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P A S S lON O C H M I S S lON. 
Han skall bl iva överlämnad d l 

hedningarna och bliva begabbad 

och skymfad och bespo/l ad, och 

dc skola gissla H onom och döda 

H onom. Luk. 18 : 32, 33. 

Det finnes ett djupt samband mel
lan passion och .mission. 

M issio nens H erre s jälv m ås te myc
ket lida. 

Den lidande Frälsaren är passions
tidens medelpunkt. Han är ock mis
sionens A och O. Han är dess grund 
och grundläggare, dess drivkraft, 

Herre och mål. 
Hela missionshistorien är en Jesu 

lidandes frukt. Om icke Jesus hade 
lidit, så hade aldrig någon mission 
kommit till stånd . Men såsom kors
fäst har Han blivit missionens be
gynnare och fullbordare. Såsom smär
tornas man drager han hednafolken 
till sig. Han är missionens underbara 
dragnings- och samlingskraft. Evan
gelium c-m Hans lidande är missio
nens oförgängliga och oövervinnliga 
segerkraft. 

I samma mån som Kristus såsom 
korsfäst predikas för hedningarna i 
bön och tro, i Andens och kraftens 
bevisning, i s,~.mma mån går missio
nens verk framåt. Det kan då aldrig 
bli förgäves. 

Detta visar, ;trots skröplighet, bröd
raförsamlingens ' mission. 

I samma mån som missionärernas 
och hemförsamlingens basuner rö-

l 

rande den lidande Frälsaren giva ett 
ovisst eller rent av falskt ljud, i sam
ma mån går missionsverket tillbaka. 
Missionens livsblod bortflyter. Det 
tynar av och dör. 

Detta visar oss t . ex. den gamla ta
mulmissionens senare historia. 

Såsom korsfäst har Jesus ock blivit 

missionens mål. "Genom sitt kärleks
offer på korset har han erhållit rät
tighet till a lla jordens folk. » Att 
främja Hans ära, att samla folken in 
i Hans rike såsom lön för Hans smär
tor, se där missionens mål! Icke kul 
turell bildning, nej, omvändelse till 
J esus, som var korsfäst, är detta mål. 

Det är ett djupt samband mellan 
passion och mission. 

Missionsverket måste ock in i li
dandet, in under korsets regemente. 

Det måste gå fram i förnedrin gs
dräkt på jorden liksom dess Herre 
själv. Det måste bära Hans förakt 
och smälek, utstå hans bespottelse, 
och skymf. Det m åste lida förtal , 
motstånd, fiendskap och förföljelse 
såsom Han. 

Vissa tider ärc för missionsverket 
tydligare och svårare passionstider 
än andra. Men aldrig saknar det sitt 
lidande. Lidandet är alltid det äkta 
missionsverkets insegel. Vore det ett" 
sådant verk utan lidande, så vore det 
oäkta och icke fött ovanefter. 

Lidandet är saltet, som bevarar 
verket från förruttnelse. Lidandet är 
luttringselden, som rensar och fejar , 
men ock stärker och härdar . 

Det är ett djupt samband mellan 
passion och mission. 

Missionens tjänare och vänner 
måste dela lidandet med sin Herre 
och Hans verk. 

Han . tränger allt djupare in i Hans 
lidandes gemenskap, in i Hans lidan
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de kärlek, m i Hans sår, in i Hans 
blodiga försoning. 

Han inövas under sitt lidande allt 
mer i trohet mot missionens Herre. 

Han inövas att allt trognare umgås 

med honom i ordet, i bönen, i den 

Heliga Nattvarden. Han inövas att 
allt trognare mottaga av Honom: 
av Hans förlåtelse, Hans frid, Hans 
kraft och all annan Hans mångfal
diga nåd. Han inövas ock att allt 

beredvilligare, påpassligare och gla

dare skifta ut av sin Herres rikedom. 

L. M. E n g s t r ö m. 
(Ur Missionslidning för Finh1nd .) 

Bör missionsverksam het ut
övas under denna tid?'I

under de allra senaste ilren har ma n 
p,\ I1era orter lagt märke till ett stille
stånd i missionsverksamheten. Den ma
teria lism och njutningslystnad, det vinst
begär och överflöd, som efter världskriget 
bemäktigat sig Europas och Amerikas 
nationer, har iiven kommit många kristna 
:.I tt bli likgiltiga fÖl ' all kärleksverksam
het. Under de senaste åren har offen'iJ 
ligheten överallt avtagit: mindre medel 
hal' influtit för missionen och fäne per
soner ha iignat sig å t missionskallet. Och 
samtidigt har hos de icke-kristna folken 
vaknat ett kraftigt motstånd mot de euro
peiska statemas själviska diplomati, vil
ket även medfört gensträvighet mot den 
genom västerlandets förmedling införda 
kristendomen. Isynnerhet är detta för
hållandet i det största missionslandet, i 
Kina, där <.len väckta nationalkänslan i 
snart 10 år allt häftigare börjat sätta sig 
lill motvärn mot I,ristendomen, isynner
het mot ungdomens undervisning i kris

* Denna uppsats, som är skriven särsk·j]t 
med ta nke pa missionsvännerna i Finland, in
nehå ller så mänga även för oss värdefulla pa
minneiser, att vi tagit oss friheten inför~ den 
i "ål' tidning. 

tendom. Sålunda uppställde man ford
l'an, att i alla av missionen underhållna 
skolor skulle föreståndaren vara kines 
eller religionsundervisningen frivillig. Se
nare utgavs en förordning, att under de 
nio första skolåren simlJe icke religions
undenisning fil meddelas ens åt de elever 
som det önsl,ade. Ja, man förbjöd alla 
andaktsstunder inom skollol(alen, alla re
ligiösa bilder på väggarna och alla reli
giösa böckel' i skolbiblioteken. Med stöd 
härav h ,1 r man fÖI'söl,t att omöjliggöra 
missionens blomstrande skolverksarnhet, 
medels t vilken "/, miljon barn meddelades 
lIndervisning. 

Och jämsides me<.l <.Ietta medvetna mot
s tånd mot kristendomen ha dessutom 
hämmande inverkat inbördeskrigen och 
de rasande lwmmunistskarorna. På våren 
år 1927 måste tu sentals missionärer fly 
fr ,m sina missionsstationer, och långt 
ifrån alla ha ännu icke I,unnat återvända. 
En ny kommunistisk framstöt ål' 1930 har 
ilter åstadkommit avbräck i evangeliiför
I(unnelsen, ja den ha r till och med varit 
orsaken till att flera missionärer fängs
lats, och alt de månadtal fått försmäkta i 
rövarnas kulor i väntan på att lösen för 
dem skulle erläggas, ja, Hotals mord på 
missionärer ha ägt rum. Senaste vår mör
dades ju i landskapet Kianghsi även tre 
fins]wr, fröknarna ElIi Cajander, Edit Ing
man och Agnes Hedengren, vjJh Iiinge 
verkat där som missionärer. Och i no
vember voro flera av Finska Missionssäll
skapets missionärer i en sådan överhäng
ande fara, aH man hade allt skäl att fruk
ta, att även dc hade r åkat i de rasande 
soldathoparnas våld. 

Undel' dylika omständigheter uppst~lr 

lätt även hos en uppriktig missionsvän 
frågan: »Bör man alls i närvarande tid 
utöya missionsverksamhet?» Ar det icke 
ett trots, om man under en tid som denna 
utsänder nya missionärer till Kina? 

