. Den senaste 
veckan har i mycket varit de andra da
garna lik. Vi ha g å tt med snigelfart, va
rit uppeh?tllna a\' regn, på ett ställe 
2 112 dygn. och (H't vi sedan, en måndag, 
startade, höllo vi på att inte komma ur 
köpingen, ty gatan '"ar en enda stor' ler
grop. Ol>eskri"ligt, för den som ej sett 
Kinas gator och vii.gar efter ett lång

i 
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varigt regn. Sedan var det floder av 
vatten att gå igenom hela dagen och 
nästa. Männen arbetade hårt. På ett 
ställe måste kärrorna bäras över eller 
av flera män dras genom vattnet. Det 
tog tid innan våra 17 vagnar kommo 
igenom. Vi ha massor av lådor med 
biblar, sångböcker och traktater, både 
för Honan och Shensi, och en del andra 
saker. De sista tre dagarna innan vi 
kommo hit har solen varit rysligt stark 
och brännande. Vi ha blivit illa brända 
av den j ansiktet och på halsen; läp
parna ~tro svullna och mycket såriga. 
Det var gott att komma hit. Det skulle 
ta endast 5 dagar från Tai-ho och hit, 
sades det, men det tog oss 10 dagar. Vi 
se anskrämliga ut, svarta som negrer 
och såriga. Vi hoppas få stanna här 
några dagar så att våra sår kunna helas 
och vi få vila ut litet och få ordentlig 
mat, innan vi starta igen på väg till 
Loyang. Vi bäva, då vi tänka på, att 
vi måste ut igen i den hetaste tiden. Om 
man ändå under middagstiden kunde få 
komma in i ett värdshus rum och vila 
sig litet, som vi bruka göra i våra trak
ter, men här ha vi fått sitta ute i våra 
kärror, eller på marken, timme efter 
timme, medan männen vila sig, också 
de ute förstås, men de ha ju fått vara 
i fred, ty ingen har brytt sig om att 
titta på dem. Den som ändå lyckligt och 
väl vore i Shensi, men Herren skall 
hjälpa oss igenom. Underbart har han 
bevarat oss från sjukdom dessa 18 da
gar på vägen, trots den dåliga, mindre 
rena mat vi fått förtära. Vi ha haft litet 
burkmjölk och sylt med oss, eljest ha 
vi Ett äta degstrimior, mjölvälling och 
kinesiskt bröd. Vi ha druckit råa ägg 
för att få någon näring emellanåt. 
Hårdkokta ägg finnas att köpa, men de 
äro mycket hårda och oftast ej färska. 
Vi ha ofta känt oss illamående och 
rysligt förbi, men vi ha ej varit sjuka. 
Herren vare pris! Nils är allt annat ~ln 
stark, och matfrågan .är, för honom som 
skall httlla diet, omöjlig. 

Regn har fallit rikligt, varför höst
skörden ~ir mycket lovande. F~tlten ~lro 

frodiga och växtligheten ymnig över
allt där vi rest fram, undantagandes de 
första dagarna i närheten av Peng-pu, 
där det var mycket torrt. 

K~lra hälsningar till alla :Missionens 
v~tnner med tack för förbön, som vi 
allt fort hoppas få vara föremål för. 

Edra i Herrens tjänst 

Nils och Olga Styrehus. 

Ett brev. 

Till 

Red. av »Hans Stjärna i Östern». 

Stockholm. 

Om jag ej ilr förekommen aven bätt
re penna än min, vore jag Eder tack
sam för ett rum med denna recension i 
Nlissionstidningen Sinims Land, som 
jag är ombud för inom Häggenås för
samling. Skulle en föregående recension 
förekommit, kanske denna sändes till 
någon annan andlig tidskrift eller tid
ning - eller ock till dagspressen -. 
»Hans Stjärna i Östern» ,illustrerad' 
missionskalender 1940, utgiven av S". 
Miss. i Kina, pris häft.: 1.50 kronor. 

Som en gammal, kär bekant kommer 
den lilla julkalendern som förr om åren 
i höstens mörker för att tindra upp mot 
ett alltmera klarnande advent med ju
len som slutmål. - För den, som viH 
begåva någon när eller fjärran med 
denna kalender som julklapp, bör en re
cension av densamma redan nu vara 
tacknämlig, både vad bildmaterielet och 
innehållet i boken beträffar. 

Vi kunna gott, ·i likhet med ' barnen, 
börja med »gubbarna», vilka utgöras 
<Jo."of ett synnerligen gott bildmateriel. 
Priset tar måhända helsidesbilden av 
framlidne missionsdirektorn Erik Folke 
tt sid. I l. Hans resliga gestalt skymta 
vi i övrigt äyen på andra sidor i boken, 
ofta i mera humoristiska situationer.,. 
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vilka, om han le-vat nu, han helt säkert 
skulle gi lia t. - Ä ven om någon läsare 
skulle anse ordet »humoristisk situa
tion » ej vara på sin plats inom en kalen
der, sådan som denna, särskilt då haran
gerande den avlidne, så kan ingen för
vägra mig uppfattningen av hans varma 
»glitterblick », som blivit alla, som kän
de honom under hans livstid, så kär, ja, 
oumbärlig. _. Den, som ej sett den 
blicken, har ej riktigt sett Erik Folke. 

Låt oss emellertid övergå till bokens 
innehåll! - Detta rymmer några rent 
u.ppbyggliga uppsatser, dessutom är det 
mesta missions - in- och utblickar, gi
vande, träffsäkra, sällsport vitala. 
Något må nämnas; allt medhinnes ej i 
en kortare recension. - Raden av des
sa pärlor öppnas av Karl Fn:es, som 
har en god artikel om Erik Folke såsom 
grundläggaren och den förste missions
föreståndaren för Svenska 11issionen i 
Kina, ia, för svensk mission i Kina 
överhu~:ud ..- Denna artikel åtföljes av 
flera lika gi vande, såsom »Ära ske Je
sus!», en artikel, som talar för sig själv. 
- Lisa och Carl Bloms kända berät
tarförmaga förnekar sig ej heller i årets 
kalender. - Den trosfrimodighet och 
samlade ro, som återspeglas i »En sam
talsstunc.l», ~ir påtagl ig, nästan överras
kande innerlig. 

:Man behöver blott se bilden av pas
tor Petrus Il s'i för att förstå att han 
kan tala om - »:Mina erfarenheter vid 
pånyttfördelsen». - Gripande är ock 
Aug. Bergs: »Så talade Feng Y-hS1:
ang». - ~Wartin Berglings: »Innanför 
lås och bom» och Gösta Goes: »Ett bröl
lop» tala sitt språk så omisskänligt le
vande och stort, att man sitter där i en 
stilla häpnad och ,~ j kan taga ögonen 
från raderna, förrän man läst slut. 

Boken rekommenderas för varje lä
sare, som vill fördjupa sig i svensk mis
sion. - Även några poem äro läsvär
da. 

Insänd litteratur. 

T. 	 H. Odel1crants. Eli. levnadsteckning 

av EtT. Pal111qvist. Svenska Allians

missionens Förlag, . Jönköping, 330 
sid. Pris: Räft. 4:75, inb. 5 :75· 

Förra året utgav redaktör E. Palm
qvist en bok med korta, kärnfulla evan
geliska betraktelser, som av många mot
togs med glädje och t.acksamhet. I år 
utgiver han en levnadsteckning, som på 
samma gång också ger en bild från den 
stora väckelsen i vårt land under mit
ten a v förra århundradet och en mängd 
historiska uppgifter om denna. Säker
ligen kommer också denna nya hok att 
mottagas med tacksamhet. Detta blir i 
särskil t hög grad fallet bland vänner 
och understödjare till Jönköpings Mis
sionsförening, men boken kommer utan 
tvi vel att läsas med tacksamhet långt 
utanför denna organisations gränser. 
Namnet T. H. Odenerants är nämligen 
nära knutet vic! sagda organisation, 
men hans insats betydde dessutom myc
ket i vårt lands religiösa liv i allmänhet. 

Boken rekommenderas på det var
maste. 

iII. L. 

F ör varje dag 1941. En väggalmanack 
med betraktelser över Ev. Brödra
församlingens Dagens Lösen . H. 
Halls Boktryckeri-A.-B., Jönköping. 

Pris kr. 2 :50. 

Denna väggalmanack är avsedd att 
vara ett hjälpmedel för den enskilda el
ler gemensamma andakten och synes på 
ett gott sätt fylla denna uppgift. Två 
tredjedelar av betraktelserna äro över
sättningar, und.er det att de övriga äro 
skrivna av svenska medarbetare från 
olika kristna läger. Väggalmanackan 
är en lämplig julpresent och rekommen
deras varmt. 

M. L. 



224 SINIMS L AN D 25 okt. ] 940 

Missionärernas adresser. 
Carl och Ethel Blom, l Swedish Mission, 
Malte o. Ida Ringberg, }'ullchellg, Sha. 
Frida Prytz, } N. China. Via Sibe
l\tIaria Nylin . I ria and Peking. 

Selfrid och Hanna I Swedish Mission, 
Eriksson, Jshih, Sha . 

Lisa Gustafsson, J} N. China. Via Sibe
Runa Hägg. na and Peking. 

S"..·edish :Miss ion. 
Estrid Sjöström, I Chiehhsien, Sha. · 

}Dagny Nordgren. N. China. Via Sibe
J na and Peking. 

S\\'edish Nfission. 
Åke och Frances I YlIllgtsi , Sha. 

}Haglund. K China . Via Sibe
J ria and Peking 

S\\'edish :M ission, 
Gerda Carlen, JnicheuR, Sha. 
Elna LenelI. );'. China . Via Sibe1 

J ria and Peking 
Arne Bendtz, Swedish ~:Iission, 
Ida Söderberg, Hoyang , She.,l 
A strid Löfgren. China. Via Siberia. 

Swedish ~ri ~s i()n, 
Ingeborg Ackzell. Tali, She. 

China. Via Siberia .l
Kils och Olga 
Styrelius, I Sv.edish Mission, 

Arvid Hjärtberg, Pucheng, She.•IHanna Wang.. China. Via Siberia. 

Ebba Viden. J 

Carl-Johan och Elsie Swedish l\lission,
IBergquis t, Shanhsi en, Ho. 
Ella Dahle. J China. Via Siberia. 
Johannes och Ingrid Swedish Mission,Aspberg, l 

} Loyang, Ho.Gösta Goes, China. Via Siberia.Maja Lundmark. I 
S\\'edish Miss ion, Maria Pettersson, l 5'inall, Ho.Astrid Håkansson. r China . Via Siberia . 

c/o China Inland Mis~L. Hugo Linder. 
sion, flankow, Hup. 

OCH HI-<~N[ARBETARES ADRESSER. 

Emma Andersson. l 
Aug. och Augusta Berg, 
Dagny Bergling, , 
Dagny-Edla Bergling, 

NI issionshem metV/ilhelm o. lVfargaret ~ 
Duvbo,Bergling, I 
SllI1dbyberg 2.Inez Böiling. I 

Anna Janzon, 

Lisa Lundberg. JI 


G. A. österberg. 

Rich. och HildL1r Anderson, fl o·~'sta. 

Martin och Birgit Bergling, Karlavägen 40, 
Duvbo, Sundbyberg 2, eller S. M. K: s exp ., 
Drottninggatan 55, Stockholm. 

l\Jorris och Carola Bergling, Johannelund, 
Uh 'sundll. 

Lisa och H ildur Blom, Ostbroga, . lIvs/ö, el
ler S ..M. K:s exp., Drottninggat. 55, Stoc!.:
holm. 

Vera Ekborg, Centralgatan 4 , flagalu.nd, el
ler S . ~'L K:s exp., Drottninggatan 5S, 
Stocf?h-J/ //1 . 

1\ ath. och Elsa Engbäck, Lindhem, Ved/u/l. 

~Jimmi Folke, Sigurdsvägen .J4, Noc/?eby. 

Gerda Gustavsson, Tånnö. 

Maria Hultkrantz, Nockebytorg 17. Nockeby . 

Juclit Högman, Drömstigen 28, Appefvikc'll. 

Martin och .'\nna Linden. Igeldammsgatan 


J 6, Stochho{IIl, eller S. M. K: s exp., Drott 
ninggatan 55, Stockholm. 

Thyra Lindgren, S. 1\.r. K:s np., Drottning
gatan 55, S tockholl1l . 

Erik och Ingrid Malm, Tegelg<lt. 17, Orebro. 
Carl-Gustaf Nordberg, Berg, Ho-verberg. 
Svea Pettersson, Avmätaregatan 17, Stureby, 

eller S. iVL. K:s exp., Drottninggatan 55, 
.';tockholm. 

Henrik och Hilm:l Tjäder, Nobelvägen 86, 
:111111116. 

INNEHALL: 
Ett ord till de små. - Från Red. och Exp - Från missionirerna. - Ett brev. - Insänd 

!ittercltur. - Missio'1ärerna, adresser. 

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

Telefon: 1044 59. 105473. Post2'irokonto n:r 502 15 


Stockholm 1940. Boktr. A .• B. P. A. Palmers Eftr. 
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A~SVARIG UTGIVARE: M. LINDEN. 

Skaran som ingen kunde räkna. 

~ 

:JI-

Upp. 7: 9-1 7. 

U nder den senast förflutna tiden ha 
våra tankar mycket sysslat med de sa
Egen hemgångna. Vi ha ju firat "alla 
helgons dag". Vi läsa i evangeliet, att 
någon en gång frågade Frälsaren: 
"Herre, är det allenast få som bliva 
frälsta?" På denna sin fråga fick han 
cldast det svaret: "Kämpen för att 
komma in genom den trånga dörren!" 

Guds eviga ;frälsningsråd består ju 
uti att genom evangelium föra männi
St{or -till syndakännedom och till kän
nedom om honom, Jesus Kristus, som 
kommit i världen för att frälsa syndare. 
Då en människa genom detta evange
Jium blivit rätt upplyst om att i hennes 
kött icke bor något gott, uppstår ju så 
lätt den tanken, att hon kanske aldrig 
skall lyckas vinna hoppet för sin tro, 
sin själs frälsning. Med Lars Linderot 
inst~mmer hon uti de orden: "Själen 

måste utstå en kamp för den tron, 
varpå vår salighet hänger." Men så lä
ser hon kanske om trons fader Abra
ham och om Guds handlingssätt med 
honom. Innan Isak, löftessonen, var 
född, tog Gud Abraham vid handen 
och förde honom ut och sade: "Skåda 
upp till himmelen och räkna stjärnor
na, om du kan räkna dem. Så skall din 
säd bliva." Och då han stod färdig att 
offra ende sonen, sade Gud: "Jag skall 
rikligen välsigna dig och göra din säd 
talrik såsom stjärnorna på himmelen 
och såsom sanden på havets strand." 
- Abraham och övriga gamla förbun
dets troende bekände sig vara "gäster 
och främlingar" på jorden och "sökte 
ett fädernesland". "Deras håg stod till 
ett bättre." Så får tron erfara, att Gud 
icke är de dödas utan de levandes Gud, 
och man kan med nytt mod sjuaga : 
"Så även jag skall vinna i Jesu Kristi 
namn; Ja, också jag, så arm cch svag, 
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skall en gång målet hinna i härlighe
tens hamn." 

Ett gemensamt utmärkande drag för 
alla Guds heliga här på jorden är de
ras hemlängtan. Här nere äro de alla 
gäster och främlingar. Ständigt ljuder 
det i deras hjärtan: "Hem, hem!" Och 
nu ser Johannes den stora vitklädda 
skaran stå inför Lammets tron. Under 
den tid han själv vandrade på jorden 
var lärjungaskaran ej stor. Han glöm
de aldrig den dag, då han själv kalla
des till att följa Jesus. Han var en 
bland de tolv. Han var med bland de 
omkring ett hundratjugo, till vilka Pet
rus ställde sitt tal (Apg. I 16. f.). Helt 
säkert var han vittne till den stora 
väckelsen på pingstdagen, då försam
lingen ökades med vid pass tre tusen 
personer, men vad fick han väl nu skå
da? Jo, en -skara som ingen kunde 
räkna! 

Alla folk och tungomål äro repre
senterade. Även konungaslotten och 
backstugorna - ha .lämnat sin tribut. 
Höga och låga, fattiga och rika, alla 
stå de där i salig endräkt, frälsta och 
lyckliga. Är det ej underbart att be
vittna, hurusom evangeIii not ur det 
stora folkhavet har samlat in "fiskar 
av alla slag -"? H uru olika varandra 
de voro, hava de dock tvennekänne
tecken gemensamt. 

De äro alla komna ur den stora be
drövelsen. Alla hade de Jått erfara nå
got av apostelns ord: "Det är genom 
mycken bedrövelse som vi måste in
gå i Guds rike." Bedrövelserna kunna 
vara av olika slag. Sjukdom, fattigdom, 
omsorg för egen och för andras fräls
ning, förföljelse för sin tros skull m. m., 
men nu var allt detta överståndet, och 

frälsta och saliga stodo de där inför 
Lammets tron. Käre medvandrare r 
Kanske du just nu har att genomgå 
någon prövning, som sätter din svaga 
tro på ett hårt prov. Jag ville då säga 
dig: "Fäll icke modet!" Kom ihåg 
apostelns ord: "Vår bedrövelse, som 
varar ett ögonblick och väger föga, be
reder åt oss, i översvinnligen rikt mått, 
en härlighet som väger översvinn
ligen tungt och varar evighet." 
2 Kor. 4: 16, 17. 

Det andra kännetecknet är att de 
gjort sina kläder v i t a i L a m m e t s 

b lod. Den gamla människan med 
hennes begärelser och lockelser var 
avlagd, och nu stå de iklädda "fint lin
ne, skinande och rent". - "Det fina 
linnet är de heligas rättfärdighet." 
Fattiga i anden voro de, hungrande och 
törstande efter rättfärdighet. Deras 
viloplats var Golgata. Av nåd var de
ras dräkt helt och hållet spunnen. Av 
synd och bedrövelse syntes. icke ett 
spår. Det /första var förgånget. 

Då du och jag, broder och syster, en 
gång hunnit målet ,för vår tro och stå 
med bland den vitklädda skaran, skola 
vi nog spana efter dem som varit oss 
så kära. Vi skola få se dem som haft 
en lika dyrbar tro som vi, vi skola få 
se en skara från Sinims land, uttagen 
från Kinas myllrande miljoner. Här 
nere ha vi gjort upp våra statistiker. 
ack huru bristfälliga och ofullkomliga! 
Där, där få vi se Yre n s k a r a s o m 
i n g e n k u n d e r ä k n a !7t 

Ja "där få vi se därnäst, dem som 
vi älskat mesf. Där blir oss evigt bäst. 
Saliga hem:~ 

August Berg. 



227 10 nov. 19±0 SINIMS LAND 

t 
Marie Linder. 

Den 8 september öppnades himmelens 
p~trleport för vår kära kamrat och med
arbetare fru Anna ~Hahne) och redan 
den I2 oktober slogs porten ånyo upp, 
denna ge ng för att i bröllopssalen in
släppa vår kära kamrat, vår ~llskade 
broder Hugo Linders maka, fru 111arie 
Linder. Det kännes mycket tomt för 
oss, som ännu äro kvar härnere, då le
den så glesna. Huru gärna ville man ej 
behålla de kära, huru omistliga i arbe
tet synas de oss icke vara! Och dock 
hade båda dessa ägnat respektive 47 och 
37 år åt arbetet i Kina. Sant sjunger 
?ock psalmsångaren : »Sorgen och gläd
Jen de vandra tillsamman, medgång och 
motgång här tätt följas åt. Skyar och 
suckan med solsken och gamman Skifta 
al1tjämt på vtlr jordiska stråt. Jorde
riks gull Stoft är och mull, Himlen allen 
är av salighet full. » 

?\'Ied i\.1arie Linder förlorade 1:fis3io
nen en arbetare, som gjort en insats 
av betydande värde i missionsarhetet i 
Kina. Sin beröring med svensk kina
mission fick hon vid ett hesök som vår 
hemgångne broder Erik Folk~ en gång 
gjorde i hennes hemland, Amerika. 
Hon var lärarinna i Red vVing, NIin
nesota, och som sådan synnerligen upp
skattacl. Ar I903 utreste hon till Kina 

och förenades sedermera i äktenskap 
med missionär Hugo Linder. Fru Lin
der var en synnerligen energisk kvinna. 
ll:ed stor förmåga att planera och igång
satta det arbete, som hon och hennes ma
ke fått sig anförtrott i södra delen av 
vårt Shensi -distrikt, ett ganska h ~lrt och. 
främlingsfientligt fält. S~irskilt vinnla
de hon sig om att bibringa kvinnorna 
kunskap uti att kunna läsa med tillhjälp, 
a v det fonetiska systemet, och i detta 
sitt arbete rönte hon icke ringa fram
gång. Bibeln öppnade för de förut så. 
okunniga en ny v~irld, c~h icke få äro de, 
som genom sin förmåga att icke blott 
höra utan även själva l~lsa hava funnit. 
sin Frälsare. 

Sj~kclom hemsökte ofta vår hemgång
na van, men aldrig hörde man henne 
klaga. »Tacken Gud i alla li,-ets förhål
landen» var, efter vad hennes barn säga, 
ett ord, som hon ofta anförde, och äyen 
under stor svaghet började alltid hennes 
brev med uttryck för tacksamhet. 

Arbetsdagen led mot sitt slut. Hen
nes make och h~)l1hade ett litet hus på 
somm~rorten KIkung. Dit l~ingtade de, 
och dit styrde de sin färd under som
maren detta tOLL Deras hopp var att där 
få tillbringa de återstående levnadsåren. 
1.1ödos~m "ar resan, men målet uppnåd
des. Vlstelsen där blev dock icke lån a 

,~arig för fru Linder. Det utslitna hjä~
tat ?ek~de att längre göra sin tjänst, 
och I fneJ avsomnade hon, efterlämnan
de make och tvenne harn, tvtl barnbarn 
och måg hemma i Sverig-e. Om NIose 
l~isa vi, att han gick från'-110abs hedar 
upp på berget Nebo. På toppen av Pis
ga lät Herren honom se hela landet. 
yår kära syster fick från Kikungberget, 
av~n hon, se ett land med vida gränser. 
Gripande är det att tänka sig elen en
samme maken, trol igtvis vid det tillfäl
let den ende manlige missionären där
uppe på berget, då han nödgas jorda sin 
~ilskade maka. Vi h~ir hemma s·ända ho
nom vCLrt varmaste del tagande p[l sam
ma gång ..som de efterEimnade harnen ej 
heller glommas av oss. 

August Berg. 
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Minneshögtiden 

den 30 okt. efter fruarna Anna Hahne 
och 11arie Linder ble,' en verklig hög
tid, man skulle kunna kalla den: tack
siigel sefes t. 

Skaran av de gamla missionärerna 
minskas hastigt, tycka vi, men Gud gör 
inga misstag, de ha fyllt sin uppgift och 
ni, gå in i den eviga vilan. 

:Mötet började med sjungande av 
s;\ngen 3 18 i Uppåt: » Se, tidens tim
glas sjunker, Den mörka natten flyr». 
Doktor /(a1'[ Fn'es inledde med orden i 
Joh. 14: 1--3: »Edra hjärtan vare icke 
oroliga - - '-}). Denna text, sade 
han. bar utan h-iyel lästs oftare än an
nars i denna nödens och orons tid. En 
s;tdan maning kan i en människas mun 
ha ett visst värde såsom uttryck för 
medkänsla , men elen hu- sitt egentliga 
värde, när den uttalas av En, vars ma
ning på samma gf1l1g ~tr ett löfte om 
hjälp ocb kraft både för den tid, vari 
vi nu leva, och i den evighet, till vilken 
vi äro kallade och i vilken vår Frälsare 
skall för oss framträda i all sin härlig
het, då vi få vara med hOllOm i de eviga 
])oningarna. 

Detta ha de fått uppleva, de båda kring 
vilkas minne vi äro samlade, fru Anna 
Hahne och fru 11arie Linder, vilka tjä
nat inom vår mission i ungefär 40 år. 
:'\u ha de fått uppleva det, om vilket 
Jesaja skri,'er i 33 kap. »Dina ögon 
skola skttda en konung i hans h~trlighet». 
Inom S. lvI. K., och särskilt hos dem 
som stodo dem nära, är saknaden stor 
och förlusten oerhörd. Det gäller, att 
fasthålla ordet: »Edra hjärtan vare icke 
oroliga.» Bakom det ordet står Han, 
SOI11 icke t,'ekade att frivilligt gå i döden 
för oss. De, som äro återlösta genom Je
SE blod och hava tagit emot frii.lsningen, 
skola en gång förenas i lov och pris till 
Lammet, som är medelpunkten i här
lighetens rike därovan . 

Efter sången: »För alla helgon, som 
i kamp för trol1 - - -», höll missio
när August Berg ett minnestal över 
de bftua hemgångna. Utgångsorden voro 

LAND 10 nov. 1940 

hämtade u r :Matt. 25 kap., de båda I ik
nelserna om de tio jungfrurna och 0111 

punden. Hans anförande lydde i kort 
sammandrag: 

V;'tra tvenne systrar voro förståndiga, 
de hade olja i sina lampor, och de vän
tade brudgummen, gingo med honom 
in i salen , och dörren stängdes. Innan
för dörren rådde glädje, utanför lidan
de och möda av olika slag. Så få vi tän
ka oss dem hakom den stängda dörren. 
De hade fi'ttt gåvor - pund - , som de 
skulle bruka. Förvisso mötte dem or
den: »Du gode och trogne tjänare, SOI11 

i ri ng-a ti ng vari t U'ogen 1» Anna Hahne 
,-ar ~t1dst, och hon fick först hembud. 
Vi ha ett levande rninne av hennes verk
samhet i 11l~s och byar. Hon var ett stöd 
för sin man och i arbetet. Or~tdd och 
utan människofruktan va[ hon. Hon 
slappnade aldrig i sitt nit. Sedan hall 
återv~tnt ti l! S"erige, ledde hon ·~n böne
ring i Karlskrona. Den växte under 
hennes ledning, och dess insats i :tvfissio
nens arbete har vari t rik. Nu vilar hall 
i Karlskrona kyrkogård tillsammans 
med sin make, som för 5 år sedan fick 
hembud. Hennes minne skall alltid le
va. - :Marie Linder var ej mycket k~il1d 
i Sverige. H on var h~tr endast en g~tng, 
1909. Hon var en frukt av Erik Folkes 
besök i Amerika, hon var l~iraril1na, 
men lydde Herrens kaj lelse och reste 
ut till Kina. O,-anligt energisk var hon, 
och hon kunde plan l~tgga arbetet och 
s~itta det igång. Särskilt ägnade hon sig 
åt att lära kvinncrna läsa den fonetiska 
skriften. Tänk vad det vill säga att slita 
och traggla med okunniga kvinnor, som 
icke kunna något skrivtecken, och tänk 
vad det betyder. att de kunnat läsa sig 
till Ii v som en frukt av hennes arbete ~ 
»I ringa ting trogen» så säger Herren: 
»Git in - jag skall sätta dig över myc
ket». Det ordet: »sätta dig över myc
ket », betyder inte det att det ~tr ett ar
hete som skal l fortsii ttas ? Vad det är 
, 'eta vi icke, »men hans tjänare skola 
tjäna honom ». »Gå in», sa tillslöts dör
ren efter dem som fått de olika gåvor
na, -~ l\tfcn våra tankar Hl ej stanna 
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vid dem, utan vi höra ocks[l tänka på 
dem som lämnats kvar. /\nna Hahnes 
barn och Hugo Linder, :Missionens se
nior nära på, deras barn och hans sys
kon, till dem alla g;l våra tankar och 
förhöner. 

Herr Leuna.rt Linder talade så gri
pande om vad fru Linder betytt som 
NIor. Talet formade sig till ett tack för 
all kärlek, förbön och omtanke. »Nu har 
hon fått sluta. Det ~i.r tungt att veta, att 
vi ei få träffas mera på jorden och att 
vi åldrig mera skola få hennes brev. 
:Mrn vi tacka Gud för att han tagit hen
ne hem. och mest tacka vi för återseen
dets hopp.» 

}Vlission:i.r Wdhcl1n Bergli'ng talade 
om fru Linder som svärmor. Han läste 
också en del utdrag ur brev, vilka buro 
\'i ttne om hennes stora iver att lära de 
kinesiska kvinnorna att hisa sin bibel 
och om hennes glädje över vunna sjäiar. 

Fru Augusta Berg talade om dem bå
da som kamrater, om deras kärlek och 
uthålliga arbete. 

Efter att samkv~i111 avslutade mis
sionsförestånc1are 111artin Linden mötet. 
Han gav som ett minnesord Kol. T: 27: 
j, Kristus i eder, vårt härlighetshopp» . 
Kristus bodde i dem, och därför behöva 
vi ej sörja såsom de som icke hava nå
got hopp. Bor Kristus också i oss, så 
att vi alla äga ett välgrundat härlighets
hopp ? I detta hopp ingår ej blott vår 
egen frälsning utan också det som om
talas i Dan. T2: 3. Våra två vänner ha 
fått undervisa många och föra dem till 
r~i.ttfärdighet, deras arbete och kärlek 
har icke varit förgäves. Deras härlig
hetshopp var också därför rikt. Ä ven 
vi ~i.ro kallade att hjälpa varandra till 
rättfärdighet, så att även vi kunna sä
ga: »Kristus i eder, vårt härlighets
hopp». 

Då vi minnas de$sa två, som nu nått 
m:t1et och äro med i helgonens skara, 
tänka vi ocksrl på andra, som fått träda 
in i härligheten. Deras härlighetshopp 
är förverkligat. Må ock vi så vandra att 
\~årt hopp en gång blir förverkligat! 

