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HOLSBYBRUNN 1942. 

Det var strålande midsommarväder 

den dag, vi samlades till »vecka» på 
Holsbybrunn. Klockan var närmare 9 
på kvällen, men fåglarna sjöngo ännu 
sin lovsång till allas vår Fader. Syre
ners och tallars doft var berusande, och 
hela den ljuvliga, stilla omgivningen 
liksom vittnade om honom, som sade: 
»Kommen till mig I alle, som arbeten 
och ären betungade, så skall jag giva 
eder ro!» 

Vid välkomstmötet i den ljusa 
»brunnskyrkan» hälsade missionsföre
ståndare Martin Linden alla varmt väl
komna. Han tackade dem som kommi t 
till »veckan», men särskilt tackade han 
dem som ordnat så, att vi fått komma, 
kamrer och fru Albert Hansson. Häls
ningsordet för kvällen - för »veckan» 
- var hämtat ur l Mos. 24: 31: »Kom 
in, du Herrens välsignade; varför står 
du härute?» Det är ett ord, som tala
des för flera tusen år sedan men som 
mycket påminner om ett ord av Her
ren Jesus, ett ord, som han än en gång 
skall uttala:: »Kommen, I min Faders 
välsignade -». Men nu ljuder det: 
»Kom in, du Herrens välsignade!» 
Orden uttalades till en trogen tjänare, 
en resenär och pilgrim. Vi äro också 
resenärer, pilgrimer, som kommit hit, 
och, vi kunna med frimo-dighet taga åt 
oss denna hälsning. Det är gripande lä
sa om tjänaren, hur han ödmjukt be
der: »Gud, låt mig i dag få ett lycko
samt möte.» Han var ödmjuk icke en
dast inför Gud utan också inför män
niskor. Han beder Rebecka: »Låt mig 
få dricka.» Vi behöva också bedja om 
ett lyckosamt möte, men vi behöva 
även gå till varandra och bedja: Låt 
mig få dricka ur din kruka, låt mig få 
dela de välsignelser du fått. Men vi 
få icke glömma att tacka. Börja i kväll 
att tacka Gud för att han låtit oss kom
ma hi t. Men det står också i den lästa 
versen: »Varför står du här ute?» Det 
är ett ord som Herren också vill säga 

till oss. Vi behöva icke stå utanför. Vi 
äga frimodighet genom Jesu Kristi, 
Guds Sons, blod. Han dog för vår 
skull, för att vi skulle kunna träda in 
såsom Herrens välsignade. 

Efter sången: »Min Gud, när jag be
tänker, Vad du har gjort för _mig -» 

skedde den sedvanliga presentationen, 
och vår »vecka» på Holsbybrunn var 
börjad. 

}'iJorgonbönerna leddes av missions
sekreterare Martin Bergling. Lördagen 
fingo vi stanna inför l NIos. 19: 15. 
där ängeln manade Lot att lämna sta
den. Lot hade bott i Sodom länge. 
Trots sin släktskap med Abraham och 
trots allt gott, Gud slösat på honom, 
levde han kvar i den hedniska miljön. 
Han blev så ett med den, att då han 
fick ängelns maning att lämna staden ; 
med de sina och sade det till sina må
gar, togo de det icke för allvar, de me- ' 
nade, att han skämtade! Hur är det ; 
med oss? Leva vi så, att människorna : 
kunna ta oss på allvar-, då vi tala om 
vad Gud bjuder? Ängeln kom, och han 
tog Lot vid handen och förde honom 
ut ur staden, ty Herren v,ille skona _ 
dem. Lot fruktade att icke kunna nå ' 
målet, men Herren hjälpte honom dit. 
Vi skola också få hjälp. _Herren skall 
själv komma och hjälpa. Vi behöva ic- : 
ke se på v.år egen kraft, vi få se på Je
sus, han som för oss fram. Lot blev 
tillfrågad, om han hade något att taga ' 
med ur staden. Också vi få samma frå
ga. Ha vi någon, som borde följa med, 
eller gå vi själviskt ensamma? Gud gi
ve oss mod och kraft och tro att bliva 
vägvisare till Jesus Kristus. Månda
gen och tisdagen stannade vi för Ja
kobs kamp med Gud, l Mos. 32: 28
32 . Det var en människa, som varit i 
kamp, som stritt med Gud och vunnit 
seger, som mötte oss. Jakob var i ett 
svårt läge, han fruktade för mötet med 
sin broder, fruktade för följderna av 
sin synd mot honom. Då mött~ han 
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Gud och fick kämpa med honom och 
vann seger. Ä ven vi kunna komma i 
brydsamma lägen, se bara död och för
intelse och våra synders följder. Vi stå 
-där ensamma och rådlösa och kämpa vår 
Jakobs-kamp. Också vi kunna vinna se
ger, icke i vår egen kraft men i Guds. 
Jakob fick gå halt genom livet efter 
sin kamp med Gud. Kanske också vi få 
vårt märke, men just genom detta sy
nes det, att vi vari t i kamp men ge
nom Guds nåd fått vinna seger. Då Ja
kob v unnit sin se ger, frågad e han vem 
det var, han stridde med. ·Han fick ing
et svar, han fick något annat: en väl
signelse. Det händer, att då vi bedja 
Gud om något, vi tycka oss behöva, att 
han ger oss det som han ser, att vi bätt
re behöva. Gud vet, vad vi behöva, och 
han bönhör på det rätta, det bästa sät
tet. Vad var då Jakobs välsignelse? Han 
fick se allt förändrat framför sig. Han 
fick förlåtelse för sin synd mot sin 
broder och blev fri och lycklig. Något 
liknande vill. Gud också giva oss. Vi få 
taga emot förlåtelse och frid fritt och 
för intet. Jakob fick sin väls·ignelse, då 
han var nedbruten av prövningen. Kan
ske det blir så också fÖf dig och mig. 
Då vi känna vår hjälplöshet, då inget 
annat kan hjälpa, kommer Gud oss nä
ra med sin hjälp. Vi bliva nöjda, oron 
blir ro och vila, det bliver välsignelse. 
Vi gå ur kampen och striden välsigna
de för att kunna bliva till välsignelse 
för andra. . 

Bibelstudierna, vilka leddes av rek
tor jJ10rris BergJing hade till ämne: 
En kristens andliga växt. Det riktade 
sig särskilt till de troende. Om någon 
av de närvarande icke kunde räkna sig 
di t, inbjöd talaren dem så innerligt att 
taga steget fullt ut och komma over 
till den skaran. »Om vi bekänna våra 
synder, så är han trofast och rättfär
dig, så att han förlåter oss våra synder 
och renar oss från all orättfärdighet.» 

Ämnet behandlades i 6 punkter: Växt 
i nåd, i kunskap, i ödmjukhet, i tro, 
i kärlek och i hopp. För att växa i nå
den måste vi växa djupt ned i ordet, 

uppåt i Kristus och utåt till välsignel
se för andra. Vi, som gå i Guds skola, 
måste se till , att vi bygga på en fast 
grund, det var, vad vi fingo lära oss 
dessa dagar. Då vi komma djupt ned i 
ordet, få vi lära oss konsten att byg
ga något bestående. I J oh. I: 12 står: 
»At alla dem som toga emot honom gav 
han makt att bliva Guds barn.» Guds 
barn! Inte bara en gång utan beståen
de, alltid, det kan en kristen bliva. Vi 
få förbliva i honom och finna en för
underlig trygghet. Men det gäller att 
behålla det vi fått. Guds ord ger oss 
fasta linjer, men vi måste noga stanna 
inför vad vi läsa, så att vi förstå, vad 
Gud menar att det är, som vi ska be
hålla: en krona. Den ska vi få däruppe, 
men den' är beredd åt oss redan nu. 
Håll fast det du har! Håll fast, då mör
ker, tvivel och fruktan komma över 
oss, att Gud har förlåtit oss och räknar 
oss som sina och att han har en krona 
i beredskap åt oss. NIen vi måste också 
växa uppåt i Kristus, ja, så att vi »be
römma oss av Jesus Kristus». Komma 
vi så långt, att vi kunna börja att be~ 
römma oss av vad han gjort för oss, då 
ha vi vuxit uppåt i Kristus. Berömma 
oss av att Kristus steg ned och gick 
här för att frälsa oss, att han blev en 
förbannelse för vår skull, att han bar 
vår synd. Vi få dock icke tro, att vi 
äro fullkomliga. Vi må.ste ständigt se 
mot målet, målet däruppe, ha det klart 
i sikte. I Fil. 3: 10 talas om »hans 
uppståndelses kraft». Denna kraft be
höva vi för att kunna växa uppåt. Den
na väldiga kraft av Gud, som upp~ 
väckte Kristus från döden, då han upp
stod till ett nytt, förhärligat liv. Den
na allsmäktiga kraft gör, att vi få tro, 
att han ej bara skall väcka oss till evigt 
liv utan nu ger kraft att leva ett heligt 
liv. Då vi kommit så långt, kunna vi 
också bliva till välsignelse för andra. 
Vi vill så gärna, och Gud vill det ock
så, att vi skola bära frukt , först i oss 
själva, sedan utåt. 

Jesu Liknelse om vinträdet i Joh. 15: 
1-17 visar oss vägen. För att kunna 
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bära frukt måste vi leva i gemenskap 
med Herren Kristus. Vi få bära frukt 
genom Jesus, icke av egen kraft, därför 
är det av nåd. Vi få leva av nåd. Vi få 
taga emot våra uppgifter av honom. 
Det är inte bara de stora i Guds rike, 
som få uppgifter. Var och en får det! 
Men Gud fordrar icke, att den som fått 
-en mindre gåva skall utföra lika myc
ket som den som fått en större; han 
räknar med troheten. Vi få vara Guds 
och stå, där han vi 11 ha oss och vara 
trogna där. Vi få känna, hur kraften 
från Herren Jesus väller fram genom 
oss. Det är, vad han menar med att 
»förbliva i honom». Då blir det också 
frukt i växten utåt till välsignelse åt 
andra. Den ger sig till känna i kärlek. 
Paulus talar om överflödande kärlek. 
Vi äro kärl, som Kristus vill fylla des
sa dagar, så att vi, när vi komma hem, 
flöda över. Får han månne det? Han 
vill gå med oss ned från »förklarings
berget» och hjälpa oss, då vi möta svå
righeterna där nedanför så, att vi, mitt 
i motgångar och nöd, kunna låta hans 
kärlek flöda över. 

Paulus talar också om att »överflö
da i tacksägelse». Skulle vi inte vara 
tacksamma l Tänk på kronan och på att 
Kristus kom hit ned och gjorde allt för 
oss. Låt oss bli ett tacksamhetens folk 
med Guds hjälp. 

Vi måste växa i kunskap. I Fil. 3: 8 
säger Paulus; att han räknar allt som 
förlust mot kunskapen om Jesus Kris
tus. Jesus säger: »Jag är vägen» 
»Jag är den gode herden» - »Lären 
av mig». Där få vi kunskap. Men då 
få vi också se vår egen litenhet, odug
lighet. Vi skulle också växa i kunskap 
om Guds kärlek och Guds ära. I 2 Kor. 
4: 4 talas det om »Kristi, Guds egen 
avbilds, härlighet». Har den inte strå
lat fram dessa dagar, strömmat över 
oss av nåd! Guds härlighet strålar fram 
i Kristus Jesus. Kunskapen om denna 
härlighet få vi genom »sanningens An
de», han skall leda oss fram till hela 
sanningen. 

Vi måste också växa i ödmjukhet. 

Där ha vi en läromästare i Johannes 
Döparen. Då hans lärjungar talade om 
för honom, att folket gick till Jesus, 
svarade han: »Det är som sig bör.» 
Det är Kristus, som skall tillväxa, och 
vi, som skola förm,inskas. 

Så skola vi växa i tro, hopp och kär
lek! I att växa i tro ger Jesus oss ett 
exempel genom sitt ord i Luk. 17: 5
6. »Om I haden tro såsom ett senaps
korn.» Tro som ett senapskorn, det 
minsta korn! Ingen behöver resa miss
modig härifrån. Jesus talar inte om en 
stor tro utan om en liten tro, ha vi det, 
så skall den genom Guds hjälp växa. Vi 
få inte tänka på den stora tjänsten, här 
är det den lilla tjänsten. Vi få komma 
och sträcka upp vår lilla hand och läg
ga den i Guds hand, och vi få följa ho
nom, den Gud, vi tro på. 

Växa i hoppet, hoppet om det som 
skall komma. I Tess. I: 10 talar om att 
vi ska vänta hans Son, som skall kom
ma. Låt oss vänta på honom, vi ha 
vårt hopp däruppe. 

I kärlek skola vi också växa. I Matt. 
22: 36-40 läsa vi om det stora kär
leksbudet, det yppersta av alla bud. 
»Älska Herren, din Gud, av allt ditt 
hjärta-» Hela vår varelse skall va
ra med i den kärleken. Hjärtat måste 
gripas först. Så vår själ och vårt för
stånd. Då växa vi i kärleken till Gud 
- ocH till nästan. »Så förbliva de då 
beståndande, tron, hoppet, kärleken, 
dessa tre; men störst bland dem är kär
leken.» 

Missionsföredragen handlade om de 
första svenska missionärerna i Indien, 
Afrika och Kina. Missionsföreståndare 
111artin Linden talade om doktor Peter 
Fjellstedt. Fjellstedt växte upp i ett 
fattigt hem, ingen skola fick han gå i, 
men det fanns en gammal psalmbok i 
hemmet, och redan vid 6 års ålder kun
de han läsa i denna. Vid 10 års ålder 
måste han börja att tjäna sitt bröd, och 
det genom att lära andra barn läsa! Se
dan fick han plats som vallgosse, och 
då höll han sin första predikan. Ahö
rarna voro väl skäligen ointresserade, 
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det var kor, få r och lamm. Den dag, han 
fyllde 17 år, fick han bege sig till Karl
stad och börja sin skolgång. 20 rdr. ha
de han med sig, och under hela sin skol
tid levde han under mycket torftiga 
förhållanden. Efter 2 · års skolgång ha
de han A i alla ämnen, blott i sista ko
lumnen stod ett D. Men det gällde 
»Bärgning». Under sin studietid i 
Lund fick han en god kondition i Små
land och där blev han förvandlad till 
en glad och hurtig ung man. Han fick 
där också möta sin Frälsare och börja
de att predika. Kyrkan fylldes, och vid 
endast 22 års ålder var han på god väg 
att bli folktalare och väckelsepredikant. 
~l1en samtidigt spirade missionskallel
sen upp. Fjellstedt tog Jesu missions
befallning direkt åt sig. Det blev emel
!ertid år a~' väntan och prövning. Utan 
resultat vände han sig till flera tyska 
missionssällskap. Han försökte med 
Londonmissionssällskapet - inget re
sultat. På nyåret 1828 prästvigdes 
F iellstedt i Karlstad och blev då upp
m'anad att vända sig till Basel-missio
nen och gjorde så. Han uppmanades att 
resa dit, och trots många svårigheter 
fick han också resa. Där fick han sin 
utbildning för missionsarbetet. Sedan 
reste han också över till England och 
hoppades att därifrån få resa ut till sitt 
missionsfält . I stället fick han resa åter 
till Basel. Ar 1830 fick han dock resa 
ut till Palamcottah i Sydindien såsom 
föreståndare för lärareseminariet där
städes. Farorna och besvärligheterna i 
det främmande landet voro många. Han 
hade alla förutsättningar att bli en 
framstående missionär, men snart vi
sade det sig, att varken han eller hans 
hustru tålde Sydindiens heta klimat. På 
nyå ret 1835 måste de återvända till . 
London. De voro då nedbrutna till 
kropp och själ , och vi kunna något ana, 
hur det kändes för dem att grubbla över 
varför Gud icke tycktes vilja taga emot 
deras offer. En missionär sökte trösta 
dem och yttrade därvid nästan profe
ti:::kt: »1 torden , ehuru det nu är ~ :: ;-
dolt för eder blick, hava framför eder 
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ett vida viktigare arbete i Europa och 
Amerika, än det I för närvarande ha
ven i Ind~en.» För de framtida arbets
uppgiftern2. ha nyttan och värdet av 
hans Indiatid varit påtagliga och sto
ra. Redan på nyåret 1836 reste Fjell
stedt ensam till 11indre Asien, och där 
arbetade han, först under löftesrika för
hållanden, sedan under oerhörda svå
righeter och lidanden, till 1840. Då 
måste han åter resa hem fullständigt 
nedbruten. Härmed var hans direkta 
missionsarbete slut. År 1843 kom han 
åter till Sverige, och där fick han se
dan utföra sitt egentliga livsverk. Ge
nom resor, predikan och föredrag fick 
han väcka missionsintresset i vårt eget 
land. Han blev föreståndare för ett ny
öppnat missionsinstitut i Lund och se
dan under några år för Fjellstedska 
skolan i Uppsala. Hans arbete har bu
rit frukt tusenfalt, verket, som han 
grundade, har fått en utveckling, som 
Fjellstedt väl aldrig kunde ana. 

~/Iissionssekreterare Martin Bergling 
hade fått på sin lott att tala om den 
förste svenske missionären i Afrika: 
Biskop H. P . Hallbeck. Hallbeck föd
des i Malmö 1784 av kristna föräldrar. 
Då han var 4 år, lärde han sig att läsa. 
»Det blir en biskop av honom », var 
det någon, som då yttrade. Han var rikt 
begåvad och studerade till präst. Efter 
3 terminer lämnade han dock Lund och 
blev lärare vid Brödraförsamlingens 
skola i Göteborg år 1802 och stanna
de där i 7 år. Han deltog i församling
ens möten och trivdes där men tillhör
de inte församlingen. Han följde en del 
av sina elever till en av Brödraförsam
lingens skolor i Tyskland, och då blev 
han »omvänd » till Brödraförsamlingen. 
»Frälsaren är min, och jag är hans», 
säger han. År 1813 kallades han att" gå 
ut till Afrika, men innan han reste, an
såg ledningen, att han skulle gifta sig. 
Det brukades då inom Brödraförsam
lingen att allt skulle avgöras genom 
lottning under bön , och så valdes ock
s3. missionärsbrudarna. Hallbeck var 
inte sa glad åt detta, men valet utföll 
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gott, och de båda makarna blevo lyck
liga. Hallbecks arbete blev bland hot
tentotterna. Inte var det lätt. Inte hel
ler var samarbetet missionärerna emel
lan lätt. Många hade just ingen utbild
ning, de voro hantverkare och fortsatte 
sitt yrke därute. Många gånger fick 
Hallbeck vara fridstiftare. Snart blev 
han ledare för missionen därute och 
1835 avskildes han som biskop för 
Afrika-missionen. Den 25 nov. r840 

riktning genom en skrift om Basel-mis
sionen och ett samtal med P. Fjellstedt, 
som, nyss hemkommen till Sverige, på 
sin första stora missionsresa samman
träffade med Hamberg. Deras samtal 
räckte ej mer än några minuter men 
blev avgörande för hela Hambergs liv. 
Han sände in sin ansökan till Basel och 
reste dit i sept. 1844. Skolan var 4
årig, men Hamberg gick igenom den 
på 2 år. Kina hade nyligen dragit upp-

Parti från 

fick han sluta sitt liv på den station, 
han älskade så mycket. Hans gärning 
var rik, hans minne välsignat. 

Fröken Lisa Blom, talade om den 
förste svenske missionären i Kina: 
Theodor Hamberg. Han föddes r819 i 
Stockholm. Han hade ett gott hem, men 
då fadern dog, kom familjen i små om
ständigheter. Från barndomen allvar
lig, blev han sedermera en som tvivla
de, ja, han kom bort från sin barnat"ro. 
Han hörde ofta George Scott, men det 
blev ej någon vändning i hans religiösa 
liv, förrän han på hösten r842 hörde 
C. O. Rosenius, då förändrades hela 
hans liv. I den krets, han nu vistades, 
låg missionstanken nära till hands. 
Hans missionskallelse fick en bestämd 

Holsbybrunn. 

märksamheten till sig, och i maj r846 
beslöt Baselsällskapet att utsända två 
missionärer dit. Det blev Theodor Ham
berg " och den v,rllttembergske prästso
nen Rudolf Lechler. I juli avskildes de, 
och Hamberg reste hem till Stockholm 
för 6 veckor. Den r9 mars 1847 an
lände Hamberg och hans kamrat till 
Hongkong. De mottogos aven tysk 
vid namn, Giitzlaff, som hade ordnat 
med rum för dem i den kinesiska stac1s
delen. De skulle leva bland kineserna 
för att på ett levande sätt lära språket. 
Så snart de kunde förstå något av språ
ket, fingo de anlägga den kinesiska 
dräkten och besöka de kringliggande by
arna. Glltzlaff hade räknat med att 
evangelisera Kina genom infödda evan
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gelister, som reste från plats till plats. 
Snart nog förstod Hamberg, att detta 
icke var rätta sättet. Det måste ordnas 
med en missionsstation, och för att nå 
kvinnorna måste ' missionärerna vara 
gifta. Han var förlovad vid sin utresa, 
men missionsledningen ville icke giva 
sitt tillstånd för giftermålet. Först 
1851 gavs detta tillstånd, och hans 
fästmö, Louise Motander, reste ut, och 
de höllo sitt bröllop sept. I 85 r. Ham

ka hade den skördat såväl fru Hamberg 
som hennes gosse. 

Vid e. m.-möten talade de kvinnliga 
missionärerna. Fröken .Margit Ceder
ho/m" en a v de unga, som avskildes för
ra året och stod färdig att resa, då kri
get mellan Japan och Amerika bröt ut, 
berättade en dag om sin kallelse. En
kelt, stilla och ljuvligt talade hon om 
sin kamp och hur hon fick se Guds väg, 
för sig. Hon hade lagt sitt liv i Guds 

Brunnskyrkan. 

berg hade under denna tid gjort flera 
resor in i landet och fått genomgå svå
ra lidanden genom överfall a v rövare. 
1;n församling kunde grundas år I 85 I, 

men hoppet om förstärkning hemifrån 
gick förlorat. Hamberg fick icke någon 
svensk medarbetare. Inte heller blev 
hans arbetstid så lång. Han dog i Hong
kong i dysenteri den I3 maj I854, 35 
år gammal. Han lade dock grunden till ' 
Basels kyrkobyggande i Hakkalandet. 
Han led igenom och arbetade fram över
gången. Det dröjde 30 år innan någon 
ny svensk missionär kom till Kina, den 
som då gick var Erik Folke. Hambergs 
hustru reste med si na två gossar hem 
till Sverige. På vägen hem dog den 
minste. Vid hemkomsten till Sverige ra
sade koleran och på mindre än en vec

hand, nu vilade hon stilla vid, att han 
skulle föra henne, dit ·han vill i sin 
egen tid. Fru Bi1'git Bergling talade om 
»helig kallelse» och berättade bl. a. 
om en engelsk missionär, som var en av 
den s. k. »Sjustjärnan från Cam
bridge», C. T. Studd. Ett gripande vitt
nesbörd om vad Gud förmår genom en 

' villig tjänare. Fröken Astrid Löfgren 
började sitt vittnesbörd genom att sjun
ga den 23 ps. på kinesiska. För oss 
obegripligt, var det dock ett levande 
bevis på att Guds ord sjunges , därute 
bland hedningarna av dem som själva 
varit hedningar. Verket är icke fåfängt. 
Arbetet har burit frukt, och det s'kall 
fortsätta att bära frukt för evigh'eten. 
Hela hennes anförande va'r ett vittnes,,: 
börd härom. Fröken Hildur BI011t tala
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de en dag om vad »Kinaläkarna» äro 
och vill vara. På söndagens e. m. fingo vi 
vända våra blickar från missionsfältet 
till vårt eget land. Ä ven där har Gud 
haft sina hjältar! Redaktör Jakob Dun
dahl höll ett föredrag om sin far, pre
dikant Samuel Johansson. Allt vad han 
fått betyda för Guds verk i Sverige skall 
väl uppenbaras en gång i evigheten. 

Midsommarafton deltogo vi alla i 
midsommarfirandet runt midsommar
stången. 

Vi hade två helgdagar under »vec
kan». Vid söndagens högmässa predi
kade missionsföreståndare NIartin Lin
den. Texten var Matt. 9: 9-1 3, Jesu 
möte med Wlatteus. Jesus gick vägen 
fram och fick se en man, som hette Mat
teus. Han fick se en man! Säkert fanns 
det mycket människor på vägen, hur 
kom det sig då, att Herren Jesus fick 
se just Matteus. Ja, på den frågan få 
vi ingen förklaring. Matteus berättar 
om det själv, och han vill inte träda 
fram, därför säger han: »Jesus fick se 
en man, som hette :NIatteus.» Jesus fick 
se, står det. Det är, som om han spe
jat efter att få se någon särskilt. Han 
spejade så kärleksfullt efter :Nlatteus, 
och han fick se honom. Herren Jesus 
kommer även nu vägen fram och spejar 
efter att få se oss, få se dig och mig. 
Herren Jesus såg Matteus , där han satt 
vid tullhuset, men gjorde inte som and
ra, såg på honom med förakt, han såg 
på honom med en kärleksfull blick, och 
han sade sitt: Följ mig! Herren Jesus 
älskar att få se på dig och mig med 
samma blick och säga oss samma ord. 
Vi få följa honom i hans spår och vand
ra de vägar, han vandrade. Hans kal
lelse kanske .kommer till någon ung och 
gäller en vandring ut till missionsfäl
tet, men även till oss andra kommer 
hans kallelse; vi få följa honom här 
hemma. Matteus fick gå direkt hem i 
Jesu sällskap. Herren vill, att också vi 
skola vända om hem till våra nära och 
kära och tala om, vad vi funnit i ho
nom. Matteus tog emot Herren Jesus i 
sitt hus, men han tog också emot and

ra, för att de skulle få lära känna Tesus. 
Han ville bli någon, som hjälpte ~nctra 
till Jesus. Det är något, som alltid föl
jer med kallelsen: att vilja ha andra 
med. Så få vi göra, hjälpa andra att 
komma i gemenskap med vår Frälsare, 
då bli vi själva rika och välsignade. 

l\rlidsommardagen predikade redak
tör Jakob Lundahl över den dagens 
text i .Mark. 6: 14-29. Det är märk
värdigt, att midsommardagens text 
handlar om en av Jesu Kristi blodsvitt
nen. Det är väl d~irför, att vi icke ska 
förgäta allvaret och vad det kan kosta 
att bekänna Jesu Kristi namn. Johan
nes var en storman, Jesus säger, att han 
var den störste av kvinna född. Ingen 
människa har vari t större än Johannes 
Döparen . Han var en storman in i dö
den. Hetod~s var också en storman, 
konung med makt och myndighet, och 
han levde i glans - och synd. Johan
nes gick sin väg rakt fram, han var det, 
som vittnade om Jesus: Se Guds Lamm. 
Det var Johannes predikan, och han vek 
icke av från den vägen, så länge upp
giften stod kvar. Herodes visste också 
vägen; det står, att han var betänksam i 
många stycken, men då det gällde nå
got, då vågade han icke taga steget 
fullt ut. Herodes var rädd om sin makt, 
därför gav han vika och lät döda Jo
hannes. Men det blev Johannes, som seg
rade, cch Herodes förlorade! Vilken väg 
välja vi, Johannes' väg eller Herodes' 
väg? Följa vi Johannes skola vi vinna.
seger. Men även för oss, som ej behöva 
bliva martyrer, efter vad vi veta, för 
oss gäller samma kamp mot synd och 
död, och det är lika viktigt för oss att 
icke vika av fr ån den vägen. Det gäl
ler att vara trogen intill döden! Även för 
oss gäller det ordet: »De övervunno för 
Lammets blod,s skull», det är den enda 
vägen. 

Vid lördagens, måndagens och tisda
g~s kvällsrnöten talade missionär earl
Gustaf Nordberg. Han ville vid dessa 
möten tala om Jesus Kristus. Och det 
gjorde han så, att vi, som voro med, ald
rig glömma den bild, som målades för 
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oss. Att något återgiva, vad han sade, 
skulle bli »ett styckeverk» , som stympa
de det hela. Något, som kom åter och 
åter, var: Jesus Kristus är allt. Han är 
allt för oss, i honom ha vi allt , vad vi 
behöva för tiden och evigheten . 

Söndagens kväll var det missionens 
nyantagne kandidat: Curt Svensson} s.om 
talade om sin kallelse. För tio år sedan 
var han med på sin första »vecKa», och 
sedan den tiden har han tydligt känt 
Guds kallelse . Denna kallelse har fördju
pats under kamp under åren , som gått. 
Gud hade fört honom fram till denna så 
efterlängtade stund, och 'han tackade 
Gud, för att han nu var antagen som 
kandidat för arbetet i Kina. 

Fru Carola Bergling berättade så 
ljuvligt om några trogna medarbetare 
därute. Gud hade fostrat dem genom li
dande, och han hade fört dem djupt in 
i sin kärlek. Nu gingo de med glädje och 
tacksamhet ut bland sitt eget folk för att 
vittna om honom, som är: »Vägen, san
ningen och livet. » 

Midsommardagens e. m. var offer
stunden anordnad. 111artin Linden bör
jade, och han talade över orden i I 

Tim. 6: I7-I9. Det var särskilt orden: 
»vinna det verkliga livet», som han 
stannade inför. Vi förstå säkert, vad 
som ligger i det uttrycket, vi kunna ana, 
vad Paulus vill, att vi skola lägga för 
innehåll i det ordet. Jag tror också, att 
vi under denna »vecka» fått veta, vad 
som är det verkliga livet, . det, som vi 
äro kallade att leva. Alla äro vi kallade 
att kämpa trons goda kamp och söka det 
eviga livet. Det är det verkliga livet. 
När vi resa härifrån, gäller det att käm
pa den kampen, kanske den börjar re
dan i morgon. Vi kunna icke kämpa 
den ensamma, med Jesus få vi gå in 
i den och vinna seger. Nlen vi måste 
lämna oss helt åt honom, och det finns 
tillfälle därtill nu. Vi få lägga oss själ
va i offerskålen , bliva renade och skick
liga att leva det verkliga livet i Jesus 
Kristus. 