Härtill svara vi, att Kristi församling 
icke någonsin kan upphöra att missionera. 
Församlingen kan icke bliva vid liv utan 
missionsverksamhet. Ty kristendomens. 
väsen består däri, a tt Guds kärlek är ut-o 
gjuten i hjärtat och denna }(ärlek måste· 
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ge sig uttry<:k i kärlek till själar. Hedna
miss ionen beröva!' icl;e de behöyande i 
ege t land . någo t. Den har tvärtom varit 
en sporre, ja ofta en direkt initiativtagare 
tillsjömansmissionen och till inre mis
sonens olika verksamhetsgrenar, såsom en 
allmogeman i V[lrt land sade: »I-Iednamis
sionen är det jäsämne, som sätter de krist
na i gång i det gemensamm a arbe leU) Om 
därför dörrarna tillslutas till något om
l'ilde, så söker denna l,ärlek nya utlopp 
enligt Frälsarens ord: llNä r ma n förfölj er 
eder i en stad, flyn till en annan.» 

Men man bör icl(e förs];räckas för varje 
motstånd . Man bör icke hålla före, att 
Kinas nuvar ande tillstånd är ett tecken 
därpå, att arbetet nu bör inställas, utan 
tvärtom som ett tecken därp!l, att för 
Guds rikes utbreda nde där nu förefinnas 
stora möjlighete r, eftersom Herrens mot
s tånd are djävulen nu är så inigt syssel
satt med alt släcka Herrens eld och mot 
arbeta evangeliiförkunnelse. lvfånga tec
l,en tyda härpå. P~t många orter ha un
der senaste tid mäktiga väckelserö!'elser 
ägt rum, och åter p~t andra orter ha en
skilda personer vaknat upp till ett djupare 
~ndligt liv. Aven P ~I Pinska Missionssä ll
skapets arbetsfält har, oaktat alla yttl-e 
svårigheter, den Helige Andes förnyande 
verk förmärkts i de kristna, samt däl-i a lt 
hedningarnas hjärtan öppnats för att hö
ra och emottaga ordet. 

Oeh vi äro anbefallda att vara stånd
aktiga Jesu Kristi stridsmän, vilka icke 
lMa motgångarna och svårigheterna 
skrämma oss från att yerka H errens verk, 
medan dagen är. Om vi också nu icke 
kunna medelst skolorna leda barnen till 
f(ristus, så ha vi m ånga andra tillfällen 
att förkunnaevange!ium även för de unga. 
Sm~mingom skola väl förh å llandena i Ki
na stadga sig, så att vi - lil<som senas te 
vinter - kunna ostört färd as omkring 
i landsk8pet från by till by och från den 
en8 marlmadsplatsen till den andra. Her
rens ord är icke bundet. Men om vi räd
da draga oss tillbaka från krigsfronten, så 
~\r det även i det andliga kriget omöjligt 
att vinna seger. Av denna orsak utsän
dn just nu många missionssällskap nya 
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missionärer till Kina IÖI- att lära sig spni 
ket, för att de sedan må vara beredda att 
t,lga itu med arbetet, dft förh ~llla ndena 
i det inre av landet stadgat sig. 

Det som även mycke t bidragi t till aLt 
förminska missionsinlrcsset är de unga 
hednakristna församlingarnas självstän
dighetssträvanden. J\'lången tl'or, att d{1 i 
ett land grunda ts en kristlig församling 
och kyrl,an räknar någ r8 tusenl8l med
lemmar, de själva kunna clraga försorg 
om sitt bnds evangeli scl·jng. Dc ung'l. 
oerfarna infödda ledarna säga till missio
närerna såsom fordom Korah. Datan oeil 
Abiram: llV8rfÖI' upphöjen i eder sjäIYa 
över Herrens Iolk? Giv åt oss de penning
medel ni fått hån västerlandet, nog kun
na vi eder föru tan sköta om vår försam
lings angelägenheter .» 

Dy!il,a röster ha försports, men Gud 
vare lov, de äro svaga och ha blivit aIll 
färre. Allt tydliga l'e ha dc kinesiska, S~l
väl som de japanska kristliga ledarna el '
känt huru nödviindiga de utländsl,a mis
sionärerna äro, på samma gång som deSS,l 
p[t allt så tt försöka hos de infödda väcka 
nnsvarskänsla och leda dem till ett själv
ständigt arbete i fÖl-samlingen. Detta ~ir 

en helt naturlig sak, ty det fö rstår envar, 
a tt i ett land , där det finnes blolt en evan
gelisk kristen på 1,000 icke-kristna, finnes 
det mer än nog pla ts för alla Herrens 
vittnen. Om i någon stad en församling 
kommer själv ensam tillrätta, så finnes 
det e tt otal andra, där våra missio närer 
ha mer än · nog av arbetet. Och t. ex. i 
Afrika, där under regelbundna regnål' 
församlingarna själva betala alla infödda 
lärares löner, ha vi jus t till följd av för
samlingarnas tillväxt och u/veckling varit 
tvungna att ·öka de finska arbetskraJterna, 
på det att utvecklingen måtte ledas i rält 
ril<tning. 

Men, invänder man kanske, den nuva
rande ekonomika krisen gör dct kanske 
omöjligt att fortsätta arbetet p [t samma 
sätt som förut, innan förhållanden:'l för
bä tiras? 

Alla gåvo- och testamcntsll1edel, som 
år 1929 i Finland genom olika för eningal' 
inflöto föl' hedn amissionsvel'l,samh eten i 
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Afrika, Kina , Japan och Indien utgjorde 
tillsammans c. 6,500,000 mk. I sig självt 
iiI' ju detta elt rätt stort belopp , men blott 
en försvinnade liten del av det, som i vårt 
land slösas på överflöd och nöjesliv. I 
allt för allt utgör det blott 1 mk. 84 p. per 
innevånare, då missionsutgiftel'l1a i de 
andra nordiska länderna u[göra: i Norge 
15: 19, i Danmark 7: 42 och i Sverige 7: 35. 
Vi st~1 således i mycket efter dessa. Och 
det alt giva ät Herren h a l' ännu aldrig 
gjort någon fattig, utan lärt honom at t 
omsorgsfullt förvalta det honom anför
trodda timliga goda. 

Missionssä llskapens pekuniära sV[lrighc
tel' ha olla varit stora. Men alltid har 
dock influtit så mycket, att ma n rett sig. 
lXI Gud får välsigna sin församling med 
sin nåds rikedom, då upplåtes Hans folks 
hjärta och hand för dem, vilka icke ännu 
äro delaktiga av evangelium. 

Således kan man även nu utöva mis
sionsverksamhet. Och det böl' göras i 
större utsträckning och trognar e än förut. 
Hela världen är i ett sjudande tillstånd , 
både naturen och mä nniskovärlden. Den 
enda fasta tillflykten är urtidens Gud, s{\
som han uljpenbarat sig för oss i sin ende 
Son Jesus Kris tus. Och denna tillflykt 
står fast i tidens stormar, står fast i livet 
och döden. Evangelium är en Guds kraft 
till frälsning föl' var och en som tror. 
Huru skulle vi kunna undanhålla värl
dens folkslag denna underbara sanning? 