Till avslutning sJongs de två sista 
versarna av sången 33I i Uppåt. y-S e 
målet härligt lyser I fjärran: o Guds 
stad - - -.» 

»Saliga äro de döda, som dö i H er
ren härefter. Ja, säger Anden, de skola 
få vila sig från sitt arbete, ty deras gär
ningar följa dem.» 

I-f. B. 

Inackordering på Missionshemmet. 
Gäster mottagas för längre och kor

tare tid (även över en wcek-end) på 
.Missionshemmet i Duvbo. Närmare 
upplysningar genom husmodern, fröken 
J,isa Lundberg} adr. Mis5ion shemmet, 
Duvbo, Sundbyberg 2. Tel. 2820 T3. 

Bönemöten för Svenska Missionen i 
Kina. 

Varje tisdag kl. 7 e. 1'n. hållas böne
möten för Svenska Missionen i Kina i 
BetesdakY1'kan} Floragatan 8, Stock
holm. På S. 1l1. K:s exped'ition anord
nas bönestunder varje fredag kl. 2 e. m. 
NIissionsvännerna hälsas varmt väl
komna till dessa bönestunder. 

KinaIänkarna i Stockholm 

samlas på S. M. K:s exp., Drottning
gatan 55, torsdagen den 14 nov. /;;l. 7 
e'm. Alla varmt välkomna! 

Nyantagen missionärskandidat. 

Vid höstens kommitt<~saml11antr~i.de 
bifölls en ansökan från fröken Gert)! 
Kallgren} Karlskrona, om att få utgå 
såsom missionär inom Svenska Missio
nen i Kina. Fröken Kallgren studerar i 
vinter vid Bibelskolan i Oslo, där vi 
desutom ha två elever, vilka tro sig kal
lade ti 11 att bliva missionsarbetare på 

http:kommitt<~saml11antr~i.de
http:Leuna.rt
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S.1'v1. K:s hilt. :Nlå dessa tre såväl som 
andra vilka känna missionskallelsen få 
vara ihågkomna i missionsvännernas 
förböner! Vi äro glada att det även i 
denna tid finns ungdomar som känna 
denna kallelse. 1tlå vi ej heller alömma 
bedja Gud leda ifråga om utre~or och 
att han i rätt tid må öppna vägen! 

Försäljning i Stockholm för S. M. K. 

Försäljning för Svenska 11issionen i 
Kina anordnas av syföreningarna för 
d~nna mission på K. F. U. ALs lokal) 
Birger Jarlsgatan 35, onsdagen den 4 
dec, Vi hänvisa till utförligare medde
lande härom på annat ställe i detta num
mer av vår tidning men vilja även här 
på det varmaste anbefalla försäljningen 
åt missionsvännernas kärleksfulla håo'b 

komst. l\1å S~l många som det kunna 
besöka den, och må den framför allt 
ihågkommas i förbön! 

Missionstidningen Sinims Land. 

:Med detta nummer av vår tidning 
medföljer ett postgiroinbetalningskort, 
vilket lämpligen kan anv~indas för pre
numeration på vår tidning. På °Tund 
av ökade omkostnader av olika slag se 
vi oss nödsakade att höja prenumera
tionspriset med 25 öre, så att priset blir 
för helår kr. 2 :50; 2 kvartal I :50 samt 
för I kvartal 90 .öre. Samtidigt som vi 
meddela detta, vilja vi rikta en varm 
vädjan till alla våra vänner: Hjälpen 
oss att få prenumeranter! 11å de 
förutvarande prenumeranterna förnya 
prenumerationen, och må vi få många 
nya prenumeranter. Det betyder så myc~ 
ket för vårt arbete. Prenumerantsam
Iare erhålla som vanligt vart sjätte ex. 
gratis. 

Bedjen också för vår tidning! Vi kän
na djupt behovet av Guds välsignelse, 
vägledning och kraft' i detta arbete. 
Bedjen att vi må få det, och mottagen 
vårt innerliga tack för stöd och hiälp, 
som så kärleksfullt givits åt oss! . '" 

Valet av missionsföreståndare 
nu definitivt. 

Martin Linden. B 

l 'ör ungefär ett år sedan meddelades 
i l\1issionstidningen Sinims Land att 
k~mmitten för Svenska 11issionen ii 
Kma. efte~ ~1ycken bön genom enhälligt 
val till missIOnsföreståndare utsett 111is
si?när. N~artin Linden, men att enligt 
var miSSIOns stadgar ett sådant val för 
at~ bliva definitivt giltigt skall under
stallas ledningens på fältet prÖvnina . 
~nder.. d~. 'förhållanden som råda tå 
vart falt ar det mycket tidsödande att 
införskaffa uttalanden från denna led
ning i dess helhet. Nu kunna vi emeller
tid meddela att samstämmiga uttalan
den inkommi t dels från de olika med:' 
lemmarna av missionskommitten dels 
från _missionsföreståndaren på fältet 
med en sammanfattning av de olika 
vota. Därmed äro stadgarnas bestäm
melser uppfyllda, och vi kunna nu få 
hälsa vår käre broder Martin Linden 
såsom ej blott t. f. utan definitivt vald 
missionsföreståndare. Vi tillönska ho'
n?rn. i denna viktiga uppgift Guds rika 
~aJsl~nels~ och _anbefalla honom ånyo i 
mlSSlOnsvannernas förtroende, kärlek 
o~h fö.rb?n. Det är allvarstyngda tider 
var miSSIOn nu genomlever; Vi behöva 
all denktaft 5,0m' kan vinnas på bönens 
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och sammanhållningens väg. Trofast 
är Han som kallar oss. Han skall ock 
u tföra sitt verk. 

\Ied broderlig h~dsning 

Ka1'l Fn:es. 

Brev från Hanna Wang. 

Pucheng She elen 25 april 1940 . 

Kära förebedjande vänner! 

Detta första brev till vår tidning ef
ter ~tterkomsten till Punchengdistriktet 
påbörjas på en utstation, där jag varit 
en tid, varunder jag också besökt när
liggande byar. Jag reste hit omedelbart 
efter stormötet i Pucheng, som vi trots 
fruktad flygfara fingo fira i fred och 
ro. A ven i andra delar av distriktet ha 
stormöten hållits. Dopklasser ha hållits 
i Pucheng och Hsiaoyi, och 19 personer 
ha döpts. Det var med stor glädje jag 
på mina kamraters anmodan reste till 
sistnämnda plats, där utom dopkandi
daterna även en skara av andra troende 
samlats till klasserna, som då jag kom 
di t redan börjats av bibellärarinnan 
Liu. Jag reste direkt från Ueinan, där 
vi stego av tåget vid återkomsten från 
Shanghai. Då jag satt där i rickshan 
och njöt av det ljuvliga vårvädret och 

. de doftande fruktträdens fägring, ana
de jag icke, att nästa dag skulle just 
Ueinan och floden jag passerade ut
sättas för bombförstörelse. Ebba Viden 
hade stannat kvar i Ueinan för att vän

- ta på våra saker, och hon fick då vara 
med om detta svåra bombanfall. Gud 
vare lov, som skonade henne och de 
andr'a till liv och lem! Några hus ska
dades dock. 

Den första fråga, som mötte mig p~t 
Jältet var: »Har fröken biblar och 
sångböcker?» Vi hade gan-ska mycket 
med men - »vad förslår det för så 

många?» Det har så länge varit omöjligt 
att få upp någon litteratur på grund av 
kriget, så att allt som vi hade med gick 
[tt n~istan omedelbart. lVIåtte snart en 
förändring ske i landet, så att vi kunna 
skaffa hem vad som behöves. 

Då vi blicka tillbaka på hur under
bart Gud bevarat oss under hela resan 
fr~n Sverige ända hi t och tänka på den 
välsignelse han gav oss i Shanghai och 
pft resan upp både genom kineser och 
utlänningar samt på den stora nåden 
att åter få gå in i Jesu tjänst härute, 
fyllas våra hjärtan av jubel och fröjd. 
1vIen k~inslan a v uppgi ftens storhet och 
ansvar tränger sig ock på oss med stort 
allvar. T\Jåtte vi låta oss lösas från all 
köttslig och naturlig styrka och lära 
oss rätt känna vårt beroende av Guds 
kraft! Endast då kunna de gärningar, 
som han förut berett för oss, utföras 
r~ttt och få evighetsvärde. Även om vår 
tid att verka härute skulle bli kort, kan 
han d~t utföra stora ting genom oss. 
S~irskilt bedja vi om nåd till fruktbä
rande arbete bland de troende. Därige
nom skola ock utomstående lättare vin
nas. 

Det är trosstärkande att se hur en 
del a v de troende tillväxt under denna 
nödens tid, men d ~ äro trötta till sin 
ande av den många gånger svåra kam
pen. De längta efter ,-ila ti Il sina själar. 
Några av dem läsa ,-id morgonandak
ten en Ii ten kinesisk bok, som tycks bli 
dem till mycken välsignelse. Den hand
lar om den tvåfaldiga vila, som Jesus 
ger de sina: I) den vila, som varje 
människa får, som kommer till Her
ren med syndabördan och andra bör
dor och 2) den vila, som endast den får, 
som tar hans ok på och lär av honom. 
(Matt. I I : 28, .29) Att taga varje sak 
och varje människa som kommer i min 
väg, hur besvärlig uch svår den än må 
"ara, ur hans hand med tacksamhet som 
ett ok pålagt av -honom själv och buret 
i gemenskap med Herren, det ger verk
lig vila och ro. Att ta hans ok på be
tyder att intet begära för sig själv och 

.att · lära av honornatt vara mild och 
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ödmjuk av hjärtat. Den kines, som 
skrivit denna lilla bok, har fått »lära i 
Guds skola» på ett särskilt sätt; därför 
får han bli andra till så stor välsignelse. 
V i hörde honom i Shanghai flera gån
ger. En ovanligt djup inblick i korsets 
hemlighet har givits honom . Korset 
måste få utföra sin dömande och till
intetgörande kraft över r) synden (clock 
ingen syndfrihetslära) 2) vår gamla 
människa 3) vår egen vilja, 4) vårt 
köttsli ga väsen samt 5) vårt naturliga 
liv . 

En söndag höll han en predikan över 
r Kor. 3: »Grunden, Kristus, är lagd, 
men hur bygga vi och vilket material 
använda vi vid byggandet på denna 
grund? Bygga vi möjligen med r) hö = 
kunskap; begåvning, sj ä lisk och natur
lig kraft, allt så grönskande och vac
kert och så fint, övertäckånde allt som 
är orent grått och fult. 2) trä = det 
som bygges upp genom makt och egen
vilja, 3) strå = det som bygges upp av 
känslor allenast, (strån lyftas lätt av 
vinden, men falla ock ner lika lätt och 
skräpa ner överallt - - -). Vi böra 
bygga med guld = Guds härliga makt, 
s11ver = försoningens underbara kraft 
och ädla stenar = det Anden genom li
dandets slipning fått mejsla fram. Alle
nast detta består eldsprovet på »den 
dagen», som nog är närmare än vi ana. 
Gud vare lov för varje himlasänt vitt
ne i denna yttersta tid! 

Som jag nämnde, är jag ute i distrik
tet och har på f. m. varit ute i byarna 
och vittnat för utomstående och på e. m. 
haft möten för troende. Bibelkvinnan 
besöker en annan by. Medelst två hjär
tan, ritade på svarta tavlan, ett med 
»jag » på tronen och Kristus på korset 
orh det andra med »jag» på korset och 
Kristus på tronen, föres sanningen om 
ett liv helt för Gud fram. Anden har 
verkat genom ordet på mångas hjärtan, 
bl. a. på en av våra f. d. skolflickor, 
som jag en dag uppsökte i hennes by. 
Då jag kom till hennes hem, säg jag på 
hennes ögon, sätt och röst att hon för
lorat sin frid. Hur barskt tilltalade hon 
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inte sina barn, och hur slarvigt såg det 
inte ut i hemmet! Naturligtvis hade jag 
kunnat gräla på henne, men detta hade 
då skett i köttsligt ni t eller ock kunde 
jag på ett salvelsefullt s~i.tt , möjligen 
under tårar, ha förehållit henne i vil
ken sorglig ställning fienden försatt 
henne. Detta hade varit att på själi:skt 
sätt söka påverka henne. Jag bad dock 
allenast Herren si ~i.lv tala till henIl e. 
Hon kom sedan ti(i två a\- dtra möten, 
och då verkade H erren så m~i.ktigt på 
henne, utan att vi behövde göra något, 
att hon sedan gick hem strålande a\- n\' 
frälsningsfröjcl och med en ny blick p~ 
Kristi segerkraft. - E n ung man vitt
nade ena dagen här om sin frälsnillg . 
Han har dessa dagar b~\cle fått mottaga 
och förmedla välsignelse. 

Han blev ,"unnen genom en a\- v;\ra 
bibelkvinnor, som dristigt började tala 
också till män. sedan hon i bibelll läst, 
att det ingen åtskillnad är mellan man 
orh kvinna. Genom hennes vishet uch 
kristliga kärlek, ä ve n uttryckt cElri, att 
han visade lekamlig harmhärtighet, 
vanns han helt. När nämnda bibelkYin
na för många år sedan kom till tro, fick 
hon genomgå sy[tr förföljelse. Hennes 
man höll på att döda henne både med 
bössa och kniv, men Gud höll sin hand 
skyddande över henne. Varje gång hon 
smög sig till missionsstationen, 2 mil 
från hemmet, blev hon bestraffad av 
mannen. Hon höll clock fast i tron. E i 
ett skri vtecken kunde hon, men hon I~i.r~ 
de sig läsa genom att hålla fram sin hok 
och fråga varje läskunnig person som 
hon träffade, vad det och det tecknet 
hette. Hon har nu hela sin famil i med 
på vägen till himmelen och har ·0C.k5<1 

fått vinna många andra. Nämnde unge 
man har lärt sig Jäsa på samma s~i.tt. 
Hans vittnesbörd, bön och samtal ;iro 
fyllda av bibelord. 

Vilken glädje fyllde icke hans hjärta, 
då han i förrgår fick nåden föra en av 
s ina vänner till Herren - en ung m a n 
som tidigare förföljt honom men nu 
begärde förhön för att bliva fr~i.lst. 

* 



10 nov. 19:1:0 SINIMS LAND 233 

29/4. Jag återkom 19ar till Pucheng 
för att vara med om Linders avskeds
middag. De lämna nämligen dtcr mång
årig, trogen tjänst sin gärning här om 
några dagar. 

Bed att deras säde må bära mycken 
skörd, och att vi, som lämnas kvar att 
fortsätta deras arbete, må få nåd bärga 
in dessa skördar. 

Hanna Vf/ ang. 

Brev från missionär Linder. 

([J tdrag ur pr'ivatbrev) avslutat 
den 7/JO.) 

Nu vill ni veta litet om oss. Vi pri
sa Herren, som förde oss till detta nu 
lugna ställe undan larmsignalerna i 
Pucheng, som gjorde det så svårt för 
:Maria, när hon ju allt emellanåt var 
siingI iggande och nödgades rusa upp 
och klä sig för att skynda till bomb
skyddet. 

Men det myckna goda, som vi dess
utom väntade oss av Kikung, har inte 
kunnat förverkligas. Vi ha inte förr va
rit med om en sådan sommar på Ki
kung. Ni, som bott här så länge, hunno 
väl härda er i rusket under höst och 
vår. :Men att få det över sig redan i 
slutet av juli och ha det allt sen, det 
har inte varit välgörande. Ack huru 
glada vi voro vid ankomsten hit! Maria, 
som kommit en dag tidigare än jag, 
dukade fram av det goda åt mig med 
sådan njutning. Och jag föråt mig nog 
på den goda och rikliga mjölken. Se
dan gick den gode tjänaren, och Maria 
måste gå ett par dagar i köket utan att 
först få vila ut. Gud gav oss sedan vår 
gamle, sträve men duglige kock. Dock 
är det nu tio veckor, som NIaria legat 
till sängs. En låg feber, tidvis med 
värk i magen (troligen enteritis), har 
så förtärt henne, att jag knappast på 
hela hennes kropp kan finna stor nog 
muskel för att kunna införa en intra
muskular-injektion, som jag ofta måste 
göra. Och nätterna äro ofta svåra med 
många uttömningar, som orsaka stor 

svaghet. -- Alskade syskon, här se ni 
den 5kola det behagat I-Jerren föra oss 
in uti. 

Det är allt för Herrens skull. Ty 
?vlaria har, för sina krafter, offrat sig 
allt för länge i tjänsten på f~iJtet; hade 
hon blott tänkt på sig själv och stan
nat i hemlandet vid sista ferien, så ha
de hon mänskligt sett nu kunnat få 
tillbringa en god ålderdom. Det blev 
också för mycket för mig att vid min 
ålder b~ira de bördor jag haft isynner
het de som ti lIkommo efter f:il tet s de [
ning, då jag också hade att lida med i 
hennes sjukdom, och detta lidande var 
så skärpt genom vad som en säng
liggande sjuk måste utstå och gå ige
nom för att komma till bombskyddet vid 
cle ibland dagliga hombsignalerna. :Men 
det är allt, som sagt, för Herrens skull 
och vid tanken på bristen på mission~i
rer. Därför har jag ibland kunnat 
t. o. m. fröjda mig i rriina lidanden för 
den församling, som under vå r tjänst i 
Kina genom Andens verkan uppstå tt 
och växt till, och jag tänker då s~irski It 
rå den i Puchengs distrikt , se Kol. 
l: 24. Tiden där var en mödosam tid, 
men full av arbetsglädje och välsignel
ser, första tiden också prövsam. V~tr 
käre vän, missionär Shorrock sade till 
mig en gång: »Jag har inte kunnat 
förstå , att du kunde slå dig ner i en S[l 

hård stad, men jag ser, att du har vun
nit». Herren var det, som ledde oss dit, 
och han vare prisad. Vi hade till sist, 
genom hans nåd allena, vunnit samhäl
lets bevågenhet och förtroende; t. o. m. 
vår tidigare ärkefiende, som en tid ge
nom sin motförsamling gjorde oss så 
mycket förfång, kom en a" de sista da
garna helt opåkallad till mig extra för 
att be om förlåtelse för vad han den ti
den gjorde oss. Det var nu inte svårt 
att förlåta, och vi hade en god böne
stund tillsamman. Hans son har ge
nomgått Hungtungs bibelskola (CIM :s) 
och har hemkommen fått faderns verk
samhet lagd på en .helt annan, andli
gare basis, så att ett gott förhållande 
till oss kunnat råda. -- - 
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»Hem, hem, mitt kära hem!» 

-:'Ied tungt hjärta och tunga steg 
vandrade jag in till staden för att åse 
förödelsen av det lilla, vackra hem, som 
min kamrat och jag hade fått äga i 

Foto: R. Anderson. 

'Bostaden fch kvinnliga missionärer i' Loyang 
som nu skadats vid bombardemang. 

' Loyang en kort tid före min hemresa. 
, An kan jag dröinma om det enkla, rena 
' matrummet, bordet med den röda all
mogeduken, 'de vi ta, svenska gardiner

'na, 'so]fönstren och ·pelargonierna. Ah, 
' att komma hem från det krävande di
'striktsarbetet, från trängseln, smutsen 
och den -underliga maten, hem - --.- 

' till 'ett »eget hem»! Det var som,en saga. 
~1itt allra första hem i Kina hade också 

blivit mig så kärt - - men från
taget, lvIitt barndomshem hade upplösts 
under min hemmavistelse. Detta ,var 
alltså det tredje hemmet, som Gud givit 
och tagit. En sm~trtsam känsla av hem
löshet grep mig. Under det jag tittade 
mig omkring i ·~tt av rummen, där mina 
möbler förvandlats till aska, upptäckte 
jag en ensam tavla, som h~tngde helt 
oskadd kvar på väggen. Det var JeSuS 
i Getsemane: »Fader) 1'cl?e såso'n~ jag 
'lldl) utan säso1'11. Du vill». Det blev ett 
direkt budskap till mitt hjärta. Alltså, 
detta var nu Guds vilja, den där Viljan, 
som i regel korsar den egna viljan och 
de egna önskningarna och planerna. Den 
där Viljan, som kastar om allt i ens liv, 
sedan man på allvar sagt sitt: »Tag, 
vad Du behagar, giv, vadhelst Du vill!» 
- - - De smärtsammaste förlusterna 
äro ej de jordiska ägodelarna, men or
det »hem» rymmer mer än konkreta sa
ker. Jag fortsatte min undersökning. I 
ett skafferi bland sönderslaget glas och 
porslin låg ännu en tavla i oskadat 
skick och med samma motiv. Det var ju 
förunderligt. Gud hade något särskil t 
a tt säga mig genom detta. Kanske hade 
jag varit allt för glad i mitt hem 
- - - kanske hade detta hem tagi t 
tid och intresse, som skulle ha ägnats 
åt , vilsegångna människosjälar? Allt
nog, Gud visste varför, och detta var 
nu hans vilja . Med åtskilligt lättade 
steg vandrade jag tillbaka till vår till
fälliga bostad hos våra amerikanska 
vänner utanför staden. Med en tavla i 
vardera handen sjöng jag i mitt hjärta: 
»När allting brister, när allt jag mis
ter; min Jesus mister jag dock ej.» Detta 
var ju bara ännu en lossad förtöjning. 

Den närmaste tiden framåt, blevo de 
första kineser, som jag gjorde närmare 
bekantskap med, flyktingarna. Fastän 

'främlingar för varann ha vi en för~n
derlig 'samhörighet oss emellan. Fastän 
unga ha de under de sista årens händel
ser stämplats av livets allvar. De äro 
också duktiga och modiga kvinnor. · En 
del av dem ha fått arbete hos utlän
ningarna, så är t .: ex. Ingrid Aspbergs 
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',barnkvinna en ung officersfru, som fått 
,springa ifrån sitt 6-åriga barn. För 
andra synas alla v ~igar stängda. Vilka 
rika tilJfällen att visa på den store 
,Hjälparen! Ja, för flera av dem har lju
set gått upp vid Jesu kors, och de ha 
'bliYit lösta, lyckliga och frimodiga mitt 
i sin nöd. Så ha de fått ett väntande 
sinne. De bedja och vänta . :Men ibland 

:kommer mörkret över dem. Det är en 
'kyäll i skymningen. En av dem kommer 
storgråtande emot mig. - »Inga brev på 
S månader. Nu har jag hist en tidning. 
Det gäller min hembygd. » - Vi slå oss 
ned och gråta. Hur innerligt väl jag 
'förstår henne ! Snart kommer den andra 
- och så den tredje, Välsignade tårar! 
H ä r var ju hemligheten till gemenska
pen och samhörigheten: Längtan efter 
meddelanden från nära och kära, smär

·tan över förluster och svåra skilsmäs
sor, spänningen för det politiska läget 
. i hembygden, tidningsnyheterna, hem
'löshets- och främlingsskapskänslan 
· - - - - långt, långt från det egna, allt 
,detta ,var ju allas vår erfarenhet. Mitt 
:bjärta öppnade sig i tacksamhet till 
Gud, att jag fick lov att förstå dem. Så 
hade han då tagit, bara för att jag skul

: le ha något att ge. Och med den tröst 
jag själv blivit tröstad med, fick jag nu 
bli den, som tröstade dessa sorgsna hjär
tan, Jag:kände mig rik. Vi samtalade en 
stund om att mörkrets stunder icke äro 

,övergiverihetens ntan prövningens. Om 
-våra liv ligga i hans händer och i hans 

' vilja, då samverkar allt, som sker, till 
yårt bästa. Han vill föra oss segrande 

· igenom ,dessa mörka stunder och lyfta 
-vår blick upp till det eviga hemmet. Så 
kommo .vi in på allt, vad Kristus gjort 
för att ·taga ' oss undan det allra värsta, 

:.S0111 skall komma, och hur vi måste an
vända .vår tid och våra intressen inte 
till att sörja, men till att visa andra, 

"som famla i mörker, denna höga väg och 
detta eviga hem. Och så få vi bedja. 
Säkert gå vi in i en mera intensiv kamp 
för fosterland och kära på avstånd än 
'om ' vi vore nära. Så trösta vi varann, 
' torka tårarna och tacka för nåden, som 

föddes ur nöden, för vinsten genom för
lusterna. 

Inkommen till min norskamerikanska 
kamrat går jag igenom pressnyheterna 
från västerlandet. Samma scen utspelas 
som därute på gården. Nöd - tårar 
-- bön -- tack! 

Flyktingarna ~iro alltfort mina älsk
lingsplantor härute. När vi här i det 
stora barnhemmet talade om Jesu åter
komst, kunde jag med lätthet urskilja 
flyktingarna. De ägde den hemliga skat
ten »förståelse ». De förstodo talet om 
nöden, och det talas om mycken nöd i 
samband med Jesu återkomst. Det föll 
mången barnatår från flyktingarnas 
ögon. Men det var ock en djupare glans 
i deras blick, när vi kommo fram till 
tal et om befrielsen undan den värsta 
nöden, då Herren själv kommer och 
hämtar dem, som vänta och bida efter 
»hans dag ». Det fattades fasta beslut 
under de dagarna till »andlig bered
skap». Bed för dem!! 

* 
De för Nordens folk så främmande 

orden - FLYKTINGAR - HEM
LÖSA - ha under ramen av ett år fått 
en ny klang. Förståelse är en dyrköpt 
gåva, men välsignad. Han måste taga, 
för att vi ska ha något att ge. Låt oss 
därför ej förlora modet, när den ena 
förtöjningen efter den andra los~as. 
Gud håller på att i kärlek stämma en 

'sträng, som ljudit falsk, när vi sjungit 
våra vackra hemlandssånger. Låt oss 
sjunga dem på nytt i våra hem och på 
våra möten! De ha vuxit fram ur nöden, 
och de vilja bliva oss en källa till kraft 

. i nöden. Nu, om någonsin, kunna vi 
,sjunga i sannings och . längtans harmo
ni: »Hem, hem, mitt kära hem! Ej finns 
en plats på jorden så skön som du 
mitt hein!» 

:Med innerliga hälsningar och bön om 
hågkomst i bön och livstecken, 

Eder i Kristi tjänst 

111aja Lundmark. 
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Insänd litteratur. 

Till jul utges årligen en hel del lit
teratur, som på sitt sätt bidrager till 
att denna högtid i Sverige är så stor 
som den ~tr. Säkert skulle det kännas 
mycket tomt, om vi skulle fira jul utan 
jultidningar och julböcker. lvfin erfa
renhet från jular i Kina under förra 
världskriget, då postförbindelserna ej 
voro tillräckligt goda för att vi skulle 
kunna HL jullitteratur hemifr~m, gör att 
jag gläds, då jultidningarna komma ut 
i handeln . Den glädjen behöver man ej 
heller i år försaka. 

Från Svensim Alhans111issionens För
lag} .Tönköpi'ng} kom i höst den första 
sändningen. Den innehöll kalendern 
Soluppg/i.ngen - På Konungens bud. 
199 sid. och till ett pris av kr. 2 :25, 
samt jultidningarna Under Julhelgen) 
pris l :20 ; LevaHde vatten) pris 45 öre; 
.När det är jul} pris 60 öre, och Jul
glädje) pris 40 öre. Hela sändningen 
utgjordes av gamla kära bekanta, fast
än naturligtvis med nytt innehåll. :NIå 
de få bidraga till att öka julglädjen i 
många hem! 

Nästa s~indning kom från Svenska 
;l1iss1:ons/örbu,ndets Förlag) Tegnerga
tan 8, Stocl?holm. Däri var Ansgan'us) 
Sven~ka Yrissionsföroundets årsbok 
I940, pris häft. kr. 2 :50, kart. 3:
och klotb. 3 :50; Vinterny) pris 1:65; 
Iien'L - Hem} pris I :20; Kring granen 
och brasan} pris 60 öre; Jullovet och 
Barnens jul) vardera pris 45 öre, samt 
Barnens julafton} pris 35 öre. Inne
hållsrika och vackra voro dessa julpub
Jikationer samt väl värda att rekom
menderas. Dessutom fanns i denna 
sändning Jl!fissionsförbundets Fickka
lender T941} och den synes mig allde
les särskilt vara värd att uppmärksam
mas. Den är bunden i grönt skinnband 
och i storlek, passande för västfickan. 
I den finnes plats för anteckningar för 
varje dag under 1941 samt under jan. 
-mars 1942, och dessutom ej mindre 
än 83 sidor med underrättelser angå
ende kristna samfund och missionsor

ganisationer (i första rummet giveh-is 
Sv. lvrissionsförbundet) samt statistik: 
m. m. Priset är kr. 1:75. 

På Sanm'ngsvittllets Förlag) Stock
holm, har H elgdags-ln/iillar: jul- och 
nyärsbok 1940, utkommit. Flera av " il
ra framstående religiösa ledare och för
fattare ha skri ,-i t artiklar för denna. 
bok. Bland dem må här n;l111nas f. d. 
missions föreståndare J. ~Tyren, som 
skri vi t om redaktör Cart Boberg) Yi 1
kens minne lever varmt OCkS;l inom 
Svenska l\1issionen i Ki na . 

Sveuslc'a l\.yrlwns 111issionsstyrelse. 
Uppsala, har utgivit »Tdllw'lI1,me Ditt 
F'ike ) .. en ;lrsbok som kostar kr. 1:75 
häft. och 2 :50 kart., samt Stjärna.n fn/IL 
Betlelzem} en jultidning till ett pris a'
45 öre. Innehållsrika och "ackra ~tro de 
båda tyå och påminna 0111 arbetet för 
att sprida julens ljus och frid ute pa. 
missionsfälten. 