Fröken Lisa Blom påminde om orden 
i Upp. 2I: S: »Se, jag gör allt nytt. » 

Alla ha vi olika behov, vi förnimma 
dem på olika sätt, men ett är gemen
samt för oss: vi behöva bli förnyade. 
N u ha vi hört, att han, som satt på tro
nen, sade: »Se, jag gör allt nytt. » Vi, 
som ha suttit här möte efter möte, vi 
ha fått höra om detta. Vi ha blivit från
tagna mycket, nu giver Gud oss något 
nytt istället. Nu står han här, vår sto
re Gud, han står här för att genomskå
da oss. Vill vi då låta honom få göra 
detta?· Då är det nåd, att hans blick får 
komma in i alla mörka vrår. Får Jesus. 
Kristus gå hus,esyn, då får han se myc
ket, som inte är vackert, men får hans 
blick falla på det, då gör han något 
nytt av det. I kväll få vi komma på nytt 
och överlåta oss åt honom. Det är. vad 
Gud väntar av oss vid offeraltaret. 

Offeraltaret stod där dukat så vac
kert, och vandringen dl t fram gick så. 
stilla. Gåvorna lades ned i skålen, och 
givarne fortsatte ut på gården, där sån
gen snart ljöd. Skålen fylldes, den blev 
överfull, och vi fingo tacka för vad vi 
såga och bedja om rena händer att ta
ga i dessa gåvor. Det var ett stort of
fer, frivilligt givet till Herrens verk~ 
kr. 1.370 :-. »Helgat åt Herren! » 

Vid avskedsmötet sedan på kvällen 
frambar . missions,föreståndare M ar t i,,/: 
Linden allas vårt hjärtevarma tack tilt 
vårt värdfolk, kamrer och fru Hansson. 
Till ett minnesord fingo vi 5 Mos. 3: 
24. »Herre, du har begynt att låta din 
tjänare se din storhet och din starka 
hand.» Vi ha begynt att se detta denna 
»vecka», vi skola också i fortsättning
en få se den. Vi hava sett mycket, men 
vi hava icke sett slutet. 

Många, många talade sedan om vad 
de fått se dessa dagar. De hade fått se 
Jesus Kristus, och de hade fått höra om 
hans gärningar. För allt ville de tacka. 

En stor skara voro vi samlade, mån
ga från trakten däromkring slöt sig till 
oss. Det var gott om sång, men det var 
också bön. Rikligt dukades borden för 
oss, både av lekamliga och andliga rät
ter. Det var ingen ransonering, ingen 
behövde resa hungrig hem. Gud give ~ 
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att vi alla tagit emot så mycket, att vi 
hade en .fast grund att "ila på under 
kommande dagar. 

H. B. 

Missionstidningen Sinims Land. 
Under månaderna juni-september 

utkommer Missions tidningen Sinims 
Land i år liksom föregående år med 
endast ett nummer i månaden. 

S. M. K:s bibel- och ungdomsvecka. 
En något avkortad »vecka» kommer 

om Gud vill att anordnas i Sävar utan
för Umeå. Den börjar med middag kl. 
I S onsdagen den 29 Juli och pågår t. o. 
m. söndagen den 2 aug. (avresa på mor
gonen måndagen den 3). Priset blir kr. 
4:- per dag. Härtill kommer en in
skrivningsavgift på 3:- kr. till hjälp 
för omkostnaderna vid mötet. 

Ransoneringskort eller restaurang
kort för kött) bröd och smör måste med
tagas. S ocker är lämpligast att varje 
deltagare tager med sig. (2 hg. strö och 
I hg. bit.) Sänglinne och handdukar 
måste också tagas med. 

Anmälan bör göras så fort ske kan 
till Svenska ~Missionen i Kina, Drott
ninggatan SS, Stockholm) eller till Frö
ken Sigrid Hansson, Sävar. Vid anmä
lan bör meddelas om rum eller läger
bädd önskas. De som få lägerbädd mås
te också medtaga filtar. 

Postbuss avgår från Umeå, poststa
tionen, till Sävar kl. 12m. 

Bibelstudierna komma att ledas av 
missionsföreståndare M artin Linden. 
Äm.ne: Jesu missionsbefallning. 

Förmiddagarnas missionsföredrag ha
va till gemensamt ämne: V år gärning i 
åtlydn~d för m1:ssionsbefallningen. Mis
sionssekreterare Martin Bergling skall 
tala om: Sveriges insats i missionsgär
ningen) missionsföreståndare Martin 

Linden om: S. M. K:s missionsgärning 
och fröken Lisa Blom om: Din och min 
insats i missionsgärningen. Dessutom 
hoppas vi att missionär och fru Selfrid 
Eriksson) fröken Thyra Lindgren) . mis
sionärskandidaterna Emma Wåhlin och 
Curt Svensson) fröken Elsa Lundblad 
och fröken Hildur Blom komma att 
medverka. 

Vi äro tacksamma för hjälp med för
bön för denna »vecka». Må Missionens 
vänner bedja Gud leda i allt som rör 
program och anordningar samt att han 
må sända deltagare. Må våra vänner 
också göra vad de kunna för att sprida 
kunskap om »veckan» och hjälpa oss 
att få deltagare, som kunna få hjälp 
och välsignelse av samvaron där. 

Boken om Erik Folke. 

Den 14 mars 1887 landsteg Erik 
Folke på Kinas jord. Den 18 aug. 1939 
lämnade han det jordiska. Dessa tven

. ne data komma alltid att stå inristade i 
svensk missionshistDria. Det var en 
banbrytargärning för svensk mission 
Erik Folke fick utföra i Fjärran Ös
tern. När den 77-årige missionären och 
missionsföreståndaren efter 52 års mis
sionsgärning kallades direkt från ar
betet till Guds folks sabbatsvila, hade 
han såsom få andra fått se, att de åk
rar, i vilka han såsDm den förste ·satt 
plogen, harvat och sått, burit skördar,· 
om vilka han icke ens i sina djärvaste 
förhoppningar kunnat drömma den 
gången han, ensam och utan något mis
sionssällskap bakDm sig, steg i land i 
Shanghai. Han fick vara med om både 
såningstider och skördetider. 

Var och en som haft den stora för
månen att lära känna den stilla, blide, 
men starke gudsmannen Erik Folke 
glömmer honom aldrig. I missionshisto
rien både i skola och universitet hade 
jag hört om den ~~Folkeska missionen». 
Dess missionärer hade jag i barndo
men lyssnat till vid några missionsmö
ten. Men grundaren och ledaren av 
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denna mission kom jag i förbindelse 
med först under min prästtid i Stock
holm. Sammanträffandet och samvaron 
med honom var en upplevelse. Han var 
som få en trons och bönens man. Det 
1yste av kärlek kring Erik Folke. Hans 
mission ----..,.- Svenska :Missionen i Kina 
- är i hög grad präglad av honom 
-en trons och bönens och den inbördes 
broderskärlekens mission, som fortfa
rande arbetar utan någon som helst 
{)rganisation bakom sig. 

Boken om Erik Folke är från början 
till slut en bok om Guds ledning aven 
man, som helt ställer sig till Guds för
fogande. Den är skriven med stor för
synthet av hans maka Mimmi Folke, f. 
Beskow. Själv träder hon tillbaka och 
låter mannen och verket framträda. 
Hennes minnesteckning är en bok om 
Guds under i Erik FoJkes liv och gär
ning. Den är trosstärkande och upp
fordrande. lYran läser den djupt gripen 
och strålande glad. Där ingen vågade 
tro, gick denne missIionär trons väg, 
hur svår den än var. Och svår .var den 
från de fattiga barndoms- och studie
åren och årtionden framåt i pioniärar
betet. De första kapitlen äro några av 
,de vackraste ur »den svenska fattigdo
mens historia», en historia om torftig
'het, gudsfruktan och förnöjsamhet, men 
-också en historia om Guds välsignelse. 
-Gud hade ett uppdrag åt Erik Folke. 
Ingenting fick hindra dess utförande. 
'Gång på gång får man se tecken på 
'Guds direkta ingripande. :r..1an sitter 
·där fängslad och förstummad vid läs
ningen om vad Gud förmår. 

Nfimmi Folkes bok »gör ej anspråk 
på att vara en levnadsteckning, utan vill 
.endast framställa en livsbild». Det är 
givet att Erik Folke en dag får sin 
levnadstecknare, som ingående och med 
vetenskaplig noggrannhet kommer att 
behandla honom såsom missionshisto
risk personlighet, men då kommer den
na livsbild att vara en källa av stort 
värde. I sitt förord till boken påpekar 
Dr. Karl Fries, ordföranden i Svenska 
:r..1issionen i Kina, att den innehåller 
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ett historiskt stoff, vilande på hittills 
okända fakta, men dessutom »en mängd 
drag ur Folkes och missionens öden 
som äro av mäktig trosstärkande och 
uppbyggande art». 

När vi i våra missions- och ung
domskretsar söka efter lämplig högläs
ningslitteratur, kunna vi icke gå för
bi boken om Erik Folke. I' Oscars mis
sionskrets har den under den gångna 
termin~n använts vid högläsningen. Den 
har blivit prövad och älskad. 

Johan Hoff. 

(Ur r/år Kyrka) 

ERIK FOLKE. En livsbild 
tecknad 'av iV1immi Folke. 
Svenska NIissionens i Kina 
Förlag, Sthlm. Pris: häft: 
4: -, inb. i linneband S: 50 
+ omsättningsskatt. 

Svenska Alliansmissionens styrelse 
har hållit sitt ordinarie vårsammanträ
de och därvid bl. a. till ordförande om
valt disponent J. Blomdahl och till vice 
ordförande dr Lars Vitus. Staten .för 
det nya budgetåret fastställdes till 
53,833 kr. för missionen i Kina, 62,555 
kr. för Indien och 50,286 kr. för Afri
ka eller tillsammans för den yttre mis
sionen 166,674 kr. Styrelsen konstate
rade att sällskapets ekonomiska ställ
ning är god, men med hänsyn till nya 
krav, som ställas på en missionsverk
samhet i denna svåra tid, ansågs sär
skild försiktighet vara av nöden. Mis
sionären, fil. kand. \A/ilh. Bergling kal
lades att även under kommande termin 
var;;!. läkare vid Evangeliska Skolan i 
Kortebo. Resesekreterarna Emil Samu
elsson och Enok Johansson fingo sina 
uppdrag som sekreterare förnyade för 
ytterligare tre år. Sällskapet har för 
närvarande 50 missionärer i arbete ute 
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på missionsfäi ten i Kina, Indien och 
Afrika'. 25 missionärer befinna sig för 
närvarande i hemlandet. De infödda 
medarbetarnas antal är c:a 700. Säll
skapet har ekonomiskt stött danska och 
norska missionärer, som ej kunnat få 
underhåll från sina hemland. 

Kristendomen på Madagaskar. 
Sedan början av r800-talet har kris

ten mission arbetat på det nu genom 
krigshändelserna aktuella Madagaskar. 
Det var Londons missionssällskap, som 
då sände di t några missionärer. Emel
lertid blevo dessa och de infödingar 
som vunnits för kristendomen utsatta 
för en mycket blodig förföljelse från 
drottning Ravavalona I sida, då hon 
r828 tillträdde regeringen, och missio
närerna måste lämna landet. De hade 
dock under ihärdigt arbete lyckats verk
ställa och trycka en översättning av 
Nya testamentet, som utdelades bland 
de kristna. När utdelningen var klar 
hade man sjuttio exemplar över. Dessa 
lades i en låda, som löddes igen och 
hemligen en natt grävdes ned på ett un
dangömt ställe i skogen. De skulle för
varas som en reserv för framtida behov. 

När drottningen r86r dog, hade hon 
inte lyckats utrota kristendomen. Hen
nes son, som efterträdde henne som re
gent, hade i hemlighet blivit en kristen, 
och han proklamerade nu religionsfri
het i landet. Nu började en ny och lju
sar·e tid för kristendomen. 

Det nu hundraåriga Norska :NIis
sionssällskapet har utfört ett omfattan
de och storslaget missionsarbete på 
Madagaskar. Men andra missioner ar
beta där. :Man räknar med att ungefär 
var tionde invånare är nominellt kris
ten och kristendomen intar en mycket 
stark ställning i landet. 

Stort intresse för Bibeln vid Kinas 
universitet. 
Tid efter annan ha meddelanden från 

Kina talat om att stor efterfrågan un
der nuvarande upprörda tid råder på 
b iblar bland d~t kinesiska folket. Ett 
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nytt anmärkningsvärt exempel på detta 
intresse för den heliga skrift har i dagar
na meddelats i den danska pressen. Ett 
icke kristet universitet i Kina har ut
gett en engelsk bibelöversättning, och 
ett annat universitet, som icke heller 
står på kristen grund, har i pressen till
kännagivit, att det upprättat en lärostol 
i bibelkunskap och nu önskar besätta 
denna meden kristen missionär. 

so-årsjubileum som ordförande i 
K.F. U. M. 
Prins Oscar Bernadotte kan inneva

rande år fira 50-årsjubileum som K. F. 
U. M.-förbundets ordförande. Det var 
nämligen vid årskonferensen i Örebro 
r 892 som han valdes till förbundets 
ordförande, och det måste sägas vara en 
ganska enastående händelse att en per
son stått i ledningen för en ungdoms
rörelse under så lång tid. 

Arets K. F. U. 11.-konferens skall 
hållas i Jönköping den 4-9 augusti. 
Det är nu sex år sedan en allmän natio- . 
nalkon fe,ren s hölls och stort intresse 
knyter sig till årets möte, till vilket 
även utländska gäster inbjudits. Sålun
da väntas en av världsförbundets sekre
terare, Carl von Prosch från Geneve 
samt representanter för de nordiska 
K. F. U. 1;t-förbunden. 

Redogörelse för Svenska Mis:: 
sions Rådet. 

Det gångna året har stått i krigets 
tecken, som också kastat sin skugga 
över all mänsklig verksamhet. Trots 
allt har den svenska missionen skonats 
för alltför svåra prövningar och mot
gångar. Visserligen ha förbindelserna 
med missionsfälten i stort sett varit av
brutna och endast kunnat uppehållas på 
telegrafisk väg, men underhåll ti 11 mis
sionärerna och understöd för verksam
heten har dock kunnat utsändas. lTt- el
ler hemresor av missionärer ha icke heT
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ler kunnat ske i nämnvärd utsträck
ning. Detta har helt naturligt inneburit 
en stor på.frestning för de mis·sionärer, 
som fullbordat sina perioder och äro i 
behov av vila och rekreation. 11en på 
det hela taget har arbetet fortgått och 
missionärerna ha haft fullt upp att gö
ra. Fridens och kärlekens evangelium 
har blivit predikat i en värld, full av 
hat och sönderslitenhet. Och den heliga 
sådden följes överallt av 'löftet: »11itt 
ord skall icke återkomma fåfängt.» 
Tiden innebär dock under alla förhål
landen både i hemlandet och på fälten 
en prövning av »de heligas tålamod och 
tro ». Och gäller detta vårt land och vår 
miss,ion, så gäller det helt naturligt i 
mycket högre grad den mission, som ut
går frå.n de av kriget hemsökta länder
na. Segern tillhör dock här som annor
städes den part, som kan hålla ut längst. 

Svenska NIissionsrådet ser till
baka på ett verksamhetsår, krönt av 
Guds välsignelse. Att i dessa tider få ar
beta på enhet och sammanhållning mel
lan dem som representera kärlekens 
evangelium och ha fått uppdraget att 
utbreda detta evangelium bland alla 
folk, måste vara en hög och inspireran
de uppgift - en uppgift som på ett all
deles särskilt sätt innebär gemenskap 
med världens Frälsare, Jesus Kristus. 
Denna gemenskap har ock prägla t arbe
tet och på ett levande sätt visat san
ningen av Mästarens ord i samband med 
den stora missionsbefallningen : »Se, 
jag är med eder alla dagar intill tidens 
ände.» 

Förbindelserna med Internationella 
Missionsrådets sekretariat ha blivit allt
mer försvårade. Med England har se
dan lång tid tillbaka endast telegrafisk 
korrespondens varit möjlig. 11ed kon
toret i Newyork har brevförbindelsen 
något så när kunnat uppehållas ända 
tiE sista tiden, fast det efter Amerikas 
inträde i kriget blivit mer och mer be
svärligt. Vårt årsbidrag har dock kun
nat sändas mot slutet av förra året och 
kvitto har mottagits. Men Internationel
la Missionsrådets tidskrift har icke 
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kommit sedan förra hösten och då var 
det aprilnumret 1941. 

I detta sammanhang må erinras om 
det uttalande Svenska 1tlissionsrådet 
gjorde vid sammanträdet den 14 no
vember med anledning aven skrivelse 
från Internationella Missionsrådets sek
retariat i Newyork av innehåll att dr. 
John R. NIott tillkännagivit sin avsikt 
att draga sig tillbaka från ordförande
skapet i Internationella NIissionsrådet. 
På grund av det nuvarande ovissa lä
get hade han därjämte gjort en del för
slag om huru saken för den närmaste 
framtiden provisoriskt skulle kunna ord
nas och önskade nu höra de olika na
tionella missionsrådens mening. Då 
Svenska 1tIissionsrådets uttalande i 
denna fråga icke torde vara utan sin 
betydelse och fattades efter ingående 
prövning, må detsamma här återgivas 
enligt formuleringen i sammanträdets 
protokoll. Det heter där i paragraf 9: 
»Efter en ingående diskussion beslöt 
Svenska NIissionsrådet att till dr. Mott 
rikta en vädjan att om möjligt stå kvar 
såsom rådets ordförande till dess den 
nuvarande politiska krisen vore över. 
Detta skulle möj ligen kunna ske däri
genom att 'dr. Nlott överlät;pnade en del 
av sina funktioner åt en av vice ordfö
randena men alltfort vore ansvarig för 
huvudledningen. Skulle emellertid det
ta visa sig omöjligt att genomföra, vil
le Svenska NIissionsrådet giva sin an
slutning till det av dr. Mott och dr. 
vVarnshuis framställda förslaget angå
ende utnämnandet aven av vice ordfö
randena att tills vidare fungera såsom 
ordförande i Internationella Missions
rådet. Denna anordning borde dock få 
provisorisk karaktär, till dess hela frå
gan kunde ordnas, när en gång lugnare 
tider inträda. I samband härmed ville 
Svenska Missionsrådet likaså giva sin 
fulla anslutning till dr. vVarnshuis' för
slag att kalla' dr. Mott till rådets he
dersordförande. » 

Vid sammanträdet den 14 november 
beviljades inträde i Svenska Missions
rådet för Sällskapet för Evangelii Ut
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bredande i Ryssland. Visserligen .hade 
hittills i enlighet med tidigare praxis 
inom Internationella Missionsrådet en
da5t sällskap, som arbeta i icke kristna 
länder, beviljats inträde, men sedan nu
mera dels missionssällskap för evange
lisk verksamhet i Sydamerika vunnit 
anslutning till Internationella Missions
rådet och dels Sovjet-Ryssland är att 
betrakta som ett rent ateistiskt land, 
ansåg sig Missionsrådet icke ha anled
ning att avböja framställningen utan 
beslöt enhälligt att bevilja densamma. 

Fortbildningskursen för missionärer 
och mi~sionärskandidater vid Hagaberg, 
öster~lje, den 10-16 januari om
,nämndes visserligen i redogörelsen för 
1940 års verksamhet, men då den tillhör 
år I941 må en erinran även här vara 
på sin plats. Det stora deltagareantalet 
visade, att intresset för dessa kurser är 
starkt och levande. Det allmänna om
dömet var också att kursen givit rik be
hållning, och stor tacksamhet fyllde al
las hjärtan, då uppbrottsstunden var 
inne. 

Med anledning av ett från missions
sekreteraremötet den 4 februari in
gånget förslag utfärdade Svenska Mis
sionsrådet ett upprop, vilket publicera

. des i ett flertal kristliga tidningar, om 
särskilda bönedagar för missionen den 
4-6 april, då verksamheten skulle gö
ras till föremål för samtal, tacksägelse 
och bön enligt en föreslagen plan. Upp
ropet hörsammades visserligen på ett 
flertal platser men knappast i den om
fa ttning som vari t önskligt. I S tock
holm anordnades på avslutningsdagen 

. en missionsgudstjänst i Jakobs kyrka 
under medverkan av professor K. B. 
Westman, kyrkoherde J oh. Lindgren 
och missionsföreståndare Nils Dahl
berg, varvid även en kollekt upptogs 
till förmån för Svenska Missionsrådet. 

I enlighet med beslut vid sammanträ
det den 13 mars har under året aven 

för ändamålet tillsatt kommitte upplys
ningar inhämtats från de olika sällska
pen angående bestämmelser och erfa
renheter med hänsyn till utbildning av 
missionärer, utrustnings- och utreseför
hållanden, arbetsperioder o. s. v. Avsik
ten är att på grundval av dessa medde
landen söka utarbeta en P. M. till mis
sionsorganisationernas tjänst i dessa 
frågor, där i många fall ganska olika 
praxis följes. Till följd av det osäkra 
världsläget och eventualiteten av stora 
förändringar med hänsyn till det mel
lanfolkliga samlivet och därmed även 
ifråga om missionens arbetsmöjligheter 
har utarbetandet av ifrågavarande P. 
NI. uppskjutits tills vidare. 

För att sätta Missionsstudiekommit
ten i stånd att under året anordna en 
kurs i missionskunskap för lärare vid 
Stockholms skolor har till nämnda kom
mitte lämnats ett extra anslag av 200 

kr. 
På anmodan av redaktören för Nor

disk Missionstidskrift, biskop Axel 
Malmström i Viborg, Danmark, har 
sekreteraren lämnat en redogörelse till 
nämnda tidskrift för den svenska mis
sionens läge i hemlandet och på fälten, 
allt på grundvalen av för ändamålet 
särskilt inhämtade upplysningar från 
samtliga svenska missionsorganisatio
ner . Även för innevarande år har en 
liknande redogörelse begärts. 

På Svenska Missionsrådets initiativ 
och genom välvilligt tillmötesgående 
från AB. Radiotjänst kunde en julhäls
ning i radio utsändas till de Svenska 
missionärerna på olika fält den 23 
dec. I941. Själva hälsningen, som var 
avfattad i en synnerligen tilltalande 
form, framfördes av professor West
man, varjämte en från olika missions
organisationer sammansatt kör av mis
sionärers barn sjöng ett par julsånger. 
Hälsningen är i sin helhet införd' i 
Svensk Missionstidskrift n:r I 1942. 

(Forts.} 
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REDOVISNING 

för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under juni 1942. 


Allmänna missionsmedel. 	 785 T. N., Norredsbyn ........ . 5: 
786 K. P., Mockfjärd ......... . 200:

733 	Vänner på Missionshemmet, 787 B . G., Sollefteå, })del av tion-

Duvbo, i st. för blommor vid de» ................. . ... . 20.0:-

Fabr. Karl: Berglings bår, 788 »En kär hälsning till Runa 

Sthlm .................. . 10:- från Mor och Far» ........ . 20:-, 


734 Böneringens, Karlskrona, spar- 790 E. L., Malmö, med anl. av 
bössa ................... . 70:- Carl Bloms födelsedag 8 


735 T. S., Sala ............... . 1.0:- juli 42. Joh. 17: 20-26 ... . 100:
736 L. M., d:o ................ . 5:- 792 E. N., Bjärnum ........... . 15:
737 E. o. F. S., Höreda ....... . 50:~ 793 I. K., Linköping, till E. 

738 »Länkarna i Piteå» ......... . 40:- Videns underh .............. . 10:
739 E. L., Skepperstad ......... . 10:- 794 O. D., Jkpg ............. .. 5: 
741 M.N., Virserum · ........... . .10:- 795 Kinakretsen, Hoverberg, 14/6 

744 »En länk» .............. '.. . 10:- vid C. G. Nordbergs möten 

745 A. O., Norderön ........... . 200:- 10--14 juni ............... . 27:
746 L. o. A. W., Gbg ......... . 50:- 796 Vänner i Huskvarna ....... . 60:
747 J L., Skellefteå, gm A. B.. . 52: 66 797 R H., Sigtuna .. " .. , .. , .. . 5: 
748 E. ]., Boden, till J oh. Asp- 798 »Glädjebössa» , .. , . ........ . 102:


bergs underh. . ............ . 50:- 799 A. O., Norderön .......... . lOD: 
749 Odeshögs Kyrkl. syfören.... . 125 : - 800 Fam. S" Björköby ........ . 100:
750 »Herrens», till Thyra Lind- 801 H. S., Mariestad, blommor till 


grens underh. . ............ . 60:- de kä ras gravar» .......... . 5: 
751 K. W., Ystad ............. . 5: - 802 Skolbarnen i Marieby kyrk
752 L. M. F., till Frida Prytz skola, Brunflo ............. . 10:

o. Maria Nylins underh . ... . 900:- .803 Lilla Kinalänken, Trelleborg 100:
753 R o. L. B., Sk-hamn ..... . 100:- 804 A. ]., sparb. . ............. . 15: -..:.... 

754 E. A., Duvbo, sparb. . .... . 83:- 805 S. R, Alingsås, gm d:o ... . 20:
755 B, o. K. L., Sthlm ......... . 35: - 808 Vänner o. anhöriga i st. för 

757 Sparbössetömning i Höganäs bIornor vid fru Augusta 


3/6 ..................... . 141: 26 Dahlbergs, Lundsbrunn, bår .. 150: -..:.... 

758 L. S....................... . 7: 50 809 Skellefteå missionsfören. . ... 250:
759 »Länksparbössan» ....... . 28: 92 810 Kinabarnens syfören. i Gam
760 K. S ., Vinslöv, »Åt Herren» 25:- melstaden, Skellefteå ...... . 437: 08
761 B. G., Sollefteå ........... . 30:- 811 »Rom. 8: 28» ............. . 200:
762 KinaIänkarnas sparb., Umeå .. 43:- 812 »Till Guds verk i Kina» ... . 50.: 
766 D. S., Piteå ............... . 10: - 813 Enl. önskan av avlidne re
767 M. T ., Vrigstad ........... . 10:- daktör Carl Boberg, Kalmar 1.000: _ .. 

768 A. O., Norderön ........... . 100:- 815 L K., Katrineholm ........ . 25:
769 A. H., Skattungbyn . ...... . 10: - 816 O. W. G., Malmö ......... . 10:
770 A . B...................... . 1.000: - 817 Skierydskretsens Ungdoms
771 V. P., Nkpg .............. . 50:- fören. . .................. . 55:-· 

773 »En länk» ................ . 25:- 818 Sunneränga missionssyfören. 50:
776 K. F. U. K., Kristianstad till 819 Länkmöte i Obbola, gm 


I. Söderbergs underh. ..' .... 270:- L. S....................... . 30:
7'77 A. H., Skövde, koll. vid års- 820 H. K., VetIanda .......... .. 15:

mötet ................... . 10:- 821 E. J, d: o ......... , ...... . 50:
778 P. A. H., Valla ........... . 100:- 822 E. J, Björköby, »en blom
779 I. B., Duvbo, till »Herrens ma på Huldas grav» 5: 

verk» ................ . .. . 10 823 Offergåvor vid »Veckan» i 

780 M. H ., Mörtfors ........... . 10 Holsbybrunn ............ . 1.370: 23 

781 »Återbetalt» ............. . 100 824 ]. G., Hbg ................ . 100:
782 Vänner i Värnarno, i st. för 825 E. D" Uppsala, med ant. av 


bIornor vid C. Unossons bä"r, 	 C. Bloms högtidsdag 8/7 ... . 25:
gm J. Uhrbom ............ . 15 82·7 M . H., Sthlm .............. . 10:

783 E. S., Strömstad ........... . 15 828 H. S. sista sparbössa, gm ]. 

784 H. T., Bjursås , ........... . 5 U., Värnamo .............. . 23:



168 	 SIN1MS LAND 10 juli 1942 

829 I st. för blommor vid Huldas 
bår, gm d:o ............... 

831 »E n länk» .................. 
833 Kinakretsen, Köping 

Kr. 

Särskilda ändamål. 

740 	E. N., till Dagny Nordgren, 
att anv. till de sjuka ..... . 

742 	 Småskolebarn i Sävar, till tant 
Thyra för en kines flickas un
derh. . ................, .... . 

743 	Småskolebarnen vid Kyrk
bygdens skola, till Hanna 
v'Vang, att anv. en!. överensk. 

756 L A . M., til1r deras 3 evang. 
underh. . ................. . 

763 Fyra länkar, till Maria Pet 
terssons barnh., gm T. L. .... 

764 D. P., Tingsryd, till någon li
ten kines som vW gå i skola . 

765 D:o till r. Ackzell, att anv. ef
ter gottf. . ............... . 

772 Barnhemsvänner, Algarås, till 
Maria Petterssons barnh. . .. 

774 Torstorgspojkarna, K . F. U. 
M., Finspong, till en kinespoj
kes underh. . .............. . 

775 Karlskrona K. F. U. K:s tri 
angelgrupps koll. under året 
till »Kinabarnen » .......... . 

789 	 Småskolebarnen i Naglarp, ' 
sparb. till nöd!. barn i Kina . 

791 	G. ]., Umeå, till H. Wang, att 
anv. efter gottf. 15:-, T. 
Lindgren d:o 15: -, A. 
Bendtz, till de nödl. 10:- . , 

806 	»1. T , B.», till Maria Pet
terssons barnh., gm A. J. 

