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GENLJUDET AV HERRENS ORD. ~:~ 


l Tess. l: 8. 

Aposteln Paulus hade, som han sä

ger i romarbrevets l :sta kapitel, fått 
nåd och apostlaämbete för att upprätta 
trons lydnad bland alla hednafolk. 
Han var "ett utvalt redskap" till att 
bära ut budskapet om frälsningen i 
Kristus Jesus i världen. 

Och detta gjorde han enligt vad han 
i detta kap. säger "icke i ord allenast, 

utan i kraft och helig ande och med 
full visshet". 

Men därjämte fick hans förkunnelse, 
så framgår det av vad han här och an
norstädes skriver, ett bekräftande vitt
nesbörd genom hela det sätt, varpå han 
uppträdde. Det var, säger han, "till 
edert bästa" - alltså präglat av osjäl
viskhet, oegennytta, och det var "he
ligt, rättfärdigt och ostraffligt". (Kap. 
2: 10.) 

Den verkan, som det sålunda på 
tvåfaldigt sätt framburna budskapet 
åstadkom, var tydligen mycket kraftig. 
Hos många i Tessalonika blev det en 
djupgående omvändelses revolutione
rande förvandling: de lämnade avgu
darne och började tjäna den levande 
och sanne Guden och vänta hans Son 
från himmelen. Och för den försam
ling, som så uppstod, kunde Paulus 
tacka Gud, ty den verkade i tro, den 
arbetade i kärlek och den var stånd
aktig i hoppet. 

Det är på detta tvåfaldiga sätt, som 
den fruktbärande missionsgärningen 
alltid föres fram: evangeiii i andekraft 
framburna budskap och budbärarnes 

*Morgonbön av apotekare Karl Nilenius 
elen 4 juni i samband med årshögtiden. 

ödmjuka, osjälviska, rättfärdiga van
del i tjänande kärlek som en illustra
tion, en bekräftelse på deh frälsande 
'kraften i evangelium. Den kärleken är 
ett utflöde från hans, som alltid tog sig 
an också den ringaste och längst bort
komne. Den kärleken är det som vin
ner seger i själarnas värld. 

På detta sätt har Svenska Missio
nens i Kina arbete alltifrån början gått 
fram. Det var denna Jesu Kristi kär
lek, som tvingade den unge Erik Folke 
att ifara över världshavet för att f ö r
k u n n a evangelium och l e v a evan.
gelium bland folket i Mittens rike. 
Och de medarbetare, som snart följde 
honom, och de som sedan under årtion
denas .lopp trätt i deras spår, ha allt
fort genom andens kraft i förkunnelsen 
och vittnesbördets kraft i kärlekens 
gärningar medverkat till att spränga 
sönder misstro, fördomar, fiendskap, 
okunnighet och resultatet har blivit 
frälsta själar och kristna församlingar, 
församlingar från vilka "genljudet av 
Herrens ord gått vidare ut". Så har 
detta genljud fortplantats från mis
sionsfolket i vårt land till många, 
många av Shansis, Shensis och Ho
nans millioner. 

Den tredje versen i detta kapitel 
återgives i en engelsk översättning på 
ett sätt, som synes än starkare än i vår 
svenska framhäva innehållet. Det kan 
på vårt språk uttryckas ungefär så: 
Vi minnas eder verksamma tro, eder 
av kädeke,n framkallade möda, edert 
uthålliga, tåligt fördragande hopp i vår 
Herre Jesus Kristus. 

Ja, sådana tfrukter .är det, Jesus talar 
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om, då han säger till sma lärjungar: 
"Jag har bestämt om eder, att I skolen 
gå åstad och bära frukt, sådan frukt, 
som blir beståndande, på det att Fa
dern må giva eder - vadhelst I bedjen 
honom om i mitt namn." 

Vi se också härav att det äkta, frukt
bärande troslivet för till ett sådant 
böneliv, som präglas av Jesu namn, 
vilket betyder att bönen frambäres i 
hans sinne, överensstämmer med hans 
vilja och har till syfte att befrämja 
hans planer och intressen. D ä r f ö r 
kan Fadern giva en sådan bedjare 
vad h e l s t han beder om. 

Genljudet av Herrens ord! Vi veta 
hur i bergstrakter en signal kan gen
ljuda från höjd till höjd, från dal till 
dal och bokstavligen nå allt vidare ut. 
En målande bild av hur evangelium 
måste tränga fram från land till land, 
fråri plats till plats, från hjärta till 
hjärta. 

Ja, det är den stora uppgiften för 
alla, som kommit till tro, att föra gen
ljudet av Herrens ord vidare ut. Det 
får inte tystna. Huru fylla vi uppgilf
ten? Finnes hos oss något av denna 
verksamma, fruktbärande tro? Har 
Kristi kärleks tvingande makt fått föra 
oss in i förbönens heliga tjänst, in i 
glad offervillighet för evangelii verk? 

Det råder intet tvivel om, att Her
rens ord s k a Il nå allt vidare ut till 
jordens yttersta gränser. Men frågan 
för oss är, om du och jag skola kun
na användas i detta stora verk. 

V år tids oerhörda katastrofer vålla 
en förstörelse utan like. Men Gud, den 
Allsmäktige, sörjer för, att hans verk 
icke blir slaget i spillror. Han själva 
skadan tvingar att tjäna sig till gagn. 
Därför ha _missionens arbetare och 

vänner fullaste skäl till att vara stånd
aktiga i hoppet. Må fast trostillförsikt 
bära oss under allt och genom allt, må 
hans kärlek uppfylla oss, och må bö
nens ande vara verksam i oss och ge
nom oss! 

t 

Doktor Karl Fries 

I förra numret av vår tidning fanns 
en, artikel av v;h vördade och älskade 
ordförande, doktor Karl Fries, och den
na artikel hade S0111 överskrift: »Upp
tagen i härligheten.» Numret blev nå
got försenat, och då det kom läsekret
sen till handa , hade doktor Fries redan 
gått att intaga platsen vid Herrens Jesu 
sida i härligheten. 

Hembudet kom hel t hastigt torsda
gen den 27 maj. På morgonen den da
gen berättade en vän, att han på ons
dagsdtermiddagen besökt doktor Fries 
på sjukhuset och funnit honom kry och 
glad . En annan vän, som besökt ho
nom samma e-ftermiddag, har berättat, 
att dokt-or Fries då talat om missions
arbetet i Kina och framburit det och 
missionärerna i bön på samma gång 
som han hett för Herrens tjänare på 
sjukhuset, där han låg. Sådan var han 
in i det sista, tills hans vida och varma 
hjärta upphörde att klappa. Då fick han 
gå. att fortsätta bönetjänsten därovan 
och åtnjuta stor glädje på Herrens hög
ra hand evinnerligen. 

För oss inom Svenska Missionen 
Kina är tomrummet efter doktor Fries 
outsägligt stort. Bland våra ledare, 
som stå i aktiv tjänst, var han den siste 
som varit med från början av vårt ar
bete. Redan vid det första årsmötet 
i888 medverkade han som föredrags
hållare, och sedan 1897 har han varit 
medlem av vår kommitte, i vilken han 
efter överste Dillners död 1928 blev 

i 
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ordförande. Det har för oss vari t en 
Qvärderlig tillgång att ha doktor Fries 
såsom ordförande, ·och vi kände det 
icke minst , då· Herren tog t ,lissionens 
grundläggare, missionsforeståndare 
Folke, hem till sig. Det har varit en 
värdefull hjälp att få rådgöra med dok
tor Fries och att få ha honom med på 
sammanträde n och möten. Ä ven under 
den senaste tiden, då han ej varit lika 
rörlig som förr och dä rför ej kunnat 
vara med och leda sammankomsterna, 
har det varit en mycket stor hjälp att 
telefon\.edes Hl uppehålla förbindels en 
med honom och att få besöka honom i 
hans hem. Det förefall·er så underligt att 
den utvägen ej längr·e står oss till buds. 
Och missionärerna, SOI11 satt så stort 
värde på hans innehållsrika och kär
kksfulla brev, huru skola de ej sakna 
de m! Ja , på många olika sätt sakna vi 
honom alla, då hans plats nu är tom. 
Vi få emellertid stilla oss inför all hug
svalelses Gud och hämta frimodighet 
av att Han förbliver. Vid jordfästning
en, som var en gripande sorgehögtid, 
talade missionsföreståndare Nils Dahl
herg över texten: »När tiden för hans 
tjänstgöring hade gått till ända, bega,
han sig hem.» (Luk. I: 23.) Det ordet 
var väl funnet. Gud såg att tiden för 
doktor Fries' tjänstgöring härnere ha
de gått till ända och tog honom hem. 

Vi ha mycket stor anledning att min
nas ·doktor Fries och hans gärning med 
tacksamhet och glädje, och det framgår 
av · det sagda, att saknaden efter honom 
är outsägligt stor. Därför deltaga vi 
också innerligt med fru Fries i hennes 
saknad. Må :Missionens vänner med 
oss tacka Gud för allt vad vi få tt ge
nom doktor Fries, och må fru Fries 
därvid också ihågkommas förhön 
med tacksägelse! 

»Tänken på edra lärare, SOll1,. hava 
talat Guds ord till eder; sen huru de 
slutade sin levnad, och elterföljen de
ras tro. Jesus Kn:stus är densamme i 
går och i dag, så ock i evighet.» (Hebr. 
13: 7,8.) 

Vår missionsföreståndare 
. fyller 50 år. 

Det sker måndagen den 28 juni. H~tn 
är nämligen född nära Vetlanda - av 
god smålandsras - i Björkeryd, d. 28/6 
I893. Föräldrarna , lantbrukare till yr
ket, voro b åda varmt troende, vadan 
den unge :Martin hade förmånen a v det 
bästa infl ytande allt ifrån unga år. Av 
sin mor har han hört berättas att, då 
han ännu var helt liten. en kusin till 
henne, då hon kom p å avskedsbesök fö
re utresan till Kina·, där hon sedan fick 
lida martyrdöden under boxarorolighe
terna, sagt om honom: »Ack, att denne 
lille gosse en gang ble,-e missionär i 
Kir~a' » 

--'--.. 

Martin Linden. 

Vid eh-a års ålder hade :Martin för
värvat avgångsb,etyg från folkskolan, 
och efter att ha konfirmerats vann han 
inträde vid 11ariannelunds Praktiska 
Skola. Efter nio månaders studium där 
tenterade han in i sjätte klassen. av Näs
sjö samskola och avlade så realskole
examen. Hans avsikt yar att söka sig 
in vid postverket, men då han icke ännu 
uppnått. minimiåldern för inträde vid 
postelevk.L1rsen, tillbragte han. vintern 
1909-10 i föräldrahemmet. Vid denna 
tid gick en \"äckelse fram ö\"er trakten 
och \'id ett möte i februari 19IO kom 
11artin Linden till a\"görelse för Kris
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tus. Icke långt <.lärdter förnam han 
Herrens kallelse till missionstjänst i Ki
na. Det var d. 14 mars . En liten krets 
missionsvänner yar samlad till en böne
stund för S. M. K. Bland de tacksä
gelse- och böneämnen i Sinims Land 
som upplästes var även ett av ungefär 
följande lydelse: »Bön om flera person
liga krafter för vårt fält i Kina.» 

»Deorclen», skri"er Linden siälv, 

»genljödo åter och åter i mitt inre', ja, 

det var som om jag ej hört något an

nat. Vi böjde dtra knän och kände nog 

alla att vi voro på helig mark och att 

det var en stund inför Guds ansikte. 

För min egen del kan jag ej beskriva 

mina känslor. Jag var övertygad om att 

jag ej kunde bedja den bönen utan att 

också lova min Frälsare, att Han fick 

sända mig, om så var Hans nådiga vil 

ja. Jag gav löftet, och från den stun

den har Herren lett mig steg för steg 

på en väg som, av allt att döma, går i 

riktning mot Kina. » Nästa steg på den

na väg ledde till Sv. Bibelinstitutet. Un

der de siu månader som han tillbragte 

där, fick han tillfälle att vinna ökad 

kännedom om Kina genom Institutets 

rektor Joh. Rinman, som yar medlem 

av Kommitten för S. Nr. K. och dennes 

maka, som med mycken vänlighet tog 

sig an eleverna och själv var en varm 

kinavän. 


Hösten 191 I och våren 1912, då lvlar
tin Linden vikarierade som lärare vid 
Kristdala folkskola, fick han uppleva. en 
kraftig väckelse bland traktens ungdom. 
»Under en rätt lång tid var mitt ständi
ga arbetsprogram: Skola på dagen och 
möte på kvällen», skriver han. De erfa
renheter han gjort kommo honom helt 
visst att inse behovet a v ytterligare ut
bildning. Han uppsökte därför ånyo Bi
belinstitutet och blev antagen till mis
sionärskanc1idat den 30 maj 1913. Det 
var först drygt två år senare som han 
blev högtidligen avskild för tjänsten i 
Kina. Det skedde vid Östra Härads 
Kristliga Ungdomsförbunds årskonfe
rens den 28 augusti 1915. Tillslutning
en var mycket stor: inemot 2.000 perso-
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ner, däribland .Martins föräldrar. S. M. 
K. representerades av sin ordförande, 
överste H. Dillner, sin fÖTeståndare 
missionär Erik Folke, sin sekreterare 
N. Högman, och missionär Rikard An
derson. Av samtida skildringar fram
går att högtiden var synnerligen gri 
pande och andekraftig. Stämningen höj
des aven hälsning som kom från icke 
mindre än nio av dlra egna missionärer, 
som, sedan vägarna öppnats hunnit så 
långt som till Haparancla på sin resa til! 
Kina. 

Martin Linden anträdde sin egen ki
naresa den I3 januari 1916 och anlände 
dit i början av f.ebruari. Efter språkstu
dier fick han sitt arbetsfält i provinsen 
Shensi, där han vann god ingång bland 
de infödda och förvän'ade sådan färdig
het i språket, att då han 1936 kom dit 
igen han kunde predika på kinesiska 
och fick tillfälle att återuppliva bekant
skapen med åtskilliga som han lärt kän
na under sin första vistelse där och som 
bevarade honom i tacksamt minne. Ef
ter sin första sjuårsperiod i Kina åtfölj 
de han rektor Rinman 1923 på en resa 
till Förenta Staterna och kallades där
efter till biträdande sekreterare i vår 
mission med anledning a v missionssek
reterare Högmans klenhet och blev hans 
efterträdare 1926, s amt t. f. missions
föreståndare vid Erik Folkes frånfälle 
1939, samt slutligen ordinarie missions
föreståndare den I I oktober 1940. 

Det är en ansvarsfull och maktpålig
gande uppgift som så anförtrotts ho
nom. Hans lugna och kloka omdöme, 
hans ödmjuka och varmhjärtade väsen, 
hans goda förmåga att umgås med män
niskor, hans sanna gudsfruktan och kär
lek till själarna - egenskaper som fått 
värdefull utbilc1ni ng och fostran genom 
hans tidigare verksamhet göra honom i 
hög grad skickad för denna uppgift. 
Han har också i d·e mest skilda delar 
av vårt land vunnit förtro·ende och in
flytande. Han har även ungdomens öra. 
Bland den har han många vänner ej 
minst fr~ll1 Bibel- och Ungdomsveckor
na "ilka han alla hevistat med undantag 
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av den på rvIauritzberg 1939, då han del
tog i årets konferens fö r det andliga li
vets fö,rdjupande i Kes\vick - ett till
fälle, till anknytande av internationella 
förbindelser, som han väl utnyttjade. 

D å vår missionsförest åndare nu ingår 
sitt andra halvsekel, omgives och åt

följes han av hela vår missions varma 
tillgivenhet och tacksamhet. :Nfå Gud 
vä ls igna honom i fortsättninge n såsom 
hi ttilIs och ~{n mer! Karl Fries. 

Mimmi Folke 70 år. 

Mimmi Folke. 

Fru :Mimmi Folke, f. Beskmv, fyller 
den 24 juni 70 år. 

I den minnesruna, som fröke n Em- " 
ma Besko\v skrev med anledning av 60
årsdagen , berättade hon, att fru Fol
ke i sin barndom ,"ar en hurtig flicka, 
som ville bli »djurhimjare » eller »män
niskotämjare », och att hon som ung 
kvinna under en följd av år fick bliva 
ett Herrens redskap för att still a stor
men i många upprörda männi skohjär
tan. Hon styrde och ställde då såsom 
värdinna i ett av stadens hus i en ut:. 
kant p å söder , där slags m å l hörde till 
ordningen för dagen, emedan männen, 
som bodde där, ofta voro hemfallna åt 
dryckenskapslasten. »Syster wIimmi », 
såsom hon då allmänt kallades , fick där 

utföra ett arbete i Ul lamod och kirlek, 
som förvi sso burit rik frukt för evig
he ten. 

Ar 1908 förenades hon i äktenskap 
med S. NI. K:s grundläggare och mis
sionsföreståndare, Erik Folke, och stod 
troget stödjande vid ha ns sida till dess 
han 1939 fick hembud. Hennes hetydel
se för vå rt arbete under den tiden kan 
ej här beskrivas, men niimnas må, att 
makarna Folke å ren 1913-1918 före
stodo Barnens Hem på Duvbo och å ren 
I9I8-I920 besökte S. 1/1. K:s fält, var
vid den svenska skolan för missionärer
nas barn grundades i Kina. Ä ven vid 
denna skola tjänade missionsförestånda
J.:e och fru Folke såsom husfa r och hus
mor. 

Efter mi ssionsförest åndare Folkes 
död har fru Folke bl. a. utfört ett arbe
te , som är av förblivande värde och väl 
värt att minnas: Hon har tecknat sin 
makes livsbild i boken »Erik Folke. En 
li\'sbild tecknad av :Mimmi Folke», ut
given på Svenska jVIissionens i Kina 
Förl ag, Stockholm. 

Födelsedagen ämnar fru Folke till
bringa på Holsbybrunn i Småland, och 
många kä rlekens och tacksamhetens 
tankar komma då att omsluta henne 
där. Vi tacka Gud för hennes insats i 
arhetet för Guds rike och bedja, att hen
nes högtidsdag, så \"äl som kommande 
dagar och år, må bli rik på glädje och 
välsi'gnelse. "Gud är icke orättvis, så 
att han förgäter vad I haven verkat, 
och ,"ilken kärlek I bevisaden mot Hans 
namn, då I t j änaden de hel iga, såsom I 
ännu gören." (Hebr. 6: 10.) "Så bliva 
de då beståndande, tron , hoppet, kä rle
ken , dessa tre; men störst bland dem 
är kärleken." (I Kor. 13: 13.) 

111artin Linden. 

Frida Prytz 75 år. 

Den 4 j uli fyller S. 1\11. K:s missionär, 
fröken Frida Prytz 75 år. 

Till Kina utreste fröken Prytz år 
1890, och hon är ifråga om ankomst
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tiden till Kina den äldsta' av de missio
närer, som ännu äro kvar i arbetet där
ute. Hon har haft sin verksamhet för
lagd till provinsen Shansi, där hon va
rit bosatt i städerna Chiehhsien, Ishih, 
Yungtsi och Yuncheng. Huvudsakligast 
har hon ägnat sig åt skolarbete, men hon 
har vid sidan därav också gjort en vär
defull insats i det evangeliska arbetet. 
Skolarbetet har också varit av stor bety
delse för det direkt andliga arbetet på 
hela fältet, i det att hon undervisat och 
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Fdda Prytz. 

fostrat lärarinnor och bibelkvinnor för 
arbetet i de olika distrikten. Ännu står 
hon kvar i gärningen, men vi förstå av 
meddelandena däruti från att de senaste 
åren med dess många prövningar tagit 
hårt på hennes fysiska krafter. 

På hennes högtidsdag vilja vi gemen
samt med ?\rIissionens vänner frambära 
tacksägelse för fröken Prytz och hen
nes arbete för Guds rike och bedja Gud, 
att han må giva kraft och välsignelse åt 
sin tjänarinna. Blive högtidsdagen god 
och rik på välsignelse och kommande 
dagar och år likaså! Herrens nåd är ny 
varje morgon. Den är nog under alla 
förhållanden, och Guds kraft fullkomnas 

svaghet. 

iVartin Linden. 
~. I 
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Missionstidningen Sinims Land. 

U neler de fyra sommarmånaderna, 
juni-september, utkommer 1vIissions
tidningen Sinims Land i år liksom före
gående år med endast ett mt1nmer i må
naden. 

I detta nummer av tidningen ville vi 
gärna få med ett referat från årsmötet, 
och det har därför bli vi t något förse
nat. 

Lärarinnornas Missionsförening 

håller sommarmöten å följande platser 
och tieler: 

Sunclsgårelen, Råå (nära Hälsing
borg) den I9-24 juni. 

Valskog (Björskog nära Västerås) 
den 25-29 juni. 

Söderhamn den 29 juni-4 juli. 
Såsom bihelstuelieledare medverka 

kontraktsprosten Adolf Kloo) pastor 
Uno Eklund samt fil. kand. Elsa Lund
blad. Föredrag komma att hållas av 
missionsdirektor B. Pernow samt ett 
flertal pastorer och missionärer. I sam
band med mötena anordnas utfärder till 
vackra och minnesrika platser. 

?\/Iissionsintresserade lärarinnor och 
seminarister ur olika läger inbjudas 
hjärtligt. 

Tillskriv L. ?\rI. F:s expedition, Va
sagatan 2, Göteborg) angående program 
och n~irmare upplysningar. 

Ett tack. 

Härmed ber jag att på det 'varmaste 
få tacka alla dem som genom telegr::tm, 
brev, härliga blommor, gåvor till olika 
missioner och föreningar, genom tal, 
sång och musik, flaggparad m. m. hed
rat min älskade mans minne. I min sto
ra sorg har det varit mig till mycken 
tröst och glädje att se hur älskad och 
aktad han var. :Nlå Gud i sin nåd väl

i 
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signa och stadfästa det yerk han med 
sådan iver hängav sig åt. 

Eder Bell Fries . 
Storängen den 4 juni 1943. 

N ågra nyheter från Kina. 

Missionär M alte Ringberg har i brev 
avsända i början av mars meddelat ny
heter från fältet, vilka vi äro tacksam
ma för att få vidarebefordra till tid
ningens läsekrets: 

Fröken Runa Hägg hade i ett brev, 
skrivet den I mars, omtalat, att en fo
netisk kurs, som pågick just då, ännu 
ej hade mer än sex ~lever - fyra kvin
nor och två män - men att det kändes 
gott att arbeta bland dem. Gosskolans 
lärare Lo, som är en nitisk själavinna
re, hade lyckats att få sin hustru och en 
annan ung kvinna med på denna kurs. 
Fröken Hägg bad om förbön, att de 
måtte få nåd att ge något av bestående 
värde. Hon skriver också, att kindergar
ten visar tendens att svälla ut. En av 
stadens ledande män hade t. ex. bett om 
plats för ett sitt barn. 

* 
Missionär Ake Haglund hade också 

skrivit, och han hade berättat, att för
samlingen i Yungtsi ämnar öppna en 
liten sjukstuga. Vederbörande ämbets
man hade visat stor vänlighet vid bevil
jande av ansökan därom. Omedelbart 
innan denna ansökan blev beviljad, ha
de dr Li u, en kristen läkare från Yun
cheng, med två assistenter vari t i 
Y ungtsi för att söka rädda Iivet på en 
man, som träffats aven kula under ar
bete med att gräva skyttegravar. Den 
skadade tillfrisknade och sade till mis
sionär Haglund, som styrt om läkare
besöket: »Ni är min räddare.» 
Haglund svarade: »Nej, det är Gud 
som räddat er, även om han begagna
de en läkare.» - »Men hade Ni ej va

rit här så hade jag dött», sade mannen. 
Han var en av många sjuka, vilka oupp
hörligt komma för att få hjälp. 

* 
I ett brev av elen 5 februari hade 

fröken Astrid Håkansson skrivit: »Vil
ka nödtider och vilken oändlig varia
tion av nöd och svårigheter har jag ej 
upplevat under mina år i Kina! Hade 
icke Herrens hand hållit mig uppe, ha
de jag dukat under för länge sedan. Ef
ter långvarig torka sände Gud neder
börd. Trots detta stiga priserna på livs
förnödenheter dagligen. Måtte Herren 
hjälpa oss det vägstycke, som ligger 
framför! » 

* 
»Ledsamt nog slutsålt», och det både 

i Peking, Tientsin och Shanghai, heter 
det ofta numera i norra Kina, när mis
sionären vill ha en blygsam order fylld 
av det kinesiska bibelsällskapet, som 
övertagit de uppgifte;, vilka före krigs
utbrottet ålegat de engelska, skotska och 
amerikanska bibelsällskapen. Papperet 
har stigit till förut oanade priser och 
tryck-kostnaderna likaså. Tillförseln av 
utländsk valuta har avstannat, och de 
kapitalstarka och inflytelserika kinesis
ka kristna, som under normala omstän
digheter gärna trätt emellan och under
stött det nationella kinesiska bibelsäll
skapet, kunna under nuvarande omstän
digheter ej göra det. Kollekterna från de 
kinesiska kristna församlingarna äro 
ännu mycket blygsamma i förhållande 
till de stora summor, som tryckningen 
t. ex. enbart aven fonetisk upplaga av 
Nya Testamentet kräver. Bibelsällska
pet kallas ju med skäl missionärens hög
ra hand, och den är nu i det närmaste 
förlamad. Och lika illa är det ställt med 
den vänstra handen, traktatsällskapet, 
som ej blott bereder väg för Bibeln utan 
också hjälper menige man till en bättre 
förståelse av Guds ord genom bibelut
läggningar och andra böcker på lättfatt
ligt språk. Det fordras mycken bön och 
stora offer för att återställa sagda två 
händer i arbetsdugligt skick. 
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U ppmuntrande erfarenheter. mera privat karaktär, vara väl besökta 
och lade vikten vid att i tid bereda oss 

(Utdrag ur privatbrev.) för räkenskapens dag. En av de fyra 

F röken L1:sQ, Gustafsson skri ver ett 
brev av den 18 janauri bl. a.: 

»Att Gud genom min operation åter
gav mig livet förstå ni nog att jag kän
ner som en helig förpliktelse. Än mer 
än förr känner jag att jag ej är min egen 
utan Herrens. - Vår återkomst till den 
egna stationen väckte bland alla stor 
förvåning och hos våra kristna större 
kärlek, om jag så får säga. Vi kommo 
frivilligt in i fångenskapen. De försto
do, att Herren Gud själv lett oss in hit, 
att Gud varit vår särskilda beskyddare 
och givit livet åter emedan Han ville 
något. Från första dagen komma ar
betsuppgifterna, och tillfällena till tjänst 
ha aldrig varit så stora som nu. Vi ha
de en intensivt arbetsam hösttermin, och 
Gud använde sig av oss. Vid hösttermi
nens slut hade vi åter en ungdomsvec
ka, den 3 :dje här i staden. Även denna 
gång kom pastor Wei till vår hjälp. 
Guds Ande var nära, och en stor skara 
av våra I6-I7";åriga skolpojkar och 
många flickor gåva sig åt Gud. 0, vil
ken fröjd att få hjälpa dessa unga fram 
till GudlDet var arbetsamma men o, 
så fröjdefulla dagar. Sedan kom julen, 
och den firade vi med våra kristna här. 
men den 28/r 2 reste vi in till huvudsta
tionen för att fira nyår med de sex. 
En härlig nattvardsstund hade vi ny
årsafton, och god gemenskap och veder
kvickelse fingo vi under en veckas tid 
med dem alla . Än ha vi ferier. Den 
11/2 hoppas vi åter får börja skolorna.» 

Missionär J11alte R1'ngberg skriver 
den 9 mars. 

»På grund av ihållande torka ha sin
nena varit oroliga, men vid månads
skiftet den 6 dennes föll snö, och man 
tror att den nederbörden var nog för att 
tillfälligt rädda de torkande veterötter
na. - Vid sista månadsskiftet höllos 
möten dagligen, ett på e. m. och ett på 
kvällen, av två kvinnliga evangelister 
tillhörande Ling-Kung-Tuan. Mötena 
höllos i en mindre sal för att vara av 

körer, som inövades, var också en pa
rafrasering avordet i Amos 4: I I : 'Be
red dig att möta din Gud!' Ingen extas 
men djupt allvar präglade alla samman
komsterna. Härifrån reste de västerut 
till Y-hsiang distriktet, där Jonatan 
Wei, deras förre lärare i Ling-Kung
Tuan, är pastor och gärna ville ha en 
serie möten. - Det var glädjande att 
se flera av de manliga eleverna i sjuk
vård från det kristna sjukhuset här vara 
närvarande vid mötena. Tonen i sjukhu
set är ofantligt beroende av dessa ele
vers andliga liv, och de två läkarna 
sträva efter att hjälpa dem framåt här
utinnan. » 

s. M. K:s Bibel== och Ung== 
domsveckor sommaren 1943. 

Svenska Missionen i Kina planerar 
att anordna en Bibel- och Ungdoms
vecka i Skellefteå den 20-26 juli. Sam
lingen blir alltså på eftermiddagen den 
20, och mötena pågå sedan t. o. m. den 
25 med avresa från Skellefteå den 26. 
Vi ha fått löfte att ha våra möten i lä
roverkets aula, och måltiderna serveras 
på det strax intill läroverket belägna 
Nordanå. Rum för deltagarna komma 
att beredas i olika hem. 

Bibelstudierna komma att ledas av 
missionär Carl-Gustaf Nordberg. 

De orienterande missionsföredragen 
på förmiddagarna komma att behandla 
ämnet »jl1issionsgärningen hemma och 
ute») och vi ha tänkt oss att detta äm
ne skall behandlas av följande personer 
och från följande synpunkter: Fröken 
Lisa Blom talar om »Hemortens in
sats»; missionssekreterare J11artin Berg
ling om »Framryckningen vid fronten»; 
missionär Selfrid Eriksson om »Den 
andliga vården» och missionsförestån
dare 111ClJrt1:n Linden om »Missionens 
etapptjänsb. 
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:Morgonbönerna komma att ledas av 
fil. stud. Gust. Haglund och missionärs
"kandidaten Curt Svensson. 

I övrigt medverka vid denna vecka 
fru Hanna Eriksson, fröknarna Hildur 
Blom och Ella Nilsson m. fl. 

Priset för hela tiden, inberäknat en 
mindre deltagareavgift, blir kr. 26 :-. 
Restaurangkort måste medtagas för 
smör, bröd (vete och råg) samt kött. 
Sänglinne och handdukar för eget behov 
måste också medtagas. 

Anmälningar om deltagande motta
gas förutom på Sv. :Missionens i Kina 
Exp., Drottninggatan 55, Stockhol11"l av 
fru Aina Bäärnhielm, Strandgatan 9, 
Skellefteå.. 

* 
Dessutom ha vi fått löfte att anord

na en Bibel- och Ungclomsvecka på Or
kensjöns Pensionat- och Semesterhem i 
Braås den 14-19 augusti. Denna »vec
ka» blir alltså en dag kortare än den i 
Skellefteå med samling lördagen elen 14 
samt möten t. o. m. onsdagen den 18 och 
avresa den 19 augusti. Braås ligger mel
lan Växjö och Aseda i Småland, och 
prospekt~t från Pensionatet g-er vid 
handen, att det är en mycket naturskön 
ort. 

Bibelstudierna komma att ledas av 
missionssekreterare Afartin Berghng.. 

De orienterande missionsföredragfn i 
Braås komma att behandla ämnet: »111is
sionens gärning i storm1:ga tider». Detta 
ämne hoppas vi kunna stanna inför på 
följande sätt: lIIissionsföreståndare 
jl1artin Linden talar om »Missionens 
gärning i stormiga tider under förflu
ten tid», fröken Lisa Blom om »11issio
nens gärning i hemländerna under de 
nuvarande stormiga tiderna» och mis
sionär Sel/rid Eriksson om samma gär
ning nu ute på missionsfälten. 

Pastor Th. Cronqv1:st har lova t att 
hålla ett föredrag över ett kyrkohisto
riskt ämne. 

I övrigt medverka vid mötena på 
Braås fröknarna Gerda G1lsta'lJsson och 
Hildur BIo111, m. fl. 

Priset för hela tiden på Braås, inbe
räknat en mindre deltagareavgift, blir 
kr. 23 :-. Restaurangkort måste medta
gas för smör, vete, råg och kött. Säng
linne och handdukar måste också med
tagas. Anmälningar om deltagande mot
tagas på Svenska 1i1issionens i Kina 
expo, Drottninggatan 55, Stockhohn. 

* 
1ifå båda dessa »veckor» och allt som 

hör samman med dem frambäras i bön 
till Gud! Låtom oss tacka Gud för att 
tillfälle beretts oss att anordna dem och 
l)ec1ja om nåd, visdom och kraft samt 
välsignelse för allt i samband med an
ordnandet av dessa mötesserier ~ 

Årsmötet 1943. 

Ännu en årshögtid ligger nu bakom 
oss, och även den ha vi fått fira i frid 
och ro. iVIed glädje} kunna vi också sä
ga, fast den vari t blandad med sorg. 
»Sorgen och glädjen de vandra tillsam
man.» Högtidens första möte, på ons
dagskvällen, var vår missions minnes
högtid efter doktor Karl Fries, och dess 
sista möte i Stockholm, fredagsboällens, 
var ägnat minnet av missionär Ella 
Dahle. :Men något som var helt odelat 
var tacksamheten! Tacksamhet till Gud 
för all t han givit vår mission under det 
gångna året. 

Högtiden öppnades med sången: 
»Härlig är jorden», varefter missions
föreståndare 111q,rtin Linden hälsade de 
närvarande välkomna. Till inledning 
lästes orden i Ps. 102: 25-29, ord som 
tala om" att Gud är densamme. Ar gå 
efter år, själva årshögtiden påminner 
om hur åren försvinna. Veteraner, som 
vi" älskat, vördat, sett upp till och tac
kat Gud för, gå ifrån oss. Då är det gott 
att få stanna inför ordet om att Gud 
är densamme. Textorden äro ord av 
tillbedjan, och jag tror att \-i i kväll 
behöva stanna inför Guds storhet. Him
mel och jord skola förgås »men du för
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bliver». Få vi se Guds storhet och här
lighet, då falla vi ned i tillbedjan, och 
det behöva vi i denna växlingens tid. 
Det är också ord av tröst och a v till
försikt som ge frimodighet i fråga om 
framtiden. Och vi behöva sådana ord 
i denna nödens och lidandets tid, då vi 
icke längre ha förmånen att äga det 
mänskliga stödet av de gamla, som bu
ri t upp verket så långt som människor 
kunna bära det. Vi behöva dessa ord a v 
tröst och tillförsikt: »Dina barn skola 
bo i landet». Vi skola få fortsätta ver
1<et. Gud skall själv leda oss. :Med fri
modighet få vi · gå framåt. ~ 

Därpå vidtogo årsmötesförhandling
arna, och mötet beviljade den av revi
sorerna föreslagna ansvarsfriheten för 
det gångna årets förval tning. Sedan 
följde en rad vittnesbörd om vad doktor 
Fries betytt - och alltfort betyder. 

Apotekare Karl Nilenius påminde om 
ett anförande a v doktor Fries vid Bo
rås-konferensen i höstas. Han hade 
stannat inför H ·ebr. 10: 22 0111 det upp
riktiga hjärtat och framhållit att ett 
uppriktigt hjärta är ett noggrant hjär
ta. När vi stanna inför doktor Fries liv 
ge dessa ord liksom en bild av honom 
själv. Vad som kännetecknade doktor 
Fries var just uppriktigheten och nog
grannheten, och detta hade han få tt i 
gemenskap med Gud. Disponent Gustaf 
Törnqvist läste orden i Ps. 92: 14- 15. 
»Ja, sådana äro planterade i Herrens 

'hus; de grönska i vår Guds gårdar. Än
nu när de bliva gamla, skjuta de skott , 
,d·e frodas och grönska .» Just sådan står 
doktor Fries gestal t för oss . Han åld
rades inte. Fastän han var kristen ung
domsledare från 1888 till 1943 blev han 

·ej gammal, ett verkligt Guds under. 
Doktor Fries var den borne ledaren, 
som kunde leda allt in under Guds led
ning. 

Efter en kvartettsång, »Saliga de 
som ifrån världens öden», talade folk
skollärare Thure A. J. Carlson. »Fröjd 
j Herren är eder starkhet » är ett ord 
som komme r till oss, då vi tänka på 
,doktor Fries . Jag har sett honom mfmga 

gånger men aldrig annat än glad. Han 
blev inte lottlös, när det gällde miss
räkningar och lidande, men han visste 
var han skulle få kraft att genomgå li
dandet. Jesu ord i Joh. IS: I I: »för att 
min glädje skall bo i eder» talar om 
den kraft som gav honom styrka att 
fullfölja sitt Iivsverk. Han var en strå
land·e man! Pastor Theodor Sandberg 
yttrade bl. a.: »Då jag ville ha ett ord 
som passade i kväll kom detta: »Lova 
Herren, ni.in själ , och förgät icke vad 
gott han har gjort.» Ett underbart ord 
vid ett sådant tillblle, då vi samlas 
kring minnet aven som gått bort och 
som vi sakna. In i saknaden tränger sig 
lov och tack till Gud för allt vad Han 
givi t g enom sin tjänare doktor Fries. 