Alla dessa publikationer från m-an
'nämnda förlag rekommenderas. 

il1. L. 

HANS STJÄRNA I OSTER:.J. 

37:e årg. 

Redigerad av JIar6n Linden . 

Innehål Isförteckning: 

Eder ~tr född Frälsaren. Av missions
föreståndare Erik Folke. 

Vår missions grundläggare och förste. 
missiollsföl'cståndare. A ,- doktor K ar! 
Fr'ies. 

Hjärtan som l~ingtande söka. A \. apo
tekare Karl .Nilenius. 

»Ära ske Jesus!» Av fru Ha'mla Eril'Ls
son. 

Guds härlighet. Av fröken Lisa B101ll. 
Reskamraten_ Av mission;ir Carl F. 

Blom,. 

En samtalsS-tul1€k _\ v fröken Ingeborg 
Ackzell. 
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). tina erfarenheter vid pånyttfödelsen. 
Av pastor Petrus flsi. 

S ~l talade Feng Y-hsiang. }-\ \' mi ssionär 
~4ug'llst Berg. 

»l världen liden I betryck.» }-\,- fröken 
Dagllj' lYordgren. 

Innanför U\S och b0111. l \T missiol1s
sekreterare ilfartin Peygling. 

Predikohön. Av Esaias Tcgn cr. 

Ett bröllop. -,'-\v l11ission~lr Gösta Goes. 

Till tFin st för ljusets rike! Av miss ions 
före s t ~\l1darc ilfartin L1:nden. 

Dl't kommer en dag. -,\Y pastor Sa'l1/, 
Pen/I,an, 

Rekvireras frclIl S\'enska :Missionens 
i Kina Förlag, Drottningg. 55 , Stock
l/ dm. Pris h~lft. l :50; kart . 2:- ; 

klotlJ . 3 :-, Vid köp a,- minst S ex. 
li1mnas 25 % rabatt. Ej fraktfritt. 

Försäljning. 

Syföreningarna i Stockho lm för 
~\'ellska rdissionen i Kina anordna ons
e! ,u ei'/, den 4- decenzber försäljnill g till 
förman för .Missionen på K. F . r-. 111:s 
101;;a( Birger Jarlsgatan 35 (ingång 
fdm Snickarebacken) . Försäljni ngen 
bö rjar kl. 10,30 f. m. Andaktsstunder 
h~tllas kl. 12 m. och 7,30 e. m ., kl. 12 

ta lar komminister J olian Hott c ch 7,30 
mi ::.s i(Jrlär Ca-rl-Gustaf !\ Tordb e-rg . 

Gåvor. ~lven in natura, mottagas tack
~ (l 1l1t under nedanstående adresser samt 

på S. lvI . K:s exp .) Drottningg. 55. Vi 
bedja i detta sammanhang att särski lt 
få påminna om butten) som på grund av 
ransoneringsbestämmelserna särski lt he
höyer ihågkommas och som' förestås av 
fru Olga 1Iagnusson. 

Doktorinnan j/faria Berg) Hantverkare 
gatan 28. 

Fröknarna .ilf. och N . Ca'val/i) Öster

malmgsatan 72 , 4 tr. 

Fl'a Bel! Fr1'es J Solbppan, Stor~in g-en, 

Fru H anna H al/strö'ln ) Odengatan 26 . 

Fru Judit ffög-rnan) Drömstigen 28, Ap
pelviken. 

Fru Jfina Johansson ) Aura\T~igen 10, 

l) j urshoJm. 

}'ru Olga 111agwussol1) Garvare Lundins 

G6ind 3. 

Fru J.llary -von 111all'/tborg) Engdbrekts
gatan 13. 

'Fru R eda Redetl) Hälsingehöjden 9. 

Fröken Thyra Sandstedt) Vesslev~igell 

40, Alsten. 

Fröken Sigrid Sucksdorff) Igeldamms
gatan 16. 

Oyerstinnan Louisa Tothe) Storängen. 
Fru Karin T-Venner ströllL) Lidingö. 

Gåvor avsedda för »Kinalänkarnas 
bord » mottagas på S. JU.K:s exp., var
vid särskilt bör angivas, att g ;lvorna 
~lro avsedda för detta bore1. 

REDOVISNING 
för luedel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under okt. 1940. 

Allmänna missionsmedel. blommor v id v ännen Anl1 ~IS 
b{lr . .. . .................. . 2D:1::382. A. A. , ]kpg, »ett litet t ack

1390. /\ . G ., O stcrsnnd .......... . 10: offer» ..... , . . ............ . 100:
 1391. Koll. f . Hbgs K. F. G . K ., vie! 
188:3. 1-J. o. T. ]., Gbg ........... . ~5 :
 '~:Jla Nils~ on :-; besö k ....... . 18:
1;:3 ' :}, B . o. K . L., Sthlrn ........ . 'lO: 
 13~J":2. E. S. H. .. ............... . 1JO:

1:-3Hö. O . y. :i\T., Sthlm .......... . 310:- 1393. » Tionde» ................. . :10:
-, :i88. J. G., Vacl s ten::t .... , ...... . 10:- 139,1. H . l' .2/1U ................ . '2[) :
n89. V. E., Hiill a brottct, i st. för 139:-). ~\[i s:-, ionsinkol11st fr. F ,.; .. . 11)(l: 
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1396. 
1397. 
1398. 
1399. 
1402. 

1403. 
1404. 
1405. 

HOf). 
1407. 
1408. 
1409. 
1410. 
1411. 
1412. 
1413. 

1.114. 
1415. 

:1.416. 
l'!li. 

1418. 
1419. 

1420. 
1421. 
.H~2. 
1423. 

1424. 
1425. 

1426. 
.1427. 
1428. 

1429. 
1430. 

1431. 

1432. 

1433. 
1434. 
1,437. 
1438. 
1439. 
1440. 

1':1:-:11. 
1444. 
1445. 
1446. 

1447. 

B. L., Stocksund ......... . 
K. G., Leksancl, »En länk» .. 
},I1. H., en sparbössa ...... . 
G. S., Jkpg, »Herrens del» " 
E. L., Skellefteå, spar:b. me
del ....................... . 
Koll. i Ovre Fäboliden 11/9 
D:o i S:a Renbergsvattnet 12/9 
D:o på Kinakretsen 13/9, gm 
A. B., Skellefteå .......... . 
»}'lin söndagsbössa» gm el :0. 
Koll. i Krångfors 14/9 .... . 
Onämnd, Y, Ursviken ..... . 
H. N ., »Tack» ........... . 
Koll. i Ersmak 17/9 ...... . 
D:o i Kusmark 17-- 18/9 .. 
B. H ., Edsbyn ............ . 
Gåva vid samkvämet i kyrk
salen, Piteå ~1/9 .......... . 
»Moster" ................. . 
1/3 del <iV koll. vid miss10ns
dagarna i Piteå ........... . 
O. N., d:o ................ . 

En gåva vid Länkmötet i 

Skellefteå, G. P. . ........ . 

M. o. P. VV., Skellefteå ... . 
E. o. Vi/o L., d :0, för Gud och 
S. }'if. lC.................. . 
Koll. i Hjoggböle 26/9 .... . 
D:o i Fahlmark 27/9 ..... . 
M. L., Fahlrnark ......... . 
1 st. för blommor vid fru 
Emma Agrens bår, till Maja 
Lundmarks underh., gm A. 
B., Skellefteå ............. . 
L. A ., Bureå .............. . 

E. A., d:o »ett tackoffer till 
Herren» .................. . 
A. B., Bureå ............. . 

Koll. i Bureå 28/9 ......... . 

T. O. C. G., Skellefteå, »tack
offer», 	 till E. Sjöströms un
derh................ ,...... . 
Koll. i Yttervik 29/9 ....... . 
D:o på Länkmöte i Umeå 
3D/9 ...................... . 

Koll. på möte i Luth. Mis
sionshuset Umeå 2/10 ..... . 
D:o Obbola 1/10 till Dagny 
Nordgrens underh. . ....... . 
G. H., sparb. medel ...... . 
L. U., Sthlm ............. . 

B. O. K. F., Storängen .... . 
L. H., Lund, »tionde» ..... . 
G. H., ))Med tack till Herren» 
E. J, Boden, till Joh. Asp
bergs underh. . ........... . 
Luleåkretsen ............. . 
E. S., Rödjenås ........... . 

R. L., Norderön .......... . 
Länkarnas sparbössetömning, 
Klippan, till Hanna Erikssons 
undel'h.................... . 
Koll. i Brunflo 18/9 ...... . 

108:
20:
33:40 

10:

41:50 
61:62 
31:13 

72:30 
17:20 
34:10 

10:
50:
52:
52:51 
5: 
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333:33 

500:

;3: 
5U:

100:
17:45 

23:12 

20:

60: 
10:

50:
10:60 

109:15 

100: 
70:02 

55:

115:22 

66:40 
'.!.7:50 
öO: 

20Cl: 
7: 

10: 

50:
45:50 

25:
25: 

105:
15:56 

1448. 
1449. 
1450. 
1451. 
1452. 
1453. 
1454. 
1455. 
1456. 
1457. 
1458. 
1469. 

1460. 

1461. 
146:2. 
1463. 

1464. 

1465. 
1466. 
1467. 

1468. 
1469. 

1471. 

1474. 
14T. 
1476. 

1478. 
1480. 
1481. 
1482. 

1483. 
1484. 
1485. 

1486. 
1487. 
1488. 
.1.489. 
1491. 
1492. 
1493. 

1494. 

1495. 

1496. 
1497. 
1498. 
1409. 
1500. 
1504. 
1605. 
150G. 

N. A., Brunflo, resebidrag .. 

Koll. i Angsta 19/9 ....... . 

D:o i Skinnbergs skola 20/9 
D:o i Bergs kyrksal 21/9 
D:o i Rörösjöns skola 22/9 
D:o i Gärdsta skola 23/9 '" 
D:o i Hallen 24/9 ......... . 

D:o i Norderön 25/9 
D:o i Orrviken, Sunne 26/9 
D:o i Lit 27/9 ........... .. 

D:o i Fillsta 29/9 ......... . 

D:o iStorhögen, Häggenås 
30/9 ...................... . 
D:o i Luth. Bönhuset, öster
sund 2/10 ................ . 
D:o i Dviirsätt .'3 /10 ....... . 

D:o i Mattmar 4/10 ....... . 

D:o i Ungdumsskolan, Hål
land 5/1n ................ . 
D:o i Nylanels r,IIissionshus 
6/10 ...................... . 
F. R., Fjällgård .......... . 

A. D., Kristclala , »tackoffer» 
E. B., Flisby, »Fars minne, 
ett tack till Gucl" ........ . 
A. J, Köping ............ . 
Kol\. vid Kyrkoherde Lid
ströms föreclrClg i Vän fors .. 
H. H., Virserum, d-Ierrens 
tionde )) ................... . 
A. L., Ostersund, 1 Kor. 16: 68 

M. B., Umeå, »ett tackofien) 
A. E., Karlstad, i st. för blom
mor vid Anna Hahnes bår .. 
R. L., Sthlm .............. . 

»Jes. 49: il)" ............ .. 

S. o. T . S................ . 

r. K., Linköping, till Ebba 
Viclens underh. . .......... . 
Mjöhult-Hisinge Mig ..... . 
E. L., Sthlm ............ .. 
Juniormöte i St. Petersk:yr
kan, Sthlm .............. . 
"Juclith Hultqvists minne)) 
L. H., Kiruna ............ . 

r. B. E................... . 

))Ett litet tack» ........... . 

A. L., Tyringe ........... . 

r. H., Sthlm .............. . 
Koll. o. kaffepengar vid möte 
i Värna 13/10 ............ . 
M. L., Värna, ))en liten del av 
hyran på n. h.» ........... . 
Koll. på Länkmöte i Norrkö
ping ..................... . 
O. L., Skellefteå ......... . 
Del av Missionsoffer i Jkpg 
M. c., sparbössa ......... . 

I. K., Katrineholm ........ . 

O. P., Kingsburg, Ca!. .... . 
E. D., Gbg ............... . 

F. B., Sollefteå ........... . 

Höstoffret av och gm. Kine
sernas Vänner, Jkpg ....... . 

10:
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1508. 
löv\:). 

1610. 

1511. 

1512. 

1513. 

1514. 
1515. 
1516. 
:1517. 
1520. 
1521. 

15:22. 

1523, 


1524. 

1;32U. 
1531. 
1532. 
1333. 
1534. 
1535. 
1536. 
1537. 

1538. 
1539. 
1540. 
1541. 

1642. 
1.543. 
1544. 
1645. 
1546. 
1547. 
1548. 
1549. 

1550. 
1551. 

15ö~ . 

1554. 
1555. 

1557. 

155~. 

1559. 

O. P., Kingsburg, Cal. .... 
Visby Femöresförening, till 
evangelisation ............ . 
B. F., ~,min söndagsbössa», 
gm A. B., Skellefteå ..... . 
A. B., en liten blomma på 
Ida Stenbergs grav, gm d:o .. 
S. N., Uppsala, till d:o gm 
d:o ...................... . 

Koll. fr. Kinakretsen, Boden 
16/10 ..................... . 
T . S....................... . 

Till S. iVI. K. .. .......... .. 

E. O., FilJsta ............. . 

T. K ., Storbrännan ....... . 

J. v. }.JI., Sthlm ........... . 

Drefseryds Arb. fören., Bröt
jemark .................. . 
M. O., f',ilariestad, »Födelse
dagsblommop> ........... . 
Ostra Distr. av K. F. U. M., 
till 	 .Malte Ringbergs underh. 
»Till missionär \t\1ille Berg
lings underh. mecl 5 Mos. 
33: 3» ..................... . 

Ingeborgs Vänner, Katrine
holm .................... . 
A . K., Stensjön ........... . 

Luleåkretsen .............. . 

Koll. i ~1"ultÖsa ........... . 

A. ]., Kinnemalma ....... . 

Koll. i Storeg. el:o ........ . 

D:o i Essgärde, Husaby ... . 
A. J, d:o ................ . 
Koll. i Immanuelskyrkan, 
Lielköping ................ . 
D:o i Lundsbrunn ........ . 

Mfg i Götene ............. . 

Koll. i Häggum .......... . 

D:o i Immanuelskyrkan, 
Skövde .................. . 
E. P., Tidaholm .......... . 
Ungdomsf. i Madäng ...... . 
Koll. i d:o ............... . 
E. B., d:o ................ . 

Koll. i Fridene ........... . 

H. R., d :0, resebidr. ....... . 

Mfg , i Tibro, d:o ......... . 

F. K., d :0, till G. Carlens 
underh. . ................. . 
H. G., d:o till d:o ......... . 
Koll. vid syfören, i St. Skot
tek, Ulricehamn ........... . 
K. G. O., Mariestacl, födelse
dagsblommor ............. . 
»En länk» ................ . 
:",1. Ö., Stocksund, till Marie 
Linders minne ............ . 
»E tt kärlekens tack, den 25 

okt. 1926» ............... . 

L. M. F., gruppen, Hbg, koll. 
vid Ella Nilssons besök .... 
Vännerna H., »en blomma på 
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A. H., Ursviken, gm A. B., 

Skellefteå ................. 53:
K. K ., Björköby .......... :20:-

Kinakretsen, Lund ........ 1::>:
r,'f. H., Magra, en bIOl11ma 

på tant Rydbergs bilr ..... . 10:
E. E., Sthlm ............. . 20:-

Kinakretsen, Gbg, till G. Gocs 

o. C. G. Nordbergs underh . 593 :
E. A., Vetianda, »porto» '" .3: 
Koll. i Höganäs .......... . 80:
D:o i Missionshuset, Hbg .. 91 :55 

]J:o i K. F. U. K., Klippan 40:
D:o i FörsamI. hemmet, 

Alingsås ................. . 33:-

Askims Kyrk!. Syfören., till 

G. Goes underh. ........... 100:
r. '0l. .......... . ......... 5:-

Grebo Mfg ................ 100:
Tillägg till koll. iFörsa ml. 

hemmet, Alingsås, vid A. 

Bergs besök ...... ......... 16:
R. 	 C....................... :20:

Kr. lU,lU'i':(jU 

Särskilda ändamål. 
A. H-borg, till Elna LenelI 
att anv. en!. överensk. ..... . 
A. o. A. R, Duvbo, ti1\ r. 
Ackzells verks. i Tali 
H. N., »Tack», till Arne 
Bendtz för inköp av bibel
delar .................... . 
G. A., från barnens söndags
stunder, till barnh. i Sinan 
gm A. B., Skellefteå ...... . 
L. u., Sthlm, till Ivlaria Pet
terssons barnh. . .......... . 
E. N., till D. Nordgren att 
anv. efter gottf............ . 
G. H., Luleå, till medhjälpa
refonclen ................. . 
A. P., Klintemåla, till Maria 
Petterssons barnh. . ....... . 
Barnhemsvänner, Algarås, 
till d:o .................. . 
L. K., Klintemåla, tionJe 

från affären till d:o ...... . 

E. K . Asaka, till r. Ackzell 
att anv. efter gottf. 
H. L., Sthlm, till Maria Pet

terssons barnh. i Sinan ., .... 

L. 'N., Örebro, för bibelsprid
ning bl. flyktingarna ..... . 
Småskolebarn i Sävar till 
Tant Thyra, för en kinesfli-c
kas underh. gm S. H. 
Skolb arn i Väster~s, till Ma
ja Lllndmark för biblar åt 
barn i hennes a.rbete ....•.. 
IVI. S., Sthlm, till barnh . i Si
nan 
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15D3. D:o för kvinnoarbete i l\lien 
chih . o .. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Lll)"io 1\1. A., Sthlm, till ":\laria Pet
terssons barnh. o o o o o o o o o o o o 

1:')18. 	 S. F-m, "Anna Spi t"as minne 
tiil lidande barn i Kina» o o . 
Trtcksamhet o. Barmhärtig
het hos Marie Pettersson, Si
nan o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

;Ui26. 	 Ingeborgs Vänner, Katrine
holm, till r. Ackzel1 att anvo 
efter eget gottf. o o o o o o o . o o o 
E. A., Borås ~. till de nöd1. i 
.l'.ina o o o o o o o o o o,' o o o o o o o o "O 

)..3:28. 	 H. o. L. P .. 2:-, R. O., :3:-, 
R. O., :1 :-, H. J. 1:-, L. L. , 
~~:- o til l D. No rdgren att 
an\-". efter gottf. o o o . o o o o o o o " 
l. P ., Hasslerör till Maria 
lJetterssons barnh~ o o o o o o o . " 

1553. " Judiths minne » till Ebba Vi 
(\en att anv. efter gottf . o o o o 

nö6. ;1'1.. O., Stocksund. till :Maria 
Petterssons barnll. o o o o o o o o 

1:)66. 	 Till D. Norelgren; underh. ;1t 
bl ivande kineslärare eller ki
nespräst o o o o o o o .. o o o o o o o o "O 

1507. Till Thyra Lindgren, d:o o o 
13574. Koll. L. M..F., Alingsås, till 

'Maria Petterssons bamh. o. 
J.'')75. G. o. E. F ., till d:o o. o o o o. o 
n79 . D. P., Tingsryd, till r. Ack 

zell s verks. bland de fattiga 
l ;,)81. Barnhemsvänner, Algarås, 

till Maria Pettersso ns barnh. 
1:')82. E. o. E . A.. Alingså s, till D . 

Norclg ren att an\-". i arbetet 
efter gottf. .. o o .. o o o . o o o ... 
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Allmänna missionsmedel 10,707:60 
Särskilda ändamål 1,576: 75 

S:u under okt. mån. 1940 Kr 11.684: 35 

Jfed '(/a rmt ta el.: till 'ull r j,' g i'1.Iare .' 

»Gud vare Llck för ha ns outsägligt rik a 
gåva!)):2 Kor. 9 : 1;"). 

Missionstidningen 

Sinims Land. 

Organ för S"l'ns!w Jlissiol/t'1/ i !{il/u} 

utkommer 194 1 i sin 46:e årgång. 

Tidningen utkomm er m en 20 nummer om 
åre t. Den innehåller uppbyggel sea rtiklar , 
brev fr ån mi ssionärerna, berättel ser från 
missions fält et, meddela nden om hemarbetet 
uch missi"ons notiser fr ån olika fält. 

Tinningen kostar: helt år kr. 2 :50, halv:h 
kr. l :50, ett kvartal kr . 0:9°. 

Till utl a ndet kos tar den kr. y- pr å r. 

Prenumeration kan verlcotälla s på po.'it"en 
men ställer det sig fördel~ktigare för 1\'Iis~io
nen om elen verkställes på vå r Exp., Drott 
ninggatan .J.l, Stockholm. 

INNEHÅLL: 
Skaran som ingen kunde räkna - Marie linder. - Mjnneshögtiden. - Från Red . och Exp. 

- Valet av missionsförest.indare. - Från missionärerna . - Insänd litteratur. Hans 
Stjärna i Östern. - Försäljning - Redovo - Missionstidningen Sinims Land . 

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

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

Stockholm 1940. Boktr. A .• B. P. A. Palmers Eftro 
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Instundande adventssöndags evan
gelietext lyder så: "Jesus svarade: 
'Mitt rike är icke av denna världen. 
Om mitt rike vore av denna världen, så 
hade väl mina tjänare kämpat för att 
jag icke skulle bliva överlämnad åt 
judarna. Men' nu är mitt' rike icke av 
denna världen.' Då sade Pilatus till 
honom: 'Så är du dock en konung?' 
Jesus svarade: 'Du säget det själv, att 
jag är en konung. Ja, därtill är jag 
född, och därtill har jag kommit i värl
den, att jag skall vittna för sanningen. 
Var och en som är av sanningen, han 
hör min röst'." (Joh. 18: 36, 37.) 

Vi ha just passerat domssöndagen, 
som med sitt allvarliga budskap talat 
till oss. Människosonen träder fram 
såsom Konung för att döma all värl
den. Hur ha icke perspektiven tett sig 
skrämmande för varje hjärta, uti vilket 
dolda eller ideligen nya synder tynga. 
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Samvetet påminner om den rättfärdige 
Gudens rättighet att hålla räkenskap 
med den enskilde. Och dövas än sam
vetet både nu och då, komma stunder, 
allvarliga, livsavgörande stunder, då 
det åter mäktigt talar. Då bävar syn
daren för slutet och domen. J ag läste 
härom dagen i en daglig tidning vad 
en av de överlevande från Armasjärvi
olyckan skrev om sina minnen från det 
fasansfulla tillfället. Språket i beskriv
ningen var mycket :fritt. Han kom till 
ögonblicket, när han trodde sitt slut 
vara inne, ty han orkade ej simma 
längre i det iskalla vattnet. Då skrev 
han: "Då tänkte jag på mamma och på 
Gud, och så svimmade jag." - För den 
själ, som i ett sådant ögonblick hör till 
den genom Jesu blod tvagna skaran, 
bör tanken på Gud och hans rike ej 
bli skrämmande, utan fylld av salig 
längtan. 
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Adventstiden stundar. Kristus, vår 
Konung, nalkas. Låt oss tänka på ho
nom och hans rike. Det är det enda, 

som ger verklig lyftning i tillvaron för 
en kristen, som just nu lever i denna 

söndersargade värld. 
Kristi rike är ett verkligt konunga

rike, men ett andligt, överv;ärldsligt, 

som intet har.gemensamt med världens 
riken. Med köttsliga vapen krigas där 
'ej. Varför skulle han annars så utan 
motstånd ha låtit taga sig till fånga? 
(Matt. 26: 53) Det är ett sanningens 

rike, där icke våldet, utan kärleken här
skar, ett rike där Konungen mest tjä
nar. 

Kristi rike är icke av denna världen. 
Här gälla inga världsliga fordringar, 
ingen världslig m~ttstock; däri ligger 
,dess frihet från världen. Där finns 
ingen tidsbetonad ära och ställning. 
Dess , segrar äro ofta ,skenbara neder
lag,. :såsom dess största seger på kor
set. Dess.." äretecken te sig i världens 
,ögon som skam och smälek: kors, tör
nekrona, sår. Vill du härska i detta 
rike? Tjäna! Där finnas endast frivil 
liga, 'inga tvungna. Där finns rum för 
aHa, som höra till sanningen. 

Han är dock en konung, fastän ej en 
'konung sådan som judarna ville ha. De 

:förkastade Jesus, eftersom de icke 'be
gärde vad han hade: nåd och livsförny
'else, och eiftersom han icke hade vad 
·a'e 'begärde: Näring för högmodet och 
'det jordiska sinnet. - Men en konung, 
'sådan Gud ville ha för att framställa 
Tör ett förlorat människosläkte, är han. 

I "detta verkliga konungarike äro vi 
'kallcrdeatt bli undersåtar. I detta him
'meI-ska 'rike 'är vårt eviga hem berett. 
Denne 'konung, vår Herre Jesus Kris
tus, 'har :en :g.äng Kommit för att vittna 

för sanningen. Han kommer igen för 
att hämta dem, som tagit emot sannin
gen. Du och jag höra väl till den lyck
liga skaran? Gud give det! 

"Han kommer, vår Jesus, välsignade 

tröst! 
Den saliga dagen är nära, 

Då vi skola höra hans ljuvliga röst 
Och skåda hans anlete klara. 
Se, brudgummen kommer, upp, sov ej. 

o brud, 
, Tänd lampan och skynda att möta din 

Gud! 

Så ljuder den manande rösten. 


Minuterna ila, se, skuggorna fly, 

Snart natten, den långa, är ändad.. 


Där borta i fjärran ses morgonen gry, 

Den eviga dagen snart randas. 

Se, brudgummen kommer, upp, sovej. 


o brud, 
Tänd lampan och skynda att möta din 

Gud! 

Så ljuder den manande rösten. 


Ja, kom, Herre Jesus, kom snart, som 
du sagt! 

Din ankomst med fröjd vi förbida. 
Kom snart att förstöra all fiendens 

makt, 
A tt ensam på jorden regera! 
Välkommen, välkommen, vår Konung 

och Gud! 
Välkommen, välkommen, att taga din 

brud 
Till dig i den 'eviga glädjen!" 

(Uppåt 312: 1-3.) 

M a r t i n B e r g l i n g. 
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Elsa Engbäck 50 år. 

Fru Elsa Engbäck) född Engström, 
är född den 3 dec. 1890 på Ingarud i 
Hassie församling, Skaraborgs· län. Hon 
antogs år 1920 till missionär inom 
Svenska :Missionen i Kina och utreste 
för första gången till Kina 1921. Ar 
1923 ingick hon äktenskap med missio
när Nath. Engbäck, och 1927 kom mis
sionärsparet Engbäck åter till hemlan
det för semester. De återvände 1930 till 
Kina, där den andl~a arbetsperioden va
rade till 1935; då de av hälsoskäl nöd
gades resa hem till Sverige. På grund 
av att läkare bestämt avrått missionär 
Engbäck från att återvända till Kina, 
ha de sedan varit bosatta i hemlandet. 
För närvarande vistas de i Lindhem, 
Vedu1'l'L) där missionär Engbäck inne
har prästerligt förordnande. 

På fru Engbäcks högtidsdag vilja 
hennes vänner inom Svenska :NIissionen 
i Kina vara med bland dem, som önska 
henne lycka och välsignelse. Vi minnas 
med tacksamhet hennes insats i vårt ar
bete och äro glada åt den gemenskap, 
som vi nu känna oss stå i med tanke 
på familjen Engbäck. Blive högtidsda
gen rik på glädje och framtiden rikt 
;välsignad av Gud! 

iiiartin Linden. 

.f'"DÄ:N'. . .... ~ 

~ONOCMEXPEDmON' 

Bönemöten för Svenska Missionen i 
Kina. 

Tisdagsbönemötena i Betesdakyrkan, 
Floragatan 8, Stockholm, vilka hållas 
kl. 7 e. m., pågå t. o. 1n. tisdagen den 
10 dec.) då ett UlJpehåll göres till den q. 
Jan. 

De bönemöten som hållas på S JvLK :s 
expedition varje fredag kl. 2 pågå nu 
t. O. 1FL. (redagelL den 13 dec.) då ett up
pehåll göres till den 17 jan. 

Kinaiänkarna i Stockholm 

samlas på S. 11. K:s exp., Drottning
gatan 55, to-rsdagen den 28 nov. kl. 7 
f. 111. Alla varmt välkomna. 

Försäljning i Stockholm för S. M. K. 

Vi erinra om försäljningen, som an
ordnas på K. F. U. NI.) Birger Jarls
gatan 35 (ingång från Snickarebacken) 
onsdagen den 4 dec. Utförligare med
delande om den införes på sid. 247 i 
detta nummer av vår tidning. Besök 
fö-rsäljn7:ngen l Bed för den! 

Försäljning 

till förmån för Barnhemmet i Sinanhsien 
anordnas av syföreningen Ljusglimten 
å NIiss-ionshemmet) Duvbo, lördagen 
den 7 dec. kl. 5 e. m. 

Tal av hemmavarande missionärer. 
Alla välkomna! 

"Hans Stjärna i Östern". 

Vi äro glada och tacksamma för den 
hjälp, som vi redan fått med försälj
ningen av kalendern, men vi vilja ock
så meddela, att vi ännu ha kvar en gan-:
ska stor del av upplagan, och att vi 
gärna önska få den slutsåld. Kalendern 
har fått goda rekommendationer. lvfå 
Missionens vänner hjälpa oss att få den 
såld! 
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Missionstidningen Sinims Land. 
I förra numret av vår tidning med

delade vi, att vi på grund av ökade om
kostnader måste höja prenumerahons
priset med 2S öre tilt 2:50) och vi bedja 
HU våra prenumeranter uppmärksamma 
detta. Prenumerantsamiare erhålla som 
vanligt vart sFitte ex. gratis. - Bedjen 
för vår tidning! Hjälpen oss att få pre
nllmerctnter ~ 

.~ . !IoNt1D.EQNA· 

Ett förvandlat hem. 