25 
5 

23 
8.898: 65 

20:

5: 

16:

300: 

15: 

10: 

10:

2')' 

5:~ 

4:75 

12: 

40:

5: 

807 	Redbergslids syfören., till med
hjälparfonden . . . . . . . . . . . . . 20,0: 

814 	 r. K., Katrineholm, till I. Ack
zell, 	 att anv. efter gottf. .... 25: 

826 	L. M. F:s offerdagsmedel för 
bibel - o. kvinnoskolan i 
Yuncheng ................ 8.000:

830 L VV., Sthlm, sparb. medel, till 
Runa Häggs verks. bl. flic
kor ...................... 9: 

832 	R. ]., till N. o. O . Styrelius, 
att anv. efter gottf. """'" 40: 

Kr. 8.738: 75 

Allmänna missionsmedel 8,898:65 
SärJfkilda ändamål 8,738: 75 

~:a 	under juni mån. 1942 Kr. 17,637: 40 

Med varmt tack till varje givare! 

»Sådan är Gud, vår Gud, alltid och evin'
nerligen.» Ps. 48: 1.5. . 

Gåvor till j1;Iissionshemmet i DU'l'bo. 
April-Juni 1942. 

Kontant: Hemmets bössa, · 23 :-; Kaffe
pengar vid årsmötet, 64:-; E. A., VetIan
da, »Till kaffebordet», 25 :-; Hemmets bös
sa, 25:-; D:o, 14: ~. 

In natura: A. J, .vännäsbyn, tunnbröd, 
kakor. 

. Med varmt tack till varje givare! 

»Om I bedjen om nagot i mitt namn , så 
skall jag göra det.» 

(Joh. 14: 14.) 
Lisa Lun~berg. 

INNEHÅLL: 
Deltagargrupp från :\)veckan» vid Holsbybrunn. ...:..- Holsbybrunn 1942 - Från Red. o. Exp 
- Boken om Erik Folke. - Från När och Fjärran. - Redogörelse från Svenska Missions 

Rådet. - Redov. 

upedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 
Telefon: 10 ~ 59. 10 5~ 73. Postgirokonto n:r 50215. 

Boktr. A.-B. P. A. Palmers Eftr.. 
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~ - -ANSVARIG UTGIVARE: M. LINDJ!N. 

Busken som brann men icke blev förtärd. 

-

Räddad ur Nilflodens vågor upp
togs Mose vid Faraos hov. Här blev 
har.. undervisad i egyptiernas visdom 
och kallad för Faraos dotterson. Men 
en dag fick han bevittna, hurusom en 
egyptisk man slog ihjäl en hebreisk 
m3.n, och full av nitälskan för sina 
landsmäns öde tog han genast en blo
dig hämnd på egyptiern. 

Väl hade Mose, till följd av den 
ställning han innehade, kanske kun
nat undgå allt straff för sitt brott, 
men fruktan grep honom. Han flydde 
till Midjans land på den sinaitiska 
halvön, han "försmådde - ---..,. att kal
las Faraos dotterson", och "han ville 
hellre utstå lidande med Guds folk än 
,Iför en kort tid leva i syndig njutning". 

Under sin frivilliga fångenskap i 
M!.djans land blev han väl upptagen 
av' prästen Jetro, gift med dennes dot
ter och sysselsatte sig -med att valla 
får i fyrtio år. 

Utan tvivel tänkte han ~fta med ve
mod på sina förtryckta bröder och 
undrade, när befrielsens timme för 
dem skulle slå. Och slutligen var den 
tiden inne. Gud tänkte på Mqse. Han 
var det av Herren utkorade och be
redde. redskapet. M'en först måste 
Gud genom en bild ge Mose en lär
dom om hans egen svaghet och hem
ligheten till att han ,kunde bestå, ert 
djup och varaktig lärdom. 

"Där uppenbarade sig Herrens ängel 
för honom i en eldslåga som slog upp 
ur en buske. Han såg att busken brann 
av elden, och att busken dock icke 
blev förtärd." 

"Förbundets ärugel", "enfödde 80
ner.." uppenbarade sig här för ·Mose. 

Busken brann av elden men blev 
dock inte förtärd. 

Vilken sammanblandning! Det sva
ga bredvid det starka, den hungriga 
elden, och likväl busken oförstörd! 
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"Då tän~te Mose: 'Jag vill gå dit
bort och betrakta den underbara sy
nen och se vanför busken icke brinner 
upp.' När då Herren såg att han gick 
åstad för att se, ropade Gud till ho
nom ur busken och sade: 'Mose! Mo
se!' Han svarade: 'Här är jag.' Då 
sade han: 'Träd icke hit; drag dina 
skor av dina fötter, ty platsen där du 

står är helig mark.'" - Med helig 
vördnad måste Mose nalkas Herren, 
såsom änglarna skyla sina ansikten in
för honom, och med Jakob i Betel 
måste han utbrista: "Herren är san
nerligen på denna plats, och jag viss
te det icke!" 

Så böra ock vi, då vi betrakta gu
domliga ting, nalkas dem med helig 
vördnad, taga skorna av våra fötter, 
avkläda oss alla förmätna invändning
ar vid ting, som äro oss för höga. 

"Herrens fruktan är begynnelsen till 
kunskap." 

Men vad är då hemligheten i den 
syn, som Mose såg? 

Innehållet bestod i det som Mose 
bäst behövde. Guds kyrka i Egypten 
var likt törnbusken i elden, förföljd, i 
lågor, sv.ag, men Herren var mitt 
ibland de sina, och de skulle bevaras. 

Detta är ock en bild av Kristi för
samling i alla tider - alltid i eld, i 
nöd, i strid och prövningar. "I värl
den liden I betryck." I världens ögon 
är Kristi församling liksom törnbus
ken något svagt, uselt, föraktligt, som 
skulle röjas ur vägen.. Ofta har en eld 
därför blivit upptänd, och dock finns 
kyrkan kvar och vid liv. 

Så var det med hebreerna, "men ju 
mer man förtryckte dem, dess mer 
förökade de sig och dess mer utbred
de de sig". Så är det ock med kyrkan 

i det nya testamentets tid. Den är få
talig, svag och värnlös. "Samma dag 
utbröt en svår förlföljelse mot försam
lingen i Jerusalem. - - - Men de 
som hade blivit kringspridda gingo 
omkring och förkunnade evangeiii 
ord." (Apg. 8: I, 4.) Busken blev ej 
förtärd, dess grenar ej skadade. De 
förföljelser, som under de tre första 
århundradena övergingo den kristna 
församlingen, förmådde ej att förtära 
busken. De, som antände elden, hava 
gått all världens väg, men busken står 
kvar. Och sedan, då konungar och 
kejsare böjt sig för Nasareen, har för
samlingen likväl alltid förblivit "en 
ringa hjord", ofta skenbart nedgjord,. 
men dock alltid den segrande. 

Och se vi på missionen och de för
Iföljelsens stormar densamma haft att 
u~stå, huru mäktigt uppenbarar sig ej 
Herren såsom den starke hjälparen! 
Över de olika missionsfälten hava de 
vreda böljorna slagit och skummet 
stänkt icke blott för några dagar och 
månader, nej, under flera år. 

Har missionen gått under ? Nej, den 
har slagit ut och blomstrat som aldrig 
tilliförne. 

Varav kommer .då detta sig? Likt 
Mose utropa vi: "Jag vill gå ditbort 
och betrakta den underbara synen." 

Varav kommer det sig" att det ald
rig fattats Kristi bekännare, och att 
alltid en oförklarlig makt insatt den 
ena länken efter den andra i den ·gyl
lene kedjan? Svaret lyder: H e r
r e n s ä n g e l ä r u t i l å g a n. 

"Gud är vår tillflykt och vår stark
het, en hjälp i nöden, väl beprövad." 

Förföljelsernas storm har rasat och 
rasar även därute i Kina. Stormen vi
ner, och lågan brinner, men likt for
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dom en gång den buske, som Mose 
såg, skall missionen icke bliva för
tärd. H e r r e n s ä n g e l ä r u t i 
l å g a n. 

Dagar komma och dagar gå. För
hållandena skifta, men alltjämt ges åt 
oss nya tillfällen till att sprida kun
skap om och arbeta för missionen. Må 
vår tro och vår kärlek hålla provet! 

"Om du ock måste gå genom vatten, 
så är jag med dig, eller genom ström
mar, så skola de icke fördränka dig; 
måste du än gå genom eld, så skall du 
ej bliva svedd, och lågorna skola ej 
förtära dig. Ty jag är Herren, din 

Gud, Israels Helige, din frälsare." 

(Jes. 43: 	2, 3.) 
(Efter Sinims Land IgOr.) 

~ön i o.fre~6tib. 

cSuige, Barm oartige <Bu~, ~u Oar 
i ~ina 6(in~cr affa Ojartan. tag 
Bort ur ~eni fien~6ftal' ocO Ljat oc6 
afft mi66för6tån~. O!3ere~ 6nart uäg 
för fre~ oc6 försonin~. (pi 6aua för::: 
tjanat att ftomma un~er tlåra 6t?n::: 
~ers straff. 16erre, u(in~ åter. 15uru 
fange bröjer ~u? :§ör6arma ~ig ö"er 
~ina t jCinClre. 15jafp 06S, <Bu~, oår 
frafsning6 <Bu~, för ~itt namns ocO 
~in ära6 6ftuff. (Eä~~a 066 oc6 för::: 
fåt 056 uåra 6t?n~er. 'i) u , o 15erre, 
(ir ~en 16ög6te öuer Oefo jor~en. 'i)(ir::: 
för 6tår jor~ftrd6en fast oc6 oacftfar 
icfte. 'i)u al' få.ngmo~i~ oC/O 6tor i 
miH'Od. 'iJärför "anta ui efter ~ig. 
(pi "ifja ! etcfta ~ig euinnerfigfn ocO 
fört&fja. ~itt foo fr~n sfäftte tiff 
G'faftte. limen. 

a;ustaf 1 t :E!l)oIfs jfälthonststorium. 
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Missionstidningen Sinims Land. 
Under månaderna juni-september 

utkommer Missionstidningen Sinims 
Land i år liksom föregående år med 
endast ett nummer 1: månaden. 

Adressförändring. 
1ifissionssekreteran~ 111artin Berg

tings adress blir fr. o. m. I september: 
Fältspatvägen I, Traneberg) och hans 
telefonnummer ar från samma tid 
2621 44. 

Bibel- och Ung~omsveckan i Sävar. 

I Sävar utanför Umeå hade S. M. K. 
förm ånen få anordna en Bibel- och 
Ungdomsvecka den 29 juli-3 aug. Vi 
hinna ej att i detta nummer av vår tid
ning få med något referat från Sävar
veckan. Det införes i stället i nästkom
mande nummer. Men redan nu vilja vi 
meddela, att dagarna där voro välsig
nelserika och gåvo oss anledning till stor 
glädje och tacksamhet. Vi fingo också 
vara föremål för stor kärlek och gäs t
frihet. NI å Herren löna alla dem, som 
så kärleksfullt togo emot och uppmunt
rade Herrens pilgrimer! 

Ett beklagande. 
P å grund av mellankommande för

hinder utkommer detta nummer av vår 
missionstidning något försenat, och VI 

bedja om benäget överseende härför. 

Brev från missionär C. F. 
Blom. 

Nyligen mottogo vi ett privat brev 
från föreståndaren på fä ltet. Det var 
skrivet i Yuncheng så sent som den 29 

maj och innehöll mycket som är av in
tresse för vår läseluets, varför vi nu 
införa följande utdrag: 
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Det har glatt oss mycket att under 
de senaste veckorna få åtskilliga brev 
hemifrån - till olika personer - skriv
na under januari och februari. 

Det var en missuppfattning , att 
Malte Ringberg skulle rest till Peking. 
Da~id Landin sände telegrammet till 
deras gemensamme vän och tog med 
Maltes namn, fastän denne var kvar 
här. Som Ni förstått av telegram äro 
Estrid Sjöström i Peking, där hon lyck
ligt opererats för en besvärlig blind
tarmsinflammation, och som sällskap åt 

gå utanför stadsportarna. Skolorna av-..J 
slutades i lugr1" och ro här och i Ishih. 
Nu .är det överenskommetattpresby
teriet skall överfaga ansvaret även för 
flickskolorna, fastän vi alltfort skola ge 
till huvudparten av kostnaderna för un
dervisningen, Det avses "ock a tt mis~ 
sionärerna fortfarande skola kunna un
dervisa o::h ä,'en som rådgivare deltaga 
i skojärendenas behandling. O\Tertagan
det skedde för att undanrödja det hin
der för erh~dlande av myndigheternas 
medgivande att bedriva undervisnings..: 

1)Hela kapellområdet på E. Sjöströms stafion å'r fortfarande upptaget,») 

henne medföljde Dagny Nordgren. De 
ämna stanna däruppe, om möjligt vid 
Peitaiho, över sommaren. Nu ha vi Lisa 
Gustafsson och Runa Hägg här på ge
nomresa. Vi hoppas, att de snart skola 
få resetillstånd för den fortsatta färden, 
och att de få komma åter efter somma
ren, som de önska få tillbringa vid ha
vet. Våren har varit ovanligt sval, men 
instängdheten gör att ombytet behövs 
mer än vanligt. Ake Haglund och hans 
familj ha det gott, men det är ju ej så 
tillfredsställande 'att bo i mera proviso
riskt iordningställda hus, särskilt när 
värmen kommer. Stationen där är fort
farande upptagen av de makthavande. 

Här ha vi det lugnt, men måste fort
farande ha särskild tillåtelse för att få 

arbete, som skulle kunna ligga i utlän
ningars skötande av skolornas ledning. 

Hela kapellområdet på Estrid Sjö
ströms station är fortfarande upptaget, 
men ingenting har sagts om de andra 
husen, och arbetet pågår obehindrat. 
Det var planer på att taga missionärs
bostaden och tillhörande lägenheter på 
Gerda Carlens f. d. station till skola, 
men det blev ej så utan åtminstone t. v. 
ha de våra en samlingsplats där.Ka
pellområdet och gosskolan äro tagna 
bruk sedan före systrarnas avresa där
ifrån. N u kunna evangelisterna åter 
fritt gå in och uti staden, och verksam
heten fortgår i stort sett normalt med 
undantag för bibe1kurserna.. Äldste 
P'ei i staden öster därom var en tid ur 

i 
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stand att ' betjäna församlingen , men 
han har nu åte r frihet därtill och bor 
på ' utstation-en där. 

'Just nu äro vi i början på veteskör
den, och all reseverksamhet är därför 
nedlagd, men vårarbetet har varit myc
ket gott i alla distrikten, om än dopen 
varit få på grund av svårighet,er i till
trädet till städerna för dopundervis
ning och möten. De förut på landsbyg
den bedrivna skolorna torde nödgas 
upphöra utom en, som numer är byns 
egen skola, men skötes av samme krist_O 

C. F. Blom tillsammans med några ki,lesbarn 

ne lärare som förut. Detta kan b: i en 
framkomlig väg för flera.' Bibel skolan 
har fortsatt till skörden med mycket 
goda resultat, och vi hoppas att den 
skall kunna börja igen efter brådskan. 
Ake Haglund har så gott som varje 
kväll långa möten för körkarlar, som 
över nätterna förläggas i förstad en, och 
han har gjort mycket glädjande erfaren
heter i detta arbete. Den under "åren 
ett par gånger förekommande be~kjut

ningen från andra sidan floden har ej 
gjort dem någon skada. 

går kom brev från Arvid Bjärt
berg och även från skattmästaren i 
Shanghai, så vi fingo veta mera om de 
våras på den sidan floden förseende 
med medel. Summorna springa i höj
den.Dock har, utom det 'direkt hem
ifrån utsända, ännu e tt belopp nyligei.1 

sänts dem av det vi hade i Tientsin, och 
de äro därför f. t. försedda. 

Frida Prytz har vari t klen, och Ida 
Ringberg är det emellanåt. Jag har i 
vår ett par, tre gånger haft liknande 
anfall som i somras , men är nunågotså
när. Ethel är också trött. - - - Om 
inte det blir slut på kriget och möjlig
het till hemresor, så komma vi, många 
av oss, snart ej att behöva några me
del för resa till hemlandet. Det blir kDr
taste vägen H e11l. 

Berren vare' med Er alla i arbetet 
och lede rätt' för framtiden! M å det bli 
nya, som träda in i arbetet och föra den 
heliga elden vidare~ Vi sända Er alla 
v ara innerliga hälsningar och välönsk.. 
ningar. Din alltid varmt tillgivne brD'
der och medarbetare 

Carl F . Blom. 

P. S. Systrarna ha nu få tt resetill~ 
stånd så Ulllgt som till vår prDvinshu
vuclstad , där de måste stanna tre dagat 
för att få det utsträckt till Peking. ' 

j 
Redogörelse för Svenska Mis~ 

sions~R ådet. 
l 

(Forts. fr . ,föreg. nummer.) 

De akademiska missionsdagar, som 
höllos i Uppsala den 8-1 I febr. inne
varande år, tillhöra egentligen icke re
dogörelsen för 1941 års verksamhet, 
men då en stor del av förberedelsear
betet utfördes under förra året och he
la saken kom som en mogen frukt av 
de initiativ , som då togos, är ett om
nämnande i denna berättelse på sin 
plats. Kursen .ordnades under samarbe
te mellan de kristliga studentförening
arna i UppsaJa och Svenska :Missions
rådet. Själva inbjudningsskrivelsen, 
som var ställd till samtliga akademiska 
medborgare i Uppsala, undertecknades 
av ledningen för de kristliga student
föreni 'ngarna. Följande utdrag ur ett 

I 



1/4 SINIMS LAND 10 aug. 1942 

referat över mötesdagarna, . skriy.et av 
en av de unga studenterna i Svensk 
Missionstidskrift, ger en talande bild 
av det hela: »Även om de inbjudande 
kristliga studentföreningarna i staden, 
som bakom sig hade Svenska Mis
sionsrådets starka stöd, aldrig på all
var vågat räkna med en bredare upp

sti tut för missionärskandidater, vilka 
på grund av kriget icke såsom förut 
varit vanligt kunnat fullborda sina 
språkstudier utomlands före utresan till 
missionsfältet. Kursens huvudämne var 
engelska spåket, i vilket Missionsrådet 
lyckats förvärva en så kvalificerad la
rare som mr Ch. AIlwood, den kände 

Deltagarna i kursen för missionärskandidater på Johannelund. 

slutning från studentkårens sida kring 
dessa missionsdagar, törs man nog säga, 
att intresset överträffade de flestas 
förväntningar. Ahörareantalet variera
de mellan 200 och 300 och torde sällan 
ha understigit den lägre siffran. Så
som erfaren ledare för dagarna funge
rade med självskrivenhetens rätt pro
fessor K. B. Westman. ».Referatet slu
tar med följande trosfriska ord: »Mis
si'on, trots allt - och nu mer än nå
gonsin!» 

Den 12 febr. innevarande år började 
en kurs på Johannelunds l\!Iissionsin

radioföreläsaren och språkmannen 
Utom i engelska språket har undervis
ning genom föreläsningar givits i mis
sionskunskap, rel.igionshistoria, psyko
logi, bibelkunskap o: s. v., allt ämnen 
som för de blivande missionärerna äro 
av största värde. Kursen har föreståtts 
av rektor Morri.s Bergling, varjämte mr. 
Allwood varit biträdande husfader. Vid 
förberedelserna för kursen räknade man 
med ett minimiantal av IS elever, men 

.när. kursen öppnades, hade icke .mind
re än 35 'deltagare anmält sig. Hela 
denna sak tillhör emellertid 1942 års 

http:skriy.et
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verksamhetsberättelse och är därför 
här endast i förbigående omnämnd, ic
ke minst därför att planläggningen och 
en stor del av det detaljerade förbere
delsearbetet skedde under sista kvar
talet av 1941. 

Enligt beslut vid sammanträdet den 
14 november 1941 kommer en fortbild
ningskurs för missionärer att hållas vid 
Holsbybrunn den 15-23 ,augusti inne
varande år enligt i stort sett samma 
linjer som de föregående kurserna på 
denna plats. Förberedelserna äro i full 
gång. 

Ordinarie sammanträden ha hållits 
den 13 mars och den 14 nov. 1941 samt 
dessutom en del mindre utskotts- och 
kommittesammanträden. Omedelbart 
efter november-sammanträdet voro le
damöterna inbjudna till gemensam mid
dag på Evangeliska Fosterlandsstiftel
sens Hospi ts. Missionsförestånoore 
Dahlberg uttalade å sitt' sällskaps väg
nar en hjärtlig välkomsthälsning. Gäs
ternas tack framfördes av ordföranden 
professor Westman. Efter middagen 
följde ett kamratligt samkväm, vid vil
ket dr. Karl Fries berättade några min
nen från tiden för Svenska Missions
rådets tillkomst i samband med 'Edin
burghkonferensen 1910 och därefter 
korta redogörelser lämnades för läget 
inom respektive sällskaps verksamhets
områden. Hela samvaron präglades av 
tacksamhet och broderlig gemenskap. 

Till sist må erinras om det vid sam
manträdet den 14 nov. 1941 fattade be
slutet att i samband med nästa ordina
rie sammanträde den 30 maj 1942 näs
ta dag anordna en högtidlig missions
gudstjänst i Stockholm med anledning 
av att ISO år förflurit sedan William 
Carey höl! sin ryktbara predikan i Not
tingham i England över ämneJ: »Vän
ta stora ting av Gud! Våga stora ting 
för Gud!» 

Svenska Missionsrådet består f. n. 
av följande ledamöter: 
Dr. Karl Fries, hedersledamot; 
Professor K. B. Westman, repro för 

Svenska ]erusalemsföreningen, ordf.; 

:NIissionsföreståndare Nils Dahlberg. 
repro för Evangeliska Fosterlands
stiftelsen, I :ste vice ordf.; 

Missionsföreståndare Hj. Danielsson, 
repro för Svenska Baptistmissionen, 
2 :dre vice ordf.; 

:NIissionsdirektor Arvid Bäfverfeldt, 
repro för Svenska Kyrkans Missions
styrelse; 

Missionsföreståndare Axel Andersson, 
repro för Svenska Missionsförbun
det; 

Fröken Märta Josephson, repro för 
Kvinnliga Missions-Arbetare; , 

Redaktör Chr. Jersild, repro för Helge1
,seförbundet; 

Missionsföreståndare Martin Linden, 
repro för Svenska Missionen i Kina; 

Missionsföreståndare E. H. Skooglund, 
repro för Svenska Alliansmissionen ; 

Missionssekreterare :Magnus Haver
mark, repro för Svenska Mongolmis
sionen; 

Pastor Th. Arvidson, repro för Svens
ka Metodistkyrkans Mission; 

Missionsföreståndare Birger Pernow, 
repro för Svenska Israelsmissionen ; 

Pastor Harald Padel, repro för Evan
geliska Brödraförsamlingen; 

överingeniör P. Werner, repro för Säll
skapet för Evangelii Utbredande i 
Ryssland. 

Sekreterare och kassör: Redaktör J. E. 
Lundahl. 
Från subkommitteerna ha följande re

dogörelser ingått: 

K vinnokommitten. 

Aret inleddes som vanligt med fes
ten för missionärernas barn, som' hölls 
å Margareta hushållsskola den I I ja
nuari. Talare var Diakonistyrelsens 
sekreterare, pastor Gösta Andersson, 
som berättade erfarenheter från arbe
tet »Bland pojkar till lands och sjöss'». 
Vidare förekom sång och musik och 
kvällen av'slutades med aftonbön av 
komminister Paul Sandegren. 

Vid Kvinnornas internationella , 00,
nedag, första fredagen i fastan, hölls 
tre möten, ett på f. m. i Oscars försam
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lingssal och två på kvällen i Bet Je
'hemskyrkan och St. Paulskyrkan på 
Söder. 

Under året ha hållits tre samkväm 
för hemmavarande missionärer, ett i 
mars, då syster Ingrid Vlermcrants be
rättade om sina erfarenheter från ar
betet bland judarna i Wiei1, ett i maj, 
då vi fingo höra meddelanden om Bröd
raförsamlingens mission, särskilt om 
indiamissionen i Nicaragua, samt ett 
adventssamkväm, då sjömansmissionär 
HammarstoJpe berättade om arbetet 
bland svenska sjömän i krigstid. Fru 
Alice Tegner och fru Inga Lindholm 
bidrogo med sång och musik. 

Under hösten anordnades även i år 
ett samkväm för missionsexpeditioner
nas personal, varvid pastor J. VV. John
son skildrade Stadsmissionens arbete. 

Under året har fru Daga d'Albedhyll 
utträtt ur Kommitten som' representant 
för S. M. K. och efterträtts av fröken 
Anna Björk, och fröken Elsa Ringborg 
har efterträtts av fröken wIärta Jo
sephson som representant för K. 1/1. A. 

Stockholm i maj 1942. 

~ Taima Le-uwgren] 

ordf. 

Missionsstudiekoml11,itten: 

Under året ha tre sammanträden 
hållits, varvid studiearbetet och dess 
möjligheter diskuterats. Arbetet har 
huvudsakligast varit inriktat . på att 
ordna upply.sningsföredrag i Stockholms 
'olika skolor. Sålunda ha föredrag hål
lits i ett flertal folkskolor såsom Ka
tarina, Kungsholms, Fredhälls . och 
Bromma folkskolor, därjämte vid Folk
·skoleseminariet. Därvid ha falare med
verkat från olika missioner. ~ Utom 
detta arbete anordnade kommitten i 
början av året en mottagning för pres
sen varvid upplysning lämnades om de 
oiika missionernas arbete. Ett förslag 
att hos Radiotjänst begära om plats för 

föredrag i radiopi'ogrammet har fort
skridit ' så långt att programchefen 
ställt i utsikt en större diskussion om 
missionen någon gång i höst. Den gam
la frågan om att anskaffa en större se
rie ljusbilder från de olika sällskapen 
till skolornas tjänst har icke bragts 
närmare sin lösning än att blott en del 
sällskap trots upprepade påstötningar 
överlämnat ett antal ljusbilder. Det vo
re önskvärt, om denna fråga kunde få 
sin lösning under den närmaste fram
tiden. 

För övrigt är endast att tillägga att 
kommittens studiearbete i största ut
sträckning för närvarande är inriktat 
på att nå skolorna i Stockholm med 
upplysningsföredrag om missionen. Det 
kan också nämnas att i år vissa skolor 
systematiskt bearbetats klassvis, vilket 
av allt att döma slagit väl ut. 

Stcckholm den 27 april 1942. 

Oscar Rundblom 

sekreterare. 

Presskommitten. 

.På samma sätt söm föregående år ha 
artiklar angående mIssionen utsänts 
till de abonnerande tidningarna. Den 
ganska gedigna missionskunskap, som 
spritts pland vårt folk genom dessa ar
tiklar, har säkerligen betytt icke så li
tet för missionsintresset i allmänhet och 
för en sann uppfattning om missionens 
väsen och syften bland vårt foik. Till 
följd av att förbindelserna med Eng
land i stort sett varit avbrutna, ha de 
sedvanliga rapporterna om ny svensk 
lnissionslitteratur icke i samma ut
.sträckning som förr kunnat lämnas till 
Internationella Missionsrådets tid
skrift. 

Stockholm den 4 februari 1942. 

J. E. LU12dahl. 
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Tacksägelseämnen: 
Bibel- och Ungdomsveckorna i Hols

bvbrunn och Sävar samt all uppmunt
r~n och hjälp, som vid dem kommit oss 
till del. 

Brevet från missionär C. F. Blom, 
som är infört i detta nummer av vår 
tidning, och det som däri ger anled
ning till tacksägelse. 

Guds nådefulla omsorg om vårt land 
och folk under den snart förflutna som
maren. 

Herrens uppehållande nåd. 

Böneämnen: 
Intrycken från sommarens möten. 
11issionärskursen i Holsbybrunn den 

15-23 aug. 
Vårt arbete på fältet i Kina och hem

ma. 
tTppmuntran, hälsa och krafter 

samt beskydd och välsignelse åt våra 
missionärer. 

Missionens behov av medel och per
sonliga krafter samt hela vårt folks le
kamliga behov. 

De många som lida. 

En ~ättvis fred i Guds egen goda tid. 


En .krigsfångepräst berä ttar. 

I denna nya artikel av den av 
Hjälp Krigets Offer utsände 
sekreteraren Gunn'ar Jansson 
lämnas några glimtar från det 
andliga livet bland krigsfång- ' 
arna. Bidrag till verksamheten 
mottagas alltjämt med störs
ta tacksamhet på Hjälp Kri
gets Offer! postgirokonto nr. 
15 77,00. . 

Det är gudstjänst i krigsfångelägret. 
Lägrets teaterbarack har förvandlats till 
en kyrka. På scenen står ett enkelt alta
re, ett grovt hopsnickrat b()rd, över vil 

ket en duk hängts, där två brinnande 
ljus i sina ljusstakar förlänar en prägel 
av helgd. Rummet fylles aven allvarlig 
skara män, det kan väl vara omkring 
tvåhundra. Den engelske krigsfångne 
fältprästen leder gudstjänsten. Han ger 
ut ett sångnummer, den tjugo man star:" 
ka orkestern intonerar och nu brusar 
sången mäktig ur tvåhundra mansstru
par. Det finns tillräckligt med sångböc:
ker för att alla skall kunna sjunga med 
och man har även nog med bönböcker,. 
,sa att alla kunna följa gudstjänsten, som 
hålles efter den engelska statskyrkans E"" 
turgiska ordning. Prästen håller en lätt:
fattlig, kort men uppfordrande predikan 
över frågan: »Vad skall jag göra med 
Jesus? » Andakten är anmärkningsvärd. 

