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ANSVARIG UTGIVARE: E. FOLKE. 

Det ljusnar nar dll beder. 
Det ljusur när du bec/er, Om d" är utan J)el ljl/snar /1(1,. elll l )(:der, Olll korsad s!Jns 

tröst din [Jlan 

och känner f;lJol cns eld dill hjärla tiira, och d c / uill krångla siy med [örelw/en 

låt himlens G"d /ä höra din oros/y l/c/o (lit slii/la alll lill räl/a iiI' mäslarhanden 

r ös l , pan, 

när inför honom du din sar!] uill [Iöro . men lied , {)lin /lr"(/1'r, /led [lå [l1'()uodagen l 

De! ljusnar när du beder. Del ljusn(lf ' ni;r du li edel', 

D et l jusnar när du beder. Om uäge n synes Det ljll snar när elll lI r der, Om /lå r/en s!ln es 

stängd lånfj 

och mulrl slll l rs in i dys/ra dimmor - och du uill l uiula på din eyen rriibniny, 

ack, rnånyell yåny ou so len har elimman jaq uill ur Il jiir l a/s im'c diy giva denna 

lll iuit spriinfjel grin!] 

och blic/..:en I/läl/ es au solens gyll ne slrim en /larm (Jch (im och iidig {Jf'od er sh6Is

mor, ning: 

D el ljllsnar nä!' dll bed el', Del {ju snol' niir du {I rde r , 

j)el {jllsnar när du {leder, Om !Jrljml [iir
la{ r ls suärd 

[r ön icke vän /a l håll elill hjiil 'la sårar, 
d in sinnesro och ui{o en hiä,'l e [HJn iir 

uärel : 
l bönen lorkar Jlerren elino l å r ar, 
De l l jusnar neir dll beder! 

R o Il, (; r II n [I c l' g, 

(l' l' F"l'bUlldds "eekol idllillg,) 
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RES DIG UPP! BLIV DET DU ÄR UTSEDD TILL1* 

Den 14 mars fingo vi tillsammans 

tänka på och tala om ett ord i Apg. 

26 kap., ordet om hur evangelium ta

lade för sin egen sak. Det förekom

mer mig nu, som om det vore natur

ligast att fortsätta, där vi slutade då, 

och hålla till i samma kapitel. 

Kanske innan vi läsa de verser, som 

det närmast är fråga om, v. 15 och 16 

samt 22 och 23, det är på sin plats, 

att vi påminna om, att detta är tredje 

och sista gången i Apg., som berättel 

sen om Saulus omvändelse förekom

mer. Det var ett ofantligt högtidligt 

tillfälle. I kap. 25: 23 beskrives om
givningen, i vilken vi se aposteln, då 

han nu förtäljer än en gång, hur han 

blivit förd från mörker till ljus från 

Satans makt till Gud. 
Själva medelpunkten uti hela Pau

lus berättelse utgöres av detta, som 

jesus säger: »jag har visat mig för 
dig», och det förekommer mig, som 

skulle vi kanske få tänka på det som 
följde härav, inte så mycket med hän

syn till Paulus, utan med tanke på 

vad som följer för var och en av oss, 
då jesus får visa sig för oss, och då är 

det närmast tvenne uppfordringar, som 
komma i samband med detta, som vi 

skulle stanna för. För det första: »J ag 
har visat mig för dig, d ä r f ö r res 

dig upp", och för det andra: »Bliv det 

du är utsedd tilL» 
Varifrån skola vi resa oss? Kanske 

vi litet var känt det så, att vi behöva 
resa oss ur håglöshet och modlöshet, 
Vi äro icke främmande för någondera, 
och vi veta hur det verkar på oss, för

.\n teck nin;! ur från p it bibel s tudium let t 
:', )"(·kl< " .J (l Il. H i n Bl " n ,, ;,' S . ~L K: 5 
:, ,'s hi;gl iu cl.' J1 :;0 m a j l !l:JO, 

lamande både när det gäller intresse 

och handlingskraft, intresse i arbete 

och allvar i bön, frivillighet i offrande. 

Det kan vara yttre motgångar utan 

inre utvägar, yttre strid utan inre frid 

och jämvikt, som gör att vi fångas av 

håglöshet och dådlöshet. Låt oss då 

söka Jesu ansikte, att han må få visa 
sig för oss på nytt, resa oss upp, så 

att vi kunna säga: 

" Motgangen meter mig -


Aldri du st0ter mig 


Bort fra din hellige, mektige favn. 

Mennesker glemmer mig, 

Herre, du gjemmer mig) 


Fast ved ditt hjerte og nevner mitt 


navn. » 

Vi kunna då resa oss ur håglöshet 

och modlöshet, ty ha vi fått en sådan 
blick på Jesus, vill det mycket till att 

ligga kvar i denna förlamande intres
selöshet, som vill gripa oss på grund 

av motgångar och svårigheter i yttre 

förhå Ilanden. 
Vi behöva också resa oss ur den be

drövelse och nöd, som sorg, saknad 
och sjukdom har med sig. Aven detta 

hör till sådant, som håller oss nere och 
kanske liggande i vanmakt. »Res dig 

upp » säger Herren Jesus, men inte 
förr än han har visat sig för oss. Jag 

är övertygad, att vi litet var känt det 

så, att vi inte äro mäktiga att resa oss 
upp ur den nedslagenhet, som sorg 

och saknad, sjukdom och död har haft 

med sig, om det inte sker i kraft av 
den syn, vi ha få tt på Jesus. Tänka 
vi på vår mission som sådan, vad har 

inte här tagits från oss under detta 
h, och hur många av de våra ha inte 
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genomgått dödsskuggans allra mör

kaste dal. Sådan sorg och sådan sak
nad, som allt detta har med sig, kunna 
vi inte undgå att känna. Vi människor 

känna sorg och saknad, känna oss 

ibland vid sådana bud, när de träffa 
oss, som slagna till marken. Men res 

dig upp! Låt oss söka vår Frälsares 
anlete i mörkret, ty det är bara för 
oss, det är mörker, inte för honom. 
"Mörkret är icke mörker för dig.), 

Alltså låt oss söka Jesu ansikte, att 

han må få upplyfta det över oss, stilla 
rikta vår blick på honom och så resa 
<;lSS upp även ur den nöd, som vår ge
mensamma bedrövelse, gemensamma 
saknad och smärta i missionsarbetet 
haft med sig. 

Jag vill i detta sammanhang på
minna om vad som säges i Uppenba
relsebokens 22 kap.: " Och de skola se 
hans ansikte.» Men det är inte bara 
då, som vi skola få se hans ansikte; 
det är redan nu, som vi genom tron 
och ut ur uppenbarelseurkunden få se 
det. I det levande Guds ord få vi se 
hans ansikte, och det förekommer 
mig, som ingenting vore viktigare för 
oss som enskilda eller mission, än .att 
vi få behålla och på nytt få denna syn 
på honom, så att han kan säga: " Jag 
har visat mig för dig, därför res 

dig upp. ,) 

Vi minnas vad profeten Jesaja sä

ger: "Men de, som bida efter Herren 
hämta ny kraft, de få nya vingfjädrar 

såsom örnarna. " Om vi längta efter 
honom, och det är aldrig så mörkt, så 
skola vi i mörkret upptäcka hans strå
lande ansikte, han som bar våra krank
heter och tog på sig våra missgär
ningar, och då få vi nya vingfjädrar, 
anden lyfter sig över hoppen, ja, kan-

L A N D. 139 

ske får också kroppen sådan del där

av, att den får vara med, när vi 
resa oss. 

För det andra: »Jag har visat mig 
för dig, därför bliv vad du är utsedd 

til!." Och står det inte: »Jag har 
utsett dig till att vara en tjänare och 
ett vittne. » Alltså är det dessa två 
saker, som för ess nu äro de viktigaste. 
Jag har inte fått komma in i jorde

livet för att leva det på måfå och så 

gott jag själv förmått och förstått. 

Det är ett klart, alldeles bestämt och 
tydligt mål mig föresatt: Vad Gud ut
sett mig till. Dessa två saker gälla oss 
alla, eljest kan det ju i större utform
ning behöva uttryckas på olika sätt 
för var och en av oss. » J ag har utsett 
dig till en tjänare och ett vittne. » 

E n t j ä n a r e. Ja, vi mena att här 
är fråga om någonting, som giver nå
got högre åt livet, en gloria över hvet, 
som aldrig förbleknar. En oomvänd 
Saulus, han kunde nog tjäna männi
skor men att tjäna Herren bland män
niskor, därtill kräves en utkorelse och 
helomvändelse, daglig PJrnyelse och 
nåd. Annars så blir det inte en Guds
tjänst utan en männis~otjänst, ol~h 
Herren har inte utsett oss att t.jäna 

människor utan att tjäna sig b I a n d 
människor. 

Detta var för Paulus en utkorels·~ , 

som hjälpte honom i svårare lägen. 
Det gavs ett tillfälie, då korintierna 

överskattade honom. Då säger han: 
» Vad är Paulus? - Allenast en tjä

nare. » Det är sålunda botemedlet. 
hjälpen, då människor i oförstånd 
överskatta. Men en vacker dag visade 
sig samma korintier, som för övrigt 
hade ombytligt temperament, färdiga 
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att underskatta honom. Vad svarade 

han då? " Vi äro tjänare åt Eder för 
j esu skulL ), Med det ordet bemöter 

han människornas underskattande. Det 

ena är lika farligt som det andra. 

Vi ha att vänta det av Herren att 
få klart för oss, att vi ingenting an

nat äro, än vad han gör oss till. Vad 

v i göra eller utföra, det är trä och 

strå, vad h a n gör i oss, det blir sil

ver, guld och ädla stenar. 

Men han tillägger också här: jag 
har utsett dig till att vara ett vittne, 
och man gör sig ovillkorligen den frå

gan: ett vittne om vad? In te ett vitt

ne i allmänhet, utan här är fråga om 
ett frambärande av vittnesbörd o m 
h o no m. Av sammanhanget lägger 
man märke till två saker att vittna om: 
Först h a n s f Ö r s o n i n g s l i d a n

d e, vad det gottgjort, fullgjort och 
fullkomnat, ty Paulus vittnar om 

ingenting anna t, än vad profeterna 
och Moses sagt: " Han måste lida. » Vi 
må vara övertygade om, att Gud ut
ser ingen att vara ett vittne, som ute

sluter det viktigaste och största av 
al1.t, :fet varfol' Herren jesus har kom
mit. Ja, vi behöva få höra härom av 

tv l\ skäl. F Srst och främst veta vi 
inte .,letta tn g äng för alla, ty det lilla, 
vi veta om saken, är så obetydligt i 
jämförelse med det hela, så den lilla 

delen hotar nästan försvinna för oss, 

om inte Herren får förnya det undret 

för våra hjärtan. Det andra skälet, 

varför vi behöva höra och själva vara 

vittnen härom, det är, att vi lära oss ju 
ändock i livet mer och mer vad synd är 
för någonting. Synd är inte blott vad, 
som visar sig vid syndens utbrott, 
utan det är också inre ödeläggelse. 
Herren vill visa oss, att det är synd 
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inte blott i yttre tankar, ord ol:h gär
ningar, som vi äro medvetna om att vi 

behöva få förlåtelse för, utan där är 

ock en syndens ödeläggande makt in

om ess, som måste stävjas, om vi 

skola kunna räddas. Syndens makt är 

oerhörd, och endast ett ständigt, nytt 

klart, fulltonigt evangelium om jesu 

gottgörande försoningslidande har 

makt att stävja och hämma ödeläg

gelsen i vårt väsende. 

Men det är inte blott försoningsli
dandet, det fullständiga gottgörandet 
av allt, utplånandet av skulden och 

frambärandet av hans rättfärdighet 

och livet i ljuset, som vi skola vittna 
om, det är också om u p p s t å n d e I
s e n, l i vet o c h u P P s t å n d e I
s e l j u s e t s o s l ä c k l i g h e t. 

Hur innerligt jag önskar, att det får 
bli grunden i hela vårt arbete i vårt 
vittnesbärande hemma eller därute. 
Då kunna vi verkligen inbjuda män
niskosjälar till Jesus inte blott för att 
där vinna förlåtelse för begångna syn

der utan inbjuda även till honom på 

uppståndelsens mark, segerns mark. 
Den marken har han köpt med sitt 
eget blod. På den marken få vi resa 
oss, in te på de erfarenheter vi gjort. 

De räcka inte i nya förhållanden. De 
gamla erfarenheterna förslå inte i nya 
frestelser och bedrövelser. Men se
gerns mark, som Jesus inbjudit oss 

till, hans mark, som meddelar sina 

övervinnande, segrande krafter åt oss, 

den marken kan aldr i g någonsin berö

vas sin undergörande egenskap och 
kraft, därför skola vi bära vittnesbörd 
även därom. 

Till vilka skola vi bära det bud

skapet? För vilka skola vi avlägga 
detta vittnesbörd? Det lästa bibelor
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Berg, som in sjuknat i en svårartad fläck
tyfus, och hon fick följ a henne till grän
sen. Och omkring en och halv må nad se
nare fick hon själv ingå i vilan. 

Syster Karin var en av dessa kärnkrist
na, so m g~l sin väg s tilla och lugnt fram i 
osjälviskt tj iina nde och som genom hela 
sitt väsen är'o vittnen om vad Herren vill 
och kan göra m ed den själ, som ä r trogen 
i hans eft erföljd. Hon kom från e tt tro
ende hem, hon hade fålt s in andliga fost
r'a n i en omgivning av gammalIåsare och 
hon fick för e sin 11tresa till Kina vara 
många till s töd och hjälp i deras andliga 
livsutveclding. Från så väl Indre Miss io
nens Bibelskole i Oslo so m fr~tn Kina ln
la ndsmiss ionens h em i London, där hon 
en tid vis tades som förbe redelse för mis
sionskallet, tingo vi mottaga tacksa mma 
erk ii nnanden om vad hon få tt vara för 
sina kamrater och and ra m ed vilka hon 
l;ommit i beröring. 

Hur gärna hade vi ej velat få beh ~dl a 

vår sy ster i vår krets härnere, men då d et 
så ej val' lIerrens behag, vilja vi böja oss 
för 11Onom under bön om a ll vi som iiro 
kvar m~l m ed större trohet bliva vär'di ga 
efterföljare till dem so m med tro och tåla
mod fått än'a löftena. 

Sys ter Karin Andersson var vid sin bort
gång blott trettio å r gammal. Hon avskil
des för missionska llet i sin hemförsam
lings kyrka, Brunflo nära ös tersund, den 
22- juli 1928, a nlände till Kin a i slute t a v 
nov. samma {II' och a nkom till fället, där 
hon stat ionerades i s ta clen Tongchowfu 
tillsamma ns med fl'öken Ingeborg J\ckzell 
och fröken l'vlinnie Nicholson. lI ennes hem
bud kom den 22 sis tlidne ma j. Som når
mas t sörjande har hon efterlämnat en åld
rig fader, en brode r' och tvenne sys tra r. 
Herren give dessa h ennes kära en riklig 
del av sin hu gs valel se! 

Välsignat vare Karin Anderssons minne! 
Vår Sys ters plats därute står IlU tom. 

Må hOIl i s in villiga lydnad för sin Mäs
lar'es kallelse få bliva en maning till n[lgon 
att komma och fylla den pla tse n. Dagen, 
då det gives tillfålIe a tt verk a Herrens 
verk, är kort. Nallen komm Cl", då inge n 
kan verka. E. F. 

Fröken Ester Bergs hemför
lovning. 

Brev m ed und errättelse r angående [rö
ken Bergs sjukdom, h em förlovning och 
beg ravnin g ha nu hunnit a nl änd a från 
Kina, och då vi ve ta, att m ånga vänner 
önska HI. del hårav, vi lja vi nu i Sinims 
Land införa utdrag ur dessa brev. 

Fröke n Cl'finnie Nicholso n ber ä ltar, a tt 
d~l hon kom in till fröken Berg, blev hon 
genast igenkänd. Fröken Berg fr ~lgade 

också, hur hon kommit till Iloya ng och 
bad henne vara ytte rst fÖl'siktig och inte 
l;om ma nåra sä ngen för sm illans skull. 
Hon hade förut sagt detsamma till fru 
Bergling, och det var S~l likt Ester a tt 
tänka P ~l a ndra förs t och fr ämst. llon fr å
gade då erter fl era gemensamma vänner i 
Chefoo och var' fullt redig i s iua ta nkar. 
Senare fr ~l ga de hon OCkS[l om kamrate rna 
o. s. v. Längre fr'am, då hon började yra, 
var det hennes närmas te, som mycket voro 

. j hennes tankar. Hon menade s ig ha skri
vit ell Wngt brev till sin farbror, miss io
när Augus t Bel'g, och hälsade till iUskad e 
mor. Vid e tt senare tillfä lle trodde hon 
sig ta la med sin bror i telefon och talade 
el :', gla tt och na turli g t a tldeles so m om hon 
varit frisk. Ps. 23: 4: »Om jag ock vand
rar i dödssku gga ns dal, frukt a r jag intet 
ont, ly dl! är med mig», blev en sfldan vila 
och glädj e för henne, och hon upprepade 
de orden om och om igen. 

I ett anna t bl'ev berä ttas , hur doldor 
Kao samt fr ökna rn a Minnie Nicholson och 
Karin Andersson stod o vid hellnes sii ng, 
d~l h embudet kom och a ll mis~ iolliir och 
fru Bergling samt Dagny-Eclla Bergling (\ [l 
OCkS~l voro nära nog för a tt ];unna rikta 
en sista kä rteksblick ]l:l s in iilska de I;am
ra t. AndningelI blev tYllgre, et t ljus t leell
de lade sig öycr den höga pannan, hj ä rtat 
upph örde alt slå, och så var Es ter utan 
en ross ling eller Slick hemma hos Jcsus. 
Doktor Kao lämnade ty s t rumm et. K:uin 
Andersso n och Minnie Nicholson ordnade 
lite t därinne och kl ädde sedan frök en Berg 
för sista gången. Over de iiIsk liga dragen 
stod liksom tydli g t sk rivet: »Mättad av 
han s i'tsy n ." 
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det synes för mig vara' ett fullstän 
digt program för hela vår inre och 

yttre mission, ja, för vår innersta mis 
sion, när Jesus visar sig för oss, den 
inre missionen, för vårt eget folk, den 
yttre missionen, till Kina och hed
ningarna, ja, ännu mer till »små och 

stora ». Barnverksamheten, barnarbe
tet skall också vara med, och »Dag
gryningarna », var helst de finnas, 

tänk på vad de ha fått vara med om 
och utföra för Herren! Alltså vi äro 
fullt på det klara med, genom dessa 
ord, till vilka vi skola bära budska
pet. " Små och stora. » De små skola 
vara först, och de stå också först här. 

Till sist kommer slutordet på det 
hela: »Så står jag här ä n n u i d e n 
n a d a g med den hjälp, jag har fått 
av Gud. » Efter 43 år stå vi såsom 
mission här ännu i denna dag, och 
här äro vi tillsammans omkring vår 
vän, som Herren först inom S. M. K. 
utsåg att vara en tjänare och ett vitt 
ne. Vi sluta upp omkring' honom i 
detta arbete, vi ha fått vara med på 
olika sätt i denna tjänst, och vi få 
vara med i det vittnesbärandet »ännu 
i denna dag ». Gud göre oss trogna. 

Tacksiigc1se för v ~ld Gud g ivit geno m 

vitra h em fö rlova de mi ss iol1 iire r sa int bön 

för deras nil rmaste. 

Tacl;.sii gcb e Iör vii ls ig nelse ,·, mottagna 

und el' flrshög tid e n samt hö n o m n i:t d till 

;tlt hliva v<:id Gud ut se tt oss a tl bliv.' . 

\"erksam\)el.en på fället oeh i hemhllldel. 

t 

Karin Andersson. 

),Dyrt aktad i 11erre ns ögo n ä r ha ns 
fromm es död)), heler de t i den llG psal
Ill en. Della ord gav oss tröst, d~t vi så ovän
tat rin go mo tt <lga ulI(l errä llel sen om alt 
ocks:, vår sysle r Karin Andersson end as t 
l;ort lid efter fl 'ö kell Eslc l' Berg l,a llat s 
hädan. Del syntes Iör' oss, so m h a de: hen
IICS arbe tsda g ]l :t jordclI blivit a lltför kort. 

lI on hadc ju s:t nyss kOlllmit till s in s ta 
tion oc h hade diir knappt begynt <ltt hil"a 
känna vcrksanll1etell, som trols all or o och 
lIöd i m:lnga h~insccnclell var gansk;t löf
tesr ik. Syster l\:a rin had e ock m :lIlga rör
uts ä ll.ningar att vinlla Jolkels J' ö rtroeJl cl e 
och att kunna bliva del)) till v ~ils i g ne l se. 

Hedan före s ill utresa till Kina tj ä nade 
hon en tid som vibrier ande di s trikts!,ö
ters ka i sin h e mtr<Jkt oc h bl ev där Iör de 
Jidanrle en viilko Ollllcn v ~in. lX I hon efl er 
ge nomg[lIIgcn s jukvånls kurs s:l lunda även 
tJaft prakti s k träning i h emlandet, kunde 
m a n \'~i nta, a lt hon Illed den na s in utbild
nin g sk ulle bliva till s tor hjålp ]l,1 mi s 
s ionsIii llet. 1\.in<l år ju e ll land , d ä r Lid a n
den :l\' :lIla sblg iivI"" rt örl,, orh rl ii ," VI'I·I;

lig hjälp är , v [J r a tt linna . Oeh Sys ter Ka
rin Ii ck ocks{1 ge nast tj äna med s in g[\ va, 
fa s tiin ej kanske S[I, som vi väntat. HOIl 
kall ades bl. a. s II a rt <lit d l'd a frö ke n Es ter 

http:erksam\)el.en
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Missionär Bergling berättar bl. a. om en 
minnesgudstjänst i kapellet, vari omkring 
170 kristna Kineser deltogo. Bland vittnes
börden, som därunder avlades, märktes 
ett från en församlingsdiakon, som ytt
rade: »Det är så vaekert med dessa många 
tex ter på siden, som i en hast gjorts i ord
ning och givits samt upphängts i kapellet 
till hennes minne. Det är också så gri
pande vackert alt lyssna till de välförtjän
ta lovorden, men allt detta glömmes snart. 
Hennes liv var så skönt och exemplariskt, 
att det mflste räddas ur glömskans hav, 
och därför känna sig många av oss inte 
tillfreds, förrän vi inristat hennes livsgär
ning på en sten till förblivande minne lör 
oss och eftervärlden.» - Så avh1\lIen och 
värderad var hon. 

Vid begravningen närvoro inte mindre 
än 11 svenskar förutom de redan om
nämnda 170 kristna kineserna. I so rge
tåget deltog en f. d. ämbetsman, nu bosalt 
i J-Ioyang, vilken flera ål' haft sin Ilicka 
som elev i Daggryningens flick skola dä r. 
lIan visade sig så angelägen att hjälpa till 
att lyfta kistan och vaka över a lt båren ej 
var på sned. På allt sätt sökte han tillse, 
alt allt gick stilla och värdigt till och tor
kade därunder gäng på gång bort tårar 
från kinderna. Kistan var vit med guld
målade utskärningar, försedd med ett stort 
cypresskors på locket och ett stort ant al 
cypresskransar hängande omkring, i vilka 
också bundits av vårens nyss utslagna 
blommor. Ny gravgård hade nyss an
skaffats och man hade börjat bygga mur 
omkring den. Det var som om Herren för
berett allt för att vår älskade syster skulle 
få en värdig och högtidlig avslutning på 
sitt verk här i IToyang. 

Om begravningen berättas även i ett an
nat brev, där det heter: Begravningen var 
så stilla och höglidlig. Dagen före bundo 
vi 9 kransal' och ell kors av cypress samt 
salte syrener, "ila och blå, och lruktblom 
däri. Det var så vackert. Kistan var i vitt 
och guld. Gr'u"platscn lisser utanför s tads 
muren. Vi gingo dit i procession. Fram
för kistan gingo först några skolgossar 
med stora s tandar av siden , givna av ki
neserna, därefter kom hela gosskolan och 

efter dem en ska r a kristna män. Närmast 
framför kis lan gick Rober t Bergling med 
Martin och \\liIle, en på va r sida. Så kom 
kistan med standar före och efter. När
mast efter ki stan gingo de kvinnliga Ho
yang- och Hancheng-kamra terna samt 
Ingeborg Ackzell, Minnie Nicholson och 
Karin Andersson. Efter dem kommo skol
flickorn a, som voro i s taden, och de tro
ende kvinnorna. Vid graven sades det va
ra omkring 1,000 personer samlade utom 
de kri stna. Men trots det a tt en sådan stor 
skara hedningar stod där, rådde det stör
sta lugn ' och en underbar stillhet. Man 
s jöng två av Esters favoritsånger: »De 
komma från öst och väst» samt »1 himme
len, i himmele[]» på svenska samt ett par 
kinesiska sånger. 

Samma brev tillägger : »Det är smärt
samt och tomt a tt gå och se hennes rum 
utan henne och att veta, att hon aldrig 
kommer lillbaka . Men vi skola återse var
andra en gång genom Guds nåd - för
här ligade .» - Om hur älskad hon var 
ta lar ä ven de övriga breven. Så heter det 
i e tt annat: »IIon var älskad som få av 
kamraterna, och hon kommer att saknas 
som tJ. Hennes minne lever i välsig
nelse.» 

* 
Vår nu också hemgångne missionär 

Robert Bergling har skrivit en minnesruna 
för Sinims Land, Sil Hlngt vi veta hans 
sista bidrag tia vål' missionslidning. Vi 
införa den här nedan: 

Ester Berg är icke mer ibland oss! Huru 
ofattligt det är även föl' oss, som sett 
tyfusfebern gripa henne, sett huru hon 
kämpat däremot och slutligen pf) 15:de 
dygnet blivit övervunnen. 

Det var söndagen den G:te april i sol
uppgången, som hennes ande förlossades 
och rördes på änglavingar till hennes 
äl skade Förlossares, hennes fars och sys
ter s sköte. - Vilket möte! Vilket återse
ende! - Huru lycklig måste hon ej nu 
vara! 

Men vem skulle ha Irott, att hon den 
s tarkaste av oss alla på stationen skulle 
brytas ned fÖI'st, alt hon i blomman av 

. s in tdde[' och arbetsduglighet, skulle lagas 
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borL från de t S[I krä va nde kalle t h ä r. -
Tyarbe lsdugli g, drifLi g. nitisk och alltid 
brinna nd e i and en, var hon såso m f<1 ; en 
mi ssion ä r a v för s ta ran g, 

Vilken god och ~idel perso lllighe t hon 
va l': ödmjul;, självuppofJ'r a nd e, vinn a nd e, 
g lad oc h tj ä na nde. r ör henne va r de t a ll
tid: !\ris lus rörs t, S[I medsysko nelI och 
s ist h on s jälv. - Vil ke n g~l va a v Gud till 
Miss ion en och v[Ir s la li an ! 