Efter ännu en k\'artettsång talade 
fröken Ll:Sa. Blom: Det är två övervä
gande känslor i mitt hjärta i kväll: 
Sorg - samt djupt och ödmjukt tack. 
Sorgen får inte vara förhärskande, ty 
d·etta har Gud gjort. Han tar hem sina 
barn därför att han behöver dem på 
andra sidan. Vi veta icke hur, men han 
behöver dem. Tacksamheten är gr~lnslös 
för allt vad jag personligen har Httt av 
förståelse, som doktor Fries kunde ge. 
Och jag vill säga ett tack från NIissio
nen. Hur ha vi ej alla känt, att till dok
tor Fri·es kunde vi gå med allt. Det blir 
ett stort tomrum nu..Men det finns and
ra också, som det blir tomt för, och det 
~lr vår unga skara. D en som sett doktor 
Fri·es gå på vå ra »H~ckor» tillsammans 
med de unga har sett en syn som vari t 
ljuvlig för Gud och människor. Han 
gick dä r som den faderl ige vännen, som 
en ung flicka kunde tala med och den 
unge mannen öppna sitt hjärta för. Och 
den som sett honom vid offerstunderna 
sitta och med tårade ögon s-e på den 
unga skaran, han eller hon glömmer 
aldrig den synen. Nu är doktor Fries 
gången, och det är minnesstund efter 
honom i kväll! »När Herren döljer den 
skatt han gav, han den bevarar för bätt-iJ 
re tider! » - - 11issionss·ekreterare 
111a.rt.zn Bergling påminde om hur vid 
vår kommittes sammanträde den 9 okt. 
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förra året, det sista .sammanträde som 
doktor Fries var med på, han till in
ledning läste Hebr. 6: I I, 12. Ha.n sade 
bl. a. om tålamod: det är mod att tåla 
och vara uthållig i arbetet. Är det ej 
så vi se doktor Fri·es framför oss? Han 
hade mod och uthållighet emedan han 
visste sig vara på Guds viljas väg. Vi 
ha mycket att lära av hans trofasta 
kärlek. Tänk hur han följde alla missio
närerna på fältet och uppehöll förbin
delse med dem! Han har nu övervunnit 
och kommit hem till Herren i himme
len. ~1issionär Carl-Gustaf Nordberg 
yttrade bl. a.: Mina tankar gå till den 
tiden; då jag skulle. få gå ut till Kina 
och lämnade in min ansökan till Mis
sionen. En dag kom doktor Fries upp 
till K.F.D.M., där jag då tjänstgjorde 
på sekretariatet, och ville ha ett samtal 
med mig. Då frågade han: »Hur gick 
din omvändelse till?» och vi kommo i 
samtal om hur Herren lett våra första 
steg. Doktor Fries stod s0111 ledaren för 
oss unga, men då vi sedan fingo lära 
känna honom som »farbror Karl», då 
förstodo vi, att han hade ett hjärta som 
ömmade för oss. Nu är han hemma hos 
Herren och har vunnit den frid som 
övergår all t förstånd. 

Till avslutning sjöngo vi sången: »1 
himlen inför Lammets tron» och sedan 
vidtog ett samkväm. Efter detta avslu
tade missionär Selfrid Erilcsson med en 
kort aftonbön, vid vilken vi manades 
att söka de ting, som äro a v förblivan
de värde fastän osynliga för vårt · le
kamliga öga. 

* 
Kristi himmelsfärdsdags båda möten 

höllos i Betesdakyrkan. Vid högmässan 
inledde missionsföreståndare Martin 
Linden med att läsa dagens episteltext: 
Kol. 3: 1---:4 och leda i bön. Därefter 
predikade missionär Carl-Gustaf Nord
berg över predikotexten i Apg. I: I

I L Det syntes hjärtlöst, att Jesus, som 
~ visste om lärjungarnas svaghet, så snart 

lämnade dem. Hur skulle det gå med 
verket? Nlen det var först sedan deras 
NIästare lämnat dem, som de fingo fri

modighet och kraft att utföra hans be
fallning. Han lämnade dem som seg
rare, och Gud vare lov att vi ej äro 
ovetande om vad han säger om sin hem
gång: »Edra hjärtan vare icke oroliga.» 
Han skulle komma tillbaka och ta dem 
till sig. Är det sant, tro vi det? Vår 
Herre går in i härligheten som vår 
·överstepräst, och han säger till Fadern: 
Jag vill att där jag är, där skola ock de 
vara med mig. Vår Frälsare avstod 
från den härlighet, som han hade hos 
Fadern före världens grund var lagd, 
för att frälsa oss. Nu har han gått att 
taga den i besittning igen och vill hava 
oss alla med sig. Och vägen för oss dit 
går genom: Jesu Kristi, Guds Sons, 
blod, som renar från all synd. Hur det 

. än ser ut omkring oss, låt oss se på 
Jesus och hålla ut! - Den som tror 
på vår överstepräst kan aldrig komma 
på skam, säger ordet. Men vi gå där 
ändå och tänka: Tänk om han visste 
allt! Och han vet all t, vet om vår synd 
och skam och alla våra brister. Han vill 
ge oss kraft att leva i världen men icke 
av världen. Han är vår överstepräst. 
Han, som icke visste av någon synd, 
blev till synd för oss för att vi skulle 
ärva rättfärdigheten. Han ger oss kraft 
att bestå i frestelsen, men vi behöva in
te den kraften förrän frestelsen kom
mer, och han ger kraft att dö, men icke 
förr än vi skola dö. Då kommer han i 
osynlig måtto och tar sina barn till sig. 
Ingen blir bedragen då, om de levat i 
tron på honom. Men han säger också: 
Jag skall komma tillbaka i synlig ge
stal t. Det blir en härlig dag, då vår 
Frälsare står i den rämnande himlen 
och tar oss alla till sig. Då är det slut 
på all synd och nöd. 

E.fter sången: »Till det härliga land 
ovan skyn», talade rektor 1110rris Berg
ling. Han talade om den historiska bak
grunden till den väckelse som bröt ut 
i Kina i början av 30-talet och som än
n u pågår bl. a . även på vårt fäl t. Och 
han talade om de vägar och de redskap, 
missionärer och kristna kineser, som 
Gud använt till och vid denna väckelse. 
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Gud har gått fram därute under nöd
tider, och han gör det ock under, den ·nu 
rådande svåra nöden. 

Kl. 3 var det ordnat med gemensam 
middag på Hushållsskolan :Margareta 
Fenix, van-id flera "änner framför
de hälsningar. 

Kl. 6 samlades vi åter i Betesdakyr
k~n., där komminister Joh. Hoff predi
kade, en härlig lovsång till den upp
ståndne, levande Frälsaren. Kristi him
melsfärd öppnar himlen över jorden, 
den har varit öppen från d·en dagen, och 
Guds kärlek flödar ned till oss. :Men är 
det inte som om vi glömt att Kristus le
ver och är förhärligad och sitter på Fa
derns högra sida? Han är där, han har 
gått till sin Fader och vår Fader. Han 
lever och är med i sitt verk, i missio
nen. Jesu verksamhet är icke slut vid 
korset, vid uppståndelsen, vid him
melsfärden eller vid pingsten, utan han 
fortsätter den från sin himmel. Den le
vande Kristus verkar, och därför skola 
vi lägga bort alla tvi v~l och all klagan. 
Gud lev-er och vår Frälsare lever! Och 
vi äro kallade att l·eva det fördolda li
vet med Kristus i Gud. Paulus visste 
vad det ville säga att leva. det livet, han 
älskar att tala om det. »Jag lever icke 
mera. jag utan Kristus lever i mig.» Vi 
behöva komma in i det förhållandet till 
vår Frälsare och genom honom till Gud. 
Vägen di t går över korset. Där blir den 
gamla. människan dödad med alla. tvi
vel, all otro och synd. Men det Ii vet är 
det inte jag som skap begynna, det är 
Guds Ande som begynner det, som be.,. 
tygar att jag genom syndaförlåtelsen 
kommer in i Kristi kropp, och från den 
dagen får jag leva det fördolda livet. 
Vägen är öppen, förlåten är borta, vä
gen fri! 

Missionssekreterare 111a'rtin Berghng 
gav därefter några utdrag ur den års
berättelse, som var införd i förra num
ret av vår tidning. 

* 
. På fredagen fortsatte vår högtid å 

K. F. U. M. Morgonbönen leddes av 

apotekare Karl NileHius och finnes in
förd å annan plats i denna tidning. 

* 
Bibelstunden leddes av resesekretera

re Emil Samuelsson. När man skall 
börja ett företag, är det viktigt att man 
har någon säkerhet från första början, 
en fast grund att bygga på, om verket 
skall kunna fullbordas. Missionen är 
ett stort företag, och man kan fråga: 
månne den. har någon framtid, har den 
någon fa·s t grund, l'lågon säl\erhet? Det 
är om denna säkehet, som jag vill tala, 
och den innefattas i tre ord: Gud är 
trofast! Det är den fasta grunden, sä
kerheten och borgen för missionsföre
taget. Gud är trofast i sin kaBelse. Han 
vet vad vi äro, syndare, men han har 
kalla t oss ti 11 gemenskap med sig i Kris
tus, och av hans fullhet hava vi alla 
fått. Gud har kallat oss till evigt liv i 
hans Son, och det är Gud som borgar 
för att vi ska få det. Gud har också kal
lat oss till arvingar, och Jesus vill ha 
oss med i sin himmel. Gud är trofast 
då V1: frestas. Han skall bereda en väg 
ut ur frestels·e rna. Vi skola icke bliva 
frestade över förmåga. Gud är trofast 
mot oss personligen, han vet hur vi äro 
skapade. Och när det gäller missionen 
är Gud trofast. Verket är hans, och han 
borgar själv för att det skall föras fram 
till seger. Vi äro löftets folk, och löf
tena kunna ej svika. Gud själv borgar 
för dem. Så få vi gå frimodigt vidare. 
Gud är trofast. 

* 
Vid missionsmötet på f. m. var det 

två äldre och två yngre talare. Fru 
A1im11ti Folke talade över orden: »Så 
förbliva de' då bestående, tron, hoppet 
och kärleken, dessa tre, men störst 
bland dem är kärleken.» Tron skall ut
bytas i åskådning, hoppet förverkligas 
men kärleken förbliver i evighet. Det är 
Guds heliga låga, nedlagd i våra hj är
tan, och den skall brinna och får aldrig 
slockna. ibland oss. 

Forts 



150 	 SINIMS LAND 10 juni 1943 

REDOVISNING 

för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under ma] 1943. 

Allmänna missionsmedel. 802. 	 S. P., Vintrosa, till E. Vi
dens underh. . ........... ,. 5: 

E. N., Markaryd, »en liten 803. B. O., .till d:o gm d:o . .. .. . 5: 
blomma vid Ella Dahles bår» IO: -- 806. I st. för blommor till Adele 
R. H., Stensjön, till Ebba Hägglunds bår, gm A. B., 
Videns underh. . .......... . 40:- Skellefteå .......... ", . .. . 40:
Onämnd, missionsvän i Oja, 807· Innerviks Mfg gm d:o ... . 86: 04 
Burgsvik ................. . 	 808. S. K., Höreda .. , ... ..... . 2: 50 


809. 	 E. o. A. L VI/., S-n 50:A. E' J Hbg, »en liten blom
812. 	 David-Hilma, Bror-JUGitma på Ella Dahles grav» .. 10:

o. Ester Svensson, Sthlm, iA. E :n, Järpen, gm G. A ... 10:
st. för blommor vid fru HanH. L., Holmsund, »en liten 
na Larssons bär, Ekeby,tacksamhetsgärd» ......... . 10:-

Almby .................. . 10::rvl. N., Virserum ......... . 25:

813. 	 T. ]., Orviken ........... . 2: 50
E. J, Tärnaby, »14 mars» .. 25:
814. 	 »En kärlekens droppe till deKinaiänkarna, Nkpg, sparb. ISO: 

stora behoven» ........... . 100: C. G. N., Hovberg, »en gå
815. 	 K. K., Nye .............. .. lO: va till Herrens verk i Kina » 76:
816. 	 M. R., Agunnaryd .... , .. . 40:

772. 	 Syföreningens sparbössa, 817. 	 Länkarna s sparb., K lippan,
Gbg, till G. Goes o. C. G. till Hanna Erikssons underh . 76:Nordbergs underh. . ...... . IOS:  818. Koll. i Klippan vid S. Eriks

773· 
 »E n 	 länk» ............... . 20: 
 sons besök ............... . 16:
774· »He rrens tionde» ......... . IS:  828. 	 Koll. vid Länkmöte i Sävar 
776. 	 »Missionsoffer vid Länksam 30 /4 	 ................ .. .... . 26: 50
mandragning i Skelleftehamn 829. 	 D:o vid Missionsafton i d:o

215 .... . ....... . .......... . ISO: :--
 IlS ....................... . 31 : A. O., Norderön ......... . 100: 777· 830. 	 Sävarflickornas sparb. samt 
778. 	 B. G., Sollefteå .......... . 15: koll. 	 vid ungdomsmötet, d:o

A. G., Sthlm, »missionsoffer» 10:779· IlS ....................... . 54: 20
780. 	 E. ,A., Vetianda, »tackoffe r » 200: 831. 	 Koll. vid missionsmöte i d:o
781. 	 D:o till Prosten Lindkvist o. 215 ....................... . 100:

Ella 	Dahles minne ....... . 
 832. 	 M. J, Sävar ............. . 5: 
B. H., Edsbyn, »hä lsning till783. 	 833· »En länk» ............... . 100: 
Runa» ......... .. ......... . 5:- 834. Koll. vid symöte i Innertavle 


785· B. o. K. L., Sthlm ....... . 35:- 6/5 ....................... . 38: 50

L B., Duvbo, till »Herrens 
verk» ..................... . 10:

786. 	 835. D:o vid mi ss ionsstund i Bots
mark 7/5 ................. . 1 2 7: 

787· E. ]., Boden, till J oh. Asp- 836. Från symöte i Ob bola 8/5 .. 50:
bergs underh . . ...... . .... . 50:- ~37· Koll. pa Länkmäte d:o 8/5 .. 37: 55 

788. 	 Kinaiänkarna Jönköping 838. D:o i Obbolaby 9/5 ....... . 36: 80 
Huskvarria, koll. 1514 o. SiS 64:- 839. D:o på Länkmöte i Umeå 

789. H. o. r. J, Gbg ......... . 20:- 10/5 ...................... . SI: 
79 I. A. O., Norderön ......... . 300:- 840. D:o Luth . Missionshuset, d:o 

792 . 	 Efterskörd till länksamman I IlS .... , ................ . . 50:

dragningen i Skelleftehamn 5·- 841. D:o Kyrksalen, d:o 12/5 ... . 21 : 
793· »Onämnd» ................ . 10.000: - 84 2 , D:o på symöte i Gubböle 13/5 43: 35 
794· Missionsbågens missionsafton 843· D:o i Spöiand 14/5 ....... . 79: 19 

på St. Sköndal 8/5 .. ..... . IOO'- 844· D~o i Vänfors 1515 ...... . 47: 97 
795· Kinabarnens försäljning, 845· D:o i Sandviken 17/5 ..... . 17:-

Gammelstaden, Skellefteå 650:- 846. Gåvor aven grupp i Sandvi
796. Koll. vid C. G. Nordbergs ken 17/5 ................. . 16: 75 


besök i Vigge 915 ........ .. 20 847· G. D., KryJbo, en blomma på 

798. 	 B. H . .................... . 100 . fru H. Molins bår, Sala 5: 
800. 	 U. o. R. S., Gbg ...... .. . . 200 848. Koll. på syföreningsdag i 
801. 	 11. o. K. O., Mariestad ... . 40 Krylbo 18/5 .............. . 50: 55 
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850. 

856. 

857· 
858. 
859· 

860. 
861. 
862. 
863· 
864. 
865· 
867. 
868. 

869. 
870. 

871. 
872 . 

873· 

874· 

875. 
876. 

877· 
879· 

880. 

881. 
882. 
883· 

884· 
885· 
886. 

887· 
888. 

Elisabeth. Ellen, Frida, Ka
rin o. Ellen i st. för blommor 
vid fru Hanna Larssons bår, 
Ekeby, Almby ........... . 
Koll. i Gåije vid C. G. Nord
bergs besök 16/5 ......... . 
R. H. , Västerås .......... . 
Missionsgåva fr. Långviken, 
gm F. F., Bureå ......... . 
E. A., Gbg, »en brödkaka » " 
N. A., Jkpg, till »Ella Dah
les minne » ............... . 
»Vår Gud är ju i himmelen 
han kan göra allt, vad han 
vill» Ps. IlS: 3 ........... . 
Bos spa rbössa till missionen 
Kurts d:o till d:o .. .. ... . 
L. o. A. W., Sthlm, till min
net av Kristina Larsson. Jkpg 
B. o. M. B., d:o till el:o .. 
Familj. L. c., VetIand a ... . 
L. M., Borlänge ......... . 

B. G. , Sollefteå ........... . 
Lilla sy fören . i Magra ... . 
K. K., Björköby ......... . 
Länksparbössan i Sthlm ... . 
Boms svfören. till Runa 
Häggs u;derh. . .......... . 
K. E. V·.,1., Orsa ......... . 

A. P., Skattungbyn, »tack
offer» ..................... ' 
Koll. i d:o ........... : ... . 
lVIissionssyfören. i d:o rese
bidr. ..................... . 
Koll. i Betlehemskyrkan, Eds
byn ...................... . 
D:o i S. Bönhuset, Söder
hamn ............... . .... . 

D:o i Missionskyrkan, Sala 
En blomma vid fru H. Mo
lins bår, Sala ...... . ...... . 
Kinakretsen, Kalmar ...... . 
Koll. vid Länkmöte i Nkpg 
22/5 ................ . .... . 
D:o vid, Länksammandrag
ning i Evertsholm 23/5 ... . 
K. o. E. R., Jkpg ......... . 

C. A., Björköby gm K. K .. . 
E. E., Ersnäs, »en hälsning 
till årsmötet » ............ . 
»En tacksamhetsgåva » ..... . 
Alvsjö Kyrkl. Missionskrets 
G. M-n, Karlskrona,_ »med 
ödmjukt tack till Gud för 
uppnådda 70 å r » ......... . 
V. K., Hbg ............... . 
Släktingar o. vänner, i st. för 
blommor vid Fru Hanna 
Larssons bår, Almby ..... . 
S. c. S., Sthlm ........... . 
»Ingeborg Anderssons minne, 
på Mors Dag» ...... : .... . 
L. O..................... . 
Nye KristI. Ungdomsf. .... . 

25:
5: 

50:
30 : 

5: 

800:
4: 
I: 36 

10:
5: 

20:

5: 
20: 

ISO: 	
20:

49: 61 

50: 
50 :

10: 
24:

2: 50 

37: So 

35: 10 
31 : 

10:
100:

43: 06 

7 1 : 37 
50 : 

5: 

5: 
10:
9°: 

90:
25:

100 
10 

175 

895. 
896. 

897. 
898. 
899. 

900. 

901. 
902. 
906. 

907. 

908. 

909. 

910. 

91 I. 

912. 
913. 

914. 

91 S. 
916. 

917. 

758. 

760. 

790. 
797· 

799· 

805· 

S. G., Örebro ............ 10: 
A. o. M. L., Sthlm, j st. för 
blommor vid Dr Karl Fries 
bår ....................... 10:
L. o. H. B., d:o till d:o .. 5: 
G. L-r, Sollefteå ........ 10: 
1. G., Billdal, till G. Goes 
underh. ........ . .......... 100: 
1/3 av insaml. vid fru Hed
vig :Molins begravning. . . . . . 83: 20 
E. G., Norrtälje .......... 25: 
L. S. ..................... 3°: 
Borås K. F. U. M., blom
ma på dr Karl Fries bår .. 20: 
V. o. C. E., Hällabrottet, »en
tacksamhetens blomma» till 
el :O ....•.•.•......••...... So :' --,
D. o. C. A:, Nockeby, till 
d:cs minne................ 10:

r. o. E . M., i s t. för blom
mOr till d:o ............... 20:
Sällskapet för Evangelii ut
bredande i Ryssland till d:o z5~-
L. U., Sthlm, en liten blom
ma till d:os minne ........ 10:-, 

M. N ., Virserum .... . .. . .. 25 : S0l 
lvlissionsvänner i Yngsjö o. 
Ahus Kärr ................ 100: - . 
r. W., Sthlm, i st. för blom
mor vid dr Karl Fries bår.. 5: 
M. o. J. M., Sthlm, till d:o 25: 
Ev. Brödraförsamlingen till 

d:o ....................... 25:
S. o. S. J, Örebro, en tack
samhetens minneskrans å t dr 
Karl Fries ................ 25:

Kronor 16.934 :·60; 

Särskilda ändamål. 

O. M., Sthlm, till barnh. i 

Sinan .................... . 20:
Onämnd, Uppsala, till de 

hungr. ......... . ......... . 50: 
A. L., Huskvarna, till de 

hungr. i Honan .......... . 10: 
M. B., missionsbössa för 

barnh. i Sinan gm A. E., 

Hbg ..................... . 7: 50·) 


3 ' A. VV., Sthlm, till el:o ... . " 

E. ]., till G. Carlen, att anv. 

en!. överensk. . ........ . .. . 30:
A. B., Duvbo, till kvinno
verks. i Tali ............. . 5:- · 

L. O., till de svältande i Kina 5:- · 

Kinahjälpen, till Joh. Asp
bergs nödhjälpsa rbete ..... . LOOO: - , 


Syfören. nr I, Sthlm, till 

bibelkv. underh. i Loyang " , 

M. E., Sunnanå, till Maja 

Lundmark, att anv. efter 

gottf. gm A. B., Skellefteå .. 10:

E. ]., Sk-å, till Maja Lund:" 

mark 25:-, 1. o. J. Aspberg 

25 :-, till d:o gm d ~o. . ..... 50:: 
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810. 	 E. N., till Dagny Nordgren, 
att anv. efter eget gottf. .. 

811. 	 Systrarna K ., för nöd\. .... 
819. 	 K. S., Jkpg, till evang. un

derh. i Hoyang ........... . 
820. 	 r. B., Eksjö, till de nöd!. i 

!(ina ..................... . 
821. 	 »JohannisforsflickorQa » till 

en kinesflickas underh. . ... 
822. 	 Småskolebarn i Sävar, sparb. 

medel till d:o .. . ........ . 
823. 	 »Solstrålarna », el:o tiI! d:o 
824. 	 »Femöringen » d:o till d:o ., 
825. 	 »Kinaklubben» d:o till d:o " 
826. 	 »Ljusknippet» el:o till d:o .. 
827. 	 L. M. F.-gruppen, Vännäs, 

16/S till barnh. i Sinan .... 
866. 	 L. O., Piteå, i s t. för blom

mor på födel sedagen 10/5 till 
Arne Bendtz arb. . ....... . 

878. 	 E. Y., till de nöd!. gm A. B ., 
Skellefteå ................ . 

892. 	 L. O., till barnh. i Sinan· .. 
893. 	 D :0, till hungersnöden .... 
903. 	 Samskolan, Norrtälje, till 

barnh. i Sina n ............ 
904. J. N., Kalmar, till d :.0 .... 
90S. D :0, till de nöd!. i Kina .... 
918. 	 E. J., Sala, till d:o ....... _. 

Kronor 

S. M. K:s Pensionsfond. 

.849. Syföreningen nr 2, Sthlm .. 
Kronor 

20:
100: 

15°: 

5: 

130: 37 

7: I I 

5: 70 
4: 

45: 59 
8: 55 

50 :

30 : 

10:
5: 
5: 

10: 
So: 
So: 

__1_5_:_ 
1.999: 42 

SI: 

SI: 

Allmänna missionsmedel 16,934: 60 
Särskilda ändamål 1,999:4~ 

S. M. K:s Pensionsfond 51: 

Summa under mai 194.'3 Kronor 18,98.5: 02 

!.1{ed ,/armt tad: till varje givare.t 
»Sjungen till H erre-ns ära. en ny såltg ty han 
~ort under. » Ps. 98: L 

Missionstidningen 

Sinims Land, 
organ för Svenska Missionen Kina, 

utkommer 1943 i sin 48:e årgång. 

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

Tidningen kosta'r: helt dr 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 1lissia.: 
nen om den . verkställes på vår Exp., Drott 
ninggatan 55, Stockholm. 

Provnummer sändas på begäran gratis och 
portofritt . 

Redaktionen. 

INNEHÅLL: 
'Genljudet av Herrens ord. - t Doktor Karl Fries. - Martin Linden 50 år. - Mimmi Folke 
70 år. - Frida Prytz 75 år. - Från Red .. och Exp. - Ett tack. - Från missionärerna . 
.S. M. K:s Bibel~ och Ungdomsveckor . sommaren 19 n. ' - Redov. - Missionstidningen 

Sinims Land. 

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

Telefon: 1044 $9. 1054: 73. Postgirokonto n:r 502 15. 


Boktr; A.-B, P. A. Palmers Eftr., Sthlm 1943 
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ANSVARIG UTGIVARE: M. LINDEN. 

ETT RIKT LIV. 
Jesus sade: »Jag har kommit, på det 

att de må hava liv och hava över nog.» 
Joh. 10: 10. 

Så tecknade Herren Kristus sitt livs
program: människorna skulle hava liv, 
h~va över nog. Kanske hade vår Mäs
tare fått denna bild ifrån Döda Ha
vet. Han såg denna sjö, som fick rik
ligt med vatten men som själv sakna
de avlopp. Det slog Honom förvisso, 
att så förhåller det sig med de flesta 
människors liv. De äro andligen döda. 
De kretsa kring sitt eget jag. De ge 
icke ut något av sig själva. Och dock 
är detta förvisso allas vår önskan: att 
leva ett lyckligt, ett rikt liv. Varje 
yngling och varje ung flicka drömmer 
om en ljusnande framtid. Denna för
vissning fyller åren med en festlig 
glädje 'inför livet. Men av de fagra löf
tena blev det ofta inte så, som man 
tänkte. Varför? Därför 'att många 
ibland oss fyllt sitt liv med ett tomt 
innehåll. Somliga ha hemfallit åt dyr

kan aven låg moral. Andra ha kastats 
i nöjesvirvlarna. Åter andra leva för 
penningen. Så söker man med alla me
del att döda tiden. Fattigdomen i till
varon visar sig även vid en blick utåt. 
Vart vi blicka, flamma krigets eldar. 
Blodshavet välver sig högt. Världen 
har blivit ett sannskyldigt Babel. Anti
kens cesarer visa sig bokstavligen. Hu
manitet och människovärde förtram
pas. De flestas intressen respekteras 
ej och de offer, som utgivas för egois
tiska mål, varda ej räknade. Kulturen 
har åstadkommit vetenskap och sinn
rik teknik, som kunnat bli till välsig
nelse i det godas tjänst. För 300 år se
dan drömde lord Bacon om den para
disiska lycka, som skulle bliva män
niskans, när de lärt sig Iflyga. Tyvärr 
har vår tids generation icke fått upp
leva .den så, som den store tänkaren 
trodde. Så slås naturliga strävanden i 
spillror, när Guds Ande icke får råda" 
över hjäItana. Vi ha lärt oss behärska 
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q.en yttre världen - men ej den inre. 
Därav kommer nervositet och oro, 
ofrid och otillfredsställdhet. Ty ett 
rikt liv vinnes ej med mänskliga me

del. 
Först när vi möta Gud i Jesus Kris

tus, först då flödar rikedomens salig
be,t in i oss. Avgör Dig för Kristus! 
'(ar hel, var ärlig, var helgjuten! »Ing
en kan tjäna två herrar.» Det är en 
komplett omöjlighet. Den, som går för 
halv maskin, uträttar föga. Våra be
kymmer bero på våra kompromisser, 

bero på att vi frukta allt utom Gud. 

Jesus krävde livsavgörelse, krävde he
la vår person. Det gäller för oss att få 
bort de många hindren för gemenska
pen med Gud. Vi ha nämligen fått för
måga att bygga ett svalg mellan him
friel och jord, murar mellan Gud och 
oss, mellan oss och vår nästa. Självisk
heten murar in oss i oss själva. Så få 
vi nationsmurar, bördsmurar, klass
riiurar, penningemurar. Vad betyder 
inte namn, titlar, pengar för många! 
Hindren iför gemenskap måste bort. 
Kristendomen är sannerligen ingen 
privatsak. N ej, den är i högsta grad 
något för alla gemensamt. Den störs
ta lycka få vi genom att tjäna andra, 
genom att dela med oss av glädjen 
till andra. Kristendomen är icke något 
tråkigt~ N ej evangelium betyder ett 
glatt budskap. Glädjens blomster knop
pas först riktigt i evangeliets mark. 

När Paulus hade Kristus och helt 
levde för Bonom, då var han lycklig. 
Därför blev hans livs måtto: »Att le
va, detä'r för mig Kristus.» Livet blev 
alltid fullt av intresse för honom. Det 
underhar'å är, att Guds ' kraft ful1kom
n!as i mänsklig svaghet. De' enklaste 
triännfskorna ha o'fta blivit de största 

~,ändebuden, blivit väckelseprofeter p 

Och )}såsom Sonen har liv i sig själv, 
S2. giver Han ock åt oss att hava liv i 
oss själva». Kärleken börjar förverkli
gas i en levande kristens själ, där hon 
går med Jesus fram. I en av sina mor
gonböner berättade Sven Lidman om 
ett möte med en högt uppsatt militär p 

Det var, sedan Lidman blivit en kris
ten. Han hade satt sig för, att han 
måste vittna därom. Och då han nu 
blev tillfrågad, huru det stod till, sva
rade han ungefär som så: »Jag har 
blivit ifrälst genom Kristus.» Officeren 

gav då följande gripande svar: »Fun
nes inte det namnet, vore livet ej värt 
att leva.» Det är så sant, som det är 
e;agt. I intet annat namn gives fräls
ning. Det ger oss mod att leva. Ty 
märk väl, många av idag ha tappat mo
det att leva. Det är en konst att vara 
människa. I\.fen Kristus ger mening åt 
tillvaron. Evangeliet är kulturens 
vackraste blomma. I Jesu närhet börja 
vi ,känna ansvar för våra medmänl,1i
skor. Ödmjukheten blir något sJälv
klart. Farisedräkten faller av. Bönen 
blir ett livsbehov. Liv i Jesu namn be
tyder, att Han segrar över kärlekslös
heten i mitt liv. Han lär mig att fylla 
minuterna med trohet, kärlek och gläd
je. Vi få uppleva, att Jesu efterföljd är 
det härligaste, vi kunna var med om. 
Kristendomen blir det slösande gästa
'budet. Den fyller ,oss med aktivitet för 
medmänniskorna, deras sociala och 
andliga väl. Ju mera jag lever inför 
Gud, desto mera lever jag för andra, 
desto mera arbete har jag. Just i dag 
kanske du möter den människa, som 
du skall bli till hjälp. Att vara levan
de kristen, det är att alltid hava över
nog. Theodor Cronqvist. 
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Han allt, j ag intet, vi ett. 

Kina Inlandsmissionens grundlägga
re, J. Hudson Taylor) ·be rättade en gång 
i ett brev till sin syster, fru Broomhall 
i England, om sina andliga erfarenheter 
under den närmaste förut förflutna ti
den. Brevet innehåller mycket, som är 
av värde och intresse även för oss i nu

) , 

]. Hudson Taylor. 

varande tid, och vi införa därför här ett 
avsnitt ur brevet: 

Allt emellanåt har det varit perioder 
icke endast av frid utan även av fröjd i 
Herren. :Men det var övergående, och 
när det var som bäst, var det i alla fall 
en sorglig brist på kraft. 0, hur god 
Herren var som gjorde ett slut på den
na konflikt! 

Hela tiden kände jag mig övertygad 
om att i Kristus fanns allt vad jag be
hövde, men den praktiska frågan var hur 
jag skulle få ut det. Sant att han. var rik, 
men jag 'var fattig. Han stark, men jag 
svag. Jag visste till fullo att där fanns 
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överflödande livssaft i roten och stam": 
men, men hur skulle jag få den in i min 
Inla tunna kvist? Allteftersom ljuset 
gradvis började gry för mig, insåg jag 
att tro var det enda villkoret, den hand 
med vilken jag skulle fatta om Hans 
fullhet och göra den till min. 111en jag 
hade inte den tron. Jag strävade efter 
den, men den kom inte, jag försökte att 
utöva den, men förgäves. Min hjälplös
het och min skuld syntes endast öka, 
allteftersom jag m e r och mer såg vilka 
underbara förråd av nåd, som voro 
upplagrade i Jesus, vilken fullhet som 
fanns i vår dyrbare Frälsare. Begång
na synder syntes endast såsom obetyd
ligheter jämförda med den synd av otro, 
som var deras orsak, och vilken icke 
kunde eller icke ville taga Gud på hans 
ord, utan snarare gjorde honom till en 
lögnare! Otro var, det kände jag, värl
dens synd; dess . förbannelse och likväl 
levde jag däl~ i. Jag bad om tro, men den. 
kom inte. Vad skulle jag taga mig till? 

När min själs ångest var såsom störst, 
fick en rad i ett brev från den käre 
McCarthy bli medlet att avlägsna fjällen 
från mina ögon, och Guds Ande uppen
barade på ett sätt som aldrig förr san
ningen om att vi äro ett med Jesus. 11c 
earthy, som erfarit samma känsla av 
misslyckande som jag, men såg ljuset 
före mig, skrev: »Men hur skall man få 
tron stärkt? I eke genom att sträva efter 
tro) uta·n genom att v/ila på den trofaste. » 

När jag läste detta, såg jag det allt
sammans! Om vi inte tro, så förbliver 
han trofast. Jag blickade upp till Jesus 
och såg - och o, hur fröjd genomflö
dade mig medan jag såg - att han sagt: 
»Jag skall aldrig lämna dig I » 0, det är 
vila, tänkte jag. Jag har förgäves strä
vat efter att vila i honom. Jag vill inte 
sträva mer. Ty har inte han lovat att 
förbliva hos mig, att aldrig lämna mig, 
aldrig svika mig, och han kommer ald
rig att göra det! 

Men detta var inte allt, han visade 
mig, inte ens hälften. Vilket ljus Guds 
välsignade Ande utgjöt di rekt i min 
'sJäl, när jag tänkte på vinträdet och, gre
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narna! °vilket stort misstag jag begått, 
när jag önskat att få livssaften, fullhe
ten ut ur honom! Jag förstod nu icke en
dast, att Jesus aldrig skulle lämna mig, 
utan även att jag var en lem av hans 
kropp, av hans kött och ben. Jag insåg 
nu, att vinträdet icke endast är roten, 
utan alltsammans, roten, stammen, gre
narna, kvistarna, bladen, blommorna 
och frukten. Och Jesus är inte bara oet, 
Han är jorden och solskenet, luften och 
regnet, och tio tusen gånger mer än all t 
vad vi någonsin drömt om, längtat efter 
eller behövt. 0, vilken glädje att inse 
denna sanning! Jag ber att Ditt förstånd 
måtte bliva upplyst, så att Du lär känna 
och kan fröjdas över de rikedomar som 
fri tt äro oss givna i Kristus. 

Han allt, jag intet, vi ett! 

Så snart Herren har löst ett svårt 

problem för oss sönder han ett nytt. VI 

behöva något som håller oss nere och 

som trycker oss intill korset. 

O. HALLESBY. 

Missionstidningen Sinims Land. 

Under de fyra sommarmånaderna ju
ni-september utkommer J\1issionstid
ningen Sinims Land i år liksom föregå
ende år med endast ett nummer i må
naden. 

s. M. K:s Bibel=, och Ung::: 
domsveckor sommaren 1943. 

Svenska 11issionen i Kina planerar 
att anordna en Bibel- och Ungdomsvec
ka i Skellefteå den 20-26 juli. Sam
lingen blir alltså på eftermiddagen den 
20, och mötena pågå sedan t. o. m. den 
25 med avresa från Skellefteå den 26. 
Vi ha fått löfte att ha våra möten i lä-
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roverkets aula, och mål tiderna serveras 
på det strax intill läroverket belägna 
Nordanå. Rum för deltagarna komma 
att beredas i olika hem. 

Bibelstudierna komma att ledas av 
missionär Carl-Gustaf N ordbe1'g. 

De orienterande missionsföredragen 
på förmiddagarna komma att behandla 
ämnet »i11issionsgärningen hemma och 
ute») och vi ha tänkt oss att detta äm
ne skall behandlas av följande personer 
och från följande synpunkter: Fröken 
Li.s.a Blom talar om »Hemortens in
sats»; missionssekreterare j1!fartin Berg
ling om »Framryckningen vid fronten»; 
missionär Selfrid Eriksson om »Den 
andliga vården» och missionsförestån
dare il1artin Linden om »Missionens 
etapptjänst». 

110rgonbön.erna komma att ledas av 
fil. stud. Gust. Haglund och missionärs
kandidaten Curt Svensson. 

I övrigt medverka vid denna vecka 
fru Hanna Eriksson) fröknarna Hildur 
Blom och Ella Ndsson m. fl. 

Priset för hela tiden, inberäknat 'en 
mindre deltagareavgift, blir kr. 26 :-. 
Restaurangkort måste medtagas för 
smör, bröd (vete och råg) samt kött. 
Filt, sänglinne och handdukar för eget 
behov måste också medtagas. 

Anmälningar om deltagande mottagas 
förutom på Sv. lvfissionens i Kina Exp., 
Drottninggatan 55, Stockholm av fru 
Aina Bäärnhielm, Strandgatan 9, Skel
lefteå. 

* 
Dessutom ha vi fått löfte att anordna 

en Bibel- och Ungdomsvecka på örken
sjöns Pensionat- och Semesterhem 
Braås den I4-I9 augusti. Denna »vec
ka» blir alltså en dag kortare än den i 
Skellefteå med samling lördagen den 14 
samt möten t. o. m. onsdagen den IS och 
avresa den 19 augusti. Braås ligger mel
lan Växjö och Åseda i Småland, och 
prospektet från Pensionatet ger vid 
handen, att det är en mycket naturskön 
ort. 

Bibelstudierna komma att ledas av 
missionssekreterare f..1artin Bergling. 

i 
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De orienterande missionsföredragen i 
Braås komma att behandla ämnet: »Jl!Jis
simuns gärning i stormiga t1:der». Detta 
ämne hoppas vi kunna stanna inför på 
följande sätt: },rIissionsföreståndare 
J\!Iartin LindhL talar om »Missionens 
gärning i stormiga tider under förflu
ten tid», fröken Lisa Blom om »N1issio
nens gärning i hemländerna under de 
nuvarande stormiga tiderna» och mis
sionär Selfrid Eriksson om samma gär
ning nu ute på missionsfäI ten. 

Morgonbönerna komma att ledas av 
missionär Sel/rid Eriksson. 

Pastor Th. Cronqvist har lovat att 
hålla ett föredrag över ett kyrkohisto
riskt ämne. 

I övrigt medverka vid mötena på 
Braås fröknarna Gerda Gustavsson} Ast
rid Löfgren och H11dur Blom m. fl. 

Priset för hela tiden på Braås, inbe
räknat en mindre deltagareavgift, blir 
kr. 23 :-. Restaurangkort måste medta
gas för smör, vete, råg och kött. Säng
linne och handdukar måste också med
tagas. Anmälningar om deltagande mot
tagas på Svenska Missionens i Kina 
exp., Drottninggatan 55, Stockholm. 

* 
1I1å båda d·essa »veckof» och allt ~om 

hör samman med dem frambäras i bön 
till Gud! Låtom oss tacka Gud för att 
tillfälle beretts oss att anordna dem och 
bedja om nåd, visdom och kraft samt 
välsignelse för allt i samband med an
ordnandet av dessa mötesserier ! 