Examen var över. Elever, som skulle 
ut på skolresa med sina lärare, och ~le
ver, som skulle återvända till sina hem 
söder om floderna i vårt distrikt, vand
rade på kvällen från vår »skolby» till 
n~lrmaste köping, där, vi skulle få sova 
under natten. Täcken, kläder m. m. kör
des på en vagn, som äldste \Vang sänt för 
att hämta sådant. Det var till hans hem 
vi voro på väg. Där möttes vi med god 
mat på kvällen och sovplatser för oss 
alla. Vi voro I8 personer, men mottogos 
med stor glädje och villighet. Då jag 
sade något om deras besvär för oss alla, 
fick jag svaret: »Det här är ju ej myc
ket. Efter stormötet hade vi 29 perso
ner här över natten samt körde dem vi
dare på stora vagnen dagen därp!'t, Det 
är ju Guds nåd att vi kunna ta emot 
och dela med oss, och det äro vi så gla
da och tacksamma för,» · Fru Wang ha
de haft sin minste sjuk flera veckor, 
och han var ännu klen, så hon måste 
bära honom nästan hela tiden vi voro 
där, men ändå visade hon bara glädje 
över att ha oss! Jag sade dem: »Ert 
hem är som en kristen gästgivaregård. 
Närhelst någon kommer, så ta ni emot, 
antingen det gäller att bjuda p~t mat el
ler bereda sovplats. Det ser ut som om 
familjen kunde tränga ihop sig hur 
mycket som helst för att bereda möjlig
heter att ta emot gäster.» Vid den ge:
mensamma aftonbönen satt fru \Vang 

med sin klene gosse i famnen. Hela fct
miljen och alla gästerna voro samlade. 
Och så är det alltid där i hemmet, niir 
man än kommer dit. Även de barn som 
ej börjat skolan äro med och kunna 
sjunga flera sånger. (Hemmet har ju 
förutom äldste \-Vang också hans bror 
med familj, varför det är 9-IO barn i 
»familjen».) 

Efter aftonbönens slut sutto lärarna, 
iildste \Vang samt jag och språkade li
tet. Då sade Wang: »Var finns en så
dan kärlek som hos en mor? Hä r P~'l 

jonlen finns ingen kärlek, som så åter
speglar Guds som just en mors kärlek. 
Tänk, vilket tålamod hon har med sina 
barn. om de äro olydiga, om de äro 
sj lika, vad det än gäller, nog r~icker hen
nes kärlek till.» - :Mina tankar fort
satte i ensamheten litet senare i samma 
ämne. Nog hör man sådant i våra län
der, men "här var det en f. d. hedning, 
som talade så - en, vilken fdn barn
domen varit van att se ned pil kvinnan. 
Nu hade han fått en ny blick på k\-in
nan, emedan han lärt känna Gud och 
Bibeln, som kan förändra och omskapa 
fäderneärvda tankar och seder! 

,Mina tankar gingo tillbaka i tiden 
omkring 20 år. Hurudant var då detta 
hem? Hedniskt, med det typiska heCl
niska hemförhållandet (undantag fin
nas, men äro sällsynta). :Mannen styr
de sitt hem genom att befalla hustrun 
vad hon skulle göra, och om hon ej lyd
de fort nog, hlev det förbannelser och 
gräl. 'l'den då lydde hon - av fruktan. 
Det var på den tiden då de voro unga 
och nygifta - således den tid, da det 
skulle vara »ett nygift, Iyckl igt äkta 
par» i hemmet! - Tankarna gingo 
vidare och stannade vid förhållandena 
för omkring 10 år sedan. Äldsten 
satt en dag hos missionären och ta
lade om sin hustru, bad om förbön 
för henne. »Det är så ledsamt 
hemmet. För lydde hon. när )ag 
hefallde, ty hon var rädel, när jag' 
bannade henne. Nu, när jag tror pa 
Jesus, kan jag ej tala så till henne som 
då - och därför bryr hon sig ej om att 
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göra som jag ber henne. Hon blir för
argad över bröder och systrar (krist
na), som komma till hemmet, och vill 
ej ha besvär med att göra i ordning för 
dem. Bed att hon må bli frälst, och att 
vi gemensamt må kunna tjäna Herren 
i vårt hem.» 

Hustrun blev förändrad - blev en 
kristen, och för några år sedan blev 
hon genom dopet upptagen i församling
en. Nog var hon strålande glad den da
gen - men jag tror att hennes man var 
lika strålande glad! »Nu kunna vi ge
mensamt tjäna Herren - gå samma 
väg - vara ett hjärta för Herren!» Det 
var hans stora glädje. 

Från den tiden har det blivit bådas 
gemensamma glädje att få göra vad de 
kunna för Herrens tjänare, som resa 
förbi, likaväl som för alla andra krist
na och elever i I\!Iissionens skolor. Är 
iildsten borta - vilket han kan vara 
flera veckor i sträck för att tjäna Gud 
på andra håll - S~t är det fru \Vang 
som tar emot och visar samma g~istfri
het, låter spänna för vagnen och skjut
sar dem som äro trötta och behöva åka. 

Så (hir gingo mina tankar på kvällen . 
tillbaka i tiden och stannade sedan vid 
förhållandena nu. Och jag måste tacka 
honom, som är mäktig att göra sådana 
under med människors barn. När hans 
kärlek kommer in i hjärtat, förändra
des först far, sedan mor och slutligen 
hela hemmet. Nu råder kärleken där. 
Inte bara kärlek familjemedlemmarna 
emellan, utan också kärlek till allt Guds 
folk, till allt Guds verk. »Förr» och 
»nu » i den familjen är såsom två skilda 
yärldar. Vi tacka för det hemmet, och 
vi bedja Gud om många sådana hem, 
fyrbåkar som sprida ett klart ljus i den 
mörka hedniska omgivningen. Gud för
mår göra sådana under. Bed med oss 
därom! 

Ingeborg Ackzell. 

Från Ishih, Sha 
:Missionär S ellrid Eriksson skriver 

från Ishih den 9 aug. bl. a.: 
Vi ha inte haft några planer för i 

sommar. Lika vis st som Yl kände att 
vi skulle resa bort förra sommaren, 
lika säkert kände vi det vara Guds 
vilja för oss att stanna hemma i 
sommar. Nog för att vi smått avunda
des Lisa Gustafsson, n~ir hon styrde ko
san ned mot kusten, men det göra vi 
inte nu. Hennes långa inresa återstår, 
'medan vi däremot äro hemma . Det ~iro 
vi så tacksamma för just nu, ty det häll

foto: L. Gustafsson. 

l Gatubild från Ishih. 

regnar, och den som varit här ute vet 
vad det vill säga. Det har varit ·~n ovan
ligt regnrik sommar, och som följd där
av har det ofta varit avbrott i trafiken. 

Det var gott att Lisa G. fick komma 
till kusten, ty hon var S;l slut i vår. 
Hon har ett krävande arbete i skolan. 
Skol verksamheten får vara till välsig
nelse. Församlingen rekryteras till stor 
del genom dem; som ha gått eller gå i 
våra skolor. Det är ett sående på en för
hoppning, men ett sående som ger sköre.!. 
Runa Hägg har tillbringat sin första 
sommar på fältet i Chiehhsien. Det är 
gott för henne och för oss alla, att det 
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yari t en sval sommar. Det har visser
ligen vari t heta ryck ibland, men ej 
långa eller svåra. Nu är tiden för »sto
ra hettan» just över, och efter den blir 
det inte så svårt, även om det skulle bli 
klart väder. Häftiga temperaturomslag 
ha inträffat. Sigbrit, som alltid hittills 
varit frisk som en nötkärna, blev för
kyld och fick feber för ett par veckor se'
dan. Det har hållit i sig ~tnda tills nu. 
Nu är hon snart bra igen. Hanna och 
lillan voro bjudna till Chiehhsien och 
skulle fara, men så blev just lillan feb
rig, och färden måste inställas. Passen 
hade vi redan fått. Kanske de fara nu, 
då Sigbrit är kry. Hanna har knappast 
varit utanför stadsporten på ett helt år, 
så hon borde få komma u t och röra på 
sig ett slag. 

Till' stormötet i Linchin i slutet av 
juni reste jag och ett par diakoner här
ifrån. Församlingen i Linchin har i 
flera år varit ett stort glädjeämne. De 
kristna l}a gruppvis gått ut för att föra 
evangeliet· till hedningarna, allt frivil
ligt. 30:-40 personer ha döpts varje år 
där de sista åren. N1ånga duktiga ledare 
finnas där ock. 

Under senhösten ämna vi att under 
en kort tid ha en bibelskola, isynner
het för sådåna, som sedan vilja ägna 
sig åt frivilligt evangelistarbete. Hjälp 
oss att bedja för dem! Det är så många 
som skulle kunna bli goda själavinnare, 
om de bara fingo sina ögon öppna för 
nåden och plikten i samband härmed. 
- Söndagsmötena äro vanligen väl be
sökta. Ofta är det stora kapellet fullt. 
:Men nöjda äro vi ej. Vi längta och 
bedja om större ting." Ack, att Gud finge 
komma med tider av vederkvickelse 
över denna församling! 

Vi tacka Gud för goda medarbetare. 
Särskil t ha vi en god man i Chang 
Tung-shun, f. d. lärare i evangelist
seminariet. Han är en man med herde
hjärta. Igår kom han hem från en två 
veckors tur norrut. Då andra tycka, att 
det är för hett att vara i farten, re'ser 
han omkring och leder möten och kurser. 
Han är en verklig skatt. - Två unga 
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män härifrån, Chung Te-fu och Chao 
Cheng-hsiang, resa till Tenghsien för 
att där fortsätta sina studier den 20 

dennes. En är evangelist och den andre 
lärare här i gosskolan. Båda ha gått 
igenom evangelistseminariet i Yun
cheng förut. 

Insänd litteratur. 
EN lHISSIONARS DAGBOK. Av 

Evelyne Blomdahl. Svenska Alli
ansmissionens Förlag, Jönköping. 
210 S. Pris kr. 3 :75· 

»I\1issionärerna ha en otrolig förm~l
ga att hålla ut», så har det sagts, och 
att det ~tr sant visar innehållet i denna 
dagbok. Dagboksanteckningarna börja 
i sept. 1927, då författarinnan och hen
nes man såsom n)~gifta kommo till sin 
station och mottogos av de kristna samt 
av stadens ämbetsmän. De ljusa och 
glada erfarenheterna övergå emellertid 
snart till orostidens och krigets hemska 
upplevelser. IVIissionärerna blevo miss
handlade och i oktober I928 blev man
hen dödad av rövare. Författarinnan 
fortsatte dock sin gärning under stra
patser och svårigheter av olika slag. 
Boken rekommenderas varmt. 1I1å den 
få väcka förbön med tacksägelse för 
missionärerna och deras gärning! 

lvI. L. 

iVAR OCH FJARRAN. Julnummer 
1940, utgivet av Kvinnliga Mis
sions-Arbetare, Birger Jarlsgatan 
67, Stockholm. Pris kr. I :25. 

Denna jultidning kommer i år i en 
ny dräkt: Formatet är ej riktigt det 
vanliga, och omslaget är tryckt i fyra 
färger efter original av Helge Arteli us. 
Innehållet är mycket gott och illustra..: 
tionerna synnerligen vackra. Den nya 
dräkten betyder alltså icke att man be
höver vara tveksam i fråga om att re
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kommendera När och Fjärrans julnum
mer. Nej, må julnumret finna många 
läsare och liksom föregående år bli till 
glädje och v~i.lsignelse för många~ 

Jl1. L. 

! SKORDEFOLKETS SPAR skild
ringar och erfarenheter av Helgel
seförbundets missionärer i Kina 
och Afrika under 50 år. Helgeise
förbundets Förlag, Götabro, Har
demo. 178 sid. Pris: häft. 2 :-, 

kart. 2 =50. 

Ett halvt århundrade har gått sedan 
Guds kallelse kom till Helgelseförbun
det att upptaga mission i Afrika och 
Kina. :NIånga ha hörsammat denna kal
lelse och gått in i uppgiften. Under 
årens lopp ha många också kallats till 
högre tjänst, och ej få bland dem fingo 
under boxarupproret i Kina hastig 
uppbrottsorder. En fröjdefull skörd har 
föl i t efter tåre- och blodssådd. Nu ver
ka . ej mindre än 30 av förbundets mis
sionirer i Afrika och 34 i Kina. Deras 
berättelser om Guds underbara gärnin
gar maria till tack samt uthållig förbön. 
:Många och djupa vatten ha Guds tjä
nare fått genomgå, men ingen av dem 
har stannat i missmod. Tron har IJurit 
och fört till ny seger. De tvenne över
blickarna av arbetets utveckling på hI
ten i Afrika och i Kina ge en god bild 
av det vittomfattande och ansvarsfyllda 
arbete, som en liten handfull Herrens 
tjånare på hans order gått in uti. Kar
tor över missionsfälten saknas dessvär
re. F ör mi ssionens vänner, som önska 
skaffa sig detaljkunskap om Helgelse
förbundet, rekommenderas varmt denna 
bok. 

NI. B. 

Försäljning. 
Syföreningarna i Stockholm för 

Svenska 'Miss ionen i, Kina anordna ons
dagen den 4 dece111 ber försäljning) till 

förmån för Missionen, pä K . F. U. il1:s 
lokal) Birger Jarlsgatan 3S (ingång 
från Snickarebacken) . Försäljningen 
börjar kl. 10,30 f. m. Andaktsstunder 
hållas kl. 12 m. och 7,30 e. m., kl. 12

talar komminister Johan !-foft och 7,3° 
missionär Carl-Gustat iVordberg. 

Gåvor, ä ven in natura, mottagas tack-
samt under nedanstående adresser samt 
på S. j}1. K:s exp.) Drottningg. 55. Vi 
bedja i detta sammanhang att särskilt 
få påminna om burrh/') som på grund av 
ransoneringsbestämmelserna särskilt be
höver ihågkommas och som förest~tS av 
fnlt Olga 11agnusson. 

Doktorinnan 111an:a Berg) Hantverkare
gatan 28. 

Fröknarna ilf. och N. Ca"l'alli) Öster

malmgsatan 72, 4 tr. 

Fru Bell Fries) Sol täppan, Storängen. 

Fru Hanna Hallström) Odengatan 26. 

Fru Judit H ög1na'l1) Drömstigen 28, Ap
pelviken. 

Fru 111ina Johansson) Auravägen 10, 
Djursholm. 

Fru Olga l11agnusson) Garvare Lundins 
Gränd 3. 

Fru J.l1ary von Jlfahnborg) Engelbrekts
gatan 13. 

Fru Beda RedelI) Hälsingehöjden 9. 

Fröken ThYTa Sandstedt) Vesslevägen 
40, AJsten. 

Fröken Sigrid Sucllsdorff) Igeldamms
gatan 16. 

Överstinnan Louisa Tott-ie) Storängen. 
Fru Karin -VVennerström

J 
Lidingö. 

Gåvor avsedda för »Kinalänkarnas 
bord» mottagas på S.M.K:s exp., var
vid särskilt bör angivas, att gåvorna 
äro avsedda för detta bord. 
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Hans Stjärna i Östern. 
37:e ärg. 

Redigerad av JJartill Lindhl.. 

Inl1eh ~l Il sförteckning : 

Eder är född Frä lsaren . Av missions
föreståndare Er'i/~ F al/u . 

V ih mission s grundläggare och förste 
111issjonsföres t~mdare. Av doktor Karl 
Fries. 

Hjärtan som bngtande söka . Av apo
tekare Karl Nilem·lls. 

»}.\ra ske Jesus'» Av fru I-lannCl Eri!~s
son . 

Guds härlighet. Av fröken Lisa Blom. 
Reskamraten. Av missionär Carl F. 

Blom. 

En samtalsstund. Av fröken Ingeborg 
Ackzell. 

~'[ina erfarenheter vid pånyttfödelsen. 
Av pastor Petrus Hs/. 

Sa talade Feng Y-hsiang. Av missionär 
August Berg. 

»1 världen liden I betryck. » Av fröken 
Dagn"y lVordgren . 

Innanför lås och bom. A ,- missions
sekreterare klartiu Bergling. 

Predikobön. Av Esa'ias Tegner. 
Ett bröllop. Av missionär Gösta Goes. 

Till tj~lnst för ljusets rike~ Av missions
föreståndare 111art/n Lhlden. 

Det kommer en dag. Av pastor Sam 
Per'man. 

Rekvireras från Svenska :Mi ss ionens 
i Kina Förlag, Drottningg. SS, Stoch'
hol111. Pris häft. I :50; kart. 2:- ; 
klotb. 3 :-. Vid köp av minst S ex. 
lämnas 25 % rabatt. Ej fraktfritt. 

Missionstidningen 

Sinims Land~ 

organ för S,' easka NI issionen i Kina , 

utkommer 194I i 'sin 46:e årgång. 

Tidningen utkommer med 20 nummer om 
å ret. Den innehåller uppbyggel seartiklar, 
brev från mi ss ionärerna, berättelser från 
missionsfältet, meddelanden Om hemarbetet 
och missionsnotiser från olika fält. 

Tidningen kostar: helt år hr. 2 :50) halvår 
kr. I :50, ett kvartal kr. 0:90. 

Till utlandet kostar den kr. 3: - pr å r. 

Prenumeration kan verkställ as på poster. 
men ställer det sig fördelaktigare för :Mis~io
nen om den verkställes på vår Exp., Drott
ninggatan 55, Stockholm. 

R edaläionen, 

INNEHÅLL: 
Han kommer, vår konung - Elsa Engbäck 50 år. - Från Red. och Exp. - Från missio ~ 

närcrna. - rnsänd litteratur. - Försäljning . - Hans Stjärna i Östern. - Missionstidningen 
Sinims Land. 

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

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


Stockholm 19!O. Boktr. A .-B. P. A. Palmers Eftr. 
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ANSVARIG UTGIVARE: - M. LIND)!!\: > 

HERRENS JESQ UPPENBARE~SE. ' 
'Av F. ' Hammarsten. 

»I som utstån lidanden ,fån hugnad 

tillsammans med oss, när Herren J e
sus uppenbarar sig från himmelen med 
sin makts änglar, 'i lågande eld', och 

låter straffet drabba dem som icke 
känna Gud, och dem som icke äro vår 

Herre Jesu evangelium lydiga. Dessa 
skola då bliva straffade med evigt för
därv, bort undan Herrens ansikte och 
hans överväldigande härlighet, när han 
kommer för att förhärligas i sina heliga 

och visa sig underbar i alla dem som 
hava kommit till tro.» 2 Tess. I : 7 - 10. 

Vad det evangelium, som nu så fritt 
ljuder i världen, en gång kostat min 
Frälsare, viiI jag aldrig förgäta. Det 
kostade så mycket, just därför att det 
skulle bliva ett fritt -evangelium till alla 
människor. Det skulle komma till varje 
hjärtedörr, oberoende av vad som 
bodde bakom den dörren, och bju.da 
försoning med Gud. Det skulle icke 

behöva ,fråga sig för efter den männi

skans värdighet, till vilken det kom. 
Därför kostade detta evangelium Gud 

hans ende son, söm på förbannelsens 
trä bar all världens synd. Ä ven till din 
hjärtedörr har evangelium kommit. 
Förstod du vad det gällde, nämligen 

din eviga -frälsning eller din eviga död? 
Fattade du verkligen; att den evige 
Guden, han som en gång måste döma 
över ditt liv, ,bjöd dig utan penningar 

o::h för intet frukterna av sin sons lyd
nad och marter. Förstod du det och 
kunde ändock hava mod att stänga ditt 
hjärta? Säg, kunde du det? Nåväl, Gud 
hämnades icke, uta'n i stället kom han 
ännu en gång, ja åter och åter igen till 
S2.mma dörr från vilken han blev bort
visad och bjöd. dig frälsningens gåva. 
Säg, vill du, kan du, ännu en gång visa 
l:onom ifrån dig? Förstår du icke, att 
om du än fortfarande föraktar Guds 
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eva~\um, ha.l}s ,dom bliver r~ttvis 
~ven , . öv~r dig? Din skuld ligger dig 

ick~ ·~.~~e i 'vä~:~? ty J~sus b~r.. de.~ 
på ko,fs~t. Nej, fJln du ~n gång dömes,
b~ir din dom denna': Han föraktåde 

.,~angelium, ha~kände icke Gud,han 

skall .lida. straff, evigt fördärv från 
~errens ansikte och hans k~afts härlig' 
het. Men huru mörkt kan det rUm vara, 

som icke upplyses av Herrens ansikte, 
huru .nattsvart den ort, dit hans krafts 
härlighet icke når? Denna värld kan 

väl kallas mörk, och likväl leva vi, 

röras och hava varelse i en Gud, som 

uppfyller världen med sin nåd. Men 
huru mörk den evighet blir, från vilken 

Herren vänder sitt ansikte, anar ingen. 

Varje , afton, då solen sjunker vid 
horisonten, vill Gud erinra dig om vik
ten av att räddas ifrån det mörker, som 
icke genombrytes av strålarna från 
rättfärdighetens sol. Lyd Guds kallel 
se! Det första lydnadssteget är att gå 
till nådastolen med din synd, det andra 
att tro på Jesu blods kraft att rena dig. 
"Se, jag står för dörren och klappar; 
om någon lyssnar till min röst och 
upplåter dörren, så skall jag gå in till 
honom och hålla måltid med honom 
och han med mig." 

Vaknen, väktarropen kalla; 

från murens tinnar högt de skalla: 

Vak upp, Jerusalem, Guds stad! 
Midnattsstunden nu är inne, 
från Sion slummerns makt försvinne, 

I visa jungfrur gån åstad 

med tända lampors ljus 

ur edra tjäll och hus! 
Halleluja! 

O fröjd, helt när 

B r u d g u m m e n är, 
. den efterlängtade är här. 

LA.NO ; . ; 10 de.e. 1940 

Dyre Mästare, jag. igenk',nner; kIap
. ·pandet . ~v . di,~ han,q p~. m,i,tt !tjärt!i; 

1,tOl1l, 9 Jesu, bliv 'mfg n~r,- låt ..mig bliva . ~ 
där du är! Amen~ 

(Ur ' »)Dagliga betraktelser,.?» 

.!"CAN. . .. ........ ~ . 


~ON~rxPl:D~~ 
Bönemötena för S. M. K. 


i Stockholm pågå i BetesdakYl:kah, Flo

ragatan 8, t. o. m. 6sdagen den 10 dec. 

Dessa möten, vilka som bekant börja 

kl. 7 e. m., upphöra sedan över julhel

gen, men börja åter tl:sdagen den 

14 januan:. Fredagsbönemötena på 

S. NI. K:s expedition, S0111 hållas med 

början kl. 2 e. m., pågå t. o. m. lreda

gen den 13 dec.} varefter uppehåll göres 

till fredagen den 17 januan:} då de 

åter börja. 


»Bedjen oavlåtl-igen. » I T ess. 5: 17 · 

Försäljningen i Stockholm. 

Försäljningen för S. :M. K. den 4 


dec. inbringade till v~lr stora glädje 

netto mera än 5.660:- kr. Denna sum

ma är över 400:- kr. mera än vad 

förra årets försäljning inbringade. Vi 

tacka varmt alla dem, vilka bidragit 

till det goda resul tatet. 


Kinaiänkarna i Stockholm 

samlas ännu en gång under detta 

;lr. Det sker på Svenska i\1issionen s i 

Kina expedition. Drottninggatan JJ, 


torsdagen den I:l dec. och såsom vanligt 

kl. 7 e. m. Denna gång medtaga de olika 

del tagarna något såsom bi el rag ti 11 trak

teringen . Varmt välkomna ~ 


Trettondagens möte. 


Svenska Missi onen i Kina hoppas att 

iiven kommande Trettondedag Jul få fi~ 

ra missi on sbögtid med sparlJössetöm

ning och offerinsamling i Betesdakyr

kan. Floragatan 8, kl. '[ I f. 111. 


Vi anbefalla denna missionshögtid åt 

missionsvännernas h~tgkomst i förbön. 
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"Hans ,tjärna i 'Österh." , 
TiJJ aHå dem, som köpt vår missions

kalender och hjälpt oss' med försäljnin
gen, framföres härmed ett, varmt tack. 
Må Gud v: äl~igna var ,pch(!n för denna 
värdefulla hjälp! Ännu' hå vi emeller
tid ganska mång~ ,exemplar kvar, och 
det vore en stor hjälp för Missionen om 
upplagan bleve slu'tsåld; Vi ärödärför 
tacksamma för rekvisitioner äv~n i fort
sättningen och hoppas att våra vänner 
allHort skola hjälpa oss. Kalendern 
lämpar sig bra såsom julklapp. Köp 
de'n själv och giv den åt andra! 

U ppmuntrand,e erfarenheter 

Tagen väl i akt vart lägligt 
tillfälle.» Ef. 5: 16. 

Vi fråga: Hur skall det bli för värl
den och missionsarbetet? - Underliga 
och underbara ting hända dessa dagar. 
11å Gud ge oss nåd att se och förstå i 
vilken fruktansvärt allvarlig tid vi le
va! Vi kunna ej hindra något att ske, 
men vi kunna vara trogna, och vi kun
na rädda själar. Herrens röst kommer 
till oss: »Tagen väl i akt vart lägligt 
tillfälle». 1\!Iå ,-i vara Jesus trogna, till 
,dess han kommer, samt söka rädda, vad 
räddas kan, innan det blir för sent! 
»Natten kommer, då ingen kan verka.» 
Joh. 9: 4· -- Fälten härute vitna till 
skörd. 'Mycket blir förlorat, om skörden 
får vänta. Därför, bed om arbetare för 
skörden! Vi äro allt för få. Och för oss 
fa - bed att vi må få nikl att taga väl 
i akt vart lägligt tillfälle! 

Gud har givit oss mycken uppmunt
ran under vårens dopkl asser och stor
möten. Ater och åter få vi se, att verket 
ej är förgäves. - En ung kvinna, maka 
till en tjänsteman här i staden, blev 
döpt. H on avlade ett härligt vi ttnes
hörd, som blev mig till stor hjälp. För 

' . I' .\

över tre år sedan blev jag tillfrågad,. 
om jag hade någon ' medidn för bröst-' 
bölder. Det var ~n ' ung kvjnna, som fÖtt 
en son och leq förs~räck~igt. En av l~~ 
rarinnorna och jag gingQ <J,it,. och då 
träffade jag denna kvinna för första 
gångeh. Hon hade aldrig hört om Jesus, 
och m~nnenvisad~ sig ej just vänligt 
stämd. Han ville ha hjälp för hustrun 
men ~j evang~:dium. Den medicin, som;, 
vi använde, hjälpte . ej lUycket, och efter' 
någon vecka, under vi lken vi d~g-ligen 
gingo dit, sände mannen bud hit, att vi 
ej behövde komma mer. Jag tänkte, att 
vi fått arbeta förgäves. Men det var ej; 
så. Hon berättade nu, att från de da
garna hade hon fått djupa intryck, vil
ka aldrig lämnade henne. Det var ej så 
mycket ,rad vi sade som gjorde intryck, 
utan en traktat, som vi lämnade henne 
och som innehöll en betraktelse överor
det i Luk. IS: ID: »Likaså bliver glädje 
hos Guds änglar över en enda syndare, 
som gör bättring». Denna traktat vann 
henne för Gud. Hon k~inde. att hon var 
en syndare som behövde göra bättring. 
Ordet lärde hon sig utantill, och hon 
har sedan aldrig glömt det, fast hon ej 
förrän det senaste året börjat komma til'l 
mötena. I sanning: Ordet återvänder ej 
fåfängt. Sin man har hon fått med på 
vägen; han är nu sökare. Han kom
mer nästan dagligen till vår äldste här 
för att få samtal med honom. 

Det är underbart att få se. hur Gud 
söker dem alla på olika sätt. 'Inte få vi 
se skarorna komma, inte är det mäktigå 
väckelser, men dock växa församling
arna. 77 personer ha blivit dopta, och 
efter stormötet uppe i I-chuan bland 
bergen, där det finns mellan 20 och 30 

sökare, blir det omkring 100, som döpts 
i vår. Huru skola vi kunna hjälpa dem 
sedan? Det ~lr den stora svårigheten 
med S?l få arbetare. För sommaren ha 
vi planerat sommarmöten pa många 
platser, fler kvinnokurser samt sommar
skola för barn här, men n;tgra kurser 
måste vi stryka av brist på arbetare. 
Jag ville gärna till hösten arheta uppe 
hland bergen i norra Hancheng distrik
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te't-. . ; p~r: fi~ns d~t så4atl hting~,roch 
, 01 \" 0 , , - ' . . . " _ , " .

tÖT..S4· 'eftet GQtis' ::ord~';',sk många -sö!;<are 
och; st'r)T~åtl-ga,' ' ~'-:'~g'a ·· ~örsa~H ugsrn'ecl-' 
lei;i1t1)~r, ~s.0l!r :behövå~'hjälp. OCk,så l-iär i 
Hoyci.I;l,gdi-shikt~fh:a ,ri"red'an lovat :håna 
flera'1<v'innoktirset fiJf'hosteni och dem 
täraä Astdd'·LOfgren 'haha öm. 'D6cI<, 
det' bHr s,å·Sälr;u(·~;asQnl \·ipIarierä: Det 
ji~ sBi~ai~a- t.6i~~#~il'n~~t;. ' ?c~. ' vi f ~lg!t 
in ' ,i de -\.1ppgifteJ,' som ,Iaggas, 'ti'llrätta 
för 'osS : : ', €H~' det ~l~ ' ~:('l~ri ~~0l!:, ~; i :iänkt 

" ; I . ' • I . . ~ , . 