I 12 år h a vi h a rt förm~1l1 en alL HI sam 
arbe ta med henne, Och vilket ljuvlig t sam, 
arbe le! Absolut frilt 11' ''1 n hiUi oner; i 
ställ e t alllid vä xand e samför s tå nd , t il lit, 
förtr oe nd e, h öga ktnin g och k ih lek. De t
samma fick h on rö na ä ve n It<1l1 all a kin e
se rs sid a , som lä rt kiinn a henn e, 

.Jag h öll r. m.-g udsLjäns ten P ~I henncs 
b cmförlovningsdag, j; anske mcd fukLat 
öga, D~I h ennes Ilykl fr ~\ll oss dä r und cr 
bcrörd es va ra HI ögon lorra i e n för sa m
ling av omkr. 200 pcrso nel'. - 0, vad vi 
Oel1 för samlinge n sakna henne! - Varför 
rin go vi c j be h ~tll a h enn e ? f råga v.j r a 
k ristna. oc h somli ga lill ägga så ödmjukl: 
»Vi voro det inl e viirda ,» Men k a nske 
tiink le även h enn es F örlossare < I: ())V ilka 
viirldcn ick e va l' viird ig)) - E br. 11 : 38). 

Hcda n har .iag tÖl 's po rt, a ll m :illga fli 
li ga h iincler äl 'o i verksa mhct föl' aLt ut 
a rbeLa minneslcx te r ]l ;1 s id('n och s <l tin till 
hennes begr avning, larsd age n de n 10 april 
k l. <I c , m , Drt bli r en si s la kärl el;s tj ä ns t 
de bli i tillfälle a tt göra h enn e, Andra 
tala öppet o m, a Lt m ed mindre dc r cs t M 
hcnne en min ness ten, kä nn a de s ig cj till 
rl·ed s. - L iingr s kall h on beval'as i vann t 
oeh L<lcksn mt min nc av oss a lla , so m liirt 
l,iinna h enn e h ä r ; eLl minne, so m skall 
s porra Lill iidcl och Gud hängiven an
s Lr i.i ugnin g för de lla folk s fr älsning och 
andli ga lyItnin g. 

Mcn \'Cm vill taga upp hcnnes m a ntel 
och taga henncs pl a ts bland oss h är. 
) !\:onungell s ä r ende i Kin a ä r brådskand e,)) 
F lere tusen gå va rj e limme in i evi ghcl en 
Ilt :lll k un s k:\ \, om l'J 'ä lsnin gc n , .:\"r ri d dll , 

min li.isal'c, så s kynd a LIft! 
Il errcl1 

Bob. Heryliny, 

Yi inför a iiYCII e ll utd rog ur e lt brev 
fr an en mi ssionsvä u, e tL ex cmpe l p{1 huru 
man P ~\ oli ka p la lser vi sat dcJt ag<l nd e och 
Uirlek : 

Hur oiindligt tacksam jag är a tt h a fått 
h a ESler till vän i mcr ä n 20 år ! lIenn es 
minne är så rikt, S~I sIrå lande, och jag 
rik tig t Lycker jag k iinn er h ennes ande är 
med oss. De sist a d ngarna h a r jag p å 
nylt läs t igeno m dc brev jag h a r ä nda 
sedan 1911, och det slog mi g, hur Es ter 
ha r mognat allt mer , och S~I förh ii rli ga t 
s in Frälsa j'(~ allt mer, år från å r. 

I löl'dags - el. 10 - slotlle vi ha vår 
vanli ga Dagg ry ni ngsef termidd a g, Yi a rbe
t n<1 e e j - jus t d ~\ kl ockorn a rin gde för 
vår d r o ttnin g, hade vi cn lit en s iilla min
n css tund efte r V ~\l' ä lska dc Dagg rynin gs 
missioll~ir, Jag r opade lill Gud, a tt han 
skulle g iva mi g lug n och beh iirsk n ing, ly 
vi vill e e j a tt det skulle bli en kla gos lund , 
ulan en lac ksiigelses lund. lia n hjälpte oss 
oek, ä vcn o m r ös te n sve k och t;lr a rna 
kom mo, bl ev det dock en evi ghetssLund , 
dcL k ii nd e vi, 

Vi h a de s ~i va('ker·t i a 11 e nk elh et 
- J-:st er s rotog l'a fi på e Lt lit et bord med 
ljus och pås kliljo r o mkring, Jag läs te det 
bibelord som stod i Dagcns Lösen både 
för d, G och den 10 a pril. Sys te r A. läste 
Esl er s s is ta bre v ur ))N ~ir oc h Fjiirra J1)), 
vå r ä ld sta [licb liist e l G7 i Upp å t : )) Genom 
lidancl'c till sege r ,l) Fli cko l'11a g rä la all a, 
m cn jag sa de dem, all jag trodd e a tt om 
Es ter sj ä lv IlU kund e säga oss elt o rd så 
s kull e det bli un gefiir så hä r: )(fal a inte 
sil my cket o m mig, la la om Il erren Jesus 
och bed lIickorna g iva s ill a hjiirLan å t 
hono m,)) - Vi sjön go )) i\llt för Jesus»), 
)) Ley Hir JCSUS)), ))Try ggare ka n in gen 
va ra )), och till siS I: ))Tä nk , nä r ell g~\I1 g 

den dimma ä r försvunnel! )), oc h S ~I tac ka de 
vi a v hel a vå ra hjä rtan Glid för a llt vad 
han g ivit oss genom Estel', - I sön dags 
vor o vi i mi ssionsh II set här, bl. a, sa de 
pastorll : ))Förra hösten stod P ~I sa mma 
tal:lT'es lol dä r' jag 1111 s Lår e lt IIerr ens 
villne och talad e över ord e n: ' In gen som 
sä lt er sin hand till plogen och ser s ig till 
ha ka är bekvä m fö r Gud s rike.' De t var 
mi ssionär' Es te r Ber g. - Nu vilar också 
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hon från sitt arbete.ll - Det gick som en 
susning bland alla, och ögonen fuktades. 
Ja, det är förunderligt vilket intryck Ester 
gjort även på människor som seH henne 
helt I1yktigt. 

Minnesgudstjänst i Hoyang 
efter Rob. Bergling. 

P~l c. m. m~ll1c!agl'n den 28 april uno 
samlades en slor skara i IIoyangs kapell. 
Trots dct all rcgnet gjort viigarna besviir
liga, hade mCll1ga kommit långa vägar för 
alt få vara mcd om minnesguc!sljänslen 
övcr den iilskadc och viirderadc »gamlc 
paslorn», missionär Hobel't Bergling. 
Hunlom längs väggarna voro upphängda 
slandar och banl'!' fdn församlingar, iim
belsvcrl" grupper och cnsl;ilda, alla mcd 
väl valda lllll'yck av vördnad, kiidek oeh 
lacksamhet. Gripande var det alt hisa elt 
slandar fr,'In ElllgarnCl i stadens fängelse. 
Uppe vid talarstolen stod ett annat bcvis 
på kärlel,sfull hflgkol1lsl: Iv:'! vackra, ul
miirkt viii gjorda »I,rukväxter» av pap
per, vilka voro ull'örda av cn Iallig man, 
som cj hade något annat alt giva, iin vad 
han sjiilv kunde ilstadkomma. 

Kapellet fylldes till sisla plats av för
samlingsmcdlemmar, sl;olgossar samt 
tjänstcmän rl'~1ll stadcns ämbetsverk, oeh 
uppe P~I liildaren sutto kvinnor och 
llickor. 

Missionär -Wcster, som lcddc minncs
gudsljänslcn, hälsadc alla viiIkomna. »D,1 
llerrens kallelse nu ljudit lill v::tr vördade 
v;in, som i övcr' :~O [Il' ved;:at i dessa di
slrikt, ha vi samlats, cj för att upphöja 
dcn borlgångnc, ulan Iör alt förhärliga 
IIcrTen.» Så sjöngs cn sång på l,incsiska. 

DärcItcr framträddc bOl'gmäslarcn, som 
korlhet J'ramhöll, att fastän han endast 

en kort tie! varit i IIoyang, så ha dc han 
iindå hlmnit olt Ut höra myckct om den 
gamle paslorns milnga barmhärlighelsgär
ningar, om allt dct goda, som han ul.l'örl. 
- SLadskamrcl'n p"minde om, alt om vi 
ville uppresa ctt förblivande minncsmärl,e 
övcr gamle pastorn, så skulle vi yor och 
cn komma ihåg och följa pastorns goda 
r::td och föredömc. 

Diakoncn Kao uppmanade ämbelsmän
nen, att ej endast denna g;"lIlg komma 
med, ulan forlsälla umg~ingct med mis
sionsstalionens rolk fast gamle paslorn cj 
längre iiI' med. "Jag har arbetat mcd ho
nom i 2] [jJ'. P,l det slandar, som manda
rinen givit, sl~lr det: 'Inför Guds åsyn.' 
Dct är clt passande ord för v;lr paslor. 
Denna slora ära är nu hans. Varför? lian 
val' en Jcsu ljiinare, som arbelade i det 
medvelandel, alt dct var' ej nog mcd hans 
cgen kraft, utan d::t Gud gav kraftcn, Vi 
minnas hans lro på Ordet, hans lydnad 
Iör Guds bud, hans lålamod, hans godhet. 
Vcm iilskar ej s~ldant? Vem vill ej "ara 
s~ldan? Men kraflcn därlill? Gamla pas
lorn drack fliligt av det levande "altnet, 
dct y~1r orsakcn. Trols molst~ll1dct i bör
jan av missiousarbctct, d~1 hus brändes 
eller nedi'evoS och förföljelsen ofla "ar 
svilr, s;'t forlsallc han allLid alt verka Iör 
himmelen. Därför är det ej clt lomt ord, 
d;1 ordet himmelen ,fl ofla [Ilcrkommcr på 
de olil,a slandar, som äro givna till gamle 
paslorns minne.» 

Gcsskolaus lärare, hcrr Lill, sade: »Vi 
yela alla, vae! paslorn varit för clclla sam
hiilic (floyang) om hans stora insals rör 
dcl allmännas bils ta. Men ll'amför alll 
var han en evangeiii tjänare, som i lydnad 
föl' Ilerrclls bcfallning I;om elcn ][Inga vä
gen för att förkunna cvangelium. Allt vad 
han gjordc syftadc till samh:illels biisla 
och elcn cnskildcs frälsning. Dclto upp
skalla Yi alla. Lätom oss ocl;s[l, s<lsom re
(hill är SOlgt följa hans föredömc i della.» 

Med anledning av all fyra personcr in
om en mflnad dött inom missionssl,llionen 
(hökcn Berg, hr' Bcrgling och två l,inescr) 
hade hedningar lalat om denna stora 
l)olyc!;all. MissioniiI' \Veslcr laladc diir
Iör över några bibeltexter, som visadc, 
atl IIencn beslämt dag och si und föl' 
val' och en härnerc. »Dina clagars målt 
skall jag göra IuUl.l) - llfIerren känncr 
de frommas d,1gaLll - - )l,\lla mina dagar 
bJcvo uppskrivna i din bok, dc voro bc
st~imda. förrän någon av delll hade kOllI
mit.)) För en kristcn kommer ej döden 
OfÖl'lltscdd, ovänlad, utan llcrrcn har be
stämt våra dagars måtl. - Missionär 
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W ille Ber glin g lalad e dä re fter: »Nä r m a n 
s lår invid s in fa r s död sbä dd känner ma n 
m er ä n nago nsin , hur all va rligt livet ä r. 
Und er fa rs sjukdom ha vi so m fa milj la c
kat Gud rör alt vi ge nom Guds ord ve ta, 
hur d e t blir härefte r : Evig lycka fö r de 
frä ls la, evig olyeka fö l' de, so m ej m ot
taga Jesus. fa rs minnesord till oss barn 
ya r : ») [{ä mp a lrons go da ka mp, sö k alt 
vinn a det eviga livet, va rtill du h a l' blivit 
kall a d.» Far äg de de t eviga livet r ed a n 
häl', e j på grund a v att h a n va r en go d 
m a n eller p å grund av någo t som h an 
g jort, uta n p å grund a v att h a n kommit 
till .Jesus, bekä nt synden och få tt för lå tel
se. De lta ord ä r också en häl snin g till de 
lroend e, e tt ord till sFilvp röv ning. Om vi 
vilj a lä r a känn a Gud, så m ås te vi först 
ra nnsaka hjärtat, be kä nna synd en, oeh sa 
fo rtsätta k ampen livet igenom - inte bara 
bedj a om iö rl fll else, uta n kämpa d en god a 
ka mpen. Stå r du i de n kampen ? Lå t då 
in genting komma mella n Gud oc h di g, 
ingen dold e lle r obekänd sy nd , och lå t uss 
såsom kr is tna a kt a oss för fl 11 t, som vill 
komma m e llan Gu d oc h oss.» 

Till sis t ta ck a de mi ss ionär Ma rtin Be rg
lil1 g ~l familj ens viig n flr för a llt sa mt be
r ä tta d e om, hur fal' se tt d en vita skaran, 
inna n h fl n gick a tt för ena s med d en . I-fans 
ans ikt e bar viltne o m a tt h a n såg n:lgot 
und erba rt skönt, oc h på fri'lga, vad ha n 
S;lg, sva r a de h an, a tt h a n såg den v ita 
ska ran, som skynd a d e fram mo t tron en . 
Mo r fr ågade: »\'i1k a se r ' du ?» oe h h a n säg 
oc h na mn gay o lika lä nde r s folk. »Se r du 
din a föräldra l'?» Han lik so m såg fors
kand e nrlgr a ögo nblick, va r eft e r han sad e : 
Id a, de ä ro d~ir, de ä r o dä r.» »Ser du 
\'ille oc h I-IeHrid » ( t Vrt barn , so m få tt g~l 

hem saso m sm ~l.)'l ».Ja, jag se l' de m. De 
iiro där. » - Ha ns s is ta häls nilI g till för
samlinge n var : »För ma na lIo ya ng rör
saml ing att leva helhj ä rta t för lIe r ren .\) 

Mella n de olik a talen ul fö r des musik. ,\ 
orgel elle r sjö ngs sånger, dels kinesisl, a , 
dels svens k a och en n o r s k. Ti tll sist fö r
ena des a ll fl i tacksägelse för Ro ber·t Be rg
li ngs liv oc h fö red öm e samt bön fÖ l' fa 
milj en. 

Mycke n bö n ha de för egå tt minnesg llds

tj ä nslen, och fru De rg ling hade sä rskil t 
be tt Herre n, a tt inle t skulle sägas, som 
s kulle ta ä ra n från Her re n och g iva den 
å t ha ns tjäna r e, som sjä lv intet högre öns 
kal i livet, ä n a tt få förh ä rliga He rren . 
Denna bön bes va r a des p å e tt und erba rt 
sätt. Hela minnesguds tjänsten va l' ett vi tt 
nesbörd om den Gud och Frä lsa re, so m 
miss ionär Bergling tj ä na t, och e tt bud ska p 
om den fr äls nin g, som ä r beredd fö r var' 
och en so m vi Il taga e mo t den . H e rren 
gi ve e vi g hetsfrukt även a v minnesgud s
tj ä ns le n! 

Ingeb or g !l ck Zl' 11. 

»0, vad vi kristna ändå äro 
lyckliga. » 

(Utd rag ur p rivat. brev fr å n fröken Dagn j' -E J la 
B erg l i llg.) 

Puchow d en 5 ma j 1930. Nu äro iV[or 
oc h jag hä r' hos Vemer \Vestel' någ ra da 
gar. Komm o hit fram i gtlr. De t ä r rik
tig t Gud som ha r le tt de t så, att vi l;a mmo 
iväg så fort ell er beg ravnin gen. Va d d e t 
har g å tt i e tt fö r oss hela ti den ! Att Ix\d e 
E s ter oc h fa r sa sna rt g ingo f r tlfl oss. F a r 
" a r' s juk bara 9-10 cbga r. De s ista fe m 
d aga rna förs lodo v i, a ll det nog ej s kulle 
bli s ,\, att fa r tilll'ri skn a de. Vi h fl de d:l 
r a kt inle hä mta t oss fr å n förlus ten av 
Es te l' oc h så fin go vi å le r' s tå vid en kä rs 
död sbä d d , men o va d d e l h a r trösta t oss 
a tt vet a (le m så lyckli ga. Ma ll Id inde de t, 
a lt de bara g~ltt före. På Es ters begra v
n ingsdag ty c kte jag d e t k iindes m era som 
e n br'ö llopsrl ag ä n en beg r a \'l1ingsd flg . Jag 
ty ck te det oc kså p[l F ars begr a ming. Vi 
ha S~l myeket ta la t om hu r h är lig t dc må
ste hava d e t nu h os .Jesus. E n sade: »Tä nk 
va d fö rvå na d E s ter s ka ll bli a tt L\ se f a r 
komma S~t s na rt e ft e r .» Vi sutto I,va r vid 
gr a ven, m eda n de la d e för tege ls te narna 
i gr o ttöppn ingen, och d ~1 va r d e t om him
len vi ta lade . Vi undrad e, hur d el sk ulle 
hli ,L! ,k S llS k o m . Om , Ir n d iir slenen fÖl' 
grottöp p ningen oc h tegel s tena rn a s kulle 
bort och Fa r så ta Upps t{l, e lle r om dC' t 
skulle öppn a s ig r ak t ne r. En tro dde, a tt 
de t ej behövde öppn as nt a n att \' ~l r a kl 'op
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pa r ändå skull e l,omma upp, m en då talte 
\\' ill e om, a tt s lenen för Jes u grav öpp
nades, och h an kom ut, och någon anna n 
tall e om, a lt när Jesus dog, da öppn a des 
ju g r a va r och döda k omma ut. A va d jag 
tyckte det va l' lju vligt alt så få sitt a cUr 
och tänka på Jes u å terkomst. Vi undrade 
även om vi kanske få va r a med om Jesu 
återkoms t och ej behöva dö innan dess. 
Mol' lyck le det var sa lju vlig t tänka p r, a lt 
»de döda skola för s t upps tå». M~tlt e vi 
kunn a få leva så a lt vi vinna må nga föl' 
Jes us ! Kanske UI vi snart komma eft er. 
De hava nu ba ra gä lt före oss . O vc1d vi 
kris tna ändå äro lyckliga, när vi få s tä 
vid vil r a hemgångnas g r ava r. Tänk a t t 
h a ya h oppe t om återseende ! 

Svenska Missionens l Kina 
årshögtid. 

Svensl;a Missionens i Kin a 43:e årsmöte 
h ö r nu till det förfluln a. Ars högtiden fi
r ades i <"lr und e r sä r eg na förh å llanden 
med a nledning a v dc dödsbud, so m und e r 
senaste liden nå tt oss . Gen om Gud s n,jd 
blev det lro ls a lll en verklig h öglid med 
g lä dj e inför Guds ansikte. 

r de lla nummer av vå r lidning finn es 
anl eekni ngar fri'll1 e lt bibe lSludium, lell a v 
r ektor Joh. Rinm a n. l de lta möll e oss 
uppma ningen : »Hes dig upp! Bli v de t du 
~il- ulsedd lill! » - Sä ke rt skull e m an kunna 
sa mmanra lla a ll a Guds budska p till oss 
und e r ~l rsmö t e l i sanuna on!. 

Då vi sa mlades på onsdage n den 28 ma j 
ledd e missionsröres tä ndare E. Folke våra 
lank a r lill ord e l : »Leva vi så le ,·a vi för 
Herren; dö vi Si'l dö vi för JJ erren» (Rom. 
14: 7, 8), och de l o rdet Illev en uppma ning 
till a ll resa sig och bliva , vad Gud m enar, 
alt vi skola bli . Hu r u upp ly ftande YU de t 
ej a lt få s la nna för a ll vi ä ve n få d ö för 
Herren. Och hum uppfordra nde kom e j 
ordet om a lt vi ka ll a~ a lt leva för Herren, 
or·del som 1" )1) gör::>. all vi r eda n n u E, 
n ~l got av himmelen över oss. 

Efler förh a ndlinga rna ta lad e mi ss ionä r 
Aug. Berg, so m med Horn . 4: 18- 25 såso m 
utgå ngs punkt erinrade om rörmi'men a lt 

få bedj a och tro. P a ulus hade s lå lt un de r 
lage n, men nu g lä des han ål a lt få r ä kna 
s ig till dem so m allenast tro. Aven vi 
ka llas alt lro i kr·ili ska ögo nblick, a lt sa 
som Abrah am »ändock», tro ts allt, hoppas 
och Iro oc h på så sä lt ä ra Gud genom a tt 
i prövnin gens tider bliva »fa s tme r s tar
kare» i vår lro. - Ä ven a v de orden ringo 
vi djupa intryck, so m kunde samma nfa tlas 
i o rdel: Hes di g upp och bli v de t du är 
ulsedd a lt vara ! 

* 
P a Krisli himmel sfä rdsdag e rinrades v i 

först om a lt vå r himla fa r na Frä lsa re vill 
tilld ela »åt va r oc h e n någon sä r skild 
gå va » (1 1\.or. 12 : 11) och fin go seda n, un
de r missionär i\lorris Berglings predikan, 
s tann a i tillbedjan inför bild en av vå r 
himlafa rn a Konung oc h F rä lsa re. Var det 
ej e n s lund, då vi riktig t kä nde, att då v i 
se h onom, då kunn a vi r esa oss upp och 
bli h a ns tjänare och viltnen ? Och v id av
sk iljningen fin go vi lyssna till hu r u val· 
F rä lsare perso nlig t och kärl eksfullt säger 
till s in a vittnen: Frukla icke! Därom 
handlade nä mligen miss ionsföreslåndar·e 
J::ri k Folkes invignings Ia I. 

1' 1\ e. m. sa mma dag på mindes vi å le r 
om viklen av a tL ha blicken s tadig t fäs lad 
pt{ Herren Jesus. Vidar·e fin go vi s la nna 
inföl- vad Gud g ivit oss genom vå ra kära 
lwmgångna . Sii rskilt rin go vi s la nn a inför 
minne t av fröken J{urin Ilndersson, till 
vil ke ns minne vi 1". ö. fl er e gånger ~tl l'f" 

komm a und er h ela ~rshögliden. 

er ~,r s ber·ii ll e l se n framhöll s hu r u Gud 
fö rv a ndlar svå ri ghe le rnas, för a ll ej siiga 
död sskugga ns, da l till en h oppe ls pan, 
varefler [röken Lisa lJlom pii minde om 
labla n öve r S. M. K :5 ekonomiska slä ll 
nin g S~ISO Ill »elt Guds unde rve rk, som gö r 
a tl vi kä nna oss smä m en lyck li ga». 
Nöden kommer , me n d[t fa vi »ri nga i 
böneldock an», oc h d ä Gud hj älpt i nöden 
öka s g lädj en fö r oss. Fröken Ebba Wid en 
er·inra de om stal-helen av a lt h a få lt Guds 
kC111ebe oc h om frid e n och g bdjen, som 

kommer oss till del, da vi i lydnad för 
Gud s kallel se r esa oss upp fö l· a lt bli\";.! 
vad Gud vill gö r a oss lill. 

* 
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Fred<lgens m ö ten började m e d bibelslun
d e n , le dd av rcklor Joh. Rinll1an och ut
förlig a r e refe r erad i uppbvggelsear likeln 
i della nummer av Sinims Land. Därefter 
löljde ];L 12 m. elt möte, (L't vi fin go stan na 
inför Gud s ledning med oss under »forn
ticl, nuti d, framtid)). Flera av de v ii ra 

bll ro cia vil ln e om sa nnin ge n a v < lI1 ga r e n s 
ord: »Forn lid , nutid, framlid lysas upp 
utav Gud s trofas thet.» 

]> [, kdJle n V ,II· un g clomsmö te a nordnat 

med frökn a rn a ,Härta Joseph son och Rut 
J"undbery sam t frll Sekine Sandberu och 
missio n ssdrrt e l-a rr M. Linden s~,som ta
lare. Yi Jin go d t, stanna inför nutiden , 

särskilt sett Ir [1Il ungdomens syn vink el ; 

ge akt pil hurll mycket elen kr iive r men 
ock på a tt i ge m en s kap med J es ll s Kris tu s 
g ives krart n og fÖl" alt rylla beho ven i h ä r 
li g he t oc h fyll a oss med gliidje och 1.\·("k,1. 

U nder lördage n y,lr lItflvkt anordnad 
t i\\ DIl\·bo, oc h på sö ndagell Jin go vi I YSSII~1 

till buclsl; a p fr{lD vilr Glid genom hans 
tjiirwre: Pas tor Joh. Hayncr och missio ll s
förest;'lIld are Erik Folke. 

*-

Sit var (Hl ;lrshögtiden s lut orh iiden 
innc all, ,;".so m n i,go n Yllrade, i liv(> t fö r
\·crkl ig<1 Glid s bIlds kap till oss. GiYC ri t, 
<';1\([ oss ll i',d till a ll sc .l esIIs, fil ];r,lIt a tt 
r ('sa oss och bliva Guds tjiiIlare och Yitt
nCl1. :11. 1,. 

Ny missionsarbetare. 
Yid \' ,'11' ~l r s h ög tid hade Yi i ;'\1. g liidjell 

t,i a\'skilja CIl l1~. miss iolls arbelarc fö r 
lör " ,irt ar·be ls[ii ll i Kin a . På r. 111. Kr is li 
himmelsfä rds dag ;l\"skildcs lldmligc l1 fr ö
kCll Ebba '·id (;n till S\T l1 S\;;1 Missi onens i 

hina miss ionär. Yi hedja diir!öI- a ll n\l 

hi prcsentera henn e liir "[\J. hisekrcl s. 
t'rö\;cn Ebba Vid en i.ir Jödd del] J old. 

189() i Gladh a Il1111 a r s soc kcll, Kalmar rll!. 

j lenl1e'i fader ~i r lan tbruka l·e. Hedall som 
barnbillcle hon mi ss ion s\; allclsen, cl fl hon 
i sö ndagssk o b\f\ h Öl'dc O H) nö<)cl1 j l"'ina . 
0 ;"1 var h on orl,s ,1 vi lli g a ll lyda. Då SÖ ll
dagsskolflick\ll blcv ä ldre sö klc hOll CIn c l
lprli u a lt nedty s ta Gud s rös t och 'moht ~l 

C;uus vilja. Ilon sökte t. o. lll. sil] tillIlykt 

ute i viirId en oe l1 hoppades att fin Il a g lä dje 
och ro genom a tt deltaga i världsliga llÖ
jcn. I s tälle t för· lycka förorsakade d e 
emellerlid ofrid oc h olycka. Förs t d ~l 

hOll vid 17 ~Irs ,'dd er på ny tt nek mottaga 
l [c!Tc n .Jes us ,<',so m Frälsa r e oe h ller r e, 
kunde h ·id e n och g lihl jell h ·lla hi ~\rta oc h 
SIIlIl C. 

Ebba Viden. 

F(lcI· delln a a vgörelse Iiil' Gud fÖI'Il\"ad es 
rllj ~~ i o n sl;alk ls('Il, m e n bjnder synte~ I; Olll

ma i Yägen, ocl1 \;ra ft att öycrvinna denl 
saknades. Frö l, cn Vid e n säger sig Yid d e ll 
tidell ha riiknat Jör mycket med sig sjiih· 
och börj,l(le d iirfiir \)(:(Ija böncn , S OIll ~ii · 

l;ert bedes ,lV Ill c r iin c n ung m a n oc h 
\;Yillll<l: » lIcITC s~illd Il iigo n allnan l» S,I 
hlcv del ill e r· cn lid av kalllp, till des>. hon 
s lutli gen ri ck n ;ld a tt läm) la ~ig i Guds 
h ,\lHl och fick c rfara n,jgot ,IV fridcll S:l 

Will pn Yaltuströ m och sä llhctcn s,isOITl 
h:J\"cls vc;lg. 