U tdrag ur brev från Kina. 
Ur ett privathrev till en missionsvän 

från fru I da Ringberg göra vi ett ut
drag, vilket visar huru tacksamma mis
sionärerna äro för missionsvännernas 
hågkomst av dem. Fru R. skriver den 
23/2 1943: 

»"Jag står i skuld.' Hur bokstavligt 
sant är inte det ordet vad mig angår 

gent emot L.! Alla dessa kärleksfulla 
brev - fyra till antalet - som ligga 
framför mig, tala sitt tydliga språk. 
Barn bruka ofta säga, när de be, om, 
tillgift för något: 'Jag rådde inte för 
det.' Och så är det med oss. Vi ha 
ingen makt med postgången. T. o. m. så 
sent som den 13/1 1943, då senaste kära 
brevet kom, tog posten här ej ännu emot 
brev för befordran till utlandet. Men 
med denna månads ingång ha de börjat 
befordra breven. Och nu får man lik
som börja på nytt att öva sig i brev
skrivning. Öppna då famnen, kära Vän, 
och tag emot vårt varma tack för dessa 
fyra kära brev! - - Jag önskar att jag 
kunde tacka så att en doft av tacksam
het förnams, tacka för kärlek och in
tresse för oss och för arbefet vi stå i, 
tacka för gåvor som komma oss till del, 
tacka för påminnelsen om alla de dyr
bara löftesorden. Rom. IS: 13, som i år 
alldeles särskilt blivit mitt nyårsspråk, 
kom som en ny stöt framåt. Vi måste 
hoppas för församlingens såväl som för 
den enskilde kristnes andliga växt. Vi 
måste hoppas att Gud vår Fader skall 
ge regn och fruktbara tider. Vi måste 
tro att Gud råder över allt, trots allt. 
Vi få inte resignera och tycka att vi ing
enting förmå; det vore död åt hoppet 
och tron. Tack att Ni, alla kära före
bedjare, stärka oss i kampen!» 

* 
Missionär Jl/Ialte Ringberg skriver 

samma dag bl. a.: - - - Herren va
kar över de minsta detaljer i den troen
des liv. Denna sanning slår oss undan 
för undan med häpnad. Kina Inlands
missionen kände det t. ex. svårt, att dess 
främst-e ledare ej hann tillbaka såsom 
planerats från sitt besök i hemländerna 
utan kom försent för att kunna komma 
till Shanghai, där hans närvaro syntes 
vara alldeles särskilt av behovet påkal
lad. :Men när nu missionshemmet måste 
utrymmas, känna de sig tacksamma för 
att han befann sig i det nya missions
centrum västerut, där hans närvaro än
nu bättre behövs för den utveckling av 
arbetet i det fria Kina, som omständig
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hete rna nu tvinga missionen till. De 
flesta, om ej alla, av Shanghaihemmets 
personal skulle interneras i något av 
lägren därnere - detaljer ha ej hunnit 
komma oss tillhanda - och där ha de 
det efter omständigheterna ganska bra; 
men att biskopen ej behöver vara av
stängd från arbetets ledning är säkert 
en av jubeltonerna, som gå igenom de
faS sånger i natten.» 

* 
Missionär Carl F. Blom skriver i ett 

privatbrev av den 27 mars: »Det är un
derbart att se så många barn i skolorna 
hos oss. Vi ha nu 170, hälften gossar 
och hälften flickor, men största delen 
är ju från staden, och de äta alltså hem
ma. Samläsningen tycks gå bra. Det är 
ju bara de fyra lägsta klasserna, så att 
barnen, i synnerhet pojkarna, äro småt
tingar. I de två högre klasserna ha de 
nu, utom den vanliga gymnastiken, ock
så en sorts exercis under ledning aven 
soldat. Detta är ju sådant, som vi helst 
skulle vilja att de sluppe, men det hör 
till tiden vare sig de äro hos oss ej ler 
hos andra, och vi kunna ge dem de and
liga värdena. Läraren i japanska språ
ket - - är nu så glad åt arbetet här, 
även om han ej själv bekänner sig som 
en troende. Hans beskrivning på shin
toistisk bön var typisk. Det är att sam
la sinnet kring sina dj upaste önskning
ar, just nu fiendens undergång. Han sa
de, att begreppet synd ej ingick i deras 
åskådning och därför ej heller något be
hov av förlåtelse eller frälsning. Kejsa
ren är gudomens ständigt förnyade in
karnation; trohet mot honom alltså en 
religiös nitälskan. 

Vi ha idag vari t samlade till böne
möte hos Ida och ~vfalte Ringberg. Det 
är ju hennes födelsedag, så det passa
de. Vi hade också tillfälle att särskilt 
minnas Ella Dahle och tänka på hen
nes kära i hemlandet. Frida Prytz var 
med oss för första gången sedan i hös
tas utanför deras eget hem. Det är ro
ligt att se henne så pass duktig igen. 
Vi äro alla sex här ganska duktiga nu 
och mera normalt arbetsdugliga. Från 

Lisa Gustafsson och Runa Hägg låter 
det så gott. De äro alltfort mycket tack
samma för besöket av den kvinnliga 
evangelisten ur pastor Yangs grupp, vil
ken fick ge dem alla en lyftning och väc
ka somliga till medvetand·e om neder
lag i elen andliga kampen. 

Sjukhusverksamhet-en är oss fortfa
rande till stor glädje, och jag är så tack
sam för den hjälp hemifrån, som satte 
oss i stånd att understödja dem med in
köp av medicin, då det var som svårast. 
Nu år verksamheten självunderhållan
de, och läkarna ha återbetalt våra ut
lägg i form av fri behandling av rekom
menderade sjuka. Ännu har jag något 
kvar, som dels går till bekostande av 
behövande kristnas sjukvård, dels till 
underhåll (nu ej fullt) aven predikant, 
som ger mycket av sin tid åt de siuka. 
Ethel (fru Blom) är mycket där fÖl' att 
hålla möten och klasser med sådana, 
som ligga inne någon längre tid samt 
för att undervisa kvinnorna i fonetisk 
skrift m. m.» 

Årsmötet 1943. 
Forts. fr. föreg. nr. 

Fru Dagny Bergling) som för 50 år 
sedan för första gången anlände till 
Kina, berättade flera gripande episoder 
från sitt rika missionärsliv. Isynnerhet 
talade hon om hur bilden av och be
rättelsen om de genomstungna händer
na, om vår »Frälsares lidande och 
död, gripi t kinesernas hjärtan och 
fått bliva medel till verklig omvän
delse. Fröken Astrid Lö!gren) hem
ma på sin första semester från fäl
tet, talade om ett av Kinas »heiiga 
berg», Blomsterberget,. fullt av avguda
tempel. Det berget förenar Oster- och 
Västerlandets växtlighet och är en kär 
tillflyktsort för missionärerna under 
den hetaste tiden. Där få de också till
fälle att sprida evangelium bland avgu
daprästerna och bland de stora skaror 
av pilgrimer, som sökt sig upp till ber
gets topp. En dag skall väl också nå
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,gon själ fr ån det berget träda inför tro
v.en, tvagen i Lammets blod. Fru H an
na Eriksson. också hemma för första 
g ången, talade om de stora svå righeter, 
som mötte de första kvinnliga missio
närerna och väl möter dem än. De ki
11.esiska kvinnorna äro mycke t nyfi kna, 
och många gånger är det missionären 
cch det hon har på sig, som tar det 
största intresset. Det kan bli svårt 
m {.mga gånger, och man kan känna det 
som {:n ung missionär, n,är hon kom åter 
fr~Ll1 ett marknadsbesök. Hon sade till 
sin äldre kamrat: »0 , vilken tröttsam 
,dag, jag har inte få tt göra ett dugg nytta 
utan känner mig som positivspelarens 
apa. ) - ») Var du glad)), sade den äldre 
kamraten.) att du får vara Guds lilla 
apa och dra människorna inom hörhåll 
för evangelium 1» 11en fru Eriksson 
be rättade också, att det finns hjärtan så 
lJcrtdda att de öppna sig och taga emot 
friiIsningen första gången de höra evan
g elium predikas. S å gå r »genljudeb> ut, 
vidare och vidare tills det nått alla jor
dens ändar. 

K vällens möte, ungdomsmötet. var 
ägnat minnet av missionär Ella Dahle, 
som efter endast 6 å rs arbete i vår kal
lats ti Il högre t j änst . Den förste talaren 
var folkskollärar·e Thure A. J. Carlson, 
Ella Dahles fader. Han utgick ifrån or
den i Hebr. 6: I9 om sjä fe ns ankare in
nanför förlåten. Vad är det som skil
jer fyrskeppen från andra fartyg ? Jo, 
de äro fast förankrad·e, så att de ligga 
stilla och med sitt ljus visa vägen för 
andra skepp. 1\1en för att ankaret skal! 
kunna göra tjänst måste ankarkätting
en vara stad\:. Man säger ju att en kedja 
är så stark som den svagaste länken. 
Alltså får det inte finnas någon svag 
länk, det måste besättningen se till. Så 
är d·et också med oss kri stna. Vi måste 
vara fyrskepp, förankrade i klippan 
Kristus. Och det beror på oss om fästet 
är starkt. Klippan håller, men fästet 
kan släppa. Vi måste dagligen se över 
det, och det sker då vi leva i ordet och 
bönen. Blir det livet svagt, då blir an
karfästet svagt och i fara att brista. Då 

vi -erhöl!o budet om vår älskade ElIas 
hemgång var det svårt. Men så kommo 
vi ihåg, att hon hade sitt ankarfäste i 
himlen, bakom förlåten, och det hade 
vi också. Alltså var det inte fråga om 
ett farväl för alltid utan . ett återseende 
stod kvar. Avståndet i tid mellan det 
himmelska och oss är inte längre än 
mellan Kina och oss; vi äro varandra 
lika nä ra. Hon har gått före - vi få 
komma efter. 

Fru Birgit Bergling påminde om 
några ord som Pete r Fjellstedt yttrade 
då missionär Fast mördats i Kina. Lär
jungarna fingo aldrig löfte om någon 
lätt vandring i Jesu efterföl id. Det 
skulle bli lidande - men hopp'et åter
stod. Sådan blir vandringen för oss alla, 
isynnerhet ute på missionsfältet. Den 
blev det för Ella Dahle. Visst tyckte 
vi, att Gud tog hefn henne alldeles för 
snart, hon var en så verkligt duglig och 
en intensiv missionär. Men så var Guds 
plan. 1tfissionär Erik 111alm talade om 
hur Ella på ovanligt kort tid kom in i 
arbete t och språket. Hon kom på ett 
besök till deras station, Loyang, för 
några dagar. och, sade missionär Malm, 
det minnet jag har från d·et besöket är 
intrycket a v en ovanligt lycklig männi
ska. en m'anligt lycklig missionär, lyck
lig kristen. Hon var ett med sin uppgift, 
och hon fyllde den på ett helt och fullt 
sätt. Och det syntes att det var som hon 
ofta skrev, att när hon kom dit ut bör
jade hon att leva sitt verkliga liv. Nå
got av hemligheten i Elias liv var, att 
hon sett den himmelska synen och icke 
blivit ohörsam mot den. Nu är hon 
hemma, nu kommer kallelsen till er 
unga. Ha ni sett den himmelska synen, 
viljen I bli lydiga mot den? Gå då i de
ras fotspår som gått förut och vinn den 
verkliga lyckan! 

Efter en solosång av fröken Ingrid 
Wärngård talad·e fröken L1~sa Blom. 
Mitt minne av Ella är tio år gammalt. 
För tio år se dan voro vi samman på en 
)) \'ecka » på Holsbybrunn, men då var 
Ella icke ))stråJande ». Hon kämpade 
sin kamp med kallelsen, och först då 
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hon svarat sitt Ja till Gud, bkv hon 
»strålande» och sådan var hon sedan 
hela tiden. Sjukdom och prövningar 
komma, men Ella var ändå lycklig. Och 
minnet av henne vid avresan fr ån 
Stockholm till Kina glömma vi som så
ga henne aldrig. Hon stod där i fönst
ret, ögonen vara fulla av tårar som icke 
fingo falla. Ljuset från en lampa bröt 
sig i tårarna, och hon fick en strålglans 
över sitt ansikte! Nu står hon inför 

minn·esstunden efter Ella få bli till väl
signelse för både dig och för missionen. 

Till avslutning sjöngs versen: »Sällt 
det folk som jubelklangen förstår», den 
vers som sjöngs då Ella Dahle reste 
från Jönköping på väg till Kina. 

*' 
Efter samkvämet som s{:dan föl ide 

avslutade Ellas broder, kandidat ()iv~nd 
Dahle med en kort aftonbön. I 2 Kor. 

Missionshemmet i Duvbo. 

tronen och strålar i ljuset från Hans 
ansikte, som var hennes Herre och 
Mästare. Nu går kallelsen vidare till de 
unga! Och det vill jag säga som en upp~ 
muntran, det rör sig i vårt land, det rör 
sig bland barn och ungdom. Det finns 
hopp för vårt land och missionen, då 
Gud börjar arbeta bland barnen. Jag 
har fått uppleva det under min senaste 
resa i Norrland. Gud själv har väckt 
missionskärleken i barnahjärtan, och 
genom dem går den ut i vidare kretsar. 
Finns här i kväll någon ung som und
rar: kan Gud använda migl Tveka inte, 
säg du: »Herre, som du vill.» Då kan 

S: I I säger Paulus: »Då vi alltså veta 
vad det är att frukta Herren, söka vi att 
vinna människor.» Det var också en 
hälsning till oss alla. Alla skola ej gå 
ut som missionär,er, men alla äro kal
lade till själavinnare. Äro vi villiga gå 
in i den kampen? Ha vi fått dEnna kär
lek så att vi gripits av längtan efter att 
vinna andra? Då blir vårt Ii v rikt i alla 
hänseenden. 

På lördagen var det S0111 vanligt ut
flykt till Missionshemmet i Duvbo. 
Också där möttes en stor skara vänner. 
:Många och innerliga hälsningar från 
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norr till söder framfördes av ombud 
och vänner, som kommit till årsmötet. 

lVlissionsföreståndare ,il;!artin Linden 
avslutade med orden ur Uppb. 14: 13: 
»Jag hörde en röst från himmelen.» 

Vi ha hört många röster under detta 
årsmöte, men ha vi också fått höra 
»rösten från himlen», då kunna vi gå 
åter var och en till sitt och vittna om 
att denn.a årshögtid varit dagar i Her
rens gårdar. H. B. 

Redogörelse för Svenska Mis== 
sionsrådets verksamhet 
under år 1942. 

Ännu ctt år har den svenska mISSIO
nen fått arbeta under jämförelsevis 
lugna förhållanden. Vårt land har sko
nats från att indragas i kriget och däri
genom ha våra förbindelser med mis
sionsfälten kunnat uppehållas i samma 
omfattning som året förut. Underhåll 
för missionärerna och understöd till 
verksamheten har alltfort kunnat utsän
das på telegrafisk väg. Några utresor ha 
dock icke kunnat ske och hemresor en
dast i något undantag. Verksamheten 
har under allt pågått med framgång och 
under Guds välsignelse. 

Det förnämsta resultatet av Svenska 
lVlissionsrådets verksamhet under år 
I942 är utan gensägelse missionärskur
sen vid Holsbybrunn den 15-23 au
gusti. Den känsla av tacksamhet och 
broderlig gemenskap, som fyllde delta
garna, var om möjligt större än vid fö
regående kurser. Deltagareantalet var så 
stort som det gick att taga emot vid 
Holsbybrunn m·ed dess dock ganska be
tydande möjligheter. Där voro 109 mis
sionärer, 37 funktionärer i missionssty
relser 'och expeditioner samt 77 andra 
deltagare, tillsammans 223. Av mis
sionssällskapen voro 12 represen terade. 
Kursen leddes av Sv·enska NIissionsrå
dets ordförande, professor K. B. West
man. Syssloman för det hela var även 
denna gång missionär Gottfrid Palm

berg. De yttre anordningarna i fråga om 
mat och mottagning voro helt enkelt 
förstklassiga, mer än någon kunnat vän
ta i dessa tider. Direktör och fru Hans
son voro mer än väl förtjänta av den 
»bekransning», som enligt indisk sed 
kom dem till del vid ett avslutnings
samkväm såsom ett uttryck för gäster
nas tacksamhet. 

Kursens huvudämnen voro valda med 
hänsyn till det aktuella läget. Bibelstu
dierna rörde sig på två linjer, »Världs
missionen - kyrkans väsentliga upp
gift» och »Väntetid - beredelsetid». 
Bland föreläsningsämnen må nämnas 
»:Nlissionens nuvarande kris i histori
ens ljus», »Kyrkobildningar på mis
sionsfält-~,n>;, »Den infödda kyrka'ns 
framtid» och »Missionens nu». Samta
len, som också stannade inför nutidens 
problem, voro livliga och målmedvetna. 
Ett par kvällsmöten med föredrag och 
samtal voro anordnade av 11issionsrå
dets Kvinnokommitte. Det starkaste 
minnet från Holsbybrunnskursen 1942 
är den gemensamma nattvardsgudstjäns
ten. Den kom till stånd som ett givet och 
oemotståndligt uttryck för de känslor, 
som behärskade alla och envar. Hög
tidsstunden var icke blott en stark ma
nif.estation av de kristnas enhet, den var 
framför allt en djupgående och oför
glömlig erfarenhet av denna enhet. I 
samband med kursen höllos under båda 
söndagarna stora offentliga möten, då 
ortens befolkning deltog i talrik an
slutning. 

Fortbildningskursen vid Johanne
lund den 12 febr.-3 maj omnämndes 
redan i föregående årsredogörelse. Den 
var avsedd för missionärskandidater, 
vilka på grund av kriget icke såsom för
ut kunde fullborda sina språkstudier 
utomlands före utresan till missionsfäl
tet.Kursens huvudämne var engelska 
språket, i vilket 1tlissionsrådet lyckats 
förvärva en så kvalificerad lärare som 
1IIr. Ch. Allwood, den kände radioföre
läsaren och språkmannen. Utom i eng
elska språket gavs undervisning genom 
föreläsningar i missionskunskap, reli
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gionshistoria, psykologi, bibelkunskap 
o. s. V., allt ämnen, som för de blivande 
missionärerna äro av största värde. Kur
sen förestods av rektor }'!Iorris Berg
ling, varjämte :Mr. Al1wood var biträ
dande husfader. Vid förb-er·edelserna 
för kursen räknade man med ett mini
miantal av IS elever, men när kursen 
öppnades, hade icke mindre än 35 del
tagare anmält sig. Jämte det som kunde 
givas genom undervisning, föreläsning
ar och bibelstudier, har en kurs av detta 
slag alltid en stor betydelse genom det 
broderliga umgänge den åstadkommer 
mellan de blivande missionärerna från 
olika organisationer och samfund. I det
ta avseende icke minst kommer J ohan
nelundskurs·en att visa sina verkningar 
till välsignelse för många missionärer 
under kommande år och arbetsperioder. 

Vid sammanträdet den 2 juni beslöt 
JvIissionsrådet att till alla dem, som haft 
att ordna med kursen, uttala ett hjärt
ligt tack för det intresse och det arbete 
som nedlagts, i första hand till rektor 
Morris Bergling och husmodern samt 
dessutom till Evangeliska Fosterlands
stiftelsens styrelse, som godhetsfullt 
upplåtit lVlissionsinstitutets lokaler för 
kursen. 

De akademiska ' missionsdagar, som 
höll os i Uppsala den 8-II febr., voro 
ock omnämnda i den förra årsredogö
relsen. Dagarna voro ordnade under 
samarbetet mellan de kristliga student
föreninga.rna i Uppsala och Svenska 
I\1iss·ionsrådet. Intresset överträffade de 
flestas förväntningar. Ahörareantalet 
varierade mellan 200 och 300. Ett ut
talande må här återgivas från dessa da
gar, vilket karakteriserar stämningen: 
»:Mission trots allt - och nu mer än 
någonsin.» 

Även i Lund ha anordnats »akade
m·iska missionsdagar», nämligen den 7 
-10 februari 1943, med ett understöd 
av 200 kr. av Svenska JvIissionsrådet. 
Likasom i Uppsala synas dessa dagar i 
Lund ha fått tjäna till missionskärle
kens väckande och stärkande bland den 
akademiska ungdomen. 

Vid sammanträdet den 2 juni 1942 
väcktes förslag om anordnandet aven 
ny allmän svensk missionskonf.erens och 
vid sammanträdet den 4 november upp
drogs åt verkställande utskottet att 
vidtaga åtgärder för att en sådan kon
ferens måtte komma till stånd, helst på 
våren 1943. Det förberedan<k arbetet 
har nu hunnit så långt, att konferen.sen 
är bestämd att hållas i Örebro den 16
18 april 1943. En kommitte är bildad i 
örebro för att ordna de lokala förhål
landena. Inbjudan med program är ut
sänt till missionstidningarna i landet 
jämte en hel del andra tidningar. Un
der konferensen kommer ett särskilt 
ungdomsmöte att hållas omkring ämnet 
» Ungdomen och missionen» och en 
appell kommer att riktas till den krist
na ungdomen i landet att i denna tid 
akta på Guds kallelse till missionsarbete 
bland de icke kristna folken. I samband 
med konferensen anordnar Svenska Ivfis
sionsrådets Kvinnokommitte ett särskilt 
möte för de kvinnliga deltagarna och 
andra intresserade. 

I\1issionsrådets statistiker, kyrkoher
de Sigfrid Alm, Ocke1bo, hade hemställt 
om direktiv för insamlandet av uppgif
ter för årets missionsstatistik, då det på 
grund av de avbrutna förbindelserna 
med missionsfälten nu voro omöjligt att 
få statistiken fullständig. JvIissionsrådet 
beslöt vid sammanträdet i juni anmoda 
kyrkoherde Alm att i årets statistik en
dast taga uppgifter angående I) missio
närer på fälten; 2) hemmavarande mis
sionärer, anställda för tjänst på fälten, 
varvid även avskilda missionärskandi
dater skulle medtagas; 3) inkomster och 
utgifter i hemlandet. Dessa uppgifter ha 
också influtit i årets statistik. 

Söndagen den 30 \ maj högtidlighöll 
Svenska Missionsrådet 15o-årsminnet 
av vVilliam Carey's framträdande med 
sin världsbekanta appel, som kan anses 
bilda inledningen till den nutida världs
missionen. Högtiden firades i Betelka
pellet med tal av professor K. B. \Vest
man, redaktör Arvid Svärd och mis
sionsföreståndare Nils Dahlberg. 
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Vid sammanträdet d·en 4 november 
beslöts med anledning av ett från mis
sionsdirektor Bäfverfeldt och pastor von 
Sicard ingånget förslag att vidtaga vis
sa åtgärder för bildandet av ett svenskt 
sä llskap för missionsforskning. 

I förra årsredogörelsen meddelades, 
att dr JohnR. Mott tillkännagivit sin 
avsikt att draga sig tillbaka från ord
förandeskapet i Int·ernationella Mis~ 
sionsrådet. Från dr I\10tt hade till sam
manträdet den 4 november anlänt en 
skrivelse, daterad Newyork den 15 ja
nuari 1942, vari dr 110tt meddelar, att 
han samma dag avgått fr ån sin befatt
ning och att till hans efterträdare intill 
tiden för Internationella Missionsrådets 
nästa sammanträde utsetts den ameri
kanske metodistbiskopen James G. Ba
ker. På samma gång meddelade dr :Mott, 
att han på förslag a v sekreterarna 
Warnshuis och Paton samtyckt till att 
tills vidare kvarstå såsom Rådets he
dersordförande men utan alla admini
strativa uppgifter. 

På samma gång har meddelande kom~ 
mit, att dr A. L. vVarnshuis från och 
m·ed 1942 års utgång lämnat sin befatt
ning som sekreterare på Internationella 
NIissionsrådets avdelning i Newyork på 
grund av att han under året fyllt 65 år. 
Till hans efterträdare har uts~tts förre 
kinamissionären, sedermera sekreteraren 
i Amerikanska Baptistmissionssällska
pet dr J. VV. Decker. Dr Warnshuis' 
insats i Internationella Missionsrådets 
arbete unde r de många år han stått som 
sekreterare har varit synnerligen värde
full och förtjänt av den störst.a tack
samhet. 

Till sammanträdet den 2 juni hade 
från professor Martin Schlunk i Tiibin
gen, ordförande i T yska Evangeliska 
Missionsrådet, ingått en skrivelse med 
beklagande av att den vart fjärde år åter
komm;:tnde kontinentala missionskonfe
rensen i Bremen icke enligt ordningen 
kunnat hållas under året. På samma 
gång innehöll skrivelsen en synnerligen 
hjärtlig och av kristen brodersgemen
skap buren hälsning till de svenska brö

derna. P å denna skrivelse har ordföran
den å Svenska I\1issionsrådets vägnar 
sänt ett hjärtligt och broderligt svar. 

Ordföranden meddelade vid samman
trädet den 2 juni, att han genom bi
skopen av Chichester, som just i dagarna 
gjort ett besök i Sverige, fått en häls
ning från sekreteraren i Internationella 
NIissionsrådet, dr William Paton, jämte 
en förfrågan, 10m Svenska :Miss:ions
rådet alltfort hävdade missionens su
pernationalitet på samma sätt som under 
föregående år. Om detta vore fallet, 
skulle dr Paton vara tacksam för ett 
direkt meddelande härom. Ett sådant ut
talande kunde antagas bliva honom till 
hjälp i hans arbete för att i engelska 
regeringskretsar och särski l t inom kolo
niaidepartementet förfäkta dessa grund
sa ts·er med hänsyn till den kommande 
internationella utvecklingen. I enlighet 
med det uppdrag, som vid nämnda sam
manträde gavs ordföranden, har han 
sänt dr Paton en redogörelse för den 
svenska ståndpunkten i fråga om mis
sionens supernationalitet, vilken stånd
punkt alltfort är densamma som under 
förra världskriget och som då deklare
rades i ett särskilt uttalande till Världs
missionskonferensens Fortsättningskom
mitte. 

På samma sätt som under föregående 
år har även det sista året på Missions
rådets initiativ genom A. B. Radiotjänst 
utsänts en julhälsning till de svenska 
missionärerna på olika fält. Hälsningen 
framfördes denna gång genom fröken 
l\1ärta Josephson, varjämte en särskild 
hälsning från missionärsbarnen till deras 
föräldrar framfördes genom ett svenskt 
missionärsbarn. En kör från Svenska 
l\tIissionsförbundets hem för missionä
rers barn på Lidingö sjöng också vid 
samma tillfälle ett par julsånger. 

Ordinarie sammanträden. ha hållits den 
2 juni och den 4 november samt dess
utom åtskilliga utskotts- och kommitte
sammanträden. Omedelbart efter sam
manträd·et den 4 november samlades le
damöterna på inbjudan av Svenska I\1is
sionsförbunclJet till gemensam middag 
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på Hotell Excelsior, där missionsföre
ståndare Axel Andersson å :Missions
förbundets vägnar uttalade en hjärtlig 
välkomsthälsning. Efter middagen följ
de samkväm, under vilket professor K. 
B. Westman och missionsföreståndare 
Nils Dahlberg berättade om samman
träffanden med missionsmän av olika 
raser och folk i skilda delar av världen, 
vilka berättelser i sin tur gåvo anled
ning till intressanta meningsutbyten. 
Hela samvaron präglades av den bro
derliga gemenskapens ande. 

Svenska NIissionsrådet består f. no av 
följande ledamöter: 

Dr Karl Fries, hedersledamot; 

Professor K. B. vVestman, i-epr. för 


Svenska Jerusalemsföreningen, ordf.; 
~!Jissionsföreståndar·e Nils Dahlberg, 

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

lvIissionsföreståndar·e Hj. Danielson, 
repro för Svenska Baptistmissionen, 
2 :dre vice ordf.; 

IvIissionsdirektor Arvid Bäfverfeldt, 
repr. för Svenska Kyrkans :Missions
styr·else; 

IvIissionsföreståndare Axel Andersson, 
repro för Sv·enska NIissionsförbundet-; 

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

Redaktör Chr. Jersild, repro för Hel
gelseförbundet; 

11issionsföreståndare NIartin Linden, 
repr. för Svenska NIissionen i Kina; 

~Iissionsföreståndare E. H. Skooglund, 
repr. för Svenska Alliansmissionen ; 

1iissionssekreterare :Magnus Haver
mark, repro för Svenska 1!Jongolmis
sionen; 

Pastor Th. Arvidson, repr. för Svenska 
:lVletodistkyrkans NIission; 

~:Jissionsföreståndare Birger Pernow, 
repr. för Svenska Israelsmissionen ; 

Pastor Harald Padel, repr. för Evange
liska Brödraförsamlingen; 

Överingeniör P. E. 'Verner, repro för 
Sällskapet för EvangeIii Utbredande 

Ryssland. 

LAND 10 juli 1943 

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

redogörelser ingått: 

K vinnoko1nmitten. 
Den I7 jan. inleddes arbetet med fes

ten för missionärernas barn. Fru Vivi 
Lal1rent-Täckholm höll föredrag med 
skioptikonbilder om utgrävningarna av 
Tutanchamons grav och fruarna Teg
ner och Carlsson medverkade med mu
sik. 

Den 20 februari, Kvinnornas Inter
nationella Bönedag, voro två möten an
ordnade på f. m. och två på kvällen i 
olika stadsdelar. Deltagandet var gott. 

Under vårterminen anordnade kom
mitten vidare ett samkväm för missio
närer och de missionärskandidater, som 
deltogo i Hagabergskl1rsen, samt i bör
jan av maj en sammandragning av alla 
missionssyföreningar i Stockholm. Där
vid var ett möte anordnat på f. m. i 
Betlehemskyrkan och ett på kvällen i 
Blasi·eholmskyrkan, varvid bl. a. Mis
sionsrådets ordförande, professor K. B. 
Westman, talade. 

Vid missionärskl1rsen på Holsby
brunn ordnade K vinnokommi tten pro
grammet för två kvällsrnöten, då frågor 
av speciellt intresse för kvinnorna be~ 
handlades. 

Under hösten har ett samkväm för 
kvinnliga missionärer och missionsex
pedi tionernas personal vari t anordnat 
å 1d:argareta Hushållsskola, varvid fru 
Elsa Cedergren berättade om intryck 
från flyktinglägren i Frankrike. 

Kommitten har under året hållit fem 
sammanträden. 

K. NI A:s representant inom kommit
ten, fröken Elsa Ringborg, har under 
året utträtt och efterträtts av fröken 
1tfärta Josephson. NJ.etodistmissionens 
repres·~ntant, fru Elin Gustafsson, har 
ersatts av syster Karin Holmer. 

Stockholm i febr. I943. 

Nail1ta Leuwgren, ordf. 



10 juli 1943 SINIMS LAND 165 

A1issionsstudieIwmmitthL 

Kommi ttens verksamhet har i likhet 
med föregående år bestått i anordnandet 
av föredrag framförallt i Stockholm. 
Dessutom har genom dess förmedling en 
kurs ordnats i Västerås, behandlade all 
svensk mission. Fö-redrag ha därvid hål
lits av representanter från olika säll
skap. Planen på större kurser bl. a. i 
Falun och Stockholm har även disku
terats. Det är kommi.ttens hopp att kun
na förverkliga dessa förslag under år 

I943· 
Vid Missionsrådets senaste samman

träde den 4 november 1942 beslöts upp
draga åt kommitten att göra upp för
slag till en kort skrift om missionen 
lämplig att spridas bland skolungdom. 
Förberedelser till denna äro i gång och 
kommitten hoppas att under vårtermi
nen I943 kunna framlägga förslaget. 

Förhandlingen med A. B. Radiotjänst 
angående plats i radioprogrammet för 
missionen har även fortsatt och löfte 
har givits att en diskussion angående 
missionen skulle få förekomma någon 
gång detta år. :Men några detaljer ha 
ännu icke fastställts. 

Oscar Rundblom. 

Presskommitten. 

På samma sätt som föregående år ha 
artiklar Dm mi ssionen och dess verksam
het utsänts till de abonnerande tidnin
garna. Genom dessa artiklar, som för
fattats av vårt lands förnämsta mis
sionskännare, har säkerligen en god och 
vederhäftig missionskunskap nått en 
icke obetydlig del av vårt folk. Till 
följd av att förbindelserna med Eng
land i stort sett varit avbrutna, ha de 
sedvanliga rapporterna om nyutkommen 
svensk missionslitteratur icke i samma 
utsträckning som förr kunnat lämnas -till 
Internationella :NIissionsrådets tidskrift. 

StDckholm den 18 februari I943. 

J. E. Lundahl. 

Kassautgifter'na ha vari t följande: 

Svenska :NIissionsrådet Kr. 1.692: IS 
Inte~nationella :NIissions

rådet .............. » 2.760: 
1tIissionsstatistiken ....» 147: 20 
Missionsstudiekommitten» 225: -
Presskommi tten »880: 40 
Kvinnokommitten ..... » 200: 
Svensk }'/fissionstidskrift» 300: 

Kronor 6.204: 78 

Revisorernas utlåtande. 

U ndertecknade, som anmodats gran
ska Svenska Missionsrådets räkenska
per för år 1942, få efter fullgjort upp
drag avgiva följande utlåtande: 

Räkenskaperna äro noggrant och or
dentligt förda samt försedda med veder
börliga verifikationer. 

Då vi vid revisionen funnit allt i sin 
ordning, föreslå vi, att ansvarsfrihet 
med tacksamhet beviljas för 1942 års 
förvaltning. 

Stockholm den 22 februari I943. 

NI. Hellman. 

Om framtiden veta vi intet annat än 
att den står i Guds hand. Vi tro på Gud 
och missionen är Guds verk. Vi äro i 
Guds hand och våra missionärer äro i 
Guds hand. I den vissheten gå vi kom
mande tider till mötes under bön att 
Gud måtte göra oss trogna i vår upp
gift. 

Stockholm den 24 februari I943. 

J. E. Lundahl. 

Bed tör tnissionärerna l 

Skriv till missionärernai 
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REDOVISNING 


för medel influtna till "Svenska Missionen l Kina" under juni 1943. 

Allmänna missionsmedel. 

920. 	 »Elin o. Josef Holmgrens 
barn », till minne av dr Karl 
Fries ................... . 

921. 	 lVI. o. N: e, Sthlm, i st. för 
blommor vie! d:os bår ... . 

922. N. B., o. E. R., till d:o ... . 
~23. B. o. M. B., Sthlm, till d:o 
924. 	 »Tackoffer 25 maj, E. A. » 
925. 	 A. 'l\T., Gbg ............. . 

926. 	 H. o. 1. J, d:o ......... . 

927. 	 S. o. N. G., »med djup vörd

nad för dr Fries gärning, en 
blomma på hans bår» .... . 

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

929. ' Kinavänner i Uppsala, i st. 

för blommor vid älskade 
Gunhild Gallanders bår .... 

930. 	 J o. J G., Hbg, d:o vid dr 
Karl Fries bår. Ord. 4: 18 

931. 	 H. O. R. A., Hovsta, d:o vid 
vår vördade vän dr Fries bår 

932. 	 Sparbössetömning vid Kina-
kretsen i Hoverberg 25/6 .. 

937. 	 »För papper» ........... . 

938. 	 J M., Sthlm ............ . 

939. 	 J H., d:o ............... . 

940. 	 E. A., Duvbo, ur sparb.. . 
941. 	 »Onämnd » .............. . 

942. 	 »En läilk» .............. . 

943. 	 1. o. G. T., Norrköping, 

till dr Karl Fries minne .. 
944. 	 J. S., Uppsala, i st. för 

krans till dr Karl Fries bår 
945. 	 D :0, d :0, i st. för blommor 

å vår kära vän Gunhild Gal
landers bår ........ .. ... . 

946. 	 Koll. i Betesdakyrkan, 
Sthlm, Kristihimmelsfärds
dag ..................... . 

947. E. L., Malmö ........... . 

948 .. Bureå Kinakrets ........ . 

949. 	 G. J, Nkpg, »1 st. för blom

mor vid vördade vännens 
b'å r» .................... . 

950. 	 Vallstena Missionsfören. .. 
951. 	 Fam. H ., Nockeby, i st. för 

blommor till dr Karl Fries 
minne». Dan. 12: 3 ....... . 

952. 	 »En länk» ................ . 

953. 	 J E .. L., Strandbaden ... . 
954. 	 »Måndagssyfören. i Norrkö

ping .................... . 
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994. 

995. 

996. 
997. 

A. B.,' Sthlm, i st. för blom
mor vid dr Karl Fries b{lr 
O. e,. el :0, till d:o ....... . 
H. J, Leksand ........... . 

A. N., Bjärn um ......... . 
NIissionärema på Dl1vbo, 
blommor på dr Karl Fries 
grav .................... . 
D. L .................... . 

E. N., Ersnäs, gm E. E. .. 
A. c., Sthlm ............ . 

G. J, Råsunda, till dr Karl 
Fries minne ............. . 
Nah. I: 7 ............... . 
K. S., Vins!öv, »Å t Her
ren » .................... . 
M. T., Vrigstad ......... . 

E. J, Boden, till J oh. Asp
bergs l1nderh. . .......... . 
E. F., Nockeby, »Herrens », 
till Thyra Lindgren s underh. 
A. o. K. E. B., Gbg, till 
minnet av dr Karl Fries .. 
M. L., Linköping, till dr 
Karl Fries och Ella Dahles 
minne ................... . 
Solglimten, Värna ....... . 
Sparbössetömning i Höga
näs 5/6, g m J E. L. .... . 
E. B., Smedslätten ....... . 

A. J, Rug., »tack för bön
hörel se» ................. . 
r. B., Duvbo, »Herrens)) .. . 
E. o. J R-n, Sthlm, i tack
samt minne av dr Karl Fries 
F. D., d:o ............. . 

E. S., Strömstad ......... . 

E. o. H. K-g, Lund, »tack
offergåva» .............. . 
A. L., Älvsbyn ......... . 

A. L., Jämtön ........... . 

M. N., Bjästa, o. hennes tre 
döttrar, till tant Gundhilds 
bår, ett t ack ............ . 
M. O. H. R, en blomma på 
dr Fries' grav ........... . 
»II /6 1843-11/6 1943» .. . 
Onämnd, Karlskrona ..... . 
»Senapskornet», Lidköping, 
sparb.medel ............. . 
L. J, Sthlm, till minnet av 
dr Fries och Ella Dahle .. 
Böneringen, Karlskrona .. . 
E. L., J umki-l ........... . 
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A. K., d:o .............. . 