M. T. 
(Ur IVlissionstidning för Finland.) 

s. M. K:s Bibel- och Ungdomsveckor. 
Aven innevaJ'ande år hoppas vi att om 

Gud så vill få anordna tvenne Bibel- och 
Ungdomsveckor. Den första av dessa pla
neras att hållas i Ahus, där samling v. G. 
sker tisdagen den 23 juni och mötena se
dan pågå till och m ed söndagen den '28 
juni, 

Pu Sleninge hoppas vi få samlas tis

ulanför I<inas/ollel, Sleninge. 
Foto. G. Bö!liug. 

dagen den 21 juli och mötena där komma 
sedan v. G. att pågå t. o. m. den 26 ju/i. 

Närmare meddelanden komma att in
flyta, då förberedelserna tagit fastare for
mer, men redan nu ville vi påminna om 
dessa möten, inbjuda till dem och begära 
förbön. 

Kinalänkens syförening. 
Ki nal änkens syförening Stockholm 

samlas v. G. torsdagen den 16 april ld. 7 
e. m. på Svenska Jl!Iissionens i ICina Exp., 
Drottninggatan 55. Aven manliga lä nIw]' 
hälsas varmt välkomna! 

I allvarstider. 
Den skildring. som fortsätter j detta num

mer av vår tidning under rubriken »1 all
varstider», är en sammanfattning av bo
ken »ls thy God able?». Denna skildrar' 
de erfarenheter, som två missionärer till
hörande Kina Inlandsmissionen fingo göra 
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under 3 månaders fångenskap hos de röda. 
Fru Porteous, den ena av missionärerna, 
är, enligt vad som meddelats oss, född i 
Sverige, fastän hennes föräldrar emigre
l'a de till Amerika då hon var ett år gam
mal. Hennes namn som ogift var Forsberg. 

Hemkommande missionär. 
Enligt mottaget meddelande hoppas frö

ken lV1innie Nicholson kunna resa hem till 
Sverige för att vila med ångaren »Trien) , 
som beräknas avgå från Tientsin den l G 
maj oeh anlända till Genua den 5 juli. 

Vi uttala redan nu ett varmt välkom
men och tillönska en välsignelserik och 
god resa. 

Ett böneämne. 
Fröken Lisa Gustafson , som nyligen 

hemkommit från Kin a, vistas f. n. på Sjö
Gunnarsbo Sana torium, Åsunden. Må så
väl hon som fröken Estrid Sjöström, som 
ej heller är stark, i bön frambäras inför 
Nådens tron, att de båda om så är Guds 
vilja må återgivas till arbetet i Kina. 

Ny adress. 
Adressen till missionärsparet Oscar och 

Gerda earlen är Aspetorpsgatan 3, !V1arie
stad. Tel. 595. 

I allvarstider. 
(Efter »Is th)' God able? » av A. B. Lewis.) 

Il. 

ivlissionärerna föras bort. 

LälJge Hngo de tillfångatagna ej stanna 
l Yuanchow. Då de fördes bort och voro 
utanför staden blås tes en signal. Fångama 
ställdes upp vid den ailmänna begrav
ningsplatsen, bundna tillsammans med 
rep . Nära intill var en avdelning solda
ter, till synes färdiga till eld. Så fick man 
stå en lång stund, hel a tiden i väntan på 
slutet. Missionärernas vittnesbörd är, att 
Gud även under de förhåll andena gav frid 
oeh ro. Man hade endast en något nervös 
känsla, ungefär som öm man väntat på 
att få en tand utdragen eller som 0111 man 
var orolig för a tt ej hinna med ett tåg. 

Vandringen fortsatte emellertid. Många 
voro svi:Jrighetem3. De blevo genomvåta 
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i strömmar, som passel'ades, och l<läderna 
blevo sedan ej torra på fle ra ·dagar. Herr 
Porteous blev sjuk och hunde ej äta den 
kinesiska ma ten. Man ä mnade då taga 
fru P. med sig och lämna honom kvar, 
kanske döda honom. Fru P. vägrade emel
lertid att gå vidare. En so lda t gjorde sig 
då fäl'dig att slå henne, men en a nllan 
hindrade honom. De behövde ej skiljas, 
men helT P. blev under färden S~t l<r<1ft
lös, att han vid ett rastställe ej ens kun
de hålla j<oppc n, inneha llandc vatt e n , med 

vilJ;et h a n shtlle få stilla si n törst. En 
soldat Illflste hålla koppen ~l t honom. Vid 
uppbrott från viloplatser gick ofla en ma n 
bärande en bila fl'amför -dem, såsom skulle 
de halshuggas. Vid å tminstone ett till
fälle sade man till dem: »Utiänds](a djäv
lar! Vi stanna här i dag och i morgon. 
Om lösen för Eder ej är betald i morgon 
häll , skolen 1 dödas.» - Och änd;t voro 
de genom Guds nåd vid gott mod. De 
påminde varandra om Guds löften , predi
kade för' soldaterna och sjöngo ofta: 

»Det finns en port som öppen st[lr 

till Kristi ni:Jderike, 

och från hans J,ors ett budskap gi'tr 

om kärlek utan like. 

0, djup av nåd, min Gud, hos dig, 

att porten öppen står för mig, för mig, 


för mi g 
står öppen ock för mig.» 

Det val' som om pärleporten stått öp
pen, och som om härligheten därinnan
för kasta t sin strålglans på vä gen , som 
de hade alt vandra. 

Räddningsförsök. 

Budskapet om tillfångatagandet hade 
spritt sig över sLora delar av världen, 
och många bådo till Gud om befrielse. De 
som lmnde arbeta för detta mål gjorde 
så med iver. Särsl;ilt ya r clet tre kristna 
kineser, som i detta arbete visade syn
nerligen uthålligt och berömvärt hFiltc
mod. Kina Inlandsmissionen l,unde ej be
tala de 60,000 dollars, vilka begärdes såsom 
lösen. De härför erforderliga medlen sal,
nades, och även om de l,unnat insamlas, 
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hade det utan tvivel varit långt ifrån väl
betänkt att betala ut dem. I så fall skulle 
ju de övriga missionärernas fara bli så 
mycket större. ty om en så stor summa 
utbetalades för dessa, sl,ulle säkerligen 
andra snart tagas och begäret efter höga 
lösesummor växa. Vad som kunde gö
ras var blott att försöka forsla fram till 
högkvarteret det lilla, som privat kunnat 
insamlas, och f. Ö. underhandla. 

Upprepade gånger måste livsfarliga re
Sor göras. Dct gällde att taga sig fram 
genom regeringstruppernas linjer såväl 
som genom de röda truppernas, och detta 
betydde, att man blev tagen såsom spion 
av båda dessa armeer. Dessa förklarade, 
alt man ej hade tid att spilla genom tal 
oeh undersökning, att man hellre sköt 
tusentals oskyldiga än lät en enda skyldig 
slippa undan. Det gällde också att resa 
lItan att veta vart färden skulle ställas, 
ty anneerna vara på marsch och hög
l,varteret än här, än där. Men under allt 
höll man ut och avgav vittnesbördet: 
Herrens glädje har fyllt mitt hjärta, och 
hans närvaro har varit så verklig, att 
jag knappast kunnat tänka mig farorna 
såsom verkliga. 

Första resan var fåfäng. Man fann ej 
högl,varteret. Andra resan var också i 
stort förgäves . Man nådde visserligell 
fram till högkvarteret, man försökte att 
underhandla med de olika ledarna en 
och en, men allt var förgäves. Det enda 
man kunde lista ut var, att de pöda vara 
i stort behov av medicin och följaktligen 
sl(U!1e sätta stort värde på om sådan kun
de föras till dem. 