!lOIl har genomg[llt cn trcclrigkurs vid 

örebro Missiol) s[örenings TI'lissionsskola 
saIll t cn ];ort are sj ukv,i rdsk\lJ"s vid »1'h(' 

Mothers' llosp ita l» i London. 1I0n Iwr ock 
a rbetat i priyat sjllkv~lrd i Fng land samt 
qrit all s tä lld vid \ 'äs!e n ·iks hospital. 
))c",; ul o nl h ell· hon p i" o li k" 1'1" lsc l· :\l'be

la l S<lSOIll cva n gel ist. 
\i hiilsa henne välkolllm e ll i ','ur l;rch 

och a nbcLdla hcnl1e ~Il rni ss i onsviinncrlla~ 

1.1 ~lgkol11st iförböll. ,11. L. 
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Missionslidningen Sinims Land. 

Under sommarmflJHldrrna, juni-se p
lember, kommer Miss ions lidninge n Sinim s 
Land i ,jr, i likhet med röregilen<le år, alt 
utgivas med cndas t ett nummer i mrl
naden. 

Södertäljekonferensen. 

J\.onferensen i SöderlJlie rör det andliga 
livels fördjupande h ~tll es i år <!rn 2.3 '!(i 
september och hälsas kI"istna ,lV olika 
I,yrkosam[und \·illkomna. S;ISOI11 lalare 
väntas r epresen lanler rdn olika svenska 
k\Tkosamfunu jämle Kina Inlanclsmissio
nens direklor i En gland, lkv. \\' . Il. ,\Idis . 

S. M. K:s Bibel- och ungdomsveckor. 
BelräHande Bibel- oeh {lngdomsvec];or

Ila innevar';} nde år hiirl\'isa vi till sä rskild 
artikel eWrom, införd i dcll:-\ nummeT av 
v,\r lidnin g. 

Svenska Missionens i Kina 
Bibel- och Ungdomsveckor 

sommaren 1930. 
Svtnsl,a i\li ss ioll en i I';:ina pl;lncrar' r tl!' 

,11l anordna lV ,'I Bibel- och Urlg<lornSVcl"
kor : En i Sanda prl GOllland den 18-21 
juni oc h en som Y<lnligl pil Steninge dell 
22-27 juli . Nu Yille vi d iirl"tir ulhedja oss 
rnission svi\nnerna s bis lånd för att El del
laga r e, särs/,' ill ungdom, i dessa v:lra B1 Ö
len. Yi lro del Y,lra :l\' slor belydelsl~ r("l 1" 

dc unga a lt f{1 rdlgra <htgar i lugn och ro 
sam.l uncler del in fl \"l <.l ncle, som brul,ar 
ya ra r ,tcbnde vid dessa mölen. Yi vilj a 
ock göra <l Ut vad vi kunna för all nii d e t 
miil , som Yi sa lt för dessa möten: All söka 
hjö.lp n (l('llClg[JI~lla in i en s~\dan sL~illnillg 

till Ilerrcn Jesus, lil! Bibeln, bönen och 
missionen , all dc i sin m~ln mft bInna 
fr ,imja Guds ril, ssal, P~l jorden och i den 
m ;lIl Gud vi S<1I' del var'a i överenss li\rn

mclse med s in plan bljva S. IVr. I\::s med
hjälpare i arbelel för I\:inas cyangelisering. 

Programmet kommer bl. a. varje dag 
alt upplaga: Fn gemensam, siiiia böne
s tund för r fruko s l sa ml en bibelslllncl och 
ctt orienterancle mi ss ionsröredrag på f. m. 
prl eftermidd;lgarna a nonlnas varje dag 
möten e tc. dl e r för varje da g uppgjort 
program. Tabre bliva huvudsaUigast le
da r e och hemm;\\'ara nde miss ionärer in
om Svenska Miss ionen. i Ein<l. 

\"icl mö/el i Sanda komma bibel s lun
([erna v. G. a lt led as av missionär August 
lJcrg, varj iimle Yi hoppas UI riikna kyrko
henle H. Cur/sson, missionsföreslundare 
F. Folke. miss ion ssekr. M. Linden, missio
när Morris lJcryling sa mt fröknarna Lisa 
Blom och ,111m! Eriksson m. [J. ",'tsom med
verk and e. 

Kurs ledare blir rnissionsförrsl<lndare 1:. 
Fo/ke. 

Prise l föl ' deltagande i !;L,rsen blir etl 
för alll för 7 d agar' kr. 25: - häri inbc
riikllal en dellag,l l"Ca vgi rt till hjälp rör 
bes trid<1JHIc av omkos lnaderlJa för mölet. 
Dcli ,lgarl) ~1 bör,l medtaga handduk ar, 
siinglinllc, fillar och kuddar. 

Yid lI1(j/el på S/rninyc komma hibebtu
dierna v. (j.. all ledas <lY l1Iissionsfi.ir·cs t,l n
dare E. Fo/ke. som .iu f. ö. även dä r blir 
kursl( ·(bl"c. Prisel blir ;.\ven <181" dl [(il" 
:tlll kr. 25:-. 

:\nm ii l<ln om dellag,ll)de bör snaras l gö 
m s till Sv. iVlissioncrls i ["ina Exp., Droll
n iJlggal :i n 55, :{ Ir., Slockholm. 

Från Ishih. 
(K V:1I·t :llsberiittelse a v Axel 1Iahne.) 

Arbetspersonal. I och m ed fr öken Elna 
Lelwlls överflvttning lill den na s lat ion ha 
vi Litt e lt välbehövligt tillskolt t ill drl 
'1ntnl. En ny infödd arbelare ha r iiven 
till kommit, i det all den un ge Suen T e-flr , 
so m under lv,t ~lr slucler'at vid fJungtung 
bibclin s tituI nu anlagits som c "Cln s,· li s t 

h8r. Vkir skara är siilunda: 4 missionärer, 
3 evangelister och ;{ bibel kvinn or, varji.im
le vi ha evangelislen ehen sasom all as 
hj ä lpreda och oumb}rliga fakl o lum . 

http:varji.im
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Byarbete. Den ova nligt slränga och lång
variga kölden omöjliggjorde by resor un
de r förr a delen av l(vnrtalet, först i slu
let av febr. kunde byarbelet börja. Det är 
fömämligasl Elna LenelI som med bibel
kvinnas hjälp iignat sig därät. 

Evangelisterna ha ä ven llpplagi t della 
s lag av verksamhet, då vi nu icke ha n fl
got tält all saml a folk i. Mtd et är alt se 
till de histna i dislrikle l och i deras hem 
h :dla mölen oe h så samla hedninga rna för 
atl höra evallgelium. Alt delta arbetssätt 
sElr väl ut betyga v~\ra syskon. 

Just nu ha r evangelisten JIai kommit 
hem från en (j da ga rs vi s lelse i e n by, d ä r 
IIrs prun gligen var blott en kristen, oc h 
nljoI71u änd. I fjol s logs tält e t upp i byn 
och flera män och kvinnor mo ttogo då 
djupa intryck av evangelium. Den un ge 
kris tne sö kte samla de m och 111ld ervisa 
dem samt har i sitt hem h tJl lit gudstjiinst. 
llan känd e dock att han behöYde hj ldp 
oe h Lad llai göra ett besö k dä r. Res ulta
let <lV dt'ssa (j dagaJ-s hesök ;1 1' flera nya 
sö kare och de förtltvaranc\cs befäs tand e. 
I.'armod('rn till den nämnde un ge kris lne, 
so m förut varit my cke t fientli g, bl ev IlU 

helt vä nli g t s lä md ; en ung kvinna, dotter 
i en rik fa milj men gift hit till denna by, 
hade av s in far förbjudits a lt ha n ~lgo t 

med ))d en utHincls ka lä ran » att göra . Men 
hon blev nu djupt " ripen a \' vad hon h ör 
de e\'angelisten l (i rkunn a oeh synes jc1,e 
lilng t l\, [l n Guds rike. Allt som allt ~ir det 

omkr. 15 sökare där nu, av vilk a :3 begärt 
att i V ~ll' fä mottaga dopet. Det blir dock 
svårt a lt jämte delta slag av verksamhet 
även uppehålla m å nadsbesöken på de 10 
]Jrec1ikopJ a tserna, d~1 be hövd es ytle1'ligar'e 
3 evangelister. 

Stationsarbetet. Arbe tet p[1 s tatione n (i 
s taden Ishih) bedrives med allmän guds
tjänst (söndagspredikan och \'eekoböne 
mö le), hu sandakt : gemensam JJloryonbön 
för miin och kvinnor, gosskola n äv en när
varand e, aft onbön prl skilda håll, samt 
hllsbesö/.:. 

Den allmä nna gudst jänsten har denna 
vinter varit ta lrikt besö kt, s{j att fol k ofta 
f~\tt s itta pä g[lrden för trängselns skull. 
Bi';neveekans möten vo ro rikt välsignade. 
(b flera personer blevo gr'ipn~ i sa mvetet 
och överbevisade o m synd; nagr a av des 
sa fingo fönissning om sina synders för
1[llc!se, a ndra ha iinnu icke kommit till 
kla rhet. 

Artonbönen för kvinnorna , vanli gen ledd 
av min hus tl'll, h a l' ha ft en s;irskilcl prä
gel. Där har varit bibelstudium, lä söv
ning, med in- oeh utanlä sning, unden-is
ning bade leol'eti sk och praktisk, person 
li ga ~;arnl a l och bön. Linder e tt par tim
ll1<1rs tid hal' kvinnornas g~istrum sålunda 
varit IvJlt av kvinnor, och det va rj e kväll; 
oft a ha dc icke wlat gå niir mötet sl ut a t. 

(Forts.) 

REDOVISNINGAR 
för medel inllutna till "Svenska Missionen i Kina" under maj 1930, 

Allmiinna. missions me ueL. 7(;7 . A. o . : \. 1\:: .. e ll iJl U lIlI Jl H på E :-:1t.' l' 

H- lI1s gom H. B .. Hu" a npr ~"" .Lr l' :l v 
;(;:-:. 0: 0 d :o Tla Hol.. R c q.!'Iillg-:-; d:o 

,-o X. &pH d:o i(i~J . E ...\.., V~ifllLLllto. i st. j"(ir h llllll tll O t' 

il st . fin' hlolTIn;c)" Yid \'~ilI1WJl L. P :b pii e1:o 
h;.r .!C III Ll :II 

C. n. ':\ . •r.. gm J:o 

l/O. B . .J. . Hodf' Il, till ,r. ..:\ ;.;p l~ e l'g' i" Ull

i ."l /i. ,,, Tilt·k(lrr('I", P!"' . 1n:l : 2. :1 . d"1'1 ,,1II ]:1'1: 

/,1/ . Ell vi t (J( ' h ('Il l' iid l"ns l i.L k~ira E ~l ( 'r n Vii.ll t\ c l' i Xorrkiipillg") ;!'Ul E. A. 1;11: 

B erg'", g- rav f r a lL y n nl lt'lI ..:\. IL , Tt'~I(li!l(·n1sIlJl'dt·l "nel' av li dna frii k. 
l"-: l' i ~ td al :1 .l: Hulda AlIlkr.-::-;o ll . .\li1 d~i. J1 g·sh nll1l .; (1 1: 

A. 	 (i .. Kristiall.·d n d. i ~t. [ill' ldnlH- A. H.. Bo ll"i', . Ull ,\lar ia Hj iirk
Jlw e ti ll H . B( 'r/.t"l il!g·~ ua r .): IUl1d ~ (l. E:--It:r B {'r g:~ f lli!1 lL <..' :W: 

K oll. i B"r:1s 28 f~ i l: 77.1. TiO li t": l'l!l. ll vrrl'lI s hud J.'>:
IJ' III i7f i. ]. B - H j.!' , f) u \ " h o. \) l !o)l. i (iL' hl o lJlJllU l' 

J),,! n v koll. i I': . F. S., eJ:() Ii, : 1) {1 J loya llg'.!:!'t'ava rll<-l )) :1: 
n:n i K. F. l:. K., .1I;~!, 

L. 	 JL , t:ikell,'fh!c' , )) lHl"k()nvl' ,~ g-1J1 77i. G. n-II ~~ I,: 
..\. B. 10 : 77};. X . S., till E"trill S.i i )~ f r Ö l llS Ull tlP rll. 

)· A Ul li(' )} ](I: J.!.'IIL S. !\ .. ~1\('ll {'fldi JO : 
211 : O lliilJltld till A !l I1 H ,"allZOl l."; UII(h-l'l1 . ~ IK I: - , ,'Lit"1l ~'ajlJl()I" II" '" fl'. X. X. 

A. o, .A . .u., ti ll vå r Idi rv lJrodf'l" HO Jll. H::H 	 l.CJ :-
Hllh . H eq.;1 ing"s lll illUl'. J i (: 11 1'. 11:.j ]) :11, .» ('11 lit c'll IJ l (liliIlW. Pe:l H{\!I. Der::.;' · 

fl i( ;. A. (j ., Du,b" ljll~:s tdr » 	 10: 
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783. Koll. i :Miilnho 	 23: GO ~G lj. Kin3vän, Alcm, lackoffer röt' bön
784. A. W .. Ad"löl', \'esebidt'ag- ;"): - hörcl s " 	 5: 
785. Koll. i Ollllslad 	 17: 60 87 J. ~l å ndi:lg~sy rören i ng. N ol'l'köpi ng, gal 
786. H. H., Dröt,i"J\1ark 5:  E. A. 40: 
7R7. Skiirstads J\'. "[fil', resebidn:g ;): - »Gunllar » 20: 
7~ ';. Koll. i Vircda I: 50 G. W. , Viis terås 17: 7:) 
I t-~t. J):o i S ld il'staus S. missionsl\. 12: 3:, H. H, . Gbg 200: 
79U. Barkeryds at'betsrören. resebidrag lO:  Onämnd 500: 
791. Fredt'iksdals Ung-d.·!'öl·CJl. 2':;:  ,\1. Il .. :\f n IOl ö, i stället föl' hloJnmor 
7n2. Koll. i FredriksdaJ IX: :,.J på Ester Berg oeh nob. Berglillg-s 
7!J3, D:o i Mnlllluiick I.i : - a-ra var 20: 
7!H. B. T. Hol< ;j: - .~j7. Ki'uukrcl"·Il. Uppsala. i s t. rör blom· 
79,j, K. S. , d:u lO: - IUOr pa. gra vnrllH j lIoyang' 10: 
19(;. KoJI. j Hok 1:J: - 878. K oll. f r, :::;k e ll e [t~a s Iads söodags · 
197. D:o i Torarp 13: - sk,)lcbat'n . 100 : 
7!J8. n:o i GultAs 17 : 25 SYIj).;onriJlg'cn i Flisuy. gm Je. O. }.'O: 
.9!). D:" Skilling-ary<.l 100:  t 1r 8pal'b. gm d: o 10:
~OO. n:" Ha~sbul t l r.: 6U K. H .. t Jpp"ala, s parb. · mcd<:l 31: iO 
HOL 1):0 HÖl'le Hi: 7n ]~ "JI. "id al'smötet F. P. , 13,iiil'!dioge 10: 
hO~. J):o i Bor )1:60 G, K,. Bj ö rkiiby 20: 
XIJ:J. Killescnw~ v ~il1ncr. YiirnulllQ 200: -
 B Ol"l s -S,iömarkcJl s Kil\ul, r c t, 200: 
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S. M. K:s pension;;(Olltl. 	 Allmänna lIIissions lllcdel 18,361: 10 
S. M. K:s pensionsfond 233: 7.:>1. )1'ill Pt'(I~iOllgfolldcll» Särskilda ändamål 2,569: 87HG7. Sy(örr:ll. 11:02, Sthl lll, s)ll:lrh. lO!) F. 

H84. D:n n:o :J, «:0 sparh. 'j,) S;,) 
Summa under maj månad 19:10: Kr. 21,163: 97D::!!L 2 ~lo:-\. ;jj: ,J. 	 :)0 

,\led varmt tClck till varje givare! 
) Tnckcn ]lcrrcn, [~, han ~ir g'n d , ly hall~ !lud 

Särskilda ändamål. ,'urar l"' inll erligel1, )~ l Kr ill!. 11;: J·L 
II-l. Sllld\u-llri ll g~ta söndag~sk()lI.Hll'll lill 

lla lllla ,.v (.II1~ rör flil'k ulI K iwi- U i NödhjälpslI,edel. 
l'UC!JCIl.!!. g'ln G. N., 8kandf' råsl~1l J l: i,j H . .T .• Lilllha)llll, :JII: -; L. Il.. SI,ellc[(eå, glit 

iR2 . HOII\. H: ;;i till Marin P Pltl: rS'OIl alt A. II. HI: - : Ollällllld 10: -: I~n lilell slll,bk"it" · 
'III\'. enl. Ö\·Pl'l~ 1I5k o llt. 2U:- l-dH8s g'IH ,J, E .. l(ris(illcIHlIllIl, l~: -; S. 1\L. 

820. »K iIlHVilll)! till .1 ..\spbcrg ött all\'. Sthlm. 27: :',u; ») 1. » :10: - j E. B., l\{a llll i'l. 10:-; 
eflcr gutte. gm E. .r., .lIodell 10: - Koll. gill K . H .. Gi>tehol'g', .).-1: ; S,iu~l,i;iJ.'l lall.,> 

S2l. C. P .. Ka llr i;r till HUJlna W UII~ alt missioll;;:--yfi)l'enillg' g'lll d:o 2;,:-· ; E, P.t ~1';(iller
allv. till de hUIlg-r. i h:s di~·-ir. :20:- s!:u. 2;', : -; O(} ~i nll](.l ;J: - ; (~_ G., G-6tcborg', 2:,:-; 

.\. E. L .. Broddctorp, till Ca rl Blom Agda o . David JO: - ; t)1I1ulot' I'rän d('11 r ike 
att HIl", (' !'ler gott !'. ,jU:- ) I H-lllIl C II~ bord g'lJl 1(, l\r. A . . j: - ; A. o Stock h o lm , 

:\1. 	 1.., till .1l""Jla \\'ang nit allV. d· ;l: -; lll:-iallll. av 'ridnillgen S y dposte l1, J\lallllii, 
ter g-ot.tr. :.: - j:lO: - ; Koll. i G("kcrlla Jllfg- 4:" - ; .J . A .. ;\OIT

B . N., G~irdsf. a . till tl:o ;j: - köpill g' . 2U: -; En ~l';ulkla:-;~ i Ti:lIll1ct'ors gIll ~r. 

),L M .. d:o Lill d:o 2:- O. 10: - . ,''' II 111 II/(I 1..:n) /lOl' -1 ,~ 9: jU. 

1\.011. till unu erh. av evullg', i PiJlg- I'il 


gm K. 1\., Uh,!! 	 (j."): 

E. l., ).[()ril'~tad, !'(>d c lscdng's hl o llllllor 	 Missionstidningen
[ iii U, ('m'lp-n utt anv. ('rtC'r g'ottL ~.'):


y, \V. , Bu ra:->. till d c nödl. i 'I\ung·, S l N l M S L A N D. 

cho\\',Pul:hl'llg: tli s tl' . :l.',o: ut,kommer 1930 i sin 35:de :irgång.1\ . \V .. d: n t i II el: Il 2:)11: 


Koll. i d:n till ,1:0 i T'uC"llOw eli,t.·. ].".:1: Organ för Svenslm Missionen i Kina, 

O. o. A. Jr. . Gbg till cvung-. ulIUl"dl. ansvarig utgivare: E-rik Folke. Redigeradgill A. W. ~(lO: 


K, ;.l., ([:0 i st, filt' 1>10111111 0 1' lill E. 
 under medverkan av Martin Linden m. fl. 
Her.!; n. H. BC'l'g-lillg' lill de lliidl. Ut.kommer med 20 nummer om året, samt 
l' i) rsumlill.g'sIU('tll. i Killa :10:  innehåller uppbyggelseartiklar , bibelstu·

,,",r'.i. L. I' .. ,\X~I;ld, till dc hungr. i '-. 
\V csl('r~ dislr. JOO: dier, brev fr. Kina, uppsatser för ungdom 

~Ii~. E. ;.; .. Hudj('lIii, till .1udit h Hult,! \' isl samt mis.sionsnotiser från när och fjär
;Itl ; 111 \1. "fler g;otlf. ,J: ran, m. m. ut. m.Skiinil n<!s ",) rra ' l ' lIgd. - l"iir p. ll . lill 
C'·;JIIg'. ullderh. :20: 1: - Tidningen kosta r: helt år kr. 2: 25, 3 

s,n. K. (.'. l ' . M" G ns" ' I\·!l .. ;\ (aiIllii. till kvartal kr.I: 75, halvår kr. I: 25, 1 kv a r
'Martin B crgli ng-s po jkarb. i KilW 4 : 1:. tal kr. O: 90. 

nln:-iil' iI()llln~k,' l'kn ilS Barn In i:.;~i()!l:;ri)r· 

('llillg lill ca' gCniSCS underh. 1110 : - Sänd till utlandet kostar tidningen kr. 

S~ rijn'Il, n:o 1. :-;lhllll, spar \). ! iii hi· 2: 75 pr år. 


lI L' Ik.,· jIlIHH' i JlOIlHllfu l-n: '2:, Prenumerantsamiare, som verkställa
t-IH7. C h . Hill .. till O. n. G. C"rlen att a ll\·. 

d ' lt , ]' gott r. :W: prenumeration å närmaste postkontor) er· 
~\. U'o l\lalllll). till \Vt ' j lJiell·dll'lI'~ hålla, mot insändande till expo av postens 

uc'h Lj(l() 1I.:~.;j-ku (l's und('rh. 2:)(1: kvittenser, k r. 2: 25 för varje 6·tal ex. men
S, .1'0 On'hro. till IHI:-ilor Li P(lo lll'~ 

ulldcrli ~ 1I ~!I() : då in t.et friexemplar. 

J):o l i l l hilHdk,'. )(ao':-; u:o :lOn: 
 När 5 ex. eller därutöver rekvireras fr:ln
)l')I'Jl ICI/,:-i 1I1i lllll! till hih fl lk,' il1 lla i 


PlldJo\\'. g'JII .r. A. V. P. , Alj)II:-- l cru~ ~ :l : exp., erbltlles vart 6:te ex. gratis. 

!):.IJ. S. " .. 'l';Il·h. till d:u g ill d: o :" /{ 
 Provexemplar erhållas gratis frän ex· 