Efter gudstjänsten får jag ett samtal 
med prästen. Det är inte första gången 
jag träffar honom. Vid mina besök i läg
ret uppsöker jag reg~lbundet honom och 
hans två kolleger och håller mig sålun
da el jour med det andliga till~låndet i 
lägret. NIen i dag samtala vi särskilt om 
vilken betydelse Guds ord har under 
krigsfångenskapen och hur andaktslivet 
tagi t olika gestal t under olika perioder 
därav. Det har minsann inte hela tiden 
vari t sådana fullödiga gudstjänster som 
i dag med präst, musik, sångböcker och 
bönböcker och ett präktigt samlingsrum. 
Prästen ger mig senare en skriftlig 
skildring av hur gudstjänstlivet utveck
lats i lägret. Han berättar följande: 

Trötta och med såriga fötter marsche
rade vi genom Frankrike, Belgien och 
Holland. Vi visste knapp,ast, om vi vo

, ro vid liv eller varför vi voro vid liv 
och brydde oss knappast om någonting" 
Vi marscherademekaniskt och sökte hål
la ryggen rak och huvudet upprätt, men 
varje hekto som vi bar var ett fruktans,.. 
värt tillskott till vår börda. Vi sjönko 
nästan ner till ett primitivt stadium, men 
icke hel t och hållet. Det fanns några som 
voro starka, ehuru svaga till kroppen, 
och det var de som klängde sig fast vid 
sin tro och vid sina fickbönbpcker. 

När vi äntligen nådde våra första 
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halvpermanenta läger, kommo dessa bön
böcker fram i ljuset och tacksägelse
gudstjänster höllos i snickareverkstä
der och barberarstugor, ja, överallt, där 
två eller tre kunde samlas. De kära där 
hemma, kung och fosterland, alla ihåg
kommos, och frid smög sig in i mån
gas hjärtan, vilka för ett ögonblick ha
de tänkt, att det inte kunde finnas nå
gon Gud eller Frälsare. 11än, som ha
de blivit knäckta i sin ande, vunno ny 
tro, axlade sitt kors med förnyad styr
ka, och med nytt hopp och lättare sin
ne blickade de framtiden till mötes. 
Följande- två bjIi.er användes ofta: 

»0 Herre, stöd oss hela den 
långa dag~n under detta mödosam
ma liv, till dess skuggorna längas 
och aftonen kommer, världens oro 
stillats, livets jäkt är över och vårt 
verk är fullbordat. Giv oss då i 
Din barmhärtighet en tryggad bo
ning, en helig vila och en evig frid, 
genom Jesus Kristus, vår HerreJ 

Amen.» 

. »Vi anbefalla i Dina händer, o 
Herre, alla dem som äro sjuka och 
sårade eller i trångmål till kropp 
eller själ, alla trötta och missmo
diga, alla som frukta och alla som 
skola dö. Stärk dem genom Din 
kraft, trösta dem genom Din kär:.. 
lek och bevara dem genom Din fa
derliga vård, genom vår Herre Je
sus Kristus. 

Amen.» 

En vecka efter vår ankomst höllos 
korta söndagsgudstjänster i vart och ett 
av de större lägren. Somliga höllos i 
förrådsrum med potatisskalare syssel
satta i ena .ändan och gudstjänsten i den 
andra. Andra gudstjänster höllos i 
snickareverkstäder, där männen klätt
rade upp på taksparrarna eller sökte sig 
andra underliga platser för att fål vara 
med om gudstjänsten. I dessa dagar 
ledde meniga soldater och underoffice
rare gudstjänsterna och lade ut texten. 
Det fanns inga sångböcker, men man 

tAND 10 aug. 1942 

samlade tomma knäckebrödspaket och 
sångerna skrevos ut på dem a v villiga 
händer. Gudstjänsterna höllos efter en 
enkel ritual, eftersom män från olika 
slags kyrkosamfund gemensamt delto
go. Katolikerna höllo sina egna guds
tjänster veckan igenom. I åtminstone 
ett stort läger besöktes sjukavdelning
en dagligen kl. 9 fm., då en kort guds
tjänst hölls och särskilda böner upp
sändes för dem av våra kamrater, som 
lågo på sitt yttersta. 

När de första få biblarna anlände 
bildades bibelklasser, . vilka sakta vun
no i styrka. Män med munspel ackom- ' 
panjerade vid gudstjänsterna och poj
kar från England, Skottland, Irland 
och Wales slöto sig samman till en 
kör. På vapenstilleståndsdagen 1940 
hölls en speciell gudstjänst, vid vilken 
vi ihågkommo alla våra äldre bröder, 
innefattade våra fäder i det förra kri
get och de av våra kamrater, som så 
nyligen hade fallit vid vår sida. 

Mot, slutet av --åTet var det många, 
som besökte gudstjänsterna regelbun
det, vilka aldrig hade gjort det i sitt ci
vila liv. På julafton avsattes i ett av 
lägren en timine för tyst bön och föl
jande dag kommo över tvåhundra till 
julottan trots att termometern visade 
30 graders kyla. Vid den tiden voro de 
oftast använda bönerna: 

»Vår himmelske Fader, se i kär
lek till våra kära, från vilka vi äro 
skilda. Beskydda och bevara dem 
från all skada, låt dem aldrig kän
na sig ensamma eller rädda. Giv 
att vi må återvända till demi Din 
egen tid utan: vanära och skam, för 
Di tt namns skull! Amen.» 

»0, barmhärtige Gud, som i Di
na löften skänkt oss så mycket 
gott, hjälp oss att hoppas på Dig 
intill änden, till dess vårt hopp 
skall vändas i åskådning, för Jesu 
skull! Amen.» 

Strax i början av 194I anlände tre 
engelska fältpräster och nattvardsguds
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tjänster kunde börja hållas. Psalmböc
ker, bönböcker och biblar erhöllos i 
större antal och små orkestrar kommo 
till stånd och avlöste munspelarna vid 
gudstjänsterna. Alltsedan våren det 
året och framöver ha de evangeliska 
-och katolska prästerna omväxlande 
kunnat besöka de kringliggande arbets
kommandona varje vecka. 

På vapenstilleståndsdagen förra året 
uppförde ett a v dessa kommandon ett 
:spel kallat »Kom ihåg!» och över 800 
Mark insamlades för välfärdsfonden 
vid vårt lasarett. 

Sånggudstj änster höHos i de flesta 
.av våra större läger under förra julen. 
Programmen för några a v dessa hade 
erhållits i tryckt form från KFUM:s 
krigsfångehjälp, andra från den Eku
meniska Kommissionen för Andlig 
Vård bland krigsfångar i Geneve, och 
.över r .000 män närvoro vid en speciell 
julgudstjänst, som hölls under två på 
varandra följande kvällar. 

Deltagarantalet är nu mindre än un
<ler den allra första tiden men Guds 
-ord gav oss tro och förtröstan, när vi 
voro i förtvivlan. Kyrkan rättfärdigar 
fullt ut sin existens i krigsfångelägren, 
och den bön, som nu ihärdigast brukas, 
.är denna: 

»Giv, o Herre, att vår kärlek 
till dem där hemma varken ge
ilOm synd må brytas eller genom 
världslig omsorg förgätas, utan 
att vi, sammanbundna över land 
och hav genom Din kärleks osyn
liga länkar, må dragas närmare 
till Dig och till varandra, för Ditt 
namns skull. Amen.» 

Så berättade min vän krigsfångepräs
ten. Och så betygas det om igen, att 
'Guds ord i tider av nöd och trångmål 
är en aldrig sinande källa till kraft för 
-den, som i enkel tro och barnslig bön 
vänder sig till Herren. 

Efter två års krigsfångenskap är det 
'nu en annan fara, som hotar den krist
na tron, och det är resignationens an
,de. Nu är det ingen nöd och intet trång

mål längre, nu går allt i lugna, jämna 
banor, det sker inget dramatiskt, livet 
bakom taggtråden är förfärande enfor
migt. Och att då bevara tron och hop
pet, det · är inte lätt. 

Därför göra vi väl i att bedja för alla 
krigsfångar och framför allt för krigs
fångeprästen och hans kolleger, att an
dJen må hållas brinnande. Den som är 
ståndaktig intill änden, han skall var
da frälst. 

Gunnar JG/nsson. 

"Byaböner" hållas alltjämt i 
Norrland. 

Biskop Bengt ]onzon hade nyligen 
inbjudit ett antal ledare av »byaböner» 
till några dagars samvaro å Edelviks 
folkhögskola. Det var första gången en 
sådan samling hölls, och icke mindre 
än ett 80-tal »bönpräster» från stiftets 
olika trakter hade hörsammat inbjudan. 
Föredrag och bibelstudier höllos a v bi
skopen, kontraktsprost Nordberg och 
kyrkoherde A. Lindström, varjämte 
programmet upptog ingående samtal om 
byabönens och bönprästens gärning till 
det kyrkliga församlingslivets fromma. 

Gamla papper berätta att redan på 
r600-talet förordade kyrkliga myndig
heter, att i Norrlands från församlings
kyrkan mest avlägsna byar en byaguds
tjänst med en lekman som ledare skulle 
hållas på söndagsförmiddagen. Inom 
många av Luleå stifts fÖ'rsamlingar 
fortlever denna ordniHg. -Ibland synes 
traditionen ha bevarats tämligen obru
ten från nyssnämnda tid. Ibland har den 
delvis upphört, ' men har mångenstädes 
åter kommit till heders under senare år. 
Samllngen sker i ett hem, en skolsal el
ler ett bönhus. Man följer högmässans 
ritual, stundom med någon förenkling. 
Ledaren, som på somliga håll kallas 
»bönpräst», pä. andra »läsmästare», fö- ' 
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reläser en predikan över dagens text. 
P å ett och annat håll är det fortfarande 
Luthers postilla, som läses. NIestadels 
är det dock predikanter från senare tid, 
t. ex. Hammarsten och Rundgren, vars 
predikningar användas på byabönerna. 

* 
Märkliga målningar funna i 
Östgötakyrka. 

Flistads kyrka i Östergötland är för 
närvarande förem ål för en genomgri
pande inre renovering, och bl. a. ha fle
ra utomordentligt vackra mede ltidsmål
ningar bragts i dagen, däribland en 
unik Kristusbild från 1300-talet. Detta 
arbete utföres av kon sef\~tor Bertil 
Bengtsson, Linköping. Restaureringsar
betet ska ll vara färdigt till den 6 sep
tember, då kyrkan skall återinvigas av 
biskop Tor Andrae. - Flistads kyrka 
ä r byggd av kalksten i slutet av 1100
talet. Den tillhör den krets av väst
tornskyrkor , S0111 har sin förebi Id i 
Vreta Klosters äldre kyrka, vilken i sin 
tur ä r planerad efter mönster av dom
kyrkan i Lund .. Den av konservator 
Bengtsson framtagna Kristusbilden är 
två ineter hög och föreställer Kristus 
på korset och Longinus med lansen. Den 
är som nämnts från 1300-talet, medan 
kyrkans vackra takmålningar stamma 
från 1400-talet. I absidens tak har man 
funnit flera fullt tydliga helgonmålning
ar. 

"Frihet är den bästa ting." 
»Att vara fri» var ämnet för biskop 

Yngve Brilioths mycket uppmärksam
made predikan vid kyrkliga ungdoms
kursen iVrigstad, anordnad av V äxjö 
stiftsråd. Den s60-åriga biskop Tho
mas frihetssång har åter hlivitlevande 
för oss, sade biskopen. I denna sång lig
ger förvisso den svenskafolkfrihetens 
oskattbara arv sedan urminnes tider 
tolkad, men biskop Thomas tänkte sä
kerligen icke endast p~t den politiska 
friheten utan också på den andliga. Hi
storien ha r visat att varhelst friheten 
missbrukas har den förbytts i träldom. 

Det har funni ts gott om frihet sprofeter ,. 
som velat bryta alla gamla band, som 
haft mycket att säga om frihe tens gläd
je men föga om dess ansvar. S å har 
man sett friheten som en frIhet från alla 
band, från Guds bud, föräldrars aukto
ritet och från de normer för människors 
samliv , som av ålder befunnits vara. 
hälsosamma. Friheten är en makt, som 
lyfter människan över bundenheten i 
stoftet och gör henne till människa, till 
medborgare i andens rike. Så är frihet 
intet annat än högre bundenhet. Gu et 
allena är fri, och människan har frihet 
endast såvitt hon . är bunden vid Gud. 

* 
Var och en sitt kors. 

Det berättas att en fattig bonde' en 
gång kom upp till de n danske psalm
diktaren Brorson på biskopsgården i 
Ribe. Han såg sig förundrad omkring 
i de efter hans omständigheter dyrbart 
inredda rummen och .yttrade därpå helt 
lugnt: »Ja, det måste ju i själva verket 
vara lätt nog för 'vår far' att skriva så 
vackra verser om korset. Han ser icke 

~ 

ut att känna mycket till det själv. » Men 
Brorson tog bonden hel t stilla vid han:
den och förde honom bort till ett avsi
des beläget rum i biskopsgården. Där 
satt, bakom en ruta med galler för, en 
av biskopens söner och stirrade på dem 
med vilda vansinniga ögon. Då förstod 
bonden, att var och en har sitt .kors att 
bära, och att ingen kan bedöma tyng
den av den . andr·es. 

* 
Smålands baptister fira jubileum. 

Smålands distriktsförening av Bap
tistsamfundet har firat 80-årsminnet 
av sin tillkomst. I högtiden medverka
de Baptistsamfundets ordförande, pas-; 
tor Ernhard Gehlin, Stockholm, m. fl. 
Baptismen i Småland kan se tillbaka på 
en intressant och anrik historia. Redan 
1856 hölls det första baptistdopet där 
och dopförrättare var den bekante bap
tistpionjären, förre statskyrkoprästen 
Anders Wiberg. I Gamlebyviken döpte 
han C. A. J. Röhlander, trohgen den 
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förste i Småland, som blev baptist. En 
annan av d·e första småländska baptis
terna var Adolf Drake av adliga ätten 
Drake af Hagelsrum, senare redaktör 
för baptistsamfundets tidning och lära
re vid dess predikantseminarium. 
Smålands distrikt sförening bildadeS den 
7 juni 1862 och bestod då av sex för
samlingar. Nu har föreningen 24 för
samlingar med 1,7 12 medlemmar, 47 
söndagsskolor med 186 lärare och 1,746 
elever; samt JUl11or- och ungdomsför
föreningar. 

* 
Femtio år sedan "Predikanternas 
furste" dog. 

. Innevarande år är det 50 år sedan C. 
H. Spurgeon, den över hela världen be
kante baptistpredikanten i London , av
led. Vid 20 års å lder blev han 1854 pas
tor i en baptistförsamling i London, och 
i nära 40 år fortsatte han sin verksam
het i världsstaden, där han samlade upp 
till ro,ooo ' åhörare kring sin talarstol. 
Med sin lysande talegåva och sin fro
diga humor fängslade han skarorna. 
Samtidigt utövade han en fIi tig förfat
tarverksamhet. Flera av hans böcker ha 
sålts i mer än 300,000 exemplar. Bland 
till svenska översatta böcker av hans 
hand torde »Davids skattkammare», en 
utläggning över Psaltaren, vara den 
mest kända. 

* 
Verksamheten bland pilgrimer. 

Följande händelse tilldrog sig för någ
ra år sedan enligt China's NIillions vid 
en sommarfest för Barmhärtighetens 
Gudinna nära Kiangtu. 

En dag då den kinesiske evangelisten 
predikade, stannade två präster, som vo
ro på väg till templet för att tillbedja, 
och sutto ned för att lyssna. Den äldre 
prästen blev snart orolig och ville av
lägsna sig, men den yngre ville stanna. 
Då han ej kunde få sin yngre kamrat 
med sig, lämnade den äldre i vrede snart 
platsen, men den yngre stannade ändå 
kvar och lyssnade. Han stannade hela 
dagen och följde sedan evangelisten till 
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dennes hem. Efter kvällsvard fortsattes 
samtalet timme efter timme, tills kloc
kan blev 2 på natten. De två männens 
högljudda tal hindrade evangelistens två 
flickor, som lågo i rummet bredvid, från 
att sova. Den minsta, 8 år, sade då till 
sin 12-åriga syster: Låt oss stiga upp 
och bedja Gud hjälpa pappa att leda den
na man ut i ljuset. De gjorde så, knäböj
de vid sängen och framsade sin bön till 
Herren under strida tårar. Under bönen 
hörde de prästen utropa: Nu ser jag det! 
Nu ser j ag det! Det var under det flic
korna bådo, som ljuset gick upp för ho
nom. Den stora skaran av pilgrimer i 
Kina kräver förvisso vår uppmärksam
het. Ibland dem finnes många, som söka 
sanningen på allvar. 

* 
Pionjäranda. 

För femtio år sedan började Svenska 
:Missionsförbundet det missionsarbete 
i Öst-Turkestan, som fortgick tills för 
några år sedan, då missionärerna tvin
gades lämna landet. Dr Georg Palmaer 
berättar i Svensk Veckotidning om 
missionsveteranen Höijers strapatsrika 
färd till Turkestan r892. Höijer hade 
förut flera år verkat i Ryssland och var 
väl hemmastadd där. I sällskap med 
turken Johannes Avetaranien, som en 
tid studerat vid missionsskolan i Kri
stinehamn, och armeniern 11natsakan 
begynte Höijer utan kinesiskt pass sin 
äventyrliga färd österut i december 
r89I. Resan gick genom Kaukasien. 
Transkaspien och Ryska Turkomänien 
till staden Margeland, . där den ryske 
guvernören bodde. Denne visade sig 
vänlig och tillät Höijer och hans säll
skap resa vidare, dock på egen risk. 
Färden fortsatte över de höga bergen 
trots den olämpliga årstiden. Höijer 
väjde för intet. Han skulle fram, och 
han kom också fram. De tre anlände till 
Kashgar den 30 janu~ri r 892 . Höijer 
fick av ryske konsuln tillåtelse att stan
na tillräckligt länge för att ordna för 
det närmaste missionsarbetet. Därefter 
återvände han med armeniern till Tif..: · 
lis , medan Avetaranian lämnades kvar. 
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Denne var omvänd muhammedan, turk 
och van att röra sig bland Österns folk. 
Han kunde utan att väcka någon pin
sam uppmärksamhet vandra omkring på 
gatorna, besöka basarer och inleda sam
tal med människor. Språket var släkt 
med hans eget, och han lärde sig det 
snart nog. Han tog då genast itu med 
att översätta N ya Testamentet till öst
turkiskan, och då sedan de första svens
ka missionärerna anlände, hade Aveta
ranian Matteusevangeliet färdigt. Han 
stannade i fem år och fullbordade över
sättningen av hela Nya Testamentet. 

Vid Svenska Missionsförbundets 
konferens i juni högtidlighölls so-års

l l:(1innet av turkestanmissionens begyn
nelse. 

* 
Svenska Mongolmissioneri 
hade på försommaren sitt årsmöte i 
Stockholm. I högtiden medverkade mis
sionens ordförande, red. Jakob Lun
danl, missionssekreterare Magnus Ha
vermark, pastor Joh. Hagner, författa
ren Sven Lidman m. fl. Föreningen har 
i Mongoliet missionsarbete vid fyra 
missionsstationer, Hattin-Sum, Gol
schaggan, Dojen och Kalgan. De spar
samma underrättelser, som under nu 
rådande förhållanden komma från ar
betet därute, vittna om en större mot
taglighet för det evangeliska budskapet 
än tidigare. En av missionärerna, frö
ken Gerda Ollen, fortsätter sitt arbete 
med revidering av den mongoliska bi
belöversättningen. Hon har haft vissa 
svårigheter att få lämpliga infödda 
medhjälpare i detta arbete, sedan hen
nes gamle medhjälpare Daste Tjup SIL... 

tade. Det senaste året har hon tidvis 

vistats i Changpeh för att där få bi
träde av ett par unga kristna mongoler, 
som tidigare gått igenom missionens 
skola och nu ha anställning i mongolis
ka statens tjänst såsom lärare. 

* 

H elgelseför bundet 
hade under midsommarhelgen enligt 
gammal tradition inom detta missions
sällskap sin årskonferens i Torp i När
ke. Sällskapets huvudsakliga verksam
het gäller den yttre missionen, men 
även i hemlandet bedrives en relativt 
omfattande verksamhet. Sålunda äro 
I90 evangelister i arbete, 5 reseombud, 
en lappmissionär, en söndagsskolmis
sionär och en ungdomssekreterare. I 
Afrika verka 27 missionärer, biträdda 
av över 200 infödda medarbetare. Fem 
nya missionärer äro antagna för detta 
fält, men ha ej kunnat resa ut ännu. I 
Kina har förbundet 34 missionärer och 
omkring I30 infödda medarbetare samt 
I3 mi~~ionsstationer. Mlissionsinkom
sterna uppgingo förra året till över 
I80,000 kronor. Föreståndare är mis
sionsföreståndare ]. L. Claesson. 

»Kring jorden skall höras, Att H er
ren är Gud,' Till trälarna föras F örlrus
ningen,s bud. Bland folken skall talas 
Guds h.ärliga råd, All världen hugsva
las Av Frälsningens nåd. S~, då ä'r full
bordat 7,/ad Herren har sagt. Och ho
nom, sker ära och lov och makt I evig
het. Amen. Halleluja! » 

Sv. Ps. 248 : 4. 

REDOVISNING 

för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under juli 1942. 

834 »En liten länk, Sv. ps. 332: 835 A. O., Norderön ......... . 100:
6-7') ................... . 5: - 836 »Mal. 3: 10» .........•.•.... 400:
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837 Länkarnas Klippan, sparb., till 

Hanna Erikssons underh. 


838 Vallstena mfg ......... o... . 

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

841 D:o till Hans LeneIls minnes

gärd 27/6 o o o .... o o . o o o o .. o o . 
842 S. ]., Eksjö o. o o o o o o o o . o o .. o o 
843 N. A. E., Gislaved .. o. o o .. 
844 1. B., Duvbo »till Herrens 

verk .. o.... o o o o. o o o o o 0 o o · 0 

84S 	 E. ]., Boden, till J oh. Asp
bergs underh. " o o .. o o o .. o o . 

848 R. G., Sthlm o. o o . o o o o . o o . o o 
849 A. B., Alvsjö . o o o o o o o o . o o o o 
850 K. F. U. K:s Centralfören. o. 

K . M. A .J till Astrid Löfgrens 
underh. o o o o o o o .... o o o O' oo. 

851 Daggryningen i K . M. A., till 
Birgit Berglings d:o . o o o o o . o 

852 H. H. , Virserum, »Herrens 
tionde» o o . o o . o o o o o . o . o o . o 

855 Koll. i Brunnskyrkan, Holsby
brunn 5/7 oo. o o .. o o o o o o o . o o 

856 M . L., Linköping, till fru Au
gusta Karlssons, Tuttorp, 
minne o o o o o o o o o o o o o o o o o .. o 

857 D. U. F., Onnestad o o o o o o. o 
858 M. N., Virserum o o o o . o o o o o o 
859 Visby Femöresfören. till evan

gelisationsarb. . o o o o o o o o o o o 
860 	R. L., »ett tackoffer för åter

vunnen hälsa » gm A. B., Skel
lefteå o o o o o o . o . o o o . o o o o o . o 

863 	 Olmstads nordvästra syfören. 
864 	Vårdhemmet Björkliden, Kor

tebo, missionsoffer 3 :dje bön
dagen o o o o o o o o . o o o o o o o o o o o o 

865 E. ]., Sala, »tackoffer 13/7» o 
866 Koll. missionsdagen, 3 :dje 

böndagen, Eo c., Adelsö . o o . o 
868 H. R., . Uppsala .......... .. 
869 B. L., Stocksund o o o .. o o o o o o 
870 M. L., Sthlm, missionskoll. 

12/7 o o . o o o o o o o .. o. o o o o o . o o 
871 	 Testamentsmedel efter avI. 

fröken Märta Lindqvist och 
musikdirektör Hugo Lind
qvist, Sthlm o o o o o o o o o o o . o o o 

872 S . o. Th. S. o o o o o o o o o o o o o . o 
873 S. O., Kristdala o o o o o o o o o o . o 
874 -»En länk» o. o o o o o 0·0 o o o . o o o. o 
875 Jönköpings- o. Huskvarna-Iän

karna o o o o o o o. o o o . o o. o o o o. 
876 M . S. K., Ekenässjön, till Eb

ba Videns underh. o o o o o o . o o o 
877 G. P. ]., Nkpng o o o o o . o o . o o . o 
879 F. B., Ovesholm o o o o o o o o o o o 
880 E. o. H. O., Gbg o o o o o . o o . o 
881 E. L. , Uppsala 15:-, resebi

drag 10:- o o o o o o o o. o o. o o o . o 
882 ]. L., d:o ................ o 
883 A. T., Boden o o . o o o o o o o o o o o 
884 A . F., Jkpg, »tackoffer» 
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10:
IS: 

900: 

9°0: 

SO:- 

10:
. 100: 

25:

SO:
50 :

100: 
10: 

20:
10:

100: 

5: 

S·ooo: 
25:
10: 
20:

280:

10: 
40:
5°: 

100:

25:
10:
.30:
5: 

88S L. A. A., Bodakyrkby, »blom
mor vid Hans LeneIls bår» o o 

886 E. A., Duvbo, i st. för blom
. mor vid Hulda Anderssons 
bår, Appelviken o o o , , , , , , , . , 

887 »Vänner i 33 :an» till d:o "O 

888 A. R., o. ]. B., till d:o ,,',' 
889 ]. o. M. M-g, Sthlm 'o' o o o , 
890 A. A., Järle o,. o , , , o, o , o . o , . 
891 G. O., Duvbo, i s t. för blom

mor vid kontraktsprost Aron 
Karlssons bår, Grebo 'o o , , o. 

892 r. T., Mariestado o o o o o . o o o , , 
893 r. K., Linköping, till Ebba 

Videns underh. o o o o . o o o . o o o o 
894 »Anna o. Alma, en s ommar

gåva» o o o .. oo. o, ... o o o. o o 
895 »En vän» . o , o , , o . , o o. o o , , , o 
896 A. H., Domnarvet ... o o ; o . o o 
897 K. B., Duvbo o o o . o . o o o . o o . o 
898 S. M . K:s syförening, 

Malmö o o o o O' o o o o. o... .;}•• 

901 A. A., Mora " o . , o o. o o o ... o . 
902 X. Y. z..... o, .. O" o.. oO' o o 
903 A. P ., Kumla, på 7o- årsdagen 
904 D :0, en blomma på M aria 

Lundholms grav o, o .. , , . o , , , 
90S O. H. K. U-d: till Bloms un

derh. Vetianda U. I So :-, 
Lemnhults U 25: -, Holsby 
U. 100:-, Slättåkra U. 40:-, 
till M. Lindens underh . Ul
riksdals U. 25 :-, Missions
bidr. Bäckseda Mfg 60 :- , 
Ekekulls Mfg I 5:- o o .. o.. o , 

906 D. o. C. A., Nockeby, »till 
Bengt Heurlins .minne» o o o o . , 

907 »Till älskade Bengts bår från 
Fas'ter Bet» o o . o ... o o . o , , o o o 

908 	E. B., Djursholm, i st. för 
blommor vid Kand. Bengt 
Heurlins bår, Nockeby 'o o . , o 

909 A. B., d:o, till d:o',. o. o,. o" 
910 G. B., d:o, tm d:o o... o. oo, 
9II »Till vår vän Bengts minne, 

med ett tack» Fredrik, Millie 
o. tant Nilsalie. Kor. I 5:57 " 

912 Onämnd i brevo. o o .. , . o o .. o , 
913 B. B., Sthlm, »till minne av 

Bengt Heurlin» .. oo" o... o o 
914 	C. G. N., Hoverberg, i st. för 

blommor vid Bengt Heurlins 
bå r .. o.. o' o o, .. o.... o' o o o 

91.3 	 »Moster Karin o. kusi nerna, 
till Bengt Heurlin » . o ... o o o o 

916 F. B., Sollefteå .... o..... .. 
917 A . M. K ., Sthlm, »till Bengt 

Heurlins minne» o o o . o .. , , O' 

918 	Fam. M. B., Tullinge, »vid 
kand. Bengt Heurlins bort
gång» o o o ... o. oo" o o o. O" 

919 	 H. o. E. B., Sthlm, »till k and . 
Bengt Heurlins minne» o o . o o 

. 5:- ' 

5: 
5 : 
5: 

50 : 

10:

5: 
2 : 50 

10: 

25' 
:::0:
25: 
10:

55:
5: 

5°: 
10: 

5: 

5: 
5:~ 

20:
20: 

10: - . 

25: 
10:

10: 

10:
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S. B., Hittarp, "i st. för blom
mor att hedra kand. Bengt 
Heurlins vackra minne» .... 20:

A. T ., Uppsala, i st. för blom

mor vid Bengt Heurlins bår 

H. U., - B. H ., Lidköping, 
i st. för blommor till Bengt 
Heurlins grav .............. ___ -=5_:_ 

Kronor 9.974:

Särskilda ändamål. ' 

:839 E. A., Borås, till de nödl. 
Kina .................... . 10: 

846 E. ]., Vetianda, till G. Car!t~n, 
att anv. en!. överensk. . ..... 3°: 

.847 Ynglingafören. Libanon, Gbg, 
till evang. underh .......... . 100: 

.853 A-e, juli 1942, till Lisa Gus
tafsson, att anv. efter gottf. 50 : 

.854 E. B., :Monsterås, till lärare i 
Pucho~ ................. . ISO: 

861 A. R, Lomma. till 1. Söder
berg, att anv . efter gottf. .. 25:

:862 Barnhemsvänner, Algarås, till 
Maria Petterssons ba rnh., 
Sinan ................... . 

.867 A. M., Visby, till G. Carlen, 
att anv. efter gott( ....... . 42 : 5° 

-878 G. P. ]., ~kpg, till d:o för 
eva ng. underh. . ........... . 60:

899 S. M. K: s syför,ening, Mal
mö, till fru Shao till upp
muntran för arbetet i missio
nen .................... . 40: 

'9°0 A. R, o. H. H ., Malmö, till 
Ida Söderberg för arbetet 
bland kvinnorna . . . . . . . . . . 45: 

Kron-o-r-- 56":"":6'-:-5-0 

Allmänna missionsmedel 9,974: 
Särskilda ändamål 566: 50 

S:a 	under juli mån. 1942 Kr. 10,540: 50 

Med varmt tack till varje givare! 