]. H., d:o .............. . 

E. S., Rödjenäs ......... . 

A. D. D., Karlstad ...... . 

»L» .................... . 

»En gåva» .............. . 

B. G., Sollefteå ......... . 

F. K., Västerås, »1 st. för 
blommor vid min vän Karl 
Fries' bår» .............. . 
B. o. K. L., Sthlm ....... . 

T. S., Sala ............. . 

A. A~, Mora ............ . 
»Avbet . på skuld» ...... ,. 
Sivs sparbössa till missio
nen ..................... . 
K. F. U. }k, Orebro, till 
lvlalte Ringbergs underh.. . 
Syfören. i Bjurön ....... . 
)iOnämnd», Ekenässjön, gm 
L. ] ..................... . 
Småskolebarnens i N aglarp 
sparbössemedel för terminen 
Koll. vid Länkrriöte i Sävar 
L. 11. F., till Runa Häggs 
underh. . .............. . 
D:o till Maria ?\Tylin o. Fri 
da Prytz underh. . ...... . 
E. E., Ersnäs ........... . 

R. H ., »en hä!sning till Ru
na ~) ..................... . 
»Rönnskärs Bröder i Kris
tus», gm 1. H ... ........ . 
Skellefteå IVIfg .......... . 
r. B., Boden ............ . 
Mörtervds ] uniorfören. 
A. H.,' Stensjön, »ext ra 
dagsinkomst») till Ebba Vli
dens underh . . ......... , .. 
S. H., d:o till d:o .,., .. '. 
H. S., Ostersund, till H. 
Vvangs underh. 25 :~, M. 
Lunc1marks d:o 25:- ... . 
N. E., Gummark ....... . 

F. F., Alnö ..... , ...... . 
X. y. Z., Sthlm ........ ,. 

O. o. O. M., »en blomma på 
dr Fries bår» .......... ,. 
Askims Kyrkl. U ngdoms
krets, till Gösta Goes underh. 
A. P., Kumla .... ,., ..... 
Koll. vid möte 17/6 ]kpg
Huskvarna länkarn a ... , .. 
r. K., Linköping, till Ebba 
Videns underh. . ......... . 
H. L.) Lidingö .. , .... ,.'. 
K. L., Björkeryd .. , .... , .. 
M. N., Virserum ......... . 
Olmstads Nordvästra syför
ening .,., .... ,., ... .. .. ', 
»En länk» '............... 
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1024. 

1025· 

1026. 
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1029. 

Särskilda ändamål. 

H. M. v., till de nöd!. i Ho
nan ..................... . 
E. A., till de hungr. ..... . 
E. ]., Vetianda, till G. Car
len, att anv. efter gottf. .. 
V . P., Nkpg, till Kinas nödl. 
D. P., Tingsryd, till barnh. 
i Sinan .............. , ... . 
Barnhemsvänner, Algarås, 
till Maria Petterssons barnh. 
E. A., Sthlm, till Joh. Asp
berg, att anv. för de nödl. .. 
A. N., Bjärnum, till H. 
Wang 10 :-, E. Lenell 
10 :-, att anv. efter gottf. 
r. A. N1., till 3 evang. un
derh . ............... "., .. 
E. N., till Dagny Nordgren 
att anv. efter eget gottf... 
H. o. E. ]., ]kpg, till Ida 
Ringberg 100 ;-, Elsie 
Bergquist 100 :-, att anv. 
efte r gottf............... . 
Ps. ]03, till Olga Styrelius 
för d:o .................. . 
G . P:s barn, Skoghall, \11

sam!. till de hungr. i Kina 
Barnen i Västra Fors små
skola till hungr. barn i Ki
na gm E. A. NIaiungsfors .. 
L. O., till de hungr. ., ... 
L. M. F., till fru Gå, 
Chiehhsien, hos Estrid Sjö
ström ................... . 
D:o till fru Hsing, d:o hos 
d:o ................... , .. 

D:o till fru Kao, Hoyang, 
hos Ida Söderberg ....... . 
D:o till bibelkv. hos Lisa 
Gustafsson .............. . 
De Väntande, till fru Kouh, 
Chiehhsien .............. . 
L. M. F., nödhj.medel till: 
L Ackzell 200 ;-, G. Car
len o. E. LenelI 200 :---', L. 
Gustafsson 200 :-, M. Lund
mark 200 :-, D. Nordgren 
o. E. Sjöström 200:-, L 
Söderberg 200 ;-, H. Vvang 
200:-, barnh. i Sinan 400:
N. K., Pe rstorp, till barnh. 
Småskolebarnen i Sävar, till 
en kin~sflickas .underh. .. 
B. H., Edsbyn, »en födel
sedagshälsning till Runa», 
att anv. efter gottf. . ..... 
Barnen vid Kyrkbygdens 
småskola, till · H . Wang, att 
anv. enl. överensk. ....... . 

25°: 
100: - 

20: 

20:

10: 10 

20:

300: 

20:
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10: 60 
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200: 
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Kronor 7.111; 25 medhjälparefonden ....... . 200:-· 
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1035. 	 E. A ., Borås, till de nöd!. 
i Kina 30 : - lO. I ••• ,. •• ,. ••••• ,. ••• 

1036. 	 M. P., till H. \iVang 5°:-, 
E. Lenell 50 :- , att anv. ef
ter gottf., gm A. N., 
Bjärnum ............... . 100:

1037· 	 Allianslänkarna, för skolgos
sars underh. 300: ••••• 1 , _ ••••• • • 

1038. 	 S ., till Olga Styrelius, att 
anv . efter gott f. 100:lO,. •••••• ,. • 

1041. 	 L. M. F:s offerdagsmedel 
för bibel- o. kvinnoskolan i 
Yuncheng .,.,. ............. 10.000: 

1042. ]. H., Järlåsa, till de nöd!. 50:

1°43· A. B., Duvbo, till r. Ackzell, 
för kvinnoverks. i Tali 5: lO ••• 

1044· 	 A. H., Stensjön, »extra 
dagsinkomst» , ti 11 Ebba Vi
den, att ~ efter gottf. .. 15: anv

1055. »En vän» till Hugo Linder, 
att anv. efter gottf. . .... ,. 100: 

1056. F. P., Björklinge, till de 
hungr. i Kina ............. 10:

1059. M. O., Stocksund, till de 
nöd!. ..... ,. ............... ,. . 5°:

Kronor 14.832: 30 

Allmänna missionsmedel 7,111:25 
Sär6kilda ändamål 14,832: 30 

Summa under juni 1943 Kronor 21,943: 55 

M ed varmt tack till varje givare! 

»Också detta kommer från H enen S eba
ot; Han är -ttnderbar i råd och stor i vishet.» 

Jes. 29: 29· 

Gå'vor till iVI issionshem1'net i Duvbo 
april-juni I943. 

Kontant: A. J., Älsten, 50:-; A. o. P. J" 
Vänfors , 20; Hemmets bössa, 22: 50; E. A., 
Vetlanda, 2S:-; Kaffepengar vid årsmötet, 
48 :70; H emmets bössa, 9:-. 

In natura: Vänner i Vänfors, tunnbröd. 
!VIed varmt tack till v arje givare! 
»H erren O1nhängnar sitt folk ifrån nu och 

till evig tid. » P s. 125: 2. 

Lisa Lundberg. 

Missionstidningen 

Sinims Land, 

organ för Svenska Missionen 


utkommer 1943 i sin 48:e årgång: 

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

Tidningen kostar: helt dr kr. 2: 50, halvår 
kr. I: 50, ett kv~rtal kr. o: 90. 

Till utlandet kostar den kr. 3: - pr :'ir. 
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 
portofri tt. 
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.»DE GINGO sA BADA TILLSAMMANS.» 

I Mos. 22: 6, 8. 

_' : För en tid sedan läste jag I Mos. 22

lqch kom därvid att , lägga märke till 
, cttt det två gånger , där står om Abra
I llam och Isak, att de gingo båda till

. samman~,. först i den 6 versen och se
ldan i de~ 8. Det är en ung pojk och en 
; ~ycket , gammal man, som tillsam
mans vandra vägen. framåt, och det är 
ej aven slump eller aven händelse, 

: som de kommit att göra det. Det är en 

mening däri. Det är i överensstämmel
se med Guds vilja och plan, och det är 
lärorikt att stanna inför bilden av de 
två som tillsammans vandra sin väg. 
Även nu behöver unga och gamla 
vandra tillsammans på av Gud utsta
kade vägar, och det blir något av hög
tid, då de göra det. Låt oss därför med 
tanken stanna inför Abraham, Isak 
och vägen, som de hade att vandra! 

De vandrade på p r o vet s väg. I 
I Mos. 22: I läsa vi: "Gud satte Abra
ham på prov". Och om samma sak läsa 
vi i Hebr. I I: 17: "När han (Abra
ham) blev satt på prov". - Abraham 

, var det som vandraqe provets och 

prövningens väg, men han var ej en
sam på den vägen. Hans lille son var 
med, och de gingo båda tillsammans. 
Isak förstod väl ej innebörden av 
vandringen. Det var ju inte han som 
prövades. Och 'ändå behövde han vara 

med. Det hade ej blivit ett prov utan 
honom. Och det blev ett prov även för 
honom, då Abraham band sin son Isak 
och lade honom på altaret ovanpå ve
den. "De gingo så båda tillsammans" 
på provets väg. Och den vägen leder 

fram till att de fingo uppleva en hög

tidssfund inför Gud. Platsen fick nam
net ' Berget där Herren låter, se sig". 
Huru mycket ligger ej i det namnet! 

. Deras vandring var vidare en o f
If e r g ä r n i n g e n s v ä g. I v. 2 läsa 
vi : Tag din son Isak, din ende son, 
som du har kär, och gå bort till Moria 
land, och offra honom där såsom 
brännoffer'. Det är gripande att lägga 

märke till tyngden i o,"gen: "din. son 
Isak, din ende son, som du har kär;'. 

Gud begärde ej något litet av Abra
hams överflöd, utan han begärde ett 
offer, som leder tankarna till Guds 

stora offer för vår skull, då Han utgav 
sin enfödde Son. Och Abraham gav 
offret. Bittida följande morgon bröt 
han upp och begav sig på väg. Men 
han var ej ensam. Abraham säger till 
tjänarna, då de ej skulle följa med 
längre: "Jag och gossen vilja gå dit
bort", och Isak fick sin del av offer
bördan. "Abraham tog veden till 
brännof,rret och lade den på sin son 
Isak, men själv tog han elden och kni
ven, och de gingo så båda tillsam
mans." (v. 6.) Tillsammans gingo de 
på :vägen till offerstunden och den 
högtid, som de där skulle få uppleva. 

Vägen, som de vandrade, var också 
l y d n a d e n s v ä g. I den 18 versen 
säger Gud till Abraham: "Du lyssna

de till mina ord", och i det låg tydligen 
att han hörsammade Guds ord. Vi ha 
redan erinrat om att Abraham bröt 
upp och begav sig på väg, då Gud talat 
och sagt att han skulle taga sin son 
och gå bort och offra honom. Vi kun
de också minna om att han byggde al
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taret och lade veden därpå, band sin 
son och lade honom på altaret ovanpå 
veden. Han gick ej lydnadens väg del
vis, utan han gick den hela vägen än
da fram till målet. Och Isak följde 
med honom. Han tycks ha gjort det 
undrande. Han framställde frågan: 
"Var är fåret till brännoffret?" Men 
han synes ha nöjt sig med svaret. Far 
vandrade lydnadens väg, och han följ
de med. Så gingo de båda tillsammans 
fram till den underbara upplevelsen, 
då Gud grep in och skaffade fåret till 
brännomret, väduren, som offrades i 

Isaks ställe. 

De vandrade tillsammans på t r o n s 
v ä g. Det var · något utav tro eller 
krav på tro, som tog sig uttryck i or
den "ett berg som jag skall säga dig". 
- "Till det land som jag skall visa 
dig" hette det vid kallelsen i I Mos. 12, 

och nu: "på ett berg som jag skall visa 
dig". Trons väg var en vandring, då 
Abraham "drog ut, fastän han icke 
visste vart han skulle komma". (Hebr. 
I I : 8). Tron tog sig också uttryck i or
den: "När vi hava tillbett, skola vi 
komma tillbaka". v. 5. och i svaret till 
Isak: "Gud utser nog åt sig fåret". 
"Sin ende son frambar han såsom of
fer - - -, ty han tänkte på att Gud 
var mäktig, att till och med uppväcka 
från de döda". (Hebr. II: 19). Ja, 
Abraham vandrade trons väg följd av 
Isak. Isak är med bland troshjältarna 

Hebr. II, och nog var även hans 
vandring till Moria land en vandring i 
tro. Så vandrade de båda tillsammans. 

Deras väg var även G 1:1 d s - f r u k
t a n s v ä g. "Nu vet jag att du fruk
tar Gud" säger Gud, "nu då du icke 
har undanhållit mig din ende son". 

Gud var för Abraham större än allt. 
Hans ende son var ej det förnämsta 
för honom utan Gud. Han fruktade 
Gud, hade blick för Guds storhet. I 
Apg. 7 läsa vi, C!-tt det var "h ä r l i g
h e t e n s Gud" som uppenbarade sig 
för Abraham vid kallelsen. Då såg han 
alltså något av Guds härlighet och 
storhet; då lärde han sig att frukta 
Gud, kanske ej Iför första gången men 
det skedde då. Och eftersom han fruk
tade Gud talade han om att gå och 
t i Il b e d j a, då Gud kallade lionom 
att gå och of f r a. Verkliga offer och 
tillbedjan höra samman! De grunda 
sig på Guds fruktan, på att man lärt 
känna härlighetens Gud. Abraham 
fruktade Gud. Han offrade det dyrba
raste han ägde. Han tillbad, och Isak 
var med i offret och tillbedjan. Han 
var med aktivt .och ej blott såsom en 
passiv åskådare. Han .var med, så att 
han åtminstone delvis blev en före
bild till Guds enfödde Sons offer, han 
som blev offrad men bönhörd och ta
gen ur sin ångest [ör sin gudsfruktans 
skull. Abraham och Isak vandrade 
Guds-fruktans väg tillsammans, och 
den vägen ledde till en förnyad upple
velse av Herren på "Berget där Her
ren låter se sig". Nog var den upple
velsen .en underbar högtid. 

Abrahams och Isaks väg var slutli
gen en v ä l s i g n e l s e n s v ä g. 
Mycket av det som vi hittills sagt har 
varit av rannsakande och krävande 
art. Vi ha kanske känt oss förkrossa
de och förödmjukade, då vi tänkt på 
Abraham och Isak på provets väg, of
fergärningens väg, lydnadens väg och 
.Gudsfruktans väg. Bilden av dem på 
trons väg var kanske något mera 

i 
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hoppfull, men ljusast blir ändå bilden, 
då vi se dem vandra på välsignelsens 
väg. "Eftersom du har gjort detta och 
icke undanhållit mig din ende son, 
därför skall jag rikligen välsigna dig." 
v. r6, r7. Den tunga offervägen var en 
underbar välsignelsens väg. Den var 
ej endast tung och svår. Den gav så 
outsägligt mycket. Och så är det än
nu med Guds viljas väg. Den vägen är 
ej en väg som lämpar sig för själviska 
och egoistiska syften, men den ger 
dock så mycket. Det är en de underba
ra välsignelsernas väg, ty på den in
friar Gud sitt löfte: 

"Jag skall rikligen välsigna dig." 
"Och i din säd skola alla folk på jor

den välsigna sig." Välsignelsen skall 
flöda ' ut till andra, ut över hela, vida 
världen. Detta är hemligheten till att 
bli till välsignelse. Även vår väg skul
le vara en provets väg, en oftfergär
ningens väg, en lydnadens väg, en 
trons väg, en Guds-fruktans och till
bedjans väg, en välsignelsens väg. 
Blir det så för oss, då blir det högtid 
inför Guds ansikte, ty Abrahams och 
Isaks Gud är densamme i går och i 
dag och desslikes i evighet. Gud give 
oss nåd att på den rätta vägen alltid 
vandra tillsammans! 