K r. 2. :)li~l: s; peditionen. Redaktionen. 
~~~~~~~~,-~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,-~~~~~ 

Expedition: Drot1ninggatan 55. Telegramad ress: "Sinim", Stockholm. 
Telefon: 4459. 5473. Postgirokonto n:r 50215. 

INNEHÅLL 
Drl ljus nar niir dtl beder. - Res dig tipp! - Bli\" dd du iiI' utsedd till. - Karin 
;\n!l"I"S'OI1 +. - FI-iikf'n F. lkrgs hf'rt)rörloyning. i\1illl) ('sgudsl jiinsl e[ ler Hob. 13e l'g
tin g. - »0, \-aI] \' i kristna ~inda ;'iro lyckl iga. ») - Sv. Miss ionens i Kina Arshögtid, 

N\' mission ~~I,.b('[ar('. - S. M. K:s Bi lle l- och l :ngclomsvedor. - FI,;tn Ishih. 
Hedovisning. 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,-~~~~~~.~,-~ 

Stockholm , Svc nsl"., '&5tt,Ser iakti cbOIDget. 1930. 
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S I N I Nr S L A N D.154 10 juli UHO 

I N V I D J E S U K O R S. 

När jag stannar invid jesu kors, 

lysa två ord i eldskrift för min själ. 

Det första är: »F Ö r d i g », det andra: 

"För hela världen ». 

Att det är för mig, just för mig, 

det fyller själen med en outsäglig 

fröjd och frid - att det är för hela 

världen, det fyller själen med ansvar~

känsla för alla dem, SOm icke kunna 

s3.ga: »Det var för mig han dog. » An

svarskänsla i all synnerhet för alla 

dem, som icke veta, att de kunna få 

säga så, för dem som vandra i mörker 

och dödens skugga i hednaiand. 

Det är en stor förmån att få till

ägna sig Guds löften personligt. Detta 

gäller ej minst de ord, som handla om 

jesu försonaregärning. Det faller ett 

nytt ljus över de så mången gång 

förut lästa bibelspråken, när jag byter 

ut ordet: v å r a mot ordet: m i n a. 

» j a, han var sargad för m i n a över

trädelsers skull ... » Jes. 53: 5. Det är 

trosstärkande, och giver frid och ro åt 
e t t förut tvivlande och bävande män

niskohjärta. Den stÖrsta kärleksgär

ning som gjorts i världen, den gjordes 

för mig. »Ty så älskade Gud vä rlden 

att han utgav sin ende Son på det att 
v a r o c h e n som tror på honom skall 

icke förgås utan hava evigt liv » (Joh. 

3: 16). 
Sedan jag själv fått tillägna mig 

denna stora gåva: syndernas förlåtelse 

och d ärav följande frid och visshet om 

en öppnad himmel, måste en naturlig 

följd därav bliva, att jag, tvingad av 
Kristi k ä rlek, låter andra Li veta, att 

han dog även för dem. 
Människorna längta efter personlig 

kä rlek , längta efter någon, som bryr 

sig om dem, någon som förstår dem. 

Låt oss då föra dem till jesu kors, 

föra dem till deras bäste vän, som u t

gav sig själv för dem, som älskar dem 

var och en med evig kärlek, som för

står deras hjärtans innersta och för

mår hjälpa i all nöd. 

Invid jesu kors där lärde du dig 

att se synden i dess rätta belysning. 

Du förstod huru förskräcklig synden 

måste vara, när det kostade Guds Son 

hans liv att friköpa oss från dess för

bannelse. Du såg i anden huru han 

led , men kunde du fatta djupet av det 

lidande, som förorsakades av att hela 

världsskulden vältrades över på honom 

den Helige, Rene, som aldrig själv be
gått synd? 

Du såg även din egen synd i ett 

nytt ljus. Men du såg något mer än 

synden - du såg jesu outsägliga kär

lek till syndare. Så greps du av hans 
lidande och hans kärlek och övervanns 

därav, så blev du Guds barn geno m 
tron på din Korsfäste Frälsare. 

Men när du så stannade invid jesu 

kors och lärde dig att älska honom, 
lärde du dig ej också då en annan sak? 

Lärde du dig icke att älska alla de 

andra, för vilka han hängde där på 
fö rbannelsens trä? 

» Han är försoningen för våra synder, 

ja icke allenast för våra, utan ock för 

hela världens.» I Joho 2: 2. 

Må vi därför så starkt känna v il rt 

ansvar för den värld , som försmäktar 

i syndens och dödens bojor, att vi ej 
kunna annat, än att på något sätt vara 
med om att sända den evangelii ljus . 

E n ,·k i n a I ä n k ·>. 
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S. M. K:s BIBEL- OCH UNGDOMSVECKA I SANDA. 
Det ~lr med innerlig tacks amhet till Gud, 

so m vi se tillbaka p{l Bibel- och Ungdom ,, 
veckan i Sanda på Golland. Yi tae~;:a Gud 
för vad h a n ga v oss de el ag~1 rn a, och vi 
tacka honom lör a lla dc vänner, som !an
det runt voro med oss i förbön. Vi blevo 
bönhörda, I;ära vän ner , och Gud gör ofta 
Sfl, alt v i Hi Ia ng t mera, ä n "i kunna h\' 
gä r a eller e ns tänka. Denna er Llrenhet 
lin go vi OCkS~1 göra i Sanda. 

l\{ed s tor Urlek och omtanke had e all t 
ordnats för oss av kyrkoherde och fru 
Carlsson och j de r as hem i prästgarc1en, 
i hela deras trädgård, i kyrkan och i sko l
lokalerna fing o Yi l; än na oss hemm:l, oc h 
della gjorde vi också från först;] s tund . 
Dessutom h ade i flera h e m rum giislfritt 
upp]{tlit s för dc av dellagama, so m icke 
kunde ligga i lägersa la rna . Därför kiillrle:; 
de t näs tan, so m om vi hade "<trit hemma i 
hela Sanda l;:yrkby, och ft-;ln iörs~lmlin gcn 
i s in helhet rönt e vi OCkS~1 mycken kärl ek . 

En alldeles ny crlaren hct ringo Yi gijra 
chir nere i det vackra Sanda. Alltid har 

Sanda kyrka. [""/0: Jr. Li",[('I/. 

j,lg hört omtalas dc ki.ir8 gotL!:nning3rna'; 
gäs tfrihet och vänlighet, oc h nu iingo \i 
se bevis diirp tl. Redan innan vi kommo, 
hade bådc pcnningar oc h ell del gåvor in 

Uanför Sunda kyrka. 



J.5G 10 jllli 193u 

De sI illa day arna i Sanda, sil 

s kulle jag vilja bIla den BibcJ

och ungdoms vecka , som höll, 

diil' vid mid sommar. Under s io r 

glädje och lOed s tora [ örv~inl

ningar resle vi, en skarJ P,l 
över 20 jll'rsoncr, [r ~1I1 SlOG\;
holm lill Golland dc)) 17 juni 
p,\ kv~UlclJ. Yä clrl'l val' s lilLt, 
h ,lVel I ~l g som e n s[l('gel, och 
\'isby h ~ilsa de oss p ,\ morgonE'n 
den 18 H\(,(\ s tr ,da nde sol. 

I \'isby möllc ('n grupp d ('\
tagare, SOIll anlä nd e m e d b,j l 

[r~\1l Kalmar. Och redelI1 dör 
J;'oto: M. '"i"d!.'", 

Liira/'eboslaclen i Sanda, där rum ock så Uflpldls. bÖI ' jadc »vec!;an». En del a v 
vill' s kara sa ml a d es P:I »kyrJ;

n"tura givils lill vå rt hush ~t1 I , oe h seda n bergeb) liIl morgonbön, och där rin go dc 
giel; ingen d ag ut"n alt vi fin go taga emot i Dagcns Lösen fÖl' den 18/G Guds bOI'
g,\vor. .'i.gg, s m ör, mjölk, g räddc, kaffe gcnsfö rbindelsc för dc ko mmande dagar
bröd, dricka, gröns"ke r , potatis och ved na. Den fi\rbi udclsen inl ös tes boks tavligen 
ii ngo vi laga emol. De t v"r rikli gt g ri dag rör dag. Uade nagon sU ll bävand e 
pand e med a ll dcnn " kiirlek, och vi la l:k a oc h fr,\ga ndc inför upp g iflerna [öl'svann 
våra vänner, SO m gav oss all t {i e tt" , och oron vid ordet: »Jag uppm a nar Ede r alt 
vi bedja, ~l tt Gud ska ll viilsigna dem var vara vid gott m od.» 
och en rör denna ];ä rlel;sgiirnin g, En dcl Gella "t vid ank omsten till Saml a mö~les 

t"g"res bes krivnilJ g på denna 13ibel- och vi a lla a v S~l mvcke n l,ärlek och o mt"nkc 
Ungdomsveck" följ er h ä rn cdan, lllen med fr il n dem, som ;'edan före mötet burit d;J
dessa r a der ville jag fa g iv" ullrvc k för ge ns tun ga oc h hella, tör a t t vi. sk ulle LJ. 
den s tora g läd je vi in om S. M. K. Linn a det gott. 

v<l rje glng, vi r,\ sc hur Gud ii i' med och Kursen öppnades i kyrkan på J,vällen. 

dcl8r ut sina r ikedo rnaI'. D ~l vi sa mlas in och till väl' ska l'a Iran s kilda delar ;l Y 

rör hans ansikte Il ~l dcs s<l vilra 

bibel- och ungclom sverko l' rå vi 

<I r ik a n ledning alt lack<l Gud 
rör ""r oc h en, so m fult var" 
Guds spdlkrör och fö l' a lla del
lagare, un ga oc h gamla. Den 
k8 rlcl;, som för enar oss alla Ull 
der en sådan vecl;a är Cll Guds 

gåv" till oss. Mil Gud hj ä lp" oss 
alt denna kärleksJ åga " JIlid m[l 
vara brinnande i vå r a hjärtan 
och alt vi i öd mjukhet m 11 i ord 
oc l1 gärnin g kUIlll<l bekänll" v ~r 
Herre och Frä !sare, (1.'1 vi Jäm
Il" t höglidsdagarna bakom oss 
och komrn" in i v"rdagsgä 1'- Folo: M, Linde'''' 
nin ge n ige n, r' lanlör skolan, innehållande ku/'shyrån, samlingssal 

!.isa Blo m. och manliga läuc/'salen. 
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fasllanclet sa mlad es d~l en skara 
rr~\n församling en och övriga 
delar av Goll a n(1. En hel del 
ungdomar fr[1O försa mlingen 
Yoro med uncler k.ursen. 

Varje morgon k l. 8 samlades 

vi i kyrkan krin g a llarri nge n 
rör· morgonbön . Dessa s tund e r 
blevo nog för oss a lla lju ..;a min
nen för hela livet. Där lingo vi 
ta ga em o t vä lsignebe rör h e la 
d ~, gen oeh P ~l nytt för var d ~lg 

l ~i gga oss 11<'([ vid Guds aJlare. 
1\.1. 10 var·j e d ag fingo vi i 

bibelstudiet följa Petrus från 
hans för'sta fram tr ~idande i l elr{ 
hibeln tilJ de s is ta ord vi ha 
från honom. I (le ol ik a s kedena av Petri 
liv se vi, hur underbar t n;,clig Gud ii r·, 
oeh vad h a n rörm [tr gö r a med e n s t:} !'
kars människa, om han Iilr henne i s il) 
hand . 

Nog se vi likhe ten h os oss med Pelrus, 
som h an var, d [t han för s t kom lill Jesus; 
men få vi se n,"tgon likhe t ä ven i fOrls~ill

Il ingen? 
Yid 12-mötena rin go vi lyssna till litet 

ur Kinas politiska oeh religiösa utveekling 
och delLa hjälpLe oss alt b ä tlre först" b
get därute såväl som behoven jus t nu. 

l'[t em. ringo vi följ a mission ä rerna irån 

Folo: .11. Li l/d"l/.
wöna gräse t präs{ gå rdens {rädgard. 

d('ras rör s ta kallel se oeh ut lilJ a r' be te l fö r 
hin ns frä lsnin g . 

l'å kvä llarna sa mlades vi S~t ~t\ er i ]nT

ka n till nf lonbö n mrr! /'I t par ];orlar·e an 
förand e s;\ml a ltartjänst. Så ringo vi börja 
och s luta v;'r »s lilhl) dagar inför Gud s 
ansikle i h elgedomen. 

Mellan dc o lik a miikna och ]),1 kvi.i1
lama var tid till sa mt ed och bön. oeh dc 
stundern a utnyttjades nog. Tiden vill e icke 
räeka till, och m a n försö kte liksom h ~dln 
j minulcl'na. Dage n tänjdes ut sa hln g l 
so m m öjlig t. 

En cm. f in go vi lyss na till e lt h e muvg ds
föred rag, vi lket förde alla 
d e ILaga rnas tankar till de r as 
h e m i ski ld a bygder av v,h·t 
la nd , m en oek~;l till hemmet 
d ii ro V<lll, diir allt vad vi h :ir 
ä lskat s!;all nft sin fullkom
nin g. 

ivlicl so l11m ,lr ,lfloncn anord
nadc·s en ulflykt tilJ havet, 
di.ir en av dellagarna bjöd 
P,l l;a He D~i r hehandlades 
oc h besva rades ol"!;sii d c 
fr ~lgor, so m ned lagts i frago
Wdan. p ;\ kvä llen var hel a 
kursl? n inbjuden lill en av 
Iör~ clnllin.~L·l1s kYl"koY~·IJ"di:lr. 

Dcn mi(b()mmarafloncn skalJ 
n og li\nge leva i c1r:ll,tga: na, 

Sångkören. Folo: RIII Llllldl.lCig. minn e. 
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l"('gnade det ocks:l. S~\ (inga Yi 
[la nytt se alt det icke är lön
lö s t att bedja. 

Midsommardagcn Id. 7 avslu
tades veckan med natt\'arc]:;
g:lng. Yi fingo cl~, till allt del 
goda Yi btt förut under veckan. 
iiven ga fram till det du!,adc 
bordct och av nåd emottaga 
lIcrrcn Jesus själv. 

Senare P:l kviillen var ,\nord 
nad cn oIrel'stund, då oeks~\ en 
del <.lY kursdellaganw ringo ut
tala sitt tack till Gud och lill 
klll"sens ledare för allt yad vi 
Llll mollaga under vcc kan. 

De »s tilla dagarna » iiro öHr 
pe\ söndagen och midsommard agc n var oc h vi alla so m Jin go vara mej, ha nu 

högmässa i kyrkan. Sönda g cm. var an vänt :tler till v ~\rt arbete. 
ordnat ell ungdoms- och konfirmandmölc, Kunna cllcT vilja vi HU omsiitla n:lgol 
vilket lill v:lr ~lora glädjc sam18de elt av ~tlH dell a god:.t vi ringo, eller l ~il]ka Yi 
slort anlal lIlJgdom mell också ii!clrc. behålla dd för oss s jälva och lill egell 
IVlidsommardagens cm. var miss ionsm öle, njutning') M:i Gud rikligl r:1 gör:1 det ld:.tr[ 
och äYl'11 d :\ hade cn s lor ska r'a äldr'e Od1 Iijr oss, all s:j cla na g{\vo r rörplikia, oet l liir:1 
yngre möll upp. L'nder hela bU'se n J, unde oss all p ii e ll \"is l sii ll fönalLt dc [lullll 
Yi gUidja oss ål ell härligt so mm:lJ"\' iider h:tn s jä lv givilOSS. 1:'[1 r/c{[w;arf'. 
med viirme och sol. Både I"m.
och em.-mötena höllos ute i 
I'r ii s lg~1 r d s p;Hken och li ka ledes 
ringo vi inlag,\ y,'l ra mttllicler i 
d e l fria . 

.\ VCII i fr" ga om v:idret ringo 
\"i se, all Gud iiI' cn bönhörande 
Gud. Det framhölls vid något 
tillfä lIc all \"i bornc bcdja Gud 
om regn, l'niir allt \"ar myckel 
lOIT t. P,i l11idsonll11ardagl' n, c1[l 
friluftsmölel P:l cm. "ar slul vid 
(i- liden, 1'0111 n:lgl'a regl1stiink 
och sedan på kyiillcn och nal
ten k om ett llllpf['iskanc!c och 
y j lgö ranclc regn. Då vi pa OIlS

da g morgon l"l"tc Iran Sanda Frän el{ rl1 iilc i j)r ästgc1 rdCI1S lrädgård. 
F oto: .1/. L. i Ifdl; lI. 

~m~GEr.;)C;- .. .lif!!!!j'''''
~ 'OQiBÖNE~~ 

Tack för mö lena i Sanda och bÖll om 
välsignelsc övcr l!l ~~i dct där. 

Hibcl- och U ngdomsveckan P:'I Slcnillgc 
d cn 22- 27 juli. 

\ ' ;\1' ny a nlagna Illi ss ionii r. 
\'ära hemkomn" mi ss io n ii rer. 
i\ li ss ioJl:tre l"lla pa tä ll e l. 
Missioniil' \V es le r s a nhör iga. 
S . . M. K:s ombud. 
Fo rlbildnings kursen för Illi,~ionjl·el". 
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Uppbyggelsearlikeln .Invid Jesu kors. 
i dagens nummer av v ~lr tidn in g är in 
sä nd i ett a nonym t brev aven »för Sle
ningemölet 192,:;) tacksam kinahinkn, so m 
oeksrl meddelar, att de nedtecknade ta n
karna delvis s t~l i fö,·bindelse med upp 
levelser under sagda möte. Vi införa 
mr(l g läd je artikeln oeh taeka varmt föl· 
densam m a. 

Steningemötet 1930 

htdles som bekant den 22-27 innevarande 
juli m~lflad. Vi ha haft ghidjen El mollaga 
rått munga anmälningar men kunna mot
laga yllerligare deltagare, villiga att ligga 
ilägersalarna. Angfartyget Upland, som 
avg~lr från Munkbrohamnen kL :3.15 e. lJl. , 

kommel' enligt l ämna t löf te alt glI in till 
Steninge brygga den 22 dennes, varför del
lagare äve n i å r kunna begagna sig av 
denna båtlägenhet. Må S~l Guds rikaste 
välsignelse iiven i ~lr vila över samvaron. 
Bedjen dä r om! Vi hänvisa r. ö. till m ed
delandet I förr gae nde numret av Sinims 
Land. 

Prästvigd missionär. 

Missionär Na/h. Engbäc/.:, som en tid 
haft Ijänslledighet för bedrivande av qu

dier, har nu a vslulat dc a . Eftel· a tt h::lv::l 
edl~llli t kungl. maj :ts n ;ld ig::l I illsti'tnd I ill 
prästvigning för missio ns fället jJl·ästvigdes 
nämligen E. i Skara domkyrka den 9 s i, l 
lidne juni. Vi hoppas ou att missionårs 
paret Engbäck under sen;;omma ren ska ll 
kunoa ulresa lill Kina. 

För denna ökade utruslning för tjänsten 
i Guds rike gUdja vi lTI ed missioniir Eng
bäck samt anbefalla honom tlt missio ll s
viinne·l'nas h ~\gkomst i förbÖll med tack 
sägelse . 

Nyantagen missionsarbetare. 
Vid senaste Kommillesammalllriidet a n

logs till Sv. Miss ionens i Kina missioniir 

G. V. Wester. 

Den väg, Missionens lIerre nu givit oss 
att vandra, har blivit en ldlng lid andes
våg. Vi hade knappast hunnit hämta o. s 
efl e r förlu s ten av våra kära medarbelar<.' 
Ester Berg, Hobert Bergling oeh Kal·in 
Andersso n, förrän bIldet nådde oss, all 
('lven \ ·e rner \V{'s ter ,'yckts bod av dcn 
hemska Lyfusfcbern. Vi ringo ett tele
grafiskt meddelande, daterat den JG juni, 

lär ar inn ;Jn fr öl,en Maja Lunclmark, Skel
leHd!. Vi kom ma all i samban1 mcd hen
Il C·S avskiljning närmare prcsc nl era heIlllL' 
för vår liisek rcts, lllcn vilja redan nu ::t n
befalLl henne Ct t miss ionsvännern<\s hag
koms t i lacksiigelse oeh förbön. 

l!: 

Hemkomna missionärer. 
FI'L'(lagrn den .j dennes alllii nde missio

n ~irerll a fru Dagny ]ii'rg/ing oeh fröken 
In iJi'borg , l ck: ell liIl Stockholm [r ~ln l\. i n ,1. 
Hesan, som företagils över Sibirieu, lu d e 
varit god. 

Yi bedja alt iivcn h ii,· i v;'\r tidnin g L't 
till d <: :.... si:l mi::;:-:,ionärcr' ull al" e n v ar'Hl \'ö1 
komslh ;ils ning. \ ·ä lsigne Benen deras i!l
gftng ibhlnd oss oc h gÖtT lun dem till slo:· 
Yiilsigllelse! 
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att han låg s juk i luneheng. Oeh vi h a 
ropat till llerren, att han, om så var h a ll s 
vilj a, m~Jtte skona hans liv. Mi~sio n är 

\V cs t<:r V,H, sy ntes det oss, en alllför v ~\r

defull knl ft att mista. HerreDs tan ka r vore 
dock i detta fall ej de sa mma som v~lJ'a. 

li an hade berett rum hos sig för sin tjä 
rwr e, och s tunden var inne för ha ns hem
fö rlo vnin g. 

Förlusten ä r mycket s tor rör oss, cn iir 
vi i Miss ione n iiga så få manliga missio
närer, och med 'V/ester gick därtill en av 
vCu'a iildre, erfarna arbeta r e ifr å n o", . 
Under 27 år hade han var it verksa m i 
Miss ionens tjänst och hade dä rund er få tt 
tj äna p fl m~lngahanda sätl. Han h ade i 
utprii glad grad beredvilligh e tens a nde. 
J\lllicl var han redo att uta n knorr eller 
be tä nklig heter komma till hj älp, där be
hoven s,i krävde. Begrlvad so m han V ,H ' 

med prakti sk förmåga och i bes ittning av 
e tt s tilla, vänligt viisen, god hälsa och 
goda krafter, blev h a n en sy nn erligen 
värdefull hjälpare fÖl' m~lng a i hävande 
uppgiftel". 

l s in verksamhet för eva nge lii utbre
clande och bcIiistande var hall ock Gut
t rö ttli g. Puchow, hans smär tas s tad, hade 
vunnit h ans aldrig svikande miss ionskiir 
lek. Hä r hade han få lt s t ~1 vid s ina kiiras 
dödsbäddar. Hans hus tr u i för s ta giIl<:t 
Tho r ,) Wester, född Ha llram, lä mnade 
h onom h ä r efter endas t e ll {Ir och fern 
rn å na uer s äktenskap, och ej la ng t efter 
följde h a ns späde son Gus ta f s in mode,' i 
gra ven . Då han fern tIr dä r efter ,1 ler lick 
gliiuje n atl HI ett eget h e m, s kulle även det 
skövlas av döden. lI a ns hus! r u i <1 ud"a 
g inet Gertrud Wester , född llalldod, 
skiinkte honom f)T <l barn, a v vilk8 tr'c 
dogo redan i spiicIa ~Ir. Under den sV~lra 

hungersnöd, som radde i Kina iII' 192'l, 
fick han följa deras m oder till g r aven. S,\ 
s tod han nu åtn niistan ensa m med en
das t sonen S\"en vid s in s ida. llan h ar 
sitlund a HI ll ga ige nom den sm iirtan att 
gräva sex grava r i l\.in a, och Il u har ha lJ 

~ .iälv IiHt g:1 lit! vita "Vid d essa s ill a kira5 

"ida. I det land, där h a n offrat s ina biis ta 
kraHer, dä,' Elr han nu vila lill uppst:Jn
Llclscns morgon. 

l Puchow fick W es ter genom viinners 
i hemlandet hj i.ilp bygga e tt rymligt och 
trevligt kapell, oeh där fick h an gl~id jen 

att se en församlin g nv kris tn a viiX<1 upp, 
för vilkas frälsnin g h an bad och käm
pade som en fader för s inn barn. lVH\I1ga 
g~lng er fick h an här göra Pauli bekiin
nclsc till sin: )) Min a k iir a barn, vilka jag 
p å nytt med smiirta föder, till dess Kris
tus vinner gesta lt i eder. )) Des~a barn voro 
honom mycke t kä ra ii ven trots s ina bris
ter och ofullkomligheter. Med nit och in
tresse äg nade h an s ig flt de olika grenarna 
i missiollsVerksa ll1heten, å t församlings
v~lrden, åt d c ungas fos tran i sko lorna, ä t 
evangclii utbreda nde ibland den t8lrik8 
hedniska befolknin ge n i s taden Puchow 
och på landsbygden. Under de svår8 
hungerår, som med korta me1l8nrum följt 
på varandra, h a r \Ve s ter offrat mycket av 
tid och 1, I'a ft(T rIt understöclsarbetet. Lev
nadsdagen h:! r för honom v8rit en arbe
tel s dag, och vila n m ås te därför känn as 
ljuvlig. N är Herre n kallar sina tjänare 
till sig, l, a lla r h a n dem från möd a och 
lidande P ~I jorde n tiH s in vila i härli g
heten, där ingen skilsm ässa me j' är, jngen 
död, ingen smiirla, ingen sorg, in ga tå ,'ar, 
inga törn en , ingen ensa mhetskänsla, ing8 
missriiknin ga r utan idel ljuvlighet p il Her 
rens högra hand evinnerligen. 

Under de sis ta rlren av \V('sters vist e l~e 

i Kina, va r h an e nsa m i arbetet i sitt vid
s träck ta di s trikt. Hnru fick han då ej er 
fara innebörden a v ordet: ))Skö "d en är 
lIlyeke n och a rbe l8 rna få .)) Helt viss t ble\' 
h0nen: Siind , lIerre, a rbe tare i din skörd , 
brinnand e i honom . Och kallel sen från 
lleHen kommer nn m er inträ nga nd e ä n 
n[lgOflsi n att tr iida in i tjänsten på den 
tomma pl a tse n. 

Vem vill g~ med? 

Vem triider i s kördemännens glesa led? 

Vem sa mlar in för bimlens h öjd') 

Yc m undr~lr lönen en g~lng m ed fröjd ') 


Y i v i.ils ig n a lI e rren f Ö l ' d e n lid , vi Eli t 

äga Herrens tj ä nare ibland oss. Vå lsignat 
vare ban s minne! 

E rik Folke. 
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Två ombud hemkallade. 
Äter ha vi ett smä rtsamt meddelande 

att göra, i det a lt tv å av vår Missions 
varma v~inner lämnat oss. 

MidsommaraHonen kom hembudet till 
uerkmästare Nils Oxelquisl , Jluskuarna. 

Man kan ju säga, att tiden för uppbrott 
va r inne, då v[tr ,' än u ppnått e n ålder av 
~J2 ~lr. Men saknaden är icke mindre utan 
fastmer så mycket s törre när vi tänka på 
hans trogna J,ärlek till vår Mission, var
på vi under årens lopp hunnit UJ S~t många 
praktiska bevis. Yacl som givits i böne
vran, vet allenast Herren. 

Minnet av vår vän och hans gärning 
för mi ssionen ska ll alltid s tå som en ljus 
och värmande maning till trogen tjänst. 

Ma vi tacka Gud för vad han g ivit oss 
genom denn e si n trogne tjäna re och i bö
nen komma ihiig hans efterlevande maka. 

* 

Fru Maria llullkrantz, Björnö, Värmland, 
~ir den andra av våra trogna vänner, som 
fått bryta upp. Hjärnblödning, som bör
jade midsommardagen, ändade inom några 
dagar stilla och troligen alldeles smärtfritt 
hennes liv. 

Fru H. var i san ning eLt med vår Mis
sion. ]V{ed gliidjc och tacksamhet till Gud 
hade hon givit s in äldsta doLter till det 
direkta arbetet lite pil missionsfältet. 

Allt från sin tidiga ungdom var hon 
h ~in give ll Herren och hans vede Varm t 
nitii lskade hon för v[tr Mi ssion. Huru s tor 
var ej h en nes glädje, d[t hon till vttr Ex
p ed ition U, tt sä nd a n<'lgot bevis på intresse 
för Nlissionen. 

Men även för anna t missionsal'bete i 
hednavärlden och i hemlandet hade hon 
sLort hjärterum. Huru många ha icJ,e i 
hennes stora, gästfria hem i Björnö blivit 
värmd a av hennl'S missionskärleL 
M ~t vi i bön L~il'a fram den sörjanfle fa

miljen, sju barn, bland dem V~tr missionär, 
höken M aJ 'ja lIuJ.lkl'<llllz, alL III::1Ten lll{J 

hugsvala dem i den stora rörlusten, 