Guds godhet , und-er sommaren. 

U tdrag ur pri·vatbrev från Lisa Gus
tafsso11~ skri~'et i PeitaihoII/8. 

Det ärsönclags e. m. Allavda mid,- , 
dag, ,men, jag kunde _ej :5<qYL,l,-:.pch b~slöt 
mig:'då för att· i stäJ1et sprakap1ed dig: 
Det är vår sista ·sönd-ggihär i Peitaiho 
och mina tankar,'gfiti4lbåka , till de 7 
söndagar) ~om vi yarit här och veckor
na ,emellän ,dem: ,Hela mitt hjärta ärså 
fulH av. tacksamhet , till Herren, som 

. .. 
I j , 

i. 

Badstranden 

oss det, Rika tillfällen ha vi överallt 
och frihet att arbeta. NIotståndare ha 
Yi nog också samt sV~lrigheter, och stri
elen blir ofta hård. Vi behöva mycken 
förbön. 

C nder yårens stormöten offrades om
kring 1000 dollar, och clet prisa vi Gud 
för. Jag hingtar efter den dag, då för
sam lingarna skola bli,'a helt sj~iIvunder
hållande. Det skulle hliva dem själva till 
stor välsignelse. Paulus nit~ilskade för 
de troendes berikancle, och ledd ay An
den skriver han: »Vad jag åstundar är 
sadan frukt därav. som rikligen kom
mer eder sjä lva till godo.» Fil. 4: 17· 
Herren förm~lr göra det. 

:Med vann h~iJsniI1g till alla, som bed
ja för oss. 

Hoyang den 30 maj 1940, 

Ida Södel'be7'g, 

i Pt'ifaiho . Foto : o Carlen 

ordnat allt så väl. Han ledde oss ut 
från inlandets öken till de friska vatt
nen h~ir. Han utsåg denna v iloplats i 
sin stora kärlek och har sedan dag för 
dag bara ökat si n godhet mot oss. 

Vi bo så underbart härl igt med den 
yackraste utsikt s ~l" ä l över havet som 
över det väjodiade, gröna land~kapet . 

I nga gråa, trista murar skymma utsik
ten, SOI11 är fri, fri S~t långt ögat kan se. 
Och det ger s rlclan viIa å t si nnet. Vi, 
som i inlandet alltid ~tro så in st~-i.ng-da 
bakom clessa murar ~ Den fri ska sal t
mättade ha"sYinden har jag druckit in 
och jag har k~int hur den renat lungor 
och hj ~i rta och sopat ut allt inlands
damm. som rlLl under 5 års tid, sedan 
jag sist såg Jia yet. hunni t samla sig. 
Och baden i det salta, grönskimrande, 
ha,-et , huru ha de ej st~irkt och förn.vat ! 



Det b~!?ta :nämrier j'ag;dock tillsist': Ge
n1enSk~peIl med ' aridra :kära Guds barn 
och att få sitta ner och dricka ,in Guds 
) i vgiyande och förnyinde ' ord så rikt, 
som h~r·hjudits. Det här· givit ny kraft 
och ny frimodighet till· att gå in under 
arbetsuppgifterna med· glädje igen. Vi 
äro ju här för att i Jesu efterföljd bära 
korset, men så glön1.ma vi vem som gi
vit oss' det ochkri.ota istället för att 
tacka för' nåden han beskärt oss. r..'led 
Guds nåd vill jag gå tillbaka till Ishih 
och i hans kraft lätta under och bära 
bördor och .älska, älska alla, både kine
ser och »öbor». 

Jag har fått sådan pr'aktisk undervis
ning i kärleksutövning 'av ' de båda ka
ra, som öppnat sitt hem fÖf'Estrid S jö
ström och mig tmdcr denna sommar. 
H~ir kunna de si tta i timtal och satntalå 
med dessa envisa, ledsamma förs~iljare 
av kinesiska kuriositeter. som andra vi
sa på dörren med otålighet. ?-'I[en' de taga 
sig tid att tala, och de tala med dem 
om deras odödliga själar, och så bjudas 
de på the med en god bulle eller kaka 
till. En annan gång bjudes kansk en 
trött, svettig ric1<shakuli på. -c.~t stort 
saftigt päron eller äpple. Såda:n ' prak

tisk kristendom. talar till kulins hjärta, 

men ock till deras, som bo i deras hem 


• och få röna så mycken kärleksfull, ut 

givande hjälp på alla vis. Ja, så har 

Herren slösat sin godhet och visat att 

han u.nnar sina tjänare gott. 

l\1ed glädje går jag nu tillbaka till 
g;irningen. Vari den kommer att bestå, 
det vet Gud. Det är tal om att våra 
skolor ej skulle få öppnas i höst, och 
det är naturligtvis ett stort böneämne 
för oss. Det skall hli roligt återse min 
lilla kamrat igen och så ~lter gemensamt 
få leva v~1rt liv i Ishih till hjälp för de 
d\ra d~ir. 

Fröken Astrid H åkmisson skriver. i 
hrevav. elen 6/8 från Chefoo, bl. a.: 

Tack för edra kärJekstankar och alla 
förböner. som jag varit föremål för! 
Herren har hjälpt igenom dessa 2 1/2 

år. Nog hade varit prövande. på må.nga 
sätt, och 'nog har 'det .v?-rit ! nöd . av 
mångahanda slag, men Jesus har alltid 
varit så nära .. Jag har .fåt ,L'Se..., h~r ,.t~uU
ständigt oduglig jag varit och fortfa
randeär, men inte bara det utan. också 
huru stor Herren Jesus är och huru 
barmhärtig han är. 

Då jag tänker' tillbaka på tiden hos 
min älskade 'lilla Kina-mamma ' (fru 
Gerda CarJen), fylles jag av djupaste 
tacksamhet till Gud och människor. 
Herren gav n~ld utöver nåd. Inte kan 
jag tacka Gud nog för , att han under 
dessa svåra år gav mig e tt l11.odershjäl' 
ta ' hal: ute 'l Kina an . Ack, att jag ba
ra varit en ha ttredotter ~ 

D et hlevett hastigt uppbrott, och det 
var nog det all ra h~ista. Det kändes ner 
i de djupaste hj~iiterötterna att skiljas 
fr ån min älskade' tant Gerda och från 
allt, smil jag blivit van vid under min 
tid där. 11en jag är Sfl innerligt tack
sam" till Gud, att tant Gerda fått Elna. 
Lenell, som ' ~ir så duktig, till kamrat. 
Och .jag ~ir övertyo'ad om att de två 
skola. hli fyckl.iga tillsammans, liksom 
tant o~h - j ag~ vC!-ht ·det. 

N i ma. t 0, att Clet var roligt att i fem 
dagar få gästa de kära vännerna Ake 
och Frances Haglund och få sola sig i 
deras lycka . Och, kunna ni föreställa 
er, hur det kändes att se älskade tant 
Ethel och farbror Carl på perrongen i 
Yuncheng? En hel ljuvlig' vecka till 
bringade jag hos dem. Länge hade jag 
längtat att få träffa dem, och denna 
vecka är ett dyrba~t minne. 

Den 25- juni bar det iväg till kusten. 
Hela resan var god och intet svåTt ·till 
stötte. I Peking mötte Malte Ringberg 
vid järnvägsstatio,:en. Hela 18 .dagar 
yoro vi i Peking och fingo se en hel del 
av vadden staden bjuder på. Den 18 
juli kommo vi hit efter en förtjusande 
resa genom Manchuriet. 0, så vackert 
det är däruppe! Här är så lugnt och ro
givande. Jag njuter i.fulla drag och pri... 
sar min Fader för 'hans stora godhet 
mot mig. Den andra veckan i , sept. hop
pas vi Hl resa vidare. 1rHl Gud öppna 
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vägen steg för steg och leda , mig till 
den plats, dit han vill ha mig. 

Från barnhemmet i Sinanhsien. 

Kära förebedjande och uppoffrande 
vänner! 

,Då jag fått i uppdrag att sända en 
hälsning från fröken Pettersson och hen
nes barnhem; v·iiI jag försöka berätta 
litet om Guds hjälpande och uppehål
lande hand under de tre tunga ' krigs
åren. 

Först då ett varmt tack för förbön 
och kärleksgåvor! Välsignelsen skall en 
dag tillfalla Eder och Edra barn, kan
ske just i ti'der av umbäranden. Det är 
gott nu för alla, som satt in medel på 
Guds stora bank. Gud betalar alltid hög 

,ränta. Och den dag, då vägen till gi
vandet stänges, skall ingen ångra, vad 
han gav. 

När jag för tre och ett halvt år se
dan var här, hade vi den svåra hungers
nöden. Nu är .det annorlunda:. Vi ha haft 
rikligt med regn, ängar och fält stå grö
na, och höstskörden ser lovande ut. I 
stället för ' att det då var en fasa att 
kasta en blick över fälten, är det nu en 
fröjd. Hela barnhemmet är insvept i 
ett hav a v grönska j a, så ,är även den 
lilla staden. Det är riktigt ' som på lan

Frö'ken Maria Pettersson och lärarinnor vid barnhemmet. 

det hemma. Varje skolpliktigt barn är 
skyldigt att plantera 100 träd. Det blir 
j u många tusen barnhemsplantor. • :Men 
allt detta , till , trots ha vi nu en annan 
nöd, som lägger sin tyngd på allt och 
alla. Det hjälper ej att skörden är, god. 
Matpriserna stiga ändå.pe äro nu uppe 
i , det S. a 6 dubbla. Soldaten'las' hästar 
ströva fritt omkring ochavmeja fälten. 
En stor del a v jordbruksprodukterna 'gå 
till krigsskatt. Nog gjorde det ont i frö
ken Petterssons hjärta, när ett lovande 
bomullsfält av nämnda anledning för
störts. Det var ju flera hundra dollars 

förlust ., Sådana erfarenheter tillika med 
, omsorgen för de många barnen ta på 

krafterna och har satt djupa spår på 
den 67-åriga föreståndarinnan. Likväl 
kan hon med glädje och frimodighet in
tyga: »Hi'tintills har Herren hjälpt. 
Mig har intet fattats. - Och -i all 
vår nöd var ingen verklig nöd.» - -

Barnantalet i hemmet växlar. De sto
ra flickorna giftas bort, och pojkarna 
sändas antingen till skolor eller skaffa 
sig arbete. Så finnas t. ex. här i staden 
flera ämbets-, tjänste- och affärsmän, 
vilka en gång hade sitt hem i barnhem
met. I förbigående skall ' jag be att få 
namna ett böneämne. Vi hoppas, att 
under, den kallaste årstiden, då jag ej 
kan vara ute i ,distriktet, kunna sätta 
igång en två månaders bibelskola för 



.iV U~\. • .I.77V .., a , .. a ... a u 

f. d. elever i skolan här. U tom dem, 
som finnas i hemmet, ha vi )i stan en hel 
rad, som gått i hemmets skofa.-, och som 
då kunna. få ett tillfälle att höra. De 
behöva 'mer än något annat större kun
skap i Bibelns sannlng*ft i~nan . ' de gå 
ut i 'den mörka världen. Bed; att denna 
tanke må kunna . .realiseras, ' och att vi 
må finna de lämpligaste, k'iriesiska med
hjälpare tilldettal , . 

Här är enständig ström av hemlö
sa, flyktingar och skolungdomar. Då 
och då kommer ett knyte inkastat, an
tingen gerlOm porten eller över mu
.ren, innehållande ett litet barn. För 
alla finns ett hjärta och ett hem. 
De allra minsta inackorderas i hem, där 
ammor finnas. I annat fall få de hämta 
getmjölk, och det är en liten, helt in
tressant mjölkutdelning på morgnarna. 
I en by, nära en svensk mil härifrån, 
hålles en hel Ii ten ' koloni a v klena och 
lytta, som ej kunna taga sig ned i grot
tan, när alarm ljuder. De bo i grottor, 
ha sin ege.n kock, getaherde och hjälp
kvinna. Ofta är det också någon hemlös 
änka, som fått ett hem för sig och sina. 
Där bor ock tiggarflickan, som bad om 
en kärra men fick 'ett hem. Många min
nas berättelsen om henne. Hon är ett 
litet ljus i sin hednaby och har genom 
sitt vittnesbörd vunnit två kvinnor för 
Gud. Så är då vårt arbete inte fåfängt. 

Vi gå en e. m. till en annan by. »Du 
skall få se mina barn», säger fröken 
Pettersson. »Här är ett · hem. Bli inte 
rädd!» Nej, jag blev ej rädd, men gri
pen. Idioten är ganska lugn i dag och 
har fått en god vårdarinna i en änka 
med son, som fått denna anställning. 
Där är ock tvåtned lama ben. De äro 
lyckliga över att ha mat och hem, men 

. en rysande tanke genomilar min hjär
na: »Tänk, om kriget kommer hit en 
dag!» - Men vi behöva ej sörja för 
kommande ' dagar. -'- - 

Vi gå vidare från hein till hem. Till 
sist måste jag fråga: ' »Århela byn Ma
rias?» Nej, naturligtvis inte, men många 
var det, som hade något barn i sina 
hem. Jag uppsände en bön till Gud om, 

&..a ~ .L" LJ wJJ 

att de ~aHa genom dessa barn och kon
takten med barnhemmet må få fära kan
na honom, som är källan till den kär
leksverksamhet, som så förvånar hed
ningarna. Nästan alla sade: »Tänk, vil
ka underb,ara' mäimisk'or, som göra så 
mycket för de där 'flickorna l» Jag sade 
dem, att Kristus, som ,sänt oss, var un

.derbar. Eljest skulle denis fröken ej 
hinna eller orka så mycket. 

En stor skatt för hela hemmet äro 
grottorna, 10 min. väg härifrån. Hela 
skolan är inrymd i dem, och där till
bringa barnen hela dagarna. De komma 
endast hem till måltiderna och nätterna . 
På så sätt kan ock arbetet här hemma 
pågå mycket lugnare. Skolan har pågått 
hela sommaren utom I4 dagar, då under
tecknad fick leda en bibelklass här. Jag 
talade om Jesu återkomst och alla ville 
vara med. Upp till den stora grottan 
kommo utom skolbarnen både halta och 
blinda, ja, en flicka utan fötter kom kry
pande på sina knän, trotsande både het
ta och regn. På min fråga en . dag om 
hon ägde' Jesus i sitt hjärta, svarade 
hon ett frimodigt, ja! »Men hur kan du 
veta det»? fortsatte jag. - - - »Där
för att jag jämt är lycklig», blev svaret. 
Det grep mig. Att vara utan fötter och 
utan anhöriga och ändå vara lycklig 
kan endast verkas aven inre gudomlig 
kraft. 

I natt hörde jag fröken Pettersson sä
ga i sömnen: »Ja, ja, låt dem komma! 
Det är ju bara en termin kvar.» - -
Ja, hon 'kan också i vaket tillstånd sä
ga: »Låt dem komma!» Tiden är kort 
nu, tillfällena till barmhärtighet få. 
Tack, att I viljen vara med och låta 
dem komma! 

»Kanhända kommer vid din död 
ett barn, som här du lindring bjöd, 
från Gud med fridens liljestängel 
och svalkar ljuvt ditt örngottsvar, 
ett barn, som här väl trasor bar 
men . kanske nu en krona har, 
en Guds kerub, en Herrens ängel.» 

(Förlåt, om jag ej citerar rätt ur min
net!) 
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Med hön om att ni .aUa i. fOJ;"tsättnin
g~N. ·m~ " va,r:a med, och ,hära oss "alla, lik
som· vi nu mer. an 'eljest dagJ igen, bära 
vårt folk ·och ·land i bön, sändas. 'de var
!TIaste hälsningar först. från fröke.t\ Pet
tersson .sjäiv, sen från ,hela hemmet och 

, ," Eder \r;umttillgivlla' 
, jY!aja Lund1nark. 

Från Hancheng She.. 
. .. ... , 

. :'lZäta :i\~ iss iöns" ~inll er ~ 

· D·e:t' ~it·dopklass , i Hancheng, och vi 
'11 ft' '~lunni t, till ~ista lektionsc1agen. :Stor

' 1 '- ;, 

nyomvänd'a, men p ~t.l)ön;e.n tro ~l~ . och ~j 
ininst ,på :\r;{t-rför,bön, »,Bed för mig, he~l 
för mig», hur' ofta,~pprepasejclenna be
gäran.. · Ack, ,attv.ikunde vara rll~tigt 
trogna , i, fö,rbön! De väntas~imycket av 
oss .i det avseendet ., " . • 

Tankarna .gå tiu tillbaka till 4e kvin
nor som döptes i J-IQyang i höst. , Enav 
dem hade varit sökarej tjugotvft år, men 
först nu blev hon medlem av försam
lingen. F ör ett par. ~l'r sedan, når hon 
var med 0111 en dopklass, ble\" hon upp
manad att vänta till en annan gång. Nu 
hoppas "i , att 'llOn ·med l1pi:iriktig-thj~irta 
om V ~lnt sig til l Herren, .och vi glädjas 
med. \lenne över det steg' hon Hltt tflga. 

Kapellet i H ancheng. ' Foto: M~ Linden 

mötesbesökarna ha redan hörjat anhinda. 
X går ,kom en liten gumma, ~om ej, varit 
bär på ett. och ett halyt ,;tL HOI1 var med 
på en kursI939på v [11~en H ' R(j)ligt var 
Get att få· å terse henne bevarad och ,lyck
lig i Gud. Herren hade svauatpå"hennes 
böner och berett ett riddjur åt henne, så 
att hon kunde komma. till dessa mötes
dagår. »lvIänskligt sett såg' det omöjligt 
ut », sade hon, »nien om man bara ;beder 
till Gud,så'hör han. Han är a"tlsmäktig!» 
Det låg något så övertygande .i ' hennes 
röst, nir hori. talade om bönhörelsens 
verklighet. :i\i!ånga ·gånget har jag' gri
pits av denna kinesernas barnsliga tro 
på bönens makt. De kanske ej fÖl stå 
mycket av läran, de kanske äro alldeles 

,i-{errel~SY~lgar · med ., oss m~lllniskor 
;:lro ytterst olika. - Den ena går där 
det ena· året efter det· andra. vet 0~11 
fr,älsni,ngens väg, men ~tr ~iN.Clå fjättrad 
med hår:da bojor i synd och värld. Den 
andra får inbjudan till Guds rjke och 
,syarar . genast, ja, bryter med .. synden 
alltefter;, som· hon; får ljus ö\:er den.-c
Vi .hade ett . exempel P~l detta, senare un
der denna,vår dopklass också. En kvinna 
blev, under det nyårsevangelisationen 
pågic)(,j staden, förd till kunskap om 
Gud g~nom ,två församlingsmedlemmar. 
Se4an ,dess harhontroge~ kommit med 
981 söri.d~garna.:Vi ~l, ·v i ttneshörusmotet 
.inför .församlingen tcdade hon frimocligt 
om att hon fått glädje i hjärtat , sedan 



hon bDrjat ,tro pfl Jesus. Jionser , ej ut sättet'fingo de medd'-till mat ul-i-cier vår
att äga nlycket- a v de.n-navå~-ldens goda, ter~inen i '· bibe'l~;koii~. Elva" a:,iYi'2
men hon h~r f~lti en :skatt ,' som mott och 'l~orna 'gåvo hela ' sin fritid ,ti'l!" att 'und~l:
mal ej kunna' förstöra. - 'vi'sa barnen,' i sinä , henibyar. Vintern 

Så komma de en och en för att bliva var sträng, och dessa 'klasser samIade's 
bor:dsga~~ter i ,Guds rike: Bedjen att de i oeldade kyrl<olokaler. En a v f]ickor~a 
må , bliva bev·ärade heia ~ vägen ända sade, att frostknölarna ,på: bar'nens' hä'n
»hem» L', .' " .' der sv~iJI'de tills 'cle hrusto och :bIe-\'o öpp~ 

Gott om&orgebarn fiI:mes det oc1~så, na s'år. Då 'tog hon h'em ban1en'ti'U, sitt 
och qe :behov'a' om rriöjl'igt ännu mera hem, <;lär ',de 'stuvade i;l sig så go'~t.de 
vår , förbön., SomUga' ,av dem ha varit kunde. Plötslig fara , kom över- det~a 
med ~'ch hÖrt, ,men aldrIg kommit helt hem en dag framemot 'kvällen, o~h hon 
ig'enoni och kanske istållet gått' längre och två elever som 'stannat kvar' för att 
och längre bo'rt. i\ndr'a ,åter ha varit utföra extra~~beterädda'ctesig i , si~ta 
Guds barn, men antingen fallit i up- stund upp på loftet. I anclr'~ hya'r hände 
penbar synd eller ock så småningom det,att rykten om fara sände iväg man 
villats bort från hjorden. Vad skall ej ur ' ruse på flykt upp till bergen, så att 
Tesus känna för alla dessa och hur sk,all · ri-rl~ t t' Hera gånger l)r ~ldstörtat m;lste 
han ej lida för dem, so~ uppsåtligt ~t~ , ·/~\:~hlf.yt~s. ,),En liten grupp fick stanna 
honom.. emot. Li~,?- du och ~J~g med .hG,;( ' : ~ i .F!lil~p~\ l~).~~d. ; ,;eJg~!1' i tV~l dagar .och 
nom, for han~ b?r_t,t~_ppa?,~J xl ? H~ d~~/ tya riatter ~ djup'll , och de hade JIlte 
?ch Jag sett .. 1l1 '1 -ftans -hJ~rta::. s,?!U.- ;.s~p. v " ens,h~ft xicCa,h .t~f.l. l!-å~ra extra kläder 
oppet av forharm~nde ,: (I,vert;, to)' . ,alla eller" y tidtäokelt~ n1e(t'·' r.g-. D~l det blevl. 

dessa som stäryga /tiII Ysi,na" ,hJär.tan' för lugnt 'ik·eh, " tdgo '! ,~ ./Jlter upp sitt ay
hans kärlek? Ha vi gjort det, kunna brutna arbete. Sen'åi'e, då vi börjat en 
vi då längre gå likgiltiga för dessa, som ny termin och toga en förmiddag för 
fam la i mörkret? Gud göre oss trogna att berätta om detta arbete bland bar
såväl vid trossen som vid fronten! nen, fyllde det åhörarna med beundran,

Till sist de hjärtligaste hälsningar häpnad och tacksamhet till Gud, ah 
hå,n Edet ,tillgivna vi hade så präkt'ig'a flickor att de kunde 

hAlla ut undet tillsynes omöjliga om
Astr'id Lä/gren. ständigheter. Våra hjärtan vllle nästan 

brista av medlidande, då vi hörde om 
de lidanden som 'så hflrt drabb.at , 'ä rt 
folk ute på landsbygden.' Strax ef,ter 
vådesten, , (kinesiska nyåret) hödade

Arbete för att, hjälpa flickor vå'ra bibelskolfl,ickor ' att komma tiUGa
i Kina. ka. l elen första gruppen var det fyra, 

som hade .vandrat omkring sju' svenska 
NIiss~onär, Göst~ Goes berättar i ett m~l. Eftersom det var vackert månsken 

brev fråne,hefoo av den 8/9 om en Bi hade ' dessa flickor startat llemifr~n mitt 
belskola därstädes och gör följande ut i natten för att kunna -gå medan y~i
drag ur ett cirk\lläTbrey om dess arbete. garna voro fi-us~a. Då vi lyssna,de ~ill 

» När höstterminen slutade och fIic J)er.ättelsen om deras sista söndag hem
k01'11a gingohem, var det i~te till 'en r~d ina;, stego ta~].::sägelser ~~Il "år 1~.l~meI
förströelser" .som , många amerikanska ske Fader för har:s kärleksfulla beskydd 
(och svenska) flickor få glädja sig åt. upp ur våra hjärtan. Dessa , flickor och 
Många togo papp~r o~h mönster med några andra' kristna voro ' i d~q lilla 
sig hem, och tillbringade dagarna" med kyrkan, då några soldatei" kommo in. 
att klippa ut bilder för jull~ort och: an be frågade vadJJlan hade, för sig d~i~', 
nat för verkstadsaYClelningen. På det D <.1 man svarade att de voro kristna, 
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som höIIo I gudstjänst, bådo so.ldaterna , hem, 'yarifrl!.n hon senare åter fördes till 
dem sjunga: Sedan den lilla församlin..: oss. Huru 'glada vorovi icke, att vi den
lingen ..:sjungit flera sånger ,bad man ,:na 'gång hade plats för henne! Hon är 
dem , predika. Eft~rsom det icke fanns' nu lycklig i' sitt arbete i skolan och gör 
,någon evangelist ,eller pastor närvaralJ'- ' goda framst~g. ' ' ' , 
d~ f- reste sig en av v~~a äldrebibelskoi- 'vår s~b i'å· ar e,n annan fattig, olyck

Hickor , och läste och förklarade några lig' -flicka ; vars :broder gifte bort henne 


, bibelspråk. l\IIännen lämnade dem ,i det' ," med en ~petälsk man, bara därför att 

de sade: 'De, äro verkligen · k~r~n<i:. ' hart blivit-en kristen; Såsriatthonfick 

, Flera 'av flickorna ha , rymt hemifrån ' reda på sin mans tillstånd, ville hon 

men ,ha återupptagits i , sina familjer. icke stanna hos honom, utan kom till 
:Nu ha vi fått en ny rymling. En dag oss och blev upptagen i vår skola. Den
kom en flicka till oss och sade, att hon na termin ha vi TI S flickor, ett större 
s3 ,gärna vilJe komma till skolan. Men antal än vi någonsin haft. Dock önska 
~ (k! Det. fanns ingen ledig bädd åt hen- , vi, att vi kunde ta in ännu flera, som 

Ett vackert kort, 'klippt i silhuett., 

ne. V i talade om för henne, att 
de t var omöjligt för J1enne att få 
stanna, och hon gick sin väg. Tre eller 
iyradagar senare fann läraren, att en 
annan Hicka icke skulle komma hit den
na termin, och samma dag kom rymlin
gen tillbaka. Under tiden hade en av 
bibelkvinnorna talat om för oss, att 
denna flicka icke hade, några föräldrar. 
Hennes enda hem var hos en bror, som 
hade öppnat ett värdshus vid sidan av 
a llfarsvägen i en liten .stad. Han märkte, 
att han kunde förtjäna mera pengar, om ' 
~an kunde förse 'sina gäster med gei
~-chor.Och han beslöt, att hans syster 
skulle fylla detta ' behov. Den stackars 
fl ickan . sade, att hon hellre, toge sitt 
eget liv än tjänade som en s'lav av sådan 
art, och hon beslutade sig för att rym
ma, Hon gjorde tre missiyckade försök, 
innan hon slutligen kom iväg, och kom 
till oss. När vi skickaqe , iväg henne, 
gick hon icke hem utan till en :kristen~ 

nu bo spridda ute på landet, och vilka 
ivrigt vänta på att få komma till sko
lan. ,Denna ökning i antal har möjlig
gj.orts genom byggandet av nya klass
rum, för medel, som influtit genom vår 
verkstadsavdelning. (Det är i denna 
verkstad som de vackra, utklippta jul 
korten m. m. tillverkas.) Ännu få vi 
dock håHa en del lektioner i matsalen. 

Vår avgångsklass består av nio goda, 
allvarliga, kristna flickor, av vilka åtta 
ha förtjänat sitt uppehälle , under skol
tiden genom att arbeta vid sidan av stu
dierna. Några av dessa vilja bH place
radeute på landet, där de kunna under
visa och hjälpa kvinnor och barn, så 
att de kunna läsa sill' bibel och lära 
k~rln·asin Frälsare. 

De höga priserna på födoämnen detta 
'år ha givit mycket bekymmer och mån
gaproblem. Då man betänker, att en 
säck mald majs förut kostade omkring 
4 dollar men nu kostar 60; och att alla 
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andra matva·ror ha stigi t j proportion 
därtill, fastän det fattiga folkets in
komster icke stigit, så kan man förstå 
något av de förhållanden, under ·vilka 
folket lever härute. En av dem, som 
slutq.de skolan förra året, ,har v<iri t en 
stor hjälp för oss i fråga olji' ekonomien. 
Hon har medfödda anlag ~ttgöra för
delaktiga inköp och 'är· icke rädd för 
lx:svår. Dessa två egenskapel: äro ovär
derliga, då det gäller att hjälpa oss. På 
sin cykel färdas hon till olika mark
nadsplatser och köper upp, där hon kan 
få den bästa säden och de bästa grön
sakerna. Sålunda havi kunnat hålla lev
nadskostnaderna lägre än i de flesta 
andra skolhushåll. Och ändå ha vi bätt
re föda, fastän av allra enklaste slag. 