På tredje resan medfördes 1,800 dollar 
samt 6 mansbördor medicin. Det var ett 
V~lgslycke att föra denna dyrbara last ge
nom rövarhorderna , genom kulregn o. s. 
v. men man lyckades. De rödas general 
blev även han förvånad och frågade: Hu
ru har ni kunnat komma igenom? Sva
ret ljöd: Herren vår Gud hal' varit Yårt 
beskydd. 

Generalen blev förtjust åt att få så myc
],et medicin. Han hade nämligen hundra
tals nyligen sårade soldater i sin arme, 
-och ansåg därför medicinen värd tusen~ 
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tals dollar, ja , vara nästan ovärderlig. 
Men då de endast hade med 1,800 dollar 
i kontanter, förklarades ändå detta yara 
otillräckligt. Två dagars övertalningsför
söl, vara förgäves. På morgonen den 
tredje dagen stod armen marschfärdig. 
Läraren Chen, en av de kristna kineser
na , var då djärv nog att träda fram inför 
generalen samt säga: »General! j'lm skall 
det bli med frigivningsordern ? Vi ha sa tt 
våra liv på spel för att lön) till Er me
dicinen. Generalen har sagt sig vara 
tacksam därför. Skola vi då sändas till
baka med tomma händer? Och missionä
rE' rnas vänner, som gjort allt vad dc 
kunnat för att samla pengar och skaffa 
medicin, vad skal! jag säga till dem? 
Kan ej generalen visa barmhärtighet?» 
- Generalen betänkte sig ett ögonblid, 
fr ågade sedan: Hal' ni något papper? -
Chen drog genast f1'am anteckningsbol; 
samt penna , och generalen skrev ut en 
order om frigivning samt stämplade den 
med sin stämpel. - Att glädjen blev stor, 
då Chen lyckligt [I terkom med det dyr
bara dokumentet behövel' ej sägas, mcn 
den förbyttes snart i missräkning. 

På farofyllda vägar gick färden dit där 
missionärerna höllos i fångenskap. Man 
kom fram, men myndigheterna där väg
rade åtlyda generalens order. övel'tal
ningsförsök i 5 dagar ledde ej till något 
resultat. Man måste återvända utan mi s
sionärerna. Den enda vinsten med resan 
var, att man ficl, visshet om, att missio
näl'sparet Porteous ännu 'var vid liv. 
Hemfärden måste ha varit vemodsmät
tad. Den val' ock farlig. Budbärarn:} to
gas som spioner och vara nära döden , 
men komma liter från sin resa med livet 
i beMI!. 

I fångenskapen. 

Låt oss nu göra en påhälsning hos de 
fångna. Deras fångenskap hade varat 
över två månader. På 7 veckor hade de 
ej fått något brev eller någon undcnät
telse från sina vänner. Då kom ett brey. 
Huru stor blev ej glädjen, då man först 
läste om alt fröken Gemmel var i sä
kerhet , och att de hade vänner så nära. 
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som visat sådan t hjiiltemocl. :Men hurll 
stor blev ej besvikelsen, då brevet i fort
sättningen meddelade, att resan var fÖT

gäves, att man ej ens fick se missionärer
na före ~terresan. Därtill kom oro 
för dessa vänners farofyllda återresa och 
för vännerna , som skulle bli besvikna, d~l 

budbärarna kommo åter utan de fångnn 
missionärerna. 

De följande 4 veelwrna voro outsägligt 
svåra. Man hotade med tortyr, sade att 
mlsslonärerna sl{l.1lJe dödas )}eftel' fru
kost», »i kväll», »i morgon bittida» o. s. v. 
eller med att mannen skulle dödas oeh 
hustrun låsas fast i kedjor. Det var 
ibland som Frälsarens välkomstleende re
dan lcunde skönjas. Ett litet barn kom en 
dag bel<ymrat sägande: I dag komma ni 
att få det biltert (svårt). De fr ågade : Hu
ru då? - Svaret blev: De skola döda Er 
i dag. - En dag föll fru P. riktigt sam
ma n, l,unde ej annat än storgr il ta. Först 
sedan hennes mal<e påmint henne om en 
hel del trösterika bibelord, l;unde, hon 
lugna sig något. 

Mera behöver nog ej sägas för alt vi 
skola lcunna ana något huru det var i 
fångenskapen vid denna tid. Men just då 
började Gud påminna sina tjänare om att 
han kunde l{rossa järnmurar och bryta 
sönder kopparportar. Räddningens timma 
närmade sig också. 

Räddningen. 

Ett nytt bud sändes till generalen, som 
utskrivit frigivningsordern. Budet hade 
lJ1ed den förra ordern, samt anhöll om en 
ny, mera utförlig. Ater var det läraren 
Chen som var villig våga Ii vet oeh giva 
s ig ut på en äventyrlig färd. Han n~ldde 

liven denna gång m~llet till generalens 
s tora förvåning. Generalen ansågs vara 
ateist, men nu utbrast h an: Jag tror ver],
ligen att er Gud varit ert beskydd. An
nars skulle ni ej ha kunnat taga er fram 
hit. 

Generalen sb-ev godhetsfullt elt nylt 
brev till de myndigheter, åt vilka han an
förtrott missionär och fru Porleous. Han 
meddelade, att han förvissat sig om , att 
missionärerna ej hade mera pengar, och 
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alt det alltså var resultatlöst all fortsätta 
med att begära högre belopp som lösen 
o. s. v. samt anhöll. att de nu utan ytter
ligare dröjsmM skulle frigiva missionä
rel'l1a. Samtidigt som detta nya brev 
överlämnades till läraren Chen gavs 
emellertid också allvarliga förmaningar 
nit ej längre fortsätta med att riskera li
vet för utlänningarnas sl,ulJ. Han till
fr;lgades, varför han gjorde det oeh sva
l'arJc, att det var emedan han älsl<ade 
mISSIOnärerna . Det var anledningen till 
att han gång på gång vågade försöket att 
laga sig igenom de rödas stl'idslinjer S~I

väl som regeringslruppernas. 

Myndigheterna , som höllo missionärer
na fångna, vägrade först ii n en gång all 
eHerkomma generalens önskan. Efter pri
vata samtal med de ledande, under vilka 
samtal risken av att såra generalen med 
ctt nytt avslag framhölls, lyckades Chen 
emellerlid förmå dem alt besluta om mb
sionärernas frigivning. Samtidigt medde
lade dock dessa myndigheter, alt om mis
sionärerna mördades efler frigivningen, 
skulle ingen slällas till ansvar därför! . 

Missionärerna voro ocl<så för klena al t 
gå till fots. Bärslolar funnos, men de rö
da myndigheterna förklarade, att det val' 
orätt alt somliga människor skulle bära 
::lI1dra. Detta var ej i överensstämmelse 
med principen om jämJil,het. Följaktligen 
finge bärstolar ej användas. 