Frid över det ljusa minnet! 

r;, u, 

Redogörelse 
för 

Svenska Missionsrådets verksamhet. 

Det är under tacksamhet till Gud, som 
Svenska Missionsrådet går a tt lä mna redo
görelse för sitt arbete under det gå ng na 
verksamhetsåret. Om också de sy nliga 
resultaten icke varit s ~\ märkvärdiga, är 
dock arbetet i och för sig av den beLy
delse, a tt det icke kan undvaras. Den anda 
av samförstånd och ömsesid ig ansvars
känsla, som präglade begynnelsens dag, 
har under årens lopp växt sig allt star
kare. I det interna tionella samarbetet hal' 
också den svcnsl(a missionen och tör öv
rigt hela den nordiska missionen sina be
tydelsefulla uppgifter. Det ligger särsldlt 
för den nordiska a nden at t lägga en sär
slcild beton ing på den andliga sidan av 
missionens arbete. 

Den kristna kyrkans sä ndebud bland de 
ick e kristna folken m <!ste sjä lva i liv och 
gärning stå i full gemenskap med Jesus 
Kristus och ha till sitt enda direkta och 
bestämd a m tt! att vinna människorna för 
Honom. En missionär har uttryck t saken 
S~t: ))All missiolJsverl<samhet har sitt värde 
endast i den m~n den åsyfta r den person
liga omvändelsen. Skolverksamheten ~ir 

berättigad så lång t den har till mft! om
vändelse och verldig livsförening med Je
sus Kristus. Detsamma gäller sjukvårds
arbete och anna n verksamhet. Vad som 
icke har detta mål är överbelastning.)) 

Den evangeliska missionens största be
hov i nuvarande tid är därför verldig 
andekraft i förkunnelsen, i skolarbetet, i 
församlingsarbetet, i missionärernas dag
liga umgänge med folket. I v~tr tid tord e 
det yttre m o ts tåndet icke vara så starkt, 
men det inre motståndet eller den ande
makt, som vill Jörtaga l,raften och udden 
i iörkunnelsen, ä r så mycket sLarl;are. Det 
fordras mycket umgänge med Gud i ordet 
och bönen för att missionens representan
ter skola behålla sin andliga livaktighet, 
~å alt de i kraft därav lmnna invcrlw p[\ 
männislwrna, hålla församlingens andliga 
liv friskt och under utveckling, ingjuta hos 
medarbetarna ständigt nya förråd av le
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vand e kunskap, hänförelse och nil ä lsk,m, 
ja, åt hehl verksamheten i dess olika gre
na, g iva den riktning, som fö,st av allt 
söke, själa rnas omvänrlelse till den levan
de Guden. Här räcklT ej ll1~inniskomakt. 

Il ä r for-dr as Guds Ande utan m ,'tlt. 
Denna sak är så mycket me,a betydelse

full i vår tid, so m s~irskilt pi, de ä ldre mis 
s iollsfii lten den inhemska kyrkan allt mer 
mognar för att övertaga ansvaret. Det är 
av vikt, alt k,istendomen i dessa länder, 
när den en gång ve,kligen blir inhemsk, 
bevaras f,ån va,je uppblandning med dc 
gam la religionenla. Icke heller U" den 
förflackas eller för-lunnas genom inflytan
de f,ån Västerlandet med hänsyn till sitt 
urspr ungliga innehåll. Lika vikti g t är ock 
<Jlt den allmänna moralen hålles uppe en
ligt Nya Testamentets krav och den krist
na församlingens allmänna ståndpunkI. 
Wir ligga faror av många slag s:,so m en 
följd a v gångna generationers hedendom, 
va,s rötter kanske icke fullständigt dödats. 

Den viktigaste händelsen på det inte,na
lionella sama,beteLs område unde, det 
gi:ingna året torde vara Inte,nationeJla 
Missionsrådets kommi tte sa mInan träde 
Willi a mstowlI i Nord-Amerika den 11-21 
juli. Förhandlingarna leddes a v doktor 
.John H. Motl. Samtliga nationella mis
s ionsri:td 1'0,0 represe nterade utom Frank
rikes, I\ustraliens och Nya Zeelands, vil
kas delegater fålt förhinder. Hepresentan
ter för dc fy,a nordiskt länderna var 
Norska Missionssäilskapets ge neralsekl"l!
terare, pas tor' Einar Amdalll. 

Mötets huvuduppgift var att ~i nnll en 
g~\ng taga under överv~igancJe det pro
gram för den evangeli ska miss ionen, som 
Jaslstiilldes vie! .Jcrusalcmskonferensen, 
i.ivcnsom att uppgöra närmare planei~ för 
programmets verkställande. Bland be~lut, 

som fattades, mft nämnas det om uppriit
tandet aven siirskild avde lning eller ett 
in s titut för sociala och industr iella under
sökningar och I·[,d. Saken skulle dock, in
11311 den salles i verke t, unders tällas de 
nalionella missionsnlden rör godkiinnande. 
Yidare beslöts att till sätta en internalionell 
kommitte med uppgift att a rbe ta för kr-ist
lig litteratur för Afrika . Aven detta skulle 

på samma sätt unders Iä lIa s nationalrå
elens prövning. En särskild sekreterare 
skulle kallas rör arbelet bland judarna 
enlighet med de uttalanden, so m gjor
des vid ]zonferensprna i Budapest och 
\Varschau 1927. Drssutom beslöts att an
moda rörfatLLren Basil Ma thews a II ägna 
hela sin tid ilt litterärt arbe te i samband 
med Internationella Missio ns råd e ts upp
g ifter. Kostnaderna för alla dessa företag 
sk ulle dock icke upptagas p rl Missionsrå
dets budget utan anskarras på annat sätt. 
T,oligen komma medlen att uppbringas 
a v ordföranden p[t enskild väg. 

Strax röre mötet i Williams town hölls 
den 7-9 juli ett sa mma nträ de i BronxviIle 
utanför New York för diskussion av fdl.
gol' rörande Mrikamiss ionen. I detta del
togo rep['esentanter för en hel del amer i
kansl,a och europeiska missionssällskap. 
En plan hl ev ut arbetad rör de allmiinna 
linjer, vilka Mrikamissioncn i denna tieJ 
borde följa för att nå bästa möjliga resul
tal. Denna plan blev seda n fÖI'e lagd sam
manträdet i Williamstown och av det
samma godkänd. 

Hela möte t var, enlig t vad som med
delas i Internatione lla Missionsrådets lid
skrift, anm~irkn ingsvär t för den andcns 
enllet, som var rådande. Särskilt sl8rU 
f,amhöll s vikten 8V del rent evangeliska 
ar·betet. 

Svenska Mi ssionsr;lele t bar haft sam
man triiden dCIl Hi mars och den 27 no
vember och \" e rk st~illanrle j'tskollet den 
29 maj. En a llmä n sve nsk missions konfe 
I'cns kommer all anordnas elen 10-14 sep
tember HrJO i Stockholm. Det blir el :} lU 
~lr sedan 1.:11 dy lik konferens hållits. 01"
sZlken till det l:\nga uppehållet iiro egpnt
li;:;ell dc nOl-diska missiol1skonferenser, so m 
hiillits i Köpenhamn 1922, i Stockholm 
UJ2:5 och i lJebingfors 1928. Behovet av 
en konrerens för dc svenska missionssjJl
skape n har cloek kommit till allt s tark are 
u tl'Yck. I samban d med konferensen kom
mer en utfl ykt att göras tilL Dirka, där en 
h ög lidsg uds tjiinst skall hut las med anled
ning av Ansgarsmillnel. 

Likasft har lbdet beslutit alt a nordna en 
forlbilclnings kurs för miss io n iin~r under 
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senare hälfLen av augusIi månad vid Hols
bybrunn i Småland. 

Ett från Nordiska Missionsri\dets kon
ferens i Helsingfors ing[lngrt förslag om 
gemensamt formulär för den allmänna 
missionsstatistiken i de nordiska li'mderna 
har av Svensl,a Missionsdldet bearbetats 
och överlämnats för vidare behandling 
lill Nordiska MissioIlsrådel. Det är att. 
hoppas, att denna sak blir slutförd vid 
Nordiska Missionsrådets höslsammanll'äde 
i Oslo delta CIl·. 

Svcnska MissionsrCldet har för närva
rande följande sammansättning: Missions
direktor Nils Dahlberg, representant för 
Evangel iska Fosterlandsstiftelsen ; missions
förestClndare Hj. S tenberg, repr. för För
eningen för Israelsmission; disponent Th. 
Ericson, repr. för Helgclscförbundet; frö
ken i\gnes B~ckman, repr. för I(vinnliga 
Missions- Arbe tare; missionsföres tåndare 
Viktor Johansson, rep!". för Svensl,a Al
liansmissionen ; redaktör J. Byström, repr. 
för Svenska Baptistsamfundet: fröken lvI. 
Bruzewitz, repro för Svenska Jerusalems
föreningen; missionsdirektor Gunnar Dahl
(luist, repro för Svenska Kyrkans Missions
styrelse; redaktör J. Hurtig, repr. för 
Svenska Metodistkyrkans Mission; mis
sionsdirektor E. Folke, rep!". filr Svenska 
~vIissionen i l\.ina; missionsföre,tåndare J. 
Nyren, rep!". rör Svenska lIIissionsförbun
del; fröken Agnes Jacobsson, repr. för 
Svenska Mongolmissioncn; missionssekre
terare Einar Karlsson, repr. för örebro 

Missionsförening. Sekreterare: Missions

sckreten1re J. E. LundahL 


Från subkommitteerna ha röljallde redo
g/,relser ingått: 

1. Kvinnokommillen. 

Svenska Missionsrådets I(vinllokommit

tes arbete har under elr 1929 fortgått e!ter 

ungefär' samma principer som föregaende 

år. Vi kunna med glädje redogöra för 

det, som förunnats oss alt göra. Det har 

ej förel:Igts oss n~lgra större uppgifter, 

men vad vi fått nåd att gora, ha vi gjort 

med nit och varmt intresse. 


Vilr srdvanliga julfest på ny~,ret för 

missionärernas barn var som alltid en kär 
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uppgift. Mission~lrernas barn äro nu så 
många, alt vi ej kunna inbjuda dem, som 
äro under 12 år. Det är mycket tomt att 
ej fu se dessa små, och siikert känna de 
själva en besvikelse att ej UI vara med, 
men snart nå de den efterlängtade ~ddern. 
Heldor Manfred Björkquist höll ett gi
vande föredrag om )L~'ckanl) och ungdo
marna själva medverkade. 

l(ommitten hal- under året hållit tV:l 
samkväm för kvinnliga missionärer, mis
sionärskandidater, ledamöter i missions
styrelser och kommitteer, nämligen ett den 
2 april il E:. F. U. K., det andra den 1·1 
nov. å Evangeliska Fostedandsstiftelsens 
lokal. Vid det förra var ämnet: »Huru 
skall missionens b'id,raft i hemlandet 
kunna stärkas och förökas ?,) Inledningen 
uppdelades P:I två, nämligen fröken \Vi
gert och fru llögberg. Diskussion följde, 
oeh m[lnga deltogo i samtalet med allvar 
och vörme. - Vid det s('nare utgjordes 
ämnet av: »Nagra aktul'lla missionsfrå
gor.)) Enligt detla ämne talade fru Fryk
holm för Jndien, fru \Valder för Kongo 
och doktorinn<1n dc Pertis för Abcssinien. 

AterigcIl har Ol'dförandeskifte il.~t rum, 
i dct att frölien Elisabet Lindberg av hälso
skiil avsagt sig \lppdra.~ct. Fröken Nclima 
Leuvgren har efterträtt !1l'nne. Som sekre
terare efter undel·tecl,nad, som avsagt sig, 
har Iröken Maria Berggren intriilt. 

;1!ar ia Lu ndo.hl. 

2. Prcsskommillcn. 

Presskommittell har uuder det g;ingna 
året arbetat cfter samma plan som förut. 
Till tielningarna ha sänts följande artiklar: 

l\V missionssekreterare J. Lundahl: 
N~lgra drag fl-:1l1 det n LI va ra nde missiol1S
läget och Världsmissionens möte i Wil
liamsto\\'n. 

A v missionssekreterare :-'1. Linden: Spän
ningl'11 mellan Hyssland och Kina. 

Av missionssekreterare P. Franklir;: 
Sydamerika som missionsfiilt. Tre artikl;ll. 

A v missionii r Enok JIedberg: Barn
ilktclls]{ap f0rbjudas i Inllien. 

Av undertecknad: Homerska Kyrka ns 
framstöt i Kina; Guvernör ren; General 
Feng; Ar 1928 i den världsvida missionen; 
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\ 'a d som r ö r s ig i tiden; Ungdomsr ör else n 
inom OI-ientel1s kyrkor; Kyrk osa mman
slagningen i Skottland, 

Dessul om h a va sm~irre meddelanden ut
sänts genom pressen S:150m: Kyrkan och 
arbetarrörelsen; De amerikansl, a kyrkor na 
och Kellog pak ten; Stor livaktigh e t bland 
Frankr i kes protestan ter; TV~1 kyrkliga 
möten för \'8 rIdsfred ; Sa mma ntr ä d e t i 
WiIliams town; Kyrklig hjälpverksa mhet i 
Schweiz o, s, v, 

Dc ticlningar, so m abonnerat p fl J,om
mittens seriear tiklar, ha varit desa mma 
som föreg ående år nämligen: Budskapet, 
Uppsala; Familjevännen; Göteborgs Vcel,o
tidning; Jö nk öpings posten; Jönkö pings 
Läns Tidning; 'Missionsförbunde t; Norr
landsbladet; Ner ikes tidninge n ; N~' a Växiö
bladet; Smålandstidningen; Sydposten; Ul
ricehamns T idni ng; Ös tgöten, 

Professor D. A. Hinderer, Berlin , h a r 
regelbundet insän t redogörelser fr å n In
ternationell a Presskommitten, vilka vi i 
stor utsträckning publicerat. 

S toek hol m d en 17 febr. 1930. 
Erik Folke, 

3. Missionss/uc/iekommillen, 

Angående Missionss tud iekommittens verk
samhet under flret 1929 får underteckna d 
sekreterare meddela följande: 

Under året h a r en fortbildningskur s i 
missionsl<unskap för folkskolan s lärare 
och lärarinnor a nordn a ts i Kristineh a mn , 
varjämte förbered elser vidtagits för lik
nande kur~er i 1!\::I rl skoga och Örebro. 
Dessutom h a r sek ret era re n hållit missions
föredrag i ett avse värt a ntal skolor och 
seminarier, i regel P~l lektionstid. 

Tvenne radioföredrag ha anordnats : ett 
av fil. lic. II. Sandegretl och ett av under 
teckn8d, 

På fram ställning fr å n liirarehåll är en 
för tecknin g över littera tur, lä mpli g för 
sko lbibliotek , under utarbetande och tOI' 
dc densamma l,unna föreli~~:1 färdig till 
h ös len, 

Ur kommitten h a!' under {II'et utgatt 
sekreterare O. Terning. l hans ställe har 
S \'('nska Missionsr[ldet p[l kommittens rör-
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slag inva lt r eda ktör John Gus ta fsson till 
ml'dlcm a v I,o mmitten, 

Sasom ordförancle har tjäns tgjort ö ver
lärare Axel BJomquist och såsom sekre te
rar e och ],assör, underteckn a d. Kommit
ten har under a ret sa mmanträ tt 3 g[l ngel'. 

Uppsala i februar i 1930. 

Carl-!lxe! Hallslröm, 

följand e re vi sio ns berättelse för 1929 å r s 
riikenskaper hftr avgivits: 

Akticbol aget Re vi sio nskammarC'n h al' en
ligt nppdrag s iffergr a nskat Svenska Mis 
sionsr~ldels utgifter I' ö r å l- 1929 och funnit 
desamm a vederbörligen YC'rificerade, e j 
a ttes tera d e. 
Av r ä kens kaperna framgål' 

att jVlissionsdcle ts inkoms
ter uncler niimnda [II' upp
gått till ."., . , .... ",.','. Kr. 5,971:

att från banken uttagits » 900: 
» av kassaförv altaren för

skotlerats .. » 2G9: 58 
» fr. Stlldiekommitt en övcr

förts från 1928 ,., » 194: 89 

Kr. 7,335: 47 

Utgifterna h a va lIt gjort: 
för Svenska Miss ion sr[ldct " Kr. 1,489: 8<1 

» Missionsstlldi eko mmitten . » 1,084:89 
» Prcsskommitt(~ n .'" » 1,020: 

" Diverse omkos tn ader ... . » 76:84 
» Miss ionss tati s tik en ... ,.,. » 265: ~~ 

» Nordis ka Missions l' åclet " » 297: :35 
» rnternationella Miss ions

rfldct .. ",,,, 2,798: 1G 
» Kvinnokommilten » 200:
)) Brist I'r[ln 1928 » 102: 89 

Kl'. 7,3:15: ·j7 

Å 	ba nkräkning h a d e ;\lissio ll s
r [ldct vid utga ngcn , IV a l ' 

EJ29 inl1l's t[lc ude i ka pi ta l 
o('h lIPplUJJCll ej ullagen 
riin ta ".""",,, Kr. I,OSS: 9.1 

SlocklIOlm den D mars 19:JO. 

/ t1d icbolagcl Rcuisio nsh:an!ma J' cn: 

Th. Svensso n. 
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Svenska jVIissionsr~t(lel avslular sin redo
gö relse under uttalande av den förhopp
ningen, alt Guds väls ign , Ise alllfort såsom 
hillills må vila över MissionsrådelS ver\;. 
sambet och över hela det svenska mis
sionsarbetet. 

Stockholm i april 1930. 

J. E. Lundahl, 
se Kreterare. 

Inb1udan 
till 

fortbildningskurs för missionärer. 

Den sedan år 1921 vart tredje år återk om

mande fo rtbild ningskursen vi.<! H olsbybrunn, 

anordnad av Svenska Missionsrådet, h ålles i år 

den 20- 31 augusti. Missionä r er och missio

närskandidater äro välkomna a tt deltaga, även

som ledamöter av missicnso rgani sa tionern as 

s tyrel se r, sekreterare och andra i den yllre 

• missionens tjän s t ans tällda funk tionärer. Pro

grammet för åre ts kurs blir, s~ långt det hit 

tills kunnat fastställas, fö ljande: 

Dagordnin g. 


Kl. 8.30-9 f. m. ;\l o r go nb ön. 


Kl. 9-10 f. 111 . F r ul, ost. 


Kl. 10-11 f. m. Bibelstudium. 


Kl. 11-12 midd. R as t. 


Kl. 12-12AS c. m. F ö reläsning. 


Kl. 12.45-1 e. m. Rast. 


1\1. l-lA5 e. m. Föreläsning. 


Kl. 2 e. m . Middag. 


Kl. 7.30 e. m. KväJl sma t. 


Kl. 8.30 e. m. Uppbyggelsestund. 


Onsdagen den 20 augusti. 
](1. 8 e. m. Inledningsmöte. 

H älsn ings tal av miss ion sd irektor E . Folke. 

Torsdagen den 21 august!. 
Kl. 10-11 L m. Bibelstudium. Missionsdirektor 

E. 	 Folke. 

Kl. 	12-12.45 och 1-1.45 e. m . En allmän 'över 

s ikt av det nutida missions läge t. i\lissions· 

direktor Nils Dahlberg. 

Fredagen den 22 nugus ti. 
Kl. 10-11 f. m. Bil::elstudium. i\Iis s ionsdirek

to r E. Folk e. 

Kl. 	12-12.45 c. m. Mis sionen och de nationa

listiska strumningarna bland de icke kristna 

folken. 

1. 	 Kina. i\!i ss;onär O. H. Rinell. 

Kl. 	 1-1.45 e. m. 2. In·dien. Dl". Enok II ed· 

berg. 

Lördagen den 23 augusti. 
1'::1. 10- t 1 f. m. Bibels tudium. i\liss ionsdirektor 

E. 	 Folke. 

Kl. 12-12.45 e. m. Missionen och de nation a 

lisliska s tröm ningarna bland de icke kri s tn a 

folk en. 

3. 	 Afrika. j\!issionär Knul Svensson. 

Kl. 	 1-1.45 e. m. 4. Den muhammedanska 

"ärlden. 

Söndagen den 24 augusti. 
Kl. II 1. m. Predikan vid Holsbybrunn och 

olika pl.a tser i trakten . 

Kl. 5 c. m . Missionsmötc i Vetlanda kyrka. 

Måndagen den 25 augusti. 
Kl. 10--11 f. m . Bibelstudium. Miss ionsdirektor 

E. 	 Folke . 

Kl. 12-12.45 e. m. i\lissionärskallelsen - hål

ler del? i\li ss ion äre n pastor Harald Fr!Ji,

h olm. 

Kl. 	1-1.45 e. m. Samma ä mne. Missionär O. 

Hennonsson. 

Tisdageu den 26 augusti. 
Kl. 10-11 l. m. Bibelstudium. Fru Ger/rucl 

Lindberg. 

Onsdagen den 27 augusti. 
K\. 10- 11 f. m. Bibelstudium. Fru Ger/rucl 

LindbeN,. 

Kl. 	 12- 12.45 e. m. Missi onärens p sykiska jäm

"ikl. Dl". V. Kugelberg. 
Kl. 1-1.45 e . m. Samma ä mne. Dr. G. Palmrer. 

Torsdagen den 28 augus ti. 
Kl. 10-11 f. m. Bibelstudium. Fru Ger/rud 

Linclberg. 

Kl. 12-12.45 och 1-1.45 e. m . Kristendomens 

möte med hindui smen . Pastor Sigfrid Alm. 

Fredagen den 29 augusti. 
le: . 10-11 l. m. Bibelstudium. Fru Gerlrud 

Lindbe rg . 
Kl. 	12-12.45 e . m. Missionens soe iala problem. 

lIlissionären pastor P. E. Fröberg. 

Kl. 1- 1.45 e. m. Samma ä mn.e. i\lis sionär Sam 
Hede . 

http:12-12.45
http:12-12.45
http:12-12.45
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http:12-12.45
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Lördagen den 30 augusti . 
Kl. 10-11 i. m. Bibclstudium. Fru Gcrlrud 

Lindberg. 

Kl. 12-1.45 e. m. Miss ionären och hans med

hj ä lpare. lIIissionärern a fröken Ann a Nor

borg, 11ug. Berg ec h Nils Nilssorl. 

Söndagen den 31 august i. 
1\1. 11 f. m. Prc<li ka n. 

](1. 5 c. nl. ~vsll1ln i ng smöle . 

Ett föredrag hall es på tid som senare ang ives 

av doklor Rickard Eeg-Olofsson över ämne t : 

" Synd och sjukdom». 

IIIorgon- och n[[onbönerna äro offentliga och 

Ic<l as av kur sd e lt agare. 

Program lör cf term idd agsmö tena ordnas av 

prog ramkommitten unde r kursen. 

Unde r kursen komm a en eller två ut rIyl< le r 

till platser i nä rhelcn av H olsbybrunn a lt a n 

c rdna s. 

Anm älan cm d ell aga nde sändes i god tid och 

, ena , t de n 1 augu s ti t ill mission ssekret e rare J. 
E. 	 Lundahl, Barnhusg:W1n 10, St<.:c1<ho lm . 

Sänglinn e cc h handdukar medtagas. 

Då avgifterna för bos L1d oe h vivre g en om 

brunnsdirekt ion ens tillmöt esgående äro synn er 

I;gen bga, hoppa s Sven sk;] lIIi ss ionsråJet på 

e tt talrikt deltaga nde. 

II lå Guds väl s igne lse vila över kursen, eeh mei 

~ä \" ä l mi-;~icllä rer som hela den s\"cn ..;k a mis
sicn [örs;:unlingen bedj a Gud a ll s1\ m å ske' 


Stockh olm i april 1930. 

Svenska JI i.,s'onsrr'd, /. 

Från Ishih. 
(l\ v"rlabberiilld~e a y i lx cl JJ ahne.) 

(F o ,·t,. ) 

Husbesöken ha i förs la l!:II1'l giilll d essa 
nya sökare oe /1 nyomv ii l1 lb . Vid (\c . sa 
s tun der sam las ju va rdigcll iiH' 1l g J'alllu r 
na lill h miljen i fr~lg;l, Y;J r fö r blldsk;Jpcl 
,om fr;J mbärcs sprid l"; iin vid'lre. Som dc!' 
nu inom s tad en iir omkr. 50 familj er, vil k:! 
Ill ed gläclje motla ga besök av mi .,~ i o n ii r 

e ller bibC'l !,vi nn a, förslår man vilken s lo(" 
bety ddsl' dennil verksamhelsg ren har. 

Elt alldeles nytt arbetsfiilt har öppndts 
gen om det v l illingskö h:, som borg llliistaren 

upprä tta l. Dä r bespisas cl<lgligl'n oml<r. 
1,500 kvinnor oeh barn (männen :.Jrbela pil 
bilvägs byggande oeh Hl sin mat dä r), och 
de X;\ vä nta limtal p å s in mat. Delta till 
fälle ha bibelkvinnorn a tngi t i akt oc h gå 
dit och villna Iör c1e ssn »arbelande och 
betungade ») om vilnn oc h frälsningen 
Jes us. 

Väckelse! Dcl som vanligen för s tas med 
»"äcl,e lsC'» har viii ie l,e kommit, m en n~l

got är d e t som kommi t. Elt uppva kn nnde 
ör del , m ä nni skornn sy nas g nu gga s6m
neJJ ur ögo nen , ieke riktigt ve ta nde var
om fr~lga ör. J us t <\ tyck es det förhåll a 
s ig med ('n b'irma, som meda n jag s kri 
Yil ova:1s låcnde va r it inne h os min hu~lru 
för a lt få hjMp alt bli lös t fr{lIl si na syn
der. Hon ka n icke ä ta oeh inte sova , ~eh 
srl ha r d e t varit med h cnne i tre veekol's 
lid. "Huru började det ?» [r{lga de min 
hus lru. Ja, det vi ss te icke kvinnan , bara 
a lt hon kä nd e s ig S{I syndfull och o lyck
li g. »Ar du rädd för a lt dö då ?») »Ja, del ' 
kan h ä nda - men jng ä r så dum, S[l jng 
ye t inle vad som vållar mig, bara a tt jag 
~i r en stor sy nd a re. Min m a n siiger' ocks{1 
alt jag iir S~I o lik mig mot förr. ») ) \"ad 
lI1enar han med d et d:1 ?» "Ja, ka nske han 
m e nar a lt jag inte skäller' p il h o nom som 
jag a nnars alltid gjoJ"t, för se d et viU jag 
el å inte göra mer.» 

Sllltet blev al t hon bekände a lla s in a 
s\ lJ'kr - so m hon Yiss te om - oeh n iir 
hon efler bönen res te sig för a lt gtl, lyc'; 
les bönlan ha fa llit av henne. 

Sira" häri ntill är en g r ii nd, va r s illv,(
narc m a ngrant k ommit P ~l mölena under 
\·inl rrn. I samma g r iind ijr ett tem pe l, oc1, 

fol ket i ~T iin den är ans varigt lör dcIta:; 
lllldcrhflll och föl' tillsynen a v g udarna j 

clLhalllma. De hade oc ks å und cr Ijohlrct 
IllJv<: tmlal penga r l ÖI' offcr och fest Yi d 
nY[lI ·ct. l-nder liel en g reJlos de dock ;J \ ' 

sa nninge n om d en cnde Guden OC l1 ön'r
liimn:.Jdc diidör {il r n ga ml\lal g lllTlma, dCI } 
enda Irogna ;l\'g ucbdyrkersk Hn cUr , alLI 
In nplcls lillh örigheter - »\' i ha gjort 
irran os" med c!('tta», sade rlf'. Det ble\' 
»!llcssfall » i lcmp](·t vid ny ,l j"(· t, gumrn:1l1 
I,undc inle själ v r eda sig med al l! . dc Ö\' 
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riga drogo sig ifdn dct hcJa, ävcn ifr n av v:lr a medhjälparc vid hemkomslen fr [w 
den i dessa lider nog så frc s tande oIr r  en missionsresa : »Människorna lyssna på 
festen. Dcn nya slämning, som syncs ha elt helt annat sölt nu än fÖrL» rvHI vi få 