Martin Linden. 

~~~~ITTONI 

Under de fyra sommarmånaderna ju

ni-september utkommer Missionstid
ningen Sinims Land i år liksom föregå~ 
ende år med endast ett nummeT i må
naden. 

Namnföl'ändl'ing. 
Vi meddela härmed att vår missio

när, fröken Gerda Gustavsson, antagit 
namnet: Tonnvil? 

LAND 10 aug. 1943 

Bibel:: och Ungdomsveckan 
i Braås. 

Vi påminna om denna »vecka» som 
pågår under tiden 14-19 augusti. Bra
ås ligger mellan Växjö och Åseda. Bi
belstudierna ledas av missionssekrete
rare J11artin Bergl-ing. Övriga medver
kande äro: missionsföreståndare JUar
tin Linden.} fröken Lisa Blom} missio
närerna Selfrhi En'ksson} Gerda Tonn
vil~ och Astn"d Löt·gren.. Pastor TIt. 
Cronqvist} fröknarna Hildur Blom} 
Emma. Wåhl-ir,,} 111aj Hohnström 111. fl. 

Priset är kr. 23: - för hela tiden. 

Restaurangkort tör bröd} vete och nIg} 
smör och kött} samt sänghmze och 
handdukar 1nåste medtaga.s. 

Alla varmt välkomna! 

Skellefteå »vecka n» 1943. 

»För dem hit till mig, på det att jag 
må välsigna dem». Jag tror, att vi alla 
som voro med på denna »vecka», vi 
känna som om Herren sagt just de or
den till oss. Visst hade vi väl alla den 
känslan, att Gud hade något särskilt att 
ge oss. Atminstone gjord-e vi här på 
expo detta. Gud hade öppnat dörren för 
oss utan att vi gjort något för det. 
IvIen hur mycket vi än vänta, alltid ger 
Gud mycket, mycket mera! Så ock nu. 

Våra vänner i Skellefteå hade med 
stor kärlek ordnat allt på ett underbart 
sätt. I lärov·erkets aula fingo ' vi ha ·vå
ra möten. För alla deltagarna voro rum 
upplåtna i olika familjer. :Måltiderna 
serverades på Nordanå, och den som 
ordnat med maten bör ha ett särskilt 
tack! 

Välkomstmötet hade av våra vänner 
ordnats som en verklig högtid. Först 
samlades vi i aulan, som i det närmas
te var fullsatt. Efter psalmen: »Herren 
vår Gud är en konung i makt och i ära» 
talade prosten K. A. FellstrÖ11'L. H.an 
utgick från orden: »Herre, skall du i 
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denna tid återupprätta riket», och Je
su svar: »Det tillkommer icke -eder att 
få veta - men när dfn helige Ande 
kommer över eder, skolen I bliva mina 
vittnen intill jordens ända». När vi be
grunda dessa ord är det som om mis
sionens historia rullades upp för oss. 
Det tillkommer icke oss att veta tid och 
rum för Guds rikes fullkomnande. För 
oss bör det heta: Aldrig nog. Släkten 
följa efter släkten, arbeta och träda in 
i de föregångnas arbete. Så skall det 
fortgå tills Herr·en kommer. Det gäller 
för oss att vara trogna i den tjänst vi 
fått av Herren. Det har alltid varit en 
glädje, då någon från S. NI. K. kommit 
till dessa trakter. De ha alltid haft väl
signelser att överbringa. Nu önska vi 
att välsignelsen skall vila över alla dem 
som kommit hit från skilda håll! 

Fru Aina Bäärnhielm påminde om de 
välsignelser, som följt S. :NI. K:s före
gående »veckor», och uttalade den för
hoppningen, att vi alla även nu skulle 
få mottaga lika rika välsignelser. »Se 
din konung kommer till dig», och han 
har rika gåvor att giva oss alla. Taga 
vi emot vad Gud vill giva och gå vi i 
lydnad på hans väg, då skola vi med 
profeten Jesaja kurina säga: »Sions 
barn glädja sig över sin Gud». 

:NIissionsföreståndar·e NIart1'n Linden 
frambar :Missionens tack till alla, som 
så välvilligt ordnat med denna »vec
ka»; till skolans rektor som upplåtit 
aulan, till d·en som öppnat Nordanå, 
till alla som öppnat sina hem och hjär
tan för oss. Vi ha denna »vecka» fått 
komma i delvis ny miljö, men även i 
den känna VI oss hemma, ty våra kära, 
gamla vänr.er äro alltfort med oss. Nlå 
nu Gud giva oss nåd att taga emot 
hans välsignels·er och använda dem till 
nytta för Hans församling här i Sveri.: 
ge och därute i Kina. 

Så följde presentationen av den långa 
raden av deltagare. Efteråt var sam
kväm anordnat i läroverkets lunchrum 
för ett par hundra. 

Ater samlades vi i aulan där fröken 
Lisa. Blml't talade om hur det var när 

denna »vecka» bestämdes, den 9 mars i 
år. Då voro de 4 personer, som inför 
Guds ansikte lade fram »veckan». Nu 
äro vi samlade - allt har Herren väl 
beställt. 

Den första samvaron under »vec
kan» avslöts med bön av missionss·ek
reterare lvIartin Bergling. 

lVlorgonbönerna onsdag och torsdag 
leddes av missionärskandidat Curt 
Svensson. Första dagen talade han om 
bönen. Bönen skall vara vårt hjärtas 
förtroliga samtal med Gud. Vilken un
derbar förmån! Vi få komma med allt 
och vi behöva inte vänta ti Ils vi kunna 
komma med några väl formulerade bö
ner. Det är den enkla, naturliga barna
bönen som går rakt fram ti 11 Gud Fa
ders hjärta. Bönesvar få vi alltid om 
också inte så som vi vänta. Och genom 
bönen få vi kraft att leva ett segrande 
liv. 

På torsdagen stannade han inför vad 
vi behöva i denna tid. Det är: Frid 
glädje och hopp. »Frid lämnar jag åt 
eder ». Det var arvet lärjungarna fingo 
efter sin :Mästare, och det var nog. I 
ditt och mitt hjärta skulle det jubla av 
glädje över att vi äga Jesu Kristi frid. 
Mitt i världens oro få vi äga den och 
från oss skulle Guds frid stråla ut till 
alla som icke äga densamma. Vi skulle 
visa vägen till honom, han, som är vår 
frid och som kan skänka glädje och 
hopp för evigheten. 

Fredagens och lördagens morgonbö
ner leddes av kandidat Gustav Hag
lund. Fredagens text var hämtad ur 
Marie 5: 35, 36, om kvinnan som rör
de vid Jesu mantel och blev frisk. Je
sus frågade v,em som rört vid honom, 
men lärjungarna hade ingenting sett. 
Då vände Jesus sig om! Nog visste han 
vem som rört vid honom, men nu fick 
kvinnan sitt tillfälle. Hon blev rädd, 
när hon hörde Jesu röst, men hon gick 
ändå fram till honom och talade om 
allt. Så fick hon hälsa till kropp och 
själ. Bli inte också vi rädda, då Guds 
röst når oss och då vi känna den gu
domliga blicken falla ' på oss? Gå vi då, 
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som kvinnan, fram och säga honom 
allt? Försöka vi inte att släpa på en del 
av bördorna själva fastän Jesus väntar 
att vi skola öv'erlåta allt åt honom? 
Vid hans kors få vi lägga ned oss själ
va och all t som trycker oss, och där få 
också vi hälsa, syndernas förlåtelse ge
nom Jesus Kristus. 

På lördagen var texten IVlark. S: 36, 
»Frukta icke, tro allenast». Det var Je
sus, som kunde säga dessa ord, emedan 
han visste om Jairus svårigheter och 
bar dem på sitt hjärta. Har fruktan 
gripi t oss, ha vi fått se så mycket av 
vår 'Mästare att vi blivit rädda, då sko

äkta kärleken, att den blir till ett lidan
de många gånger. Och kärlekens stor
het se vi i Jesu utgivande av sitt liv för 
oss. Nlånga tro, att Guds kärleks lidan
de är detsamma som vår Frälsares li
dandes historia, men så är det inte. Ge
nom hela gamla testamentet se vi Guds 
lidande kärlek. Den började vid det 
första syndafallet, och den skall hålla 
på till den sista dagen kommer. Guds 
kärleks lidande, den är evangelium! Vi 
äro under synden, under domen. »Mitt 
folk har förgätit mig», säger Herren. 
Vad Guds hjärta fått gå igenom! »Jag 
måste förbarma mig», säger han ock-

Utsikt 

la vi bedja att vi idag få se honom helt. 
Då skall vår fruktan försvinna. Är det 
offerstunden' i kväll som du är rädd 
för? Fruktar du, att Gud skall begära 
något av dig, som du inte är villig att 
lämna. Har du månne en gåva, som du 
vill ge honom, och han vill ha hela di tt 
Iiv. Frukta icke! Om Gud begär något 
av oss så vill han istället fylla vårt liv 
med sin frid. 

Bibelstudierna leddes av missionär 
Carl-Gustaf Nordberg. Det gemensam
ma ämnet var: En glimt av Guds kär
leks djup! På onsdagen var ämnet: 
»Guds kärlek som lider». Det kan sy
nas underligt, att Gud, som är salighe
ten, kan lida. l\t[en åter och åter se vi 
det i bibeln. Och är det inte så med den 

från aulan. 

så. Så finnes det nåd för varje synda
re. 

Torsdagen och fredagen var ämnet: 
»Guds karlek som frälsar». Guds kär
leks lidande bestod uti att människor
na gingo sin egen väg, övergåvo ho
nom och vände sig till andra gudar. På 
många olika sätt sökte Gud vinna dem 
åter, men de ville icke. Så måste då 
den stora frälsningsplanen sättas 
verklighet, den som var uppgjord av 
evighet. Gud har skapat människan till 
sin avbild, och han kunde icke vara 
nöjd förrän de åter stodo inför honom, 
lika honom. Rättfärdighetskravet mås
te uppfyllas. Därför måste Sonen gå in 
under hela mänsklighetens synd. »Or
det vart kött». Vilket lidande. Guds 

i 
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Son stiger r:ed fr ån himmelens härlig
het och salighet och går in under våra 
förhållanden, in under vår synd och 
skuld. Han var villig att för oss upp
fylla rättfärdighetskraven. Han blev 
bespottad, törnekrönt och hånad för 
vår skull. Hela lidandesvägen till dö
den gick han tyst och stilla som ett 
lamm. »Jag har icke kommit för att 
fördärva, utan för att frälsa», säger 
Jesus, och de orden förverkligade han 
i sitt liv och i sin död. 

Guds Son gick frivilligt in under 
världens synd. I Heb . står: »Fastän 
han var Son, lärde han lydnad.» Inte 
lärde han det för egen del. Det var 
för vår skull, han blev vår lydnad. I 
Getsemane-kamp-en, där se vi denna un
dergivna lydnad. Hör hur han beder: 
»Fader, om det är möjligt, tag denna 
kalk ifrån mig. Dock icke såsom jag 
vill, utan såsom du». J\1en lägg också 
märke till, att Jesus gick längre in i ör
tagården än lärjungarna. Och det bety
der, att i vi Iket lidande, vilka svårig
heter vi kunna komma, har han vari t 
före oss, och han har gått ännu djupare 
in i vårt lidande. Då Jesus fann att det 
icke fanns någon möj lighet att komma 
undan lidandet och ingen annan möj
lighet till frälsning för världen, då 
drack han lidandeskalken till sista 
droppen. Styrkt gick han så frimodigt 
sina bödlar till mötes. Men äv·en då bad 
han för sina lärjungar: »Lå ten dessa 
gå! » Så gick han upp på korset - för 
vår skull. Ända in i gudsövergivenhe
ten gick han - för vår skull. Vilken 
underbar kärlek! Sedan kunde han sä
ga de underbara orden: »Det är full
bordat 1» Allt var fullbordat. Rättfär
dighetskravet fullgjort. Världen - du 
och jag - försonad med Gud. Vägen 
till Guds F aders famn var öppen för 
de förvillade barnen. Jesu frälsaregär
ning var fullbordad, och han fick vän
da åter till sin Fader i himmelen. Där 
står han nu - oss tillgodo. 

Lördagens ämne var: »Guds kärlek 
helgar» - och »Guds kärlek, skapel
sens mål ». Guds kärlek helgar, det be-

LAND 175 

tyder att Gud vill i kärlek avskilja oss 
{rån 6SS själva och fylla oss med sig 
sjäho. Även det blir en lidandes väg för 
Gud - och för oss. 

Jesus Kristus har helgat sig för oss, 
nu vill han helga oss för sig, åt sig. 
Och det är endast han som kan göra 
d'e tta, ty Gud har givit honom all makt 
i himmel och på jord. Men inte endast 
mal<ten är överlåten å t Jesus, också 
domen. Och då förstå vi hur domen 
blir. Tesus, som av kärlek lidit döden 
för 0'55, hur skulle han kunna döma 
dem som tro på honom? Avgörandet 
ligger i vår egen hand. Den som tror 
Son·en han få r leva, men den som icke 
tror Sonen har icke livet. Tesus vill fö
ra oss steg för steg fram på helgelsens 
väg. Irlte bli vi någonsin fullkomliga 
här nere, då skulle Guds nåd bli över
flödig. J\!Ien en gång skola vi, genom 
Tesus Kristus, stå heliga och rena in
för tronen. Då äro vi framme vid ska
pelsens mål. Då bar den nya himmelen 
och den nya jorden kommit. Det gamla 
är förgånget, allt har blivit nytt. Då är 
hela skapelsen löst och tar del i den 
nya lovsången. Då skall det brusa av 
lov och pris och tack till Jesus Kristus, 
som löst oss med sitt blod. 

I\tlissionsföredragen hade till gemen
samt ämne: »Miss ionsgärningen hem
ma och ute.» P å onsdagen behandlade 
fröken Lisa Blom den del därav som 
kallades: »Hemortens insats. » Vad me
nas med hemorten, är det den plats där 
du är född ? Ja, det kan man säga. J\1en 
tänk om vi skulle våga säga, att det är 
hela Sveriges land och folk som är 
hemorten! Det är missionens gärning, 
som får vara ett enande band i denna 
sönderslitna värld. Och i den underba
ra gärningen få vi vara med, du och 
jag och hela vårt folk. Det är nåd. I\1å 
Gud gi va oss trohet i den gärningen! 
Det kan bero på oss om verket därute 
får framgång. V år bön är nödvändig. 
Där måste vi vara trogna. Det är en 
helig tjänst. De gamla missionsvänner
na, de som vari t med under de första 
svåra tiderna, de ha vari t trogna i bö
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netJansten. De gå undan den ene efter 
den andre. Nu beror det på er, ni unga. 
Ni få ta arv ·efter dem. Ett heligt arv, 
ett arv som förpliktar, ett arv som är 
fullt av ansvar. Det arvet skola ni för
valta nu. Vill ni gå in i bönetjänsten? 
Det kan bli oro i hjärtat, när vi tänka 
på arbetet i denna tid. Nlen då har Gud 
visat oss något nytt. Han har sänt en 
missionsväckels·e bland barnEn, och då 
vet jag, att det är hopp för Sverige, 
hopp .för missionen. »På dina murar, 
Jerusalem, har jag satt väktare» . D-et 
är vi, du och jag. Det är hemortens in
sats att icke låta förbönen tystna . 

Nästa missionsföredrag hade till 
ämne: »Framryckning vid fronten», 
och hölls av missionssekret,erar,c jl;Jar
fin Bergling. Framryckningen vid fron
ten sker på många olika sätt. :Missio
närens första insats blir kanske att gå 
ut på gator och torg och dela ut trakta
ter. Han kan kanske inte säga ett enda 
begripligt ord på kine.siska ~ men genom 
dessa traktater kan han ändå nå någon 
själ. KanskE är det någon, som tar dem 
med sig hem och där i stillhet studerar 
vad som står skrivet. Så kan resul ta tet 
bli ett besök på missionsstationen. Ett 
frö får sås ut, som skall bära frukt. Ett 
sätt är att klistra upp stora planscher på 
stolpar och hus och på så sätt väcka 
nyfikenheten och dra människorna in
om hörhåll för evangelium. Bybesök är 
ett sätt. Kanske känna de som komma 
inte en · människa, och ingen bjuder 
dem in - först. Då slå de sig ned vid 
vägkanten och komma så småningom i 
samspråk med någon. Så bli de inbjud
na i ett hem, och en dörr är öppen i den 
byn. Ett annat sätt är tältpredikan. Ett 
tält slås upp på en öpp·en plats i en by 
och får, vara kvar kanske ett par måna
der. Predikan hålles av missionären 
och den infödde evangel isten, hela da
gen tiJ,l långt in på kvällen. Det kan bli 
härliga r,esultat. Hela byar kan bli om-o 
vända till Gud. Sjukvård är ett annat 
framryckningssätt. Då komma männi
skor inom hörhåll för evangelium, 
många, som kanske aldrig annars skul le 

ha gjort det. Fängelsebesök är ett an
nat. Också de ger underbara resultat. 
Så rycker kristendomen fram i Kina 
även i denna tid - trots allt. 

På fredagen talade missionär selfrid 
Eriksson över ämnet: »Den andliga 
vården.» När man talar om den andliga 
vården, måste man komma ihåg, att 
den nyomvände hednakristne är som 
ett litet barn, inte ansvarig för sina 
gärningar. De ha hel t andra begr,epp än 
vi, och de l,eva alltfort kvar i den h·ed
niska miljön, vilket betyc1,~r oerhört 
mycket för dem. Syndabegrepp ha de 
egentligen int·e, utan det är något som 
måste fostras fram. Det blir ofta syn
dafall, men de måste bedömas på an
nat sätt ~ln här hemma. Inte så, att vi 
få se genom fingrarna med dem, men 
vi få lov att försöka att förstå dem och 
med kärlek visa dem, att det är -synd. 
För en hedning är endast det synd, som 
blir upptäckt och bestraffat. · Denna 
vård fordrar oerhört tålamod. En hed
ning ans·er sig icke ha ansvar för nå
gon utom den egna familjen. Nu måste 
de nykristna fostras till ansvar, och då 
en kristen börjar att känna ansvar för 
andra än sina egna, då har han hunnit 
en bit på vägen och växt till sin inre 
människa. Så måste hela församlingen 
fostras att ta ansvar för varandra. Fal
kr någon, skola de alla gå in under an
svar'et och i kärlek hjälpa, l'eda och 
stödja den svage. Svårt kan det vara 
mången gång, men det gäller att ick~ 
förlora hoppet. Kornet har grott och 
det börjar växa. Herren själv ansvarar 
för att skörden skall mogna! 

Det sista ämnet: »Nlissionens etapp
tjänst», behandlades på lördagen av 
missionsföreståndare JlIfrartin, Lindhl. 
Etapptjänsten skall sköta om förbindel
sen mellan fronten och hemorten. Den 
skall se till, att då de behöva förstärk
ning vid fronten skola de få det. För de 
trötta, som behöva vi la, skall det ord
nas, hemma eller på annan plats. lvI-en, 
säger ni, nu kan ni ju inget göra av allt 
detta. Vägen är ju stängd till fronten, 
till missionsfäI ten. Ja, det är saltt. :Men 
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vi få komma ihåg, att den högsta mis
sionsledningen är varken här i Stock
holm eller därute på fältet, utan i Guds 
händer. Och han har möjlighet att ge 
den trötte vila - vid fronten. Till 
etapptjänsten hör också livsmedelsför 
sörjningen. Och det måste ske hem
ifrån. Våra missionärer äro inga ocku
pationstrupper, som ta försörj ningen av 
d·et intagna landet. Gud har givit möj
ligheter även till detta. Vi ha fått sän
da ut medel, och vi ha haft medel att 
sända, då väg öppnats. På underliga 
vägar får det gå, men fram går. det. 
Det skall också finnas en informations
t j änst, en viktig uppgift. Brev och te
l·egram g~l långsamt fram - och osä
kert. :NIen det finns en väg som icke är 
avbruten, och det är bönevägen. På 
denna väg kunna vi komma de våra till 
hjälp med uppmuntran. :Men vi ha ock
så en informationstjänst här hemma, 
JVIissionstidningen Sinims Land, som 
missionsvännerna kunna utnyttja. Där 
kunna ni få de upplysningar om arbetet 
i Kina, som vi kunna. m·eddela. 1<1issio
nens etapptj änst kan inte endast skötas 
från expeditionen. Vi behöva Guds 
hjälp och edra förböner. Då kan det 
vinnas segrar hemma och ute. 

Vid e. m. var det flera olika talare. 
På onsdagen var det fröken Dagny
Edla Bergling och missionssekreterare 
J.11artin Berglz'r/'g) vilka båda talade om 
bönens betydelse och belyste det med 
många gripande berättelser. Onsdagen 
talade fröken Hildur Blom om »län
karna» och deras insats samt om en dd 
»Iänkar», som sedan förra »veckan» i 
Skellefteå flyttats högre upp. Missio
när Selfrid Eriksson talade om »Svå
righeter och glädjeämnen i missions
gärningen idag.» Stora svårigheter fin
nas men också stora glädjeämnen. Vå
ra missionärer få stanna kvar i arbe
tet, och arbetet fortgår och går fram-o 
åt. På fredagens e. m. voro vi inbjudna' 
till Ungdomshemm~t NIobaeken, där vi" 
alla bl·evo väl mottagna och bjudna på 
kaffe. Där talade fröken 111argit Ceder
holm om sin kallelse. För sju år sedan 

stod en ung man framför altaret i Os
cars kyrka i Stockholm, och invigdes 
till missionär i Kina. Längst bort 
kyrkan satt en flickunge och tänkte, att 
han var bra dum, som trodde att han 
skulle kunna uträttat något i Kina. 
Sex år senare stod samma flickunge 
framför samma altare och invigdes till 
samma tjänst! Sådana under gör Gud! 
:NIissionsföreståndare 111artin Ll:nd'en
höll en andaktsstund över orden: »1 
porten». Vid lördagens e. m. möte gav 
missionssekreterare .111artin Bergling 
några glimtar ur den nutida svenska 
missionsgärningen. 

Vid kvällens möten var det också 
olika talare. Onsdagskvällen talade frö
ken Ella Nilsson. Hennes text var: 
»Hanock vandrade med Gud i 300 år, 
så tog Gud honom bort.» Kan något 
underbarar·e skrivas över ett människo
liv? Kunna också vi uppgiva oss själva 
och helt gå in under Guds vilja, så 
skall också vår själ fyllas av jubel, och 
vi skola få träda fram inför Gud på 
Sion. Kandida t Gustav Haglund talade 
över orden i Apg. 2: 44-47. Är det 
inte ord som passar in på oss, på vår 
samvaro här, nästan alltsammans. Det 
måste ske något med oss här, så att vi 
inte är de samma, då vi komma åter. 
Då skola vi gräva kanaler och i dem 
föra in av det friska vatten, som vi fått 
upphämta dessa dagar ur Guds nåds 
källor. På torsdagen talade missionärs
kandidat Curt Svensson om· sin kallel,; 
se och d·en väg Gud fört honom sedan 
han 14-årig, tog emot denna kallelse. 
Fröken Lisa Blo1,lt talade om hur under
bart det är att vara ung och av hängi~ 
vet hjärta ta emot Gud och med glädje 
följa honom. Hon riktade en varm ap:.. 
pell ti 11 de unga, som icke gj ort detta" 
att taga steget helt över till Guds sida, 
Vid fredagens möte talade fru H anna 
Eriksson om sådd och skörd. Sådden är 
livets ord. Det sås ut och blir skörd. 
En frälst människa i Kina betyder en 
förvandlad by och blir till slut en lov
sjungande församling~ Sådd och skörd 
följa p~\ varandra tills skörden bärgas 
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in till sist. NIissionssekreterar·e 111ar
tin Bergling höll ett gripande och väc
kande anförande. Hednafolkens nöd 
målades för oss. NIen vi fingo också se 
våra möjligheter att bli glädjebudbära
re. 

Lördagskvällen var oHerkväll: Au
lans estrad var vackert smyckad med 
blommor, och offerskålen stod framför 
talarstolen. 11issionsföreståndare 111ar
tin Lin.dens anförande om vandringen 
tillsammans, är införd å annat ställe i 
denna tidning. Fröken Lisa Blom på
minde särskilt om Jesu ord: Följ mig! 
Vi veta in te vad det kan betyda om vi 

och låter din Frälsare bruka dig, som 
han vill. 

Ater började denna förunderliga 
vandring fram till offerbordet. Det var 
som om den aldrig skulle ta slut utan 
fortsä tta in i oändligheten. Många 
stannade i stilla bön, då de lagt ned sin 
gåva. Så fortsatte de ut och runt hela 
den stora skolgården stod en ring. 
2.800: - kr. var den synliga gåvan! 
Säkert var det också många osynliga, 
ty det skedde något den stunden. 

Vid söndagens högmässa i stadens 
kyrka predikade kyrkoherde Henrik 
Carlson från Burträsk. Texten handla-

Nordanå. 

svara ja. Lärjungarna visste det inte, 
men de fingo uppleva att det hetydde: 
Tag ditt kors och följ mig! Detkan 
betyda för någon, som sitter här, att 
han får höra orden: »Gå, jag vill sända 
dig långt bort till hedningarna.» Följ 
mig! Det betyder ett liv i vår Frälsares 
eftel följd. I kväll står Herren Jesus 
åter här och bjuder sitt: Följ mig! Du 
får ge ditt svar vid offerbordet. Han 
vill ha något av dig; Kanske något som 
du har kärt. Vågar du ge honom det? 
Han vill ge dig något annat istället. 
Han vill fylla ditt liv med sin frid. Det 
viktigaste är inte, att du lägger ner en 
penninggåva i skålen, hur underbart 
det än är att få ta emot dem. Det vikti

gaste är, att du lägger ned dig själv 
de om: »Det stora fiskafänget». Kal
lelsen till lärjungaskap och till arbete i 
Guds rike går ut till oss alla. Den förs
ta kallelsen ha vi fått redan genom do.
pet. Vi kallas att vara medlemmar i 
Guds församling. Sedan når oss kallel
sen åter och åter. Gud give oss nåd att 
kunna svara: Här är jag, sänd mig. 
Kallelsen avser inte endast prediksto
lens och katederns folk, den gäller oss 
alla. Var vi stå i vår dagliga gärning 
vill Gud bruka oss i sin tjänst. Följ 
mig, säger Jesus. {Ian behöver oss. 
Svaga och skröpliga äro vi, men äro vi 
villiga att lägga oss som redskap i vår 
Frälsares hand, då skall han bruka oss 
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till välsignelse. Så kunna också vi, då 
vårt verk är fullbordat få höra orden: 
»Väl gjort, du gode och trogne tjäna
Te. r ringa ting har du vari t trogen. 
Jag skall sätta dig över mycket». 

Klockan 5 fingo vi åter samlas i 
kyrkan, denna gång till nattvardsgång. 
Kyrkoadjunkt John H 01111 gren höll 
.skriftermålet över orden i TvIatt. 5: 48: 
~) Varen alltså 'r fullkomliga, såsom eder 
himmelske Fader är fullkomlig.» Detta 
.är iu en omöjlighet för oss själva, men 
vid" nattvardsbordet fingo vi hämta 
kraft och hjälp för fortsatt vandring 
fram mot målet. En underbar natt
vardsgång var det. Det stora deltagar
.antalet, omkring 250 st., grep oss och 
·det var som en liten försmak av den 
stora mål tiden. 

Så voro vi framme vid avslutningen, 
vid det sista mötet under denna under
bara »vecka». Vemod och tacksamhet 
·var väl den övervägande känslan. Ve
mod över att vi nu skulle ned från för
1daringsberget, ned i dalen med allt 
som där skulle möta oss. Tacksamhet 
för allt vi fått under dagarna däruppe, 
m·en också för att vi inte behövde gå en
samma ned, Jesus ville gå vid vår sida, 
det kände vi alla. Därför var det också 
många som ville uttrycka denna tack
.samhet. Missionsföreståndare Nlartin 
Linden inledde och tackade för all väl
vilja som mött oss · från alla håll. Till 
minnesord gav han I Tes. 3: 9: »Huru 
skola vi nog kunna tacka Gud för 
·eder». Sedan började den långa raden 
av talare. Vi hade väl känt att Gud 
gick fram bland deltagarna, nu fingo 
vi bevis för det. »Långt mer än vi vå
gat hoppas», det var vår känsla. Efter
ät, vid det sista bönemötet, brusade det 
som en våg av tacksägelse. M'en förbö
nen var icke heller tyst. O vad det bads 
för de våra därute den kvällen och un
der hela »veckan». Visst ha de kära, 
som stå i kampen, fått erfara att vi ha 
en bönhörande Gud, en Gud som icke 
är beroende a v tid och rum. 

N u äro vi å ter i . våra hem, i vårt 
arbete. Nu gäller det, ha vi tagit emot 

så mycket att Vl ha nagot att ge dem 
som vi möta! Gud hjälpe oss att icke 
svika hans förtroende. H. B. 

U tdrag ur brev från Kina. 

I ett privat brev från. missionär Carl 
Blom) skrivet den II maj, talar han om 
bl. a. 

»Vi ha varit i rshih över deras stor
möte. Hela den resan gick så lätt och 
bekvämt. Vi möttes av Runa och flera 
av de kinesiska medarbetarna. På hal
va vägen till missionsstationen' kom 
Lisa emot oss. Inne på flickskolans 
gård stodo barnen uppställda på två ied, 
som vi fingo gå emellan, under det de 
sjöngo en välkomstsång. Det var rik
tigt rörande att få ett sådant välkom
nande efter fyra års frånvaro. De fles
ta av barnen hade ju aldrig sett oss! 
Det var förresten ett stort antal krist
na där på mötet, som aldrig sett oss, 
fastän de kände till namnet. :Mötet var 
synnerligen väl besökt och det var en 
god anda. Som vi hade fått tillstånd att 
taga med oss en skioptikon-apparat och 
gåvo en förevisning var kväll under de 
tre dagarna mötet pågick, orkade jag ej 
predika mer än en gång om dagen, men 
det var andra goda talare med, så att 
församlingen fick undervisning och 
uppbyggelse. Lisa och jag inbjödos att 
deltaga i församlingsrådets överlägg
ningar. På söndagen hölls dop och tio 
män och tretton kvinnor upptogos i 
församlingen. Jag ledde nattvardsguds
tjänsten samma e. m. och fick tillfälle 
att tala fritt om en del förhållanden. 

Det höj Is också en uppvisning i flick
skolan och en i kindergarten, vilka vi 
tyckte det var roligt se. De fingo också 
en särskild skioptikonförevisning, och 
så hade vi tillfälle att åskåda en korg
boIIsma tch, med flickor och lärarinnor 
och Runa som medspelare. Fint! 

Lisa och Runa äro båda duktiga. De 
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ha rikliga tillfällen att tjäna såväl i 
församlingen som bland de bortåt 
hundra skolbarnen. De ha det gott med 
medarbetarna, särskilt lärarpersonalen 
i flickskolan och kindergarten. En hel 
skara följde oss till buss-stationen och 
stannade i några timmar, som vi fick 
vänta. 

Den I2. 1tledan jag skrev igår föll ett 
ljuvligt regn, men det var'.ade ej länge 
noo- att bli en riktig rotblöta. Det var 
så °också en dag under vistelsen i Ishih, 
men även om det ej blir så grundligt, 
som man skulle önska, så får man vara 
tacksam, att det inte är absolut torrt. 
Folk kan börja så bomull och annan 
vårsäd, så att det blir litet mer att hop
pas på. Det är så mycket nöd och värre 
blir det. 

Åke Haglund hade fått tillstånd att 
resa till Juicheng och var mycket glad 
och uppmuntrad av den resan. Det är 
stort att se, hur arhetet pågår även i de 
avsides belägna bygderna, ej blott på 
de gamla utstationerna utan även bland 
~1elt nya grupper. _Herren rese upp le
dare, lärare och herdar åt dem! Till vår 
glädje har det åter blivit möjligt för 
ett par av våra arbetare att resa till 
stationerna_norr om vårt fält för att 
vara de troende där till hjälp. Vi få 
också emellanåt besök därifrån. Ä ven 
inom vårt eget område har det blivit 
möjligt att utbyta besök, och vår Älds
te här, såsom ledar,e i distriktsavdel
ningen, har särskild uppgift att resa 
och verka för sammanhållning.» 

* 

Fröken iv!aja Lundmark har i - ett 
br·ev till missionär Ringberg, av vilket 
vi fått utdrag, berättat att hon lämnade 
sjukhuset i Sianfu den 20 mars, ty det
ta var överfull t och 80 dollar per dag 
kostade det att bo där .. Hon var enligt 
egen utsago blott halv människa då; 
men hon hoppades att efter ett par må
naders vistelse i Skandinaviska Alli
ansmissionens missionshem i Sianfu 
åter bli fullt återställd igen. 

Det heter vidare i brevet: 

»Det var underligt, att jag skul1e få 
leva och Ella Dahle tas hem; men Gud 
gör inga misstag. Jag var den, som hon 
fick giva den sista tjänsten, och ljuv
ligt är minnet av denna. När jag ut
tryckte min ledsnad över att taga så 
mycket av hennes tid, fick jag alltid till 
svar: '1tIen Maja, om du visste, hur 
glad jag är för ett tillfälle att få åter
gälda all din tjänst mot mig.' Under 
min sjukhusvistelse kom hon då och då 
på kortare eller längre besök (det är 
drygt fem kilometer mellan sjukhuset 
och missionshemmet) , och ingen kunde 
som Ella njuta av och uppskatta den 
enklaste lilla extra anordning för trev
nad och välbefinnande. 

När hon i mitten av november kom 
från Shanhsien till Loyang och var där 
en vecka, samtalade vi om möjligheten 
av att efter nyåret ge oss iväg \Tästerut 
till vårt Shensifält. Vi visste, att den 
ständigt stigande dyrtiden och nöden 
skulle göra det outhärdligt för oss i 
Honan; klass- och kursarbete var 
otänkbart där. 1tIen hur skulle vi kunna 
lämna kineserna, och vad skulle vi ange 
som skäl? De skulle säkert ej förstå 
oss. Vi kommo överens om att bedja
mycket öv.er saken och sen låta Gud le
da och styra våra steg. Och så blev det. 
- Han ledde på sitt eget vis, för oss 
överraskande och oväntat. Jag insjuk
nade den I januari, och då en resa tiJI 
sjukhus ansågs oundviklig, telegraf.era
de vi efter Ella, som tillsammans med 
Aspberg skulle eskortera mig den 
långa, besvärliga vägen till Sianfu. El
la kom till Loyang den I2 januari, 
frisk och hurtig, efter en ruskig, kall 
natt på tåget. Vi voro angelägna att få 
Ella med för en ordentlig läkareunder
sökning, enär hon vid flera tillfällen 
blivit hastigt sjuk. Hon stannade I-4
dagar i Loyang för att jag skulle bli 
stark nog för den krävande resan. 'Det 
är en fest att komma ti II Loyang', var 
Ellas stående uttryck. Hon passade på 
mig, bar till mig mina matbrickor, 
hjälpte mig att skriva mitt testamente 
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samt tog emot föreskrifter om huru allt 
skulle ordnas vid min eventue lla bort
gång. Vi bodde hos, Aspbergs, och Ing
rid skötte verkligen om att vi ej behöv
de svälta. 

Den 27 januari startade vi vår resa. 
Både i Sinan och i NIienchih kommo 
kamraterna ner till tåget för att - så
som de trodde - se mig för sista gång
en. För mig, som var sjuk, blev resan 
fruktansvärd, då jag måste försöka 
uppträda såsom frisk för att få följa 
1ned tåget. Jag fick sålunda ej bäras 
utan gå till och från tåget. Uppehå llen 
i kalla värdshus och på vägar försäm
rade mitt tillstånd, varför mina två 
kamrater levde i bön och spänning. 
Alldeles särskil t bådo vi, att jag ej 
skulle dö på vägen. Efter fem dagars 
strapatser bars jag, väl framkommen 
till Sianfu, i bår från tåget till sjuk
huset. Det var en obeskrivlig lättnad 
för Ella och Johannes Aspberg att nu 
lämna ansvaret för mig i skickliga lä
}<ares händer. Själv hade jag en hel 
veckas tid känslan av att så måtte det 
hli att hamna i himlen efter jordlivets 
strapatsfyllda färd. Vilken vila för sin
net att nu veta: den hjälp människor 
kunna giva skall jag få ! .Mi tt tillstånd 
var ytterst kritiskt. 

Joh. Aspberg och Ella Dahle reste 
till Alliansmissionens hem (den ameri
kanska grenen av Skandinaviska Alli
.ansmissionen har sitt centrum här) , 
men Ella kom nästan varje dag i buss 
den första veckan den 15 Ii långa vä
gen för att hälsa på hos mig. På efter
middagarna voro de två bortbjudna till 
norska eller amerikanska vänner och 
Ella berättade med förtjusning om' sina 
upplevelser: »Jag dricker kaffe, vet du, 
och jag äter bakelser, köpta i stan, och 
jag får mat, som kostar tr·ettio dollar 
-om dagen - å, du, sån god mat!» 
När Aspberg efter fem dagar reste 
h e m , ämnade Ella följa l1.1.·ed, men dok
torn ville ta bort toncilIerna, och för 
tre veckor framåt kunde hon ej tänka 
på återresa. Efter operationen stanna
de hon fyra dagar på sjukhuset och åter

vände sedan till missionshemmet igen. 
Hon förlängde sin vistelse en vecka i 
väntan på Ida Söderberg, vilken dock 
ej kom före Ellas avresa. Under dessa 
veckor fick hon uppleva en hel del hon 
vant sig av med de senaste åren. Jag 
hör henne säga: 'Jag har tryckt på en 
elektrisk knapp på kvällarna ibland, 
jag har cyklat, jag har druckit kaffe, 
jag har åhört två konserter, lyssnat till 
grammofonmusik och radio, jag har 
äti t vitt socker, missionärer och andra 
utlänningar har jag fått träffa - det 
är som att vara ute i stora världen 
å, vad jag känner mig uppmuntrad och 
förnyad till ande, själ och kropp!» 

Då rapporter om den hemska nöden 
i Honan nådde våra öron, försökte vi 
övertala Ella att ej resa tillbaka just 
då. Epidemiska sjukdomar voro redan 
i full gång, och med tanke på vårens 
faror sade jag vid flera tillfällen: 'Ella, 
om du vänder åter till Honan, så dör 
du'. Detta gjorde henne litet betänk
sam, och slutligen lovade hon att resa 
hem ett slag, dela ut en del nödhjälps
medel, se hurudant läget var, plocka 
ihop sina sommarkläder och sedan 
komma åter till mig. Vännerna i Alli
ansmissionen hade inbjudit henne att 
hjälpa till i deras stora evangelistkam
panj på våren. M·en då tyckte hon, att 
hon ju kunde resa , till vårt eget fält, 
t. ex. Tali. - Den 4 mars var utsatt 
som resdag, men ett snöfall gjorde, att 
hon måste vänta till måndagen den å t
tondo[' . Den sjunde kom hon över till 
mig på sjukhuset för sista gången. In
nan hon skildes från mig, fattade hon 
min hand och sade med mycket allvar
lig ton: 'Om jag nu vänder åte r till 
Honan för att dö, så möts vi i himlen.' 

Tio dagar senare låg hon på bår. 

Ella Dahle var en ovanligt lyc1dia 
. . .. b 

mlsslOnar. Allt beredde henne nöje. 
Hennes res or V OTO näs tan u tan undan
tag strapatsfyllda, och det var vad hon 
ä~skade. Att resa var hennes förtjus
nmg. Hennes stående uttryck var: 
'Rejs·e en stund og stanse en stund, se 
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det er moro det!' - Hon arbetade in
t nsivt - kanske hann hon me r på den
na enda period än flera andra bruka 
hinna på ett par eller tre. Hon var ald
rig jäktad men hade alltid bråttom att 
återvända till sitt Shanhsien. Ingen av 
oss kunde förmå henne att stanna läng
re än hon tänkt. Hon utvecklade en oer
hört fast v i lj a och karaktär. Vart hon 
kom blev hon älskad... Hon dog ej 
aven slump eller av vårdslöshet 
hennes livs dag var till ända, och hen
p..es tjänst fullbordad. » 

Initiativtagare till missions:: 
sällskap blev martyr i Kina. 

Det var en småsko1lärarinna, frö
ken Kristina örn, som väckte tan
ken att Sveriges missionsintressera
de lärarinnor skulle sammansluta sig 
till en missionsförening. 1899 sökte 
hon kontakt med andra missionsintres
serade kolleger, men innan något resul
tat kom till stånd, reste frök-en örn, 
driven av sin starka missionskärlek, till 
Kina som missionär. Det var i septem

ber 1899. Hon fick emellertid inte ar
beta länge därute. Redan följande år. 
1900, blev hon i likhet med en del and
ra missionärer dödad i det bekanta 
boxarupproret. Här h emma fullföljdes 
emellertid Kristina örns tanke, och på 
initiativ av lärarinnorna Anna Gran
qvist i Hälsingborg och Anna Petters
son i Göteborg bildades mot slutet av 
1899 Lärarinnornas NIissionsförening 
med vid starten 22 medlemmar. Nu har 
den över 3,500 medl·emmar, och anta~ 
let växer ständigt. L.MF är ej ett själv
ständigt arbetande ' missionssällskap .. 
utan underhåller missionärer i andra 
svenska missionssällskaps tjänst. En
dast i Lappland har den egen verksam
het, där två bibelkvinnor verka bland 
lappar och fattiga nybyggare. Före
ningen underhåller f. n. 15 missionärer 
i olika sällskaps tjänst i Kina, Indien, 
.Mongoliet och Afrika. Även i Finland 
söker LNIF bistå de genom kriget lidan
de och understöder med icke så små 
summor tvenne arbetare på detta om
råde. Dessutom har man ett barnhem i 
Alingsås, där ett antal finska barn Oill 

hände rtagi ts. 

REDOVISNING 

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

Allmänna missionsmedel. 

1065. 	 »Ett förstlingsoffer » . o o o o • 

J066. 	 A. N., Gbg o •••• o o • o •••• o 

1067. 	 H. B., »tack för hjälp i nö
dens tid », gm A. B., Skel
lefteå 	 .. o o o o • o •••• o •• O' • o • 

J068. 	 A. S., Björköby . o o o •••••• 

1069. 	 A. o. P. ]., Vännäsby .. o • 

J070. 	 B . o. K. L., Sthlm .. o. o o o o 

1075. 	 A. L., Kläckeberga, »kärle
kens hälsning» o o • o • o •• o o o • 