Läraren Chen genmälde, att detta val ' 
gott och väl , om det var [råga om friSka 
personer, som orkade gå. Det gick emel
lertid ej att tillämpa detta på sjul<a. Hm'u 
skulle t. ex. livsfarligt sårade soldater i 
de rödas arme lmnna räddas, om ingcn 
fick ' bära dem från slagfältet? - Man er
kände det berättigade i detta påstående, 
meu viigracle giva de sjuka missionärerna 
tillåtelse att färdas i bärstol. Herr Chen 
tog då ett mycket djärvt steg. Pö passet 
eller frigivningssedeln sIn-ev han själv el t 
tillägg, i vilket meddelades, att missionä· 
rcrna på grund :w sin klenhet erh i\llit till
UHelse färdas i bä rstol. Så r äckte han 
papperet till sovjetstyrelsens ordförande 
oeh bad honom småleende vara vänlig 
unclel'lcckna och stiiITJpla tilliigget! Den 
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mycket förvanade ordföranden skl·attade 
och ryckte p i'! skuldrorna, men gjorde så
som han blivit ombedd att göra. -

Unde!' färden diirirr ~lll kommo fler:1 
gånger personer med avsil,t alt döda, 
fastän Gud förhindrade deras onda an
slag. Ibland skedde detta genom att herr 
Porteous fångade deras intresse med sin 
ritlwnst. Han salt och ritade av det ena 
djuret efter det andra på små pappers
ark samt gav dem, som kommit fÖl· att 
döda. Sä höll hall P~I till sena kvällen, 
då de beslöto att uppskjula dödandet till 
nästa morgon. Och n~ir oe da kom mo 
åter hade missionårerna redan rest! 

Så blevo de da räddade de sista dagar
na av juni 1930 efter 3 månaders svår 
H\I1genskap. De voro svaga och kl'afllösa 
samt måste därför l·esa till England rör 
en tids vila. Redan i höst, 1931, ämna de 
emellertid återvända till sitt arbete i Ki
na , till striden och lidandet där. 

Varför? 

Inför denna livsbild kan man näppeli
gen undertrycbl fr~lgan: Varför? - \'ar
för till~it Gud delta alt ske? 

De SOlT! genomgall dessa sV[lra erfaren
heter ha givit ett svar Jl.l denna fdga . 
De mena, att läget i den provinsen, dill' 
de röda fatt särskilt insteg, val· S{I kri
tiskt, att Gud miisIe lMa della ske för att 
väcka sitt folk till förbön för den lands
ändan . De fingo odså erfara förbönens 
makt. - Ett annat svar är väl, att detta 
sl<edde på det att evangelium skulle för
I,unnas oeh Guds namn bliva förhärligat. 
Guds namn blev ock förhärligat. Uppre
pacle gånger yttrade de rödas ledare: 
Tänk om vi hade den andan inom den 
revolutionära armen! - Läraren eben 
visar genom sitt exempel h uru Gud ha
de en annan avsil<t med denna nöd. ehen 
fördes nämligen genom nöden nörmore 
Gud och erfor kallelse till ful/orc över/d
lelse åt honom. 

Före herr och fru Porteous' avresa till 
hemlandet kom han och berättade, alt 
han bestämt överlämnat sig ilt Gud såsom 
heloffer och had missionär P. Iiiggå hän

derna P~I hans huvud och J~edja för h o
nom. - Sl;\.llle vi ej IMa den bilden stan
na kvar i viirt medvetande, bilden aven 
ung I,ines knäböjande i bön och med den 
missionäl·, som han genom u th ~llligt hjäl
temod fått vara med om alt rädda, med 
händerna på den unge kinesens huvud , 
nedbedjande Guds välsignelse över ho
nom, avsldljanc\e honom till helig tjiinst. 
Och sl;ulle ej den bilden kunna blh·8 cn 
kallelse även till oss? Är det ej en upp
maning: »Tagen , 'äI i akt vart lägligt lill
fiille, ty tiden härefter är ond!» - »Lid 
även du s~lsom en god Jesu, Kristi stdds
man!» 

Från Ishih. 
(Utdrag ur brev.) 

Vi hava haft en prövosam tid i vinter, 
däriöl' alt vi ringo :3,000 soldater inkvar
terade här. Först dagarna fÖl'e jul ];011)

mo 2,OrX), SOUl voro ganska svflra och mor
ska da de koml1lo.' De togo ifrån oss 
alla jord tegel, som vi skulle ha till hyg
get i V:ll'. (I'l"Ien det hal' vi sedan fatt be
talt fÖl' fl·ån l'ådhuset här istackn). D rl 
de S{lgO, att vi ej gjorde nflgot motsti"ll1(l. 
blevo de emellertid stl hyggliga. OcH ge 
nom vår bre äldste I1ai, som ständigt 
verkade bland befälet, fingo vi (km lill 
v;'lra vänne!". 

Den :Indra sändningen på 1,000 vor O 

ej hellel· så snälla, togo gem1st dl·a t \" ~l 

skolor i cesiltning oeh g[lvo intry k ;IV ntt 
vara röv}\resolclateI'. Kl. 11 på sönd;lg,
förmiddagen, (1 fl jag just lJörjat lll ,in U~ISS 

Illed kvinnorna, kom Axel och sade. alt 
vi mllste rymma ul systl·;trna~: g:'lnl rör 
officeren , en n~lgra och 20 tirs ung man. 
Han var ieke en gotl man, ulan han gav 

. oss många ledsamma erfarenheler. 
Axel skrev till Carl Blom, som gick IIPP 

til1del·~s chef, som ännu bodde kvar j 

Yuncheng. Denne utfärdade befallning 
om att skolorna sIntlIe utrymmas stl fort 
som möjligt. Som vi voro guda viillllCI· 

med befälet här, gjorde de sitt bästa !l It 



82 S I N I M S L A N D. 10 april 1931 

Missionär Hahne och inhemska {örsamlingsledare i lshih. 

hjälpa oss. Inom 14 dagar efter de tagit 
flickskolan från oss, voro de åtel' utflyll:l-

Två gamla kristna makar från lshih. 
Foto. Lisa ·Gustafsson. 

de därifrån. Men så måste vi visa v:'tr 
taåsamhet mot befälet, som gripit sig all 

med utrymmandet, och hade en tebjud
ning för dessa som hjälpt oss. 

De vara bjudna till Id. 2, inalles 8 offi
cerare, men endast 6 I(l\nde IWfl1ma. Som 
det bara var officerare, tyckte vi att Axel 
och Hai skulle ldara upp värdskapet, sä 
alt jag ej skulle behöva val'a med. Mcn 
sä föll det gencral Liu in att taga sin mor, 
husll'U och daller med, så i en hast bytte 
jag kläder och tog emot de höga gäster
na. Saken var den, att generalen hade 
lagit sig en bihustru under tiden hans fa
milj varit borta från honom det sista året. 
Modern och hustrun blevo utom sig av 
sorg, och modern var så ond på sin SOIl , 

generalen, och sade, att han »borde ([ij» , 

emedan han satt en sådan skamfläck p:'i. 
deras goda namn och rykte. 

Sedan bådo hans l(amrater modern all 
ej lägga det på hjärtat, och så småning
om lugnade modern sig. Nu ville han ge 
dem litet förströelse och tog dem så med 
hit. Hans hustru var en älsklig kvinna, ell 
pånyttfödd kristen, och hon talade meö 
s" dan hänförelse och gUidje om sin Priil
sare. »Jag älskar att vittna om Jesus» sa
de hon, »och skulle önska, att jag hmde 
[6 vara ute och göra Jesus känd. Mina 
fö.räldrar och syskon äro p{\ Herren sant 
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troende och i sådan miljö har jag blivit 
fostrad». 