Vår verkstadsavdelning .har gjort det 
möjligt för oss att giva hjälp, då verk
lig nöd har kommit till" vår vetskap. 
Denna avdelning har överträffat sig 
själv detta år, gjort mera och bättre 
arbete, under det att förbättringar efter 
]land ha gjorts. Eftersom vi endast ar
beta för skolan ha vi inte haft känning 
av de svårigheter, som affärsmännen 
haft här. Vi tacka Gud för detta,' ty det 
hjälper oss att fortsätta skolan och 
hjälpa flickor ·att få en god utbildning 
och mat, som åtminstone är närande. 
Den hjälper oss också att hjälpa fattiga 
kristna ute på landet. Förra året, då 
en gammal vägg .1 verkstaden höll på 
att falla ner, flyttade vi j'stället ut den' 
åtta fot och satte in takfönster, så att vi 
nu ha ganska , stora och luftiga rum. 
Tio arbetare äro sy.sselsattai dessa 
rum hela dagen, och sedan skolan är 
slut på eftermiddagen, komma femton 

.andra och arbeta ända till kl. 1/2 7. 
Dessa arbeta också hela ' lördagsefter
middagarna hos oss. Efterfrågan på vå
ra varor är så stor, att vi ej kunna, fylla 

" den. Det gläder oss, att man ty.cker om 
vad vi g-öra,och vi känna, att det är 
gott hopp om att vi skola kunna fort
sätta med våra skolor.» - Så långt be
rättelsen om bibelskolan. Missionär 
Go~s fortsätter: I dag skall jag packa 

"mina koffertar, ty i övermorgon kanske 

vi få resa,. om det är Guds vilja. 'Vägen 
ser inte lätt ut, men det gör den sällan. 
Bland annat få, vi lov att lämna en stor 
del av vårt bagage, det är alla: tillhörig
heter, som vi , ansett nödvändiga förut. 
DessutoM väntar nian, att vi skola ta 

.med ossmassor';av matvaror, biblar och 
sångböcker' dit~ vi 'hoppas komma. Det 
blir att ,färdas med skott- eller hand
kärra under ett par 'tre veckors tid, lig
ga på värdshus, som mest likna svarta 
potatiskällare utan potatis, och med be
skäftiga värdshusvärdar, som vilja ha 
rundligt betalt för sina mer eller min
dre (mest mindre) ovärderliga tjänster. 
Hoppas kassan tillåter uppköp av den 
dyrbara kakaon samt mjölk, så att vi 
kunna dricka choklad på resan hem! 

PROGRAM 
för 

,)~venska 111issi01'tsrildets 

FORTBILDNINGSKURS 

fÖT missionärer ä 

Bibelillstitutet Hagaberg] Östertälje] 


den IO-I6 janua1'i 194I. 


Fredagen den lO janttari. 
Kl. 7 em., K väUsvard. 
Kl. 8 em. Samkväm. Tal och sång. Val 

av funktionärer och, programkom
mitte. 

Lördage,j't den I I januari. 
Kl. 9 fm.NIorgonbö~. 
Kl. 10,30 fm.' Bibelstudium.' Kyrkoher

de Adol f Kloa. 
Kl. 12. m,Föreläsning. Det allmänna 

missionsläget. :NIissiönsföreståndare 
re Nils Dahlberg. 

Kl. '5 em. Meddelanden från missions
fälten. 

Kl. 8 ein. Aftonbön. 

Söndagen den 12 januari. 
KL 1 I fm. Gudstjänst. Rektor Knut 

Landgren. 
Kl: 4em. Korta föredrag: Personliga 
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:", intryck från kristna på missions
. :. fäften. ' ", " 

xt '6 e'ni.. NIissionsmöte iSödertalje 
k;r~ka. ' , " , , ' 

',Nla,!ldagenden 13 januari. 

Kl. 9 fm. NIorgonbön. ' 
KL JO.,3:0 fm. Bibelstudium. Kyrkoher

de :Adolf: Kloo. ' " 
Kl. 12 m~. Föreläsning: »Paulus såsQm 

missionär. I. Ärkebiskop Erling 
Eidem (eventuellt). 

K1.5 em; Föreläs.ning: Paulus såsom 
missionär. II. Ärkebiskop Erling 
Eidern (event'uellt). 

,Kl. 7 em. Aftonbön. 

'Tisdagen den 14 januar1: . 

Kl. 9 fm. :Morgonbön. 
Kl. 10,30 fm. Bibelstudium. Kyrkoher

de Adol f Kloo. 
Kl. 	 12 m. Föreläsning. Professor H. 

Kraemers bok: Kristendomens 
budskap i en icke-kristen värld. 
Professor K. B. \iVestman. 

Kl. 5 em. Anföranden över förmidda
gens ämne av doktor S. Estborn, 
doktor G. Palmaer och pastor Stig 
Hannerz. Samtal. 

Kl. 8 em.' Aftonbön. 

Onsdagen den 15 januari. 
Kl. 9 fm. Morgonbön. 
Kl. 10,30 fm. Bibelstudium. Kyrkoher

de Adolf Kloo. 
KL 12m. Föreläsning. Huru möta nya 

lägen på missionsfälten? wlissionär 
Rich.Biörkdahl. 

Kl. 5 em. FÖredrag med samtaL Ämne: 
Jesus vår förebild. I. Förku'nnelse 
och själavård. Pastor Theodor Ar
vidson. ' 

Kl. 	 7 em. Kvällsvard med samkväm. 
Föredrag av fröken :Märta Joseph
son. Samtal. 

Torsdagen den 16 januari. 

Kl. 	9 fm. wIorgonbön. 
Kl. 10,30 fm. Bibelstudium. Kyrkoher

de Adol f KloD. ' 
Kl. I 2 m.Förel~isning.· Samverkan rnel

lan missionsorganisationerna i frå
ga om arbetet i ,helTIiandet. 1IIis

.sionsförestånclateHj. Danielsön. 
E~~nt. samtaL 

Kl. S em. Föredrag me'd samtal. Ämne: 
Jes'us var förebild. II. Barmhärtig
hetsverk och I idaride. Kyrkoherde 
J6h . Lindgren. 

KL 7em. Kvälls',rard och' avslutnings
samkväm. 

NIorgon- och aftonböner hållas av 
de1t:agare i kursen; 

Kursavgifter för fasta deltagare: 40 
kr. för enskild person och 70 kr. för 
gift par. 'Dagskort, S0111 berättiga ' till 
deltag<!-nde i må'lticler och förhandlingar , 
utlämnas till ett pris av 6 kr. Säng
hnne och handdu,/;:ar samt e'n lift 111Cd

tagas) likaså brödkort och I hg .. lwi/c. 
l kursavgiften ingår frukost fredagen 
den 	17 januari. 

,Anmälan om deltagande i kursen gö
res helst före den I januari 1941 till 
rektor Knut Landgren, Östertälje. 

Resan ställes antingen till Ostert~l1je 
station, varifrån det ~lr 10 minuters 
gångväg till Hagaberg, eller till Söder
tälje, varifrån det ~lr 20 minuter. 

'Missionärer och andra tjänstemän i 
missionsorganisationernas tjänst, styrel
seledamöter o. s. v. hälsas hjärtligt "~i.l-
komna. ' 

Svenska i1Iissionsrådef. 

Insänd litteratur. 

Kn:stus, G1lds son . A v K. T. Ekman. 
Evangel iska Foste[j~nclssti ftel
sens Bokförlag, Stockholm. Pris 
häft. kr. 1:75, kloth . kr. 3 :-. 

Hovrättsrådet Ekman har ~lter skänkt 
den kristna församlingen en ,"ärdefull 
liten l)ok. Den påminner ,oinfån- ' 
get nflgot om »Ordet », av , N. P. 
,Madsen. .NIan skulle kanske ha önskat, 
att \'ad , 'som skri"its hade varit något 
mera omfångsrikt, men nu har det åt 
minstone den stora förtj~insten, att det 
blir Eist.. Ochhokcn, förtjänar det. D e ll 
består av korta uppsatser o,m. så viktiga 
~imnen s.om »Se Guds Lamm »", Ordet, 
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1Zvrkan, Kristi andra . ti'llkommelse, 
K;rsets hemlighet, Kristus, Gm:l;s s:öfr': 
Dopet, Naftvarde!1.l ·Bibeln i' '\~~r tid, 
Synd mot den Helige Ande m~ .m. Allt 
vad hov1"~ittsrådet Ekinan skriver .. är 
fast grundat p.å Bibelns. utsagor, evan., 
geliskt och uppbyggligt. Så äveridenna 
lilla bok, som " anb~fallespå det.~bästa. 

A'/,(gus~ Berg~ 

Hans Stjärna i Östern. 
37 :eårg. 

Redigerad a v . J11a'rtin L t:nden. 

Innehållsförteckning: 

Eder ~ir född Frälsaren. Av missions
föreståndare Erill Folke. 

V;1.r missions grundläggare och förste 
missionsföreståndare. Av doktor [(ad 
F1'ies. 

Hjärtan som längtande söka. Avapo
tekare Karl iVdenius. 

Guds hä~~ighet. .Av ~fö~~R' i~{~! ·.: ' Bl01T/;·.; 
Reskamraten. Av,. mi.ssiO'pär.C;qrl F. 

Blom. ;,;'i' 

En samtalsstLin(L··Av"fi.-Ök~h. Jjfgeborg 

Ackzell. . '. ",. , ' ':.. ' i :;':-~ ; 


Mina erfarenheter vid pånyttföqelsen. 

Av pastor Petrus' J-Isi ! "'!:'; ii: 


.' . . : ~ , r ;' ~: : :d ; 

Så talade FengY-hsiang. Av mi$sion~,{ , 


AugHstBerg. ' :::,1. 


»1 världen liden I betryck. » Av Jrö},&i\ 
Dagny ' Nordgren. . . 

Innanför lås och bom. Avmissions"-; 
sekreterare 111arti'n Bergling.' 

Predikobön. A'v Esaias Tegner", . 

Ett bröllop. Av missionär Gö~ta Goiis. 

Till tjänst för lj usets rike! Av missions

föreståndare N[art-in Lt·nden. ' . . 

Det kommer. en dag. Av pastor Smn 
Perl1wn. 

Rekvireras från Svenska Missionens 
i Kina Förlag, Dtottningg. 55, Stock
holm. Pris häft. I :50; kart. 2:-; 
klotb. 3 :-. Vid köp 'av minst 5 ex. 
lämnas 25 0/0 rabatt. Ej fraktfritt. 

REDOVISNING 

för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under nov. 1940. 

Allmänna missionsmedeJ. 23/10, SjömanskapeIl et 24/10, 
.1·:183. En blomma pil K. G. Karls- Kinakretsen 25/1[} ... ...... . 70 :29 

sons gra~ Skövde .. ...... . 6:- 1599. Koll. i :Mörön ~7/1ll 36:09 
1:l8G. H,]., Ocleshög, i st . för blom- löOO. D:o i Fagervik 28/10 ..... . 8 :80 

mor till Anna H. minne ... . 5 :- 1601. D:o i :.\Ietodistkyrkan, Luleå 
1.388. Koll. i Svenstavik ........ . 27:- 20/10 ..................... . 10: 
löS!). D:o i , 'igge .............. . 3:- 1602. D:o i K.F.lJ.M., L ul eå 30/10 23:60 

1390. K. "V., Hemse ............ . 5 :- 1603. D:o i Edsbyn, 1/11 ....... . 61:41 

1.)03. Koll. i Ar jeplogs ky rk a 20iLO 30:03 l60J, L. 1. Fl" d:o .. . .. . . .... ',' .. 10 :-
1.",94. K inakretsen, Boden, Offer lö.!}'). H. D, ...... .. ........... . . 10 :-- 

21/10 .. . .......... .. . .... . . 22:25 1606. E, E., :Mörön, rab . å böcker 1:60 
:1 ::>95. Koll. i Församl.-h uset, B~den, läOt). -th, till E lna L eneli s underh , 60:

:2:2/10 ..... ....... . ........ . 4U:- lö08. Tånnö Kyrkl. Syfören..... . 50:-, 

1.:19ö. L. ?d., B oden . . ........... . 10:- 1611. S. o. O. B., till E, o. r. Malms 

:1, ·397. r. B., cl:o allmänna 30:--, . till underh. . .............. '.' .. 100:

r..Iaja Lundmarks underh . 1612. G. D., Krylbo ............ . 10: 
20:-- .... . ....... .... . ..... . 50:- 1613. Koll. vid G. Gustavsso!ls be


j·')98, Tre koll.: i L ul eå Domkyrka sök hos T. J, Östersund . . .. 
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1614. 	 Vänner på lvlissionshemmet, 1665. Mfs, Yät:n.~~?;. resebidr. -:.;. 15:-

Duvbo; i· st. fö'r DIoimnot på 166(i . . Koll. 1 Tånno ...... ; ' .. >. , , . 43:
Marie Unders grav .. ~ .... '27:- 1667. Från söndagsskolan i Tånnö, 


1615. 

1616. 

1617. 

1618. 
1619. 
1620. 
1621. 
1622. 

1623. 

1625. 

1626. 

1628. 
1629. 
1630. 

1631. 

16:13. 

1634. 
1636. 
1637. 
1638. 

1639. 
1640. 

1641. 
1644. 

1647. 
lö48. 
lö.J.9. 
16i5l), 
1651. 
16ö2. 
1.653. 
1654. 
165;'). 
:1.656. 
1657. 
H158. 
165n. 
1660. 
:l(HH. 
1(j6~. 
16ÖJ. 
1664. 

A. R., »tack för hjälp i nöd )) 
gn:t A. R, Skellefteå . . .... . 
S. N., Uppsala, i st. för blom
mor vid Jenny Brännströms 
bår, gm d:o .............. . 
H. N., 	 Skellefteå, till d:o gm 
d:o ................ " ..... . ..... . 

E . S., d:o till d:o gm d:o . . . 
A. B., d:o tilI d:o gm d~o .. 
E.L., d:o till d :o gm d:o .. 
A.R, d:o till d:o gmd:o ... 
A. O., Norderön, ist. för 
blommor vid Lars Larssons 
bår .............•......... ... 
E. S., en blomma till Tant· 
Rydbergs minne ....... .. . . 
E. J., Boden, till Joh. Asp
bergs underh. . ............ . 
Koll. vid Länkmöte 1/11 hos 
Am. V-d, Piteå ......... . . . 
SkulIaryds Missionsfören. " 
Ulrn<sdals Missionsfören. .. 
Stdingmusil<:en tiI1 underh. 
av missionär, gm E. K ., Fin
spång ................ '.' .. " 
Hälsingborgs K.F.U.:M:s mis
sionskrets till Martin Berg
lings underh. . ... . ....... ',' 
Märta o. Bror, en blomma på 
Morbror B'acklunds bår. till 
:Maja Lundmarks underil. .. 
D. L., Luleå ............. . 

H. E., Lindesberg ........ . 

T., Danderyd ............. . 

Jönköpings och Huskvarna 

Länkarna ................ . 

>,Bönhörd» 

Koll. i SJ~~~I~~'ds'-T~b~;~~ 

missionshus .............. . 

M. L., östersund ......... . 

I. K ., Linköping, till Ebba 

Videns unclerh. . .......... . 

B. o. K . L., Sthlm ........ . 

J. o. M. :M-g, d:o .... . .... . 
A. O" Norclerön .. ........ . 

G. A, Flisby ............. . 

H. L., Sthlm ............. . 

»En länk )) ............... ',' 

B. o. S. T., Linköping ..... . 
Koll. i Sävsjö .......... . . . 
L. L., c1:0 ................ . 

E. L., Skeppersta, resebidr. 
Koll. i Skeppersta ........ . 
n:o i 	 Broby skola ........ . 

D:o i Råhult ............. . 

Haghults mfg ............ . 

Koll. iIIags hult .......... . 

D :o i 	 Skillingaryd ... . .... . 
D:o i 	Klevsh ult ........... . 

E. A., 	Värnamo ........... . 


50:

10:

10:
10:
3 .: 
3: 
5:-'---

5:

5: 

50:-'---

17>
100:
100:

100:

300:

10:
5: 

12:50 

2: 

15:
25: 

22:15 
'25:

10: 
30:
50:

100:
10: 

2000:
10:

4000:
52:81 


100: 
28:50 
10:32 
31:f)fS 

6:tm 
20:
~O:-
73:15 
10:50 

10J:

1668. 
1669. 

1670. 

1671. 

1672. 

1673. 

1676. 
1677. 
1678. 
1682. 
1683. 

1684. 

1685. 
1686. 

1687. 
1688. 
1(}90. 

1691. 
1692. 
1693. 
1696. 

1697. 

1698. 
1699. 
1703. 

1'704. 
:1705. 
1706. 
1707. 
1708. 
1709. 

1710. 

1712. 
1713. 

1714. 
1715. 
1716. 
1'717. 

till G. Gustavssons 'underh.. . 
Fam. A:, sparbössa .... , .. . 
Kinakretsen;Eksjö, en blom
ina vid fru Sara Rydbergs 
bår .. , ~ .... ' .. , .... ',: .. ,', .. 
E. ]., Björköby, en blomma 
vid Gerda Ekelunds bår 
Kinamissionens Vänner, Vef
landa, syfören. sparb. . ..... 
E. A., o. E. ]., Vetianda, en 
blomma på Oscar Petterssons 
bår ....................... . 
»Tackoffer» t. C. o. E. Bloms 

underh. . .................. . 

E. L., 	Umeå .............. . 

O. M., Orrviken .......... . 

M. U., Lista ., .......... '.' 

Åkers Mfg . . .............. . 

T. G., Skellefteå, ;, tackoffer 

på 70 årsdagen» ........... . 

K. V·/. , Lidingö, till Anna 
Hahnes o. Marie Linder::; min
ne» 

J. K., Orebro ............. . 
»Från en tacksam lvssnare 
till morgonandakten i- radio» 
Nye lvIissionsförsaml. ..... . 
M. S., Mora .............. . 
Koll. vid möten i Luth. Mis
sionshuset 17/11, Orebro . .. . 
G. R., Uppsala .......... .. 
Koll. v. Kinakretsmöte, Lund 
A-e J-n, »Her'rens » ....... . 
Koll. o. sparb. tömning vid 
C. G. Nordbergs besök 18/11, 
Malmölänkarna .. . ........ . 
D:o vid d :os besök 18/11, 
Lund .................... . 
Syfören. Enighet ......... . 
Tostarps syfören . ........ . . 
Kinasyfö ren., Malmö, i st. för 
blommor vid Johanna Nils
sons bftr .............. '.' .. 
~II. E., Ersnäs ............ . 
B. G·., Sollefteå ........... . 

Koll. i Hbg .......... ',' .. . 

F. J., 	 Kinnemalma ........ . 

K . B" D uvbo ....... .... . . 
I st. för blommor på två g ra
var ...................... . 
B. ]., 11'Ia riestad. födels'edags
hlommor till Gerda Carlens 
underh. . ............... '," 
>\ Tackoffer» .............. . 
Koll, vid Länksammandrag
ningen i Linköping 24/11 . :. 
Värna Mfg .............. .. 
A. N .} .i\'[almö ............ . 
Hänna ryds Arbetsförening 
»Tackoffer för Herrens god
het » .. . ......... ',' ......... . 

17:
12:

30:

5: 

64:85 

10 :

250:
100:

11:90 

20:50 

10:

75: 

10:
2:50 

5: 
40:
30: 

238:81 
2:50 

12:
250:

1:20: 

30:
100:
60:

38:
5: 

10:
3~:-
10:
10:

50:

18:
50:

257:14 

70: 
10:
60: 

10: 
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1718. 	 »Tack för Martin Berglings ' . ", ;.1674. A. L., Alvsbyn, till Maria 
besök 27/10» o o •• o .~.o o" ' ·5:- Pe.tterssons bar.nh. • ... ,'.. ~ .' . ' . 5:15o • o • 

1719. 	 Koll. . yi.d c..; ·G.•~ N(~r,.db~t:gs 1675. Vänner i :0bbola·, -till Dagny 
b~sök i ·fj?'Oineboda soolå, · .'., . 8:- Nordgren .att anv. eft~r 'gottf, 63:

1724. 	 Missionsoffer från Jönkö- 1679. En seminariekamrat till I. 
pmg-Huskvarna Kinalänkar, Ackzell, d:o .... , .. : ...... . 10:
gm E. fl.;. ... . . . . .. . . . . . ... 291:- 1680. ~: E., r,~~~ans~plm, '. till de 

1725. 	 Missionsförsäljning i Magra, n041. .... ~ ... ; ....•..-.. ~ ' .' ',' 5:~ 

gm M. H,_ ......... / ......... 215:'-- '1681- D. -P. Tingsryd, till L 'Ack
1728. F. W., Sanda ..........;.. ; ....,. ·2:50 zell, ,att -anv. efter göttf. :. ;.. ; 10:
1729. Korsvägens M·fg , ...... "';'" 15:- 1689. _M. ' J., Obbola, till Dagny 
1730. Tofteryds Mfg .•... , .... '.,. 100:~ .Nordgren att ariv. -e!ll. .~ver- ' 
1731. O. H., Karlskrona ......... 7:50 ensk...... ,., .......,......-.... " 3: 
l732. ]. F. E., ,Edane, till Nils Sty- 1694. X" till E. Bergquist, till fest 

relius underh. .............. 31:27 f. söndagsskola ell. ett. gott( 50:
1733. A. He, Skellefteå .......... 15:- 1695, M. A., Stockholm, till -Maria 
1734. Stensö Syförening ......... ;400:- PetterssOns barnh. . ... ~ ... : ;): 

1738. Stora Aby Östra Syförening 120:- 1700. Onämnd vän, till rep. av det 
1740. Koll. i Immanuelskyrkan, av bomber förstörda huset på 

Malmö, resebidrag, vid C. G. missionsstationen i Loyang 
N ordbergs besök .......... 25:- där Maja Lundmark hade sitt 

1741. K.F.tLK. - Länkarna, Klip- heIn ............. , ........ . 500:
pan, d:o vid d:o ....... ..... 10:- 1701. Syföreningen n:o 1, Stock." 

1742. Värna Missionsdag d:o v. d:o 5:- holm, till bibelkv, i Loyang 
1743. Kinakretsens Syförenings underh. . .............. , .. , 87:18 

sparb.,Glu~, till G. Goes och 1'702. A. R., H. H., till Ida Söder
C.G.Nq.fQbergs underh. ... 115:- berg, att anv, .i kvinnoarbe-~et 


1744. M. S., Björköby ........... 10:- 1711. Födelsedags- o. julgåva ' till 

l1.J5. I-B E., Karlstad ........... 40:- Ebba Viden, att anv. eft.eget 


K~859:40 gottf. ...... , .. , ... '.' , ... '.' 10:
1720. H. H., Adelsö, till Maria Pet-

Särskilda ·ändamål. terssons ba rnh. , ........ ". 10:
1584. A o. A. R, Duvbo, till l. 1721. Skolbarnen i 2 klass, Ljung": 

Ackzell för verks. i Tali .... 10:- by sm{tskola, till Maja Lund
1585. »T. T. B. G.» till Malte Ring- mark, att anv. i verks. . .. . 3: 

berg, att anv. efter eget gottf. 125:- 1722. Klass 2 b., d :0, till e1:0 , .. . 3:11 
1587. A., H-borg, till E. LenelI att i723. Första klassen i d :0, till d:o -:85 


anv. en!. överensk. ......... 5:- 1727. 1ns. vid syfören, i Häggenås, 

1591. E.]., VetIanda till G. Carlen, till Hanna vVangs verks. . .. 6: 

d:o ....................... 30:- 1735. E. E., Ström, t. Hanna \ iVang 
1592. Daggryningen i K ..M. A.; till och Elna Lenell, lika fördel., 

skolorna i Kina ............ 3000:- att anv. eft. gottf. . ...... . 20:
1607. -th, till Elna LenelI att anv. 1736. S. T., Nockeby, till bibelkvin

enI. överensk. .............. 21 :- na i Yungtsi, underh...... . 50:
1610. 	 Vesta Hjortsberga syfören., 1737. I. A. M., till 3 evangelisters 

till I\rfaria Nylin att anv. efter underh, .... , ..... ,. ',"" ... 300:
gottf. .................... " 50:- 1739. Syfören. i Ljungby, sparb. 

1624. 	 »A-e nov. 1940» till Lisa Gus- 20 :-, försäljning 180 :- , till 
stafsson för julen ........... 50:- I. Ackzells arb. . ... " .... " 200:

1627. E. K., Gbg, till bibelkv. Ho 1746. E. L., Malmö, till rep . av det 
Hsing-mei, Ishih) underh. .. 150:- hus i Loyang där Maja Lund

1632. »Lilla Bigitta» t. Maja Lund- mark hade sitt hem 91 :8:3 
mark, extra till jul ........ 2D:- Kr. 5.411:11 

1635. Sågkvarns ]ungfrufören., till 
1. Ackzells kvinnoarbete i 
I"ali ........ ,., ... ". '.' , .. , 150:- Allmänna missionsmedel 71,859:40 

1642. K. S., Jkpg, till eva ng. i Ho- Särskild.o. å'ndamål 5,411: 77 

1G-'l3. 
yang ........ "." ..... " '.' 
Norra SkärstacIs Söndagssko

200: S:a under nov. mån. 7940 Kr 77.270:51 

la till en skolgosses underh. 50:
164?>. 1T. R, till E. Sjöström att ,lfed 'l..'urm[ tnek till 'uarje givare! 

anv. efter gottf. " ... ,."" 5:
1646. Några Vänner till Maria Ny-

lin, till e1:0 gm L. L., Örebro 65:
»Han ville - -

bund.» Luk. 1: 72. 
tänka på sitt heliga för
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Även ullcler : ;I '94i 'hoppasvi'1~li6na ut
giva Jlliss1'o'YlJtidni'l/ g'en S inims Land en
J igt'samlua· pl~n och i ; 'samma format 
som under det· gångna cl:ret. J)et blir 
den 46:e .. åygången~ ,och.' \ ; j hoppas att 
tidningen -som vanligt- med 20 nummer 
under året · skall förmedla gemenskap 
1lle1J~n missionärerna ' på fältet ochmis
sionsvännerna i hemland,e t. Den. viI I ock
så uppli.\·a och stärka . missionsintresset 
genom att sprida kunskap om missionen 
i allmänhet samt Svenska JvIissionen i 
Kina i synnerhet, och dtersom . vi veta, 
att det råder ett n ~ira sammanhang mel
lan det andliga livet och ett sant mis
sionsintresse, vilja vi ä ven i fortsättnin
gen i m~n av utrymnie taga in uppbyg
o'dseartiklar i vår tidning, allt i en 
e\'angelisk, osekterisk och helgad anda . 

Under de närmast föregående t\'å el 
ler tre ären ha omkostnaderna i sam
hand med utgivandet a\' tidningen ökats 
utan att prenumerationspriset höjts . Då 
\' i nu stå inför ytterligare höjningar a\' 
-dessa omkostnader, ha yi '~mellertid sett 
oss nödsakade att hö ja prenumerations 
priset med 2 5 öre , S{L att · det hlir 2 :50 
för helär. Vi hoppas, att tidningens lä
::it'krets v iii först fi.r nödvä ndigheten a \
denna 1illa höj nilig av prenumerations
pri set, och att \-i alltfo rt få m ::> ttaga det 
värdefulla stöd, s m hitintills kommit 
oss til l del. Vi tacka alla våra vänner 
tör hjälp, som vi redan fått , och vilja 

ftamföra en inner! ig 'vadjanol~l fortsatt, 
bistånd. Önskligt;:vore att både ~nta]et 
prenumeranter och antalet IfÖrebedjare 
bleve ännu större ~in' väd' so'm tidigare 
varit' fallet. . . ' . . : . . . 

J1Iissionstidningen Sinims Land ut
kommer såsom· nämnts med 20. nummer 
pe r år. Prenumerationsprisetä'r :'helt år 
kr. .2 :50, . halvår kr. 1:50, ett ·kvartal 
kr. o :90. Till utlandet kostar tidningen 
kr. 3 :--per år. 

Prenumeration kp.n ske både på post
kontoren och på Svenska IVlissionen? i 
Kina exp ., Drottninggatan 55, Stock
holm. Vid prenume ration på postkonto
ren m åste hela namnet: »j11issionst1:d
ningen Sinims La'l'/;d » angivas. Enligt · 
nuvarande bestämmelse för postbeford
ringsa\'gifter blir det emellertid fördel
aktigare för JY[issionen · om prenumera
tion verkställes å väl' exp., varför vi 
;i ro 11/'yc/?et tacksam'ma mIL ,~å sker. Tid
ningen s~indes i S;L fall som utgivare
korsband till de olika prenumeranterna . 

När 5 ex. ell er därutöver rekvi reras 
fr ån expo erhå lles vart 6 :te eX. gratis. 

PrenumerantsamIare, som verkst~illa 
prenumeration å postkontor. erhålla, om 
postens kvitton insändas till exp., kr . 
2 :50 fö r vart 6 :te ex., men få ch inga 
friexemplar. 

P rov exemplar erh~Lllas g ratis fr ån 
ex peditionen. 

ReJalz6ollCII . 

I N NEH ÅL L: 
Herrens Jesu uppenbarelse . - Från Red. och Exp. - Från mISSIonärerna, - Arbete för att 
hjälpa flickor i Kina. Program. -' Insänd litteratur. - Hans Stjärna i Östern. - Redovisning. 

- Prenumerationsanmälan. 

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

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


Stockholm 1940. Boktr. A.~B. P. A. Palmers Eftr. 
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»Låt oss nu gj till Betlehem och se det som då'r har skett» 
Luk. 2: 15. 
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»DET GJORDE GUD.» 


»Det gjorde Gud, då han, för att 
borttaga synden, sände sin Son i syn
digt kötts gestalt.» Rom. 8: 3. 