kommit övcr folket - ic ke blott här i sta en varm kärlek och elt brinnande nit samt 
(len ul a n även ule i bygden - lorde I,Ull kraft av höjden att ulnyttja della l!Jss
na kännetecknas med elt lIlryck fr an en nande lill varakligt resultat! 

REDOVISNINGAR 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under juni 1930. 

Allmänna missionsmed(·\' lOJ~. E. G., Bl'unno, en hl o lnma på J.Ca
rin ,1..\lldC'l'ssons g-rav lO: 

~32. ;\1 issionsof[er 1003. TacI; Olfr'" ,J oh. l ,, : lG l'",: 
Sthlm 1/6 : ~ HJ: ,33 100:,. K. E .. G :lu l' PT>tiala

E. F' Al i ng!'-)ås, i st. föl' blomHitI.' 1007. ~dörcn.-Inedd rr. Et clhclll IDO: 
pä E ·tc,'" B e rgs b å r 10: 1003. j<un~:-"holms Kyrkobriiucr sparb. liO: ;; S 

Odeshögs ' y fö r clI illg :\1)11 : _ 100!!. Jl. .J., II - lt 4(): 
O . .M., Orrvikell ~ : _. 1010. A.. D., Husl,,'arna, gm le. S. 12: 
A. L., G r<·hn t'; : lOJ J. N. O., d:o t).·m u:o ;"): 
H. O., G ralllidcH HJ:  1012. K. S.
X. Y. Z. :}1: 10](1. ,' k<- Ilcflcå Lalldstö rs31111. "Hg 200: 
G, R .. Duvbo, ») cU ringa ta('kot'\"cl')) 20 : 1019. Kol l. i Du\'h o kyrka . H: j9
A. F Angsta. i ~t. [il ].' hlommor till 1020. A ..\., KalIIlar. i st. rör lJlo/[)l1)or

Karin Andc l's sollS bi: r till \·örn. avlidna k ~irn:-; Ininnc. 
~, ~ 7. E ..J., nollen , till .J . -""s p!Jr'r"" uno C;st"r ]Jer,". Robert B e rg-ling och

derhilll 100 : Ka rin ..Andersson 10: 
!\ffg' i Snl". r cscb idrag lO: l(j: ."lO1021. C. J ., ,Jiirnbo ' sK. "F. ;\1.. d:o 1:1 : 1022. , 1\ , ckoffer» rr. M. n. ,T. lO!) : 
S. och B. )1., d:o t" cI<o.:'( c ,' lO:  1023. X. S., till l~st rid S :iii s ["iims unLi c rh.
L. )L, ,1: 0 ID: gm ~. N .. Skelldt,,1l . .... 10 : 
C. L .. d:o 2: - 1024. X. n. H. IL. Djlll',holm, I s l. 101.'
Koll. \'id ~:llnkVUln i Siit e r 2:,:  blOlnlHor 11 ft J{ arin Anc1el"!;sons 
A. \V .. K.ors llijs 2;):  gTa ". l'Pflb. 2~: ~ 
:i\Lånstu S~ fÖl"Cllillg', ;\lYdal c H .-)il:  102:,. .1. ~.
K. E ., d:o 1,1:  11l~G. » B1 ;1 llka llcn::rnr och rttilrillgnr i 
H. A., d:o :!: - Jl c J"l'on :rl:~ll vil1sig'nnu :: Hallin».
K. F \\'., Ors " :,0: -  a v H. K., Lund 1 ~ : 
Koll. i 81,alt""gh,-H :\4: - lIL:;. })·~lj:.·;. s ioll s v:iJl »). SUlldsv a ll 1'1":
n:o i Ed. byn :Jl : l02~. L .. T.idi lig'(}. Hi st" rö r hl o nll llOl' 11A 
ll;o iLohoniifo; :1: lfl E~t('r :Bc rg-~ {:rI'(I\" }) 
n:o .T ~i rv ~i ) :1: tiU Skr-llc.rl dl Lauil"tul's n ml. ~lJ'g' 
n :o ]) " I,h,) 1:,:  Eke !l~i3 :-3 y l'ö l'rll . 
)): 0 S ollc[t cå 2"~:  »)Uunnar » 211: 
D:o , J( rnm fors 10:  31 : 
.r. oc h "' .. d:o 

»-J\)':1 : "I . .l\., Oclpsh ,ig
;\I tg B etel. Sprung's \'ikc lI, rc s euicl r. ~)I(lrb.-meu('l I ra n l(ad ~l\ I' O llO. gm 70 :
B. G.. S ollcl tc . , ur , pHI·h. ~i: ;-10 11.. A. 
I~nll. i Pörsn m lin gl:'sn lc !l, 1I~iril ös(l nu l~: ;'11 G. K . , Sii r,jii . _. 10 : 
n:f") i Jl. a ~fIlurc ll 1·1: L. ;\1. F., Uh:;, till ~la r];-l );,-l,os
T. S., S n la. u r $J)Hrl). v (' h Frida J' /')'l7o ulluerb. 9::~:
T.. ~i., ej : rl d:n l "~: Hn lU4f1. S N .. Malll ,ii 
H. of .. d:n eJ:o Hl: 4U lUH. .J. A. H., K iillllllgC, lill E ster B e rg,;
En l t1 n!1J1na \" iJ E:-; t ('r~. TI o(wds oC'h nli!l.IW :111 :

1.-):KarilJ ," h(Lr lCJ 1 ~. D. l'. F:s ~\· f ö l"(' nillg . .t\stOl"P 10/' : 
4!'; O,, ;imll([. ;\l" tl. ,-lO lC j :-.0\ ) : - j('4 :l . SUJlJl;llIa ~\· i'( ln·l l . _ UII I .J. ti". Berg'vik 'i :L l·) 
"'liud L' n s k.\t r kl. JlL f g- -1 11:  leJ! l. H('rp:\'iJ,;~ d:o . ~:1J1 u ,:o jn {: 'Xi 
K, O .. ~!hl," 10 i :,. J\orJu::; t l'a ~.\'fi)l"l·n . I OlTlIsl ucl /.): ~( I : 
), Ordilllll u» llJlIj. ]\01 1. \· i l1 1(Oll r "l"('IU';1'1l i Fo~k(,j o T' p
] f a bt'l " bolets "-Ug 50: - l /G l!l :jU , till \'. \\ 'c,ll'l'>' Ulldt'rlt c II 
Ps. ~!l: lj jll : - ,!!I I! G. L .. I(u mla :1(1: 
I. B .. Duv bn. »'l':I(·k ( fl 'h ti (l lldl' \\ ~() : HJ IR. (' Ii , D . T., S alt ·.i(,- . ' l lll' ,i n g'''!) 11:(1: 
Slutin hcl:. a v l t·,s{ 1IJlle n ls lI le u c l ert .' }" lOJ!I. K n ll. i H'lll ek n: t." c·n , Osle r ~l!lI d J gom

,,\,1. l'r"I<0" ]-'l'I 'd rik l1 H al li ll ~fi j : "i!) :\ 1:~l. S. 
J(! : ] r. S., T";.ilk bor." 

i . H' lm . R: 2R J . t ill C . Blolns ulld~rh . IIln : 
IL L. Al ~n('ib J Tionde fl fl 1'h. Rom. ).1 '..... . 1:'fi : 1/1 " ( ii i J!. A Jl d.· rso lls t! :o JlI lI : 

I'" 1~ ~: - }~ I h ·r n·n....; tiond (·» . E ..J. IL. Li Il d :1l 
lf uskva r n ll K. I,'. l". K .. i ~ t . Iiir t'i·I~" .. I· " f;fEl ' 

bl n lll 1ll 0l" till E.I.lrt l 'r I ~cl';.! IIi: HI.i.l _ " A . I l!- ,.. i sl. r i', r hl n,,,mor Lill 
! i ~H ) . I st . f. Jr hl o m mor p , }\. Hl" jll A.. llucrs  E~ll'r B I 'l' g"s l\I ill ll C») 10' 

~(j lls g r n v i l". (:Il k Um l"al X. H ", \ rii r lJ::IlI\i) :!:l: 
)) ()n:.il!llld \" i d \ - P1' 1I I'T' \V.,·o:;1 "·ro.; 11: 1 1' 

j " il!' (' 11 r tJr~ a l d S,I !\: 
 I l l nlll lll c.L >j .-): 
Sym(itrts ~ ioö l'jllga r fr ;- n St·C'II J.()I. lO,j~. E li hlur"",,, \'i,l fru ,r. Ilulfk ,.""l/.

~Jl.iut~ b ,\"g-d~ s.\"! iil·""' lIing- S : iJAr :1:
! '~lfi. le F" 1' .1<': 8 Celdr:1lf" () l"1' 1I _. till JIlg" ( )!" J'l' l' \ "id H ihl'l- nvh l · llg-d u rn ... \"(' (· 

rid l S I';J e l ~ ."'()Il:; 1Il1derh . k~111 i ~ a lld tL J G nt.j lil ll d 2C!): :l:j
•T" H" ~ k; l gc r.~ "rullll 
il. o. E. O., il",, 'iJuq; I( l' . i ,014 : b~t 
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S. M. K:s Pensie>nstond. 10:.0. " Gudruns spnru iissa " . till 1. Ack'l. e ll 
9,(;. 4/G On;\ 1I111([. Matt. '" l!; ;.00: - rör de nödl. ba rn e n 'i: 

10.;[ ;. 2 i\losu h. :35: 5, till P e nsionsfonde n ,.11 :  IO:il. Gill A. L., Kalrllll!'. till D·E. Ber!:'· 
lin .!.!,", Il:t'!ot p\..lra t ill sk olhurJlCIl 

Kr. :;;'U : - i lIofaog 40: 

Särskilua ändamål. 	 Kl'. :.,03;: fl l) 

9:3G. C. B., Nä rkcs-V in ö, pä 70-drsdagcll.

till M. Pc ttur,so ll s harnh. 20: 
 Allmänna mission"medel 7.024: 8~ 

S. i\[' K:s Pensie>ns[ond 550: R d bc rgslids ~y fö rcn .. till !ii r n rc Q. 
Särskilda ändamål 5,U37: 6uev" 1Ig' . i nr ie nchih, n nUcl'h. ~on : 


" Onii.ullu.l ), :Malmö. för dc ilu ngr. 

Summa under juni må n. 193u: Kr. 12,612: 49 

D·H. B ar nen v id Hunduyg-uens småskola. 

till Hauna W a n:,:, alt au\·. ont. 


hos ln g'ehorg A c kzcll ~O: 

NöuhjälpslI1euc[. 
övc renskoflllllclsp 10: - ~L N., Uppsa la. 40: - ; K. L ., Os tansjö, 2.; :-; 

I. A. ,l., lill ,·vang. unuerllåll 200: .J. N., Dcl s bo, 5: -; » Jli ssions\' ~ill ». S uJtds\"a ll. 
13arlH,yföl'ell. :\SOkCl, till Dyrbar 20: -; l nsa ml. gm 'l'idningc ll ~yd[1os tcll, )lalll.l (), 
Lil.ia ~ undcrh. :10: 20: - : ?\ . N., g'm E. H. , \ 'äxjö, 10: -. SantIna 

}'8. 	 !ll: 15, till i\l. rettersson i St· kronor 120; -. 

nan en l. {j\'nl"f'lIsk . ';'!O: 


») Su l igt ilr det l'o lk , V;H"S Gud HOlTt-!! ii !' )} - A. Z., Uä lsing-bol'g', till en sk olflic· 
P:3. ;);3: l~.kas undcth. i lshih ;,0: 


1'. O. ,J. H., Nallllii, till Rilma Tjei· 

uer att a nv. ert "r gottf. ',O: .. 


9!J3. S. '1'., J)rotln iugholm, [ör bibelk v. 

\Vang: 'l'i ;)o-si. PU cllOW, undcrh. :10: - Missionstidningen 


;} ~\'Gnsk k\' inua). till Ida Ringberg 

för kiuesisk kvinna 211: - S I N I M S L A N D. 


999. 	 H. O. E. O., Hurnbul'g, till Marti'l 
Hergli ug, rör de hllllg-r. i Hoyung ;jOO: utkommer 1930 i sin 36:de årgåug. 

lOOJ. Sm, skolc bul'nen i () "u l'byus skola, 
ti ll II. \Va np:s verks. r.: JO Organ för Svenska Missionen i Kina, 

1001. Skolbul'Ilcn t Valbacken, till u:'; 4 : :.U ansvarig utgivare: Erik Folke. Redigerad 
IOU4. ...'\lillgsj'tS :-öyförclI ., till en skolgosses 

ulldcl"iwll /)'- under medverkan a v Ma.rtin Linden m. il. 
lU:II;. nagg-ryningf! n i !(. ~L .A.o, till D ag- Utkommer med 20 nummer om året, samt 

gry ning-ss l,u11 orna. i !\:ina 3,2:>0:  innehäller uppbyggelsea rtiklar, bibelstu·»G')l'(la » ,ill G. Curlen. att an v. i:: f t. 
'70ltl' 	 1U: dier, brev fr. Kina., uppsatser [ör ungdom 

D etc b . Barnlui~siolls[urclling:. till samt missionsnotiser från när och fjär · 
:, Ping-ao» underhåll, gJn O. L. , rau, m. m. m. m.Ma lro ö 1:;0 : 

101.;. Två g':t mla rnissions vönncr. GlJl!UH Tidniugen kostar: helt år kr. 2: 25, 3 
ua , ' lill O. (',rlen, atl UllV. e l'tcl' kvartal kr.i: 75 , halvår kr. 1: 25, 1 kvar' 
g'ottr. gm O. ~. ;\n: lal kr. O: 90.

1011. » ( :.I1:o la Hcr.!rlillg· ~ hig'PY'bar n 1!12!h, 
ljll »,r<;lf.:l,crs;.)- unuerhi.L11 i j~hlh Sänd till utlandet ko:;tar tidningen kr . 
~u~ W:- 2: 75 pr är. 

1018. Yng L-fören. »Libanon » till urb. hl. Prenumerantsumlare, som verks tälla
ulIga ln~iJ1 j Jloyau,l:!' 10:1: 

lO:JO . A. O. J. S ., Kristineha mn, fiir en prenumeration å närma s~e postkontor, er· 
skolgo:;s4's uud c rh. 2,-): - hålla, mot insändande till expo av postens

WH. ~r. K , i\1"lll1ö, till II. o. II. 1'jiider, kvittenser, kr. 2: 25 för varje 6·taI ex. menutt anv. för bibclklassen rör k öp 

a v hirsgT y n eo:  då iut.et friexemplar, 

10:](; . )1. H .. liäl.i c bol. i st. för bl o nuuor När 5 ex. eIler därutöver rekvireras frånpå H , ller~ljll g's grav, till dc lI öl l 
lidande i HOY :'HI~ to: - exp., erb ålles vart 6:te ex. gratis. 

lO·\(. » ~ll:1tildas ~Iilllle !;, . till 1\[. PrUt' :'" Provexemplar erhållas gratis från ex·
SOIl, all tl Jl V. crt(~ r gottf. g:,Ill. II. 
1., .i\ !g-al·as 	 JII: peditionen. Redaktionen. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 
Telefon: 4459. 5473. Postgirokonto n:r 50215. 

INNEHÅLL: 
IU. - Invid .Jesu kors. - S. M. 1\::S Bibel- och Ungdornsveck a i Sanda. - Från Red. 
()ch F XJl . - (; . V. \Vps lcr. - Tv,i ()mhud hemkall a de. Hed o:;;. för Sv. Missio'ns
r [ldels verks. - Inbjudan till fortbildnings kurs för mi ss ionärer. - Från Ishill. 

Redo visning. - Missionsl idningen Sinims Land. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Stockholm, Svcll.~ka Tl'>ckerinktiebolaget. JaJO 
aOII :jG 
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A.NSVARIG UTGIVARE: E. FOJ.KE. 

K R I S T I H I M M E L S F Ä R D.* 

Luk. 24: 49-53. 

Vi ha samlats för att åter påminna 
oss Kristi himmelsfärd och se någon
ting av vad den betyder för oss, för 
dig och mig. Där finns i vår heliga 
skrift en hel del uttalanden om Jesu 
Kristi himmelsfärd, och vi vilja stan· 
na inför dem från några olika syn
punkter: inför förutsägelsen, inför 
själva händelsen, inför avsikten och 
inför slutmålet. 

Vi få säkert tänka oss, att när det 
i Ps. 24 talas om att ärones konung 
drager in, syftar det också på himla
färden. Det är Herren stark och mäk
tig i strid, Herren Sebaot, vår Herre 
och Mästare, som fullgjort sitt verk 

och drager in som ärones konung. Mi
na tankar gå till en sång som min far 
sjöng så gärna, särskilt sista perioden 

" Anleckniugu från ett fönxlrag' ~v mi s· 
,ionilr J[orT;B Bergl ing, 11 llet vid S. :H. K :5 
"rsmöte i maj 1930. 

i Kina, »0 du ärans konung, Herre 

Jesus Kriste » o. s. v. Jag kan höra. 
när som helst fars kraftiga s tä'mma, 
när han stämde in i dessa ord, ,, 0 du 
ärans konung». Låt oss även i dag 
vara samlade till att lovsjunga vår 
Herre och Mästare, den himlafarne. 

Jesus själv har också talat om sin 
himlafärd många gånger. Till sina 
undrande lärjungar yttrade han de or
den: »Jag går bort», men tillägger 
senare, »jag kommer åter till Eder. » 
Till Maria, som ängsligt trädde fram 
till Mästaren i örtagården, sade han: 
»Jag far upp till min Fader och eder 

Fader, min Gud och eder Gud. » 

Då Kristus hade fullbordat verket, 
for han upp till himmelen. Vi läsa 
bl. a. i Ebr. på flera ställen, hur Kris
tus utfört ett stort och mäktigt verk. 
Han talar om sig själv som överste

prästen, men också som offerlammet, 
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som fullbordat sitt verk. Han var 
den, som en gång för alla skulle taga 
våra synder på sig. På korset använ
de han det stora och mäktiga och så 
omfattande ordet: "Det är fullbor
daL " Ha vi någon här i dag, som 
inte har fått ögonen öppna för Kristi 
verk härnere på jorden, så bedja vi 
kära själ för dig inför Gud, att han 
måtte öppna din själs ögon, så att du 
så förnimmer denne himlafarne Fräl
sare, som på korset givit sitt blod för 

dig, att du kan tro på honom och ge
nom tron få erfara, att han kommer in 

ditt liv. 

Offertanken ligger bakom det full
bordade verket. Vi missionärer i Ki
na har i detta avseende funnit stor 
genklang i kinesernas själ. I gammal 
tro, folktron kan man säga, talas det 
ofta om ett offer. Den ledande i fa
miljen, husfadern, offrade å familjens 
vägnar, fursten i furstendömet offra
de för sitt furstendöme, och kejsaren 
offrade å folkets vägnar. Offertanken 
har djup klang i den kinesiska själen 
och kinesen förstår därför Kristi of
fergärning. 

Är 1776 före Kristus utbröt en stor 
och omfattande hungersnöd I Kina 
ungefär lik den som de sist:~ åren här
jat där. Den blev allt svårare och 
våldsammare och kejsaren kom på 
den tanken, att han försyndat sig och 
skulle offra sig på sitt folks vägnar 
för att blidka himmelen. Då han ,gick 
och förberedde sig för att oHra sig, 
kom det efterlängtade regnet, och 
hungersnöden var hävd. För oss krist
na vet jag knappast något som så kan 
gripa oss med tanken på Kristi full
bordade verk som den psalmversen: 

L A N D. 10 aug. 1930 

"o Jesu det blodet, som talar sa milt, 
ditt blod, som från korset flöt neder, 
giv, att det på mig ej må bliva för
spillt! På dig jag förtröstar och be
der: Gud vare mig syndare nådig! " 

Sedan han framburit ett enda offer 
sitter han och väntar på Guds högra 
sida. Han har farit upp till himmelen, 
och nu sitter han på Guds högra sida 
och väntar att all världen skall läggas 
under hans spira, »väntar nu alle
n a s t ». Ebr. 10: 13. Han väntar att 

verket skall fullbordas, han väntar på 
dig och mig. Han for upp och nu 
väntar han att du och jag skola hjäl
pa till att missionsbefallningen blir 
åtlydd. 

Låt oss stanna också inför själva 
händelsen, när Jesus Kristus lämnade 
de sina för att fara upp till himmelen. 
Där stod han på sluttningen och väl
signade dem och medan han välsigna
de dem, försvann han från dem. Jag 
har en gång sett en tavla, som före
ställde himlafärden. Det var en bild 
av lärjungarna, där de stodo och blic
kade uppåt, då Jesus Kristus iämna
de dem, och man ser hur han liksom 
höjer sig över folkskaran och sträcker 
sina händer u t mot skaran, som om 
han viile taga med varje blick, rycka 
med sig varje själ, som stod där vid 
hans himmelsfärd. »Kommer du med, 
är du en av dem, som vill utföra min 
befallning, är du med i den trogna 
skaran, som vill lyda mig? » Det är 
som vill han famna om skaran. 

Låt oss dröja inför den bilden av 
vår Herre och Mästare, sträckande 
ut sina händer för att famna oss, och 
taga oss med i missionsarbetet, i den 
stora gärningen för vår Herre och 
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Frälsare. Detta avsked påminner mig 

om vad vi missionärer ibland få vara 

med om, då vi t. ex. stå på ångaren 

och ånga bort från den svenska kus

ten. Där står en liten skara missions

vänner. Vi försöka att med våra blic

kar fånga var och en för att få ett 


. sista minne och intryck av våra kära 
vänner. Där stå kanske några av vå
ra närmaste släktingar, och vi vilja 
särskilt famna dem med vår blick och 
ropa: Är ni med oss? Stå ni bakom 
oss, när vi resa ut till striden under 
långa och prövosamma år? - Ja, så 
längta vi, när vi fara ut, att missio
nens vänner skulle stå bakom oss och 
stödja oss, framför allt i förbön för 
oss själva och för verket därute, och 
det är en underbar upplevelse att er
fara, a tt bönen, som tränger fram 
härhemma till honom, som sitter på 
tronen, förnimmes därute i vårt verk. 
Vi få ibland göra upplevelser, som 
förundra oss, och kunna efteråt få hö
ra, att den och den vännen bett för 
oss. Så h."} vi förstått, att bönen gått 
upp till Himmelens Herre för verket 
därute i hednavärlden. 

Såsom vi Skiljas, när vi resa ut, så 
tänker jag mig det i viss mening var 
för Jesus Kristus, fastän det ju låg 
något mycket djupare i hans avfärd. 
Han ville draga alla med sig när han 
skiljdes från de sina på Oljeberget. 

Skulle vi sedan stanna inför avsik· 
ten med hans himmelsfärd, framkom
mer det, som väl är det mest dyrbara 
vi som kristna få uppleva. Han har 
uppstått och sitter på Faderns högra 
sida (Rom. 8). Han for upp till him
melen för att sitta där och bedja för 
dig och mig, bedja för missionens verk 

L A N D. Ii! 

också i hednaiand. För den som i dag 
skall avskiljas måste det vara stort 
att få tänka på himlafärden, när J e
sus Kristus gick upp för att också 
bedja för dig, kära syster. Tag det 
med dig när du reser ut i hednavärl
den, han stödjer dig med sina förbö
ner. Kristus är förebedjaren för oss 
också hemma, den store förebedjaren. 
Vi hörde i går talas om att vår mis
sion är en trosmission. Vi skulle ock
så så gärna vilja kalla den en böne
mission. Tro och bön höra ihop, och 
så skulle vi kunna likna vår himla
farne Mästare, när han beder för en
var av oss. Det är t. ex. tunga och 
smärtsamma underrättelser, som nått 
oss om missionärer, som måst lämna 
sitt arbete. O, att detta kunde gripa 
oss, så att nya missionärer trädde in i 
de gamlas glesa led. Måtte bönen om 
10 manliga och 10 kvinnliga missio
närer snart bli hörd. 

När man reser omkring i den sven
ska landsbygden är det ingenting, som 
är så kärt som att träffa på vänner, 
scm beder för verket därute . De läg
g."} fram Guds verk och bära oss en 
och var på bönens vingar. Jag sjun
ker alldeles samman inför sådana trog
na missionskämpar, som under de 
gångna 43 åren ha stått inför bönens 
tron ivrigt bedjande och offrande. 
Gud välsigne Eder kära vänner! Tack 

och låt oss fortsätta att kämpa i för
bön. 

Avsikten med himlafärden är som 
han säger: Om jag inte ginge bort, 
kommer inte hjälparen till Eder. Hans 
avsikt var, att vi skulle få fira pingsten. 
Hur stort detta är , att Kristus farit 
bort, för att vi skulle få fira pingst. 
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att Hjälparen har kommit, Trestaren 
för de lidande och sörjande, den He

lige Ande, som tager sin boning i ditt 
och mitt hjärta, så att vi med denna 
Helige Ande i vårt hjärta alltid skola 

kunna fira pingst! Vidare gick Kris
tus bort för att bereda oss rum. » J ag 

går bort för att bereda eder rum. I 
min Faders hus äro många boningar. » 

U nder denna vår ha vi ofta få tt stå 
inför de bortgångna, då är det skönt 
för de sörjande, att Kristus har farit 

till himmelen för att bereda rum. Vi 
äro härnere endast gäster och främ
lingar. » Till härlighetens land igen 

jag ser dig Jesus fara. » 

Gud give att vi förstod e, att vi all

tid äro g2.ster och främlingar , så att 
vi inte fiista ess vid det jordiska och 
det egna utan lära oss komme: ihå g, 

att vi äro gäster och fr i mlingar. 

V i missionärer känna oss inte minst 
i Kina som främlingar för det folket, 
och en del av folket ä r främlingsfien t
ligt. Låt oss alla taga detta till oss, 
att vi äro gäster och främlingar som 
fötja vår Herre och Mästare dit upp 
till de eviga boningarna, så att ingen
ting får binda oss härnere. 

I Apg. stå r det i beskrivningen om 
himmelsfärden, att de såga två män 
i vita kläder, som sade att han skall 
komma igen på samma sätt som de 
sett honom fara upp till himmelen. 

Det är vårt stora fröjdeämne, att han 
skall komma igen och kalla alla sina 
trogna till sig. Är du med då? Är jag 
med? Ack, må vi alla få vara med en 
gång, när vi kallas dit upp, Han skall 
komma igen, det är slutmålet. När 
lärjungarna stannade inför detta till
hådo de med glädje i helgedomen och 

lovade Gud. Må vi få nåd att också 

stanna så inför dessa sanningar, att 

även våra hjärtan stämmas till lov

sång. 

Låt oss så till slut än en g å ng stäl

la fram den tavlan för oss, där Mästa" 
ren far bort, välsignande sin skara. 

Han ser på dig och på mig, på ess 

alla och säger: Är d u med? Kommer 

du med en gång? Han väntar på mig 
och väntar på dig, att vi skola vara 

trogna i verket. Gud give att han inte 
väntar förgäves, att vi alla få vara 
med på vägen hem, också vara med 

i kampen för Kristi seger på jorden. 

Svenska Missionens i Kina 
missionsstationer. 

IX, 

Sina nh sien, Il o rW nrl l, JIil'llCh ih och 

S ha nch olU , 


Dft nu en skildrin g ska ll lil mn~ s ~n \, ,'a ' 
tr(' (l je och sist" p l'uyin <;: [[o nan, ~" JU'l 

d en a lllll ii rknin gc n f0r utsk icka s, att de n 
till folkmä ngd " ida öycrtr iiffa r d e td 
proyin :; l'nL <1 Sha ns i OCl1 Sh C' ns i, lI'Ian IJ c
r iiknar, att Hona n hai' ;'j;Un l ,9il\1 inn e" :l
n~\J'e , u n de r de t att d e an tI r a t \, ,'t p r oyjn
sernas sa mmanla,l.( rl a folkm :: ng ll uppgi,r 
ti ll 20,.j /O,5lJ9, Redan så tidif!t som 1875 
börj a de J\.ina Inla n dsmiss ionc il uncler my e
I, et L1l ois töncl (' tt för ber edancle arbete, ly 
provinscns befolkning har und er a lla ti
dcr \'ar it a nsed d för alt va L'a l,onseJ"\'ati\' 
och rr iill1Iin .~sfientlig, sa mt tillik a ganska 
Y[tld sa L11, ch d e t gii lJt s~ll,C' r , so m man an
se tt \'8 ra för d em till s ka da och hind er. 
Och SOJI1 sacl a nt ya J' na turligt\'is »dc n ut
lä nd ska reli gio ne n», 

IIuru h a ic ke förh :llbn den a iin clI 'a ts ! 
De t \'a l' i börj:iL1 av 18~JU-tal e t, so m dct 
macedonisk a ropet h ördes, i de t atl en 
m c:ddålder s m a n, Chi \\'en-h s ioh, kom upp 
till \"\lnehcng oc h begä r de, a l l Yi skulle 
U]l]Jl:J.~'l ~l!- lJc te iiYCIl i hans pro \'in s och 
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då särskilt i halls stad. Vi ägde inga 
disponibla krafter, och han s rop för
klingade därför ohört. Men han gav sig 
ej, han återkom, och så leddes händel
serna så, alt vår missionär, fröken Anna 
.!'1nzon, i tro begav sig av till den då rätt 
så fruktaue provinsen. I-lon ågde i mis
siOllär Carl F. Blom en god hjälp. Det var 
ett banbrytningen s arbete. Tänk , 'ad de 
goda I-Ionaniterna fingo mycket all se på 
och höra och tala om' .Tärnvägarna voro 
dfl naturligtvis alldeles okända och av
s tånden avsevärda, men vem tänkte på det; 