Det hela avlöpte väl. Jag hade gjort i 
ordning ett fint teborel med flera slags 
tartor och tebröd, och de läto sig väl sma 
ka. Det var förutom de tre damerna 2 
generaler, 3 kaptener och en rådgivare, 
som kunde tala engelska. 

Efter ted rickningen sjöngs en sång, där
p t\ hade Axel en kort bibelläsning, och 
läraren Hai ledde i bön. Axel hade' tidi
ga r e bett general Liu, att han skulle vara 
sniill se till a tt soldaterna buro tillbaka 
alla saker de tagit med sig, då de utrym
de skolan. Och en ;!.) timme eHer det 
gästerna lämnat oss, voro alla sakerna 
tillbaka i flickskolan igen. Officerarna 
komma flitigt till möten;} och på sist;} ti
den även soldaterna. Fle i·a av dem äro 
troende, men åter andi·a veta nog ej om 
någon omvändelse. De äro a ll a av Feng
Y-hsiangs f. el. soldater. Nästan alla ha
va ficktestamenten. Somliga hava få tt dem 
här av Axel. 

Anna Hahne. 

Från de utresande. 
Röda havet den 15 mars 1931. 

Kära missionsvänner! 

På väg till Kina igen ville vi sända en 
hälsning och ett varmt tack till alla de 
kära. vi mött under vistelsen hemma i 
Sverige och som följt oss och missions
arbetet i övrigt med sina förböner. Gud 
välsigne Eder rikligen till fortsatt verk 
för honom, den korsfäste och uppståndne 
frälsaren, som vi - »genom Eder förbön» 
- få vittna Om i det stora Mittens rike. 

Vår resa har hittills e j varit så lätt. Sjö
sjuka och förl{ylning ha följt oss ända från 
färjan Trälleborg-Sassnitz, över kontinen
ten via Tyskland och Schweiz till Genua 
samt på båten över Medelhavet och här 
i Röda havet. Den häftiga övergången i 
vänne från fryspunkten i Italien och på 
några dagar till + 30 grader Celsius har 
ej varit lätt för vK\ra små. I dag fingo vi 
dock en härlig sydlig bris, som gjort da
gen till den skönasle P ~\ resan. Ända till i 
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går hade barnen feber av hettan genom 
Röda havet, där vi nu befunnit oss i fyra 
dagar. (Man tänker sig ej gärna att Rödf.l 
havet är så stort. Under dessa dagar ha 
vi ej en enda gång sett land. Det är som 
att fara fram på ett av ·de större haven.) 
l natt nå vi Djibouti, en av jordens allra 
hetaste pla tser. Medeltemperaturen för 
året är 30,2 gr. C. Djibouti är en hamn
stad för Abessinien. 

I dag på fm. var gudstjänst anordnad. 
En tysk och en engclsl, missionär talade 
på r esp. tyska och engelska. Vi utgöra en 
stor skara missionärer, bland dem tolv 
skandinaver, sex tyskar och en engelsman. 
En grupp katoliker följa med båten. Det 
var en rätt egendomlig syn, en dag jag 
kom upp på ak terdä ck De protestantiska 
missionärerna sutto i en s tor krets, läste, 
skrevo och sjöngo andliga sånger, medan 
de manliga ka tolska missionärerna slagi t 
sig ned kring flera bord, ivrigt upptagna 
av a lt spela kort och röka. Två francis
kanermunkar (»fattigmunkar» kallades dc 
förr i världen) resa i första klass men 
komma gärna över till sina ämbetsbröder 
här på »medelklass» för ett spelparti. 1)·e 
nunnor sit ta tysta i ett hörn på däck och 
läsa i bönboken. - I går fann jag min 
pojke Sten i färd med att förnöja de påv
liga genom att kasta sandpåsar mot ett 
uppritat mål. Ibland råkade han i stället 
träffa någon av prelaterna, som hjärtligt 
skrattade åt hans tilltag. Kanske var det 
ett varsel om kommande fäktningar mot 
Romarkyrkan. 

Må Gud välsigna oss aIla a tt vi må bed
ja, kämpa och vinna seger! 

Edra tillgivna i Guds tjänst 
Carola och Morris Bergling. 

"Tag det med dig hem I" 
- Ah, tag det med dig hem, min l{ä;·c 

man' sade fru Nord, halvt leende och 
halvt allvarlig till sin man. 

- Vilket? frågade mannen i. det han 
vånde sig om mot sin hustru. 
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Fru NOl·ds yltrande l,om som en plöts
lig ingivelse, och nu förargade det henne 
nästan att det blivit uttalat. 

- Vill<et? Vad menar du? fr [tgade hen
nes man åter, jag föt·står dig inte. 

- Det leende du nyss visade mot hr 
Erihson, då du besvarade hans fr tlga. 

Hr Nord vände tanldull sitt ansil,tc 
bort fr än sin hustru, och de fortsatte vä
gen hem ~lt under tystnad. De hade varit 
oeh köpt några sm~lsaker. Intet leende 
upplyste nu hans a n s il,tc, som i s tä ll e t bar 

elt mycket allvarligt uttryck Hans hust
nls anmärlming l<om så överraskande, och 
rast den uttalades med vänlighet, skorra
de den dock i hans öron. 

- Ack, om jag aldrig hade sagt de där 
orden, tiinl<te fru Nord . Min mans ansil,
le är nästan mörl<are nu, och dock var 
tlet mörl<t nog förut. Varför l,an han inte 
kasta alla tankat' och bekymmer ang~\cn
de sina affärer på Herren och :Her visa 
oss det gamla, glad a leendet där hemma? 
.Iag trodde, att han glömt att le, men ny,;s 
såg jag ju att han ännu kan det, bara han 
rörsöker. Varför försöker han inte där 
hemma? 

- Varför skall jag le dä r hemma? fr;]
gade m annen plötsligt. 

- Det skulle värma och upplysa hela 
Y ~Il· t hem, svarade h ans hustru med skäl
vande stä mma. 

- Det är inte lätt, Karin, att ha ett le
ende ansilde, när tankarna äro upptag
JUl av affärer. 

- För e tt ögonblic], sedan tycktes det 
inte kräva så stor ansträngning, sade fru 
Nord , i det hon stIg p tl sin man med et t 
leende. 

- Men du, kära Karin, gör dig !il,a 
skyldig till ett allvarligt ansikte i hem
met, sade mannen i vänlig ton. 

- Ja, men det beror oftare än du tror 
på, att du själv är så allvarlig; mitt an
s il<le avspeglar ditt, svarade fru Nord. 

- Ar du säker på det, Karin? 
- Fulllwmligt säker. Du ä r hemmets 

solsken eller skugga. Le mot mig och 
barnen, tala vänliga ord , sök att sätta dig 
in i våra intressen, och det skall inte fin
nas ett Jycldigare hem än vårt. En skugga 

övet' ditt ansiJde tl·yc!,er på mitt sinne, 
och det är p A samma sätt med barnen . 

- .J ag är glad att du sä f1er mig det . b ' 
I(ann, sade ma nnen , -dll borde bara ha 
sagt mig det förr. Jag ser nu och för
slår hur .iag burit mig :'11 - mina leell
den och vänliga ord har jag offra t på 
andra människor, s~ldana som aldrif1 h ft l. b 
l tt av mig eller intresserat sig för mitt 
vä l , men min bel<ymrade och allvarli/?: ::l 
blick hal· jag gömt till mina l<ära i he~
met, so m jag vaJ·je da g borde visa l, i; J. 
lek och h iinsyn. 