»Gud's 	 källa har vatten till fyllest.» 
Ps. 65: 10. 

Missionstidningen 

Sinims Land, 

organ för Svenska Missionen i Kina, 
utkommer 1942 i sin 47:e årgång. 

Tidningen utkommer med 20 nummer om 
aret. Den innehåller uppbyggelseartiklar. 
brev från missionärerna, berättelser från 
missionsfältet, meddelanden om hemarbete1 
och missionsnotiser från olika fält. 

Tidningen kostar: helt år kr. 2: 50, halvår 
kr. I: 50, _ett kvartal kr. o: 90. 

Till utlandet kostar den kr. 3; - pr år. 

Prenumeration kan. verkställas på: posten 
men det ställer sig fördelaktigare för Missio
nen om den verkställes på vår Exp., Drott· 
ninggatan 55, Stockholm. 

Provnummer sändas på begäran gratis och 
portofritt. 

Redaktionen. 

INNEH AL L: 
Busken som brann, men icke blev förstörd. - Bön i ofredstid. - Från Red. o. Exp. - Brev 
-från missionär C. F. Blom. - Redogörelse för Svenska Missionsrådet. - Tacksägelse och 
:böneämnen. - En krigsfångepräst berättar. - Från När och Fjärran. - Redov. - Missions~ 

tidn. Sinims Land. 

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

Telefon: 1044:59. 105473. Postgirokonto n:r 50215. 


Boktr. A.-B. P. A. Palmers Eftr.. 
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DET SKALL LYCKAS. 


"Han som i eder har begynt ett gott 
verk, han skall ock fullborda det, 

intill Kristi Jesu dag." Fil. I: 6. 

Han, som begynt! Vem är han? Är 
det Paulus, Petrus, Apollos eller en 
av de andra stora Guds män? Å nej, 
då vore det icke stort värde i denna 
hälsning. Han som begynt är Jesus. 
Han som älskat oss och dött för oss 
medan vi ännu voro hans fiender. Han 
som sade: "1 haven icke utvalt mig, 
utan jag har utvalt eder". Han som 
har all makt i himmel och på jord. 
Han som var frestad i allting, likasom 
vi, dock utan synd. Han som har med
lidande med våra svagheter. Han som 
är saktmodig och ödmjuk av hjärtat. 
Han som förstår oss fullkomligt. Han, 
Guds väldige Son, är det, som har be
gynt det goda verket i alla Gud~ barn 

på jorden. 
När det är så, då bli dessa ord icke 

tomma fraser, men en gudomlig ga
ranti för alla kämpande Guds barn: 
Det skall lyckas för dig! Varför skall 

. det lyckas? Jo, därför att han, som 
begynt, vill fortsätta och fullborda sin 
gärning. Då är det hopp också för dig. 
Men också bara då, när han får ~ort
sätta. Jesus fick lov att göra en liten 
begynnelse hos många, men sedan 
fick han icke fortsätta. Många vilja 
ha Jesus med i S;.11 livsbåt, men de vil
ja behålla rodret och ~tyret själva. Då 
slutar det också med 16rlisning. De 
begynna i anden men sluter ( ~öttet. 

Där Jesus icke bara får lov att be
gynna utan också fortsätta, där skall 

verket bliva fullbordat. Han gör In

tet halvfärdigt. Aldrig skall det heta 

om Jesus, att han begynte bygga men 
icke var mäktig att fortsätta. N ej, han 
har beräknat kostnaderna på förhand. 
Han visste vem - och hurudana vi 
voro den gången han kallade oss, och 
han känner det material, som han har 
att arbeta med. Han vet att vi äro on
da, men han vet också ständigt vad 
han vill göra. Den som är ond mäktar 

J esus göra god. 
Gud har satt ett högt mål för var 

och en av sina barn. Han har bestämt, 
att de skola bliva hans Sons avbilder. 
Vilket saligt hopp! En dag skall den 
fattige synd,aren ställas fram fullkom
lig i Guds härlighet, emedan Jesus är 
mäktig värna om de sina så att de icke 
falla. Då är det hopp också för dig,du 
som känner dig som den odugligaste 
av alla, du som ofta känner, att du 
smärtar Jesus, och som så ofta upple
ver nederlagets smärta mera än se
gerns glädje. Du som ofta går full av 
missmod, emedan du intet kan ut
rätta för Jesus, och som är rädd fö'r 
att du icke skall nå fram till målet. 

Hör då denna hälsning från Jesus: 
Jag vill fullborda! Paulus understry
ker dessa ord med att säga: "Jag är 
viss om ~ -". J a,det kunna vi vara 
fullt förvissade om, att slutstenen en 
dag skall föras fram i jubel, och att 
Jesus icke slutar förrän han lagt sista 
hand vid sitt verk. 

Du och jag äro endast leret. Han är 
krukmakaren, han är mästaren. Allt 
han behöver är bara att få leret i sin 
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hand. Ligga vi stilla i hans hand, skall 
han leda oss genom hela livet och där
efter taga oss upp i sin härlighet. 

Då är det goda verket fullbordat! 

O. J. Rivrud. 

(Ur For Fattig og Rik.) 

Missionstidningen Sinims Land. 
. Under månaderna juni-september 
utkommer 11issionstidn;ingen Sinims 
Land i år liksom föregående år med 
endast ett num111,er i månaden. 

Bönemöten för S. M. K. 
Tisdagsbönemötena för Svenska Mis

sionen i Kina hållas på expeditionen, 
Drcttninggatan 55, fr. o. m. tisdagen 
den 22 sept. De börja kl. 7)30 em. 

Varje fredag anordnas också böne
stunder på samma plats kl. 2 e. m. fr. 
o. m. fredagen den 25 sept. 

Vi hälsa Missionens vänner varmt 
välkomna till dessa våra bönestunder. 

Syföreningsdag på Duvbo. 
Syföreningarna n:r I, 2 och 3. för 

Svenska wIissionen i Kina, Stockholm, 
inbjudas till Missionshemmet Duvbo 
onsdagen den 23 september kl. 12m. 

Ransoneringskort för bröd (restaurang
kort) böra medtagas samt socker och om 
möjligt något kaffe eller te. Alla syför~ 
eningsmedlemmar hälsas varmt välkom
na! 

KinaIänkarna i Stockholm 

samlas på S. IVI. K:s expedition, Drott 

ninggatan SS, torsdagen den 24 sept. kl. 

7 e. m. Var och en bör medtaga kaffe

bröd för eget behov. Välkomna! 

S. M. K:s höstmöte i Stockholm. 

Svenska Missionen i Kina anordnar i 
samband med höstens kommittesam-

LAND 137 


manträd·e fredagen den 9 okt. kl. 7)30 

e. tn. ett möte på K. F. U . 111:s Central
förening) Stocl?holm'. Ytterligare med
delanden om detta möte införas närma
re tiden h~rför i annonser, men redan 
nu vilja vi nämna om planerna och häl
sa missionsvänner varmt välkomna. 

"Hans Stjärna i Östern." 
r-dissionskalendern »Hans Stjärna i 

Östern» är nu i det närmaste färdig 
att tryckas, och reb'i si tioner mottagas 
med tacksamhet på Sv. Missionens i 
Kina exp., Drottninggatan 55, Stock
holm. M.å kalendern finna många kö
pare och bli till välsignelse! Vi anbefal
la den åt våra vänners välvilliga håg
komst. 

Sävar 1942. 

»Från Herren har detta utgått». Det 
är ordet för denna vår »vecka». Her
ren hade berett allt, innan någon börjat 
tala eller tänka på att ordna med en 
»vecka» i Umeå-trakten. När vi så 
komrno, fingo vi bara gå in i de bered
da gärningarna. Hjärtan och hem sto
do öppna för oss, och allt var så kär
leksfull t ordnat. 

»Veckan» skulle icke vara riktigt 
»hel», endast 4 dagar med välkomst
möte onsdagskvällen. Litet mera blev 
det dock, vi samlades redan kl. 3 på 
onsdagen till middag vid rikligt duka
de bord, som lovade gott för de kom
mande dagarna. Det löftet uppfylldes 
också! Välkomstmötet blev sedan kl. S 
på e. m. och senare på kvällen åter ett 
möte. 

Vi fingo samlas i Lutherska Mis
sionshuset, som välvilligt s'tällts till 
vårt förfogande. Det var smyckat med 
blommor och vackra björkar. Redan 
från början voro vi många· deltagare, 
och vi fingo också ett gott tillskott från 
ortens folk, kanske mest på kvällarna. 

Kyrkoherde G. Grubbström hälsade 
oss först välkomria, varmt och inner
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ligt. "NIed ledning a\- orden i Lule 
ro: 23, 24 fingo vi liksom ett program 
för vår samvaro. »Saliga äro de ögon 
som se det I sen», säger Jesus till lär
jungarna. Vad var det lärjungarna 
fingo se? Johannes säger: »Vi Srtgo 
r.ans härlighet, vi sågo liksom en en
fcdd Sons härlighet.» Det ,-ar också 
vad vi skulle få se, vad vi väl alla 
kJmmi t för. Världen är full av töcken 
c.h mörker liksom nedanför förkla
r ir'gsberget. Vi ha fått samlas för att 
n se Herrens härlighet, för a tt sedan 

,vittne cm vad kärleken även hos bar
nen kan uträtta. 

"NIissionsför·eståndare J11artiu Lz:nden 
gav oss för »veckan» ordet i Apg. ro: 
33: »Nu äro vi alla här tillstädes inför 
Gud». Inför Guds ansikte! Det blev 
lösen för »veckan». 

Efter presentationen hälsades vi 
också välkomna av missionsföreningens 
ordf., herr' El1til Holmgren) och med 
»Lär..ksången » avslutades det första 
mötet. 

Det ,-ar en förunderlig samklang i 

Lutherska M 'ssio.'lshuset i Så·var. 

åter med nya krafter kunna vända åter 
till den dagliga gärningen och ,-i ttna 
om vad vi upplevt. 

Fröken Sigrid Hansson framförde 
en välkomsthälsning från »Länkarna» i 
Sävar och Obbola, de som arbetat och 
o:-dnat med allt för »veckan». - »Vi 
vänta inget från människor», sade frö
ken Hansson, »men vi vänta mycket 
hån Gud.» 

Sedan var det fem små flickor, som 
komma fram; också de ville säga och 
sjunga ett: »Välkommen!» De bildade 

vintras en förening, som de kallade 
»Femöringen» därför att de varje gång 
de samlades lade fem öre i sparbössan. 
Dessa pengar, och vad de sedan fingo 
vid »möten» som de ordnade med, gå 
till en liten kinesflicka. Ett gripande 

förkunrelsen ck: ssa dagar, alldeles som 
de olika talarna konfererat med var
andra. Detta hade d·e dock icke gjort. 
11issionär Selfrid Eriksson ledde mor
gonbönerna, och vad han ställde oss in
för dessa korta minuter var »uppbyg
gelsen». (r Petr. 2: 4, 5.) Nog var det 
uppbyggelse, men det blev också dom 
och n~td. Det är ju på Jesus Kristus vi 
ska uppbyggas, på den enda fasta grun
den. I n te på våra egna känslor. Som 
le,-a r..de stenar skola vi s,edan vara vil
liga att vila på den grunden och i vår 
tur bära andra stenar. Vi få icke upp
byggas bara för egen del, i uppbyggel
sen ligger också att bära bördor. »Bä
ren varandras bördor!» Någon kan 
också säga: Vi få ju lämna våra bördor 
ftt Jesus. Ja, men kanske det behagar 

i 
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honom, att låta oss i hans ställe få bära 
varandras bördor. Alltså gälJ.er det för 
oss att icke själva ta upp bördorna utan 
vänta tills Herren lägger dem på oss. 
Ha vi en gång tagit upp dem, infogats 

denna byggnad, gäller det att ligga 
kvar, i annat fall blir det tomma rum, 
och de stenar som byggts upp på oss få 
icke den bärande grunden -S0111 behövs. 
i\lIen det måste bli ännu ett resultat av 
uppbyggelsen: Vi skola bliva ett heligt 
prästerskap som frambär offer. Dit vill 
Gud föra oss med all uppbyggelse. Alla 
Jesu lärjungar skola vara präster och 
frambära andliga offer. Vad detta är 
kunna vi läsa i Rom. 12: 1. det är ett 
offer som vi alla kunna frambära. _\lla 
äro vi köpta och betalning är giv-en. Det 
kostade Jesus hans blod. I en hel ö,'er
låtelse till Herren Jesus få Yi framhära 
oss som ett offer, villiga att av honom 
brukas som han vill, bärande de bör
dar han vill lägga på oss och bl iya ste
nar i hans heliga tempel. Gud giH~ oss 
att låta oss uppbyggas så! 

Bibelstudie rna ledde missionsföre
ståndare llIartin Lindell, och ämnet 
var: Jesu Kristi missionsbefallning. De 
flesta av oss ha väl velat begränsa den 
till orden i :Matt. 28: 18-20, men här 
fingo vi se den i alla fyra eyangelierna, 
och det blev en förunderlig rikedom. 
Det är fyra olika personer som ha teck
nat ned Jesu missionsbefallning, 
och de ha gjort det så, som de uppfat
tat den, så som de uppfattat sin 11äs
tare. De ha skildrat den olika, och ändå 
är den densamma. Den är Jesu Kristi 
uppdrag till alla sina lärjungar. .Så 
mångsidig som vår Frälsare var, så 
mångsidigt blev också hans uppdrag. 
Det passar var och en efter hans kynne 
och möj ligheter. Jesus vill, att al la 
människor skola få höra om honom. 
och därför måste han hava alla sin~ 
barn till hjälp. ..Matteus, tjänsteman
nen, såg i Jesus konungen, och han 
uppfattade missionsbefallningen som 
konungens bud och uppdrag. Markus 
beskriyer sin Mästare såsom tjänaren. 
Lukas, läkaren, greken, beskriver Je

sus som den fullkomliga människan, 
frestad, i all t, dock utan synd. J ohan
nes har teckna t Jesus såsom Guds Son, 
som kom hit för att uppenbara Gud Fa
der för oss. Allt detta var Jesus Kris
tus - och mycket, mycket därtill! Allt 
vad Jesus var kunna vi inte till när
melsevis förstå. Likaså hans missions
befallning. Vi fingo den dock så be

- lyst, så leyande framställd framför oss 
att det var nog, vi kunde icke taga 
emot rnera. Jesus ställdes framför oss 
som konungen som kommer med makt 
och myndighet och giver sitt uppdrag. 
Han räkn.ar väl (lldrig med någon kraft 
eller möj Iighet hos oss att kunna ut

. för(l detta, därför ger han oss den kraft 
vi behöva. På sin egen makt är det som 
han bygger missionskallelsen i alla 
tider. Därför slippa vi att se på oss 
själva och våra misslyckade resultat. 
Vi få se på Yår Frälsare och se, att det 
~lr han S0111 i nåd utför sitt verk. Och 
ändock är missionsbefallningen ett. 
pund 50111 anförtrotts åt oss att förval
ta. å r konung har givit uppdraget, och 
vi skola föra budskapet vidare, göra det 
S~l, att också andra bliva medvetna om 
att de behöva också de, välja Jesus till 
sin konung. »~. e jag är med eder», sä
ger han, därför finnes det en möjlighet 
för oss (ltt fullgöra uppdraget. I vår 
konungs sällskap få vi utföra hans upp
drag, föra hans v·erk vidare. :Men kal
lejsen gäller också »allt skapat». Hela 
skapelsen får lida under synden, så skall 
den ock förlossas genom evangelium. 
Det står också, »att den som tror och 
bliver döpt, han skall bliva frälst. Bliva 
döpt! Det uttrycket talar om att Gud är 
i verksamhet. Gud - och hans tjänare 
är det som utföra verket, den som »bli
ver döpt» gör ingenting själv. Han får 
tro att Gud gör allt, att han för oss in 
i en levande gemenskap med sig själv. 
Lukas talar om hur den uppståndne 
Jesus kommer och överraskar sina lär
jungar. Han visar att han lever, och 
han säger till dem, att de skola vara 
hans vittnen. »1 kunnen vittna härom.» 
Herren Jesus hade ju framfört sitt bud
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skap under vandringen med lärjungar
na, nu hade det budskapet bevisats som 
sanning, och därom skulle de vittna. 
Och budskapet, vad -var det? »All t mås
te fullbordas, som är skrivet om mig.» 
All t var fullbordat. Jesus Kristus hade 
lidit och dött för syndare men också 
uppstått till deras frälsning. Därom 

Utsikt från landsvägsbron i Sävar. 

kunde och skulle de vittna, därom skola 
och kunna också vi vittna. Först i Je
rusalem! Samma bud gäller också för 
oss, först i vårt Jerusalem. Alla kallas 
vi till denna tjänst. Sedan till alla folk. 
Och kraften, möj ligheten härtill visar 
Jesus på. »Jag vill sända till eder vad 
min Fader utlovat.» Kraften, Anden är 
sänd, vi behöva inte vänta på den, vi 
ha fått den, och i den skola vi också 
kunna förkunna, att allt är fullbordat. 
Johannes, han som målat Jesus som 
Guds Son, som Ordet som blev kött, 

han skildrar också missionsbefallning
en : »Såwm Fadern har sänt mig, så 
sänder ock jag eder!» Och budskapet är 
syndernas förlåtelse i Jesus Kristus. 
Han är allt! Vi få vara stilla och se hur 
han utför sitt verk. Konungen kallar 
oss att söka, icke vårt eget, men hans. 
Guds Son sänder oss att förkunna fri
görels·e för synd. Gud give oss alla nåd 
att i lydnad gå in under detta! 

lvlissionsbefallningen blev ett genom
gående ämne. Som en stor underbar 
gåva gavs den åt alla Jesu lärjungar, 
hur har den åtlytts? Denna fråga be
handlades vid missionsföredragen. 
11issionssekreterare NIartin Bergling 
talade om Sveriges insats, Sveriges åt
!ydnad av densamma. Han gav oss ett 
s~ycke missionshistoria, inte torra ord 
u:an l·evande arbete. Det blev som en 
liten rehabilitation för vårt land, kan 
man säga, men liten. Underbart var 
dock höra, att redan på Isoo-talet bör
jades missionsarbetet i Lappland, ett 
ringa begynnande arbete som alltjämt 
fortgår. Tanken att v i hade ansvar 
utanför vårt lands gränser, vann dock 
icke i allmänhet förståelse förrän på 
ISoo-talet. Det började med några få~ 
SDm mottogo Jesu missionsbefallning 
s :Jm ~n personlig kallelse, något svenskt 
missionssällskap fanns icke utan de 
fingo gå in i utländska organisatio
r_er och i deras tjänst träda in i mis
:, ~onsarbetet. Det blev dock en missions
väckelse även i vårt land, missionssäll
skap bildades, och nu finns väl intresse 
för svensk mission snart sagt över hela 
vårt land. Ännu har Sverige som land, 
vi som folk, dock stora missionssynder. 
Det behövs en ny missionsväckelse, som 
gör missionsbefallningen levande för 
hela vårt folk. 

Nlissionsföreståndare NIartin Linden 
talade om S. M. K:s insats. Nog kände 
vi till den, vi som sutto där och lyss
nade, de flesta av oss, och ändå blev 
det nytt, levande. Berättelsen om hur vår 
käre »farbror Erik» i tro gick ut och 
ensam kämpade den första kampen där
ute, den griper alltid lika mycket. Och 
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sedan, hur de kommo den ene efter den 
andre, hur medel kom just i rätta stun
den. Det är något, som ,-i ännu i dag få 
uppleva. Sådan som Gud var 1887, då 
Erik Folke gick ut, sådan är han ännu. 
De y~igar han vid yå r missions början 
visade skulle yar~ var missions, dem 
visar han oss vara våra än i dag. Nöd 
och nåd ha all tid skiftat. N u är det 
nödtider igen, kanske som aldrig förr. 
men sin nåd har Gud icke tagit ifrån 
oss varken här hemma eller därute. 

Sedan ~lterstod ~innu en sida av mis
sionsbefallningen att tala om, och det 
var: Din och min åtlydnad av densam
ma. Fröken Lisa Blom hade fått det på 
sin lott. Nu hjälpte det inte att vi fått 
höra om vad Sv,erige gjort och vad S. 
:NI. K. som mission fått nåd att göra. Nu 
kom frågan rakt på oss varenda en. 
Ingen kom undan. Varenda en som vill 
vara Jesu lärjunge har fått missionsbe
fallningen, var·enda en har fått sin sär
skilda uppgift i arbetet. Hur ha vi i åt
l'ydnad utfört den, ha vi kanske inte ens 
tagit emot den utan försökt att skjuta 
den ifrån oss? Det blev frågor, som var 
och en fick bes\-ara inför Gud. :Men det 
hlev poängterat, att vår yandring i Jesu 
efterföljd blir aldrig som den skall, om 
vi icke gå in under hans missionsbefall
ning. Ibland ser det ut som om Gud mås
te kalla en människa till missionär och 
sedan inte öppna vägen ut till missions
fältet för att få en riktig missionsvän 
här hemma. Ha yi klart för oss, att mis
sionsbefallningen, missionskallelsen gäl
ler för allt arbete såväl här hemma som 
ute på fältet? Kallelsen gäller för den 
som skall bli förebedjare, en oerhört vik
tig uppgift. Den gäller för den som skall 
lägga sina offer på Herrens altare. Allt. 
och alla gäller den. I vår dagliga gär
ning skola vi gå som Jesu Kristi sände
bud, ha vi tänkt på det? Det blev in
trängande, närgångna frågor, som nog 
ingen av oss kom undan. Vad för ett 
svar fick Gud? Han väntar på det. 

Ett ämne, som vi också fingo stanna 
för en dag, var: Väckelse och mission. 
Det var fröken Elsa Lundblad} som be-
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har..dlade den frågan. Att väckelse och 
mission hörde så intimt samman, det var 
nog en nyhet för många av oss. Nu 
fingo yi höra härom. Samma under upp
repades ånyo. Där Gud går fram och 
frälsar syndare, där får han också lär
jun.gar, och sina lärjungar kallar han till 
sina vittnen. Så har det yarit i ana ti
der, och så kommer det säkert att vara. 
Judarna ansågo väl att Gud var deras 
Gud, och att hedningarna icke hade nå_o 
gon del i honom. :Nlen det blev dock ju
dar, som fingo missioRsbefallningen, 
blevo de första missionärerna, då Jesus 
hade kommit och fullbordat sin gärning. 
Det var underbart att få sitta och lyss
na, få höra hur Gud länkat allt sam
man och för det fram mot sin fulländ
ning. 

Visst var det omkring missionen vi 
på ett särskilt sätt voro samlade. 11is
sion och missionskallelsen voro väl med 
på yart enda möte. Vi hade två unga 
missionärskandidater med oss, fröken 
Em'lIta W åhlin och herr Curt Svensson. 
Gripande voro deras vittnesbörd. Båda 
hade fått uppleva kallelsens välsignelse, 
båda stodo till Guds förfogande. ]\.Ilen så 
hade vi också flera missionärer med oss, 
och de togo oss med ut till missionsfäl
ten och läto oss skåda Guds underbara 
gärningar. Fru Hanna Eriksson talade 
en dag om skillnaden mellan kristendom 
och de olika hednareligionerna. Det var 
natt och dag, hopp och förtvivlan, 
glädje och sorg, liv och död. Vi hava 
möj ligheterna i vår hand att sända dem 
ljuset - hur använda vi dem? En dag 
talade fru Eriksson också om bombar
demanget av deras missionsstation och 
de upplevelser de då fingo göra. Även 
den stora prövningen använde Gud till 
si tt namns förhärligande och till att föra 
sitt verk framåt. Fröken Dagny-Edla 
Bergling vittnade också om Guds gär
ningar därute. Alldeles särskilt stanna
de hon inför andarnas kamp. Därute på 
missionsfälten, där bli de onda ande
makterna en verklighet. Lika verkligt 
som det skildras i Bibeln få de våra 
där bevittna hur de onda andarna ta sin 
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boning i människorna. lvlen de få ock
så uppleva att Jesu makt är densamma 
nu som då. Han utdriver de onda andar
na, och han tar sin boning i dem istället. 
Även detta vittnade flera om. »Herrens 
ord utbredde sig och hade framgång», 
det var ämnet för ett av missionär Sel
frid Erikssons föredrag. Missionssekre
terare iMartin Be1'gling tog oss en dag 
med ut till Kina. Han förde oss in på 
de olika missionsstationerna och lät oss 

.riktigt se missionärerna, där de gå i sin 

Kyrkan 

dagliga gärning. Instängda äro de, med 
begränsad rörelsefrihet, trötta, utslitna i 
Herrens tjänst men ändå tacksamma att 
få stå där Herren ställt dem. De äro 
trogna i sin kallelsetjänst. Här få vi sät
ta in all vår kraft i förbön, det kände vi 
alla. Må vi också vara trogna i den tjän
sten. 

»Gud kallar till missionär för att få 
verkliga missionsvänner» , yttrades vid 
ett föredrag. Härom kunde fröken Lisa 
Lundberg vittna. Gud kallade henne ut 
till Kina, men vägen öppnades icke. Nu 
har hon istället fått träda in som hus
mor på Nlissionshemmet, Duvbo. In i det 
direkta missionsarbetet, fast här hem
ma, fick hon gå, till l·ik välsignelse får 
hon också vara. 

Vi hade också en söndag under den 
»veckan». Söndagens f. m. tillbringade 
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vi i kyrkan. Det var ordnat med natt
vardsgång. Församlingens kyrkoherde, 
G. Grubbström talade vid skriftetalet 
så innerligt över orden: »Se Guds 
Lamm!» Det var Johannes Döparen , 
som först pekade på Jesus som Guds 
Lamm, och han tiHägger: »som bort
tager världens synd». Nu blev det häls
ningen till oss alla. Guds Lamm har 
buri t all vår synd, all världens synd, 
det budskapet få också vi gå ut med. 
Kraften för detta budskap få vi vid 

Så·var. 

Herrens bord. Där vill han möta oss 
åter och åter. lvlissionsföreståndare 
il!artin Li'nden predikade i högmässan 
och texten var det rannsakande ordet i 
Luk. 16: lO-IS om att vara »trogen 
i det minsta». Så fingo vi gå fram till 
det dukade bordet. För ring efter ring 
ljöd det: »För dig utgiven -För dig 
utgjutet.» Guds Lamm utgivet för värl
dens synd! 

Efter högmässans slut samlades yi 
kring en grav, där en av våra länkar i 
Sävar nyligen bäddades ned. Det var 
Margit Carlssons grav. Det lades ned 
några blommor, vi sjönga ett par sång
er, och jVIartin Linden tackade Gud för 
det verk hon fått utföra här nere och 
för att hon nu fått komma till sitt him
melska hem. 

Offerstund finga vi också ha denna 
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»vecka ». Den valf en underbar stor gåva 
också den. Då de'tta möte lystes på be
tonades, att det inte var de synliga off
ren som voro huvudsaken. Gud hade 
talat mäktigt till oss alla dagar om vad 
han ville med oss alla. Nu kom den 
stunden då vi skulle få ge honom vårt 
svar. 111artin Lindh lS text var verkli
gen uppfordrande: »Fullborda nu edert 
uppsåt! » 2 S am. 3: 18. Vi'sst hade vi 
alla uppsåt, visst hade vi väl alla givit 
löften , nu fingo vi tillfälle att fullbor
da dem , infria våra löften. Inför Guds 
ansikte skulle vi Hl träda fram under 
full förvissning om att han skulle ta 
emot ess. Vilken nåd! L1'sa Blom kom 
med samma budskap. Vi få komma in
för Guds ansikte, till hans altare med 
oss sj älva och våra gåvor. Och hade 
v i varit där förr och lagt ned en gåva, 
som vi kan ske sedan tagit tillbaka, HL 
vi komma igen med gåvan, och Gud 
skall ta emot den. All t blev så rikt, så 
stort. T~Lnk, att vi få komma åter och 
åter! Kan ske vi komma med tomma 
händer, han skall fvlla dem och oss 
själva med sitt god;. Offerbordet var 
dukat med ljus och blommor och med 
en e ffersskåJ. :Missionshuset var full
satt. Denna förunderliga vandring bör
jade och skålen fylldes. När en gåva la
des ned, var det som om något under
ifrån lyft upp det hela, och skålen kun
de inte rymma allt! Viil signelsen 
flödade över, så S~lg det ut. Ater fingo 
vi skåda ett av Herrens under. det offer 
som den stunden frambars var I. I 57 :57 
kr.! I kyrkan upptogs också kollekt som 
uppgick till 210:-:- kr. 

S å voro vi då framme vid avskeds
mötet. »Vilka som ska tala kan jag 
verkligen inte tala om», sade :Martin 
Linden, när han lyste på om det. Nei, 
det är nog inte så lätt, för det brukår 
vara m;inga. Så också denna gång. 
IVlartin Linden inledde raden. Han 
hade så många att tacka, så mvcket att 
tacka för. Över allt h a de vi blivit mot
tagna med stor kärlek. Nu ville han 
bara nedbedja Guds välsignelse över 
alla, som tagit emot oss, och över hela 
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bygden. Som ett avskedsord, en häls
ning, som vi alla fingo taga med oss, 
gavs Fil. 4: 19. 11ycket hade vi fått,. 
nu fingo vi höra, att Gud i rikt mått 
skall giva oss allt vad vi behöva. Så 
kunde vi då trygga vända åter till vår 
vardagliga gärning. Kyrkoherde Grubb
ström tackade för vad församlingen 
fått genom vår »vecka», och hans av
skedsord till oss var: Gud är god. 
Gud är trofast. Herr E1111:l Holmgren 
ville också tacka; sade han, och han bad 
oss vara välkomna åter. Sedan följ de' 
en rad av talare. Vad hade de väl att 
säga? :Med stora förväntningar hade 
alla kommit, men vad hade de fått? In
te hade de t för alla varit behagliga da
gar . Gud hade fått visa på mycket i 
livet, som inte var som det skulle . Han 
hade grävt djupt. IVlen han hade ocks~l 
visat på »Guds Lamm ». Det hade varit 
andlig vederkvickelse, de hade fått gå 
in i de beredda gärningarna, de hade
fått skåda vida vyer, nya uppgifter. För· 
allt ville de tacka, även för det som 
varit svårt. 