1'076. 	 C. S., Ljungskile, »prediko
pengar» " o o o •••••• o •• o O' o 

1077. 	 D:o, en blomma på dr Fries 
grav 	 " o o o.o ••••••• o" o' •• 

1078. 	 Fören. Soldaternas Vänner, 
Sthlm, till Selfrid Eriksson 

1079· 	 K. F . U. K:s sommarhem, 
Hittarp, koll. vid Hanna 
E rikssons besök, Ps. IlS: 3 

1080. 
108I . 

1.000: - 1082. 

5:-	 1083. 
1084. 
IQ8S· 

10: 
25:- I086. 
25:
35:

20:

1088. 

5: 

1090. 
J4.: .~:) 109 1 . 

I. 'vV., Sthlm, »litet övertid» 
»En länk» .. o •• o' o. o •• o o o o 

K. B., 	 Duvbo o •• o ••• o o • o • 

»En länk» " o. o •• o •••••••• 

Vallåkra mfg .... o o •••••• 

Onämnd, gm A. L., Svens
bvn
E. o. ' N. B'.: 'St'hl~,' °i' ~t·.· fÖ;o 

blommor p~ Martin Lindens 
50-å rsdag» .... o •o ••••••• o 

Koll. vid C. G. Nordbergs 
möte 14/6, gm 'vY. A., Sven
stavik .............. o ••••• 

Juniorlägret i Osterkorsber
g a .... o o •••• o"o. o. ••••• o 

Koll. vid syföreningens sa!11
man dr. p~ Kvarnuddens 
sommarhem, Holmsveden 
5/7 	 " o o oo. •••• •• •••••••• 

»En såld ljuskrona » ..... 
L. 0 " 	Sthlm o •• o •••••••••• 

1943. 

5:
20:

10: 
20:

50:

7: 

JO:

12:): 

43 
100 

lj 
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1097. 	 Gåva vid C. G. Nordbergs 
besök, fr. T. ]., Valsjöbyn 

1098. 	 J. B., Duvbo, »till Herrens 
verk» ................... . 


I mo. 	 E. o. E., VetIanda, till vår 
kära vän Hanna Lindholms 
minne ................... . 

I D2. 	 Kinesernas Vänner, Värna
1110 ..................... . 


1103. 	 E. ]., Boden , till ]. Asp
bergs underh. . .......... . 


1104. 	 H. H., Virserum, »Herrens 
tionde» .................. . 


1105· 	 S . O ., Mariestad, »födelse
dagsblommop> ........... . 


1106. 	 Kristianstads K. F. U. K., 
till Ida Söderbergs underh. 

Il07. 	 G. VV., Rögle ........... . 

~ 108. 	 Syföreningen för S. M. K., 

r.1almö .................. . 

I I 14. 	 B. K., Sthlm ............. . 

I II5. 	 R. L., Edane, till Runa 

Häggs underh. . ......... . 

I I 16. 	 B. G., Sollefteå ......... . 

I I I 7. 	 J. o. G. P., VetIanda, i st. 


för blommor vid fröken 
Hanna Lindholms bår .... 

I I 18. 	 »Tackgåva på högtidsdag» 

I I 19, 	 Hägerstads Mfg koll. på 


missionsdagen ........... . 

1I2::J. 	 H. R., Uppsala, i st. för en 

blomma vid Gunhild Gallan
ders bår ................. . 


1121. 	 G. S., Jkpg, Jes. 12: 2-4 

1122. 	 ]. P., Hälsingborg, i st. för 

blornmor vid dr Fries bår .. 
[124. 	 A. B., Alvsjö ............ . 

[1 25. 	 M. E., Gbg, »ett litet strå 

till stacken» ............. . 
1126. K. F . U. K:s Centralfören. 

o. K. M. A., till Astrid Löf
grens underh. . .......... . 

l I27. Daggryningen i K. M. A., 
till Birgit Berglings d:o " 

l [28. D:o dyrtidstillägg till d:o 
1130. Offer för verksamheten i Ki

na, av »inkallade» i Val sjö
byn, 4/7 ................ . 


I 131. C. J-n, Sala, Dav. ps. 23 

1132. M. G .................... . 

1133. V. E .................... . 

I 134. »Tackoffer» ............. . 

1135. S. W., Norrköping ..... . 

1136. Vänner i Bäckalund, till 


Ebba Videns under., »ett 

tackoffer för kärkomna 

brev», gm O. O ., Latorps 

bruk .................... . 


1137· G. M-n, Karlskrona ..... . 

I 138. E. F., Boden ........... . 

1139· O. B., Duvbo, en blomma för 


älskad syster o. liten syster
SOns grav i Ishih 14/7 .. 

10:

10:

5): 

300:

50:

50:

18: 

300: 
10:

30:
50: 

50:
50: 

5: 
50:

80:

5: 
5: 

25:
10:

So: - 

9°0:

9°0: 
135: '- 

10:
10: 
50:
50: 

5: 
50:

JOO: 

3: 
5: 

1140. 
1142. 
II43. 
1144. 

1145. 
1146. 

1147. 

II So. 
IIS2. 

I I 53. 


1157. 
1161. 

1162. 
II63. 

I 164. 


II66. 

II 68. 

1169. 

Il70. 

II71. 


1071. 

I072. 

1073· 

!O74· 

1092. 

1093. 

1094· 

1095. 

1096. 

1099· 

IlOl. 

1109· 

A. A., Järle ........... . 10: 
S. ]., Lyrestad ......... . 20:
E. L., d:o ............. . 20:
A. D ., Kristdala, »ett löfte 

till Herren », för L Ackzell 

o. G. 	 Carlens underh. . .. . 50:
A. A., Södertälje ....... . 5: 
Missionsmedel fr. St. Bölö
by, gm K. E., Mörlunda .. DO: 
Skärstads södra Ynglinga
o. ]ungfrufören.......... . 80:
A. E. c., Backe ......... . 3: 
M. Å., Norredsbyn, till Ru
na Häggs underh. . ...... . 50:
Odeshögs kyrkl. missions
fören. . ................. . ISO: 
»L » ..................... . 100: 
A. B., Tyringe, till Anna 
Lundquists minne ........ . 5: 
H . H., Bastuträsk ....... . 50: 
E. E., Ersnäs, »tack för 
gångna Skellefteåminnen» s: 
Vid offerstunden i Skellef
teå 24/7 ................ . 2.800: 
A. S., Björköby ......... . 50:
A. G., Sthlm ............ . 10: 
O. Vv. G., Malmö ....... . 10: 
]. L., Lindesberg ........ . 50 : 

J. K ., Linköping, till Ebba 

Videns underh. ........... 10: 

Kronor 8.723: 50 


Särskilda ändamål. 

»Hjä rtetack 5/4», till Ida 
o. Malte Ringberg, Frida 

Prytz o. Maria Nylin, att 

anv. efter gottf. ......... . 2J: 
A. L., Kläckeberga, till J. 

Ackzell 10/1, till d:o ..... 10:
D :0, till Elna LenelI 3/4, till 

d:o ..................... . IO:
Vänner i Munkflohögen, 

Storbrännan o. Knutbrän

nan, till H. vVang, till d:o 90:
L. O ., Sthlm, till Barnh. i 

Sinan ................... . 5: 
A. B., Duvbo, till verks. i 

Tali .................... . 5: 
A. M., Visby, till G. Carlen 

för de nöd!. ............. . 52: SO 

E. B., Kopparberg, till Ma

ria Nylin, att anv. efter 

gottf. ................... . 10:-

Kinakretsen, Köping, till de 

nöd!. i Kina ............. . 27:
E. ]., VetIanda, till G. Car

len, att anv. efter gottf... 

»En skånelänb, till Frida 

Prytz på 75-årsdagen ..... 10: -

Syföreningen för S. M. K., 

Malmö; stora bössan, till fru 

Shao i Chiechien, till upp
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muntran i evangeIii tjänst 
II D. 	 A. R., o. H. H., NIaImö, till 

Ida Söderberg för arb. bl. 
kvinnorna .......... . .... . 

II I I. Kinavännerna, Skellefteå, 
till en evang. underh . . ... 

I I 12. K. N., Gbg, till barnh. i 
Sinan . ............... . ... . 

II 13. D :0, till MaHe o. Ida Ring
berg, att anv. efter gottf. .. 

1I23. G. P. J., Norrköping, till 
underh. för evang. \Vang, 
]uicheng ................ . 

1129,'. BarnhemsYänner i Algar' 
ås, till Maria Pc:terssons 
barnh. i Sinan ..... .. .... . 

Il4I. E . E., Sävsjö, till Barnh. i 
Sinan ................... . 

1148. H. M. V ., till nöd!. i 
Shensi-Honan· ........... . 

1149. Till L. Gustafsson, att anv. 
en!. överensk., Joh. Uppenb . 
5: 9 .................... . 

II SI. H. K., Sundbyberg, till 
barnh. i Sinan ........... . 

] 154. E. B., Mönsteds, till lärare 
Sies, Pucheng, underh..... 

I I 55. r. L. med flera, Hällabrot
tet, till barnh. i Sinan .... 

II 56. »L », till Hugo Linder, att 
anv. efter gottf.......... . 

1158. A. R., Lomma, till Ida Sö
derberg, att anv. efter gottf. 

1159. Vänner i Gullestorp, för 
evang. o. nödhjälpsarb..... 

II 6o. T. S., ·0. r. F., Strängnäs, 
till de hungr. . .......... . 

1165. 	 »Morgongryningen», Fjäl!
boheden, ·till en skolgosse 1 

bamh. i Sinan ........... . 

37:

30:

25: 

25: 

IS: 

SO: 

35°: 

50:

10:

IS: 

5°: 

30 : 

270: 25 

Il: 

5°: 

1167. L. O., Sthlm, till ,de nöd!. i 
Kina..................... 10:

K ro n-o-r- l-. 6--=-5-1-:-7-5 

Allmänna missionsmedel 8,723:50 

Särskilda ändamål 1,651: 75 


Summa under juli 1943 Kronor 10,375: 25 

Med varmt tack till varje givare! 

»1 a.g skall ic/,e svika. i trofasthet.» 
Ps. 89: 34· 

Missionstidningen 

Sinims Land, 
organ för Svenska Missionen Kina, 

utkommer 1943 i sin 48: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 dr 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 SS, Stockholm. 

Provnummer sändas på begäran gratis och 
portof ri tt. 

Redaktionett 

INNEHÅLL: 
De gingo så båda tillsammans. - Från Red. och Exp. - Bibel, och Ungdomsveckan 

Braås. - Skellefteå »veckan» 1943. - Från··missionärerna. - Redovisningar. 

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: »Sinim», Stockholm. 
. Telefon: 104459. 105473. Postgirokonto 'n:r 502 15. 

Boktr. A.-B. P. A. Palmers Eftr., Sthlm 19f3 
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Den outgrundlige och outrannsaklige. 
T al av _kyrkoherde E inar Ehrllström, Björköb~' , vid OJleLindens jordfästning den 

] 5/8 

~ 1 0, vilket djup av rikedom och vis
het och kUJ1Jskap hos Gud! Huru out
grundliga äro icke hans domar och 
huru outrannsakliga hans vägar !" 

Rom. II: 33. 
Aposteln har bekymmer. Han har 

"stor bedrövelse och oavlåtligt kval" 
i sitt hjärta. Han brinner av kärlekens 
nitälskan iför sitt folk - judarna. Han 
önskar att han kunde göra något för 
dem. Men de stöta bort honom. Och 
bortom deras förstockade sinnen och 

kalla hjärtan, ser han Guds hand. Det 
är Gud själv, som liksom- ställer sig 
mellan honom och hans bröder efter 
köttet och hindrar honom i hans tan
kar och uppsåt. Men aposteln blir inte 
förtvivlad. Han brister inte ut i ve 
och klagan. Ty vem är det som står 
i vägen? Vem är det som binder 
hans händer och håller honom borta 
från den gärning, som han helst velat 
utföra? Vem ser han, bortom det 
oförklarliga, det ödesmätta.t tragiska 
i hans bröders motstånd och ovilja mot 
evangeliet - vem om inte Gud själv? 
Så finner hans sargade hjärta ro, hans 
sörjande sinne v'ila;; hans arbetande 
tanke pustar ut. Han sjunker ned i 
tillbedjan. Och i denna tillbedjan kom
mer - trots allt - något av lovsång
ens ton, befrielsens jubel: "O, vilket 

djup av rikedom och vishet och kun
skap hos Gud! H uru outgrundliga äro 
icke hans domar och huru outrann
sakliga hans vägar!" 

Det är väl naturligt att vi vilja fatta 
och förstå Guds tankar. Och vi göra 

] 943· 

det ju också, till en del. Men förr eller 
senare ställas vi också likt aposteln 
inför något som vi icke kunna bemäst
ra. V år tanke spänner sin kraft. Vi se 
något likt en hotande fara och lyfta 
armen för att avvärja ett slag - men 
slaget kommer, det drabbar hårt och 
skoningslöst. V år arm förlamas. V år 
tanke studsar till jorden som en skad
skjuten fågel. Vårt hjärta kvider i 
smärta. Hur kan detta ske? -Livet är 
fullt av gåtor. Varför avbrytes plöts

ligt en lovande utveckling? Varför 
gäckas våra tankar och förhoppningar 
inför ett växande vardande människo
liv? Varför får döden skörda, där man 
inte ser någon mognad och gå förbi 
det som synes övermoget och länge
sedan färdigt? När livsdagen ter sig 
solbelyst, klar och lyckosam, varför 
kom ovädersmolnet, varför urladdade 
det sig över hem och fami! j, lämnande 
förödelse och sorg efter sig? Vad var 
det egentligen för mening med sådden, 
om frosten tidigt härjade den spirande 
grödan? Vi söka en mening. Vi vilja 
finna något förnuftigt i allt som sker. 
IVlen det händer, att vi nödgas säga: 
"Jag finner ingen meni11ig". J ag får 
inget svar på mina "vadör?" Jag får 
lägga ned mina tankars redskap. Jag 
står inför det outgrundliga och out
rannsakliga. Men då står jag ju också 
inför Gud, - han som är den Out
grundlige och Outrannsaklige, men i 
Jesus Kristus uppenbarat sig för mig 
~,om min Fader, min Frälserman. "Jag 
är Herren och eljest ingen." När jag 
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stannar inför Honom, när jag faller 
ner och tillbeder inför Honom, lägger 
mina olösta problem, mina frågor, 
mina sorger inför Honom, då kunna 
de inte oroa mig mera eller plåga mig 
längre. Han är och förblir den Out
grundlige, mina tankar fattar Honom 
inte, ej heller kan jag förstå hans gär
:nri.ngar. Men Han är dock genom Je
sus Kristus min Fader, som i allt hand
lar i kärlek, alltid efter sin evigt goda 

vilja. Allt skall till sist tjäna mitt bästa 
och allt skall avslöja sig som djupt 
meningsfyllt till sist. Och när jag med 
trons öga ser detta, måste även jag 
utbrista med aposteln: "0, vilket djup 
av rikedom och vishet och kunskap 
hos Gud. Huru outgrundliga äro icke 
hans domar och huru outrannsakliga 
hans vägar." 

När vi nu skola viga stoftet av den 
unge - så oväntat hädankallade Olle 
Linden till vila, må vi göra det i tron, 
må våra sorgsna hjärtan vila ut i tron 
på Guds kärleksrikedom, Hans vishet 
och kunskap! Amen. 

Ps. 475: 5-8. 

Olle Linden. 
*23/8 192 9. t 8/8 1943· 

» Sorgen och glädjen de vandra till
samman, Medgång och motgång här tätt 
följas å t. Skyar och suckan med solsken 
och gamman, Skifta alltjämt på vår jor
diska stråt » - - 

Helt nyss var det stor glädje i hem
met. Far hade en högtidsdag. Båda gos- . 
sarna strålade av glädje. Olle stod där, 
lång och rak, full av hälsa och livs
mod. Vi gladdes med dem och förnum
mo att det var ett lyckligt hem. 

Några veckor gingo, och in kom en 
objuden gäst så stilla. Vad var det han 
kunde vilja? Han gick igen, men då han 

gick, tog han Olle med sig. Sorgen läm
nades kvar, en sorg så djup att ord väl 
aldrig kunna tolka den. lvIen sorgen är 
ej bitter. Jesus har ·besegrat döden. Han 
beredde ett rum hos sig för Olle. Där är 
han nu för evigt. 

Och där väntar han att en dag få mö
ta Far och NIor och Lasse. 

Olle Linden. 

Nu vilar Olles stoft på kyrkogården 
vid den vackra Björkö kyrka i Småland. 
I det lyckliga hemmet har tomheten bli
vit obeskrivligt stor. 

Vi äga den förmånen att få bedja för 
våra kära vänner, bedja att Gud, all 
hugsvalels,es Gud, må trösta, hugsvala 
och bära dem, dag dter dag. - - 
)) Jorderikes gull, Stoft är och mull, 
Himlen allen är av salighet ful!. » 

L1:sa Blom. 
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Missionstidningen Sinims Land. 

Under månaderna j uni-september 
utkommer Missionstidningen Sinims 
Land i år liksom föregående år 111,ed en
dast ett nrummer 1: månaden. 

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

Svenska Missionen i Kina, Stockholm, 
inbjudas till :Missionshemmet Duybo 
onsdagen den 15 september kl. 12 1n. 

Ransoneringskort för bröd (restaurang

kort) böra medtagas samt socker. Alla 

syföreningsmedlemmar . hälsas varmt 

välkomna! Buss avgår från Norra Ban

torget kl. I 1,30 f. m. 


Kinaiänkarna i Stockholm 

samlas på S. 11. K:s expedition, Drott 

ninggatan 55, torsdagen den 23 sept. kl. 

7}30 e. m. Var och en bör m~dtaga kaffe

bröd för eget behov. Välkomna! 


S. 	M. K:s höstmöte i Stockholm. 
I samband med höstens kommittesam

manträde anordnas tisdagen den 12 ok
tober på Hushållsskolan ?v1argareta, 
Adolf Fredriks kyrkog. 10 (Fenix) ett 
möte för Sv. Missionen i Kina i Stock
holm. Närmare underrättelser om detta 
möte meddelas i annonser i de dagliga 
tidningarna då tiden för mötet närmar 
SIg. 

Bönemöten för S. M. K. 
Tisdagsbönemöt~na för Svenska r'/lis

sicnen i Kina hållas på expeditionen, 
Drottninggatan 55, fr .0. m. tisdagen 
de'n 21 sept. De börja kl. 7.30 e. m. Ett 
undan.tag utgör dock tisdagen den 12 

okt.} då annat möte planeras. 
Varje fredag anordnas också en bö

nestund på samma plats kl. 2 e. 111. fr. 
o. 1n. fredagen den 24 sept. 

Det skulle vara oss en stor uppmunt
ran om så många som möjligt deltoge i 
dessa bönemöten, och vi hälsa därför 
11issionens vänner varmt välkomna. 

Kärl Nilenius 70 år. 

Flera av S. :M. K:s vänner, som varit 
verksamma inom K. F. U. N1., ha visat 
prov på ungdomligt sinne och spänstig
het, även då årens antal kunnat ge skäl 
att tala om ganska hög ålder. Det var 
fallet med doktor Karl Fries, och det 
synes bli fallet med apotekare Karl N7'
le'fz.hts, som den 4 oktober fyller 70 år. 

Sjuttio år är väl ej nu för tiden någon 
hög ålder, men d·et är i alla fall svårt att 
tro, att vår vän Karl Nil enius redan när
mar sig sjuttioårsdagen. Från en syn
punkt sett, med tanke på hans välsignel
serika insats i arbetet för Guds rike, kan 
det förefalla mycket troligt, men då man 
tänker på hans ungdomliga spänstighet, 
hans obrutna krafter och hans klara tan
keförmåga, synes det ofattbart. Båda 
dessa synpunkter göra att högtidsdagen 
blir fylld a, ' tacksamhet och glädje. 

Då vi inom S. NI. K. se tillbaka på 
år som gått, göra vi det med tacksam
het och glädje för vad Gud givit oss ge
nom vår vördade och käre vän. Sedan 
192I har han varit ledamot av kommit
ten för S. NI. K., och redan dessförin
nan stod han sedan lång tid i innerlig 
gemenskap med oss i vårt arbete. Hans 
med verkan har ej endast bestått i verk
samheten såsom kommitteledamot. Han 
har på många andra sätt bevisat sin 
kärlek och givit oss sitt stöd. Nämnas 
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må t. ex. i detta sammanhang att han är 
ordförande i Göteborgskommitten för 
Sv. :Missionen i Kina och såsom sådan 
giver 11issionen värdefullt stöd. Han är 
också ordförande i Ynglingaföreningen 
Libanon, en förening med vilken vi se
dan många år stå i innerlig gemenskap. 

Vi glädjas också åt och tänka med 
tacksamhet på att krafterna trots de 
sjuttio åren äro obrutna. Då vår vän 
fyllde 60 år, skrev missionär August 
Berg: »Gudslivet inom oss känner icke 
till någon ålderdom, och inom S. Id. K. 
finnes ingen åldersgräns. Vi hoppas där
för att få behålla vår älskade broder 
ibland oss som rådgivare och vän, tills 
Herren själv kommer och hämtar ho
nom till en ännu högre tjänst.» - I de 
orden vilja vi nu instämma, på samma 
gång som vi ge uttryck för vår tacksam
het och tillönska sjuttioåringen rik väl
signelse och lycka. 

1l!artin Lindel1. 

Ännu kunna vi hålla ut. 

(Utdrag ur privatbre,-.) 

Yungtsi den 3 juni 1943. 

Någon hemresa blir d·et väl inte av för 
oss, förrän kriget är över, åtminstone 
ha vi inte stora förhoppningar. Nog 
längta vi hem från trycket härute, men 
har Herren blott gagn av oss och ger 
oss hälsa och arbetsglädje, kunna 
vi ännu hålla ut. För Frances blir 
den dagliga gärningen tung, då hon själv 
lagar maten, tvättar, stryker och sköter 
töserna, förutom arbetet med alla de 
tusen småting som skola utföras, efter~ 
som vår kock på grund av dyrtid måste 
gå hem. Allting steg upp till sådana 
våldsamma priser. N u "är dock skörde
tiden inne, och priset på säd har gått 
ned. Allting annat är nästan lika dyrt 
som i våras. Kanske vi kunna få hjälp 
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över sommaren, annars blir det för tungt 
för Frances. Vi äro dock friska, och vå
ra små äro oss till obeskrivlig glädje och 
uppmuntran. En dag kom lilla Inga
Bri tta inrusande i huset och ropade med 
hög röst: »Shih-niang! Shih-niang!» 
(= Frun! Frun!) Hon hade hört ki
neserna säga så, och så trodde hon, att 
det gick an för h~nlle också. Ibland är 
'hon så dråplig. Har hon varit ute nå-

Familjen Ake Haglund. 

gonstans, bar hon så mycket att förtälja, 
när hon kommer åter. Ja, du har ju själv 
småttingar. Du vet, hur älskliga dessa 
små kunna vara. De äro i sanning gåvor 
från Gud. 

Vi bo fortfarand·e kvar i vårt pil
grimshem här i östra förstaden. Vi fingo 
löfte att få stationen delvis tillbaka, men 
ännu har det ej skett. Då jag i dag fram
lade min begäran på nytt, svarade man, 
att det är myc1(et svårt. Gud råder även 
över detta. Hans tiel är ännu ej inne. 
Och härute lida vi ing-~n nöd. Trång
boddheten blir man också van vid, då 
man är så illa tvungen. Här äro vi myc
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ket mera fria än i staden, men det med
för också faror. 

Nu under sommaren skola vi ha en 
kurs för medarbetare och församlings-
ledare. Pastor Wei och bibellärare Sun 
skola då komma hit. Vi hoppas mycket 
av deras besök. H e rren förmår. Inom 
våra Shansi-församlingar behövs en ge
nomgripande väckelse, en som når dju
pare än blott till känslorna. 

Just nu kom ett brevkort från Carl 
Blom, som medde lade, att d:r Fries fått 
gå in i sin Herres vila. H·erren tröste 
fru Fries och alla sörjande, upprese ef
terträdare och fröjde oss alla av hoppet 
att snart mötas igen i härligheten, där 
aldrig någon skilsmässa skall äga rum! 
Ett ljust minne efterlämnar vår käre 
ordförande. Det skall bli tomt att kom
ma hem och ej träffa farbror Erik, far
bror August, Ossie Granath, farbror 
Karl och flera andra. Och härute ha vi 
förlorat både Nils och Ella. Må vi all
tid vara redo för uppbrott! 

Vi ha nu öppnat en sjukstuga här. Det 
är våra kristna läkare i Yuncheng, d:r 
Liu och d:r Ho, som stå i ansvar för 
den. 'För mig blev detta en stor lättnad, 
emedan sjuka och sårade dagligen höllo 
på att komma och medicin var svårt att 
anskaffa. Vidare hade jag inte medel 
att fortsätta som förut, och att börja 
ta be talning för medicin ville jag int'e. 
Nu då kineserna övertagit sjukvården, 
gick det lättare att göra en förändring . 
Någon av läkarna ko~mer hit e tt par 
gånger i månaden, ur..dersöker, ger medi
kamenter och 0p~Terar fall, som ej kun
na resa till Yuncheng eller som går att 
utföra här, och en sjukvå rdar·e är alltid 
häl. Flera lyckade operationer har re
dan utförts, och många ha fått hjälp för 
sina krämpor. :Må tte också några vin
nas för Gud! Patienterna äro mottag
liga, så länge de äro sjuka; då de bli 
friskskrivna, komma de sällan inom 
hörhåll. Det är dock ett tillfälle för oss 
att så vår säd , Guds levand~ ord, som 
förbliver, och Han skall själv utföra det 
verk, som avsetts därmed. Bedien ock
så för denna verksamhetsgren! Gud har 
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många sätt och vägar att nå sina förlo
rade söner och döttrar. Måtte Han täc
kas bruka våra fattiga försök att vitt
na om Hans stora och underbara fr ä ls
ning! 

Ake Haglund. 

Braås 1943. 

»Så säger Herren: - Jag vill öppna 
dörrarna för honom.» (Jes. 45: 1.) 

Dessa ord kunna vi med full sanning 
sätta över de två Bibel- och Ungdoms
veckor vi fått hålla i sommar. 

Skellefteå »veckan » var som en bred 
vidöppen dörr fram till Guds härlighets 
tron, det kände vi alla som hade förmå
nen vara m·ed där. Hur skulle det bli 
i Braås månne? Där voro vi alla full
komligt. främmande, och nog var det 
med bävan vi reste dit ned. Nytt var 
allt som mötte oss, men Gud är den
samme, och han visade så tydligt, att 
även denna plats var en »dörr», öppnad 
av honom. 

Kärlek och omtanke möttes vi av, 
först av fröken Gustafsson, ägare av 
Örkensjöns pensionat, som ordnat med 
rum för alla och som gav oss »mat i 
rätt tid», och god mat! FÖrsamlingens 
kyrkoherde, E. Lindstam, mötte oss ock
så med stOT välvilja och ordnade så, att 
Braås gamla ödekyrka, som stod un
der reparation, blev så pass i ordning 
att vi fingo vara med om högmäs'3an 
där på söndags-förmiddagen, och sedan, 
på onsdagen, fingo vi där fira Herrens 
nattvard. Missionsförsamlingens styrel
se och pastor öppJlade med glädje sin 
kyrka, och där fingo vi ha alla våra öv
riga möten. Allt såg fran första stund 
ut att gå väl i lås, ja, vi kände att det 
var i beredda gärningar vi fingo gå in. 

På lördagskvällen samlades vi, väl 
ett 60-tal, i NIissionskyrkan. Kärleks
fulla händer hade smyckat den med 
blommor, och från talarstolen hängde 
ned en »länk», bunden av ljung. Nu 
hänger den här på vår expedition! 

»Så älskade Gud världen », det var 
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den först a solosången, som mötte oss 
där, sjungen av en av deltagarna. O vad 
det sjöngs denna vecka ~ Solo, duett och 
kör - och gemensamt~ Det var glädje 
från första stund men med ett stänk a v 
vemod i. Vi hade inte vår missionsföre
ståndare med oss. Han hade ju drabhat s 
aven stor sorg genom att deras äldste 
gosse helt hastigt dött. Vi kände det 
som en stor förmån att åter och åter 

Blou'b om att det var till den 39 :de 
»yeckan» vi samlades nu, Inför Guds 
ansikte fingo vi börja vår »vecka» , och 
för var dag förnummo vi hur Hans an
sikte » lyste » över oss. 

Innan vi, denna gång, liksom trädde 
in i missionsgärningen, fingo vi ställas 
inför --:- oss själva. Det var ingen upp
bygglig syn, men vi behövde heller inte 
stanna kvar inför den. Kyrkoherde 

Sjösås gamla ödekyrka i Braås. 

dessa dagar få bära dem på bönens ar
mar. Men gränslöst tomt var det efter 
~artin Linden ~ 

Nu blev detmissionssekreteraren, 
LVJartin Bergling, som i stället hälsade 
alla välkomna och det med Joh. 3 brev 
2 v. »Min älskade, jag önskar, att det 
i allt må stå väl till med dig och att du 
må vara . vid god hälsa, såsom det ock 
står väl till med din själ.» Stod det inte 
rätt till med oss, så fingo vi veta var 
vi skulle få hjälp, och vägen till den 
som kan och vill hjälpa målades klar 
för oss. 

Så skulle det bli presentation, men 
dessförinnan ville pastor Karlsson hälsa 
alla välkomna till »sin» kyrka. Det var 
ett riktigt varmt välkommen vi fingo, 
för vilket vi voro mycket tacksamma. 
Efter presentationen talade fröken LL·.m 

Lindstams predikan om »de falska pro
feterna » glömma vi nog aldrig. Han på
pekade, att vi , var och en, bära en »falsk 
profet» i hjärtat. Och det värsta är, att 
han talar inte bara lögn, han blandar 
sanning och lögn så skickligt, att vi ha 
svårt att skilja dem åt. Alldeles särskil t 
påminner han oss om Guds nåd. Gör så 
gott du kan, Ii ta sedan på Guds nåd! 
Han vill göra oss säkra, söva vårt sam
vete. Då behöva vi, som Paulus säger: 
»med fruktan och bävan» arbeta på vår 
frälsning. När vi kände vår hjälplös
het, kommo dessa underbara ord ti Il 
vår hjälp: »Gud vill att alla skola var
da saliga och därför s~nde Han sin Son 
och gjorde det möjligt för oss att varda 
saliga~» 

Vi sutto där i den gamla, gamla kyr
kan och lyssnade till samma evangelium 
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som predikats för generation efter gene
ration under århundradenas lopp. Nu 
stå de, en stor skara, lovsjungande in
för tronen. Snart är det vi som få upp
brottsorder; må också våra röster en 
gång blandas med deras i tack och lov 
för frälsningen i Jesus Kristus! På ons
dagseftermiddagen fingo vi åter gå till 
den gamla helgedomen. Då dukades för 
'oss nattvardsbordet. Jesus sade: »Ty 
Guds bröd är det bröd som kommer ned 

ett annat föredrag. Är det sant, föres vi 
alltid fram i segertåg? Ser det inte 
stället ofta ut som nederlag. Nog kan 
det se ut som en nederlagens tid - för 
oss som få se det på avstånd. Men så är 
det inte. Vi fingo se och höra att det 
som ser ut som nederlag, det kan Gud 
förvandla till seger. Gud har en under
bar förmåga att vinna segrar ur mot
gångarna. Missionär Astrid Löfgren 
hade fått höra att det skulle komma ett 

Missionshuset i Braås. 

från himmelen och giver världen liv. 
- Jag är livets bröd. Den som kommer 
till mig, han skall aldrig hungra, och 
den som tror på mig, han skall aldrig 
någonsin törsta.» Det var hälsningen 
som mötte oss i skriftermålet. Sedan 
fingo vi gå fram och taga emot Jesu 
kraft för vår fortsatta vandring. 

Under dagarna fingo vi se in i mis
sionens gärning. Vi fingo följa med till 
en missionsstation och vara med och 
fira söndag där. Här i vårt land äro vi 
övermätta, och jag undrar hur många 
som med glädje skulle gå i kyrkan tre
fyra gånger varje söndag. Att höra om 
sånggudstjänsterna i Kina är en upple
velse. Tänk om vi skulle samlas i kvr
kan en söndagskväll då och då och b~ra 
sjunga, sjunga till Guds ära! »Gud vare 
tack som i Kristus alltid för oss fram 
j segertåg!» Det var inledningsorden till 

70-tal missionärer till Braås och hålla 
kurs! Först ville hon opponera sig, men 
sedan kom hon att tänka på, att det kan
ske inte var så galet ändå. Alla äro vi 
kallade att bli missionärer på den plats 
där Herren ställer oss. Det är Han som 
bestämmer platsen för oss. Så övergick 
hon till att tala om de infödda medar
betarna ute på fältet, bibelkvinnor, lära
rinnor och andra, som efter den gåva 
de fått utföra ett välsignat arbete bland 
sina systrar. 

För de »stora» missionsföredragen 
var det uppsatt ett gemensamt ämne ~ 
:Missionens gärning i stormiga tider. Nu 
fingo vi höra hur det vari t under för
flutna tider. Det var ett stycke missions:... 
historia och missionshistorien handlar 
alltid om segrar! Så också denna. Men 
inga segrar vinnas utan offer. Guds 
martyrer ha varit många ute på mis
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sionsfälten, inte minst i Kina. Deras 
blod har vattnat tegarna och skördarna 
växa och mogna. lvIen också här hemma 
skrivs det missionshistoria och en här
lig sådan. Orostider ute på missionsfäl
ten bli missionsväckelsetider i hemlän
derna. Då väcker Gud upp nya vänner, 
stärker missionskärleken, ökar offervil
jan, tänder förböns låga i hjärtana och 
kallar nya missionärer. Han tar ut en 
skara unga, som skola stå färdiga att 
träda in i arbetet, då lugna tider kom
ma. Vi ha en sådan skara nu som Gud 
kallat. Han skall också föra den ut till 
det stora, härliga arbetet och låta dem 

kanske också de svikta och ångvälten 
gå r fram och kr0'ssar också dem. Hur 
göra vi, stå vi fasta i bönetjänsten? Gud' 
hjälpe oss att icke svika Gud och de 
våra! 

Ä ven i Braås hade vi ett par »unga»· 
med oss. Att höra dem tala något litet 
om sin kallelse och om den väg Gud fört 
och för dem, det är väl något aven li
dandeshistoria, men den mynnar ut i ju
bel. Om de också inte till fullo kunna: 
förstå Guds mening med att hindra de
ras utresa, så äro de ändå vissa 0'm, att 
det var Han som gjorde det och vissa 

Interiör av den 

vara med om att bärga in hans skörd. 
Hur går det med arbetet i Kina nu? 
Var det idel mörka bilder vi fingo se? 
Visst var det mörker, men genom mörk
ret lyste klara strimmor av ljus. Gud 
går fram och vinner segrar också nu. 
Nöden är gränslös, den andliga och den 
lekamliga. Aldrig förr ha vi väl hört 
den skildras så som nu. Den liknades 
vid en stor ångvält, som rullar fram och 
vill krossa allt SOm kommer i dess väg. 
Framför den står - på vårt fält - vå
ra 28 missionärer. De spjärna emot av 
alla krafter för att hindra dess framfart 
och inte bara hindra utan också driva 
den tillbaka. Under det att de arbeta se 
de sig om för att se om vi håila ut i 
vår bönetjänst. Se de att vi svikta, då 

gamla kyrkan. 

om att i Hans tid få resa ut till deras 
kallelses land. 

Gud kallar till missionär, men det ser 
ut som om han måste göra det för att få o 

en verklig missionsvän. Det blev kon
tentan av ett gripande vittnesbörd. 

En kväll talades om: Förnyelse. Vår 
mission har blivit gammal och en hel 
del av våra missionärer äro också gam
la. Det behövs förnyel 'se. De unga stå 
här, en hel liten skara, redo för utresa. 
Flera a v de yngre missionärerna äro 
hemma och längta efter att få kom
ma ut. Alltfort kallar Gud nya till tjäns-· 
ten! Det gäller för oss att bedja skör~ 
dens Herre öppna vägen ut. 11en det 
behövs också förnyelse här hemma. Det 
blir det ena tomrummet ·dter det andra,. 
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-och de behöva fyllas. Och det är just 
vad vi som voro med kallades att göra. 
Gud vill ha oss med bland missionsvän
nerna och genom förbön och offer stöd
ja missionärerna och gärningen. En an
nan dag gåvos några mycket bra upp
slag för »Länkarna» att mera direkt 
hjälpa missionen. Prenumerera på Mis
sionstidningen Sinims Land! Gör det 
bara inte för dig själv, du har en länk
kamrat vid vardera sidan, giv också 
dem en tidning. Ett mycket bra uppslag, 
som jag hoppas många följa. 

En dag kom pastor Theodor Cron
qvist och höll ett föredrag om en vår 

Den äldste och den yngste deltagaren 
i Braås. 

kyrkas märkesman: Biskop I. Heurlin, 
Växjö. 

Bibelstudierna under »veckan» leddes 
.av Martin Bergling. Vi ställdes, under 
dem, framfDr vår synd och det så att 
-ingen kunde komma undan. Alldeles sär~ 
-skilt skarpt belystes den genom orden i 
Gal. 5: 19-2 1. Vi frestas så lätt att 
.liksom ta dem tillsammans, de som där 
räknas upp, och då gripa de inte så myc
ket, men nu måste vi ta dem en för en, 
och vem kan då komma undan. Gud 
hjälpe oss att inte försöka krypa un
dan utan gå in under syndaskulden och 
låta den krossa oss så, att vi ta vår till
flykt dit där den kan lyftas av. Det var 
-också dit som vår blick vändes, till Te
sus Kristus vår Frälsare, och vad han 
.gjort för oss. Hans-oändliga .kärlek lys
te så klar fram ur budskapet om korset 
och hoppet strålade till oss genom upp-
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ståndelsen. »Bojorna och friheten» var 
rubriken för bibelstudiet. Ett slag av 
bojor bli vi befriade fråll, ett annat slag 
bindes vi med, och för dem tacka vi 
Gud. Bundna vid Kristus! Det sista 
bibelcitatet gav oss stor frimodighet. 
Jes. 49: 16: »Se, på mina händer har 
jag upptecknat dig; dina murar stå all
tid inför mina ögon.» 

Vi hade morgonböner också, och de 
satte sin prägel på hela dagen. Vad vi 
väl aldrig kunna glömma av dem var: 
Bundna vid Kristus - brukade av Kris
tus - bevarade åt Kristus. Låt det bli 
en tröst för våra hjärtan! 

Offerstund och avskedsmöte firade vi 
gemensamt sista kvällen. Ater fingo vi 
duka ett offerbord med rosor och tända 
ljus. Lisa Blom ställde oss inför hur 
viktigt det är att vi lägga oss själva som 
ett heloffer på Guds altare. Det är vad 
Gud väntar av oss först och främst. Som 
vanligt vid kvällsrnötena var salen full
satt, och det blev en lång vandring fram 
till offerbordet och sedan ut till planen 
framför missionshuset. Ett rikt synligt 
offer hade burits fram, 782: - kr. och 
ett guldur. Att också andra gåvor lagts 
ned tro vi med visshet. 

Efter en tacksägeJ.sestund vidtog av
skedsmötet. Martin Bergling tackade för 
all välvilja som mött oss från alla håll 
och gav som minnesord 5 Mos. 20: 3, 4. 

»Edra hjärtan vare icke försag
da; - - - - Herren, eder Gud går 
själv med eder.» Kyrkoherde Lind
stam tackade för att vi kommit och vi
sat kristen tro och kärlek och givit be
vis på lydnad för Jesu bud att gå ut i 
hela världen och förkunna evangelium. 

Pastor Karlsson tackade också, och 
han var övertygad om att vårt möte fått 
sätta en förblivande prägel på samhället. 
Vägen hit har sannerligen inte varit 
»den tysta gatan» dessa dagar, utan här 
har dragit fram en skara glada krist
na. Därför tacka vi Gud för vad han gi
vi t oss genom er. 

Så porlade det fram en rad a v små 
tacksägelse-rännilar. Gud hade fått gö
ra stora ting även dessa dagar. Till sist 
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firlgo vi gemensamt på knä tacka Gud 
för hans oändligt stora gåva till oss ge
nom Jesus Kristus. 

Sången 353 i Uppåt: »Frälsare, åter 
går vår lovsångston, förrän vi skiljas, 
upp inför din tron» var a ,"slutningen 
på vår Braås »vecka ». 

Den sista strofen i denna sång är min 
hälsning till er alla. »Giv oss då alla 
frid evinnerlig. » 

De medverkande under »veckan » vo
ro, förutom Martin Bergling och Lisa 
Blom, missionärerna Selfrid Eriksson. 
Gerda Tonnvik och Astrid Löfgr,en, 
fröknarna Maj Holmström, Emma 
Wåhlin, Lisa Lundb-erg och Hiljur 
Blom. . 

H. B. 

Svenska bragder vid Gobi::s 
öknens gräns. 

Stort land men fattigt. 

Av Red. Arvid Svärd. 

Söder om Sibirien och väster om 
lVIanchukuo skj uter ett ödsligt land 
djupt in mot Asiens hjärta: 1tIongoliet. 
Det är nästan lika stort som Kina med 
dess 460 miljoner inbyggare, men har 
b lott tre miljoner, fattiga, slöa noma
der, av vilka 98 procent lida av vene
riska sjukdomar och 60 procent av 
männen äro präster, teoretiskt renlev
nadsmän, i praktiken grovt osedliga 
och lastbara, ett land med ett ofta grått 
och färglöst ansikte, ett bistert klimat: 
sandstormar under våren, bitande köld 
och piskande snöstorm under vintern 
och hastiga temperaturväxlingar under 
alla årstider, ett land, där den resande 
kan rida flera dagar utan att s,e ett en
da tält eller en enda människa och där 
det finns bara en enda verklig s tad 
men talrika kloster: härdar för otukt och 
penningutpressning, ett land, där män
niskorna gå under trycket aven isande 
fruktan för den onda andevärld, som 
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de tro avgör deras öde för tid och 
evighet. Det var från detta och an
gränsande länder, »folkens modersskö
te», som förödelsens vågor rullade ut 
genom folkporten mellan Kaspiska och 
Svarta haven och slog sitt blodiga 
skum ända till Italien och 1'Iellan-Eu
ropa: i hunnerstormen under folkvand·
ringstiden och i Djengis khans och Ti
mur den Haltes ryttarhorder under me
deltiden. 

* 

Redan pi .=ioo-talet kommo nestori
anska kristna missionä rer till :Mongo
liet , men ;:t v olika orsaker kunde det 
kristna budskapet ej slå fastare rot i 
folkets hjärtan. :Men till Djengis khans 
sonson Kublai khan, härskar,e över ett 
oerhört vidsträckt rike, kommo två ita
lienska färdemän, fader och son, vi kän
na den s·ena re under namnet Marco Po
lo. De återvände till sitt hemland med 
kejsarens hälsning till påven att sända 
hundra missionärer. Men hans helighet 
var allt för upptagen av krig för att 
ha tid för mission av den omfattning
en: när de två Polo efter s·ex år åter
kommo ti Il 1'Iongoliet hade de med 
ett brev och en flaska olja från det he
liga landet. Kejsaren, som var intres
serad av kristendomen och som vid 
påsk och jul kysste »den heliga boken» 
- de fyra evangelierna - och kallade 
Kristus »en profet », vände sig efter 
detta misslyckande till lamaismen den 
tibetanska formen av buddismen: och 
upphöjde den till statsreligion. Genom 
sin likgiltighet för ett öppet missions
fält avgjorde påven NIongoliets öde för 