De båda ma ka t·na voro nu hemma. D~ 
stodo stilla ett ögonblick ~tanför, innan dc 
gingo in , men så snart hr Nord trädde 
över tröskeln, märkte han, hur den van
liga dystra stämningen ville bemäktiga sig 
honom. Det glada leendet och det intresse, 
som han visade andra lltanlör hemmet 
var nu borta och hade givit rum lör et~ 
möI"lil allvar. Det hade blivit hans vana 
aLt, när dagens arhete var slut , sj unka 
ned i elt tillstllnd ay tungsinne. I-Ian Iii t 
sina tanl<ar tumla om med missräkning
arna under dage ns lopp, eller också tänk
te han med tvivel och oro på morgonda
gen , ty de t ljusa hoppet för framtiden ha
de nästan svil,it honom. Därför hade h ,1 n 
intet leende till övers för de sina. 

- Tag de t med dig hem, visl,ade hans 
hustru, innan barnen komma! 

Uppmaningen kom i rätt tid. 
- Tack, Karin , för p ~\minnelsen; jag 

sl,all inte glömma den , svarade hr Nord . 
Han glömde den h eller inte utan r iit

ta de sig efter den , och till stor överrask
ning för Jenny, John och Mary mötte h3 ;1 
dem med ett nytt ansikte, ett ljust, kä r
lcJ,stullt leend e. Med vänlig stämma Id,
gnde han dem angående åtskilliga saker. 
Det var alldeles ovän tat, men barnen vo
ro icl,e sena a tt berä tta och begagna sig 
::lv faderns vänlighet. Alla tre slöto sig till 
honom, och var och en sökte visa hur 
mycket de höllo av honom . 

Då fru Nord, efter att ha ldätt om sig, 
trädde in i rummet, såg hon d en lilla 
gruppen. Hennes man förstod så gott va d 
hennes blick innehöll och hennes hjär ta 
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gav elt varmt svar P;1 det leendet, med 
vilket han mötte h ennes blicle 

- Gyllene äpplen i silversl,ålal' äro ord , 
so m talas i rättan tid (Ol·dspr. 25: 11), sa
de hr Nord till si n hustru. 

- Vad menar du, pappa? fr~lgade Ma
ry, i det hon förvånat s~g på sin fa der. 

- Din mor för star det, svarade fadern. 
Yi h a orsak att vara lyckliga, vi som ha 
lre goda och kä rl eksfulla barn. 

- Giv nu inte bort alla dina leenden 
till andra människol', bad fru Nord niis ta 
morgon, dä hen nes man stod färdig a lt 
gi'l, utan göm några av de varmaste och 
kl araste, tills du kommer hem! 

Han l,ysste henne till avsl, ed och glöm
<Je icke hennes ord. Den aftonen och alla 
de följande var han orsaken till att hans 
hem var Mcle ljusare och lycldigal·e. 

(Ur Göteborgs \"edwtidll.) . 

Blott en kort liten tid. 
P ~t ett torg i Tyskland sa tt ål' ef ter il r 

en ga mmal kvinna och sålde frukt . Sta
dens borgmästare, vilkens morgonprom e
nad å ter och il ter förde honom förbi 
denna plats, hade många gånger fönå
nat sig över den gamla kvinnans strålan
de ansil,te. En kall vinterdag verl, ade 
hennes soliga leende siirskilt tilldragande 
på honom. Ovillkorligt stannade han och 
utbras t: 

»De l måtte va l'a bra tråkig t att behöva 
sitta här und el' de kalla dagarna.» 

»De J, alla da garna vara blott en kort 
liten tid», svarade den gamla vänligt oeh 
såg med en strålande blick upp på den 
tala nd e. 

»Ja, men efter vintern kommer somma
I'en med sina heta, dammiga dagar», fort, 
sa tte borgmästaren för att visa sitt delta
gande. 

»Också de dagarna vara blott en kort 
liten tid », svarade den gamla med djup 
övertygelse. 

»Men vad säger ni då om alla de många 
veekor och dagar, då ni binske måste 
plågas av gikt och andra krämpor? Ty 

L 1\ N D. 

sådant [år ni nog känna ay, när ni m~lsle 

sitta ute i alla slags väder.» 
»Ja», nickade den ga mla I,vinnan , »men 

också de dagarna vara blott en kort lil en 
tid .» 

»Och sedan?» utbr as t borgmästaren ic!,e 
utan en viss ot~i1ighet. 

»Jo, sedan kommer den vila , som s t~ll' 

Guds foll, åten), utbra s t den gamla med 
ett lyckligt leende. »Då li gga kyla och 
hetta, möda, nöd och sjukdom bakom 
Guds rolk. D e t gäller därför a tt hiiIIa ut 
denna korta lill a tid .» 

»,Ja, ni har rätb), syal'ade borgmästa
ren, »men iir ni då så alldeles säker på 
a tt n i tillh ör Guds fo lk ?» 

»Det är jag», svarade den gamla med 
fasthet i stämman, ty Guds ord säger: 
'frukta icke! Jag h ll r fö rlossat di g; jag 
har kalla t dig vid namn, du ä r min.' Guds 
Ande vittn ar ock med min ande, att jag 
ä r ett Guds bam .» 

»Ni är verkligen avundsvärd», suckacle 
borgmästaren. »En sådan visshet h a alla 
mina studier icke l{Unnat giva mi g." 

»Det förstår jag», inföll den ga mla, »ty 
en sådan förvissning Hu' man blott ge nom 
den Heliga skrifL" 

»,Jag vet vad jag vill göra», utbrast 
borgmästaren. »Jag skall börja att läsa 
Bibeln och se, vad jag ka n finna i den.» 

)>Ja, gör det, herr borgmästare, och 
glöm det inte», tillade den gamla med 
stort allVal" och en farvälsnicl" »ty kan
sl,e också ni har blott · en kort /i/ en tid 
igen.» 

(Ur Sanningsvittnet.) 

INFöR IWRSET PÅ GOLGATIi . 

Hjälp, Jesus , mig min syndaskuld be/änka, 
som dig i dödens nöd så kunde sänka, 
dd du dill eget liv ej ville skona 

all mig försona . 

Från himlars höjd du nedsleg hit /iII 
jorden, 

till korsets död din Fader lydig vorden, 
all världens syndaskuld alt ödmjuk draga, 

vår synd borttaga. 
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Du Gudasände! Höljd av mänskors smälek, 
hur sirålar ofördunklad dock din kärlek. 
Vi mänskobarn ej nog dill offer skalla. 

dess djup ej fatta. 

Dock, Frälsare, jag för dill kors mig böjer 
och mol din öppna famn min blick jag 

höje/' 
och beder dig, du själv mig ville lära 

ditt verk all ära. 

Ja, lär du mig, all j a g ock kärlek övar, 
lu/modig är, då moigungen mig prövar, 

rör/ål er dem, som mig med smälek hölja 
och mig förfölja. 

Lär 111ig uti din Iro mig {liligl öva, 
alt ingen må min krona mig beröva. 
U:d 	du mig själv med dina Irogna händer 

liil ljuse/s länder. 

Och om del än mill hjärla bill ert scll'ar 
dill kors !örhc,nal se av världens dårar, 
.~å må min Iro därav bloll styrka vinna, 

min kär/ek brinna. 