Dessa ord öppna för oss en hel värld 
av de härligaste fröjdeämnen, de ställa 
på en gång för ett andligt öga den rika 
uppfyllelsen av hela den oräkneliga 
mängd av gudomliga uppenbarelser, 
löften och förebilder till Kristus, varav 
hela gamla testamentets långa vänte
tid var uppfylld. »Den tiden, som av 
Fadern var ifastställd», var nu kom
men, då gamla testamentets barnaål
der och förmyndare-regering skulle 
hava sin ände, då alla de profetiska or
den och förebilderna skulle gå i full
bordan. När änglabudskapet ljöd över 
den betlehemitiska ängden: »Se, jag 
bådar eder en stor glädje, som skall ve
derfaras allt folket, ty i dag har en 
Frälsare blivit född åt eder», då hade 
ordet blivit kött, Gud hade sänt sin 
Son i syndigt kötts gestalt. Då såg 
man med ögonen, i krubban, alla löf
tens innehåll. Här låg nu »kvinnans 
säd, som skulle söndertrampa ormens 
huvud», »Abrahams säd, i vilken alla 
släkten på jorden skulle varda välsig
nade», hjälten av Juda, vilken folken 
skulle hörsamma, »Davids son», som 
på samma gång var »Davids Herre», 
här var telningen från Isais rot, teck

c net, att en jungfru föder en son, som 
~ heter Immanuel, Gud med oss, barnet, 

som bar sitt herradöme uppå sina ax
lar och heter Underlig, Råd, Gud, 
Hjälte, Evig Fader, Fridsfurste, Isra
els Herre, som skulle födas i Betle
hem, men - »vilkens härkomst tillhör 

förgångna åldrar, forntidens dagar», 
ja, lammet, som skulle tagas ur hjor
den, och vars blod, struket på dörrträ
den, skyddade mot fördärvaren. Av så
dana förutsägelser och bilder var gam
la testamentets tid uppfylld. 0, vad 
betyder dock detta? Vad betyder detta, 

att genom en lång världsålder av fyra
tusen år löper en kedja av förutsägel
ser om en viss stor man, som skulle 
komma, som skulle söndertrampa or
mens huvud, bära världens synder, och 
i vilken alla släkten på jorden skulle 
varda välsignade? Här bl~va dock mitt 
mörka hjärtas tvivel och motsägelser 
emot dessa årtusendens oräkneliga 
vittnesbörd såsom för vädret flygande 
damm och strån emot det gamla fasta 
berget. Herren Gud vare evigt lov och 
pris och tack för hans outsägliga gåva! 

Gud sände sin Son. Här är nu själva 
hjärtsynpunkten i vårt språk och i 
hela vår kristna tro. Men här är ock 
den punkt, som vi aldrig kunna rätt få 
in i vårt hjärta. Här den punkt, över 
vilken man blott borda anställa böner, 
med mycket åkallande, att Gud ville 
förbarma sig över oss och öppna våra 
sinnen, att vi måtte kunna se och skåda 
något i de omätliga djupen av Guds 
nåds under, då han gav åt vårt arma 
fallna släkte sin evige Son. 

Låtom oss se, huru orden lyda. Det 
heter: »då han sände sin Son». Märk! 
Det står icke: då föddes Guds Son, 
utan så: Gud sände sin Son. Det bar
net, som du i anden skådar i krubban, 
är icke ett barn, som erhå,llit ett så 
stort mått av Guds Ande och Guds 
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välbehag, att Gud därför kallar det sin 
Son - nej, annorlunda talar Skriften. 
Den säger nämligen så, att barnet var 

Guds evige Son, vilken »var hos Fa
dern, förr än världen var till»; den sä
ger, att i Betlehem skulle födas den, 
»vilkenshärkomst tillhör förgångna 

åldrar», att i begynnelsen var Ordet, 
och Ordet var Gud, så att genom det 

har allt blivit till, och utan det har· 
intet blivit till, som är till, och »Ordet 

var kött och bodde ibland oss, och vi 

sågo hans härlighet, vi sågo likasom 
en enfödd Sons härlighet från sin Fa
der och han var full med nåd och san

ning». Sådant ligger i det ordet s ä n
d e Gud sände sin Son - således en 
Son, som var till Iförut, men som nu i 
tidens fullbordan blev sänd till jorden. 

Så säger ock Kristus själv: »Så älska
de Gud världen, att han utgav sin ende 
Son». »Fader, förhärliga du mig med 
den härlighet, som jag hade hos dig, 

förrän världen var till». Jesus utgick 
från Fadern och kom till världen, se
dan lämnade han världen och gick till 
Fadern. Så säger ock aposteln Johan

nes: »Därigenom har Guds kärlek bli
vit uppenbarad bland oss, att Gud har 
sänt sin enfödde Son i världen, för att 
vi skola leva genom honom» - »Han 

har älskat oss och sänt sin Son till för
soning för våra synder». Och åter Pau
lus: »Det gjorde Gud, då han sände 

sin Son i syndigt kötts gestalt». Se, 
sådant skall du förstå, då du sitter i 

anden vid krubban i Betlehem och skå
dar det märkvärdiga barnet, vars fö

delse bebådas av himmelska härskaran 
för fattiga herdar i nejden och av den 
underbara stjärnan för vise män i Ös
terlanden. Tack och lov och ära och 
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pris och starkhet vare vår Gud ifrån 
~vighet till evighet, för hans outsägliga 
gåva! Gud sände sin Son. 

Så låtom oss glädjas och alla tillsam
man 

Nu hylla det nyfödda barnet med gam
man. 

Pris vare dig, Herre, som föddes på 
jorden 

Och nu är vår broder och medlare vor
den. 

Ja, låtom ~ss fröjdas och tacka och 
lova 

För denna vår Faders osägliga gåva. 
Fast hjärtat kan dätlför tillfyllest ej 

prisa, 
Så vare dock Jesus vår sång och vår 

visa. 

C. O. Rosenius. 

rik på glä»je I1ch tri», 

samT ett 

~ulU atJ gcJ»he/; cJch nå», 

tillönskas aUaJnl:ssicJnstJänner 
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t 
Aug. Berg. 

\Jed en kil1sla a v stor saknad sätta 
vi nu korsets tecken över bilden a v vår 
kä re och vördade missionär och vice 
ordf'örande i Kommitten August Berg) 
som avled den 17 dec. i en ålder av 79 
å r och 4 månader. Han insjuknade för 
en månad sedan under en resa i öster
götland och fick sluta sina dagar på 
Karolinska Sjukhuset i Stockholm, där 
han under , sin sjukdomstid fått åtnjuta 
den bästa tänkbara vård. 

N ågon har sagt, att missionär August 
Berg var en av vårt lands mera allmänt 
kända representanter för den yttre mis
sionen, och detta är utan tvivel riktigt. 
För oss inom Svenska Missionen i Kina 
var han en a v veteranerna, som vi sågo 
upp till och omfattade med kärlek. Han 
var en patriark ibland oss, en av mis
sionshjältarna i vårt arbete, som hade 
varit med redan u n <;:le r banbrytandets 
tid, 

'Missi onär Berg anlände första gån
gen till Kina år 1890. Tillsammans med 
sin maka, som reste till Kina två år 
senare, fick han först i Tali She. utstå 
mången 1idandets kamp ibland ett folk, 
som intog en allt apnat än vänlig håll
ning gentemot missionärerna, Ar 1904 

u tsågs han till ledare fö,r arbetet på fäl
tet , och han kvarstod i denna uppgift 
till å r 1928, då han avslutade sin verk
samhet i Kina. Hans arbete på fältet 
omfattade mångfaldiga uppgifter" vilka 
ställde stora krav på honom och ofta 
förde in i allvarlig bönekamp. 

Efter återkomsten till hemlandet togs 
missionär Bergs kraft i anspråk i hem
arbetet. Han var en gärna hörd talare 
och deltog i reseverksamheten ända till 
en månad före sitt frånfälle. Ända till 
den I okt. i år var han också förestån
dare för Missionshemmet i Duvbo. Ar 
192 9 invaldes han i Kommitten för 
Svenska Missionen i Kina och var ef
ter missionsföreståndare Folke vice ord
förande i denna vår kommitte. 

Inom vår mission blir tomrummet 
alltså mycket stort på grund av att mis ~ 

sionär B. varit en så aktiv arbetare och 
en ledande personlighet. Han har också 
genom sitt soliga och varmhjärtade 
framträdande vunnit missionärernas, 
hemarbetarnas, missionsvännernas och 
de kristna kinesernas varma kärlek, och 
många deltaga därför med de närmast 
sörjande i deras stora saknad. Må vi 
med tack till Gud för vad han givit ge 
nom sin tjänare i våra böner ihågkom
ma makan, fru Augusta Berg, samt sö
nerna, Henrik och Valdemar Berg samt 
deras familjer! »Den rättfärdiges 
åminnelse lever i välsignelse.» 