»När jag i tron min Jesus ser, blir 
han mig hjärtligt kär », blev den sista 
sången, som vi sjöngo gemensamt, in
nan vi tackade Gud för vad han givit 
under var samvaro. 

:iVlycket mera skulle jag kunna skriva. 
om. Det var sång, mycken sång, både 
gemensamt, solo och kör. Musikför
eningen medverkade också några gång
er. Och det var bön. Var je kväll efter 
sista mötet stannade alltid en skara kvar 
för bön och förbön. Visst skola vi en 
gång få höra om svar på de böner, som 
då sändes upp till levande Gud. Vårt 
hopp är, att bönerna icke skola tystna. 
Alla ha vi fått det uppdraget: Bed
jen! 

P å måndag f. m. skingrades den sto
ra skaran. Vi hade dock sammanfogats.. 
med varandra i den långa »länkkedjan», 
och varje torsdags kväll kl. 1/2 10 skola:. 
vi mötas jnför n å dens tron. 

H. B. 
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U ppmuI1itrande erfarenheter. 

Skolbyn den 30 april 1942 . 

I dag är sista dagen på dopku rsen. 
.26 deltagare. Somliga kvinnor ha gått 
och åkt över 3 dagar och kommo fram 
,den fjärde. Det är meningen att vi ska 
åka in till staden för att fira stormöte i 
morgon (till måndag), men dessa sista 
,dagar ha »fåglarna» vari t värre i farten 
:än på länge, så det ser hopplöst ut i frå
:ga om att få fira stormöte i staden. 
Hoppas vi kunna gå ut i någon by. 
Men dopet skulle bli på stationen i 
morgon. kväll. Det är mycket oroligt 
just nu. Det är därför som jag vill för
söka att sända detta med luftpost, ty 
senare kanske vi bli avstängda från 

. förbindelsen. Oron i luften tyder på, att 
,det är skäl för ryktet, som säger, att 
,öborna samlats på östra sidan om Gula 
floden för att gå över. Jag har blivit 
tillrådd att höra mig för nu och då un
,der stormötet, så att jag kan skynda 
tillbaka hit, om det blir övergång. Det 
-g·äller ju de unga flickor och kvinnor, 
.som vi ha här i skolorna. Måtte vi få 
fira stormötet i fred! (När jag skrev, 
:att vi ska åka in till staden, tänkte jag 
på de gamla l\vinnorna, de flesta av oss 
:ska gå. Lantbruket har för bråttom just 
nu, så det går endast att få hyra en 
vagn - om det går ens.) - Det har 
varit gripande att höra vittnesbörden 
'om hur dessa dopkandidater kommi t till 
tro. Det är flera fattiga flyktingar, som 
-ej i sina hemorter trott på Gud eller 
hört evangelium, men när de kommit 
häråt, utan hem, utan medel, då h,ar 
.evangelium bli vi t deras tröst och hopp. 
Deras kärlek till Herren är gripande 
och även deras iver att vittna om vad 
han är för dem. »För de fattiga för
kunnas evangelium» - och de ta emot 
·det med glädje. Det har också varit så 
uppmuntrande att. höra om ett gammalt 
.äkta par i södra delen a v vårt distrikt, 

som genom sitt frivilliga arbete fått 
vinna flera av dessa kvinnor. De äro så 
ni tiska, de båda gamla, och göra med 
glädje vad de kunna för att tjäna Her
rens sak. . 

Vi ha haft stormöten på olika utsta
tioner och predikoplatser under de sis
ta 2 månaderna. Det som börjar i mor
gon e. m. blir det sista i vår. Det är för 
hela distriktet. Det har vari tuppmun t
rande på dessa möten. De kristna ha 
som regel samlats så gott som alla, som 
hört till den gruppen, som haft stormö
te, och dessutom flera från angränsan
de grupper. De större platserna ha haft 
möten på söndagarna, de mindre på en 
veckodag, vanligen onsdag, men möte
na ha börjat kvällen förut och pågått 
till morgonen efter »stormötesdagen», 
då det varit avslutningsmöte. Kollek
terna ha vari t goda, vilket ju ofta är 
en barometer på det andliga tillståndet. 

Hjärtliga hälsningar till alla vänner. 
Ingeborg Ackzell. 

"Herren har varit god mot oss." 

(Utdrag ur privatbre\-.) 

Hoyang She den 18. 5 -42 . 

»Ingen olycka skall vederfaras dig, 
och ingen plåga skall nalkas din hydda.» 
Ps. 91: 10. 

Det ordet eller löftet har jag fått, 
och än äro vi bevarade här. Ej en sten 
är förstörd av bomber än, endast ett 
par fönsterrutor har krossats. Han
cheng station är illa förstörd, men ing
en kristen har blivit skadad. I en grann
familj, 5 pers., äro alla dödade. Arne 
Bendtz skriver kanske i detalj. Han 
var där. 

Helt oväntat har jag i dagarna fått 
flera flygbrev från Sverige och försö
ker nu att skriva. Jag har tyckt det va
rit hopplöst, och dessutom är det så 
dyrt, att många kan det ju ej bli. Jag 
hade först tänkt skriva till tidningen, 
men skriver nu till dig eller Er, och om 
det är något utdrag, ni tycka passa, så 
sätt in det! 
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Herren har varit oändligt god mot 
oss i Hoyang. Inte ,-et jag, orn mina 
brev kommit fram. :Men de komma kan
ske. Jag fick för ett par .veckor sedan 
ett från J'vfagda Persson, Söderhamn, 
som vari t fyra å r och en månad på ,-ä
gen! Genom andra ha ni kanske hört 
om oss. - Arne B. och jag äro friska 
och i arbete. Jag har varit tillfälligt 
sjuk ett par gånger, men det räknas ej. 
:Mitt hj ärta ä r alltfort fyllt av tack och 
pris för vad Gud gör här. Inte är det 
så, att vi ständigt få se Gud ,-erka. 
Ibland ha vi stora svårigheter, och det 
är mörkt och kallt och hårt. Iden så , 
ibland helt oväntat, lå ter Gud nådes
strömmarna falla över oss. Vårt stor
möte är just ö,-er. 25 döptes h ~lr och 
12 i Hancheng. Här hade vi 16 kvin
nor i klassen , och alla ble,-o döpta. 
Eftersom fru Chou var ute i tältarbetet. 
hjälpte fru Kao mig. Ack att ni kunnat 
vara med oss! Vad ni skulle ha fröj
dat s ! Att få uppleva frälsningsundret 
med den ena efter den andra - vem kan 
beskri va det ! Jag kan bara säga: »Pri
sad vare Gud för all nåd. » Vi hade fem 
officersfruar med - fina så det »fra
sade» om dem. Endast en kände jag 
de andra var jag allt annat än glad åt. 
De hade nyligen hört och ville absolut 
bli döpta. Vi sade alla att det var omöj
ligt, men vi tyckte, att de kunde vara 
med i dopklassen. Nu bara prisar jag 
Gud för dem också . Ni skulle sett för
·vandlingen. Två av dem blevo fyllda 
av Guds Ande och stor fröjd. Ja, vi 
fingo uppleva underbara ting, fru Kao 
och jag. Stormötet var ock gott. JVIånga 
hade samlats, och vi fingo härligt svar 
på bön, i det att vi ej hade en enda 
flygvarning under hela mötet. Endast 
en gång under dopkursen voro planen 
över staden. Hur vi tackat och lovat 
Gud för det! 

Jag har besökt alla utstationerna 
söderut i vår med några dagars möten 
på varje plats. Evangelisterna Chiang 
och Kung voro med. Gud gav stor 
glädje. 

Tältet har varit västerut. Över I20 

persor.er ha avgjort sig för Gud under 
tdl. månaders arbete. »Guds ord med 
makt går fram i världen ». Prisad vare 
Gud för nåden att få arbeta fritt! 
Under sommaren blir jag nog ensam 
hä r. Arne B. cyklar troligen ut ett slag. 
De vilja, att vi kvinnliga mis
sionärer skola samlas f..1ienchih , 
men jag har beräknat, att en re
sa går till omkring $ 700 :-. Ve
tet har uGderligt nog gått ned nu före 
skörden, men de säga, att det är eme
dan bönderna behöva pengar. Priset 
har sjunkit från 600: - tiI1400:-. 
Allt är oerhört dyrt, men vi ha fått re
missa nu för detta halva år. Huru god 
Gud är! Allt gå r igenom. Hälsa alla 
kära ,-änner och tacka för förbön! Häl
sa Daggrynir..gen att skolan pågår och 
Gud välsignar! Fyra flickor döptes i 
,-år. Jag skriver till dem också , men 
vet ju ej vilka brev som gå fram. Ett 
års tid hade Jag intet hört från 
min syster , då jag i gå r fick f!yg
bre,', avsänt i februari. Roligt. Jag 
måste sluta. H;i! "a alla på Exp. och 
alla, alla vänr:.er. Herren löne alla 
för trofasthet och kärlek ~ f..!Ianne detta 
går för 5 gram? Det kostar över $ 7 :-. 
Jag ,-ill bedja det igenom. Fru HSlin 
har Gud välsignat. Hon är som en bi
belkvinna. Er.. skatt. 

Varma hälsningar 

tillgivr.a 

I da SöderbeTg 

Kära Länk~ 

Du var med på dagarna i Sävar! Eller 
Du var det inte! Till Dig som var med 
,-ilIe jag bara få säga, att de vara verk
lighet, fastän det nu kanske är för Dig 
som för mig att de te sig overkliga, 
fjärran. Du! Det ,-ar en verkl ighet, att 
vi de daga rna fingo leva inför Guds 
ansikte, fingo skåda Hans härlighet, 

http:v�nr:.er
http:persor.er
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fingo höra c m Hans under, att vi brär:
des av Hans h·eliga eld, fingo uppleva 
den starka inre gemenskapen, fingo 
förnimma kärlekens ande. 

:Minns Du morgonbönerna, då vi fi~
go höra om uppbyggelsens innebörd? 
Tänk! Både Du och jag äro infogade i 
ett stort ~.ammanhang, och det beror 

Bilden av Frå'lsaren i missionshuset, Så·var. 

också på oss, om muren skall förbli fast 
och solid. - Minns Du bibelstudierna? 
Hur stor blev inte Jesu missionsbefall
ning, där vi mötte den från de olika 
evangelisterna! Varken Du eller jag 
kunde undgå den. »Skulden vidhäftar 
oss, och skulden är, att vi skola vara 
Hans vittnen. Ett vittne skaH klarlägga 
vad det själv sett och upplevt. På alla 
platser och i alla förhållanden skola vi 
vara Hans vittnen. » - Det var något 
för oss, som aldrig bl ivi t kallade 

till missionär'.:r! Guds »varuprov» skul
le vi vara i vår omgivning, Hans anbe
fallningsbrev till vår nästa. - 'Minns 
Du mi ssionsföredragen ? Huru hissnan
de stor blev inte missionsgärningen, 
huru brännande nära kom den inte l; 

)D in och min ins'i!-ts!» - 11inns Du 
alla de olika vittnesbörden, de olika 
skildringarna från Kina ? Hur ville vi 
inte utbri sta: »Vår store Gud gör stora 
under äve n i dag! » - Ja, så kunde jag 
fråga Di g i det oändliga: ».Minns Du? » 
Och jag vet att Du svarar: » Visst 
minns jag.» Tänk, bönestunderna, of
ferstunden på lördagskvällen, natt
vardsgången på söndagen! Visst voro de 
heliga stunder, då Gud var oss n~ira, 
m.ycket nära, och då vi kände Hans 
l,Taft genomströmma oss. Och den sista 
l(\"ällen, den, oförgätliga avskeclsstun
den, då vi fingo säga vårt tack ti! l Gud 
cch människor, nog kände vi då n~lgot 
av hel ig vilj a inom oss, vilja till hel ig 
tjänst just på v~tr teg. 

Om Du och jag i dag skulle kOl1llTIa 
tillbaka till det lilla missionshus·et , där 
det doftade av nyskurat golv och 
färskt bj ö rklöv, där sångare och talare 
under fem dagar hjälpte oss att komma 
nära Gud, om vi i dag åter skulle kom
ma in där och ställa oss framför bilden 
av Frälsaren med de utbredda armar
na, skulle Du kunna säga, att Du varit 
trogen kallelsen? 

Jag måste säga: »Herre! Det var så 
svårt att vara Ditt vittne. Ohjälpligt 
har jag kommit till korta igen. Hjälp 
mig i min svaghet!» Och Han, som kän
n·er mig och vet mina brister, Han skall 
icke förkasta mig. Jag tror, att Han på 
nytt skall säga: »Gå åstad 1» och » Se, 
jag är med dig alla dagar intill tidens 
ände.» - Det är ändå det bästa vi ha 
kvar fr å n dagarna i Sävar, Jesus Kris
tus själv. Ty heliga minnen förblekna, 
och starka upplevelser mista sin kraft. 
men Jesus Kristus är densamme. 

Varm länkhälsning från 

En som var med. 
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Några intryck från Holsby::: 
brunnskursen. 

Den 15-23 aug. i år hölls Sv. Mis
sionsrådets 8 :de fortbildningskurs för 
missionärer i det natursköna Holsby
brunn. Över hundratalet missionärer 
och mi ssionärskandidater hade samlats, 
och · tillsammans med missionsfunktio-
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gärni ng, ~ir gemensam. Särskilt den 
tid av nedrivande splittring, som vi nu 
uppleva, är det nödvändigt att Jesu för
samling på jorden är en enhet, som 
världen kan se och räkna med. 

Bibelstudi erna leddes a v red. J. E. 
Lundahl och pastor Th. Arvidson. Den 
förre visade oss vad Guds ord säger 
om »Världsmissionen - kyrkans vä
sentliga uppgift», och pastor Arvid-

Deltagare i kursen {ö'r missionärer på Holsbybrunn. 

närer och missionsvänner räknade kur
sen 222 deltagar·e fr ån skilda samfund 
och missioner. 

I sin översteprästliga förbön beder 
Jesus: »ått de alla ma vara ett, och att, 
såsom du, Fader, är i mig, och jag är 
i dig, också de må vara i oss, för att 
världen skall tro att du har sänt mig.» 
Och »enheten i mångfalden» var just ut
märkande för hela kursen. Vad som 
skiljer oss kristna i olika kyrkosam
fund är ju bisaker. Grunden för vår 
tro, Jesus Kristus och hans fr älsare

sons bibelstudier fingo vi höra vad 
Gud vill och menar med väntetider. 
Väntetid är berede lsetid, då Gud vill 
giva oss Ande och kraft av höjden så 
att vi kunna vittna. 

Värdefulla föreläsningar fingo VI 

också lyssna till varje dag. Bl. a. må 
nämnas »11issionens nuvarande kris i 
historiens ljus» och »Kyrkobildningar 
på missiionsfälten » av professor K. B. 
vVestman, »Kyrkotyper i Västerlandet » 
av professor G . \!Vestin, »11issionens 
litterära verksamhet, dess betydel se och 
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nutidskrav» av el:r Enoch Hedberg och 
»Bön och mission» av missionsföre
ståndare N. Dahlberg. Programmet 
upptog i övrigt diskussioner varje e. m. 
i aktuella ämnen såsom t. ex. »Den in
födda kyrkans framtid » och »rdissio
närernas uppgift i hemlandskyrkan». 
Fredagskvällens föredrag om Israels
missionen gingo oss alla djupt till hjär
tat. De skildrade den fruktansvärda 
nöd som nu övergår egendomsfolket, 
men också den glädje och frimodighet, 
som' kännetecknar deras liv och arbete, 
som funnit sin :Messias. 

För missionärskandidaterna, som gå 
väntande och undrande framför stäng
da dörrar ut till missionsfälten, anord
nades ett möte, då fyra av de äldsta 
missionärerna i vår skara berättade för 
ess om sin kallelse och förberedelse till 
missionärskallet. Det är inte bara VI, 

som nu få vänta, de fingo också av 
olika anledningar väntetider, innan 
Gud sände dem ut till kallelselandet. 

Nog ter det sig underligt många gång
er, men Gud gör inga misstag. »Her
ren skall strida för eder, och I skolen 
vara stilla därvid.» 

Höjdpunkten på kursen var dock lör
dagsmorgonen, då vi ' samlades till 
gemensam nattvardsgång. Det var för
sta gången nattvardsgudstjänst anord
na ts på dessa kurser, och vi tacka Gud 
för den heliga stunden, då vi på nytt 
fingo möta vår Frälsare och mottaga 
hans lekamens och blods sakrament. 
» Så äro vi, fastän m~ll1ga, en enda 
kropp, ty alla få vi del av detta ena 
bröd.» Vi kände en försmak av him
melens salighet, där det skall »vara , 
evigt vara, en Herde och ett fårahus ». 
:NIå vi alla av nåd få mötas där! 

jVlen till dess: »rvlå jag troget då söka 
den tid jag hår kvar samla själar till 
Frälsarens famn » och tacka Gud för nå
den, att han kan och vill använda oss 
alla i sin tjänst. 

En tacksmn deltagare. 

REDOVISNING 


för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under aug. 1942. 

Allmänna missionsmedel. 
923 H. o. 1. ]., Göteborg ..... . ~Ct:-
924 O. S., Stockholm, till minne 

av Bengt Heurlin ....... . 10:
925 »Till minnet av Bengt Heur

lin, av lärare i grekiska» .. 5: 
926 Familjen ]., AIJgby, till d:o 15:
927 H. ]., Angby, till d:o ... . 5: 
928 L. V., Jönköping, till d:o .. . 2U: 
929 Herr o. Fru H. P., .\ppel

viken, till d:o . . ........ . . 2;3: 
930 K. O., Förslövsholm 3~: 
931 E. H ., Hok, i s t. för blom

mor vid Bengt Heurlins bår 1 
932 M.]., Stockholm, d: o ..... . 3: 
933 H. N., Djurhamn, d:o ..... . 5: 
934 J. K., Stockholm, d:o ... . 10 : 
935 »Onämnd i brev" ......... . ~O: 
936 F. H., Linköping, i st. för 

blommor till Bengt HeurJins 
bå r .................... . 10:

937 E. H ., Ivlalmö, d:o ....... . 10: 
938 Från offerstunden i 

Sävar 1/8 ..... , ......... . 1.157: 57 


939 Koll. i Sävar kyrka 2/8 .... 
940 »Till Bengts minne, av tack

samma föräldrar» ......... . 
941 »D :0, av tacksam syster» .. 
942 M. o. ]. v. =v1., Stockholm, i 

st. för bl omm or vid Bengt 
Heurlins bår ............ . 

943 L. :M. E., Bo~stad, Lillebyn, 
d:o .... . ............... . 


944 	 Kamrater i Uppsala evang. 
studentfören., till »minnet av 
vännen Bengt Heurlin" . .. . 

945 )1. N., \iVirserum ......... . 
946 H. o. G. U., Gällstad, i st. 

för blommor vid Bengt 
Heurlins bår ............. . 

947 G. B., Göteborg, d:o . . ... . 
948 N. E. H., Nockeby, d:o ... . 
949 »Efterskörd till offerstunden 

i Sävar» .................. . 
950 "Ett litet bidrag till alla ut

gifter» ................. . 
951 	 "Onämnd ", gm. ]. L., 

Svensbyn . .. ........... . 
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991 


993 
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999 

1000 

1001 

1003 

1004 

1005 

1006 


Koll. på Mörön vid 3 olika 
tillfällen ............... . 
Koll. i Edsbyn 6/8 ....... . 
H elgelseförbundets somm arlä
ger för ungdom) koll. ..... . 
Stora Bölö Missionskrets, 
Mörlunda .............. . 

A. H., Skellefteå ......... . 

»En länk » ............... . 

E. J, Boden, till J oh. Asp
bergs underh. . .... .. ..... . 
B. G., Sollefteå .... . . .... . 
Tillägg till koll. i Edsbyn 
5/8 ..................... . 
L. ]., Klippan ........... . 

E . N., Vimmerby ......... . 

»E n län k» ............... . 

S. S., S tockholm ......... . 

M. L., Luleå ............. . 

G. H., Luleå ............. . 
»Ert missionsvän », gm. A. 
O., Roknäs .. ........ .... . 
H. P., Odeshög . . ..... .. . 
B. L.................... . 

)}En länk» ............... . 

Avbetalning ........... . 

Koll. fr. Länkarn a i 

Ma lmö 11/8 ............. . 

Del. av koll. på Ungdoms 
förbundet, Malmö .. ... ... . 
M. N., Säffle ............. . 

B. K. L. ..... .... ........ . 

B. o. K. L., ».l\I.Iinnesgärd 
Erik LeneiI, t 31/7 1942» .. 
L. A. A ., Bodakyrkby, blom
mor vid Erik LeneIls bår .. 
E. E., Klutmarksby, 
Skellefteå .............. . 
O. H. K. U :d, till M. Lin
dens underh. 45; . C. o. E. 
Bloms d:o 85: - ........ .. 
E. S., Rödjenäs .......... . 

L. O., Stockholm ......... . 

Skä rstads söd ra Ynglinga
och ]ungfruförening ..... . 

Kinalänkar, samlade i 

Obbola till tac ksägelse för 

Sävar- »veckan » ......... . 

Drefseryds Arbetsförening, 
Drefseryd ............. .. . 
A. E., Töre .. .. ......... . 

D. P. H ................. . 

S. W., Norrköping ....... . 

H . P., Umeå »Tack för da
ga rna ' i Sävar» ........... . 
A. H., Skattungbyn . . ..... . 
»Onämnd, Uppsa la » ..... .. . 
»Länkar i Sävar, Ps. 100» .. 
E. 1<'............... .. .. .. . 

A. och K. L. ............ . 

E. och B. C. ............ . 
Kinakretsen i Lund, »! Her
rens Jesu namn » ......... . 
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1016 
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1018 
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1021 


1023 


1024 
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1026 


1027 

1028 

1-030 

1031 


L032 
W33 
l034 


1035 


955 


958 

971 


972 


979 


A. H. , Stensjön .......... . 50: 
»Ett tack för Holsbybrunns

kursen », till Ebba Videns 

underh . . ................ . 100:
B. L., Rättvik, en blomma 

till Erik LeneIls bår ..... . 5: 
Testamentsmedel efter ma

karna Karl och Alfrida Ols

son, Gånarp, Munka-Ljung

by 5.00D:- kr . med avd r. 

för arvsskatt 540:- kr. .. 4.460: ~ 


»E n länk» ..... .......... . 20: - 
O lmstads Västra Syfö rening 3D: 
A . O., Norderön ....... . . . 8D: 
J S., Djursholm, )} till Fars 

och Mors minne» ......... . 500:
K. K .) Björl..öby, »för jul i 

och aug. » ............... . 40:
Ranter..s lill a Syförening .. . 30 :~ 


M. L., Värna, till prosten 

Aron Karlssons minne .... . 10: ~ 


H. O., Orviken ........... . 5:-
A. B., Alvsjö ............ . 5:-
A. N., Klutmark, gm. A. B., 

Skellefteå . ............. . 50: - 
1. K., Linköping, till Ebba 

Videns underh . . ... . ... ... . 10:
H . P., Göteborg, »en blom

ma på Bengt Heurli ns bår )} 20:
Länkmöte i "Cmeå, gm. K. 

B., Umeå . .. .. ........... . 20:
)} Ett tackoffe r åt Herren », 

fr ån E . och J R -n ....... . 108:
K. D., Växiö, en tacksamhe
tens gåva 1/8- 42 ........ . 10D: 
»En länk » .... . ... ... .... . 25: -· 

»En tacksamhetens droppe» 10:
»1 sep t. till Ossies minne» .. 100:
»S. M. S,. 1942», till H. 

Wangs underh. .......... .. 2:00: - . 

A. O., Norderön ......... . 100:
T. K., Storbrännan ....... . 50:-

Kinaiänkarna i Jönköping-

Huskvarna . .. .......... . 55:- · 

Enl. teol. fil. stude rande 

Bengt Heurlins testamente 1.000 : - . 


Kr. 10.646: 74 


Särskilda ändamål. 

E . N., Ystad, på födelseda

gen till Maria Nylin, a tt anv. 

efter gottf. 50:- . 

»Onämnd», till de lidande 1.000: - . 

A. E., Hälsingborg, tack

offer, till Ida Söderberg, att 

anv . dt. gottf 25:-; till 

Maria Petterssons barnhem 

1():- ..... ... ... ....... . 35:
M. B:s sparbössa, till Maria 

Petterssons barnr,. . ...... . 3: 80 : 

Koll. t ill Medhjiilparfonden, 

gm. G.. L., Vaxholm .... . . 5:- 
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'980 -E. N ., till Dagny Nordgren, 
att anv. efter gottf........ . 20:

:981 S. K. E., till en skolgosses 
underh. i Mari a Petterssons 
barnh. . ...... .. ....... , . 3:3: 

988 Barnhernsvänner i Algarås, 
till M. Petterssons barnh. 
gm. H. L ............... . 15: 

tl89 L. O., Stockholm, till d:o " 5: 
992 H. N., Jönköping, till d:o .. 125: 

1002 L. A. A., Bodaky rkby, till 
E. LeneIl, att anv. eft. gottf. 30: 

1022 	 Daggryningen i Skellefteå, 
till Estrid Sjöström 50 :- ; 
_Maja Lundmark ;jO :-, att 
anv. för eget behov, gm. 
A. B., Skellefteå ........ . 100: 

:J 029 S. T., NockeLy, till bibelkv. 
underh. i Yungtsi ...... . . _ _ 0_~__ 5--cc : 

Kr. 1.--:173: 80 

Allmänna missionsmedel 10,646:74 
Särskilda ändamål 1,473:80 

~:a under aug. mån. 1942 Kr. 12,120: 54 

lVIed varmt tack till varje givare! 

»Till hedningarna har denn a Guds fräls
ning blivit sänd; de skola ock akta därpå.» 

Apg. 28: 28. 

Bedjen för 

missionärerna! 

Missionstidningen 
Sinims Land, 

organ för Svenska 111issionen i Kina, 
utkommer 1942 i sin 4?:e årgång. 

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

Tidningen kostar: helt år kr. 2 : 50, halvh 
kr. I : SO, ett kvartal kr. o: 90. 

Till utlandet kostar den kr. 3: - pr år. 
Prenumeration kan verkställas på posten 

men det ställer sig fördelaktigare för Missio
nen om den verkställes på vår Exp., Drott 
ninggatan SS, Stockholm. 

Provnummer sändas pi begäran gratis och 
po rtofri tt. 

R edak tionen. 

IN NEH ÅL L: 
Det skall lyckas. - Från Red. o. Exp. - Sävar 1942. - Från missionärerna. - Ungd0ll!ens avd. 


Några intryck från Holsbybrunn. - Redov. - Missionstidn. Sinims Land. 


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


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


Boktr. A.-B. F. A. Palmers Eftr. 
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ANSVARIG UTGIVARE: M. LINDf:N. 

. JESU KRISTI MISSIONSBEFALLNING. 

Då vi tänka på Jesu missionsbe
fallning, tänka vi i allmänhet på or
den i Matt. 28: 18, 19, 20. De orden' 
ha en mycket stor vidd och innehålls
nkedom, och de kunna, då vi läsa 
P.ept'l (ge oss en stark känsla av an
svar. Jag behöver endast påminna om 
att ordet " alla", "allt" och "all" där 
förekommer i fyra olika hänseenden: 
"all makt", "alla folk", "allt vad jag 
lärt eder" och "alla dagar". Ofta på
minner jag mig själv, att "alla folk" 
ej endast betyder Kina. Det betyder 
ej heller enbart Indien och Afrika. Då 
det står "alla folk" så betyder det 
a l l a folk, alla utan ett enda undan
tag. Och alla dessa skola läras att hål
la a l l t, som Jesus lärt sina lärjung
Cir. Ja, det står verkligen "allt" ock
så i det sammanhanget. Det har bli 
vit mera levande för mig' under den 
senaste tiden än det varit tidigare. 
Jag stannade förut ofta vid "all makt", 

"alla folk" och "alla dagar". Men det 
står också "lära allt". Huru vittom
fattande är ej då missionsbefallning
en enligt Matteus! Och dock: Hela 
missionsbetfallningen återfinnes ej i 
evangeliet enligt Matteus. Vi ha i 
Nya Testamentet evangelium enligt 
Matteus, Markus, Lukas och Johan
nes. Vi ha också missionsbefallning 
enligt Matteus, Markus, Lukas och 
Johannes. 