århundraden framåt, ända till vår tid 
och för hur långt framåt därtill, de~ 
~eta vi inte. Personlig negativism, att 
:~t~ han~.la, kan dra i släptåg ohyggliga 
tolJder for hela folk genom tidsåldrar. 

Detta skedde omkring 1275 efter 
Kristi börd. 

* 
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Ar 1815, två år efter folkslakt
ningen vid Leipzig, då Napoleons makt 
bröts och samma år som slaget vid vVa
terloo, då den krossades och han, dik
tatorn, fördes fången till klippön i At
lanten, översattes Jvlatteus evangelium 
till ett språk, släkt med det mongolis
ka. Detta blev anledningen till en över
sättning till mongoliska av evangelier
na och Apostlagärningarna. Missions
försök gjordes, och bibelöversättningen 
blev färdig 1846. Den störste a v 1800
talets missionärer i Mongoliet' var en
gelsmannen James Gilmour. De första 
sw:nska missionärerna kommo ut på 
I89o-talet, sex till antalet. De voro 
svensk-amerikanare. Av dem mördades 
fem under boxarupproret. Aret förut 
hade en särskild organisation bildats i 
Stockholm med Prins Oscar Bernadot
te som ordförande: Svenska Mongol
missionen. Den sände ut fem, de två 
blev sjuka, de tre mördades av boxar
na. När budet om deras martyrdöd 
kom, sade Prinsen: »Våra missionärer 
äro döda, men missionens Herre, han 
lever I» Efter fem-sex år sändes ett 
par nya missionärer ut: makarna Kar
len. Frun dog om ett par år. Från sin 
dödsbädd sände hon hälsningen: »Bed 
dem att ej upphöra med missionen -. 
Jag tror ej) att jag med mitt liv vunnit 
någon mongol) men kanske vill Herren 
genom lnin död giva mig någon käl'
ve -.» 

Därute stod den ensamme maken 
med sitt lilla hem på steppen skövlat, 
öde och tomt, där fick han själv spika 
en kista, gräva en grav och snyftande 
skotta igen den över det han höll kärast 
på jorden -. Var det inte meningslöst? 

* 

En mongol, Gendun, hade sett hur 
fru Karlen bars aven hemlig kraft 
genom sjukdomen och in i döden. Kort 
därefter bekänner han i brev, som han 
genom missionären sände till missio
nen i Sverige: 

- Fru Karlens sjukdom och död 

har krossat mitt hjärta. - - Den I I 

april (1909) fick jag mottaga dopet och 
inträda i Guds församling. Gud vare 
tack! 

Det blev som hon drömde på sitt 
sjukläger: med sin död fick hon vinna. 
den första mongolen på detta. fält för 
Kristus. Och hans ord ekade som en 
inträngande maning till Mongol-mis
sionens vänner: 

- Vi bedja er tusenfalt: förskjut 
icke från edra hjärtan Mongoliets. 
okunniga folk och lämna det ej att dö 
i mörker! 

Det är mongol-missionärerna fröken 
Gerda Ollen - syster till Svenska~ 
!vIorgonbladets chefredaktör - och Jo
el Eriksson, som berätta om detta i bo
ken »Vid Gobi-öknens gränser») Sv. 
110ngolmissionens förlag, Brunnsga
tan 4, Stockholm, pris kr. 4: 50. 

* 

Verket var tungt, det dröjde mellan 
omvändelserna. En dag sitter en mis
sionär i sitt torftiga rum på missions
stationen. ' Allt ser hopplöst ut, inga 
mongoler synas villiga att lyssna, de 
kunna äta hans mat, men när han talar 
till dem om Gud, resa de sig och gå. 
Rövarband härja, man vet inte vilken 
dag de kunna komma och plundra och 
bränna missionsstationen. Vad ejänar 
det egentligen till att arbeta i detta öde 
och ogästvänliga land. - Då träder en 
man inom dörren: 

- Du tycker, att vi mongoler äro 
svåra? 

- Ja, det är ju alldeles hopplöst -. 
Ingen vill höra. 

- lYlen jag då, jag är i alla fall en 
mongol och Gud har fått frälsa mig. 

Det är Gendun, fru Karlens kärve 
från hennes dödsbädd -. Missionären 
kastar sig på sitt ansikte och beder. 
Hugsvalelsen kommer till hans själ. 

Det kom andra tider, då verket väx
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te under missionärernas händer. :Män
niskor bli omvända, församlingar grun
.das, hoppet lyser. Men emellanåt kom
ma bakslagen: missionärens tjänare 
viskar oanständiga ord till skolflickor, 
.cJ.rar kniven, när han blir avslöjad. Och 
när missionären springer till skolan att 
hämta hjälp, ligger ena läraren och rö
ker opium, den andra är drucken. Ater 
ser det hopplöst ut. IvIen det klarnar, 
genombrottet kommer, de unga gå en 
efter en in på den smala vägen, de vilja 
bli kristna och vara det. På nytt stiger 
jublet ti Il Gud för ny seger. 

* 

IvIissionsarbetet i NIongoliet ställer 
sina särskilda krav på arbetarna: män
niskor med stark fysik, nerver av stål 
och en tro, som kan sjunga lovsånger 
i fängelset och natten. De få bygga si
na stationer ute på de oändliga stepper
na. De få rida väldiga avstånd mellan 
de fjärran liggande tältlägren . De få 
hjälpa mongolerna i deras sjukdom och 
elände - vilket medicinskt storverk i 
de t tysta har inte läkarmissionären Joel 
Eriksson utfört därute (jämte andra) i 
ett land, där praktiskt taget hela folket 
är nersmittat av syfilis. Ett av de mest 
gripande kapitlen i denna hjältemis
sions historia är berättelsen om ett par 
tre kvinnors ensamma kamp mot sjuk
dom och hedendom bland mongoler, ki
neser, ryssar, koreaner, japaner och 
andra i landets enda stad, U rga. Under 
denna tid var U rga en tummelplats för 
rasande strider mellan mongoler och 
kineser. De förra ville avkasta de t ki
nesiska oket. De kallade på den vitrys
ke äventyraren, U !1gern-Sternberg, 
»den galne baronen», som, förde ett så
dant skräckregemente, att de röda häl
sades som verkliga befri·are. Men för 
missionen betydde detta till slut utvis
ning. Färden ut från U rga var den 
tyngsta, som missionärerna vandrat -. 

* 


.Mongolmissionärerna ha varit vana 
vid hårda tag. De ha med »fröjd fått 
upptaga sina ägodelars plundring », sett 
en station med dyrbara instrument för 
sjukvården, böcker, kläder, husgeråd, 
allt skövla t, lärarna i fångenskap, en 
dödad. De ha sett sin egen krets brytas 

• 	av döden - svårt var det slag, som 
drabbade dem, då den unge läkaren Ol
len - broder till fröken Gerda Ollen 
- och Skallsjö nästan samtidigt ryck
tes bort av sjukdom. Kort förut hade 
fru Ollen fallit på sin post som sjuk
::;yster efter en barmhärtighetsresa. 
Men ingenting kunde nedslå deras 
mod: fru Skallsjö fortsatte sitt arbete 
med sina barn omkring sig, hon är fort 
farande i tjänst. ,- Och nu är isen bru
ten, verket växer stadigt och säkert. 

Det är en underbar historia, som 
Sven;ka IvIongolmissionen har. Den fö
religgande boken hör till det bästa man 
hittar inom missionslitteraturen. Det 
betyder inte litet. Ty den sortens böc
ker höra de mest spännande och intres
santa till. 

Då jag skriver detta , är det två min
nen, som stå för min syn. Det ena är 
förmedlat: en kamrat till mig ute i 
Kongo b-erättade om en båtresa Eng
land-Sverige. Ombord gick en liten i 
det yttre så obetydlig kvinna i slitna 
kläder. Men det flög en viskning mel
lan passagerarna: »Fröken Gerda Ol
len - -.» Och allas blickar följde 
henne med vördnad och beundran. Det 
var, som hade de haft en drottning om
bord, så bemötte de henne -. Det and
ra är från ett föredrag aven svensk ve
tenskapsman, som arbetat i Kina. Han 
sade: 

----; Religiösa ting ligga för högt för 
mig, jag kan icke yttra mig om dem. 
Men jag vill säga herrskapet, att då 
jag såg Maria Pettersson i Kina och 
Joel Eriksson i Mongoliet, då tyckte 
jag, att bilden av Mästaren från Na
saret kom mig så förunderligt nära -. 

Bättre vittnesbörd kan aldrig givas 
någon människa - -. 
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Rikspredikantmöfe i Mellansel. 
Evangeliska Fosterlandsstiftelsens 

predikantförbund har hållit sitt årsmöte 
och i samband därmed en studievecka 
på Ungdomsskolan i Mellansel. Det är 
första gången Stiftelsen förlagt ett så
dant möte till landsorten. Bortåt ett 100

tal predikanter från olika delar av landet 
ha deltagit. 1iJötets ledare var distrikts
sekreterare Josef Nygren , Umeå. Så.
som huvudtalare och studieledare tjäna
de f. d. rektorn vid Johannelunds mis
sionsinstitut. kyrkoherde Sam. Aberg, 
St rövelstorp. Missionssekreterare Joh:s 

Karlsson, Stockhoim, har även medver
kat med föredrag och bibelstudier. Mu
sikdirektör Rego Viklund, Umeå, gav 
lektioner i talpedagogik. Vid kursens 
inledning talade Ungdomsskolans rek
tor Joh. Pettersson och hälsade välkom

• men. 	Kyrkoherde Åberg talade över äm
nena »Predikantens egen uppbyggelse », 
}) Predikan tens personliga begränsning», 
»Den nya kyrkosynen», och »Predikan
tens faror och fallgropar ». Samtalsvis 
behandlades ämnet »Sakramentens plats 
i förkunnelsen ». Välbesökta offentliga 
l1"!öten höllos också under kursen. 

REDOVISNING 

för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under aug. 1943. 

Allmänna missionsmedel. 

Il 73. , En länk » ................ . 

11740 Koll. på Länkmöt e i Obbol" 

11750 B. H o, Ed sbyn ... . o o o o ... o 

II 760 »En länk » ....... o.. o.... . 

JI77. M. No, Virse rum .. o...... , 

1180 . . 1. B., Duvbo, till »Herrens 


ve rk » ............... o . . .. . 
J 181. H. 00 1. ]., Gbg ... o o ..... . 
II820 E. A., VetIanda. till d udiths 

minne för Ebba Videns under
derhåll ............. o..... . 

1183. E. K, Lund .............. . 
11840 »Från en trogen förebedjare» 

gm Eo Eo, Ersnäs ......... . 
11850 Onämnd, gm 1. V.J., uttersjö

bäcken .................... . 

1I860 H o ]., Odeshög o... o...... . 

1187. Koll. i Havdhem 30/7 ..... . 

JI88. D:o i Rone 31/7 .......... .. 

Il890 H. L., Burgsvik ........... . 

I 190. Koll. i Skoga skola 2/8 ... . 

1I91. F. W., Sanda ............ .. 

!I 920 "JVlissionssyfören o» Vi sby, 


koll. 	 . . ..... o o o •o 	 o •• ••••••• o 

I 1950 	 E. ]., Boden, till Joho Asp

bergs underh. 
 o o o o •••••••••• 

I l 96. F. P o, Björklinge . o •••••• o . 
:; 1970 Kinalänkar, Umeå, i st. för 

blommor på Hanna Petters
sons bår . o o...... o.. o.... . 

I 1980 K. Ko, Björköby, »ett tack 
till Gud» o ••••••••••••• o • 

1199. 	Ko Bo, Götene, till Maria · Pet
terssons under:10 .... o ••• o • o 

12000 Öo Ho Ko U- d: till Ebba Vi
dens 	underho Mörteryds Ung
dom8f. 250 :-, D:o koll. vid 

30: 
20:50 

10:
20:
2<;:

- IO:

25:

500:
5: 

5: 

10: 
10:

16:
25 : 
25:
')1 :60 

!o: 

36:: 

50:
-v 


30: 

,30:

25:

I20I. 

12020 

12030 


12050 


1206. 


12070 

12080 


121 J. 

12120 


121 30 

I2140 

12I5o 


12160 

]2170 

12180 


J2190 

]221. 

1222. 

kretsmöte 25 :-, till S. M. Ko 
d:o l7ngdcmsf. 150:-, till 

Bloms llnderho Holsby Ung

domsf. IIO:-, Slättåkra Ung

domsfo 40:-, L emnhults ung
domsf. 2 "' :~ .. o. ••• o..... 600:o 

Bos söndagsbössa till missio
nen 	 . o .... o ..... o . o o •••••• o 3:0] 
Curts d:o ................. 2:17 
Länkar i Klippan till Hanna 
Erikssons underho . o o o • • 85:o 	 • o • 

E. Go. Norrtälje, »evighets
blommor på Pappas grav » . o 25:
»Missionsvän», gm A. 00, 

Roknäs ... o o . o ............ S: 50
o 

o. o oEo 00 , Lund .......... 10:
Koll. vid Ungdomsmöte i mis.:. 

sionshuset, Piteå 1/8 vid Ella 

Nilssons besök ..... o • o 17:•• o 	 • 

H. T., Boden, till »M<1rs min
ne» 	 o o •• o • • ••••••••• O" "0 o 50 :
So 00 H. E-n, Duvbo, till 

»Olle Lindens minne» . o • o 10:o 

V. R., 00 S. Po, Sthlm, till d:o 5: 
L. 00 Ho Bo, d:o, d:o .. o 5: o. o 

00 Ho Ko U-d: Björkö ung
domsföreno till Mo Lindens un
derho 45 ;-, till Bloms underh. 
45:- . o •••••• • •••• • o. o o. o o 90:

o o"Luleåkretsen", gm G. H. 42:
Go H o, Luleå ... o • o o •• o • • • • 58:
"Onämnd, Svensbyn», gm G. 
1(0 .•...... o' o •••••••••• o.. 60:
"Go Ko G o» till Åke 00 Frances 

Haglunds uI1derho .... o •• 25:o • 	 o 

Drefseryds Arbetsföreno, Bröt
jemark . o . o .. o . . .. o 130:•• o o • o • o 

Mo 00 Bo Bo, till "Olle Lindens 
minne» . o' o . .............. 5:o 
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1223. E. G., Ängelholm ........ . 
1224. A W., Lillhagen, sparb. me

del ...................... . 
]225. N. A, Sthlm ............. . 
1226. A. F., Flisby, »Tackoffer till 

Herren» .................. . 
:227. U. ]., Gbg ................ . 
1228. Vänner på Missionshemmet, 

Duvbo, i st. för blommor vid 
Olle Lindens bår ........... . 

]229. »Missionspengar» ......... . 
1230. Burträsk Missionsfören., gm 

K. E. L.................. . 
] 23 L Koll. i Katrineholm ....... . 
1233. D:o i Sävar vid D. E. Berg

lings o. Ella Nilssons besök 
1234. V . P., Nkpg ............. . 
1235. Ö. H. K. U-d: fr. Fiffle

kulIs Ungd. fören .......... . 
1236. M. H., Älvsjö, till »Olle Lin

dens minne» ............. . 
:237. Östra Distr. av Sveriges K. F. 

U. 11'1., till Malte Ringbergs 
underh. . .................. . 

1239. Visby stifts missionssällskclI). 
1240. D :0, resebidrag ........... . 
~241. B. o. K. L., Sthlm ....... . 
! 242. A, B.. o. K. L., blomstergärd 

vid Olle Lindens bår. ] oh. 
17: 3 .................... .. 

1 2 43. R. ] ....................... . 
1245. ]. A. o. M. Ä., Halmstad. i st. 

för blommor vid Olle Lindens 
bår ....................... . 

1246. Koll. vid missionsföredr. av 
M. o. D. Bergling i HoIsby
brunns kyrka 15/8 ......... . 

1247. G. o. T. N., Norredsbyn, till 
Runa Häggs underh . ....... . 

J 248. 	 E. o. E. S., Urshult, i st. för 
blommor vid Olle Lindens 
bår ....................... . 

1249. E. o. 1. M .................. . 
1250. A L-m, Gbg ............. . 
1251. S. S., Sthlm, i st. för blom

mor vid Olle Lindens bår .. 
1252. H. O. M. S., Målaskog, till d:o 
1253. E. o. G. N., Edsberg ....... . 
1256. Koll. i Bureå 28/7 ......... . 
1257. Älundsby, koll. vid symöte .. 
1258. Ä byns KristI. Ungdomsf., 

Brännfors ................ . 
1259. A P., Sollefteå ........... . 
1260. Bengt o. Gunvor, i st. för 

blommor vid Olle Lindens bår 
1261. B. A, Sthlm, till d:o ....... . 
1262. E. S., gm A S., Lillpite ... . 
] 263. Olmstads Vestra syfören.... . 
] 265· J B., Appelviken, på OBe 

Lindens födelsedag i st. för 
blommor till hans minne .... 

1266. G. o. M. U ., Tjureda, ist. för 
blommor till d :os bår ..... . 

20:

5: 
10:

20:

3°: 

100:

130:

48:10 

3: 2 5 

100:

5: 

1.800: 

75:
40 : 

35:

10:

15:

10:

266:61 

10:

10:

30:

5: 

10:
20:

200:
18:
50:

4°: 
10:

10:
10:

50:
30:

5: 

10:

1267. H. S., Maries tad, blommor på 
fru Ellen Perssons grav ... . 

1268. E. A,' Söderköping ....... . 
1269. B. E., Sthlm, en blomma på 

lille Olle Lindens grav ..... . 
1271. Björkö Missionsförsamling .. 
1272. E. J, Björköby, en liten 

blomma på Olle Lindens bår 
1273. L. B., d :0, till d:o ......... . 
1274. Testamentsmedel efter avI. 

]. P. Lundgren, Bergsholmen, 
gm A B., Skellefteå ....... . 

127~. Vid Offerstunden i Braås 
18/8 samt ett guldur ..... . 

1276. För telegram ............. . 
1277. En vän på Nannylund .... . 
1278. Koll. på symöte i Eksjö ... . 
1279. S. ]., Eksjö .............. . 
1281. Äterbet. respengar ......... . 
1282. E. S., Rödjenäs ........... . 
1283. K. o. A. B., VetIanda, i st. för 

blemmor vid Olle Lindens 
bår ...................... . 

1284. Malmölänkarnas Braåsafton 
23/8 ...................... . 

1285· Förslövs o. Grevie Kyrkl. 
Ungdomskrets, Förslövsholm, 
Offer vid ungdomens egen af
ton 22/8 ................. . 

1287· Koll. på Mörön 1/8 ....... . 
1289. L. M. F., bidrag till S . M. K:s 

utgifter för Thyra Lindgrens 
sjukhusvistelse ............ . 

1290. r. K., Linköping, till Ebba Vi
dens underh. . ............ . 

1291. A. o. G. A., Sthlm, i st. för 
blommor vid Olle Lindens 
bår ....................... 

1292. A. ........................ 
1293. Bengt ..................... 
1294. r. W., Sthlm .............. 
1296. F. B., Sollefteå ..••........ 
1297. Ästorps ]uniorfören. ...... 
1298. S. S., Sthlm................ 
1299. M. R., Agunnaryd ........ 

Kr. 

Särskilda ändamål. 

1172. C. S., Hok, »tackoffer» till 
äldsta bibelkv. i Tali ..... . 

1178. r. W., Sthlm, för flickverks. 
i Ishih .................... . 

II 79. r. B., Duvbo, för en duk, till 
Maria Petterssons barnh..... 

II93. D. P., Tingsryd, till r. Ack
zells verks. i Kina ....... . 

1194· »Onämnd», »till en älskad sys
ters minne», gm K. P., Ron
neby ..................... . 

1204. Kinavänner i Asaka, till 
Barnh. i Sinan ........... . 

1209. Koll vid Länkmöte i LilJstu

5: 

10:

30 : 

5: 
5: 

400 : 

782: I 5 
15:
5: 

18:
so:
3 1 :so. 
25:

5: 

3 1 :. 

30:
26:86. 

300:

10:

10:~ 
100:
100:

5: 
10:
50:

200:
40:

7.89 1 :33, 

20:09' 

5: 

s: 

31 : 50. 
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gan i Fårösundet vid Ella 
Nilssons besök, till Maria 
Petterssons bamh. . ....... . 

1210. Barnhemsvänner, Algarås. till 
d:o 	 ...................... . 


'1220. 	I. \N., Sth:m, en liten blom
ma på Olle Lindens "g rav till 
d:o ....................... . 

:1232. Ingeborgs Vänner, Katrine
holm, sparb. medel till L Ack
zell att anv. efter gottf. .... 

01238. S. F-m, till Anna Spiras min 
ne för lidande Kinabarn .... 

.1244. R. ]., till Olga Styrelius att 
anv. efter gottf. 25 :-, till de 
nödl. IO:- ............... . 

;1254. E. o. G. N ., Edsberg, till Ma
ria Pettersson att anv. efter 
gottf. ..................... . 

1255. E. N., till Dagny Nordgren 
för d:o ................... . 

-'1264. R. c., Danderyd, till Hugo 
Linder för evang. underh .... 

1270. För »Tacksamhet » o. l>Barm
härtighet» hos Maria Petters
son, Sinan. Ebr. 10 :23 ..... . 

'128o. L. O., Gbg, till Ida Söder
berg att anv. efter gottf. ..... 

1286. E. o. ]. R., Sthlm, hälsning 
till vännerna i Yuncheng i 
dyrtid .................... . 

"1288. D. E. B., till Ida Söderberg att 
anv. en!. överensk ......... . 

,1295. I. B., Genvalla, till Hanna 
Wang att anv. efter gottf,-::--::--. _. 

Kr. 

40: 

15 : 

2:50 

70:

35:

100: 

20:

50 : 

5°: 

JO:

100:

100:- , 

__1_0_:-_ 
744:09 

Allmänna missionsmedel 7,891:33 

Särtlkilda ändamål 744:09 


Summa under aug. 1943 Kronor 8,635:42 


Jfed varmt tack till varje gi'l'are! 

»Her ren är Gud, och han gav oss ljus ') 
Ps. II8:27. 

Missionstidningen 

Sinims Land, 
organ för Svenska Missionen Kina, 

utkommer 1943 i sin 48:e årgång. 

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

Tidningen kostar: helt dr kr. 2: 50, halvb 
kr. I: 50, ett kvartal kr. O: 90. 

Till utl andet 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. 

Redaktioneft. 

INNEHALL: 
Den outgrundlige och outrannsaklige. - Olle Linden. - Från Red. och Exp. - Karl Nile~ 
nius 70 år. - Från missionärerna. - Braås 1943. - Svenska bragder. - Redov. - Mis~ 

sionstidn. Sinims Land. 

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: »)Sinim», Stockholm. 

Telefon: 104459. 105473. Postgirokonto n:r 502 15. 


Boktr. A.-B. P. A. Palmers Eftr., Sthlm 1943 
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ANSVARIG UTGIVARE: M LINDEN. 

»INFÖR HERRENS ANSIKTE» 

Två uttryck i vår bibel ha under den 
~,enaste tiden ofta varit i mina tankar. 
Det ena är: "Herren låte sitt ansikte 
lysa över dig" (4 Mos. 6: 25) och det 
andra: "Inför Herrens ansikte." (r 
Sa.m. 2: r8.) Båda uttrycken tala om 
Herrens ansikte, och de påminna oss 
om att vi behöva vara inför Herrens 
ar.~,ikte för att det skall kunna lysa 

över oss. 
Äro icke då alla människor intför 

Herrens ansikte? - I en mening kun

n a vi väl svara ja på den frågan. Hans 
ögon överfara hela jorden. Allt, även 

det som sker i mörkret, ligger blottat 
inför Gud. I den meningen äro vi alla 
alltid inför Gud. Men att vara inför 
H u rens ansikte, så att detta ansikte 
lyser över oss, är något annat, och i 
denna bemärkelse kunna vi gå bort 
if;:-ån Herrens ansikte. 

Redan i början av vår bibel, i r Mos. 
4, läsa vi om Kain, att han gick bort 
ifrån Herrens ansikte. Han hade vid 

sin födelse väck~ ljusa förhoppningar 
hos sina föräldrar. Det var något av 
jubel i Evas ord: "Jag har fött (eller 
fått) en man genom Herrens hjälp:" 
(r Mos. 4: 1.) Då han blivit å.kerman, 
bar han också fram en offergava åt 
Herren, men avundsjukan fick makt 
med honom. Han började hata si~ bro
der, och en dag mördade han honom. 
Gud samtalade trots allt med honom, 

men han gick bort ifrån Herrens an

sikte. (r l'dos. 4: r6.) Avundsjukans 
och hatets väg var för honom vägen 
bort ifrån Herrens ansikte. 

Ännu ' mSTa hjärterannsakande är' 
kanske för oss berättelsen om profeten 
Jonas, flykt undan Herrens ansikte. 
(Jon. r: 3.) Gud kom med en begäran;' , 
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som icke vann genklang hos J ona. 
Han hade ingen barmhärtighet för dem 
som bodde i Nineve. De voro utan Gud 
och utan hopp, utanför förbundet. De
ras ondska var stor. Varför skulle han 
predika för dem? - Han kunde ej 
längre vara kvar inför Herrens an
sikte. Det var platsen för den villige 
tjänaren. Där skulle ma~, vad Gud än 
gjorde eller begärde, i ödmjukhet bö
ja sig i tillbedjan. Där skulle man off
ra och l y d a. Den platsen passade ej 
längre Jona. Han ville ej böja sig. Han 
ville ej lyda. Han ville fly undan Her
rens ansikte. Och den vägen syntes 
för honom förunderligt tillrättalagd: 
Han fann ett skepp. Han kunde betala 
för resan. Han gick ombord. - Bland 
oss finnes väl ingen~ som vill fly un
dan Herrens ansikte? På den vägen får 
sömnaktighetens ande makt med oss, 
och den leder ned i djupaste mörker. 

Denna berättelse om Jona vis'ar, att 
platsen inför Herrens ansikte är plat
sen för helig tjänst och obetingad lyd
nad, Det framgår också av andra bi
belställen. Den unge Samuel gjorde 
tjänst inför Herrens ansikte. (I Sam. 
2: 18. Jfr 2: II och 3: 1.) Sakarias gjor
de prästerlig tjänst inlför Gud. (Luk" 
I: 8.) Och där lät Herren sitt ansikte 
lysa. pver dem. Vilken skillnad var det 
ej mellan Samuel och Elis söner! Hu
ru stor var ej nåden, som kom Saka
rias till del! Ja, Herrens ansikte lyser 
med ett underbart ljus över dem, som 
inför hans ansikte tillbedja, offra och 
tjäna. Där är glädje tillfyllest och 

ljus. Det är nåd att få tjäna, och lik
som Herren Gud kom med uppdraget 
för andra gången till Jona (Jona 3: I), 
kommer han åter och åter till oss med 
sin nåderika kallelse. Må vi få nåd att 
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svara ja till den och uppleva mer och 
mer innebörden i orden: "Herren läte 
sitt ansikte lysa över dig." 

Vad blir då resultatet härav? Ett 
svar på den frågan är att vi på detta 
sätt kunna få nåd och kraft till att ut
föra fruktbärande arbete till Herrens 
ära. J ag läste häromdagen i en bok, 
att vad världen nu framför allt behö
ver är människor som kunna tacka och 
offra. Om det funnes många sådana, 
skulle väckelsen, som vi längta efter. 
snart komma. - Människor som kun
na tacka och offra var det, som fram
för allt behövdes, människor som lärt 
sig att vara tacksamma och att giva 
Gud vad Gud tillhörer och människor 

vad människor tillhörer. V ar ~unna vi 
lära oss detta? Var, om ej inför Her
rens ansikte? Där lära vi oss att vaka 
o~h bedja. Där finnes kraft och nåd 
för allt. Fly vi såsom Jona undan Her
rens ansikte, hamna vi såsom han i 
mörkret, men Herren vill låta sitt an
sikte lysa över oss. Må vi då söka 
hans ansikte beständigt! (I Krön. 
r6: II.) Ja: 

"Herren välsigne dig och bevare dig. 
Herren låte sitt ansikte lysa över dig 

och vare dig nådig. 
Herren vände sitt ansikte till dig och 

och give dig frid." 

Martin Linden. 

Visa tidningen för edra vänner och 

bekanta och uppmana dem att prenu

merera å densamma! 
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Inez Bölling 70 år. 

Den 17 cktobcr fyller fru lnez Böl
h1'lg, född Berzelius, 70 å r. 

Fru Böllings intresse för Svenska 
Missionen i Kina leder sitt ursprung 
från tiden för hennes konfirmation, då 
hon bereddes tillfälle att höra ett före
drag a v missionär August Berg, som 
stod i begrepp att för första gången ut
resa till Kina. Intrycken från detta fö
redrag gjorde att hon började bedja Gud 
om att få utgå såsom missionär. 

Ar 1902 blev den bönen hörd. Då ut
reste nämligen Inez Berzelius till Kina 
såsom missionär inom S . M. K. Hös
ten 1904 ingick hon äktenskap med mis
sionär Jakob Bölling. De finga till år 
1906 sitt arbetsfält i Tali She, men flyt
tade då till Hoyang. Där insjuknade mis
sionär B. redan vid jultiden, och i ja
nuari 1907 förvärrades sjukdomen. Vid 
samma tid utbröto oroligheter, och mis
sionärsparet Bölling samt deras två små 
barn måste i den svåra vinterkylan fly 
över Gula floden till Shansi. Den 19 
januari fick missionär Bölling hembud, 
och fru Bölling stod ensam med barnell 
Inga och Gerhard. Hon återvände till 
Hoyang och fortsatte missionsarbetet 
där, tills hon 1909 reste hem till Sve
rige. 

I hemlandet väntade henne en ny mis

sionsuppgift. Aren 1909-1928 var hon 
föreståndarinna på S. :M. K:s Missions
hem och utförde såsom sådan ett bety
delsefullt arbete. Våra missionärer och 
många missionsvänner ha ljusa och go
da minnen av fru Böllings osjälviska 
och uppoffrande tjänst. Själv minns jag 
med glädje och tacksamhet mi tt första 
besök på Duvbo och fru B:s omvård
nad om mig då samt många andra till
fällen, när jag fått njuta hemtrevnad och 
omvårdnad, då fru B ölling varit husmor. 
Sedan år 1910 är hon medlem av 
S. :M. K:s kvinnokommi tte och har ock
så där gjort en god insats. 

På grund av klenhet kunde fru Böl
ling ej förestå JVlissionshemmet längre 
än till 1928. JVlen med kärlekens intres
se och förbön har hon alltid varit med 
oss i arbetet och är det alltjämt. Vi tac
ka Gud för vad Han givit genom Inez 
Bölling och betyga också henne vår var
ma. tacksamhet. Högtidsdagen tillbring
ar hon hos dottern Inga, gift med lands
fiskal Birger Hansson. Alvsbyn. Blive 
den dagen såväl som framtiden ljus och 
lycklig samt rik på välsignelse! 

111a1't1~n L1·ml'en. 

Kinakretsen i Uppsala 50 år. 
Det var jubileu111shögt '1~d' i Uppsala. 

Den l illa oansenliga kinakretsen därstä
des firade minnet av sin So-åriga tillva
ro. Ty 50 år var det sedan den grund
lades av de nu hemgångna varma kina
vännerna Gunhild Gallander och Au
gusta Pettersson. Gunhild var då ung 
och gripen av missionens heliga ~ak. 
Särskilt Kina och Lappland, ja ock In
<tlien och andra missionsfält, bar hon på 
sitt varma hjärta trogen intill döden 
förbön och offrande kärlek. 

Den lilla kretsen räknade aldrig 
många medlemmar, men år efter år höll 
den ut. Gunhild var outtröttlig att hål la 
den samman. Ar efter år kallade hon 
också ti Il vår stad talare, som skulle sö
ka intressera allmänheten för missionen i 
Kina. Det var Erik Folke, Nathanael 
Högman, August Berg, Carl Blom m. fl. 

i 
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som så yittnade om Guds yerk d~irute. 
Vid dessa tillfällen togs äy-cn kollekt 
upp för arbetet. Sparbössan firkej hel
ler saknas vid yåra månatliga möten. 

Så småningom "Vaknade hos Gunhild 
tanken på att v{tr lilla krets möjligen 
skulle kunna underhålla en infödd evan
gelist i Kina. Och tanken hlev ti 11 yerk
lighet. Under ytterst primitiva förhållan
den startades S~t y;tra små försäljning
ar. Gunhild had, uppmanade till bÖll och 
sa tk också oss andra i rörelse fö r att· 
utan någon syförening ~ få in n ~lgra sa
ker till att sälja. Nog påminde v;ha små 
bord med hopplockade och hoptiggda 
gå \'01' r~i tt mycket om de fem bröden och 
cle tvfL fiskarna, men aldrig kom v ~\r "än 
på skam. Aldrig tycktes hon tyj\'la på 
att de erforderliga medlen till v[tr e"an
gelists lön skulle komma in ..Men 'välsig
nelsen, den m~lste TOPa.S ned från him
melen. 0, yad bon kunde bedja för des
sa små försäljningar och vänta, v~i.nta 

efter Herren.' Angebgen yar hon ock 
att eftcr~t t tacka för hönhörelsen och ic
ke glömma »efterberedelsen», som hon 
hrukade säga. 

Och bedja, ropa - det fGrtsaUe hon 
med även sedan' sjukdt)lTI och blindhet 
tagit henne avsides. Hon yar, så att sä
ga, ända till sin i år ti made död 1'J1otorn 
i detta arbete. 

Så fick nu den lilJa kretsen söndagen 
ck::n 19 :de september fi ra sitt so-årsj u
bileum i Vindhems församlingssal, som 
den mot vår mission så vänligt inställde 
pastor Friman åt oss upplät ~ såsom 
mångfaldiga gånger förut. Vår högtids
stund b~lde inleddes och avslutades av 
honom. Genom honom påmindes vi om 
ordet i dagens högm~issotex t: »Sal iga 
~lro de ögon, som se det I sen.» 

S:lsom talare hade vi glädjen se ibland 
oss tre kära vänner, fru Dagny Bergling, 
fru Augusta 'Berg samt fröken Lisa 
Blom, yiJka alla med glädje vittnade om 
H enens gärningar under de många ~l1-en. 

Fru Berg gav oss en ö\'erblick över 
Kinamissionens ut\',eckling från Erik 
I'dkes ankomst till Kina ~\ r- 1887 in
tlll J1U\'arancle stund. Hon p?tminck om 
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kvinnan d~irute SOI11 i tdt h ropat till 
Gud om en 1l1ission~ir och hur Folke ble," 
bönes\'aret. Hon visade hu r arhetet ut
,'idga t sig uncler stora svårigheter och 
genom Guds rnäktiga hjälp, huru dc 
måst »leva ner fördomarna» bland fol
k·et . Hon talade om hoxarupproret, mar
tyrtid erna, CI11 mannen, som blev en av
fällnipg och kOI11 tillbaka, men glansen 
i hans ansikte ,'(lX borta. Icke så hos 
henne. S0111 st{ltt fast under förföljelsen 
och alltsedan har ett korsm~Lrke på sin 
panna. Nu St;'l dörrarna öppna för e\'an
geliul11 i Kina - fltminstone i vissa om
raden, m~n ~lnnu fattas 111)·cket. Vi be
höva h;t1la samman, ck~ d~rut.2 och vi här
hemma. Gemensam gärning var det sam
lande ämnet för aftonens möte. 

~{~d le\anck, gripande bilder ur 1l1is
sio!lsli,'et därute l)ekr~iftade s?t fru 
B,-,rgling den för~.ta talarinnans vittnes
börd cm Guds .bönhörande nåd under de 
l11 [mga åren. Hon och hennes make hade 
bett Gud Gm ett hIt, d~lr ingen ~innu 
arbetat. Det finga de. Sederm 'ra l);ldo 
de C111 n ;l d en att Fl »\ic1ga gräns·erna». 
Ä,'en den hönen hörde Gud. 50 nya ut
statLoner ha kunnat upptagas. 

:iVLiktigt bekände sig Gud till sina s\;a
ga redskaps arbete. l nödens ti d skyd
dade han dem. Så kommo t. ex. rövare 
till en kristens hem. I-Ian flydde ,ej utan 
stannade hemma ropande till Gud.' Grip
na av hans bön och tro rörde rÖyarlla ej 
,-id hans egendom, och hela den gata, c1ä~ 
han hodde. skonades för hans skull. 

Lisa Blom manade till sist fram bil
den a\' några av cle gamla som stått med 
i ppsalakretsen och nu äro hos Gud. 
Sjäh' hade hen som ung varit m~cllel11 
i vår l i [Ja skara. 

Efter mötets slut samlades krets('l1 
jämte några »kinalänkar» till ett privat 
möte, då missionsvännen Edla Asplund, 
S0111 n;istan hela tiden tillhört Uppsala
kretsen, berättade fdn flydda dagar. 
Efter bön och tacksägelse skildes vi åt. 
Gud var·e tack. att vi ännu fft vara med 
i arh~tet, trcts all försummelse och 
brist. il!. N. 
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Dr Karl Fries' minne i Kina. 

Kära Fru Fries ~ 

Igår, i sammanhang med vår Kristi 
Himmelsfärdsdags gudstjänst, högtidlig
hölls också minnet a v vår käre el :r Fries. 
Viss·erligen var det ingen av kineserna, 
som mindes Edert besök här, men ledar
na visste om hans insats inom så många 
arbetsgrenar för främjanCIet a v Herrens 
verk och särskilt om hans kärleksfulla 
tjänst i vår mission. Vår äldste talade 
med så äkta uppskattning om försam
lingens tacksamhetsskuld för allt vad de 
fått mottaga under årens lopp av andlig 
hj älp och ej minst för stöd·et under des
sa senaste svåra år. NIan bad mig å för
samlingens vägnar skriva och ge uttryck 
åt deras innerliga deltagande i sorg och 
saknad samt säga, att deras böner av 
hjärtat uppsändes till Gud om tröst för 
Er och hjälp att härda ut i ensamheten 
d'cn del av vägen som återstår. De våra 
här lönna så varmt gemenskapen med 
missionen och dess medarbetare och fö
rehedjare där hemma. De skulle ha velat 
sända en telegrafisk hälsning, men då vi 
fingo avslag på vår anhållan om till
stånd att telegrafera till Er och till års
mötet, så var det tydligen fåfängt att 
framställa begäran från församI ingen. 
D~lrför kommer nu detta brev såsom från 
dem med varm tacksamhet och kär leks
full t del tagande samt försäkran om 
åminnelse och förbön. 

Vi sex kamrater samlades i går afton 
för att samtidigt med mötet i Betesda
kyrkan tacka Gud för hans trofasthet 
under det gångna året och ej minst för 
vår hemgångne Broder samt bedja om 
nåd och kraft för Er, med ljus och hopp 
på vägen, som ligger framför. Vi ha ju 
skrivit var och en för sig, men för den 
händelse somliga brev ej skulle gå fram, 
ville jag härmed uttrycka vår innerliga 
tacksamhet ej blott för den så att säg-a 
officiella insatsen i arbetet, som d:r 
Fries med så osparad möda låtit komma 
vår mission till del, utan även för allt 
han varit för oss personligen. Jag hade 

ämnat telegrammet sända l· pp!>. 
L:~: I 3. Nyligen Elste jag en skön tanke 
om detta minnesord, vilken jag vill med
sända. De som gå in i sin Herres glidje 
befrias från all möda och tunga men få 
fortsätta sin kärlekstjänst utan att tröt
tas eller hetungas av n~lgon omsorg, så 
att. alla de gåvor och förutsättningar, 
som under jordelivet genom trogen 
tjänst kommit till utveckling och l~lmp
lighet för anv~indning, vinna det rikaste 
utnyttjande och fulländat bruk i Guds 
eviga rike. 

Just nu under skörden ligger ju all 
verksamhet nere utom stationernas 
gudstjänster och bönestunder. Vi ha det 
alla efter förhållandena gott och hoppas 
elen nu snart inbärgade sl.;:örden blir till
räcldig och får hehållas. :Måtte Herren 
likaledes förse för Sveriges folk och 
snart i förbarmande sända frid på jor
den! 

lded varma hälsningar från oss båda. 

r Herren innerligt förbundne 

Carl F. Bloll!. 

Missionsvänner som fått hem::: 
bud. 
Ovanligt många av S. NI. K:s vänner 

och understödjare ha ullder den senas
te tiden fått hembud, och vi känna be
hov av att få erinra om några av dem 
i vår tidning. 

Vi börja med tre bröder till vår mis
sionär, fröken Elna Lenell: Hennes bror 
Hans Lenell avled i juni förra året och 
brodern Erik Lenell ungefär en månad 
senare. Nu i september i år har även 
hennes bror Anders Lcnell fått upp
brottsorder; alltså ha alla tre avlidit in
om en tid av ett år och tre månader. De 
voro alla tre varma missionsvänner, som 
det var en glädje att få sammanträffa 
med, och tomrummet efter dem är stort. 
:~då Gud trösta de närmast sörjande, och 
må vi bära dem, särskilt fröken Le
nell, som är ute i Kina, i förbön. 

Fröken Emy Johansson, Boden, fick 
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sluta si tt jordeliv den 18 sept. Vid sidan 
av sitt arbete som lärarinna utförde hon 
en välsignad missionsgärning. Hon har 
varit ombud för S. 1\;[. K. och en sam
lande kraft för våra vänner i Boden. 
Hon har också på ett särskilt sätt stått 
stödjande och underhållande bakom fa
miljen Aspberg, och tomrummet efter 
henne kommer att bli stort både här
hemma och ute i Kina. Vi kunna ej nog 
tacka Gud för hennes kärleksfulla in
tresse och offervillighet. 

Fru An.na W7'sb org, l11.aka till vitl" 

kcmmitteledamot, ingenjör Viktor \Vis
borg i :Malmö, fick hembud den 26/9· 
Vid sin makes sida har hon troget tjä
nat missionen först i Jönköping och se
dan i :iVlalmö. Hemmet har varit en 
samlingsplats för missionsvänn·erna, och 
stor gästfrihet har visats mi.ssionär·er 
och andra Herrens vittnen. Där ha de 
fått känna sig hemma, och där ha de 
från hela familjen fått röna kärleksfull 
omvårdnad. Fru vVisborg har nu fått 
bryta upp för att vara med Kristus. Det 
blir tomt efter henne. men soligt och 
ljust samt i välsignelse le\'-er hennes 
minne. 

Fru Ahna Dahlin, Stockholm, fram
lidne missionssekreterare Tycko G. E. 
Dahlins maka, blev hemförlovad den 24 
sept. Hennes make var under många å r 
revisor för S ..M. K:s räkenskaper, och 
själv har hon deltagit i syföreningsar
betet och på andra sätt visat kärleksfullt 
intresse för vårt arbete. Hon var inner
ligt förenad i personlig vänskap med 
flera av våra missionärer och hemarbe
tare, och många av oss komma att sak
na Alma Dahlin. Samtidigt tacka vi 
Gud för denna hans tjänarinna och för 
vad han gi vi t oss genom henne. 

NIeddelande har också nått oss om att 
vårt ombud i Orrviken, kyrkovärden 
Olle illa.gnusson, fått hembud. Genom 
fröken Emma BeskO\.v hade han fått in
tresse och kärlek för Svenska :Missionen 
i J):.ina, och då han och undertecknad 
sedan voro kamrater på Svenska Bibel
institutet, knöts mellan oss ett vänskaps
band, som under åren förblivit starkt 

och innerligt. N u har min och vår vän 
fått avsluta sin jordiska g~irning. Vi tac
ka Gud för hans insats och bedja att 
hans maka och barn må bli tröstade och 
hjälpta i sin sorg och saknad. 

»Till himlen för Guds vänner 

Är vägen gen och kort. 

De sina Herren känner 

Och glömmer dem ej bort. 

Han dem v;:il skiljas låter 

men blott en Ii ten ti·d. 

Han dem förenar åter 

Uti -en e\'ig frid. » (Sv. Ps. 560: 6.) 


NIartin Linden. 

Bönemöten för S. M. K. 

För ett par år sedan beslöto vi att 
ändra tiden för våra tisdagsbönemöten 
från kl. 7 e. m. till kl. 7.30. Detta sked
de i hopp om att det skulle gå lättare att 
samla del tagare i bönemötena kl. 7.30. 
Det har emellertid visat sig, dels att del
tagareantalet ej ökats efter ändringen 
och dels att fl.era av dem som deltaga 
föredraga att samlas kl. 7. Vi ha därför 
beslutat alt fr. o. In . t1:sdagen den I9 01,
tober åter börja tisdagsbönemötena kl. 
7 e. m. 

* 