det var som det skulle vara. Några ~\rtion
den senare, och folket i samma provjns 
komma ibland och fråga oss utlänningar, 
nästan litet medlidsamt: "Ha Ni järnviigal
i Ert land?» 

Skulle man nu gå efter rang, så borde 
väl arbetet i lIonanfu allra först vidröras, 
ty den staden är en »s torstad», ja, den har 
gamla anor. Ej mindre än trenne g~tnger, 
under Han-, Chi 'n- och T'ang-dynastierna, 
respektive 23, 280 och 90-1 efler Kris ti fö
delse hm- den varit rikets huvudstad. Men 
Yi följa en annan ordning: den, då de s tä
der varest vi arbeta för s t öppnades för 
evangelisk verksamhet. Vi börja cliirför 
med 

Sinanhsien. 

1899 s t<lr som ~Irlal för v,"lr verksam
hets början dii rsUides. Sinan är en min
dre s tad, belägen vid 
stora land svägen. som 
leder frän Tungkwan 
till I-Ionanfu. Befolk
ningrn är falli g, hU ,,[' il 
ej a v betydelse, gatorna 
k unde vara bä ltre och 
rum för ~\tsl,ilIiga Iör
iindringar i ett och an 
nat avseende saknas ej , 
Men missionären kom
mer rör alt söka efter 
det som iiI' allra (I\T

barast, och som är lika 
öve!"~\lt, i s tors t·ad och 
i småstad, bland Iallig 

lar! Och sådana, dyrbara sådaua, finnes 
det i Sinanhsien med tillhörande lands
bygel. 

Jag tror vi gå förbi alla svårigheter, 
som visa<ll' sig vara i vägen då det gällde 
alt anskaffa bostad. De förekom mo och 
de övervunnos. Och så började arbetet. 
Så småningom. Anna Janzon var pioniär. 
Hon förflyttades sedan till Shansi för alt 
längre fram återbördas till Honan , som 
gripit hennes hjärtas kärlek. Carl F. Blom, 
Gus taf Adolf och Mina St~llhammar, Sig
frid Engström, Emma Andersson, Mary 
Hamsten, l\1aria Peltersson, Maria llult
crantz, Hildur Engström (uu fru Anders
son), Minnie Nicholson, Ingeborg Ackzell, 
se där namnen på några, som under läng
re och I,ortare tid nedlagt ett betydelse
fullt arbete här. 

Ii:anske ha missionärerna Stålhammar, 
Maria IIultcrantz och Maria Pettersson 
n edlagt det längsta arbetet. »Sze S\-niang's» 
(fru St,\lha mmars) minne levde länge kvar, 
ty hon tillhörde den sortens människor, 
som aldrig knnna vänd a sig från en hj älp
behövande. Man måsle så göra ibland i 
Kina, om man icke skall bli va ruinerad! 
Men alltid hade hon utvägar. Huru hon 
fann dem, den hemligheten tog hon med 
sig till sin niista s ta tion. Men det var all
tid med det rätta m[t1et j s ikte för: »a tt 
på allt sätt kunna frälsa några» . 

Under växla nde erfarenheter har så ar
betel r~\ bii rj<Jts och ror ts~\t t, lills vi nu äga 

och rik: människosjä- Flickor från Barnhemmet i Sinan på 1I1f/!]kl. Foto:?L \ieholson . 
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en liten församling av män och kvinnor, 
som vilja tro pa sin Frälsare och följa 
honom. Mycket arbete i landsbygden har 
ulförts och från att vara inhysla i en 
trång lokal på en smal gränd, äga vi nu 
efLer förhallandena rymliga lokaler i olika 
delar av staden. Skolarbete börjades ti
digt och har under alla dessa år fortg:1tt, 
men d5 missions vännerna tänka pa Si
nanhsien, är det nog allra mest i förening 
med det därslädes befintliga barnhemmet. 
Denna verksamhet börjades av Maria Pel
tersson i myeket liten skala. Egendomligl 
nog har det aldrig saknats barn, som be
hövde upptagas i de moderliga armar, 
som här uträck les mot dem. Så är icke 
förhållandet på alla platser. Hit ha kom
mit barn, som varit nilgra dagar gamla, 
såväl som nagra vcckor, månadcr och år. 

En 1~lng historia skulle kunna skl'ivas om 
alla de små hjälplösa, som här funni t le
karrIlig oeh andlig hälsa. !Vlanga ha kan
ske räddals fran elt liv i synd och ehinde, 

Foto: 
Norra stadsporten i Honanfll. 

andra fran att förtäras av hundar, vilda 
djur och fåglar, andra återigen [rån att 
hungra och frysa ihjäl. Detta arbete har 
omfattats med stort intresse och kärlek 
av missionens vänner i hemlandet, såväl 
som i Amerika och andra länder. Elt i 
utländsk stil uppfört hus, som i sig inrym
mer bostad för missionärerna och barnen 
saml skollokaler vittnar härom. 

Under de senaste krigsorolighelerna och 
hungersnöden ha v~lra kära där fått ge
nomgå svåra prövningar. Sjukdom, nöd 
och delvis förstöl'ing av bostäderna ha 
\"~dlat icke ringa bekymmer. Vi veta ej, 
vad framtiden bär i sitt sköle, men vi 
vilja ej upphöra alt med inlresse och för
böner följa arbetet. 

Till Sinanhsien hör tvenne ulstalioncr. 
Församlingsmedlemmarnas anlal uppgick 
vid sista slatistiken lill 121i. 

Honan{ll. 

Näst ordningen kommer så denna 
slad, som öppnacles lör verk
"amhcl Flcr;;,. Ann här gällde 
det al~ i en början g:\ sakla 
Ocll försiktigt lillväga. Oct 
törs la huset, 1~lngt och small, 
hade förut använts till rann
sakningslängelse, \'i bl'ukade 
ibland kalla del för ))cigarr
1:ldan,) på grund a\' dess skql
nacl. D~t stugan blev [ör trång, 
iingo \'i elt ,lnnal och bällre 
hus, och nu äga Yi icke bloll 
della hus, ulan en \"acker kyr
k~ och en sJrskilt byggd sla
lion lör kvinnliga lllissionil
!'er. Det var i denna slad, som 
l1)issi()n~~ r Ca rl F. Blom bör
jade vcr;, sa lllhctcn, sedan lol'l 
satt av missioniirerna Bein
horr, ,\nderssoll, BeJ'gclvist och 
Engbäck. Dessutom ha lrök
narna ,\l1na Janzon Ocll Ebba 
Buren undel· en följd a\' ;\1. 
ulförl elt ]wlydelsefulJl arbele 
bland sl:lclens och lanc!sol'lcns 
kvinnliga befolkning. Dl' unga 

B. 	 AIlClrrs,O]l. flickorna ha i en slörre skola 
Llll undcl'\"isning och liknande 
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undervisning har naturligtvis meddelats 
gossarna. F. n. ser det ut, som om det 
skulle vara omöjligt bedriva kristen skol
verksamhet där. Tiderna kunna dock för
ändras. 

På fem utsta tioner och tio predikoplat
ser förkunnas evangelium regelbundet. 
Staden Yungning var under flera ål' själv
ständig missionsstation, men indrogs som 
sådan i oeh med det att verksamheten 
koncentrerades till Honanfu. Mycken täJt
verksamhet bedrives och med gott resul
tat. Vi ha varit lyckliga uli att äga goda 
medhjälpare. Äldste Wei har under de 
senaste årens oroligheter visat en trohet 
och klokhet, som ~ir allt beröm värd. Sam
ma förhålland e äger rum i den förut om
talade Sinanhsien, där herr Shao ("Bo
ken» kallad), lagt i dagen en självuppoff
rin g och försakelse, som ej nog kan upp
skallas. Den senast tillg~i ngliga s tatisti
ken uppgiver Iörsa mlingsmedlemmarna s 
a ntal i Uonanfu til 729, men siffran torde 
yar,1 något s törre. f . t. är stationen va
kant, men verksamh e ten up]Jeh ~dles av de 
infödda medhjälparna . 

I samma st'ad har 1\ ugus tanas)'lloden se
dan flera år bedrivit verksamhet och sam
ar'betel m ellan de båda missi onerna har 
alltid präglats av kärlek och sa mförst å nd. 
.lust nu är denna del av provinsen utsatt 
fÖl' ett inbördes krigs alla fasor och faror. 
Endast med stor svå righet har det lyckats 
att kunna avhMla soldatern,1 från att taga 
v[lra loka ler i bcsittning, men kapellet bar 
uncler en lii ng tid använts till sjukbus för 
s~lrade oeh företer en so rgl ig anbl iek, ef
ter vad meddelande friin V[lra medhjäl
pnre giva vid b anden. 

Micnchih. 

Elter att i några ilr ha bott i Sinanhsien 
och lett arbetet i staden Mienchih so m cn 
utstation, upptogs I'egelbunden verksam
het här 1902 av missi onärspa ret Stfdham
mar. Staden är belägen i västlig riktning 
fran Sina nhsien och n~lddes under den 
gamla tiden, da man icke kunde bl'g :1 gna 
sig av järnväg, på ett dygn . Nu behövs 
knappt två timmar. Den omgivande lands
bygden är tätt befolkad, såsom fall e t är 

överallt i Honan, och rik a tillfällen till 
evangelisatoriskt arbete gives. På en ut
station och åtta predikoplatser förkunnas 
evangelium. Växlande erfarenheter ha 
gjorts med avseende på medarbetare, men 
i stort se tt ha vi haft goda och nitiska 
sådana . Det kräves mera självlörsakelse 
aven Honanarbetare än aven från någon 
annan provins, men folket är vant vid att 
slita ont och att vara utsatta för förföl
jelse och röva re. 534 personer tillhöra 
församlingen. Här, såv~il som senare i 
Honanfu, under den tid då järnvägen 
byggdes, utgjorde missionsstationen en 
uppehållspIa ts för resande missionärer, 
tillhörande olika sällskap, då de antingen 
begåvo sig till kusten eller återvände till 
sina stationer från kuststäderna. Efter 
mis sionär och fru Stålhammars hemresa 
övertogs arbetet av missionsparet Malte 
och Ida Ringberg. Dessförinnan hade 
dock Oss inn och Edith Bcinhoff haft sin 
verksamhet därs tädes . F. n. övervakas 
arbetet från Yuncheng. 

Shanchow. 

Är 1921 upptogs ell'betet a v miss ionär 
Beinhoff i denna stad, som ~ir en ganska 
viktig <Idan, beliigcn ytterlig'Jre väste r ut 
fr å n Mienehih. Miss ionsstationen iir be
liig ' l1 inuti staden, ett rält S~l långt stycke 
Ir'an järnviigss tationen, kr'ing vilken en 
livlig aHiirsverksamhet vuxit upp. Sett 
fr' å n denna synpunkt hade det no g varit 
ön,!.;: vä l't, a tt vi d~ir haft, om icke' sj ä lva 
mi ss ionss ta tionen s:'1 åtmins lone ett gatu
kapell. De erfnrenhetcr, so m vi h a rt alt 
ge nomgii cle senaste [lren, giva clock vie! 
handen, alt om så varit fallet, vi icke nu 
Ligt mycket kvar av elt såda nt. Det hade 
antagligen lär länge'sl'dan lallit i soldater
/las händer. Vi ha ej lyckats hindra dem 
ll'[lf! att laga V:lra lokaler inuti stndcn i 
besittning ell('r lr~ln att Jilgga beslag p rl 
~l t s killig lösegendom . J ohannes Aspberg, 
vårclhav ~\fH.le missionären, m{lste drnga sig 
und a n in uti provinsen Shansi, då det var 
som SV[lrast. lian ~ltföJjdcs av ett )l a r tu
sen av stae!ens invilnDre. Vi ha i aJla fa ll 
i detta distrikt, som dii i sig innefa ttar 
tvenne ulstation e r och en IJI'edikoplats, 

http:v�rclhav~\fH.le
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158 l,ri s tna. De fle s ta av dessa komma 
från staden Lingpao, välbekant rör våra 
läsare. BeIolkningen här ha fått utstå oer
hörda lidanden a v rövare och soldater, de 
ha drivits från sina hem, berövats allt vad 
de ägt rör sitt uppehälle, tagits till fånga 
och dödats eller misshandlats. Missions 
stationen i Ling pao har ock förstörts, och 
det har icke varit Iii tt att under sådana 
förhållanden bedriva verksamhet. Men 
Gud har hjälpt ige nom. I distriktet h ar, 
sedan Beinhoffs reste hem, arbetet letts av 
missionärsparet Carlen och fröken Judith 
Hultqvist från Jui cheng i Shansi. Nu h ar 
Johannes Aspberg övertagit delta di strikt, 
d. v. s. Shanchow med ulstationer. 

Hudson Taylor brukade likna Hon an
befolkningen vid järn. De ha, sade han, 
järnets hårdhet och styrka. Till sin I,a
raktär är folket h år t och oböjligt, men det 
blir goda och fa sta kristna karaktärer av 
dem. 

I denna förut tillslutna och främlin gs 
fientliga provins arbeta nu ett stort an ta l 
olika missionssä llskap. l\'I;j nga av dess ar 
be tare ha här lag t ned s ina liv . iV[artyrer 
saknas iel,e. Men en rik skörd börjar att 
spira upp. Vi äro glada och tacksamma 
att även det förunn as oss att göra vår in
sa ts i arbetet där, och vi vilja vila vid löf 
tet: »I-Ians herradöme skall n,'! från h av 
till hav, och i[r [lD noden intill jordens 
~i ndar. För ditt förblInds blods skull vill 
jag ock släppa din a fånga r fria ur gropen 
där intet vatten finnes.» Sak. 9: 11. 

Ilugusl Berg. 

Missionärsavskiljning. 

Missionärsavskiljning I, ommer vill Gud 
att anordnas i Skelle{lecl den 10 dennes. 
Det {J r lärarinnan fr öl,en Maja J"1Indmark. 
som d{\ skall avs),ilj as till Sven,ka Mis
s ionens i Kina missi onii r. Vi anbefalla 
både henne och hög tiden ~I! missioHsvän
nernas hf,gkomst i förbön. 

Utresande missionärer. 
Platser äro nu bes tällda för miss ionä r s

paret Engbäck och deras två barn samt 
för fröknarna Ebba Widen och Maja 
Lundmark för utresa till Kina med å nga 
ren »Trier», som a vgår från Genua den 
11 nästkommande nov. Välsigne Herren 
rikligen dessa v~ra missionärer under den 
tid som återstår före avresan och välsigne 
Gud sedan deras ulg~ng Ir~tl1 Sverige, 
deras resa samt deras ingång i Kina och 
i arbetet, som där " äntar. 

s. 	M. K:s Bibel- och Ungdomsveckor. 
Dels pl\ grund av utry mmesskäl och dels 

för att kunna f~ ar tikeln illustrerad mås te 
ett referat Irån Bibel- och Ungdomsvec
kan slå över till näs ta nummer av V [11' tid
ning. Bedan n II ville vi emellertid upp
mana till tacl\sågelse för vad Gud gav oss 
och till förbön, a lt det yerk vi tro alt Gud 
då fick börja må fllllbordas intill J es u 
Kristi dag. 

Ett tack. 
Fru Dagny Bcrgling skriver Iriln Ströms 

borgs Vilohem den 22 juli 1930: 
iVlå jag och mina barn gcnom Missions 

tidningen Sinims Lan d Hl sä nda vart djupt 
j,ända tack lör a llt deltagande, som på 
fkra sä tt kommit oss till del vid min man s 
heln[örlovning. Ja g sk ulle gå rna vilja be
svara alla dc l,ärleks full a skrivelser, jag 
fåt t, men jag ork ar ej ännu och ber alt 
härigenom fa sända vårt varmaste tack. 
Herren gav, och Herren tog. I-lans namn 
vare evigt loyat. 

Min Bobert ha de ju gla tt sig 8t alt l.:i 
resa hem till Norden Iör a lt vila och ~\ter'

se ga mla vänner - men Guds tanke var 
at t l ~ ta honom möta de \' ~inner, som gått 
förut , och som leva i Jesu niirhet och må t
ta s av hans åsyn och diir vänta P,'t oss, 
som binnu åro i väntsa len till (le eviga bo
nin ga rna. 

Tack för förbön! Ba r ne n och jag ha 
känt oss burna under denna för det na 
turli ga s innet så lunga lid . I viljen sä 
ker t också komma ihåg våra älskade ]<i
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nesisl,a syskon, som djupt sakna vår äls
kade syster Ester Berg och min man. De 
ha grå lit med oss i saknaden och sorgen, 
mcn även dc ha hopp bortom död och 
grav. De se upp till honom, som är »UpP
ståndelsen och livet», och ha hopp om 
~t lerseende. 

Jesus bad: »Fader, jag vill, att varest 
jag är, där skola också de vara med mig, 
vilka du har givit mig, på det att de m~t 

se min härlighet, som du har givit mig.» 
Joh. 17: 24. Jesus älskar så. Han vill dela 
med sig till sina trotjänare, och vi kunna 
blolt inför detta böja vårt huvud och säga: 
Ja, Fader, så har varit behagligt för dig, 
må din heliga vilja ske. - Vi tacka för 
den tid vi fingo ha de älskade härnere 
och se fram till mötet hos Gud. 

Ännu en g~\ng ett varmt tack och en 
kärleksfull hälsning från barnen och Eder 
i Herren 

Tillgivna 
Dagnu Bergling. 

"Guds nåd har kommit till Pinglu". 
»[-Jur ser det ut därinne?» - »Jo, här 

längst fr'amme är en litcn prcdikolokal 
med bänkar och dt bord, sen ett par kök 
och längst inne ell par lre rum för kvin
norna. Däruppe på vinden finns också elt 
rum, och där bor en ullänning just nu ." 

Det där lät intr·essant. Ja" m~lste stiga 
upp fr klO skrivbordet för alt la en blick ul 
P~l gatan genom milt »föns tcn> - ett hål 
stucket med en blyertspenna gC'nom det 
lilla pappersfönstret. På en bänk utanför 
buliken milt emot salt en man, som tyd
ligen jus t kommit in från landsbygden , 
och samlalade med mannen i bodcn. De 
fort sa lte sin konycl'sation en hlng slund, 
och utom den n\ J utsta tionen blevo även 
utHinningarn3 föremill för deras menin gs
utbyte. De hä r utlänniJIgarna i 'evan
gc1iesalef1» äro hyg:.(lig t folk', hörde jag 
mannen i boden säga. Den andre nickade 
instämmande. »En god början p;\ verk
samheten här», tänkte jag. 
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Anledningen lill all jag bor på den av 
missionär Carlen i höstas öppnade utsta
tionen i Pinglu är, att de i1yende solda
terna i slutet av nov. med våld satte sig 
i besittning av hela missionss ta tionen i 
Shanchow. Soldater pa flykt äro hänsyns
lösa , och disciplinen dålig, så det är ej 
något nöje att ha med dem a lt skaUa. Nu 
togo de in i alla rummen, varför jag var 
glad att finna en tillflyktsort i Pinglu, en 
liten stad alldeles milt emot Shanchow på 
Gula floden s norra strand, alltså i det lug
na Shans i. 

Mitt rum är elt litet vindsrum intill ga
tan. Genom pappersfönstret kan jag höra 
aHa samlaioch allt som försiggår där ute. 
Mer än en gång ha intressa nta samtal el
ler stoj och gräl föranlelt mig a lt genom 
pennhålet-fönstret ta reda på vad det gäll-

En soldal. som mollag il Guds nåd . 
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de. Det är en ny erfarenhet för mig att 
vara p~ en utstation, där evangelium ej 
predikats förr annat än någon enstaka 
gång. Lustigt har det varit både att höra 
utifrån gatan genom fönstret, och själv bli 
tillfdlgad av allvarliga lantbor, om vi ej 
fått hem våra varor än, efterso m boden 
var tom, om vi även »ville ha» gamla och 
fattiga personer, om det var dyrt att bli 
kristen o. s. v. Givetvis ha dylika frågor 
givit anledning tiIl många samtal om det 
ena nödvändiga. 

Den varme, nitiske evangelisten P'ei från 
Juicheng är den, som annars dagen i ända 
tar emot besökande och samtalar m ed 
dem. På väggarna hänga olika planscher 
med bibliska motiv och en bibeltext, och 
sen P 'e i sjungit en sång till si tt dragspel, 
börjar samtalet eller predikan. Pinglu är 
en mycket lämplig plats som miss ionscent
rum, ty runt omkring staden på landsbyg
den finnas många slora byar med en tal 
rik befolkning. Folket har nog, i de flesta 
fall [Itminstone, hört talas om »evangelie
sale(1», men få vela vad som egentligen 
mellas med det ordet. Anda sen revolulio
nen har befolkningen här fått leva i lugn 
och ro, de äro sävliga och lugna, men som 
det synes mycket vänliga och öppna för 
evangelium. 

Ett par tre gungeT', då jag ej varit över 
till Honan och pI'ed ikat i Shanchow eller 
Lingpao, har jag fått vara med om sön
dag~guds tj iinsten i Pinglu och jämte p'ei 
fålt predika för folket. Den lilla lokalen 
är alltid fylld till sis !:a plats, oeh oftas t 
stuI' en hel skara och lyssnar utanför den 
öppna dörren. Många s tai ll1a ju ej unclel' 
hela guds tjänsten, men andra komma ge
nasl oeh ta deras plats. Eller gudstjäns ten 
delar evangelisten ut traktater och bibcl
delar, ibland även firklestamenten, och 
denna litteralur s tuderas sä kert flitigt i 
månget hem i staden och P:I landsbygden. 
Ätskilliga troende soldater ha oekså kom
mit både till gudstjänsterna och för att fu 
privata samtal i andliga frågor. 

Men clet är särskilt Mlgra skolynglingar', 
som äro ni tiga besökare. De komma S~l 

gott som varje kväll och sjunga sånger 
~ amt läs:1 Guds ord. Dc ha fått var sill 

Iicktes tamente och säga, att de vilja bli 
kristna. Under kinesiska nyåret, som fira, 
des allmänt trots regeringens förbud, hade 
jag bibelstudium med dessa ynglingar 
varje kväll under en veckas tid. Det var 
myeket uppmuntrande. BI. a. lärde jag 
dem en sång, som egentligen är en para
fras på liknelsen om den förlorade sonen. 
»Jag vill stå upp, jag vill stå upp, och ga 
till min Fader», lyder kören. Denna sång 
grep dem, oeh de tröttnade ej p~\ att sjunga 
den ett halvt dussin gånger var je k väll, 
sen ha de fortsatt att sjunga den själva. 

Då jag ~n söndag var i Shanchow frå
gade portvakten på missionss ta lionen hur 
det var med gudstjänslerna och intresset 
i Pinglu. Sen jag talat om det ena som 
det andra, sade han leende: »Gud vare 
tack! Nu har Guds nåd kommit till Pinglu 
också.» Ja, så är det. Dit Guds ord kom
mer, dil kommer ocksä Guds nåd. 0, att 
människornas hjärlan öppnade s ig för den 
stora gi'tvan! Min bön är all av den ringa 
begynnelsens dag i Pinglu m~1 bli ett slort 
och väls ignat IIerrens \'('1'].;" till Guds för
härligande Oell människors frälsning. 

Johannes l tspberq. 

"Frid för eder - Frid för dem." 


YUl1cheng, Sha, China d. 22N H(HJ. 


]{iira missionsuiinnerI 

»HflJ/ IH tf k O IlUFli! oc l, !lu r jör
k!utJwt det ylotIo budsJ.."o/Jet om 
{rid (Ö" ('tlcJ' - - - och o nt {rit! 
(ijr t! P )1I - . ", T/J !/t.!JUHil I,ouo/II 
IlU V(( 'Vi. dc ('J/ll ,,,,,ci.,. ii l S{JlIl dc 
a 11(/1'0, l eH och ...,'umma ..Al/de till ~ 

fr/ide /iII FaderJ/.» Er. 2: li-U:L 

Della glädjebudskap om frid för den S0111 
genom Anden kommer till fadern har bli
vit mollilgct av 111 <\n ga i v~lrt distrikt P ~l 

SCIWI'C liden . Hedan förra h ös tcn tillkän
nagav ett s tort antal sin avsikr alt tjiil:'! 
den levande Guden och övergiva avgudar· 
na..\v dessa viickla synas :Itskilliga hava 
blivit omvända. ender vinlern och förs ta 
elelen :1\' v{tren ha flera kommit lill. Det 
iiI ' lällilrbetet, som Guet SÖI's!dlL vib igna t. 
folket börjar första, all det är elt gott 
budskap, som förkunnas, och v;lra evan
gelis ler f {l inbjudan till elen ena bYll efter 
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-den andra alt komma dit med tältet. Ofta 
kommer inbjudan från byns ledande män. 
Den av illa underrä tta d skolungdom un
der de senaste aren bedri vna agitationen 
emot kristendomen har kommit mänga a tt 
lyssna med S[l mycken s törre uppmärk
sa mhet. F ö ljden har blivit här i n[lgon 
mån säsom fordom i Efesus: »en dörr till 
stor och fruktsam verksamhet har öpp
nats», men vi h a »oc k många motstånda
re). Mer än någonsin känn a vi nu behove t 
av flera infödda arbetare, arbetare med 
s törre lItrustning både andligen och intel
lekluellt. 

i\fån ga av dem som blivit grip na av 
evangelium under hösten k ommo hit 
so mli ga ;)-4 sv. mil - för a tt fira jul. Det 
blev en s tor h ög tid inför Herrens ansikte. 
Ka pellct var prytt som till fes t av de kine
siska kristna själva mcd dcras paslor 
([\:ao) som ledare. Mycken s[lng, både av 
församlingcn unisonI oc h av sångare i lV[l, 
li'C e llcr fyra stämmor, förkunnade jule ns 
,glädjc, oc h m <'lllga predikadc ordet om 
v ~irlden s Frälsare. 13land dcssa var den 
åldrigc pas tor Ching, som la ladc från en 
mognad crfarenhet om Guds fnil sning, 
ord som gingo Iran e ll faderligt hj ä rta och 
grcpo djupt. 

f"r ån högtiden och gLidjen h;ir vand
rade man [tle r till si tt hem ]l:l vägar läck
la a v julesnö. Hos m angen rildde armod 
·och nöd där hemma. S,ldor och agnar 
m~tste IJhtndas i bröde t, oc h hirsvällingcn 
fick ej guras för tj ock. Kölden, vars Ii ke 
dc g:unle vj minnas, kuncle ickc hallas 
utan( i,\" dc otiila hu
sen . BergsJuIlningar
na oc h ulmarkcrna, 