Det finnes fyra evangelier i Nya 
Testamentet och dock endast e t t 
evangelium. Det finns missionsbefall 
ningar i alla de fyra evangelierna och 
dock endast e n missionsbefallning, 
Jesu Kristi missionsbefallning. Det 
finns olikheter såväl som likheter i de 
fyra olika formuleringarna, men olik
heterna äro ej motsägelser. De hjälpa 
bss i stället att se missionsbefallning
en i all dess vidd, rikedom och an
svar. Det är fyra författare med olika 
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temperament och olika synpunkter. 
De fyra böckerna innehålla till en viss 
grad en bild av de intryck, som Jesus 
och hans undervisning gjorde på de 
fyra evangelisterna, och eftersom de 
voro olika, blevo intrycken och bilden 
olika. Men på samma gång är det har
moni i skildringarna, ty Gud valde 
{redskapen, och de voro inspirerade, 
!led;dia av den helige Ande. De [yral 
ievangelisterna skrevo enkelt och an
;'språkslöst, mänskligt, men de voro 
ledda, dirigerade av Guds Ande och 
gåvo därför en för all framtid gällan
de uppenbarelse av gudomlig och all
tillräcklig sanning. Det blev så ge
nom Guds underfulla ledning. Inspi
rationen är ~tt Guds under, som ej: 
kan förklaras så att vi tillfullo kunna 
fatta dess innebörd. Men bibelordet är 
en underbar Guds gåva till oss. Och 
det gäller också den del därav, som 
bildar missionsbefallningen. Den trä
der också fram i en andligt harmonisk 
fyrfaldig presentation. 

För att förstå missionsbefallningen 
behöva vi därför påminna oss de olika 
synpunkter, som ge sin prägel åt de 
fyra evangelisternas skildringar. Det 
hjälper oss också att förstå det nyss 
sagda, ty det blir ett underbart exem
pel på huru Jesus Kristus och hans 
evangelium ur olika synpunkter får 
en allsidig, harmonisk och innehållsrik 
skildring. 

Matteus beskriver K o n u n g e n, 
hans auktoritet och segerkraft. Mar
kus skildrar' T j ä n a r e n, avklädd 
den konu~gsliga skruden och iklädd 
tjänaredräkten. Lukas ger oss en bild 
av M ä n n i s k o s o n e n, den full
komliga människan, frestad men utan 
synd, vandrande rakt fram med styr

ka och värdighet genom alla motstån
dares led. Och Johannes skildrar den 
djupaste hemligheten i Jesu tillvaro: 
Jesu g u d o m och hans uppenbar 
relse av Gud i samarbete med Gud. -
Matteus tulltjänstemannen, ämbets
mannen i kejserlig tjänst, såg Ko
nungen. Markus, fiskaren, arbetaren, 
,såg den arbetande tjänaren. Lukas, 
läkaren, såg idealet för människors 
barn. Och Johannes, mystikern, dröm
maren, såg Gud, Ordet, som blev kött. 
Bilden bleve ej fullständig, om vi en
dast hade bilden av Konungen. Den 
bilden vore underbar, men Jesus var 
också tjänare, människa och Gud, och 
hans bild bleve ej allsidig utan de 
andra evangelisternas teckningar. Det
ta gäller evangelierna i dess helhet, 
och det gäller, såsom jag tidigare an
tytt, missionsbefallningen och dess 
fyrfaldiga presentation. Vi se i Matt. 
.28: 18-20 huru konungen sänder oss 
"att proklamera sin konungslighet, sitt 
herravälde. Låt oss läsa de orden! 
Och låt oss läsa i Mark. r6: 15-20 

om huru tjänaren kallar oss att dela 
sin självuppoffrande och självutgivan
de tjänaregärning ! Den befallningen 
slutar så betecknande med orden om 
!att Han verkade 11'1:ed dem. Låt oss. 
också läsa om huru Människosonen~ 
den fullkomlige, i Luk. 24: 44---'49· 
sänder sina lärjungar att bära vittne 
om och för omgivningen demonstrera 
möjligheten till fullkomning! Låt oss 
slutligen också läsa i Joh. 20: 21-23 

om huru Han, som uppenbarat Gud~ 
ja, som själv är Gud, sänd«:r lärjung
arna .att förkunna Hans storhet, som 
kallat oss ut ur mörkret in i sitt un
derbara ljus! - Jag har tänkt, att vi 
mera ingående efter den nåd Gud gi
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ver senare skola dröja inför dessa 
sanningar, och att vi nu skulle nöja oss 
med att framhålla de redan angivna 
huvudtankarna. 

Martin Linden. 

Kristna bröder, förenen Eder! 

Det var två ledande tankar, som do
minerade den nyligen avslutade fort
bildningskursen vid Holsbybrunn. Den 
ena varmissionsuppdragets storhet och 
oeftergivlighet och den andra behovet 
av större enhet och samverkan för det 
stora uppdragets genomförande. Båda 
dessa tankar gingo som två parallella 
linjer genom så gott som alla föredrag 
och uttalanden. 

Jesu Kristi sista uppdrag till sin för
samling gällde världsmissionen : »Gö
ren alla folk tdl mina lärjungar I» För
samlingen kan icke vara sin Mästare 
trogen, om hon icke med all sin kraft be
driver mission, så länge tiden varar och 
intill världens yttersta ändar. De krist
na kyrkorna i alla länder äro själva barn 
av den yttre missionen. De ha tillkom
mi t genom sådan verksamhet. Så ligger 
världsmissionens . ide i den kristna kyr
kans eget väsen. Varje kristen kyrka 
är en missionskyrka och bör därför va
ra en missionerande kyrka. Hon förne
kar sitt ursprung, hon avklipper röt
terna för sin existens, hon tilltäpper 
utförselkanalerna, om hon icke bedriver 
mission. Det som är den kristna kyr
kans ursprung, är ock hennes livsvill
kor, hennes livsbetingelse. 

Jiesu löfte om hans närvaro bland 
lärjungarna »alla dagar intill tidens 
ända» är ock på ett bokstavligt sätt 
knutet vid hans missionsbefallning. 
Hans löfte gäller lärjungarna under ut
övandet av uppdraget att göra alla folk 
till hans lärjungar. I likgiltigheten för 
Kristi missionsbud har man utan tvivel 
att söka orsaken till att många av de 
andliga rörelser, som uppstått under hi-
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storiens gång, blivit andelösa och run
nit ut i sanden. De ha icke fått glädja 
sig åt Mästarens närvaro på samma sätt 
som ·de skulle ha gjort, om de visat lyd
nad och intresse för det villkor Jesus 
knutit vid sitt löfte. . . 

Missionens budskap gäller hela värl
den. På samma sätt som synden är ge
mensam så är frälsningen gemensam. 

. MälJ.skligheten är en enhet. Här . är 
ingen åtskillnad. Alla ha såsom män
niskor samma gamla natur och alla få 
genom frälsningen del av samma nya 
natur, vilken ras, vilket folk, vilken 
föregående religion, vilket bildnings
skikt de än tillhöra. Så motsvarar bud
skapet alla folks, alla rasers behöv. Bi
beln är hela mänsklighetens bok. Den 
kan förstås av alla och blir även i sina 
huvudlinjer på samma sätt förstådd av 
alla. Den kan översättas på alla språk 
och visar samma resultat bland alla folk 
och alla kulturer. Så är kristendomen 
hela mänsklighetens religion och mis
sionens budskap hela mänsklighetens 
budskap. 

Det är meningslöst att bära det krist ... 
na namnet med dess förpliktelser till 
lydnad mot Kristus, om man icke vill 
vara med i missionens verk. Då mister 
namnet sin betydelse; då är bekännel
sen icke helhjärtad. Det kristna hemar.: 
betet på inre missionens område får ald.,. 
rig bedrivas så att det tager bort i"n
tresset för det som enligt Jesu Kristi 
ord och bud ständigt bör vara huvudsa
ken: evangeliets spridande till jordens 
yttersta ändar. Den yttre missionen skal! 
icke få komma med såsom något »där
jämte» utan måste ha sin givna plats 
vid sidan - jämsides - med hemar
betet. Ja, den yttre missionen måste 
alltigenom påverkas av den inre och 
njuta dess frukter. Varje vinst för hem
arbetet genom människors omvändelse 
och varje nytt krafttillskott på ena eller 
andra sättet måste alltid räknas som "en 
ny tillgång för uppfyllandet av Kristi 
världsmissionsbefallning : »Gån ut och 
gören alla folk till mina lärjungar!» 
Missionen är ett intill tidens ända stän
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digt fortgående verk, i vilket alla kraf
ter måste sättas in. Denna synpunkt 
måste ständigt komma med vid plan
läggning av hemarbetets olika grenar. 
Allt måste underordnas Kristi missions
tanke och genomsyras därav. Undervis
ningen i söndagsskolan måste inriktas 
på dessa vägar, ungdomsverksamheten i 
sina många förgreningar måste regleras 
från denna huvudsynpunkt, den kristna 
förkunnelsen måste präglas av Kristi 
världsfrälsande uppgift och hans för
samlings lydaktiga ställningstagande till 
-densamma. »Såsom Fadern har sänt 
mig i världen, så sänder jag ock eder!» 
Ungdomskurser, läger, konferenser, 
studieveckor, möten o. s. v. - allt mås
te ha som ett huvudsyfte fullföljandet av 
Jesu världsomfatta~de missionsbefall
ning. Genom att så hela den kristna för
.samlingens verksamhet inriktas på lyd
nad för Kristi vilja, dugliggöres hon 
:alltmera för sin väldiga uppgift. 

Den kristna enhetens betydelse för en 
framgångsrik världsmission var, som 
saut, den andra stora linjen vid Hols

/:> .. 

bybrunnskursen. För uppgiftens ratta 
fullföljande måste ständigt alla krafter 
vara mobi!iserade enligt en bestämd, 
gemensam plan. På det sättet ha vi sä
kerligen också att fatta Jesu gripande 
ord i den översteprästerliga förbönen i 
Joh. 17 :de kapitel. Världen kan icke 
})se» eller förnimma kraften av lärjung
arnas enhet förrän den uppfattar den 
såsom ett helt, såsom en samlad front, 
såsom ·resultatet aven gemensam plan
läggning, en gemensam strategi. lVlen 
när den tid kommer, att hela den kristna 
församlingen blir så genomträngd. av 
lydnad för Kristi vilja med avseende på 
världens frälsning, att den går tillsam
mans från sina skilda hopar för att 
rlryfta ett verkligt samarbete i ande och 
sanning för denna sak, då komma Kris
ti ord att gå i uppfyllelse: »på det att 
världen må tro} att jag är sänd aV Gud». 
Huru länge skall det dröja till dess 
Kristus får denna makt med sin för
samling? 

Stora företag i tiden ha ofta kom

mit till under ledning aven gemensam 
tanke, vilken tagit sig uttryck i ett lö
sensord, ett fäl trop. Korstågsrörelsen på 
I I - och 1200-talet gick fram under fält
ropet »Gud vill det » och samlade ska
rorna till en hänförelse utan like inom 
vidsträckta områden. När den evange
liska missionens nuvarande världsepok 
började, skedde det under vVilliam Ca
rey's berömda lösen: »Vänta stora ting 
av Gud! Våga stora ting för Gud!» 
Och vem känner icke den framstorman
de socialdemokratiens entusiasmerande 
fältrop: »Proletärer i aHa land, förenen 
Eder!» 

Skulle icke den kristna världsmis
sionen - ja, varför icke hela kristen
heten i vår tid kunna förena sig om det 
gemensamma fäl tropet : »Kristna brö
der i alla land} fören en Eder! » Det! 
gäller varken mer eller mindre än att 
göra alla folk till hans lärjungar. Det 
gäller lydnaden för Konungens befall
ning. Det gäller världserövringen, som 
han uppdragit åt oss att fullgöra. All 
räddhåga måste försvinna inför detta 
maktbud och Jesu löfte att vara med 
oss i den stora gärningen. All kyrko
poli tik, som endast har det egna sam
fundets befästande i sikte, all t häv
dande av egna specialmeningar, huru 
goda de än kunna vara i och för sig, 
måste sättas i andra rummet inför detta 
stora, detta enda, detta gemensamma, 
som Jesus Kristus anförtrott åt sina 
lärjungar att i samfälld gärning utföra. 
Vi fråga åter: .När skall den dagen kom
ma, då Kristi lärjungar över all värl
den och i alla kyrkor och samfund låta 
det bli allvar med lydnaden för Mäs
tarens stora enhetsbud och enhetsbön ? 
Ty endast på den vägen skall den krist
na församlingen kunna fullgöra sitt 
uppdrag. Men på den vägen är segern 
given. Här om någonsin gäller det tro
heten, här gäller det lydnaden. Det gick 
liksom genom hela Holsbybrunnskur
sen denna Mästarens fråga och alla kän
de den: Var finnas i min lärjungahop 
de som verkjligen taga mina ord på 
allvar, de som dela mina böner och för
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stå mitt hjärtas längtan? JvIästaren ta
lade ett mycket tydligt språk und·er des
sa dagar. Skall han finna gensvar? 

Vår tid är icke lik gångna tider 
åtminstone icke lik de senast gångna 
två eller tre mansåldrarna. En sådan 
känsla av ovisshet inför det komman
de, som utmärker vår tid, har icke 
förut gjort sig gällande bland männi
skorna. Vi stå i ett tidsläge, som är 
utan motstycke i hela den kristna kyr
kans historia. Vi veta icke vad som 
kommer att ske, men vi kunna tryggt sä
ga, att d·et gäller både den kristna för
samlingens och den kristna kulturens 
existens. Inför denna gigantiska kamp 
bliva åtminstone de kyrkopolitiska stri
derna av underordnad betydelse. Det 
blir klart för oss, eller borde vara klart 
för oss, att huru rätt vi än kunna anse 
oss ha inom de olika grupperna och kyr
korna i fråga om våra speciella och 
s'insemellan skiljaktiga åsikter, så är 
det icke detta striden nu gäller, utan 
nu gäller den Gudsordet, den gäller 
kristendomen själv och hela den krist
na församlingens existens. Inför detta 
förhållande är frågan helt enkelt den, 
om vi äro starka nog för den kamp som 
stundar och inför de uppgifter, som vi 
snart nog komma att ställas inför. Ju 
hårdare tiderna bli för Guds folk på 
jorden, desto viktigare måste trosge
menskapen framträda såsom det över 
all åsiktsgemenskap sammanhål!ande 
bandet. Men denna trosgemenskap dri
ver först och främst till en allt innerli
gare gemenskap med honom, som är 
huvudet för församlingskroppen, Jesus 
Kristus. Är gemenskapen med honom 
vad den bör vara, så dragas vi alla ock
så tillsammans i andlig enhet med var
andra. Detta sker i samma mån som vi 
»i kärlek i alla stycken växa upp till 
honom som är huvudet». I samma mån 
bli också Kristi tankar våra tankar och 
hans böner våra böner. Detta gäller 
framförallt världserövraretanken och 
enhet'stanken. Vi glida annars så oer
hört lätt ned i en mer eller mindre själv,. 
belåten samling kring våra special-
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åsikter, men i den mån denna samling 
blir huvudsaken för oss, avlägsna vi 
oss från den gemensamma samlingen 
kring Kristus. Livet är mer än teorien. 
Kristus är mer än våra uppfattningar 
om honom. Blir Kristus och hans vilja 
det . största för oss - blir detta a och 
o - så få våra specialåsikter och verk· 
samhetsprinciper också det värde, som 
dem tillkommer. "Wien hela saken flyt
tas upp på ett högre plan - på Kris.. 
tusplanet - och så får hela gemenska
pen en fast och andlig grund. 

Då blir det också klart, att vad som 
delar upp Kristi lärjungar i olika kyr. 
kor och riktningar icke är den frälsan
de tron eller förutsättningen för livet 
i Guds gemenskap, icke heller är det 
arbetet i Kristi tjänst eller det större 
eller mindre nitet i detta arbete. Det är 
icke heller lydnadssinnet i förhållande 
till Jesu bud eller troheten mot honom. 
Ty detta lydnadssinne och denna trohet 
finnes inom alla kristna samfund och 
kyrkor. Och Kristus själv har visat 
att han trives gott även hos sinsemel
lan olika kyrkor och välsignar dem med 
sin närvaro. Borde icke detta lända oss 
alla till lärdom och eftertanke? Det som 
med Kristi lärjungars tillåtelse skiljer 
dem själva från varandra är bisaker. 
icke huvudsaken. 

Huvudsaken, centralpunkten, sam
lingspunkten är Kristus. I honom och 
omkring honom borde vi nu alla mötas 
i endräkt och samförstånd och i ett 
klart uppsåt att hjälpa varandra och 
samverka med varandra i den stora 
uppgift han givit oss. Denna enhet i 
liv och lydnad tog sig ett skönt och till
talande uttryck i den gemensamma natt
vardsgudstjänst, som hölls vid mis
sionskursen i Holsbybrunn. Denna 
gudstjänst var icke blott en manifesta
tion av Jesu lärjungars enhet i Kristus, 
den var ock en djupgående och för alla 
oförglömlig upplevelse av denna enhet. 

J. E. Lundahl. 
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Ett bibelstudium. 

På begäran införes, med början i 
detta nummer av vår tidning, det bibel
studium, som under ledning av mis
sionsföreståndare Martin Linden hölls 
vid »veckan» i Sivar. 

Familjenytt. 
At missionärsparet Jl![argaret och 

TVille Bergling föddes den 17 sept. en 
flicka och åt missionärsparet H anna 
och Selfrid Eriksson den 23 sept. en 
gosse, som fått namnet )11afs Olof 
Torgil. 

Vi ti llönska båda familjerna rik väl
signelse och lycka. 

Bönemöten för S. M. K. 

Även detta nummer av vår tid
ning vilja vi påminna om och inbjuda 
till bönestunderna för S. M. K. De 
hållas på Svenska :Missionens i Kina 
~ipedition, Drottninggatan 55, varje 
tisdag Id. 7)30 e. 111.. samt varje fredag 
kl. 2 e. m. 

Varmt välkomna! 

KinaIänkarna i Stockholm 
samlas på S. :M. K:s expedition tors
dagen den 22 oktober kl. 7)30 e. m. 
Var och en bör medtaga kaffebröd för 
eget behov. Varmt välkomna! 

Försäljning för S. M. K. 
Den årliga försäljning för Svenska 

1f~issionen i Kina, som anordnas a v 
våra syföreningar i Stockholm, plane
ras i år till torsdagen del'l- 3 dec. Lokal 
blir K. F. U. ~H.) Birger Jarlsgatan 
35 (ingång från Snickarbacken), och 
VI bedja att få anbefalla försälj
ningen åt missionsvännernas håg
komst. Vi hoppas, att »KinaJänkarna» 
ä ven i år kunna ha ett eget bord, och 
gåvor härför såväl som till de övriga 
försäljningsborden mottagas med stor 
tacksamhet. Må försäljningen också 
ihågkommas i förbön! 
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"Hans Stjärna i Östern." 
Svenska Missionens i Kina illustre

rade missionskalender »Hans Stjärna 
i Östern» föreligger snart färdig att 
expedieras, och r-ekvisitioner motta
gas tacksamt på Svenska 1!(issionens 
i Kina exp., Drottninggatan 55, 
Stockholm. Priset är för häft. ex. kr. 
2: -; kart. kr. 2: So och klotb. kr. 
3: So. Då minst S ex. rekvireras läm
nas 25 % rabatt, men köparen skall 
betala frakt och omsättningsskatt. 

Må tidningens läsare hjälpa oss att 
få upplagan slutsåld! 

Inackordering på Missionshemmet. 
Gäster mottagas för längre eller 

kortar-e tid på Missionshemmet i 
Duvbo. Närmare upplysningar lämnas 
av husmodern: Fröken Lisa Lund

'berg, adr. Missionshemmet Duvbo, 
S 'undbyberg 2. Tel. 2820 I3. 

Postförsändelser till Kina. 
bet svenska postverket mottager 

vanlig post) som är avsedd att beford
ras till Kina. Däremot mottages icke 
nu luftpost adresserad till detta land. 
Av de senaste breven från fältet synes 
också framgå, att åtmlnstone en del 
av breven och korsbandsförsändelser
na till våra missionärer gått fram. Må 
detta bli oss alla en uppmuntran till 
brevskrivning! Våra kära på mis
sionsfältet behöva den uppmuntran, 
som kommer dem till del, om vi hör
samma uppmaningen: Bedjen för 
missionärerna och skriven till dem! 

En förfrågan har framställts om vi 
kunna sända medel till Kina, och vi 
vilja därför meddela, att möjligheter 
härför alltfort finnas. Vi ha nyligen 
kunnat sända ett belopp och hoppas att 
snart åter ha något att sända. 

Senaste nytt från Kina. 
Postgången mellan oss och missio

närerna på fäl tet är under denna oros
tid oregelbunden och långsam. Ibland 
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går det ' en lång tid, utan att' vi få hö
ra något från dem. Nu ha vi emeller
tid haft brev från våra missionärer 
både i Shansi, Shensi och Honan, och 
det är ' oss en stor glädje att få med
dela utdrag ur dessa brev. 

Först anlände ett meddelande från 
missionär Johannes Aspberg till mis
sionssekreterare Bergling, och det var 
daterat den 16 juni 1942. Han skrev 
bl. a.: »Här må vi alla bra. Vi ha inte 
haft någon värme att tala om än. Och 
lugnare än på länge är det nu. Vi ha inte 
haft något anfall från luiten sen i vå
ras. - - Gösta Goes har nu flyttat 
till Mienchih , då han blivit stations
föreståndare där vid senaste arbets
utskottssammanträdet. - Gerda Car
len är mycket bättre efter den behand
ling, som hon fått aven utländsk lä
kare. - - Här ha vi haft en vec
kas regn, som skadat vetet en hel del. 
Priserna gå bara upp. Men vi ha hit
tills fått allt vad vi behövt i matväg. 
- - Vi ha bara fyra evangelister 
kvar i Honan, som få lön av Missio
nen. De andra ha övertagits av för
samlingen så när som på en. - - Jag 
är nu stationsföreståndare i Sinan
hsien, och det är bekymmersamt med 
ekonomien för Maria Petterssons I 

barnhem. Över ISO skola där ha mat 
dagligen. - - Hjärtliga hälsningar 
från oss alla!» 

* 

Något senare kom ett brev från 
. föreståndaren på fältet, missionär 
Carl F. Blom, skrivet så sent som den 
2 juli i år. Han berättar först om 
brev, som de skrivit och avsänt men 
fått tillbaka, samt om brev från hem
landet, som nått dem på fältet. Han 
fortsätter sedan med bl. a. följande 
meddelanden: »Estrid Sjöström är nu 
på god väg att bli stark igen. Hon och 
Dagny Nordgren ha varit längst vid 
kusten. Senare reste också Lisa Gus
tafsson dit, och Runa Hägg följde med 
henne. Lisa G. opererades för något 

över tre veckor sedan, men är nu på 
god väg att återfå sina krafter. - 

Av oss på denna del av fältet är det 
blott Ake Haglund, som varit illa sjuk 
(malaria) , men vi kunde sända honom 
en av läkarna härifrån, så att han fick 
hjälp och Frances lättnad i sitt arbe
te. De ha det ej så bekvämt därute i 
det lånta huset i förstaden, men å 
andra sidan ha de större rörelsefrihet 
nu, än då de bodde på stationen, och 
Ake kan t. o. m. göra besök ute i 
byarna runt omkring för att hälsa på 
de troende. Det är också lättare för de 
kristna i allmänhet och ledarna att 
samlas där. De ha nyss haft ett sam
manträde, då det ordnats beträffande 
arbetet på .landsbygden, bibelkurser, 
dopkurser o. s. v. Gerda Carlens förra 
bostad ha vi lyckats att få behålla för 
arbetet, men kapellområdet med skol
'lägenheterna äro upptagna. Emeller
tid kunna nu arbetarna där också röra 
sig fritt i stad och på landsbygd, så att 
vi äro tacksamma. De andra två 
distriktens arbete ledes också helt av 
de infödda, och vi ha ej förstått, att 
de mött något hinder. På landsbyg
den är det mest samlingar för bibel
studier, en eller flera veckor, eller le
darnas möten för bön och överlägg
ning. Så är det även i detta distrikt. 

Här har en längre tid pågått en rö
relse för att bilda en förening av alla 
de olika kyrkorna i landet. Rörelsen 
går uppifrån, och en avdelning har bil
dats för denna provins. Nu skuI':e här 
bildas en underavdelning för detta 
»län», om man kan kalla det så, be
stående av de olika distriktens försam
lingar, innefattande vårt presbyte
rium samt de andra församlingarna i 
angränsande distrikt och även adven
tister och 'den sanna Jesus-församling
en'. Det är ännu inte genomfört, men 
torde nog snart ske. Vår egen organisa
tion kvarstår för oss i vårt presbyte
rium, och sammanslutningen berör ej 
trosåskådning eller verksamhet. :NIe
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ningen är blott, att det skall finnas ett 
gemensamt organ, ' genom vilket rege
ringen kan kontrollera, att allt sker i 
laga ordnIng; så säges det.» 

* 

Slutligen har det också kommit ett 
brev från missionär Nils Styrelius, 
avsänt den 16 sistlidne juni månad. 
Ur detta brev göra vi följande utdrag: 
»Vi ha just" haJt Arne Bendtz här 
några dagar. Han reste idag till Sian
fu för att besöka tandläkare. Ebba 
Viden reste idag till Tali för att så 
småningom tillsammans med Ingeborg 
Ackzell resa till momsterberget för 
några veckor, om de få det, vilket dock 
ännu är ovisst. Alla syskonen må bra. 
De komma att tillbringa sommaren på 
stationerna. Ingen lämplig sommar
plats finnes inom räckhåll, och resor
na äro oerhört dyra. Ebba betalade 
idag 50 dollar för en ricksha till Tali. 
En vanlig kärra skulle ha kostat 
100: -. Om några dagar börja våra 
nio sommarkurser, ' vardera en vecka 
på olika ställen i detta, det södra, pres
byteriet. Idag ha vi för ovanlighetens 
skull ej hört eller sett några mekanis
ka fåglar. Annars 'ingår det som en 
daglig upplevelse. - - Så ledsamt 
om S. M. K. ej ska få ha 'veckor' på 
Mauritzberg nu, sedan Fru Lindmark 
fått hembud. Herren skall väl dock 
bereda någon annan lämplig plats. Må 
Ni få mycken välsignelse, då Ni sam
las! 'Herren är kon ung', 'regerar' he
ter det i den engelska bibeln. - Just 
nu komma 'fåglarna'. Varningsskot
ten avfyrades just nu. Man måste ha 
en portfö.1j med de viktigaste pappe
ren, kontrakt och räkenskapsböcker, 
som man kan ta med sig, då bullret 
från flygmaskinerna blir hörbart. ----.., 
- Bästa hälsningar! Herren give både 

. Er och oss en god sommar och bevare 
pss från allt ont!» 

"Var ej oroliga!" 

. (Utdrag ur privatbrev till hemmet.)' 

Sinanhsien 16/6 1.942 . 

Innerligt tack för telegram och för 
två flygbrev, ett sänt 22 dec. och ett i 
febr. 42. Så kärt att få dem. Det var 
alltför mycket att Ni sände telegram. 
Innerligt tack ! Jag sände brev till A~ 
i början av maj. Hoppas Ni fått det. 
Hoppas att Ni alla må bra! Må Gud 
rikligen välsigna Er alla med stor nåd 
och kraft! Var ej oroliga för mig! Jag 
mår bra, och har allt vad jag behö
ver. Jag är bättre, men ryggen är svag. 
Det är dock inget att fästa sig vid. J ag 
har mera järnmedicin, som jag skall ta. 
Jag har haft en skön vinter. Och jag är 
så tacksam för att jag i vinter, d. v. s 
till och med början av juni, fick klar2J. 
det mesta av min sista språkexamen.. 
Jag har bara kinesisk historia, skriven 
på engelska 105 sid., kvar. Men jag 
skall vänta att lära den till senare. Ja, 
prisa Gud med mig, som så hjälpt mig 
genom språkexamina ! 

Skolorna sluta om två veckor. Och 
sen blir det väl en kort, 10 dagars bi
belkurs för skolbarn. Under veteskör

. den hade jag skolbarn i en bibelkurs .. 
Roligt. Här pågår arbetet som vanligt. 
Det är inget nytt. Jag är så glad över' 
alla barnen i skolan, ty de tycka det är' 
så roligt med kristendom. Jag har myc
ket planscher, och för de mindre bar
nen skriver jag själv på tavlan. Varje 
söndag är jag ansvarig för barnen hela. 
dagen. O, vad de hade roligt i sön-· 
dags em. i floden, då de badade och 
lekte där! J ag badar vid vår kvarn~ 
Vattnet är friskt och svalt, så man: 
blir mycket uppfriskad, och det är 
svalt och gott vid floden även heta da
gar. 

Vi ha just främmande här. Det är fy
ra svensk-amerikanska damer och 
Maja Lundmark. De resa nu på mor
gonen. NIaja L. kommer för att bo här 
ett slag i sommar, men Ella Dahle 
stannar i ~1ienchih. I dag skall en av 
flickorna i barnhemmet gifta sig med' 

http:portf�.1j
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en järnvägstjänsteman. Fyra av flic
korna utexamineras som lärarinnor om 
två, tre veckor, och tretton sluta folk
skolan nu . Vi ha det svårt med pengar 
för barnhemmet. Allting är så gruvligt 
dyrt, och vi äro 160 personer, som sko
la ha mat. Vi hoppas och be att Gud 
skall gripa in, ty svårigheterna äro 
stora. Gud förmår. Hälsa dem på expe
di tionen från :Maria Pettersson och 
mig samt alla barnen! Och be dem 
tacka alla vänner, som bedja och offra 
för barnhemmet! Hälsa alla vänner så 
varmt från mig och tacka för alla kär
kksfulla förböner ! Ja, hälsa alla, alla 
så innerligt! Ps. 84. Vi behöva ej fruk~ 
ta_; vi få vila i Gud, tackande och lo
vande Honom. 

-Astrid Håkansson. 

Svårigheterna ha fått bliva till väl
signelse. 

Pucheng, She. China den 25 maj 
• 1942 . 

Kära förebedjande vänner! 

Frid från honom, som var, som är 
och som kommer! 