Varje fredag vore vi glada att få an

ordna en bönestund kl. 2 e. m. 
Vi hälsa Missionens vänner varmt 

välkomna till dessa bönestunder. 

KinaIänkarna i Stockholm 

samlas på S. M. K:s expecli tion torsda
gen den 2 I oktober kl. 7.30 e. m. Var 
och en bör medtaga kaffebröd och soc
ker för eget behov. Va'Y1'nt välko1'J·ma! 

Försäljning för S. M. K. 

Den årliga försäljning för Svenska 
:Missionen i Kina, som anordnas av vå
ra syföreningar i Stockholm, planeras i 
år till onsdagen den J dec. Lokal blir 
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K. F. U . lvI. ) Birger Jarlsgatan 35 (in
gårg fr ån Snickarbacken), och vi bedja 
att få anbefalla försäljningen åt mis
~i cnsvännernas hågkomst. Vi hoppas, att 
»Kinalänkarna» även i å r kunna ha ett 
eget bord, och gåvor härför såväl som 
till de övriga försäljningsborden motta
gas med stor tacksamhet. rv1å förs ä lj
ningen också ihågkommas i förbön 1 

"Hans Stjärna i Östern." 

Svenska :Missi onens i Kina illustre
rade missionskalender »Hans Stjärna 
i Östern » förelIgger snart färdig att ex
pedieras, och rekvi sitioner mottagas 
tacksamt på Svenska lvIissionens i Kina 
exp., Drottninggatan 55 , Stockholm. 
Priset är för häft. ex. kr. 2: -; kart. 
kr. 2: 50 och ldotb. kr. 3: 50. Då minst 
5 ex. rekvireras lämnas 25 % rabatt. 
Frakt och omsättningsskatt ingå icke 
i cvannämnda priser utan betalas dess
utom av köparen. 

.Må tidningens läsare hjälpa oss att 
få upplagan slutsåld! 

Alltjämt tillfällen till helig tjänst. 

·Missionä r Carl F. Blont skriver i ett 
privatbrev av den 25 juni: 

»Sedan jag började detta brev, har 
ett härligt regn fallit och sådden av 
höstsäden är nu säkerställd. Det börja- ' 
de i förgår kväll , men innan det hann bli 
starkt regn ankom en sändning spann
mål, som "i lyckats inköpa, så att vi äro 
försäkrade om brödfödan en tid framåt. 
:Mera behövs dock, ej blott för oss utan 
~tnnu mer för alla med verksamheten 
förbundna och ej minst för att säker
ställa behovet för skolorna nästa ter
min. Vi få alltj~imt , liksom ·Ni därhem
ma, stava P~l bönen: 'Giv oss i dag vårt 
dagliga bröd!' 

Ivlissionstidningarna för senare delen 
a,' mars samt vår egen tidning för den 

25 mars och 10 april ha anlänt. Det är 
uppfriskande att få följa med vad som 
händer i Guds verk både hemma och på 
de olika missionsfälten. :Man har gott av 
att komma bort från sig själv och de 
närmaste omständigheterna litet. 

Den l juli börja skolferierna, så att 
d·et blir mindre med folk på gårdarna 
här, men i sjukhuset är det fullt. Pati
enternas antal ökas, och läkarna göra 
vad de kunna för att förbättra anord
ningarna för dem. De komma långväga 
ifrån allteftersom ryktet om lyckade ku
rer sprids. Vi söka ge alla någon kun
skap om frälsningens väg, och det är 
många som mottagit Frälsaren för egen 
räkning innan de å tervände till sina 
hem. Svårigheten är att sedan komma 
dem ti Il hjälp, men oftast finns det 
kristna g ruppe r i deras hemtrakt, så att 
de kunna få någon andlig vård. Nu är 
Ake Haglunds medicinska arbete överta
get av sjukhuset här genom att en as
sistent placerats i 'sjukstugan' i för
samlingens förhyrda lägenhet, så att Dm
läggningar och medicinering kan ske 
mellan läkarnas besök. Där som här är 
sjukvården ett evangelisationstillfälle av 
stort värde. 

För min egen del har jag ganska 
många till fällen till enskilda samtal med 
ledare från olika håll. Jag värderar mvc
ket dessa tillfällen att hjälpa dem ~ed 
råd och undervisning i många svåra lä
gen såväl som a tt trösta och stärka dem 
under deras många prövningar. Det glä
der oss mycket att det finns så stort för
troende för oss missionärer i vida kret
sar. Vid bönemötena, särskilt de som 
hållas för arbetarna i de olika område
na a v verksamheten, bedes så ofta för 
'Herrens gamla tjänare, som ännu äro 
ibland oss'.» . 

* 
I ett senare brev, daterat den 2 juli, 

skriver missionär Blom: 
»Just nu är hela samhället i svårt 

nödläge i dessa trakter på grund av fel
slagen skörd och krigsgärder, så att det 
blir ytterligt sV ~lrt för all frivillig verk
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samhet. Dock har Gud någon särskild 
utväg även nu för de sina. Det är gott 
att under sådana förh ~t1landen kunna gå 
med en gåva från Gud till n?lgon enskild, 
även om vi ej ha möjligheter att göra 
det i stort. 

Det var rörande att samtala med pas
tor vVei, n~ir han kom tillbaka hit efter 
sitt besök i det gamla hemmet för att 
uppbära arrendet för sin jord. Drl han 
tillsammans med en annan bibel lärare, 
Suen, ägnar sig ~lt utbildning av unga 
krafter, särskilt för församlings- och 
frivilligt evangelisationsarbete. samt lln
der mellantiderna åt församlingsvård i 
olika former, så kan han ju ej sköta 
sitt eget jordbruk. Han kom nu tillbaka 
utan att ha fått ett korn, ty all t hade gått 
åt för omkostnader eller skatter. Hans 
hustru har som lärarinna deltagit i y;\[-t 
skolarbete här och underhållit sig sj älv 
och barnen, men nu väntade hon att få 
ett tillskott till kläder och förberedelser 
för sommarens hushåll, då hon ej har 
lön under ferierna. Pastorn har ju un
der si tt arbete fått sina personliga behov 
fyllda, men ingenting över. När han 
cmedelbart efter hemkomsten kom till 
mig för att tala om den gångna termi
nen och planerna för framtiden, kunde 
jag, innan han sagt något om sina svå
righetet, säga honom, att vi just be
slutat att av tillgängliga medel bl. a. 
även hjälpa honom med en summa, så att 
han kunde skaffa sig till brödfödan en 
tid fram åt. Han kunde knappast säga 
något alls, så överväldigad yar han av 
glädje och tacksamhet. 'Jag hade just på 
vägen hem gruvat mig för att komma till 
min hustru med två temma händer', sa
de han. 'Jag bad Gud sända mig sina 
korpar, eller om vattnet i min bäck ta
git slut, visa mig var jag har mitt Sa
repta, men aldrig hinkte jag, att pengar
na skulle vänta mig här. NIissionen har 
ju ej kunnat göra sina vanliga utbetal
ningar, och har ej heller något ansvar 
för mig.' Ni förstår nog hur gott det 
kändes att få vara en mellanhand och 
befordra en Guds gåva under sådana 
förhållanden. » 

Bönhörelser. 

Lisa Gustafsson skriver i ett priyat 
brev, daterat den 17 juli 1943· 

Glada yoro yi för måndagens bör:e
stund; ännu gladare blevo "i yid onsda
gens bönemöte för församlingsmedlem
mar, ty då började bönhörelserna, 
»Lanclslwpets » hustru kom dit, och efter 
många, många års bortavaro fr~lIl Gud 
hade mannen uppe i rnovinshll\-udsta
elen för sin hustru bekänt en hel del av 
sina l11 ~l11ga synder och sagt sig ,' ilja 
med Guds hjälp bli e n ny milnni::;ka, 
Denna hek;lnlle Is ::: hack S ~l gri pi t lm
sta1l1, att hon dter åt'e rkomsten hit vi
sat sig vara alldeles förvandlad, 1'\u "id 
bönemötet ropade hon S~l ti II Herren om 
nåd och förbarmande ö,'er sig och man
nen, att alla närvarande kände en full
~~bndig för;indring inträda i mö~-e t. 0, 
att Herren så komme ibland oss och ta
lade till individerna, att liknanck~ bek~in
nel se av synd och llödrcp 0111 frälsning
komme fram spontant! Då skulle det bl i 
möj I igt för en väckel s,e att hryta u t. 

Senare på b'~illen samma dag fingo 
vi höra, att Herren besvarat våra Illfl11ga 
böner cm en porh'akt för fl ickskolan, 
och att eJet blev en glädjekv~ill, behö,'cr 
kanske ej särski l t nämnas, Den nye port
vakten sade sig länge ha känt, att Her
ren hade -en uppgift i beredskap för ho
nem och löst honom från hemplikterna. 
I hemmet har han sin hustru <)Ch en 
manlig sJ~ikting, en gammal man, och 
denne hade sagt sig kunna sköta hcm
rnets lantbruk i händelse allnan syssel
s~ittning yppade sig för eJ,en yngr-e, Vete
skörden nu i juni hade varit goel. cch de 
hade bröds ~id för hela det nya spann
målsåret till nästa sommar, Det var ju 
ovanligt just i å r, då de flesta sitta 
trångt, När så denr:e man hörd,e. att vi 
behövde en porh'akt här, kände hall att 
det var något att reflektera P~l. Sedan 
fick han veta, att en vagn från byn skul
l-e köra in ti Il vår stad nästa dag. och 
elen följde han med för att tala med oss 
om saken. Han ~ir en varmt gudfruktig 
man, och nu hoppas vi, att han kommer 
att passa bra här. Jag iiI' ej vida r-e glad 
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åt att han gärna vill vara ute på bygden 
för att pr-edika, ty de två föregå·ende 
portvakterna ha ägnat alldeles för myc
ken tid åt d·en saken så att deras uppgift 
här vid porten blivit lidande, men vi tyc
kas inte komma ifrån de predikande brö
derna. 

lvlen nu skall ni få höra, huru vår 
gamla skolmamma Chang blivit förvand
lad, hon som vid fröken Almblads mö
ten kände sig öv·erb-evisad OIn synd men 
ej viJle bekänna och bli en ny männi
ska i Kristus utan helt desperat län1l1adc 

J.e vi söka hjälpa henne, ty att flytta in 
henne gick inte. Hemska magplågor ha
de hen. Hon fick en dos engelskt salt, 
men då hen ej syntes ha någon puls alls, 
bad jag I{una gå hem efter litet konjak. 
~\IIannen, sem hämtat oss, följde Runa 
hem då på natten, och medan de voro 
be rta, hade »Stora-syster» och jag en bö
nekamp där vi lågo på knä bredvid 
gumman med alla dessa hedningar lyss
nande runt omkring oss. Först kändes 
det SOI11 0111 himlen var alldel·es tillslu
ten, m.e n n~tr jag började tacka Herren 

Elever i Fhckskolan, !shiit. 

sin anställning i skolan mitt i terminen 
och sedan ej visat sig och ej heller ve
lat ta emot våra besök. Klockan I I på 
torsdagskvällen kom en man och kalla
de på oss, ty fru Chang var så sjuk, att 
hon höll på att dö, sade mannen. Ben 
och armar voro redan kalla. Hade vi 
någon medicin, som skulle kunna hjälpa 
henne att få avföring månne? Vi väck
te vår jungfru »Stora-syster» och tras
kade till fru Changs hem. Hon var all
deles vissnad och det var otäckt att 
känna på hennes kalla händer och lem
mar. Hon låg på en matta ute på går
den, medan en massa hedningar stodo 
runt omkring, pratande i munn-en på 
varandra. Och där inför allas ögon skul

för att han sku ll·e höra våra böner till 
sitt eget namns ä ra blev det lättare. Vi 
fingo också till vår glädj·e böra fru 
Chang bekänna synd och åberopa sig 
på Jesu förtjänst till syndernas förlå
telse. - Sedan Runa kommit tillbaka 
med de dyrbara dropparna, hade vi åter 
en stund av bön, och sedan gingo vi 
hem. Huru ropade vi ej i våra hjärtan 
cm nåd för den sjuka ~ Klockan var då 
tolv på natten. 

Nästan vid dagningen påföljande 
morgon var jag uppe och skyndade till 
henne. Vilken syn: hela fru Chang strå
lade. Hon hade sovit hela natten, om
given a v hedningar, som trodde, att hon 
säkert skulle dö. :Men nu kände hon sig 
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så hdt annorlunda. »Du skall få ricin
olja », sade jag, »men förs t måste v i 
prisa Gud, ty du förstår väl, att Han 
gjort ett stort under med dig ?» - 0, 
vad hon tackade och lovade Gud. »'Men 
hur kom det sig, att du kom hit?? Vem 
kallade dig? Tack, tack för att du kom.» 
Så lät det nu fr ån henne, som en längre 
tid ej yelat se åt oss, när vi kommit på 
besök . Nu var allt groll borta. O, vad 
Gud är god, jublade det inom mig, ty 
jag har känt det svårt, ända sedan hon 
gick från sitt arbete i skolan. Jag un
nade Runa den glädjen att få gå med 
ricinoljan och få se den stora föränd
ring som inträtt. Glädjestrålande kom 
Runa också tillbaka hem, och vi båda 
prisade den morgonen Herren med öd
mjukt tacksamma hjärtan för vad Han 
gjort. . 

På förmiddagen var det torsdag, och 
vi köpte ägg och makaroner såsom pre
sen t ti 11 den sj uka, liksom också litet 
frukt. När vi kommo till henne med det, 
låg hon .så strålande glad, ty nu var hon 
alldeles bra enligt egen utsago. Hon som 
förut e j velat ta emot något alls från 
oss, var så tacksam för allt, och hon sa
de vänligt »frid» till »Stora-syster», som 
var med oss och som hon hela tiden i 
vår varit mest ond på. »Tack, tack», sa
de hon, och det lät som musik i mina 
öron. N[ å tte nu också någon av hed
ningarna där på gården få sitt hjärta 
öppnat och fienden något byte sig från
taget! 

* 
1\1issionär lv'Ialte Ringberg, som sänt 

oss ovanstående utdrag ur Lisa Gustafs
sons brev, meddelar också: 

Vattenhinken är ett extra namn utlän
ningarna använt vid samtal sinsemellan 
för att beteckna skolläraren-evangelisten 
Chang Tong-shun från I shih. Det sista 
året har han undervisat i Yuncheng 
skolor, och hans insats där har varit 
mycket värderad, Nu har församlingen 
i Lin-chin domsaga kallat honom att 
vara deras predikant, helt avlönad av 
sagda församling. För detta försam
lingens steg i rätt riktning tacka vi Her-
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ren alldeles särskilt. I de tre andra dom
sagorna - Ishih, Yung-ho, \tVanchtlan 
- som tillsammans med Ishih bilda 
Ishih missionsdistrikt finnes ej av för
samlingen helt underhållen manlig eller 
kvinnlig arbetare. Frivilligt arbete ut
föres av flera personer; men försam
lingarna behöva vakna upp över välsig
nelsen av att giva till Herrens verk re
gelbundet. I Kor. 9: 4; I Tim. 5: 18; 
Matt. 10: 41, 12. 1\1inst en fast anställd 
ledare, med underhåll från de troendes 
tionde in natura, i varje av dessa fyra 
domsagor, det är vad vi bedja Herren 
åstadkomma. Enligt Jesu ord i :Matt. 
23: 23 skola vi ej underlåta att giva 
tionde (mera får ju givas under Nya 
Testamentets tid med dess överflödande 
nåd, likavisst som detta skedde under 
Gamla Testamentets dagar), och ingen 
troende har råd att undvara den arn.dliga 
välsignelse, som Herren giver utöver 
den lekamliga å t dem som gå den av 
Guds Ande anvisade vägen. - Kom 
ihåg Vattenhinken i din förbön! 

* 
K vinnosleolans lo lcaler 

i Loyang fingo sina sista ni'urar rase
rade vid luftangreppet den 29 maj 1943. 
Huset längs gat.an och porten rampo
nerades då. 1\!lissionens hus mittemot, 
på norra sidan av gatan (förr kapell, se
nare gosskola, senast sjukhus), fick tak 
och vägg förstörd vid samma tillfälle. 

Tre stora behov på Shansi-fältet. 

Vi btöhöva en allmän) djupgående väc
kelse bland de troende. 

Ett sex år pågående krig har med
fört utsuddande av begreppet om' ägan
derätt i allmänhet, och mycken slapphet 
råder härutinnan även bland de tro
ende. 

Det gångna nödåret, efter fjolårets på 
många håll alldeles felslagna och på 
andra håll mycket knappa skörd, har 
dri:vit upp priserna på alla livsförnöden
heter oerhört. Så t. ex. ha missionärerna 
i Yuncheng betalt den nu köpta brödsä
den för ekonomi å ret 1/7 1943-30/6 
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1944 med sjutton gånger det i fjol gäl
lande priset. Den enskilde kinesen, som 
-ej själv har lantbruk, tvingas se sig om 
-efter bättre inkomster utan tanke på att 
pre~, tera ett bättre arbete åt ar
bttsgiyaren. I\1aterialismens ande har 
härigenom gripit omkring sig fruktans
'värt och kan endast utdrivas genom ett 
nytt utgjutande av Guds Ande - liksom 
luften i ett glas endast drives ut genom 
att glaset fylles av något annat. 

Vi behö'Va mera· undervisning i Guds 
Ord i hemmen och i nyöppnade 
gudstjänstlokaler. 

lvIottagligheten för evangeli um är 
stor, men det är alltför få krafter att sät
ta i verksamhet. Tillfiillena att utbilda 
sådana krafter genom undervisning i bi
belinstitutet eller vid bibelkurser ha 
minskats under orostiderna, och kost
naderna därför ha stigit högst avsevärt. 
Studieböcker för bibelundervisningen 
äro ej längre tillgängliga i och med det 
.att missionäterna avstängts från verk
samhet, traktatsällkapen stängts och 
papper för tryckning av nya upplagor ej 
längre finnes att uppbringa. Kristliga 
tidskrifter för hemmen utgivas ej läng
re. Bibelsällskapen ha övertagits av ki
neserna, men dessa sakna medel att fort
sätta tryckningen av nya upplagor för 
hittills oanade kostnader; alla helbiblar 
äro utsålda, och tillgången på Nya Tes
tamenten är ytterst begränsd, tills den 
helt upphör. Förbindelsen mellan tryck
ningscentra och det inre av landet i stort 
sett fungerar ej. Tillgången på andlig 
föda motsvarar ej behoven på långt när. 

V i behöv a andligt sinnade män såsom 
ledare - vare sig de kallas pasto1' 
eller äldste eller något annat. 

Sådana framträda endast såsom svar 
på mångas böner. Deras underhåll be
höver komma från de troende för att 
göra deras arbete lättare och mindre 
utsatt för kritik i dessa tider av natio
nellt självhävdande. Frestelsen att välja 
en man till pastor, så framt denne kan 
handlägga församlingens världsliga af

211,LAND 

färer och nödvändiga förbindelseT med 
de politiska organisationerna, är mycket 
stor; genom eftergift sjunker den andli
ga nivån snabbt. 

YUl1cheng, försommaren 1943 . 
111. Ringberg. 

När öppnar sig Bibeln för oss? 

Det är sex villkor , som måste upp
fyllas , om Bibeln skall öppna sig för 
oss och vi få del a v dess skatter. 

I. Skriften måste rannsa,kas. Den får 
inte läsas så som man läser en tidnings,
artikel eller en berätte lse. Dess värden . 
flyta icke ovanpå. NIan måste gräva 
djupt efter dem. 

2. Bibelordet måste begrundas, åter 
och åter tänkas igenom. 

3. Man måste jämföra, Bibelns utsa
gor med varandra, lå ta skrift tolka 
skrift. Man kan få fram vilka villoläror 
som helst genom att utnyttja ur sitt sam
manhang lösryckta skriftställen och 
textord. 

4. Ivran måste bedja; Gud, att Han i 
nåd hjälper en att se klart. »Ack, öppna 
mig ögonen, Gud, för Ditt ord, som bli
ver, då himlen förgås med vår jord!» 

5. NIan måste tro} d. v. s. öppna sitt 
hjärta för ordet och taga emot både löfte 
och förmaning. 

6. Ordet skall lydas, d. v. s. omsättas 
i handling. Det enda beviset för kris
tendomens sanning är det, som Jesus gi
vit i Joh. 7: 17: »Om nå'gon vill göra 
hans vilja, som har sänt mig, så skall 
han förstå, om denna lära är från Gud 
eller om jag talar av mig själv.» Vi ha 
inte fått Bibeln som ett diskussionsämne 
utan för att praktisera dess sanningar. 
De människor , som verkligen efter Or
dets anvisningar övade sig själva i guds
fruktan, tvivlade aldrig på Bibelns san
ning. 

Den, som vill umgås med Bibeln en
ligt dessa anvisningar, skall få erfara , 
att Bibeln verkligen är Guds ord, att 
Bibeln förstår hans särskilda förhål
landen och djupaste behov, att Bibeln 
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talar i en kirlek, SOI11 vi aldrig skola 
möta anno·städes, och den skall omska
pa hans liv så som ingen annan makt 
förmår göra det. D enne bibelläsare skall 
få besar.na de ord, som en mor en gång 
skrev i sin sons Bibel: »Denna bok skall 
hålla dig f j ärran från synden eller ock
så skall synden hålla dig f j ärran från 
denna bok. » 

(» Vår kyrka.») 

Kristna järnvägsmän på årsmöte. 

Svenska järnvä.gsmissionen, samman
slutningen av kristna järnvägsm ~in, har 
hållit sitt årsmöte i Norrköping under 
ledning av föreningens ordförande, bok
hållare Harry Genborg, Stockholm. 1n
ledningsmötet hölls i Sionkyrkan, där 
pastor Georg Gustafsson hälsade för
eningen välkommen samt i ett anföran
de anknöt till det apostoliska ordet 
»Brödrakärleken förblive». En avgåen
de styrelseledamot, hr Eskil Edmark, 
fick mottaga mötets tack, och den ny
valde ledamoten hr Gustaf Wrede, väl
komnades. Därpå följde en rad tros fris
ka vittnesbörd av såväl äldre som yngre 
järnvägsmän. »Hel överlåtelse åt Gud », 
»Vikten av att genom Guds nåd bli en 
glad kristen och därför vara en glädje
spridare» samt »Medkänsla för lidande 
m~inniskor i denna hårda tid» voro någ
ra a v de genomgående ackorden i detta 
missionsmöte, som gjorde ett djupt in
tryck på den stora åhörarskaran. Efter 
ett av dessa vittnesbörd, i vilket tala
ren berört nöden i Norge, stod. publiken 
upp och böner uppsändes för de många, 
som få lida fruktansvärt till följd av 
kriget. F. banmästare Adolf Sölven höll 
avslutningstalet, varvid han erinrade 
om de kristna järnvägsmännens verk
samhet unde'r gångna tider. :Missionens 
Is-mannaorkester och manskör medver
kade i mötet. P~l söndagens förmiddag 
predikade järnvägsmän i sju av Norr
köpings frikyrk olokaler. och på efter-
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middagen hölls en sång- och musikguds
tjänst i Immanuelskyrkan, som i det • 
närmaste fylldes av deltagare. 

* 
Den grekiska ortodoxa kyrkan har 

livlig hjälpverksamhet. 
Den ortodoxa kyrkan i Grekland hal


under kriget blivit en andlig kraftkälla 

a v stor betyd·else för det grekiska folket. 

Under de vanskligaste förh ~tllanden har 

kyrkan byggt upp ett enastående socialt 

hjälparhete, som skapat en utomordent

lig r e spekt för kyrkan, ocks å i kretsa r 

som förut stått fjärran eller helt av

visande. Arbetet hegyntes av metropoli 

ten Chrysanthos i Aten strax efter det 

grekisk-i talienska krigets utbrott. Det 

omfattade till att hörja med husbesök 

hos nödställda, upprätta nde av barnhem, 

organisering av fri I~Lkarhjälp åt obe

medlade, upprättande av arbetsförmed

lingar m. m. Från Aten br·edde arhetet 

ut sig över landet. Då Ch rysan thos se

nare under kriget måste avgå från s itt 

ämbete, fortsatte elen nye metropoliten 

Damaskinos med oförminskad kraft 

verksamheten. Hjälparbetet utföres till 

större delen frivilligt av folk ur alla 

samhällslager, alltifrå n van liga arbetare 

till den högsta aristokrati·en. Detta har 

i hög grad bidragit att skapa social an

svarskänsla och samling kring de kristna 

grundprinciperna och därmed til I att ge 

den hårt prövade nationen ny kraft. På 

grund av pappersbristen kunna de kyrk

liga tidningarna icke mer utkomma 

men tillströmningen till gudstj änsterna 

har blivit kolossal. Gent emot stats

makten uppträder kyrkan mycket fast 

cch modigt och har bestämt avvisat in

grepp i förkunnelsefriheten. 


* 
Guds tio bud och vår tid. 

Biskop Bengt ]onzon, Luleå, höll vid 
stiftsmötet i Nederluleå den 12-I5 

augusti ett föredrag om »Guds tio bud » 
och yttrade därvid bl. a . om vår kristna 
söndag, att elen har en egenartad histo
ria. När kristendomen kom till grekerna, 
blevo de kristna där utan vilodag, ty 

"grekerna höllo ingen sådan. Och att en 

http:besar.na
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handfull kristna. av vilka en del voro 
köpmän och -en hel dd till och med sla
,-ar, skulle kunna ändra bruket i det 
mäktiga Grekland, kan man inte begära. 
Jesus och hans apostlar hade hållit den 
judiska sabbaten, men detta bruk kunde 
inte öv,erföras till den g reki ska världen, 
När började man d~l att fira söndagen? 
Ja, av älds ta urkunckr vill det synas 
som om man redan tidigt hade börjat 
fira söndagen, men int'e som vilodag 
frå n arbete , utan S0111 111 i Ilae a v Kristi 
uppståndelse, i det man p;t söndagens 
morgon saml ades och sjöng uppst ~lndel
sehymn,er. ~~tr sedan sta ten tog band 
Dm kyrkan, kom sönd agen i hruk som 
kristen vilodag och bL\" de kristnas 
gudstj~instc1ag. - I r-e\'o luti onstider hcl.r 
kris t"nd ol11s fi ent1 igheteil ofta vänt s ig 

mot det kristna söndagsfirandet, och vill 
man angripa kristendomen skall man 
rikt a sig mot söndagen. I dag under
gräves de tio budordens lag i vårt tolk. 
lvIan stryk-er helt ut lagens första tavla, 
om kärleken till Gud, ty någon Gud 
tror man iute på. Detta gäller inte hara 
de mode rna politiska rörelserna, na zi sm 
och bolsjevism, utan ~iven för många 
människor i vår t demokratiska land har 
li\" sinställningen blivit sfldan. Tredje 
budet ~ir nyckellmdet. Hur hålla ,-i c1etta 
bud? Söndagen har blivit en dag; då 
Gud vanäras mer än på någon annan 
dag . Kroppar och sj~i.Iar tröttas ut mer 
än under veckans övriga dagar... I 
moraliskt a \'seende är det enda rj tte
snöre som håller Guds tio bud. 

REDOVISNING 
för medel inBulna til1 (,·Svenska Missionen i Kina·' under ECPt. 

A:lmänna missionsmedel. 
13 o. C. J \N ., Järnbo:\s ....... . 
130 f . C. D " Kri"ti anstad, enl. löf

t e till fru Augusta Dahl
be rg, Lundsbrun n .. . .... . 

J303, »E n länk » .. . ............ . 
1304- >-, On~imncj" ....... . ..... . . . 
1305 . r P., Lyckeby, »täckoff('p) 
J 306. A. H., Gr:vcksbo, »en b!om

1110 på O ssies grav 1/9» ... . 
130,. A. S,) Kinnared .. . ...... . 
1 30[). K. S., Vinslöv, »å t Herren » 
I 3 l O. Länkarna i Clemensnäs, en 

ev ighetsbl omma viel fru An 
na Stenbergs bår ......... . 

13[T. V. B., en b1 0J1l l11Cl vid Annas 
bår ..................... . 

131 2. A. O., Norderön ......... . 
13'3· E J. Boden, till Joh. Asp

bergs underh . ............ . 
1315. S. L., Luleå, »tackoffer» .. 
131 6. 1. B .., Duvbo, till »Herrer;s 

verk » .. . ................ . 
13f7. L. O., Sthlm, »tackoffer» ., 
I3I8. KinaIänkarna, Piteå ..... . 
13T9. L. u., Sthlm, en liten min

nesbl omma till Olle Linden. 
Upp. 7: 17 ............... . 

1320. H. o. O. G" Espebråna i 
st. för blommor vid d :os bflr 

1323. E. A. o. E. ]., Vet!anda, 
c!:o d:o . ........... . .... . 

1324. Skillingaryds KristI. -Ung
doms fören. . ..... . ....... . 

1325. "Tack för hjälp i nöden" 

1326. 

132, 
2.000:

30: - 1328. 
3°0 : - 1330. 
2,:;:-	 1331. 

J332, 
10:  1333 , 
lO: 

25: -	 1334· 

1335
50: - 1336. 

5:
100: -- 1337. 

1339. 
50: 1340 , 
J5 :- 1341. 

1342. 
10: 

100: - 1343. 
35: - J 344. 

1345· 

10: 	

1349· 
5:-	 J 3.')0. 

1351. 
25: 

1352. 
50 : 

tid», gm A . B., Skellefteå .. 
B. 'vV., Skillingarycl, »tack 
för veckan i Skellefteå ') .. 
u tc1eln. med anl. av frök en 
Emma Oströms testarn. .. 
Ps. 96: 3 ..... .. ........ . 
J N., Kläckeberga ....... . 
M . u.. 	Lista ........... _.. 

M. o. ]. "M-g, Sthlm ..... . 
D :0, el :0, i st. för blom
m or vid Olle Lindens bå r .. 
}.([. H., Magra, till Ebb a Vi-
elens underh.. ............ . 
V. O., gm A. B., Skellefteå 
K. F. U. M_, Orebro. rese
bic!r. vic! C. G. Nordbergs 
besök i Orebro 28/7- J/8 .. 
H. o. 1. ]., Gbg ......... . 

Onämnd ................. . 

H. T., Bjursås ........... . 

B. O. K. L, Sthlm ....... . 
D :0, bloms tergärd vi r! An
ders LenelIs bår ......... . 
::\11. N., Virserum ......... . 
»Margits minn e 10/9» ... . 
V. o. C. E-n, Hällabrottet, 
i s t. för blommor vid Viktor 
Lar~sons bå r ......... . .. . 
A. H., 	 T orpaslätt 
D. L- . 	 F., Onnesta d ... . . . 
F. K. , Pite-Långnä::, till 
E lna LenelIs underh. 
Jönköpings-Huskvarna 
Jänkarna, koll. vie! länk
möte 7/9 ............... . 

1943 
20:

10: 

73: 44 
400: 

50: 
JO : 

100: 

JO: 

50: 
50:

80: 40 
_ 0: 

100: 

5: 
35: - 

10: 
2.'): - - 

1.000: 

20:

la: 
75:

25:

66 : 
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1353· R. o. S. H., till Ebba Vi 1398. G. D ., Skövde, i st. för 
dens underh.............. . 20: blommor på Fars grav 24/9 10:

1354· A. R. , o. S. H., blommor 
till Olle Lindens minne .... \ 20: -

1399. 
1400. 

S. ]., Orebro ............ . 
H. L.; Skede, tackoffer för 

400:

1355· 
1358. 

1359· 

1360. 
1361. 
1362. 

1364. 

K. G., Sthlm ............. . 
M. L., Linköping, en blom
ma till .Edit Videns minne 
E. o. B. e, Lamhult, i st. 
för blommor vid Olle Lin
dens bå r ................. . 
A. S., Björköby ......... . 
E. S., Strömstad ......... . 
H. o. E. K., Nässjö, i st. 
för blommor vid Olle Lin
dens bå'r . ................ . 
L. L., Forshaga, i st. för 
blommor vid Emma Karls
sons, S. Sonarp, Björköby, 
bår ... .. ................ . 
Vännerna på Asen, en liten 
blomma på Olle Lindens 
grav .................... . 

10:

10: 

10:
50:
IS: 

5:

1401. 
1403. 
1405. 
1406. 

1407. 

1408. 

1409. 
1410. 

141 J. 

1412. 
1413. 

återvunnen hälsa, till Ebba 
Videns underh........... . 
A. o. P. ]., Vännäsby ... . 
E. K., Drottningholm ... . 
L. O ., Sthlm ............ . 
M. ]., Osterkorsberga, till 
»Emilia Johanssons minne » 
Offer till S. M. K. vid 
e G. Nordbergs besök, gm 
I. L., Oviken ............ . 
M . S., Jkpg, »att tackoffer 
till Herren » ............. . 
A. o. A. K., Stensjön 
Mellansvenska K. F. U. M:s 
distr., Karlskoga ......... . 
»En länk » ............... . 
Onämnd ................ . 
A. o. M. L., Sthlm, i st. för 
blommor vid Alma Dahlins 

25: 
25: -
10: 
10:

50:

40:

50:
100: 

ISO: -
.=;:
5:

1366. L o. R. ]., VetIanda, d:o .. 10: bår .......... .... ....... . 10:
1367· Koll. i Grytgöl ......... . 25: 30 1414. D :0, d:o till Anna vVisborgs 
1368. E. e, d :0, resebidrag ... . 2: bår ............. .. ....... . 10: 
1369· Mfg i Tjurtorp, Rök ..... . 5°: 1416. D :0, d:o till Olle :Magnus
137°· S. H., cl:o ............... . 10: - SOns bår ................. . 10:
1371. E. S., d :o .............. .. 5: 1417. Onämnd, Ostersund, gm M. 
1372. L H., d:o ............ .. . . lO: - S . ....................... . 40:
1373· U r en spa rb . o. koll. i Olm 1418. Koll. o. kaffepengar vid 

stad .................... . 25: Missionsafton å K. F. U. M., 
1374· O. L., d:o ............... . 5°: Ostersund 9/9 ........... . 83:
1375· Mfs i N . Skärstad ....... . 10:  1419. Kaffepengar vid Kyrkobrö
1376. 
1377· 

Mfg i S. el:o koll. ....... . 
Koll. vid syfö ren . i Skottek, 

15:30 

1420. 
dernas möte iOstersund 10/9 
Koll. v. missionsstun d 1 

1378. 
1379· 

Ulricehamn .............. . 
Mfg i Fredriksdal, koll. ... . 
D:o i Malmbäck ......... . 

155: 
29: 70 

25:
1421. 
1422. 

Frösö kyrkskola 12/9 ..... . 
D:o i Fillsta 13/9 ....... . 
L B., d:o »respengar» ... . 

105: 
28: 50 
q:

1380. 
1381. 

D :0, d:o koll. ........... . 
]. A. B., Alingsås ....... . 

24: So 
5°:

1423. 
1424. 

Koll. i Orsa 14/9 ....... . 
K. P. S. i Kristinehamn .. 

68:
20 :

1382. 

1383. 

1384. 
1385. 
1386. 
1387. 

1388. 

1389· 
1391. 

1392. 

A. G., Norredsbyn, ett tack
offer till R. Häggs underh. 
E. N., Fryele, i st. för blom
mor på Olle Lindens grav .. 
A. A., Södertälje ......... . 
M . L., Sthlm ........... . 
A. G., d:o ............... . 
H. N., Klutmark, »tackof
fer », gm A. B., Skellefteå 
K. V., efterskörd till »Vec
kans offerstund», gm d:o .. 
H. H., Yttervik, gm d:o .. 
E. P ., Lund, en blomma till 
Olle Lindens minne ...... . 
J. A. Å., Sandviken ..... . 

20:

10:
10:
10: 
IS: 

3°:

6:
5°:

10: 
5°0: 

1425. 
142 6. 
1427. 
142 8. 
142 9 . 

1430. 
1431 . 
1432. 

1433. 
1434. 
1435· 

1436. 

Koll. i Edane 16/9 ....... . 
D:o i Amot 17/9 ......... . 
D:o i Takene 18/9 . .. .... . 
D:o i Kronan 19/9 ....... . 
J F. E ., Edane, till »N. 
Styrelius minne» ......... . 
A. E., d:o .............. . 
Koll. i Mangskog 19/9 ... . 
Kaffepengar v. möte i Kro
nan 19/9· ................ . 
Koll. i Fjäll 20/9 ....... . 
D:o i Perserud 21 /9 ..... . 
K. F. U. M ., Arvika, rese-
bi dr. 22/9 ................ . 
Koll. vid missionsstund i 

30: 53 
14: 35
38: 86 
67:79 

50: -:
5:

27: 05 

48: 88 
28 :
36:

1393· 

1394· 
1396. 

J 397. 

L. M. F., underh . för Gerda 
Tornvik, 3 mån.. .. ...... . 
K. K., Björkööy ......... . 
E. F., Storvreta, en liten 
minnesblomma på 8o-årsda
gen ..................... . 
?-J . o. S. G., till Olle Lin

45°:
20: 

10:

1437· 

1438. 
1439. 
1440. 

Församl.huset, Karlstad 
23/9 .................... . 
Kinakretsen, Karlstad 23/9 
12: 6r, 24/9 10: -'- ....... . 
Säffle Mfs 24/9 ......... . 
:Vr. N., Säffle ........... . 
Koll. v. missionsstuncl i 

97: 38 

2'2: 61 
55: 25 
2:

dens lju~a minne ......... . 5°: Gatans skola 26/9 ....... . 18:80 
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144 L D:o iStorhögen 14/9 ..... . 13: - I. A. M., till Carl Blom, 

1442 . D:o i Storbränna 15/9 ... . 27:- för medhjälpare enl. över

1443· D:o i Norderön 17/9 ..... . 60: -- enskommelse ............. . 300 : 

1444· D:o i Hackås kyrka 19/9 .. 20:- 1346. Föreningen Svalan, Ulv
D:o i 	Hara 19/9 ......... . 10: 55 sunda, till Elsie Bergquist,
1445· 

1446. 	 D:o i Orrviken 20/9 ..... . 50:- för arb. i Kina gm R B... 5: 
D:o i Hoverberg 2.1/9 ... . 20:- 1347· L. K., Klintemåla, till Maria1447· 

1448. D:o i Edsbyn 24/9 ....... . 95:- Pettersson, att anv. efter 
»En länk, Edsbyn» ...... . 5:- gottf., på . 70-årsdagen .... 50:1449· 
Ö. H . K. U-d, VetIanda, 	 A. H., till E. Viden 25 :-,1450. 
resebidr. . ............... . 50 : - A. Håkansson 25:- att anv. 

efter gottf. .............. . 50: 
1451. 	 »En länk » ............... . 10: 

A. R, Malmö, för bibelkv .
1454· 	 L. J, Holsbybrunn ...... . 25:

underh. hos Maria Petters-
E. R, Jkpg, i st. för blom1455· 	 son ..................... . 

mor vid Anna Wisborgs bår 10:  B a rnhems'vänner, Algarås,
B. o. :M. B., Sthlm, d:o ... . 5: 1456. 	 till d :os barnh. . ........ . 17: 
G. S., Färnabruk ........ . 10: 1457· 	 E. L., Uppsala, till Lisa 
»Onämnd» .............. . 200:1458. 	 Gustafssons verks. i Ishih ., 25:
J P ., 	 Hbg .............. . 25: 1459· 	 J390. »Tacb, till Maja Lundmark,
1. R, Boden, j st. för1460. 	 att anv. efter gottf., gm A. 
blommor vid Emy J ohans- B., Skellefteå ........... . 30 : 
sons bår ............... . 10:  E. o. G. F., Näss jö, till 

1461. A. E., Hbg ............. . 10: - barnh. i Sinan, i st. för en 
1462 . Koll. i Björsäter 25/9 ... . 20: - blomma vid lille Olles bår 10:
1463. 1. K., Linköping, till Ebba 1402. Svanfors o. Nyholms Mfg, 

Videns underh. . ........ . 10: - till Maja Lundmark, att anv. 

1464. Koll. o. ka ffepengar vid efter gottf., gm A. A., N . 

Länksammanc1ragning i Strömfors ............... . 80:
Värna 26/9 ............. . L. O ., Sthlm, till barnh.... . 5: 

1395· 

M. L. . Värna, »en blom 	 S. T., Nockeby, till bibel
ma på Olle Lindens bån, .. 5: - kv. underh. i Yungtsi 50:

1466. M. A., d:o, d:o ......... . 1452 . Koll. å Hemmet, Östersund,•j' 

J467· D :0, »tack för bönhörelse» 10: - till H. Wang, att anv. efter 
1468. Koll. på L. M. F.-möte i gottf. ................... . 

1453· F' J
Stäckö 28/9 .............. 46 : - L. M. d :0, till Maria 

1469. D:o iStäckö 28/9 ........ 13: .,- Petterssons d:o .......... . 31 : So' 
1470. D:o på kyrkl. syfören. i Söndagsskolan i Hbgs mis 1473· 

Grebo 29/9 ............... 70: 60 sionshus, julgåva åt skydds-

D:o vid möte i Grebo 29/9 100: - lingen S("in lvlei ........_._.__...::5~:_ 

H. K., Lund ............._._. _ _ 5_0_:~ 
 Kronor 1.415:

Kronor 9.937: 83 
Allmänna missionsmedel 9,937: 83

Särskilda ändarnal. Särskilda ändamål 1,415; 

1302. A. B., Duvbo, till I. Ack Summa under sept. 1943 Kronor 11,352: 83 
zell för kvinnoverks. i Tali 10:

1308. R. A., Hovsta, till J oh. Asp- Med varmt tack till 'lHIYje g-ivare! 
berg enl. överensk. . ...... . 20: »Glädjens och fröjdens eder, ty eder lön 

13 14. 	 H. N., Jkpg, till Maria Pet- är stor i hi11'll11,elen. » 
terssons barnh. . ........ . 
 Matt. 	5: 12. 

132 1. 	 E. B., Sthlm, till Lisa Gus
tafsson, att anv. enl. över- GAVOR TILL MISSIONSHEMMET,
ensk. . .................. . 100: DUVBO. 

1322 . 	 E. A. o. E. J , VetIanda, 
att anv. efter gottf. till E. Juli-september. 

Viden 50:-, O. Styrelius Kontant: ' Hemmets bössa 27:-; d:o 12.-; 

50 :- , G. Carlen 50 :- , I. o. B. F., Storängen 10: -; kaffepengarvid sy

M. Ringberg 50:-, E. o. C. föreningssamling 25 :60; hemmets bössa 9 :-. 
Blom 50:- ............. . M ed varmt tack till varje givare!

132 9. 	 Missionsgåvor vid Viktor 
»J esus Kristus är densamme i går och i da.g,Larssons bår, till Maria Ny

så ock i evighet.» Hebr. 13: 8.lin, att anv. efter gottf. gm 
H . L., Kumla ........... . 65:-	 Lisa Lundberg. 
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HANS STJARYA l OSTERl\-. 

4o:e årg. 

E ecligeracl a y JIartiu Lind ~n. 

lnr..·ehåll sförteckn i 1::-; : 

»Od1 ljuset lyser i mörkr·::,t. » J\ \- pastor 
Ad/LUr J ohaJlson. 

D e he mgångna. }-\y apoteka re J(ar! X i
IeIIi ilS. 

Doktor Karl Fries..Av kap t;: ll Oscar 
'L 'o n 111orm borg. 

Nils Styrelius. }\,- missionsför csbnclare 
Jlurtin Lindell. 

Ella Dahle . . \ \" frök n Lis l If/om. 

Barnen och Guds rike . Av frök·en Inge
borg Ack:Jell. 

Gbdjd:: ~illor. Av fröken Jlile/ur Blo'lll. 
H c: i .' \Ven-yi..i. A,' miss icm ssekrcterare 

J!ertin lJergling. 
Kan väl Gud duka -e tt bord i öknen? Av 

mission ~i.r Ake 1-!agIu11 d. 
Böncmötet i a\" gucJag rottall. }.\ ,- fru 

1-falllw Eril~ss on. 
Ptl bybe sök. ,"-v h ök·en Astrid Lö/greN. 
Outtömliga rikedomar. Av f rök·e n Jlaja 

L1Indmark:. 

Kalendern r·ck\-ircras fr ;m S,-·enska 
.lvfis:::i o ncns i Kina Förlag, Drottning
ga tan SS, STOCKHOLi'vI. Pris: häft., 
.2: - ; ka n. 2 : 50; klot\). 3: 50. Vid köp 
a\' min s t 5 kalendrar lämnas 25 ')/ 0 ra
hatt. Fraktkcstnader betalas a" köpa
r en och oms~ittningsskatt ing~1.r icke i 
1 1~lr (;\~an ang'i \~ na l) ris. 

Missionstidningen 

Sinims Land, 

organ för Svenska Missionen 1 K.ina, 


utkommer 1943 i sin 48:e årgång. 

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

Tidningen kostar: helt dr kr. 2: 50, halvår 
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 på begäran gratis och 
portofritt. 

Redaktione,. . 

INNER ÅL L: 
»Inför Herrens ansikte.» - Inez Bölling 70 år. - Kinakretsen i Uppsala 50 år. - Dr Karl 

Fries' minne i Kina.:- Missionsvänner som fått hembud. - Från ' Red. och Exp. - Från 

missionärerna. - När öppnar sig Bibeln för os~? - Från När och Fjärran. - Redov. 
Hans StjJrna i Östern. - Missionstidn. Sinims Land. 

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

Telefon: 104459 105473. Postgirokonto n:r 502 15. 


Boktr. A.-B. P. A. Palmers Eftr., Sthlm 1943 