cl~ir buskar och 101'1'1 

g r iis brukade cr
bjuda elt sl)arsaml 
brii nsle, yoro j u täck
la av snö, och lrä
virket i ulhus laken 
och bänkarn a i bo
nilJgshuse n kunde ej 
riic),a s,i lii ngc . Men 
Herren är en hjiilp 
i nöd cl,:: lider, " bil 

so m lro på honom har ingen dölt hungers
döden eller frusit ihjäl - inte så langt 
jag vet - men m ånga av de and ra ha 
tyvärr dukat und er. Av hjälpsamma, 
s jälvuppoffrande människor i vårt land 
.ha många av nödens barn räddats från 
svältdöden . Nu under vurmånaderna, då 
nöden nUlt s in höjdpunkt, har Gud sänt 
oss hjälp äve n fdn Amerika. En grupp 
gossar har alllsed an i [jol v{lr besp isa Is 
med två mål hirsgröt om dagen. Dc ha ävell 
åtnjulit undervisning i m odel'småle t, kris 
tendom och räkning. När h ös ten kom i 
fjol med nå got litet skörd och våra m edel 
e j räckte, sk ickades över häUten av gos
sa rna hem. Elt 50-1a l ringo dock lillfälle 
alt vara här ända till efter jul, och sedan 
har antale t kunn a t utökas, lill s det nu, då 
nöden är slörs t, ä r omkring ~lO . TVt\ mjn 
har under vinlerns lopp v ~lrclat och un
dervisat dessa barn m ed lrohel och kär 
lek. Och för nelgon lieJ. sedan fick Gud 
g ripa in i en ung mans liv, en f. d. elev 
i vårt seminarium, oc h bereua h onom fÖl' 
sin lj äns l här. Dessa trc arbeta med de t 
som s ill s tora m[t! alt föra dc unga till 
Krislus och genom dem frälsningcns Ijlls 

liJl (ler,ls hem. Gossarna äro nämlige n 
med n~\gra Ut unda nt ag h·'l[] hednisk,l 
hcm. Delvis synas lä rarna redan ha nfllt 
silt llI ~d. !lien om dc, sedan Iatligskolan 
upph ört efte r vänlad veleskörd, kunde bc
J'cda s li\l1'iillC' at t ga ut lill barnens hem i 
byarna runl om:d'i ng och predika, skulle 
vi hell vi ss l fa se rika skördar för Guds 
rike. Öppne IIeHen viigc!I för dcm till 

Foto: E. O. Bein hor r. 
bcprö\·cHI. 1\v dcm y unchengs västra stadsport. 
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denna fortsatta tjänst ute p å de stora vit
nande fälten! 

kvinnoskolan arbetas med iver och 
glädje, och många få där sin blick rildad 
på »honom, som älskar oss och har köpt 
oss åt Gud med sitt blod». Två av kvin
norna blevo nu vid vårens stormöte döpta 
och upptagna i församlingen. Faltiga flic
kor ha också bespisa ts samt fått und ervi s
ning. Folkskolan för flickor har fortgått 
hela skolåret trots hungersnöden. Troget 
och med självuppoffrande kärlek utföra 
lärarna sin framtidsgärning. Bland gos
sa rna ei församlingens foll;:- och småskola) 
är en god kristlig anda rådande, och fle
ra ha begärt och fått a ndlig hjälp av pas
tor ](ao. Två vigde sina liv åt Kristus och 
församlingen nu vid vilrens stormöte. Ett 
par gossar köpte en dag en liten handled
ning till dagligt bibelstudium. De önskade 
få hjälp a tt trä nga in i Ordet". 

Bland den studerande ungdomen bör'ja 
dörrarna återigen öppnas för evangelium. 
De ha ju varit praktiskt taget stängda un
der flera å r, taek val'e de n starka vågen 
av nationalism och det därmed förenade 
kommunistiska inflytandet fr[1O Hyssland. 
De unga börja bli mottagliga för skäl, ja 
börja ll"aga efler hur det verkligen för
håller sig med kristendomen oeh elen 
kristna missionen. Oerhört mycket miss
uppfattning råder. De två lärare, som 
ägna en del av sin tid flt vårt kristliga 
ungdomsarbete, finna rika tilUällen i de 
statsskolor, där de äro anställda som lä
rare, aLt sprida upplysning och visa ele
ver och lärarkamrater till Krislus. Icke S,t 
HI unga komma till v[lra bibelklass('r på 
söndagsmorgnarna och s tanna ofta p,l 
gudstjänsten. Nu på pa:"kdagcn - rl f, vi 
hade gudstjänst enligt särskilt program 
med fyra korta predikningar om ekn upp
s tåndn e Frälsa ren oeh med l,ör<.;ang och 
sång av våra skolbarn - hade rätt m\'c
kel! ungdom kommit tillstädes. Ofta kom
ma de, en, tva eller tre åt gången till v~lrt 
skolhem för att samtala om livets stora 
frågor och om den store Mästa ren. 

I Taiyuanfu, huvudstaden i vå r provins, 
ha under den senaste tiden omkring ~oo 

unga rn~in fl' {\I1 högre skolor och univl'l"si

let Stillt som understödjande medlemmar 
i K. F. U . . M. Från andra h åll har jag 
ocl,så försport ett nyvalma t in tresse för 
kris tendomen bland den studerande ung
domen. 

Kristus kommer till Kinas folk i dess 
nöd. Många tyckas ana det. Somliga stan
na inför honom och lyssna till hans I,al
lelse. 

Eder 
Carl J . Bergquisl. 

Yangchow d. <I april 1930. 

Kära, kära Kinalänkar! 

Nästan hela tiden sen jag kom hit har 
jag tänkt på alt jag skull e shiva elt brev 
till KinaIänkarna, men ända hitintills har 
det stannat vid blotta tanken. Men eIl kväll 
för en tid sedan hände det något, som 
gjorde att min tanke nu till sist omsä ttes 
i handling: Det kom en hälsning från 
Kinaiänkarna, samlade på Eugeniahem
met i Stockholm. .Jag önskar att alla »Hin
]wrna» kunde h a sett mig, ct" jag läste (le 
kär'a namnen. Jag kan inte s~1ga hur myc
ket den hälsningen gladde mig. 
N ~i s tan alltid d~, jag har llUtländska» 

ldiider bär jag min ldnalänk. En dag fick 
jag litet extra övning i Idnesisl,a, då jag 
siailIe rörklara för min ldnesliirare, var
för jag bar elen lilla nålen, och vad elen 
betydde. Killeslärarn<1 äro nämligen myc
ket »vetgiriga », kanske ibland nästan me
ra i1 n eleverna. Emellertid var jag j II i 
det hill' fallet bara glaci aLt försöka upp
lysa honom om vad tlet betydde, och han 
upplyste mig i sin tur om vad det hette 
på kine siska, men eHel'som jag redan 
glömt det, kan jag inte tala om det för 
"länkarna» därhemma. 

Det har nu varit vår Iiinge i Kina. Syre
nerna stå i full blom (jag är så glad <ltt 
det finnes syrener i Kina oeks,l, de P~I

minna si\. om gamla kära Sverige och 
Duvbo). Aprikosträden ha redan blommat 
över. Jag är så tacksam för att vi ha en 
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lrädgård här vid språl,skolan. Ute i sla
den är a llt grålt och smutsigt. Jag trod
de, medan jag var hemma i Sverige, alt 
jag sk ulle sa kna skogen alldeles väldigt 
h ärute, men det är märkligt hur Gud uu 
i stället låter mig glädjas åt varje liten 
busk e eller träd och åt varje liten blom
m a "a mycket, S:l aH jag inte behöver 
känna sak naden efter den sve nsk a skogen 
så s tor . Glädjen över alt få stå härute som 
elt Ilerr'en s sä ndebud lill delta ar ma lidan-
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masle åtminslone. Jag har ännu inte hör l 
när jag ska resa till mitt blivande arbels
fält, men mr Hoste, Kina Inlandsmissio
nens röresti'tndare, kommer i morgo n, hop
pas vi, för alt stationera de flickor, so m 
äro direkta medlemmar av Kina-Inlands
missionen , och sedan börjar den stora 
Yangcho\\"familjen alt skingras. Må Her
ren göra oss alla lill skinande ljus i delta 
mörka kaos, det är vår hjärtebön . )dcke 
jag, men Jesus kan » ... 

Språksko{an i 

de folk iir änd ~l det so m vi.ger m es t. På 
ingen annan [läck på jorden skulle Jag 
{,unna vara lyckli[!, då IIerren har kalla l 
mig hil ut. Trols all oro och alla faror i 
detta land är det ändå bra myc ke t lj'yg
garc al t vara här med GLId iin att vara 
hemma i det lug na, goda Sverige och trot
sa Guds kallelse. 

Jag är så tacksam lill Gud för den tid 
jag 1:"II.t vara här i Yangcho\v. Det har 
varit bra myck et mer än en s]Jr~", s l,ola 

här, och må Gud ge mig nåd alt gå ut här
j(rul1 och oms 'i lta (le läro r, som han 
velat Uj'a mig här, i prakli sl, ljänand e 
Uirlek . 

\Oj slå nu inför uppbrottel - i det när-

l"angchow. 

OH,) l~inke l' jag p<'t dc "lundande Llng
dornsveckorna p :l Sleninge och i Sanda P ~l 

GOltland. Ta nl,arna Iö rvandlas då i hön, 
att Gud sl, <l förbereda och sända dit just 
dem, som han på det ena eller andra sii l
let kan El möla och v~ilsigna. Kanske ä r 
det mer än en, som under dessn vecJ,or 
<;I,a Ll ta emot en helig kallelse från Gud, 
eller kan ske få nåd alt svara llja ll till en 
l,alIelse, som Herren redan förut har gi
vit. .I:t, hH oss bedja mycke t för de vec
korna! 

Jag rn ~l~te nu slLlta rÖl ' a lt El sända av 
brevet. Jag skulle vilja skr i va till S[l 
mi'tnga pcrsonligl'n, men tiden r äcker in te 
till , därföl' ville jag be Er allesammans 
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alt la det här brevet, som en riktigt pcr
sonlig h älsning till var och en särskild. 
Jag är så tacksam alt få "ara innesluten 
i allas Edra förböner. Herren har hjälpt 
och välsignat mig hitinlills, och som svar 
på Edra böner skall han göra det även i 
fortsä ttningen. 

Med varm Iridshälsning Eder lyckliga, 
tacksamma 

Ingrid Is/'aelsson. 

Inbjudan 
till 

en allmän svensk missionskonferens 

Stockholm 1930. 


Den 10-14 in st. september kommer enligt 

beslut av Svenska Mjssionsrädet att i Stock
holm anordnas en allmän svensk missionskon
ferens. Det är i är 10 år sedan någon sadan 
konferens hölls i värt land. Ar 1923 hölls Nor
diska Missionskonferensen Stockholm med 
deltaga re från Sverige, Norge, Danmark och 
Finl and. Från olika häll ha upprepade ganger 

framställts det önskemålet, att vi snart måtte 
få till stånd en konferens, där Sveriges mi s

sionsvänner åter kunde mötas omkring den 
s emensamma uppgift, som missionens Herre 
givit dem. Programmet för konferensen, så 
långt det hittills kunnat fastställas, har föl

jande lydelse: 

Pregram föl' Allmänna Svenska Mi ssionskon
ferensen i Stockholm den 10-14 september 

1930. 

Ollsdageu den 10 september. 
Jakobs kyrka. 

I nled n ingsguds t j änst. 
Kl. 8 e. m. Prc<likan av I<yrkoherde Eskil 

Andra:. Ta l av Prins Oscar Bernadotte. 
Kollekt för konferensl<ostnaderna. 

Torsdagen den 11 september. 
Belcsdak!)rkan. 
(Floraga tan 8.) 

]{1. 10-10.45 r. m. Bibelstudium. !\Iiss ionen och 
det enda nödvändiga. Missi unsdirel<tor 

Gunnar Dahlquisl. 
Hälsningstal av Svenska Missionsradet s 
crdfÖrande. 

L A N D. 	 10 aug. 1930 

Kl. 10.45-11 f. m. Konstituering av konferen
sen. 

Kl. 11-11.45 l. m. Missionens uppgifter förr 

och nu. Missionssekretcrare C. G. Lundin. 
Kl. 	 12-12.45 e. m. Rom och den evangeliska 

missionen. Docenten, teol. dr. G. W. Lin
deberg. 

Kl. 12.45-1 e. m. Bönestund. 
Kl. 2-4.30 e. m. Aktuella problem pa de sven

ska missionsfälten. 

l. Kina. Missionär Ric/c BjÖrkdall1. 
2. 	 Indien. Doktor Enok Hedberg. 

3. Afrika. :Missionär Nils Nilsson. 
4. Den muhammedanska världen. Docen

ten, teol. dr. G. W. Lindeberg. 

5. 	 Israelsmissionen. Missionssekl'etel'are 

Ludvig PIlilipsson. 

Belelkapcllcl. 

(Malmskillnad sgatan -18 D.) 
Kl. 	 8 e. m. i\-lissionsmöte. Inledning pastor Hj. 

Danielsson. Föredrag av missionär P. E. 
Fröberg och pastor Aron Andersson. Koll. 

Fredagen den 12 september. 
KL 10-10.45 f. m. Bibelstudium. Missionen och 

det enda nödvändiga. Missionsdirektor 
Gunnar Dahlquisl. 

Kl. 	 11-11.45 l. m. Kvinnan inför den nya ti 

den missionsländerna. fröken Anna 

Norborg. 
Kl. 	 12-12.45 e. m. Läkal'emissionen. Doktor 

f'. 	 Kugelberg. 
Kl. 12.45-1 e. m. Böne stund. 
1\1. 2-4 e. m. Huru stärka och vid ga missions

intresset bland vårt felk? Föredrag av 
missicnwirektor Nils Dahlberg. l:ttalan
den av pas tu I' J. Ongman, stadsfogde ]{. A. 

Rundbäck och fröken Mätla Josephson . 

Bclleh cm skyrkan. 

(Ja kob sbe rgsga tan 45.) 

Kl. 	 8 e. m. Inledning av pastor Joh. Hagner. 

Förcdr:1g av kontraktsprosten Oskar Ham

san och missionär Aug. Berg. Kollekt. 

Lördagen den 18 septernber_ 
Kl. 10 f. m. Utfiird till Birka för firandet av 

Ansgarsminnet. Högtidspredika n av kyrko
herde Filip Lundahl. 

Avslutning av missionsdirektor Erik Folke. 

http:12-12.45
http:11-11.45
http:10-10.45
http:12-12.45
http:11-11.45
http:10-10.45
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K. F. U. M. 
(B:rgerjarlsga tan 35.) 

Kl. 7.30 e. m. Gemensamt samkväm. 

Söndagen den 14 september. 
Kl. 	 11 f. m. Gudstjänster i de olika kyrkorna 

och predikolckalerna. Kollekter till för

mån för konferenskostnaderna. 

/mmanuelskyrkan. 

(Tulegatan 3.) 

Avslutningsmöte. 

lO. 	 6 e. m. Inledning av mi ssionsdirektor E. 

Folke. Avslutningspredikan av missions
för est~ndare J. Ny,.,!n. 

Korta anföranden av kyrkoherde Valdus 

Benglson, missionsförest ll ndare E. Levan

der, dr. J. Byström, missionsförest åndare 

Viktor Joilansson och pastor 1'h. A.rvids

son . Avslutning av pastor Aug. Rosen. 
Körsång. Kcllekt. 

Till konferensen väljas inga direkta ombud, 

utan v,n och en har rätt att anmäla sig som 

deltagare. Deltagareavgiften är fast ställd till 

4 );ronor. Anm älan om deltagande sker hos 

Konferen sbyrän , Betesdakyrkan, Floragatan 8, 
Stockh olm. A \'giften insändes tillsammans med 

anm älan eller erl ägges på Konferensbyrän. 

Dessutcm tillhandahållas dagkort till kr. 1: 

och sessionskort till 50 öre. Avgiften för ut

färden till Bir);a kommer senare att meddelas . 

Varje kursdeltagare erhåller jämte program

häfte med sånge r även det till konferensen 

utkommande numret av Svensk Mission stid

ökrift, vilket innehåller dels den senaste all 

männa sven sIw missionsstatistiken och dels en 

redogörelse för läget på de olika svenska mis

sicnsfälten. Dett a häfte giver s;!lunda en kon

cen trerad bild av hela det svenska missions

arbetets nuva rande läge och omfattning. 

Då Guds välsignelse är den förnäm sta för

utsättningen för konferensen, må det vara alla 

svenska mi ss ionsvänner angeläget a tt bedja 

Gud lå ta sin nåd vila över densamma. 

Stockholm i april 1930. 

S verska Mi .<.<ionsrådel. 

REDOVISNINGAR 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under juli 1930. 

10!12 . Drc f::-(~ ryus .A rbetsföl'enillg: '.0: Allmänna missionsmedel . 
JOO:). »OlliiIUIlU }) g'm .J. L., Sthlm ;j :" 

1001. Elltig\: avlidna ;\Ja titd u Gllst>l ">501l. l U!I'. F. 1\-1.. MörbY 2,;: 
(jn:::;J~HII, glll E. IL. 100: - lin).). l\aglilrps rn{g' Oj: 

1062. I(oH. pil ('Il mission .-.; ~lulld pil I{, F. 11196. K. E. II., Gbg- i st. f öl' btollllllor ]lå 
l : , 1(:~ l Ör l)lIl1d~:d ii.gc r pä SI,ng:) :10: - V. Wes ters- bår 111: 

11If;•. ;lG. B., ta('koCrer för Sa l.ldillll()Le l» 211: - 10!)8 . »A. A. J):II , 10U: -
IlIö,j. Il. F. :)n: - lU!I!) . A . o("h A . B., till vål' käre brod " r 

lCltifi. O. O .. Xorrl,ö1Jillg ;)0: '- V. Westc," winne . 1 T es,. 4:I:J-l~ JU : 

Iii"•. » .A_ lIni(' : ~ 20: - 1101. G. L .. OU'el'kuvcrt glit 11. B .. Jlov it 2;": 

10fi.,. ~L .J .. Norrköpillg' ;.jO: - 11112. .i\liss i oIlS\·äll ll c rna C. oeh A. J., 

lIIG!I. Ps. 72: 12, J~ I r,: -- g'lIl d:o rl: 
1071. 1:1' Ch arl otta J unas,o Jl S testam e ntc ]]0:3. » .JL'~U \'~ils i1-!II<) uC händ er n 10: 

gm :tI. S .. LelUllhutt 83: - 11 11•. )J.ll c r[' e ll~ tj O ll<..I(" :~ Jo: 
lO7Z. E. O., Frcd:-.hc rg-. ' .(' 11 Ijh' ll milt l l e~  1111.:•. Koll. "iLi fr iturtsm öte i :'\lude ll, gm 

h lofllJna 11 .. JuissiOllärsgrHV'-ll'lIa i A . K .. \" arg-ön Z5: 
Kina » 1.;: - lJUfi. H. o. O. P .. i st. föl' b lommo r ti ll 

lU7:3. :\l e ucl sk iinkl:l i s t. fiil' hlomnlOl' fru 'Mari a Hultkrautz' bår 10: 
\' id Xib OXt.' lq vis t s. IIlIsln'fan a, 1107. K. A . S., Sthlm :.11:
11. g-rn\"ning. ~!ln ~l. O. 11111 : - 1I0H. ;\. S .. L i:lx\' ik c lI ~.j : 

10'~. E ..1.. [\ ouen. t i tl .J. Aspberg' un · 11U9. Litltolltla v,i lt nc r i st. f ,il' b lommor 
d"rh:llt 100: .- på H. Bcrgtitlg's, V. Wcstcrs och 


i07.1. lC U" Brsmal'k. ;-.jl;lrh. · llll'd c l glll Est"r Bergs l,,\r 1:, : 

A. B .. Skl'il(' ft ea !l: IlG U10. D a v. Il' . 23. Ji: I 10: 

Hl7fi. G. o~h A. L.. d:" gm d:o l H: l:) 1111. K o ll ekt i .Rl'llnn~k\'J'k;l11. 1I o1sh\' 

lfli7. K. O. , d:o 1,( U1 d: o 5: - b rul1n, vid föredr;,g' av M. Berg . 

1117~. L. O., Sk e tld tcu . U:il lfi: :,ll liJlg l SD: ·fg 
1117~1. l):o » la c ko[J'l'l' pa Illin ;)()·år~d llg· )) 211: - llH . Ränt~l p {l G, o . A. S\'CIl ::;' ~()!I S fon u 37: 5. 
111 ~~. B. S ., J~.iiil'ki)h ,v :W: - lU :,. Värna IIl1;.t: RO: 
1I1~';1. Bl'åhn .Jun,glrui"i;l'clling' ;10(1: .- 1116. B. A., J I \'l,t landa 211fl : 
](1\01:';. G. S .. Habu. i "t. rör bl ommor v iJ 1117. N. A. P., V~irllalt1o :lO: - 

Verner West!!rs bill' :): - 1118. Kollekt r..utb erska missionsbuse t, 

lll~.~,. K. ;\1. L. 40: - Klintchalltll, "id Emm a And ors · 

1°,' !;. A ..T. , Köping ;-)0: - SOllS bt'!iök 20: 

lU87. F. G. D .. LunJsl:Jl'unn, »ett lörte åt 'rilhig~ till koJI. i 13ru 11 Ilsky r!..:"111 , 


H E> lT4?Il ») 	 50 Holsbybrun n , v id f öred rag- av M. 
JflR~. Koll. i .BarkerYll gm E. F .. Ang 2~ ~; B e)'gliug I: 

IfIS9. R (':jebiul'ag gill A. G. G., U:o JO 1J20. h'olt . i V ii n f 01'.' vid för edrag a v 

11190. »Herrens tionde » J50 kyrkoh. Obring-

IOOJ. K otl. i 'l'c niJult gm P. S. 16 3.; lJ21. K. G., Iugatorll 
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1122. Kin a l,rctscll, Gbg , lill Berla Flod  1007. i\L B.. Björnö. i s t. föl' kra ilS på 

bc !,!l's undcrh. 5U: - fru Maria Hultkl'un tz' bål' till d :o 10 : 


lJ2~ . N. S .. ~kellcft uå , till E. S.iiis tl·u m s 1100. Liba n ons miss ion' k['c ts, Gbg, f ör 
unuc rhiill lU: - evang. i }ioyang ;lj:l: 

1I2~. -d-n. i st. rör blommo r ti ll Vel'  l1l2. n. ;-.I .. Sii"jö. till gosse \'id Maria 
Jlel' \Vestt'rs bår 10 : - Pctt" l',sons bar nh. DI): 

1125. A. D., Krislu:tla, lill Millni c "ieh oI l1l3 . E. o. K E:s f uuelsed agsblomIDor 
kOlIS unue rll. .jO: - till Gerd a o. Oscar Carlen att an

112G. Otfcr ku vc rt 1. T. B., gill A . ,T., vändas eftpr ~ottrinnande ;;0: _.A lin gsås la: 1128. A. B., Skellertca , till lranna Wallg
1127. A. J., u:0, Eparb. 32: - till d :o :,11: 
112!). ~r. G., Tor. S 50 : - 1137. G. G.. l'lljJsala, till Maria Petters· 
1130. )lissionsslullu il. l\[ajbac kcu, 3:djn son till d:o ;'0 : 

Böndagen, gm E. A., Liiuua s ta 11H. II. o. H. B. , Grillby, i st. fiir blorn 
l io n 2.) : - IllO )' v id fru Maria Hultkrilnlz 

1131. S kiirstads Södra Yllg l.· o. Jungfru  bå l', ti ll ;\ral'ia Pett ' rssons barllh. l a: 
rören i ng 5~ : - 1145. Koll. vid 'leningclInötet till lIL 

1132. Niigl'a V älJllf':l" i ICutula . l \llll a, So l\icboh ons föl' bibel kurs lill bjiill'
fia. Elin. 1:s l,' ,· , Huth , J': ls a, Anu<1. fii1' d c huugrande 71: 
Elin, Axel, ,lada o. August. till 11.):3. Till ti c nlid l. i Puchow. i st . rör 
Vcruer \Vcsl t'r."" UlillllC, g lU M. L., blollilOor på Verller \\'es ters grav
Kumla 60: - rl' å ll rörii ldrar o(' h s.·.. s ko o , gm E . 

n33. H. L., SkellcCln", " ta"koffe l' '' , gm E., K u n d a 50 : -
S. N. :30: 

1134. T es tn llll; nlsmed c l fr. Auna .Tohaus- Kr. 3G : 
~ \.I II . Väruamo, glU .J. r. 8 l~! : 

11:'::1 , G. C. , Silvs:jö ] <1: Allmänna missionsmedel 4,69;: 99 
J]:1G. Kin u kr e lse ll. pp,,, la . spurb. Ii: 'n S. M. K: s pens ionsfond 50: 
11::". S. Ö ., t ill E sl l'l' Bergs lll inlle ] 1: Särskilda iindamål 836: 
11~! 1. Stora Bölö Arbcts r iir ll n. 

SUUlllt a linder juli månad 1930: Kr . 5,583: 99lJ.lU. OntiJflud. Gl cllllil inge lJt' iJ 2,1: 
1111. D :a, d:o L): 
1142. l' ., . jG: ~ :JOO :  ~ödh jä lpsmcilcI. 

On~~n l1HJ, '\: r ig-stad, 10 : -; En blomma P' ' ~ I,;. r11H. L. D., Järn-ii 3H : 
Ju'r \\' eslers g r i! V frå n en u Tlg d o J n~ vitn 2.j: - .1146. V. o. C. Th. E., K u m la. ell m in nes 
S"II/II/n kJ(>I /( l r 35 : '-' ,bl0Dl,na t ill \ ',, ['nor Weste r 30: . 

l J.17 . J. E. j) .. ~'lii " s l ll n :  Med lJarml lack till varje givare!
114 ' . H. S .. Mörsil .1: 
l H 9. » GU1! !)a r » 2U:  »Vi t.tl<·lw G ud, V U l' J[P r l'('~ J"s u Kr i" li F;, dct,
n"v. V. o. H. A .. Uru nf lo . i st . för blom ~ Il t id r ör (, er i " ra bÖ'l" "' '' K ol. I : :1. 

mo r pa l{arin A ll(lt-'rs8o ll s b~r 10: 
l l j l. » () n äm n Ll ~) ;:;:) : Redovisni ng över influtna ::;[\\' 01' till Miss ions 
11:12. D. 11. F' .. Cinncstml. skul'r!" [,'sL lllcdcl ]',n : -- hemmet i Duvbo. 
1154. V ishy J: CU1i i l' c!,-\ fj jl.'C' l1 iug 3. : 75 .'1 pri l- j u ui 1930.
1Ij:,. G. K., 13j ör k ii u)' 2:~: - f/l 1/fl t H /"(I: A])o t p ke t n ~[j Sf'Ii }) , G h~ , Jllcdk iu . 
1150. 'V. u . H. L .. KU lll la _on blo ,nl ' ''] pil yi-i n l u~l' i H j ijrl\cl' j' Ll gnl .A. K., ägg ; E, H - II Il ,

V e r uer \V c::-) t! ~ r :-; grn v .» ]0:  E . U-g hl ulll mnr t ill IH\sk : H. o . N. H .. kaif",
11:i7. Ps. ,H; : 10 ti l l ( ' . Dl'",,' nndorh. I l ~, kn lJl p!< t . saf t. m::l'I (] (' la d o. a po Js inC'l'; J. rr l! . 1UIJ:
ll.')~ . P •. lJ~ : j t ill ]l. lUld c "s ous d:o l OD : - ~., nC I'~ \· i [';:. I lo ta t is; L illlomta\'Ulluc r l lB, (' Ju.t l" · 

f.:l.l tcl·iv :.l l' n r v orjo veck a .
K 1'. 4, 097: 9~ 1(01.1(111 1: " iiun... r i )J jorl ecl g m hl. H. , 10:-; 

L l-[ - g-, LidilI g ii. t ;](' koHcr för .1 tt.:r v ullll cn h i.il S. M. K:s pensionsfond. 
1159. 2 ~lu)j. 3.): a Kr . .jO: - f\a. lno: - ; L. ~., öl hltn , ~j: - ; 1\ L l':. , V r igstatl, 


!O: - ; .\.. Tlt - ll, Ki " ,. ;J : - ; ;.;. A. P- Il , ",ir

Säl's kilda ändal1läl. namo, ;)\): - ; 1::. . \ .. H vd landa, till kurro ,' id 


10G3 . A. G., Sal ls .iöbu d 'II, till )[. Ring- • "" lIl ii tel , 2~: - ; A. G. , Duv bo, 10: - ; g å v o r "id 

bergs mii\s iouSVCl'Ii.S rl lulu;lo · GO: - a rsmiite l. 13: - ; Ka rr" pcngar vid " r ., m ;; tl'I· 


1070. P s . 7~: 12, 13 till .\ l m·ia l' c ttcr~son !1:1: 01,; Onii m nd ;;: .jO, gm D. J. W., Ban kcryd . 

a t t anv. eHo l' g-oll f . 20: - :" - ; t ill l': ·te r ilcl'g's m inn e fl' . E. B., K iillunge, 


10 O. lll.sa mlat ",i d lllinnesg udst,jällst i IU: - . 
lljö l'uÖ llli ss io llShus :l 17 C r l u [' fru .V ed varm t tack till -om'jc [jirare! 
Ma ria Hul t laantz föl' 13"rnl1elll' )iD o s ku iu akalla Blitt JU} lIl11 0(' 1:1 j n::r skall bÖIl
met i S i ll a ll :;0: - bura u e!ll. ,Ta g- s ka ll säga: ,Detta iiI' lHi l t folk. o> 

1081. J. H., F r ugön, till j'\[,wia Pettersson Uch dc l "kall svarll: . Hon en ,il' uli Jl Gud. » 
f ö r d:o 15: - Sak . 1:3 : 9. A U[ju st ueh A II[j1l .' t a lJCf',Q. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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och Exp. - Fdn mi!'.s ionäl·cl'I1a : »G ud s nnd har kommit till PinglU); »Frid för cder 
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