För en och en halv månad sedan sän~ 
de jag ett flygbrev från provinshuvud
staden Siking, som jag besökte för tand
vård och där jag stannade en vecka. Hop
pas Ni fått det. Mina kamrater, som 
då alla voro mer eller mindre klena. äro 
nu alla friska. Jag har fått vara frisk 
utom två-tre månader i fjol sommar, 
då min mage var så dålig. Blev, Gud 
var lov, helad vid vårt höstmöte som 
svar på bön och har kunnat vara ute 
på kurser och bybesök hela tiden sedan 
kinesiska nyåret. Det har varit en myc
ket ansträngande tid, helst som jag ej 
kunnat ha bibelkvinna med, då de varit 
upptagna på andra håll. 

Vi -ha haft stormöten på sju bistatio
ner i vår, och de ha varit ovanligt rika 
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och givande. Våra medarbetare ha fått 
särskild nåd att frambära ett rikt evan
gelium. Under Andens smörjelse och, 
bönens kraft ha de fått predika och le
da rådplägningarna, och vi ha suttit 
där häpna och bara kunnat prisa Gud' 
för att våra mångåriga böner om att 
de infödda måtte bli vuxna och vilja 
bära bördor besvarats. Faktum är, att 
de svårigheter, som under det senaste
året varit rådande ekonomiskt, ha fått 
bliva församlingen till oändlig välsig
nelse. Kineserna ha villigt och glatt 
trätt in under ansvaret , som följ t av 
dessa förhållanden. HJälp oss nu bed
ja, att allt »det godhetens uppsåt», soml 
kommi t till synes denna tid, måtte i 
fortsättningen kunna fullföljas! Bedjen
särskilt med oss för två av våra evan
gelister, Ma och Uei, att de och våra 
tre trogna, utgivande bibelkvinnor, som 
äro självunderhållande, frånsett litet 
som de fått av kineserna, alltfort måt
te bevaras i ödmjukhet och användbar-
het för Gud! 

Att vi alltfort så här fritt och ostört 
få arbeta och resa omkring i Shensr 
och Honan samt att vi få se verket 
krönas med framgång är säkert svar
på de böner många av Eder, kära vän
ner, uppsända därhemma. Varmt och 
innerligt tack därför! 

Hoppas att några av våra brev hem 
leta sig fram, så att ni också få anled
ning att prisa Herren för bönesvar och 
därmed ära och glädja honom! 

Vi äro tacksamma, att vi fått vara. 
någorlunda fredade för oro i luften un
der den senaste tiden. Vad framtiden
bär i sitt sköte vet man ju ej. Somliga 
missionärer i provinsen ha gjort i ord
ning en liten låda med yllekläder m. m. ~ 
och några ha redan sänt det till Kansut 
i händelse det skulle bli nödvändigt att 
hastigt fly härifrån. De ha också be
stämt till vilka stationer, de skola ta 
sin tillflykt. Ä ven vi i vår mission ha_ 
fått meddelande härom, och vi ha er-
bjudi ts att bosätta oss i en viss stad, om 
vi så önska. Inga åtgärder ha emeller
tid hittills företagits, men Missionens. 
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ledning härute har gIvIt va rje enskild 
missionär frihet att handla efter Her
rens ledning för var och en personli
gen. Bed angående denna sak! 

Så vitt vi veta, äro alla kamraterna 
Shensi och Honan friska. Från Shan

si höra vi så sällan. De fl esta torde bli 
kvar på sina stationer under somma
ren, fast det är hett. De behöva sär
'skild förbön. Jag hoppas få vara i 
Huachow distrikt såsom i fjol som-

En kineskvinna. 

mar, där det ej är så hett som här. Där 
är så vackert vid bergets fot, ståtliga 
bambulundar och en stor bäck, där man 
kan bada, Dm man kan skydda sig för 
nyfikna. Det är bara så dåligt med bo
städer, att man kan ej inbjuda någon 
kamrat dit. Man måste ju också leva på 
kinesföda hela tiden. Bed att jag ej må 
ta skada därav! Det är svar på bön, att 
jag kunnat uthärda detta levnadssätt 
·dessa 2-3 år, som jag nu varit ute i 
distriktsarbete, sedan jag kom åter, 
men det ·tar verkligen på en. Det se

naste bybesöket tog särskilt · på både 
kropps- och själskrafter. Det berodde 
ej blott på de ansträngande vandring
arna »över berg och djupa dalar » med 
tung packning, då det nu under bråds
kande veteskörd är omöjligt leja bä
rare. Att hyra vagn är för dyrt nu
mera. Mest berodde det på att många 
av de gamla troende i det distriktet be
reda oss mycken smärta. En del av dem 
kommo med under nödtiden av orena 
bevekelsegrunder och måste nog ute
slutas om ej Herren får förändr a dem. 
Bed för dessa! 

Vårskörden är rätt bra i dessa trak
ter. Den andliga skörden har visat sig 
i rätt många dop här i Shensi. I Ho
nan vet jag inte hur vårmötena varit. 
Vi prisa Herren, att ni troget hålla ut 
med oss i gemensamt värv, och vi ned
bedja dagligen rik välsignelse över 
Eder alla. Med hjärtliga hälsningar 
från kamraterna och Eder tacksamt till
givna. 

Hanna Wang. 

A V liden missionsvän. 

Fröken Emtna Landegren, Duvbo, 
har fått hemöud. Under en lång följd 
av år har hennes varma kärlek Dch ni t
älskan för Herrens sak vari t en upp
muntran i arbetet. Det var särskilt 
barnhemsverksamheten i Sinan, som 
Herren lagt på hennes hjärta. I vår lilla 
syförening, Ljusgl.imten, har hon fått 
göra en rik insats. De första åren ar
betade hon vid sidan av sin likasin
nade syster, fru . Ellen Berg, SDm för 
några år sedan avled. Det känns tomt, 
när sådana vänner lämna den lilla ska
ran. Men Herren, som giver DSS våra 
medarbetare, förmår att fylla tomrum
men. Må det vara ett böneämnef Frid 
över det lj usa minnet! 

»Den mig tjänar, honom skall min 
Fader ära.» 

G. (J. 



211 lO okt. 1942 SINIMS LAND 

John Darroch. 

Enligt »The Chinese Recorder» för 
november I94I, som just kommit oss 
tillhanda, liar doktor JOh11, Darroch nu 
slutat sitt jordeliv. Han var en av 
missionsföreståndare Folkes goda vän
ner, och han har gjort en värdefull in
sats i arbetet för spridande av evan

hava besökt under den gångna vintern.» 
- Han var i sanning en flitig arbetare, 
som outtröttligt ägnade sig åt sin upp
gift och gjorde det bästa av samman
träffanden på vägar och stigar såväl 
som a v besök i byar och städer. 

I ett brev från Liuan berättar han om 
ett sammanträffande med en omvänd 
kines, som förut tillverkat avgudar. 

D:r Darroch och missionsföreståndare Folke, vid den 
sistnå'mndes sista besök i Kina. 

geli um i Kina. Vi införa därför här
med något om hans liv i vår tidning. 

John Darroch var stålsmed, innan 
han år I 887, samma år som Erik F 01

ke, reste som missionär till Kina. Han 
kom från MotherweIl i Skottland och 
var en av de hundra nya missionärer, 
som sagda år utsändes av Kina 1n
landsmissionen. Under sin första tid 
som missionär företog han mycket Yid
sträckta resor i den del av provinsen 
Anhwei, som ligger norr om floden 
Yang-tse. I ett brev skrivet våren I894 
berättar han följande om sitt arhete: 
»Våra r-esor äro nu slut för denna sä
songen. Det finns knappast en by, be
lägen på mindre än 200 li's avstånd 
(ro sv. mil) från Liuan, som vi icke 

Denne var en begåvad artist och hade 
råkat i svår fattigdom, emedan han för 
Kristi skull lämnat sin förutvarande 
sysselsättning och ej lyckats finna nå
got annat levebröd. Darroch föreslog, 
att han skulle måla en serie illustratio
ner till liknelsen om den förlorade so
nen, och på detta sätt tillkom de åtta 
tavlor, som under så många år hade 
hed·ersplatsen i tusentals kristna hem 
i Kina och som har gett anledning till 
ctaliga predikningar utan tillfälle till 
förberedelse. Under senare år ha mån
ga kristna artister målat illustrationer 
till evangeliets innehåll, men då fanns 
knappast några tavlor mer än dessa, 
som tillkommo genom Darrochs initia
tiv, och de lunnos till salu hos de flesta 
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kolportörer och gatukapellspredikan
ter. 

Genom ihardiga studier blev John 
Darroch allt mer och mer hemmastadd 
i det kinesiska språket och utvecklade 
sin stora litterära begåvning. D:r Ti
mothy Richards riktade därför våren 
1902 . till honom en kall else till arbete 
i'nom Sällskapet för utbredande av 
Kristlig Kunskap. Denna kallelse kom, 
då hans fru led av ohälsa och fortsatt 
arbete i det inre av Kina därför var 
omöjliggjort. Han besvarade därför 
kallelsen jakande . och begärde utträde 
ur Kina Inlandsmissionen, som han in
nerligt älskade. I sin utträdesansökan 
skrev han, att han aldrig varit lyck
ligare i gemenskapen med nyssnämnda 
mission, aldrig mera i samstämmighet 
med dess principer än nu, men att han 
på samma gång var övertygad om att 
kallelsen till att utföra litterärt arbe
te var i överensstämmelse med Guds vil
ja. Med uppriktigt beklagande bevilja
de Kina Inlandsmissionen hans ansö
kan om utträde, och Darroch har från 
denna tid ägnat sig åt litterärt arbete. 

I en predikan yttrade d:r Darroch 
en gång: »Det finns två sätt att över
vinna svårigheter. Det ena' sättet är att 
ha andra till att övervinna dem; det 
andra är att själv taga itu med dem. 
Om du själv tar upp kampen, blir den 
kanske svår, men under det att du 
kämpar, samlar du kraft, och svårighe
ten övervinnes till slut. Du har då lyc
kats att övervinna svårigheten, men du 
har också gjort något mera: Då du 
övervunnit svårigheten har du sam,ti
digt vunnit styrka Mt övervinna lik
nande svårigheter. » - De orden äro 
något utmärkande för Darroch och ha 
bevisat sig vara sanna genom hans er
farenheter. Må de bli till hjälp för oss, 
liksom de blevo till hjälp för åtminsto
ne en av dem, som hörde d:r Darrochs 
predikan! 

(Övers. och bearb. aV,l\1. L.) 
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När meningen klarnar. 

Under en svår sjukdomstid skrev 
Martin Luther ett ord, som i all sin 
korthet säger oss något om, huru en 
kristen människa bör se på sitt lidande 
och kämpa sig igenom det »Varför? », 
som nästan alltid hör de svåra tiderna 
till. 

Luther skrev så: »Det är med Vår 
Herre som med en boktryckare, som sät
ter bokstäverna baklänges, så att vi 
icke här kunna läsa dem. Men när de 
en gång i det tillkOlumande livet bli av
tryckta, skola vi kunna läsa dem klart 
och fullt ut förstå deras mening. Men 
till dess böra vi väpna oss med tåla
mod. 

* 
De protestantiska :församlingarna 

Belgien. 

präglas för närvarande enligt ett 
schweiziskt missionsblad av ett starkt 
andligt uppvaknande, särskilt bland 
ungdomen. Gripande ungdomsguds
tjänster hållas, där ungdomen bekänt 
sig vilja i liv och död hålla sig till den 
apostoliska tron och arbeta fö'r evange
liets seger. Ofta komma krigsfångar 
och begära ett Nya testamente. 

* 
Tysk-evangelisk bibelvecka. 

En bibelvecka har hållits i omkring 
3.000 av församlingarna inom den tys
ka evangeliska kyrkan. Ett genomgå
ende tema för veckan hade uppställts 
och var märkligt såtillvida, att det var 
av ekumenisk karaktär och berörd<! 
frågan om bönens gemenskap mellan 
alla kristna världen över. Trots pres
sande arbete kommo varje kväll under ' 
veckan tusentals människor samman 
för att delta de anordnade samman
komsterna. 

* 
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Ny missionssekreterare Helgelse
förbundet. 

Redaktör Christian Jersild har valts 
ti11 missionssekreterare i Helgelseför
bundet efter missionär Gustaf Fredberg, 
som vid nyåret avgår från denna be
fattning. Hr Jersild är dessutom sek
reterare i Helgelseförbundets styrelse 
och bi trädande redaktör för dess tid
ningsorga,n »Trons segrar» samt säll
skapets kassör. Förbundet har ett 70 

'tal missionärer i aktiv tjänst på mis
sionsfälten i Kina och Sydafrika. För
bundets ordförande är disponent C. E. 
Johansson, Skövde. 

* 
Dövstumsmissionär anställes av bap

tistsamfundet. 

Fröken Sonja Lindberg, Flisby, har 
av Svenska baptistsamfundet anställts 
för kristlig verksamhet bland vårt lands 
dövstumma. Fröken Lindberg är själv 
född av dövstumma föräldrar och har 
sålunda redan från barndomen förts i 
kontakt med denna tysta värld. Redan 
härigenom och genom sin övriga ut
rustning har hon synnerligen stora för
utsättningar för den uppgift hon nn in
trätt i. 

* 
Svenska järnvägsmissionen, 
sammanslutningen av kristna ]arnvägs
män, har den 14-16 aug. hållit sitt 
årsmöte i Malmö. Järnvägsmän från 
hela landet ha del tagi t i mötet, som 
.letts av förbundets ordförande, över
banmästare Harry Genborg, Stockholm, 
och vid de offentliga sammankomster
na i samband med årsmötet ha ett fler
tal järnvägsmän predikat i stadens oli
ka gudstjänstlokaler. Det är framför 
allt tvenne principer, som varit grund
läggande och bärande för järnvägsmis
sionens verksamhet. Den ena är allians
'principen, i det att personer från alla 
l([istna samfund och verksamhetsgrup
·per samlas till inbördes gemenskap och 
uppbyggelse vid järnvägsmissionens 
möten. Vid dessa existera inga titlar 
.eller grader. Inga uniformer förekom-
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ma. Alla äro bröder, och det som 
förenar alla är tron på Kristus och 
brödrakärleken. Den andra principen är 
att konferenserna bjuda på enkel lek
mannapredikan. Medlemmarna i för
bundet svara själva för predikoverk
samheten vid sommarrnötena. Sedan 
1920 har man även en egen sångkör, 
som medverkar vid konferenserna och 
även anordnar egna sånggudstjänster. 
Likaså har man stråkorkester och blås
orkester. 

* 
Flera viktiga poster inom Frälsnings

armen 

ha i daga.rna erhållit nya innehavare, 
närmast med anledning av att hittills
varande krigsskolechefen , överstelöjt
nant Gustaf Friberg, efter uppnådd 
pensionsålder avgått med pension. Till 
chef för krigsskolan har utnämnts över
stelöjtnant Herman Larsson, som senast 

. varit chef för manliga sociala arbetet. 
Till hr Larssons efterträdare har ut
nämnts överstelöjtnant Oscar Frid
ström, senast divisionschef i Smålands 
division. 

* 
Kristet studentmöte i Jönköping. 

Den 11-19 augusti har Sveriges 
evangeliska studentförbund hållit ett av 
omkring 175 studenter och gymnasister 
besökt möte i Jönköping. Mötet är ett 
av de »studentmöten på biblisk grund», 
som under många år hållits på som
rarna och som vari t gemensamma för 
de nordiska länderna, men i år har på 
grund av tidsläget blott svenskar kun
nat delta. Mötets ledare var lektor 
Sven Lodin, som också är ordförande i 
studentförbundet. Prosten Uhro Mu
roma, Helsingfors, har deltagit i mötet 
med föredrag, och i övrigt ha rektor 
Lage Eklöv, pastor Joh. Hagner, rek
tor David Hedegård och komminister 
Bo Giertz m. fl. medverkat i konferen
sen. Vid inledningsmötef hälsades del
tagarna å Jönköpings stads vägnar av 
borgmästare Dahlbäck och kontrakts
prosten O. Ödquist. 
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REDOVISNING 

för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under sept. 1942. 

Allmänna miss!onsmedel. 

1037. 	A. N ... Bjärnum, till H. \i\!angs 
underh. 2~: -, till Elna Le
nells d:020: - ............ 

1038. N. H. Värnamo ............ 
1039. 1. B., Duvbo, till »Herrens . 

verk» ...... 1. • • • • • • • • • • • •• 

1040. M. N., Virserum ....... . ... 
1041.]. T.,. Sthlm, »till minne av 

kand. Bengt Heurlin» ...... 
'1042. A. H., Grycksbo, »blommor 

på Ossies grav 1/9» ........ 
1043. L. B., Björköby, »Huldas 

minne» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1044. 	A. G., Norredsbyn, »tack för 

bönhörelse», till Runa Häggs 

110:
15:

28:
25:

50:

10:

5 : 

underh. .. ................ 100:
1045. Gamla syfören. i Grebo ..... 
1046. L. O., Tinaby, »tackoffer» .. 
1048. 1.' ]., Robertsfors . . . . . . . .. 
1049. E. G., Ängelholm ........... 
1051. »En länk» ...... " ., .. .... 
1052. N. W., Sthlm, »e tt tackoffer 

och en åminnelse, från en av 
S. M. K:s gamla vänner» . .. 

1,053. »Onämnd » . . . . . . . . . . . . . .. 
1055. E. S., Strömstad .......... 
1056. A-a, till Arvid Hjärtbergs 

underh., 31/8 .............. 

1057. K. S., Vinslöv, »Ät Her

ren» ...................... 
1058. G. L »till Mors minne», gm 

D. B....................... 
1059. M. B., Hjo ................ 
1060. K.F.U..M., Örebro, till M. 

Ringbergs underh. .......... 


100:
ör): 
10: 
17: 14. 
30: 

Hl:
15: 
15: 

10:

25:

50:
2[}O: 

250:
1061. »Margits minne 10/~)" ..... HJOO:
1062. 	E. L Boden, till Joh. Asp

bergs underh. .............. 
H163 b O. S., Sparbössemedel ..... 
1064. A. o. C. A. D. B., Sthlm '" 
1067. »Missionsvän », Mullsjö, gm. 

VV. B., Kortebo ............. 
1068. »Det kommer ovanifrån», gm. 

A. B.; Skelleftd ............ 
1069. »Del av tionde», gm d:o .... 
1070. »Ett tack till min Fader», gm 

d:o 
10"71. »L.» ..................... . 
1072. M. H., Magra ........... . 
1074. 	»Tack för friden i mitt hjärta 

och för freden i vårt land .. . 
1075. M. R., Agunnaryd ........ . 
1076. »Tack till Herren för återvun

nen hälsa » ................ . 
1077. K.F.U.K., Kristianstad, till 

50:
10: - 

100:

10: 

42:
10:

10:
68:
75:

10:
40: 

10 : 

Ida Söderbergs underh . . .... 450:
1079. E. L., Cppsala,. till Lisa Gus

tafssons d: o . . . . . . . . . . . . . . . 25:
10S3, D:o, d:o, resebidrag 10:
1081. Koll. i Hagmuren .......... 30:
1082. D:o i S. Missionshuset, Sö

derhamn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3D: 25 

1083. D:o i Betlehemskyrkan, Eds

byn .... . ................. 72:
1084. D:o i Vängsbro, Ova!låker . 25:
1085. D:o i Miss ionsh ., Hosjö ... 19: 20 

1086. H. H., Yttervik, »He rrens 


del», gm A. B., Skellefteå .. 50:
1087. V. O., Burön, gm d:o ..... . 20: " 
1088. G. o. E, N., Edsberg ...... . 200:
1092. Rännskärs »Bröder i Kristus » 5: 
1094 . lVI. A., Norredsbyn, till Runa 


Häggs underh. . . . . . . . . . . .. 50:
1095. 1. G., Leksand, till Gösta 


Goes d:o ................ 10D:
lOgG. C. N.; »av tacksamhet mot 


Gud». gm A. B., Skellefteå .. 1'0: 
1097. M. S., Jkpg, »et t litet tackof

fer» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10'0:
108S. »Onämnd, missionsvän i Öja» 50: ~ 

1101. Koll. vid Länksammandrag

ning, gm E. L., Umeå ...... 3'0:
1102. E. F., Herrljunga, »ett tack

offer» . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10:
1103. G. D., Skövde, i st. för blom


mor på F. G. Dahlbergs grav 

24 sept.» ..... ...... ....... 10:

11G4. Luleåkretsen . . . . . . . . . . . . .. 50:
1105. A. Å., Södertälje . ... ....... 10:
1106. Gkg, till F. o. Å. Haglunds 


underh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25: 
li07. B. o. K. L., Sthlm ......... 35:
11·09. K. G. ..................... 10:
1110. ]. S.; Sävar, »ett tack för vec

kan» ..................... 5: 
1111. Onämnd i Svensbyn, gm E. 


B., Alviken .............. . 12:
11Hl. A. O., Norderön ......... . 100:
1116. E. o. A. 1. Vv., S-m ....... . 30:
1117. M. L. A. . ................ . 5.0: 
1120. L. U., Sthlm ............... . 25:
1121. B. L. . ................... . 5: 
1122. »M ina födelsedagsblommor» 50:
1123. Sparbösserriedel fr. Ströms

borgs Vilohem . . . . . . . . . . .. 64: 25 

1124. A. o. P. ]., Vännäsby ....... 20:
1126. Resebidr. fr. Ö.H.K.U., 


Vetianda 30/8 . . . . . . . . . . .. 50:
1127 .. Koll. på soldathemmet, Ek

sjö 23/9 ................... 25:
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1129. 	Skillingaryds KristI. Ungd.
fören. . ..... '. . . . . . . . . . . . .. 50:

1130.. 	 M. N.) Virserum . . . . . . . .. 25:
1131. 	K.F.U.M.) Eskilstuna ...... 150.: 
1132. 	1. K., Linköping, till Ebba 

Videns underh. . . . . . . . . . . . . 10.: 
1133. 	»En droppe till det stora bt

hovet» .................... 5: 
1134. 	H. K.) Gbg. . . . . . . . . . . . . . .. 50: 
1135. 	»Onämnd, Ps. 39.: 8» ......... 3DD:
1136. 	Koll. o. Kaffepengar vid 

Länksammandr. i Värna 	 6/9 20.0:
1137. 	Koll. i Greb07/9 ........... 78: 25 

1138. 	D:o i Klippan 9/9 till Hanna 

Erikssons underh. . . . . . . .. 66: 50 

1139.D:o i Åstorp 11/9 .......... 45: 20 

1140.. 	 De Ungas syfören. o. pojkju

niorerna i Åstorp ........... 50:
1141. 	Offergåva fr. Länkarna 

Malmö 12/9 ............. 81: 10 

1142. 	Koll. i Ungdomsförbundet, 

d: o 13/9 . . . . . . . . . . . . . . . . .. 45: 60 

1143. H. o. H. T:s sparbössa ..... 4: 15 

1144. Koll. på K.F.D.K., lVIaimö 


14/9 ...................... 22:
1145. D:o i Ystad 16/9 .......... 37: 80 

1146. Kinaiänkarna, Lund, 17/9 till 


A. Håkanssons underh. 3D: 
1147. Kinakretsen, Lund, koll. 18/9 


till d:o ................... 50:
1148. Koll. på K.F. .K., Hbg, 20/9 100:
1149. D:o i Teckomatorp 21/9 .... 43: 44 

1150. D:o i Göteborg 23/9 ......... 125:
1151. D:o i Alingsås 24/9 ........ 130.: 50. 

1152. Brobacka :Missionsförsaml. . 75:
1153. Koll. i Broddetorps kyrka 27/9 75: 0.1 

1157. M. S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10.: 
1158. »En länk» . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:
1160. R. S.. Gbg ................. 20.0.: 

Kronor G,4J6: 39 


Särskilda ändamål. 

1036. 	A. D., Kristdala, till bibel
kv. underh. hos r. Ackzell .. 10.0:

10.47. 	 A. R., Malmö, till bibelkv. 
d: o hos Maria Pettersson 	 '" 150.: 

1053. 	Barnhemsvänner, Algarås, till 

d:os bamh. i Sinan, gm H. r. 10.: 

10.54. 	 r. A. 1V1., till 3 evang. underh . 300:
10.63 	 a A. A., Gäddviken, till Ing

rid Aspberg, att anv. efter 

gottf., gm E. ]., Boden ..... 50:

10.65. 	 M. B., Eksjö, till Elsie Berg
quist på födelsedagen, för d:o 25:

10.66. 	 A. O., till Maria Nvlin att 

anv. för arbetet i Yun~heng. 30.: 

1073. 	S. S., Hbg, till r. Söderberg 
att anv. en!. överensk. ...... li): 

10.78. 	 E. E., Sävsjö, till barnh. .... 10.: 
10.89. 	 G. o. E. N., Edsberg, till Ma

ria Pettersson, att anv. efter 

10.91. 	 ]. K., Duvbo, till d:o ....... 5: 
10.93. 	 A. B., d :0, till kvinnoverks. 


i Tali .................... 15:
10.99. 	 E. A., Vetianda, till lvIaria 

Petter ..;ons barnh. . . . . . . .. 2(}O:
11-00. 	 E. J, VetIanda, till Gerda 


Carlen att anv. enl. överensk. 30:
110.8. 	 N. P., »ett löfte till Herren », 


till Maria Petterssons barnh. 10.: 
1112, Barnhemsvänner, Älgarås, -till 


c1:0, 	 gm H . 1.. ............. 20.: 
1113. 	]. N., Kalmar, till d:o ....... 40.: 
1114. 	Barnmissionsfören. Hbg, till 

Sin-mei hos d:o lGD: -	 jul
gåva 	 5: - ........ ; ...... 10.5:

t118. 	M. Ö., Stocksund, till en 
skolgosses underh. i Barnh . . 100:

1119. 	L. U., Sthlm, till Maria 
Petterssons barnh. . . . . . . . . . 25:

1125. 	L. K., Klintemåla, till d:o .. 75:
1128. 	E. B.) till Lisa Gustafssons 

arbete ................... , 65: ~ 

1154.A. L., Malmö, till Astrid' 

Håkansson, att anv .i. efter 
gottf. .: .............. '.... 10.: 

1155. 	L. H., Lund, till. d:o ........ 50.: 
1156. 	Gm K.F.U.K.) Hbg, till Carl 

Blom, att anv. för missionä
rerna 	 i · Yuncheng ......• ,. flD:

1159. 	»En länk» till Barnh. ...... 5: -


Krcnor 1,615: 

Allmänna missionsmedel 6.,416: 39 

Särskilda ändamål 1,615: 

S:a under sept. mån. 1942 Kr. 8,031: 39 


M ed 	varmt tacle till va'rje givare! 

»Herren är god, ett värn i nödens tid~ 
och han låter sig vårda 0l'11 dem som fÖr
trösta på honom.» 

Gåvor till Missionshemmet i Duvbo~ 
Juli- September 1942. 

Kontant: M. B., 5: - , E. 	 J" Dala-Järna 
10: -, A. o. P. J" Vännäsby 12: -, E. A., 

Vetianda 15: -, Hemmets bössa, 20.:-, 

Kaffepengar vid syföreningsdagen 25: -'o 

K. J" Bollnäs, »till Emma Landegrens min
ne» 5: -, Hemmets bössa 2D:-. 

In natura: S. H., Z pkt kaffeersättning, :1! 
pkt äppelte. 

M ed 	varmt tack till 'varje givaTe! 

»Gud . är trofast, han genom vilken l ha
ven blivit kallade till gemenskap med hans: 
Son, Jesus Kristus, vår Herre». 1 Kor. 1: 91. 

. gottf. .. ................... 100:
10.90. 	 »Onämnd» till barnh. i Sinan 20.:- Lisa Lundb.erg .. 
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lians Stiärna i Östern. 

39:e årg. 

Redigerad a v iV!artin Linden. 

Innehållsförteckning: 

-Gud krubban. Av komminister Johan 
Hofr 

Julens sång i nödens tid. Poem av apo
tekare Karl Nilenius. 

John R. Mott. Av doktor Karl Fries. 
En resa till och i Kina för femtio år 

sedan. Av fröken Anna Eriksson. 
"Kina vid tiden för vår missions början. 

Efter ett föredrag av missionsföre
ståndare Erik Folke . 

Erfarenheter vid missionsarbetets bör
jan. Av fru R. Goforth. 

'Guds ingripande. Av fröken Ingeborg 
Ackzell. 

~>Pontoppidan». Av missionssekretera
re NIarfin Bergling. 

Arvtagare. Av fröken Lisa Blom. 
Heliga mark. Av fröken Hildur Blom. 

~Kristendomens framtid i Kina. Av mis
sionsföreståndare Martin Linden. 

~Dagar komma, dagar gå. Poem av 
K. W. S. 

Kalendern rekvi [eras från Svenska 
:Missionens i Kina Förlag, Drottning
gatan 55, STOCKHOLM. Pris: häft, 
2: -; kart. 2: So; klotb. 3: 50. Vid köp 
av minst 5 kalendrar lämnas 25 % ra
batt. Fraktkostnader betalas av köpa
ren och omsättningsskatt ingår icke i 
här ovan angivna pris. 

Missionstidningen " 
Sinims Land, 

organ för Svenska Missionen i Kina, 
utkommer 1942 i sin 47:e årgång. 

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

Tidningen kostar: helt år kr. 2: 50, halvår 
kr. I: 50, ett kva.rtal kr. o: 90. 

Till utla"ndet kostar den' kr. 3: - pr år. 
Prenumeration kan verkställas på posten 

men det ställer sig fördelaktigare för Missio
nen om den verkställes på vår Exp., Drott 
ninggatan 55, Stockholm. 

Provnummer sändas på begäran gratis och 
portofritt. 

Redaktionen. 
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"Från missionärerna. - Avliden missionsvän. - John Darroch. - Från När och Fjärran. -

Redov. - Hans Stjärna i Östern. - Missionstidn. Sinims Land. 

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


Telefon: 10 44 59. 10 54 73. Postgirokonto n:r 502 15. 


Boktr. A.-B. P. A. Palmers Eftr." 