ilfart1'n Linden. 

~~~~ITION' 

Trettondagens möte. 

Såsom vi meddelade redan i förra 
numret av vår tidning hoppas vi att 
kommande Trettondedag Jul få fira mis
sionshögtid med sparbössetömning och 
offerinsamlingi Betesdakyrkan) Flora
gatan 8, kl. I I f. 11L, 

Bedjen att denna missionshögtid ge
nom Guds nåd och kraft må få förverk
liga det som Gud i sin kär1ek avsett 
med den! 
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Bönemötena för S. M. K. i Stockholm. 

T1:sdar:sbönemötell(l för Svenska Mis
sionen i Kina börja åter i Betesdakyr
kans K ';1'laru1/tJ Floragatan 8, tisdagen 
den 14 januari hl. 7 e. m. 

På Svenska l11issionens i Kina expe
dition) Drottninggatan 55, hållas fl'. o. 
m. deJl 17 januari bönemöten varje fre
dag 	kl. 2 e.1n. 

Välkomna! 

Kina Inlandsmissionens förre 
ledare död. 

Enligt mottagna meddelanden har 
Kina Inlandsmissionens förre ledare 
G. W. Gibb avlidit blott några dagar ef
ter det han överlämnat leclareskapet åt 
sin efterträdare, biskop F. H oughton. 

Vi känna behov av att få ge uttryck 
för vårt varma deltagande med Kina 
Inlandsmissionen och att Hl anbefalla 
den nye ledaren ?lt missionsvännernas 
hågkomst i förbön. 

Försäljningen i Stockholm. 

Kära V~inner ~ 

»Han "ilie heskära oss att få tjäna 
honom l1 tall fruktan.» 

De orden ha åter bli\"it levande för 
oss, då vi nu se tillbaka på vår försälj 
ning. Vi hade varit undrande, ja, bä
vande, inför elen med tanke på de dl
dande förhållandena. Nog ville vi tro, 
både att vi skulle få saker att sälja och 
köpare till dem, men inte var vår tro 
just så stor. Det måste vi bekänna. Iden 
åter kom vår otro på skam. 

Alla ni kära, som sänt oss gåvor och 
tänkt ptl oss i kärlek, jag önskar ni hade 
kunnat se, hur det såg ut här på vår 
expedition dagarna före försäljningen. 
Det var packade kartonger, väl inslagna 
paket och stora lådor, som nästan fyllde 
ett rum. Från alla delar av vårt land 
hade gåvor kommit, så att det såg verk
ligen Icn-ande ut, och från varje paket 

och brev strömmade Liriel..: oss till mö,
tes i rikaste mått. 

På tisdagen ställde \'l l ordning för 
försäljningen. l år fingo vi ha den på 
K. F. U. :M., och d~lr känna vi oss alltid 
hemma_ Borden fylldes a,- vackra, fina 
och praktiska saker. Jnte var det bara 
vad som kommit till expeditionen; vi 
hade m;tnga hord, och alla de V~ill11Cr 
som stodo yid borden hade mycket sa
ker med sig, en hel del hade också kom
mit till dem från skilda håll i landet. 
»Länkarna» hade ett »cluhbelt» hord , så 
de fingo st<l runt omkring det och sälja. 
På det bordet. kan man s;iga, att det var 
överfull t. 

Förs~djllingell skulle börja kl. 112 I I 

på onsdagens f. m_. mell kunderna bör
jade komma tidigare, och köpl usten var 
god redan från början. Kl. 12, då kom
minister Joh. ~Hof! skulle ha andakts
stunden, yaf lokalen Cl .lldeles proppfull. 
IXl skulle ni alla het Yetri t med ~ Det yar 
ett underbart budskap som frambars. 
Texten var hämtad ur I Kor. 2: I-S, 

och det hela formade sig till ett jublan
de tema över orden i den 2 versen: »Ty 
jag har beslutat mig för att. - icke 
veta om något annat än Jesus Kristus 
och hon0111 såsom korsbst ». Här endast 
ett kort sammandrag. Paulus var en 
I~trd man, men han kom icke med n~lgra 
lärda föreläsningar i fi losofi och teologi, 
allt sådant räknade han som dåraktigt. 
Han samlade sig kring Jesus Kristus, 
sin korsfäste och uppståndne Frälsare. 
Allt annat fick vika för detta, det cent
rala i evangelium. Så måste det också 
vara för oss alla, om vi vilja vara trog
na den kallelse vi fått att föra detta 
evangelium vidare. Det är ej Jesus Kris
tus i allm;inhet, utan hela försoningens 
budskap, Jesu Kristi försoningsdöd för 
v;irlclens synder. Där brister ju Guds 
hjärta i k;trlek, och hans famn är öppen 
på korset för oss alla, han ;tr Guds rena 
Lamm. Vi ha att s~lsom Jesu Kristi 
förkunnare gå fram med mycken öd
mjukhet, ej överhigsna eller självsäkra. 
Vi få gå fram j fruktan, ej i rädsla, 
dädör att vi ha ett så underhart evan
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geliu1l1 att bära fram. Vi ~lro bara fat
tiga syndare, värda att kastas bort om 
han ej tagi t emot oss a v näd. Gud vare 
tack för det! Så kan ock den fåkunni
ge, jag, du och alla få kraft att leva, dö 
och segra i evighet. Jag säger med 
Paulus: Jag vet icke något annat ~in 
Jesus Kristus och honom korsfäst. IvIin 
önskan för denna stund är att den skall 
bli ett vittnesbörd om honom, min kors
fäste, uppståndne och förh~irligade Fräl
sare. Den som håller sig till Jesus Kris
tus är p;\ rätta v~igen, den enda som le
der hem. 

Ja, så fortsatte försäljningen, och även 
den fick vara ett bevis på vad Jesu 
Kristi kärlek. utgjuten i människohjär
tan förmår. P ft kvällen var det missio
när Carl-Gustaf iVordberg) som avlade 
ett vittnesbörd. Fyra »L ;inkar», systrar, 
sjöngo ett par sånger. Snart nog voro 
nästan alla sakerna slutsålda, och vi 
vara fram1l1e vid den stund, då resulta
tet skulle kungöras. D~t rörde det sig om 
5-479:- kr. brutto. Nu har summan 
stigit, S~t att den är över 5.700:- kr. 
netto. V~tra hjärtan voro fulla av tack 
till Gud och er alla, v ftra kära vänner. 

Vi Hl känna, att det är Herren som 
står för sitt verk, och att vi Ht tjäna 
honom utan fruktall. 

rIo B . 

Malmölänkarnas sång. 

Me!.: »Lyft den högt, den helga fanan! » 

Vi har valt, att Kristus följa 

Och att gå hans viljas stig 

Vi vill lyssna till hans stämma, 

Som oss bjuder innerlig: 

»Kom ti 11 mig och dricken alle 

I, som törsten efter frid! 

Jag kan livets bröd er skänka, 

Frälsning full till evig tid.» 


Vi har valt att Kristus tjäna, 

Han, som blodet för oss göt, 

Han, som dödens makt slog neder 

Och till himlen väg oss bröt. 


Han. som för oss had och sade: 

»Herre, där jag ~ir, jag vill 

Ock de mina med mig hava. 

Himlen må dem höra till.» 


Vi har valt att Kristus tjäna, 

Han, som makten ~iga skall. 

Han, som lärj ungar vi II kalla 

Till sitt hord från världen all. 

Vi vill göra bind din vilja 

0 ,. ,-år Gud. där vi g;'lr fram. 

Låt oss vara dina vittnen! 

Givoss kr<\. ftE'n , o Guds Lamm ~ 


Vi har val t att Kristus t j äna 

Och som »L,ÄNKAR» på hans ord 

Sprida frälsningsbudet glada 

Ut till Kinas folk och jord. 

Hjälp oss lyda, om du kallar 

Oss att gfl di t ut, o Gud! 

Hjälp oss bedja och försaka 

Och att akta P;l di tt bud! 


Det ~ir nflel fil Kristus följa 

På hans V;tg till himmel rik. 

Skulle ~ln vflrt kors oss ])öja, 

Är dock ingen väg elen lik, 

Ty i himlens land den slutar, 

Där eJ sorger är, ej nöd. 

Där är segern full t oss given. 

Där är evigt liv, ej död. 


R. TV-g. 

Hälsning från T ali She. 

Ett brev från församlingen där, date
rat den 12 juni 1940. 

») :Med vördnad till Svenska I\1:issio
nen i Kina! 

Staden Tali, She., belägen nära fron~ 
ten, ungefär I mil från Gula floden, så 
att kanoners dån höres från båda sidor 
av floden såväl S0111 buller från luft 
värnskanoner, flygmaskiner och bom
ber, har nu i snart fyra är varit utsatt 
för stora faror, och vi kristna där lova 
Herren, som har skyddat gudstjänstlo
kakrna och bevarat församlingsmed
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lemmarna. NII ~iro ocksa reprt:sentanter 
för de kristna församI ingarna i kring
liggande städer samlade här och vittna 
Dm att ingen församlingslokal eller för
samlingsmedlem hos dem drabbats a\' 
sil rskil t sV;lr nöd eller olycka. Detta är 
något, för vilket vi önska att Missio
11(:'ns vänner i Sverige skola tillsammans 
med oss tacka Herren. Dessutom är 
Sverige och :tvlissioncn där sbndigt i 
v;tra tanka r med anledning av den nöd. 
som drabbat Europa. Att evangeliskt 
kristna bnder drabhas a\' sådan olycka 
p;lminner oss om ycrkl igheten av Her
[eIlS Jesu snara i'ttcrkomst. Vi bedja i 
y ~ua böner stiillcligt -för edert land: 
»l1er-re, lriils .)·'['crige l Herre, bevara 
S'"('crige! » 

[ ;lr ha femtio ;~lr förflutit sedan för
samlingen grundlades i Tali, och vi ha 
-c1~irför planerat att den 27 ol-::tober 1940 

fira femtioårsjubileulll för 'att minnas 
:Missionen~ m;iktigrt il1~at s för försam
lingens grul1dEigganc1c och uppbyggandc 
samt för att UpjJl1lUlltra dc troen le till 
-ökat nit för att Herr<:l1s namn m~l bliva 
förhärligat. J\El detta femtio!hsjllbileu111 
äv n mana till nya framsteg i försam
lingslivet! En hok med förs;:unlingens 
historia skall utgivas för att pIlminna 
0111 de gIll1gna ;lI'-en och p;LVisa de upp
gifter, S0111 iinnu V;ll1ta p il oss. Boken 
skall heta »I~eclog-örelse för yerksamhe
ten i Tali. She.. med anledning av för
sa mlingens femtio~ll'sj uhileum.» 

D[l vi t~inka P;l de förflutna femtio 
:tren. erinra vi oss 11.issionens insats i 
:arbetet för församlingen i Tali: uppoff
-ringarna vil församlingens grundande. 
mödan vid el ss uppbyggande. den kraft 
som ådagalagts vid arbetets utbredande, 
·och livets goda vittnesbörd hos de sven
-ska missionärerna, och i allt se vi prov 

. P;-l Missionens dygder vid vår andliga 
födelse och fostran. Ja, hur skola vi 
lova Gud härför, och hur skola vi tacka 
:?\fissionen? Hur skola vi kunna gå trä
get framåt och förhärliga vår treenige 

'-Gud och Fader, så att Gud. som i för
barmande kärlek~dskat oss, och den 
svenska moderförsamlingen. sOl:n. fostr~t 

L. '" l., L/ 

oss, m~l fa llin och hugsvalan för Sl11a 
offer? 

Var god framför vara hälsningar till 
hela Missionen och dess ledning samt 
till dem, som i vår mitt under möda och 
betryck va ri t eller äro våra herdar! 

11ed vördsamma fridshälsningar. 
Tal-i lörsantling 11/mn ShellsZ: södra 

presbyteri'll11-i. » 

(Ö'l'eJ'S . av il!. B.) 

Femtioårsjubileum i Tali. 

Den 27 okt. fi rade församlingen den 
stora högtid, som vi under de sista ;lrell 
sett fram emot med sådan förväntan. 
Ledsamt nog hade vi ~innu ej fått fred 
i landet. varför endast två av våra tre 
prm-inscr voro representerade vid jubi
1eet. Om det varit normala tider, hade 
vi s~ikert fått fira synodal möte i sam
band mec1 högtiden, ty det är vår tur att 
ta emot detta möte denna gång. lvIen nu 
var v~igen stängd för Shansiprovinsens 
S. :NI. K :arc att komma med. 

Högtidsdagen föregicks av det årliga 
stormötet, S0111 började den 23 med dop
högtid i Tal i stad. Det måste bli på 
kvällen för flygplansfarans skull. Näs
ta dag gingo vi 2 mil till köpingcn An
ren, där stormötet började den 24 P;l 
k\-ällcll. Även fredag och lördag pågick 
mötet. Huvudtalare var iildste Li från 
Loyang, som fick frambilra ordet till 
välsignelse för mångel. 

På söndagsmorgonen talade äldste 
\tVang frim Tali. Han berättade först 
om :Missionens grundläggare Erik Fol
ke och arbetets början på vårt fält, var
på han talade om hur Erik Folke och 
Henrik Tjäder kommo till Tali. För de 
yngrc var ju allt detta så gott som 
okänt. Efter hans tal följde tacksägelse 
för dessa, som Gud siLnt att börja arbe 
tet i Tali, och lov och tack -till Gud för 
vad han gjort. 

FÖl'mic1dagsmötet räckte från kl. 10 

till 2 ungefär. Först predikade missio
när Styrelius. Därpå blev det ;lter en 



oJ~l'll'floJ ~"'I'LJ' I...J ~~\.. 

blick tillbaka på ·tider som gått, och sär
skilt dröjde äldste \Vang vid minnet av 
dem, som lämnat arbetet och gå tt in i 
vilan, samt vid de gamla arbetarna, som 
nu äro hemma i Sverige. Därpå talade 
Wang från Anren, ) Församlingens 
värd», och han talade s~irskilt om dc 
kinesiska kristna, som nu ej längre äro 
ibland oss. Vi fingo höra om den hirde 
mannen, S0111 förlorade sin Eirdomsgrad 
emedan han blivit en föraktad »utlän
ningarnas efterföljare». Man han sörj
de ej däröver ~ Han gladdes att få lida 
smälek för Jesu skull. - Vi fingo ock
så höra om de varmhjärtade kristna, 
50111 testamenterat allt vad de ägt till 
församlingen, så att ett par platser där
igenom fått präktiga kapell. Vi fingo 
även höra om andra , S0111 nitiskt ver
kat i Herrens tjänst, tills de nåtts av 
kallelsen att stiga högre upp. 

Representanterna för Honan, Ho
yang. och Pucheng församlingar hade 
sedan ordet. Deras v~dönskningar för 
församlingen kom i högstämda, poetiska 
tal, som kineserna ha så lätt för. Några, 
som ej hade kunnat komma med, hade 
sänt brev, vilka nu lästes. Omväxlande 
med dessa tal och brevläsning förekom 
sång, dels unison och dels av bibelsko
lans elever. Aven gosskolans större ele
ver voro med och sjöngo några sånger. 

Efter en kort middagsrast, då den ge
mensamma middagen, bestående av 
bröd, lite hackade grönsaker och kokt 
vatten, inmundigades, började e. m.-mö
tet. Aldste Li predikade, varefter vår 
församlings ledare berättade om arbetet 
i distriktet, hur den ena utstationen ef
ter den andra öppnats och den ena verk
samhetsgrenen efter den andra uppta
gits. Svårigheter och trångmål hade det 
varit i början - och sådana fattas ej 
hellcr nu. Den senast byggda möteslo
kalen byggdes i somras P~l en tomt, som 
en sökare hade skänkt till församlingen. 
1\;Ien för denna sin goda gärnings skull 
anklagades vår broder och fick sitta i 
fängelse flera ycckor. Han hade hjälpt 
utlänningarna! Trots förklaringar från 
församlingens ledare, att lokalen skulle 

J. /"IV 

vara tor kinesiska församlingen och ej 
för utlänningarna, ha myndigheterna 
tagit lokalen i anspråk och möten få ej 
h ftl1as där. :Men svårigheter och trång
mål hör til1 det som Ordet säger oss 
skall vara med härnere, och samme Gud , 
som fordom hj~ilpte sina tjänare och HU 

i femtio år hj~ilpt sin församling i Tali, 
han har makt att gripa in och giva en 
utväg ~iyen denna gelng. S,t fingo vi slu
ta också detta möte med tacksägelse för 
all Guds nåd under dagar som gått och 
dag som nu ~i.r {nne. 

Kv~illsl11ötet \·a t· nattvardsl11öte, cU. 
mi5sionens Herre kom förllimbart nära 
för att stärka s in församling till nya 
uppgifter i Herrcns vingård . 

Aterigen ha vi fått uppleva allllingcll 
<lV ordet »utövcr allt. vida Ille r än Yi 
hegär<l eller t~lnk<l » . En stor gård var 
överh~lngd med tältdukar - det var v,'tr 
kyrka! L~lngst fram var en <l v tältduken 
delvis inramacl »plattforl1l », högre ;ill 
gården, StOl att talarn<l l)åde syntes och 
hördes väl. » l)lattforms\'~iggarna» pryd
des av vackra bonader. som församlin
gen fått vid jubileet. Sol och lugn 
»flygplallsväder» - men ändå ej några 
flygplan 1 De många som kommit fr;in 
skilda håll till " ftr högtid fingo alla 
rum i närheten av »tältkyrkall », deh' is 
i hedniska hem. Vår jubileumshögtid 
ger oss många anledningar till tack~~l 

gelse. -
J. _-1. 

»En såningsman gick ut för 
att så.» 

»Och när han sådde, föll somt Yid 
vägen, och fåglarna kom mo och åto ~lPP 
det.» 

Det ;i.r många, som man kommer att 
tänka på, då man betraktar denna lik
nelse. Säden har utsåtts, ordet har pre
dikats, men hjärtat är fortfarande 
oemottagligt och obi.nsligt för andliga 
intryck. 
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Som ett varnande exempel fram star 
för mig den 24-årige, intelligente hä
radshövdingen. Genom begåvning och 
ambition hade han nått fram till denna 
viktiga befattning. Det är väl tre år se
dan jag först sammanträffade med ho
nom. Jag satt just i mitt arbetsrum och 
pluggade kinesiska, då portvakten an
mälde besök. 

»Bjud gästen stiga in», svarade jag. 
Och om en stund inträdde en trevlig ung 
man, som man spontant fick ett visst 
»tycke» för. Guldranden kring hans ~im
betsITlössa utmärkte hans värdighet, och 
jag var ej sen att ge uttryck för min be
undran med anledning av hans lysande 
karriär. Han kände sig smickrad, för
stås. När så artighetsfraserna -v~il voro 
undanstökade, och vi kunde prata mera 
fritt med varandra, förde han talet in 
på politiska ting, som den nationalistis
ka ungdomcn i detta land är så uppta
gen med. 

Men nej, tiden fick ej användas på 
detta sätt. Det gällde att använda minu
terna bättre. Och så vågade jag språn
get: från politiken och in på det reli
giösa! 

»Vi är unga män båda två», började 
jag, för att göra ämnet lite intressc.nt, 
»men ack, vad livet försvinner fort. Ni 
känner väl till det kinesiska ordsprå
ket 'I dag kan du ta a v dig strumpor 
och skor, men du vet ej, om du kan ta 
dem på i morgon.' Därför behöva vi 
tänka på evigheten och på var vi skola 
tillbringa den, innan det blir för sent.» 
_Med några illustrationer försökte jag 
klargöra min mening. 

En meningslös bugning med det stol
ta huvudet blev svaret. Och i detta 
kunde jag läsa en avsky för allt vad 
religion heter. Han, - bara tjugofyra 
(tr - redan häradshövding - med strå
lande framtidsmöjligheter, - skulle han 
tänka på religionen? Nej, den hade han 
fått nog av för länge sen och avfärdat 
som förkastlig. 

Men något måste han ju säga, och så 
sade han något som framtiden utvisa
de a' t han cj menade: »Er lära är bra. 

LANU 27 ) 

Jag skulle Yilja börja forska i dell och 
mottaga Er undervisning.» 

» ~i är välkommen hit när som helst~)} 
»Om ett par da'r skall jag komma 

åter.» Och så gick han. 
Jag följde honom till portcn, där vi UIl

der djupa bugningar skildes åt. 

Jag mötte honom ett par g,lnger till 
på gatan. Han hälsadc artigt och visa
de öppet sin bekantskap med utlännin
gen. :Men något samtal fick jag aldrig 
mera 11led honom. 

En dag yar det ett fasligt pratande i 
knutarna. Nog kunna killeserna skval
lerprata, men den gången ' var det 11(1 

got särskil t. Skolklockan ringdc in, m en 
l ~irarna stodo likväl kvar och pratade. 
och eyangel isterna och de ö\Tiga haJe 
s;ilJat sig till sällskapet. Från mitt 2-r 
hets rum kunde jag så tydligt se dem. 
Jag gick till dem, och så kom hela an
ledningen fram: Häradshövdingen satt 
i h~iktc sedan gårdagen, och nu undra
de man, om han skulle slippa dödsstra tf 
eller ej . 

»Vad bar han gjort?» fragadc jag. 
»V ar han in te cn god man? Han kom 
hit en gång på besök, och jag försökte 
tala med honom om Gud.» 

»Han hade biavsikter, pastorn. En 
hemlig förening hade ban bildat, som 
redan bestod a\' ett tusental medlem
mar, och flera tusen dollar har han re
dan fått in för dess ändamål.» 

»Ah .- - ~ Det var tråkigt.» 
Då och då nämndes han. NIan hörde 

att han blivit sänd under bevakning till 
provinshuvudstaden. Där kunde han ej 
dömas och blev därför sänd tillbaka. Så 
småningom tystnade pratet om honom. 
NIan fick annat att prata om! :Men in
om vår lilla krets bådo yi ofta för ho
nom. Guds Ande kunde i fängelsehålan 
tala till hans hjärta. Aven för hans sj;lls 
räddning led Kristus döden. 

»Hjältarna vandra på farliga vägar», 
lyder ett annat kinesiskt ordspråk, och 
en dag slog även denne mans ödestim
ma. Nådens dag var förbi, och vedc-r
gällningen stod för dörren. 

http:intressc.nt
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Ju'fter gat(ln i v(tr lilla stad drog 
en tragi skt följ e fram. På en sior ox
kärra, dragen av fl era kor och oxar 
för att det skl1lle gå riktigt långsamt -, 
sutto n~lgra förbrytare, väl bundna. 
Framtill och bakpå sutto fångvaktarna 
med laddade gevär och slipade svärd. 
Ett av dagens offer var häradshövdin
gen. S0111 med g äll och (lnsträngd röst 
utbasl1nade sina s ista ord vid kärrans 
enformiga skakningar. Och vad hade 
han (ltt s~iga? Var det ett rop om miss
kund och förbarmande och ånger ? Var 
4~t en bön om frälsning och förJ~ltel s c? 
Nej , långt därifrån! 

) Leve Killa och kommunismen för 
al lt id!» ljöd det. 

Och dessa ord strömmade med en 
v tUd am fart över hans läppar, kanske 
med samma förtvi dan som de ropandes 
i ödsriket, dii r hans plats nu är. Först 
pSi avrättningsplatsen, där en kula ge
nomborrade hans bröst och k0111 hans 
E'ld iga il j ii rta att stanll(l , tystnade rös
t n . 

IJe döda v;tnda ej ~lte r. ::vIen en tack
samhetens känsla genomfor likväl min 
själ vid tanken P~L att .iag fått säga ett 
varningens ord i tid. Hans blod kan ej 
längre utkrävas (lV mig. Hes . 3: I9. 

Det synes vara ett hårt tal: »Försaka 
dig själv, tag ditt kors på dig och följ 
mig!» lYren det kommer att bli ännu 
hårdare att höra det ordet: »Gån bort 
ifrån mig, I ogärningsmän!» (Thomas 
a Kempis). 

-Och somt föll P~l stengrund. » Det är 
Mästaren, som talar. Och i den enkl(l 
men fullständiga liknelsen om sin egen 
mission tar han verklighetstroget fram 
alla de erfarenheter, som en Herrens 
såningsinan får uppleva. 

L i var i själva verket en riktig filur. 
Han lånade pengar här och där, men 
lämnade aldrig tillbaka. Och när man 
krävde honom, så sa' han, att han skulle 
lämna tillbaka det nästa dag. :Men d~l 
var han vanligtvis ej hemma! Han hade 

vari t flykting- hos oss en lång tid. Han 
såg så uppriktig ut. Och vilka framsteg 
syntes han ej göra i läran! Vi .trodde 
hans ord och voro gripna av hans bö
ner. Ja, vi t. o. 111. tackade Gud, att S;t
den växte upp så fort. Ibland blandade 
sig bävan i glädjen, ty han växte för 
fort. Han yar »för andlig » för »sin tid». 
Tiden gick, och det började inte bli S~l 
populärt längre »att tro på iäran». 1v1an 
började göra det svå rt på många 8 ~itt 
för Guds såningsmän och försökte för
kväva säden de sått och sådde. Och S i'l 

småningom fingo missionären och hans 
medhjälpare erhra den bittra sannin
gen, att de ?lterigen tagit miste. Li för
svann ur vå r krets . Vi mötte honom 
ibland pfl gatan, då han oftast försökte 
undvika oss. Säden, som utsåtts i hans 
själ, kom upp så hastigt, men blev be
ståndande en kort tid allenast. D~-lr 
fanns ingen rot. Hans syndaliv blev mer 
och mer uppenbart , och v;'tra många 
varningar båtade föga. Han fortfo r att 
,-ara oren. P fl ytan kunde han vara S~l 
fin och putsad, mcn det h ~l rda hjärtat 
förhlev dctsamma . 

Hur gick det? 
Jo mitti si tt sYlldande greps han en 

kväll a v detektiverna. Han anklagades 
för att "ara spejare . Tillsammans med 
tre andra fick han nu några dagar till 
besinning i fängelsehålan. :Men om nå
gon ?ll1ger hörde vi aldrig. Kanske han 
tyckte, att det inte var så farligt. :Man 
var ju villig att gå i borgen för honom. 
Om några dagar skulle han vara fri. 
Och det såg verkligen så ut. 11en så 
inträffade något, som fullständigt kas
tade om planerna. En av medfångarna 
lyckades rymma en natt. Därför döda
de man alla de andra, ~iven Li. 

»Förlorad! » sade en av dem, som 
med stort tålamod och uppriktig kärlek 
försökt leda den unge Lis steg in på fri
dens \-~Lg. . »Förgäves » ! fortsatte han 
och skakade på huvudet. 

Förlorad ;tr han, men kanske v~ra 
anstr;ingningar inte voro förgäves. Gud 
allena vet det, och för oss här framstår 
han som ett varnande exempel. Vår 
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Herre g;::n- oss 5iide:-;::;käppan för att så 
vid alla yatten ~ 

» Och somt föll l)land törnen.» lVLis
taren går vidare i ämnet och liknar 
l11änniskohj~irta t yid en åker, där tör
nen växte upp och förkvävde säden . . 

--\.tt vara läkare och kunna förtjäna 
stora pengar, l)]i r gärna idealet för 
11l~mga i detta land. Då kan man Hi 
många vänner och bli respekterad i sa111
hitllet. Kall man därtill prata bra, synes 
framgången större. }Vlen när allt kom
mer omkring, får mången med sorg er
fara, att det yar inte S~l bra i alla fall. 
Det var mill1ga som ;::rnmdades d:r Hou. 
Jag hörde det många gånger. T. o. m. 
en evangelist yttrade en gång, att en 
läkares l)ana var mera sorglös och be
kväm än en e\-angelists, som ~Lndå hade 
st(irre kunskaper' 

» ~en ,-ad hjälper det en m~inniska, 
0111 hon vinner hela Y~lrlden , men för
iorar sin själ?» Inte yann d:r Hou hela 
,-äriden, men han förskaffade sig en 
stor förmögenhet. hyggde sig ett fint 
hus och kunde »~lta kött varenda dag». 
:\Ied materialismens starka band hade 
dj~ixulen ett fast grepp om hans själ. 

:\le11 gick hall verkligen förlorad för 
e\-igt? Ja, såYida han inte gjorde b~ltt
ring i sista stund likt rövaren på kor
set. Men s;'L långt vi i denna begräns
ningens värld kunna se dömande efter 
?dästarens egna uttalanden, var hans 
hjärta oomvänt. För att trösta de sör
jande uppmanade man dem att hoppas. 
j1en jag är rädd för att det var en falsk 
tröst och ett opålitligt hopp. 

Slutet på hans liv kom sa fort och 
oväntat, som det oftast gör med oss var 
och en. lXL man minst anade det, »se, 
diL var han borta» ~ Den japanska armen 
gjorde framryckning i hans hemtrakt. 
Bland offren befann sig läkaren. Han 
hlevankiagad för att vara militärläka
re åt den kinesiska armen. Det gick så 

. hastigt, och ingen hann medla. 
Ett ord fr~lI1 den heliga boken rinner 

mig i minnet. Det lyder: »De og .1dak
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tigas framtid yarder avskuren.» - 1fen 
in te var han en ogudaktig människa? 
Han tillhörde församlingen, och nog 
gick han till gudstjänsterna, även om 
det skedde hlott för syns skull, dåmis
sionären var på besök i den närbelägna 
utstationen. Och visst bad han, även om 
det blott hände, då missionären var på 
besök i hemmet. Visserligen var hans 
bÖll lika famlande som om han bett för 
första gången. Församlingsmedlem ha
de han varit i många år. 

Och ändå! - »Tidens omsorger och 
rikedomens bedrägliga lockelse» .. för
kvävde Guds ord i hans själ. Och till 
hans många synder, som så småning
om komma fram i ljuset, ger bibeln ett 
förklarande svar: »Penningbegäret är 
en rot till allt ont.» Livet i Gud ·sak
nades, - hans gärningar uppenbarade 
det. 

S;L ung - redan borta - är det sant? 
Ja, det var sant, och från våra hjärtan 
uppsteg bönen: »Herre låt ingenting 
binda de vingar, vilka Du en gång har 
g i v i t ~l t m ig ~ » 

»11en somt föll i god jord.» - Här
liga sanning ~ 

»Och gav frukt.» - Saliga upple
velse! 

Visst kan såningsarbetet vara tungt 
och tröstlöst många gånger, men då sä
den faller i god jord, stadigt växer och 
bär frukt till evinnerligt liv, då går så
ningsmannen in i sin karnmare och 
stänger dörren för att i ensamhet rik
tigt få tacka sin Gud för den nåd som 
unnats honom att ä ven få se frukt. Och 
hur mänga gånger ha vi inte prisat Gud 
för Chiin-heng! j-\ ven han föll för 
sY;ircl. 1v1en det korta trosliv han levde 
ibland oss var i sanning till Guds namns 
förhärligande. Om säden, som spirade 
upp i hans liv, gav trettiofalt eller sex
tiofalt eller hundrafalt, vet Gud allena, 
och honom tillkommer rätten att döma 
om den saken. Ett härligt nådens verk 
utförde Anden i hans hjärta, och vi som 
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fingo stil och se på, fröjdades med ren 
]ohannesglädje. Joh. 3: 29. Det var inte 
så ofta vi träffades, och därför märkte 
mall växandet så mycket tydligare. Ge
nom portarna till Ordets sköna och 
gröna ängar ingick han med fröjd. Och 
i evigheten skall åtminstone två själar, 
en far och en son, tacka Gud för Chiin
hengs ,-ittllesbörd i ord och liv..Men 
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mig? » - »Ja», svarade Chi.ln-heng upp
riktigt. Rövaren blev rädd, och för ho
nom syntes blott en utväg att dölja sitt 
usla yrke möjlig. Det breda svärdet ven 
genom luften, och Chi.ln-heng blev död
ligt så racl. Tre dagar till levde han, och 
så tog Gud honom hem. 

Vi hade sett fram åt 1110t den dag el;t 
Chi.in-heng skl1lle Set iklädd den vita 

Då skörden bå·rgas i Kina. 

hans ,-andring härnere blev kort , och 
slutet k0111 - S~lS0111 vi tyckte - allde
les för snart och alltför tragiskt. Då vi 
skola se allting på ett fullkomligt sätt, 
skall detta Guds handlingssätt fram
träda i ldart lj us och förbytas i ett 
oändligt tack. 

.\tt leva i »ingen-mans-land », där 
laglöshet råder, är ej lätt. Många rika 
våga ej sova i sina egna hem över nät
terna. Chiin-hengs hem var välbärgat, 
och rövarna hade ett gott öga till det. 
Men en plundring kunde inte ske öp
pet. Under nattens mörka timmar vak
nade Chtin-heng en gång vid hundar
na·s ivriga skall. Han steg upp i en hast 
och upptäckte att en rövare krånglade 
sig ·över muren. Han smög sig bort till 
den tomma potatisbrunnen och skynda
de ned i den. Men rövaren upptäckte 
gömstället och befallde, att han skulle 
stiga upp. Uppkommen igenkände han 
rövaren och sade i en vänlig ton till 
denne: »Vän, hur kan du göra något 
s~iddnt?» - ».Äh! - Känner du igen 

dopdräktell och mottaga dopets nåd. N t1 . 

är han förenad med den stora skaran in
för Lamrilets tron. 

»Dessa äro de som komma ur den sto
ra bedrövelsen, och som hava tvagi t sina 
kläder och gjort dem vita i Lammets 
blod.» 

Al?c Haglund. 

Inbjudan till allmän böne== . 
vecka 

Till alla dem i Sveriges la1ld SOIi/ 

anropa Gud. 

D å nu elen tic! är inne, v id vilken förb t: re
clelser pläga göras för iakttagande av Evan
geliska Alliansens böneveeka, men c1rl det sy
nes omöjligt att det upprop, SOm plägar ut
sändrts fdin centralleclningen i London. kan 
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hinna hit i tid för att spridas på vanligt sätt, 
har svenska avdelningen av Alliansen gått i 
författning om att l1tsäncla följande hälsning 
och maning: 

Kära Hruda och Systrar i Kristns! 

Tunga hänga krigsmolnen över stora de
lar av vår värld. Aven de länder, som icke 
.iro direkt indragna i denna hemsökelse, li
da på skilda sätt av krigets verkningar. En 
hel generation står i' fara att förkrympas till 
kropp, själ och ande. Huru fruktansvärda än 
de fysiska lidanden må vara, som utstås av 
de kämpande själva, synas de nästan förblek
na i jämförelse med de skador av själslig 
och kroppslig art, som tillfogas miljoner av 
kvinnor och barn och hundratusenden av 
krigsfångar - för att icke tala om de ekono
miska förluster, som mänskligheten lider. Vi 
erinras om vår Frälsares ord: »På jorden 
skall ångest komma över folken, och de skola 
stå rådlösa», men vi må icke förgäta orden i 
fortsättningen: »När detta begynner ske, då 
mån I resa eder upp och upplyfta edra huvu
den, ty då nalkas eder förlossning». (Luk. 
21: 25.) Vare sig den innevarande tidens fö
reteelser äro inledningen till denna världsål
ders slut, eHer Guds plan omfattar en fort
satt tillvaro av den nuvarande världsordnin
gen, få vi fasthålla vid förvissningen att Her
ren, den Allsmäktige och Allvise, ur tidens 
förvirrade och av människornas synd sned
vridna förhållanden skall kunna framskapa 
något nytt och gott ti 11 sitt namns ä ra och 
själars frälsning. 

Om vi tänka på vårt eget land, måste vi 
stämmas till ödmjuk tClcksamhet för den 
oförtjänta nåd, som vederfarits oss därige
nom att vi intill denna stund bevarats från 
.att indragas i krigets virvelstorm. Vi ha även 
anledning att tacka Gud för de yttringar av 
självuppoffrande givmildhet, som kommit till 
synes i hjälpaktionerna till förmån för Fin
land och ett flertal andra av kriget hemsökta 
länder. Detta ger anledning att hysa ljusare 
förhoppningar för framtiden än vad som sy
nes berättigat, då man tar kännedom om den 
högt uppdrivna rusdrycksförbrukningen och 
andra yttringar av nöjes- och njutningsbegär. 
Inför dessa företeelser ha vi SOm folk allt 
skäl att böja oss inför Gud i ånger och bot. 

Sker detta i tillräcklig omfattning och i 
.irlig uppriktighet och sann ödmjukhet, så är 
den första betingelsen skapad för den allmän
na väckelse, som på en mängd håll erkännes 
vara vårt folks angelägnaste behov. Bönevec
kan i januari har ofta nog givit upphov åt 
väckelser på enskilda ställen. Hur välsignat 
vore det icke, om den förestående bönevee
kan, som infaller vid en tidpunkt av allvar
iigare hemsökelse än på lång tid, finge giva 
upphov åt en verklig folkväckelse ! 

Under en del av det snart gångna året ha 

tusentals bedjare i skilda delar av vårtlanel 
dagligen avskilt en stund till bön för vårt 
eget land och vå ra grannländer inför tidens 
allvarsläge. Må elen föreståellde böneveekan 
bliva en anlecJning till stärkande och utbr~
dande av denna bönetjänst ! Och må av den 
gemenskap, SOm så alstras, framgå en stän
digt växande inbördes ansvarskänsla och 
samhörighet de kristna emellan och en star
kare känsla av gemenskap med och förplik
telse mot medkristna i andra länder och sam
fund! 

Söndagen den 5 januari. 

Amncn och texter för predikningar och 
anföranden: 

Genom lidande till seger. 
Se, Guds Lamm, som borttagel' världens 

synd. Joh. 1: 29. 
När jag har blivit upphöjd, skall jag draga 

alla till mig. Joh. 12: 32. 

Lammet skall leda clem. Uppb. 7: 17. 

Jfc1ndagen dCJL 6 januari, 
(Trettondagen.) 

fl eduamissionen. 

Låt01/{ oss tuclw Gud tör 

att de kristna församlingarna i hednavarl-' 
elen villigt åtagit sig det ansvar, som burits 
av missionärer, vilka i f61jd av krigen tvun
gits att lämna sina fålt, 

att de infödda kristna i stor utsträckning 
övertagit de ekonomIska h6rdot, som många 
sändande lander i följd av krigen äro ur 
stånd att bära, 

att stor mottaglighef för evangelium åda 
galägges på skilda missionsfält, 

att i hemländerna unga män och kvinnor
alltjämt anmilla sig till missionstjånsti. 

~åtom oss bekänna 

vår benagenhet att vara så upptagna Iu:ed' 
våra egna bekymmer a tf vi ofta glömma våra 
förpliktelser och v;'lra möjligheter på hedna
missionens område, . 

vår b'rist på tro oC'h offervilja i fråga om 
Guds rikes utbredand'e i världen. 

Låtom oss bedja 

om tro och trohet i missionsgärnil1gert, 
om skydd oC'h framgång för m·issionat.erna 
deras ofta farofyllda och prövande arbete; 
om redob'ogenhet hos de infödda m'issioils

arbetarna att avstå lockande anbud i vadds~ · 
liga syssdsäittning.ar för att helt ägna sig åt 
evangeiii utbrredande, 

om kraft för de infödda kristna att mot
",tå, kri:gets- <'lemoraliserande inflytelser, 

http:syssds�ittning.ar
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om förnyade uch fördjupade väckelser på 
missionsfälten. 

Bibeltexter: :2 Kor. 6: r-lO; I Tess. r: 
S- lO. 

'( isdagen den 7 januari. 

Guds församling i världen. 

Låto·/II. oss tac/w Gud 

för den ståndaktighet som ådagalägges av 
Kristi vittnen i fängelse och under förföl
jelse av skilda slag, 

för rikligt understöd åt beträngda kyrko
samfund och missionsorganisationer, 

för begynnande väckelser på enskilda stäl
len, 

för samverkan mellan vissa kyrkos8mfund 
och grupper. 

Låtom oss bekänna 

vår brist P<"l frimodighet i vittnesbördet 
om Kristus, 

vår försumlighet i utnyttjande av tillfällen 
till kärlekstjänst och själavinnande, 

vår kallsinnighet i förhållande till med
kristna och utomstående. 

Låtom oss bedja 

om Guds Andes utgjutande över försam
lingar och enskilda, 

om väckande av behov efter frälsning i 
vida kretsar, 

om innerligare sammanhållning de kristna 
emellan och Om ökat offersinnc. 

Bibeltexter: Fil. I: 3-II; Hebr. ro: 
3S- Jf)· 

Onsdagen den 8 jannari. 

Folken. 

Låto'm oss tacka Gu.d 

för att vårt eget lattd och några andra län
der hittills undgått att ryckas med i kriget, 

för att tvärs igenom yttringar av hat oCM 
grymhet framträda drag a v hjälpsamhet och 
försonlighet, 

för att mellanfolkliga strävanden och in
stitutioner fortbestå och öva sin gärning. 

Låtom oss bekänna 

vår andel i världsskulden, 
vår försumlighet att i fredens dagar ar

beta för me1l8nfolkligt samförstånd. 

Låto'm oss bedja i u.thållig trosvisshet 

om seger för rätt och sanning, 
om välsignelse över alla goda krafter som 

verka för fred mellan folken, 
om kraft och vishet för vår konung och 

hans råd. 

Bi be~ tex ter: J es. 42: 1- 4; :YJjka 4: 1-3· 

Jorsdagen den 9 janHari. 

H emliv och !,/·ppfostran. 

Låtom oss tacka Gttd 

för vaknande ansvarskänsla och tjänstvil
lighet bland de unga, 

för ökat antal ingångna äktenskap, 
för växande ungdomsvård ej minst inom 

kristliga kretsar. 

Låta/n oss med tank e på vårt folk bekänna 

mycken löshet i seder och mycken njut_O 
ningslystnad bland unga och äldre, 

oroväckande tendenser till familjelivets 
upplösning, 

svi\.rt rusdrycksmissbruk 
brottslighet. 

och växande 

Ltr.to1'lL oss b edja 

om hemlivets 
om dugande 

kristna ideal, 

förnyel se, 
undervisare besjälade av 

om välsignelse över söndagsskolorna, 
om framgång för de kristna ungdomsrörel

serna, 
om en utbredd ungdomsväcke1se. 

Bibeltexter: Ef. 5: 25---6: 4; Joh. 2: 

12-17· 

Fredagen den 10 januari, 

Soldatmission och hjälp åt /;:'rigets offer. 

Låto'm, oss tacka. Gud 

för den ökade uppmärksamhet som i vart 
land ägnas den militära själavården, 

för den goda anslutningen till soldathem
men och för de frukter som soldatmissionen 
burit, 

för den stora efterfrågan på fälttestamen
ten, 

för vad som uträttats till hjälp för inkal
lade, evakuerade, internerade och krigsfångae 
i vårt eget land och i andra länder. 

Låtom oss bekänna. 

försummelser i vår omsorg om de inkalla
de och krigets offer, 

bristande trohet i vår bön för vårt eget 
land och andra länder under krigstidens p ;\ 
frestning8r. 

LåtoHt oss bed/a 

för befäl och manskap, 
för fältprästerskapet, soldathemsförestan

dare och andra arbetare bland militären, 
för krigets offer 
för fälttestamentsfonden, 
för krigsfångesekreterare och andra som 

betjäna krigets offer. 

Bibeltexter: Hebr. 13:3; Gal. 6: 9, 10. 
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Lördagen den I I januari. 

Inre mission och judemissioll. 


Låtom oss tacka Gud 
för vaknande andligt behov i olika delar 

a v vårt land, 
för öppnade dörrar för judemissionen, 
för lugnare förhållanden i Palestina, 
för missionsarbetarnas uthållighet under 

~våra omständigheter. 

Låtom oss bekänna 
de s. k. kristna folkens försyndelser mot 

jud.arna, 
vår egen brist på kärlekens nitälskan så

väl gentemot judarna som på den inre mis
sionens område. 

LåtOJn oss bedja 
om ändrad inställning gentemot judarna 

hos de regeringar som förfölja dem, 
om kraft för judemissionärer och andra 

som söka komma de beträngda till hjälp, 
om uthållighet för de kristnade judarna, 
om framgång för missionen bland mu

hammedanerna, 
om välsignelse över all verksamhet, som 

förtjänar att kallas »inre mission», 
om förnyad iver att vinna själar för Kris

tus. 
Bibeltexter: Rom. Il : 1-5; l Joh. 3: 

1 6~18. 
Med fridshälsning 

Svenska avdelningen av Evangeliska 

Alliansen. 


O. B e r n a d o t t e, 

Ordförande. 


Erik Arbin. Karl Fries. 

Th. Arvidson, P. E. Fröberg. 

Valdus Bengtson. J. E. Lundahl. 

Göte Bergsten. K. A. Moden. 

l . Byström. J . Nyren . 

Nils Dahlberg. 

Per Stjärnc, 
Sekreterare. 

* 
Det har ansetts väl motiverat att i uppro

pet för böneveckan 1941 anslå en särskild 
dag "för Soldatmission och hjälp åt krigets 
offer. Svenska avdelningen av Evangeliska 
Alliansen har beslutat att behållningen av 
kollekten, som kommer att uppbäras vid det 
möte, som anordnas i Stockholm i samband 
med böneveckan, skall användas för inköp 
av fälttestamenten åt de till militärtjänst in

kallade. Många av dessa, som vaka över virt 
fäderneslands trygghet, äro glädjande nog 
synnerligen angelägna att erhålla Nya testa
menten. Fälttestamentsfonden, som hittills 
stått oss till buds för detta ändamål, är emel
lertid nu förbrukad. Därför riktas härmed 
en varm vädjan till alla, som önska stödja 
denna behjärtansvärda sak, att i samband 
med böneveckan deltaga i en insamling för 
inköp av fälttestamenten. Ivledlen kunna in-o 
sättas å Evangeliska Alliansens svenska a v 
delnings postgirokonto nr 14 39 24 under 
adress: pastor Per Stjärne, Box 3048, Stock
holm 3. 

O. B e r n il el o t l e , 

Ordförande. 


/P er Stjämc. 
Sekreterare. 

När stormen går över världen 

är det av stort värde för missionens 
vänner att kunna följa vad som sker 
ute på Guds rikes vitt spridda fronter i 
alla världsdelar. Nöd och hj älp, kriser 
och nya insatser växla. Läs hirom i 
Svensk Jt1issionstidsknft } som innehål
ler regelbundna informationer om des 
sa ting. 

Argången I940 började med en pre 
dikan av Nils Dahlberg, d:r Palmaer
skrev om de unga kyrkornas ekonomi 
och professor \Vestman om missionens 
supernationalitet, om Finlands krist 
nande, om den nyaste litteraturen från 
kinakriget. NIissionärer behandlade äm
nen från Afrika, Indien och Kina, Erik 
NIontan skrev om missionen i nordisk 
psalm, Gunnar Dahlquist anmälde det 
senaste engelska arbetet i missionsteo ri 
o. s. v. 

Under I941 fortsätter tidskriften ei-· 
ter samma plan och med samma redak
tion: K. B. Westman, Nils Dahlberg och 
Jakob Lundahl. I vart och ett av året 
fyra häften följes världsmissionens och 
de svenska missionernas gång. Priset ;i.~ , 
oförändrat, 5 kr. per år. Prenumeration 
å Svensk J1.1issionstidskrifts expedition,. 
K. F. U. M., U ppsala, Postgiro 30774 .. 
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PRENUMERATIONSANMALAN 

Aven under I94I hoppas vi kunna ut

giva l11issionstidn,ingen Sinim,s Land en
ligt samma plan och i samma format 
som under det gångna året. Det blir 
den 46:e årgången, och vi hoppas att 
tldningen som vanligt med 20 nummer 
under året skall förmedla gemenskap 
mellan missionärerna på fältet och mis
sjonsvännerna i hemlandet. Den vill ock
så uppliva och stärka missionsintresset 
genom att sprida kunskap om missionen 
i allmänhet samt Svenska NIissionen i 
Kina i synnerhet, och eftersom vi veta, 
att det råder ett nära sammanhang mel
lan det andliga livet och ett sant mis
sionsintresse, vilja vi även i fortsättnin
gen i mån av utrymme taga in uppbyg
gelseartiklar i vår tidning, allt i en 
€' vangelisk, osekterisk och helgad anda. 

Under de närmast föregående två el
f.er tre åren ha 9mkostnaderna i sam
hand med utgivandet av tidningen ökats 
utan att prenumerationspriset höjts. Då 
vi nu stå inför ytterligare höjningar av 
clessa omkostnader, ha vi emel ertid sett 

ss- nödsakade att höja prenumerations
p riset med 25 öre, så att det blir 2 :50 
för helår. Vi hoppas, att tidningens lä
sekrets väl förstår nödvändigheten av 
denna lina höjning av prenumerations
priset, och' att vi alltfort :få mottaga det 
v;irdefulla stöd, som hitintills kommit 
f%S till der. Vi tacka alla våra vänner 
för hjälp, som \'i redan fått, och vilja 

framföra en innerlig vädjan om fortsatt 
bistånd. Önskligt vore att både antalet 
prenumeranter och antalet förebedjare 
bleve ännu större än vad som tidigare 
vari t fallet. 

Jllissionstidningen Sinims Land ut
kommer såsom nämnts med 20 nummer 
per år. Prenumerationspriset är: helt år 
kr. 2 :50, halvår kr. I :50, ett kvartal 
kr. o :90. Till utlandet kostar tidningen 
kr. .3 :-- per år. 

Prenumeration kan ske både på post
kontoren och på Svenska Missionens i 
Kina exp., Drottninggatan 55, Stock
holm.Vid prenumeration på postkonto
ren måste hela namnet: ' »Missionstid
ningen Sinims Land» angivas. Enligt 
nuvarande bestämmelse för postbeford
ringsavgifter blir det emellertid fördel
aktigare för l11issione'n om prenumera
tion verkställes å vår exp., varför vi 
äro m:ycket tacksamma om så sker. Tid
ningen 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. 

Prenumerantsamlare, som verkställa 
prenumeration å postkontor, erhålla, om 
postens kvitton insändas till exp., kr. 
2 :50 för vart 6:te ex., men få då inga 
friexemplar. 

Provexemplar erhållas gratis från 
expeditionen. 

Redaktionen. 

INNEHÅLL: 
-oDet gjorde Gud.» - t August Berg. - Från Red. och Exp. - Försäljningen i Stockholm 
Malmölänkarnas sång. - Hälsning frlm Tali She. - Femtioårsjubileum i Tali. - »En sånings, 
man' gick ut för att så.» - Inbjudan till allmilO bönevecka. - När stormen går över varlden. 

- Prenumerationsanmälan. 

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

Telefon: 104459. 105473. PostQ'"irokonto n:r 502 15. 
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