:lI iII Frälsare, när synderna mig kränka, 
så Mt dill kors, din kärlek, ro mig skänka, 
och giv, o Jesus, mig, när slut är livets 

slrid. 

din himmels frid. 


E. de L. 
(Ur Förbundets Veckotidn.) 

Man behöver få komma i särskilt slora 
svärigheter för alt Guds mäktiga lerafl 
skall bli uppenbar tör oss. Då sådana svu
/'igheler komma, må vi därför vara fack
sllmnw och icke förlora 1110det. 

J. lIudson Taylor. 

* 
nöria icke konserten f ö r s I för all se

dan e f t e r å l stämma dina instrument. 
Börja dagen med Guds ord och bön, och 
se rörst och främsl tili all din själ s/(r 
harmoni 171('11 honom. 

J. Hud son T aylol'. 

Aldrig. aldrig har [(rislus sänl någon 
ul i arbelet Iyngd av bördor. Aldrig sän
de han någon hungrig, trött, sjuk ej/er 
sörjande bort för alt tjäna. Nej till sådana 
säger Ordel endast: ))[(ommen , kommen . 
kommen!)) 

J. lIudson Taylor. 

Solan j'örsöker idag all fel. oss all böra 
1Il0rgondagens börda med endast denna 
dags nåd, och han söker göra oss ned
:;tämda ge nom 011 nll löra vår tanke /iII 
bekymmer, som skymla i fjärrall. Men 
J-Jerren säger: ))SörJen icke för morgon
dagei1)) och: ))Haven ingen omsorg J)) 

J. Hudson Taylor. 

* 

REDOVISNINGAR 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under mars 1931. 

Allmänna lUlssicnsmedel. 377. E. S . B .. Katrineholm 20: - 
378. H. J., Eslöv 7: 7;') 

~;;7. G. W. , Västerås 10: - 379. l'h. i Träne 100: 
3;;8. »T vänne ]niss ioll s vunllcr på högtiås- 380. Ekenäs Syfören. 100: 

dngoen » 1,000: - a81. n. G. , Gbg 10: 
3j~. G. K., Björköby l:; : - 38G. AllerulUs mfg 25: 
360. »Annie ») 	 10:·- 387. Kinal<retsen. Gbg. till nerta Flod
3(j1. 	 K. F. U. K., Kristians tail, till Ida be~'gs undcrh. .. 2~5: - 

Söderbergs underh. 4,,0 : - 389. M . o. N. C-i 200: . 
362. 'forsås Kyrkliga missionssyfören. 75: - 390. B. H, 	 40:
363. K. M. I,. 20:- 39l. O. H., K arlsl<fOlla, sParh .-medel 8: 50 
~64. » ~Hssi onsvän, B-fors» 45: 50 3.92. Jönköpings KristI. Yngl.-fören., till 
3G5. M. \V., Sthlm, Spal'b.-meilel 24: (j(j If. Linders underh. 16G: 40 
3G6. E. J., Boden, \!iII ,Toh. Aspbergs un- 3~3. Missionsl,retsen inom Hälsingborgs 

derhå ll 100: - K. F. U. M., till Martin Berglin:;, 
3G7. H. n .. Jämserum 40: - unelerh . ~OO:-
:lG8. n. L., KarlsJ,oga 2: 75 394. O. H ., Karlskrona, »Taclwffer vid 
3G~. Kinafö~'eningens Offerhiigtid 1-2 mars , vår lilla flickas födelse 11/3» ;,0: -

EkSjö -	 G4R: sr. ~96. Koll. i Friijels kyrl,a 25/2 1,,: .
370. ))Ps . 37: 4. 1») 	 lO : - 397. Halva koll., syförcnings<iagen 26/2, 
371. 	 D:o cn liten blomma på fru Liv)' Snnda . 28 73 

Berzel i us b år ;'):- 398. »NIiss ionskaffe » 27/2 el:o 25 
374. L. L., Uppsala 	 50: - a99. Koll. i Väte kYI'k" 28/2 22 CO 
375. Kulla mfg, i Höred" 85: .- 400. D:o i Hejde kyrka 28/2 22 
37G. 	 Slutlikvid fr å n auld.jonen 28/11 30, 401. SYföreningen, d:o lO ... 

Lund 120: - 402. Skolbnrnens sparb. d:o 45 
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Hl: -- ·fi7. D:o vid s~-rörl'n. V. Ny 9-103. A. L., Klintehamn 
28: - 478. D:o i 'l'jurtorp 	 2ti404. Koll. i Grötli ngbo l) 

479 . ]):0 i Olms t.ad 	 Iii 3')40.;. »:Missionskuffe i Aln, församlingssal 
4/3» 	 .%: 10 480. A . P., Rök 10 

481. A. P. , dito 	 1'>40G . Koll. j Remse 5/3 	 13 : 7:> 
482. H. H., Bröt'jemark407. D:o i Etelhems skola G/3 16: ;;0 
483 . Skärstads N. mfg , resebidr.408. ]):0 Källunge församlingssal 7/3 7: 85 
486 . »Rel'rens tion de »409. D :o Vallstena kyrka 8/ ~' 20: 
487. Ojeby sy fören.D:o 	 Visby missionskyrka 10/3 28: 30410. 	 K. F . U. M:s l Jppsvens), a distr., till411. D:o Gotlands sjukhem 11/3 1';: 15 489. 

Mords Berglings undcrh. 200: 412. D:o i Visby Församlingssal 11/3 .32: SO 
490. O. H. K. U. F-d Koll. vid Aug.413 . G. M., Visby 	 20: 

:): - - Bergs besö k i El<ekull 13: -. Hols 414. A. M ., d:o by ö2: 71. Mamrelund 13: 76, Hus415. »}!issionsvän», Filipstad 40: -
Iläs 12: !J2. Lindeberg å: 07, Ovlall 

4lG. Fem medlemmars sparb. i Kinakret, dehult 17: 58, Slättål;ra 11 : Dl, Odes42: sen. I.Jund hult G: an, N y e aL 22, F~rsto"p417. F. P., Björklinge, tillägg till 1<011. 
};j: G: 66, tJ. KOl' sberga 20: 3;; , B;iekseda14. mnrs 2,,, -.- 13: 31 	 18(;: 0q

418. A . K .. Ekeniissjön ,Jal. Ekcliulls Jnfg 	 70: 
419. » D c n 14 JnaTS frÄn CO, SOln icke VGl"

492. ICarlstorDs v äs tra mfg 25: . sonligen kan vara med om mötet, 
49;). 'l'. B. , Od eshög'. " Mal·jas .offer » 8: .men som ändå är med ) 100: 
494. Kol!. i Odeshög 	 31: 

420. L. F .. Klippan 	 10: 
495. A. L., Sthlm . 	 1'>: . 

421. 	 M. L., Södertälje, »offerdagen 14 

mars» l ;;:  4%. Onämnd, lugelstorJl 	 j: 

498. L. E. P., Odes hög 	 100 : . 
422. H. S., Trällebor~ 	 10: 

4~m. I 	 st. för blo\Jl\Jlor på GO-årsdagen 20: - 
423. E. n., Sthlm, »böne- och ofIel"dagen » 30: 

300. Lind hults Krist I. Ongcl.-fören., r ese 
424. iV[. B., Umeå »14 mars» åO: -  bidr. 	 4: - ' 
42". Orrergavor vid möte på SU"lsmissio- Siitra missicHls fö l'snml. ~I: - nen, Sthlm, 14 mars 2;;6: 3:. "Dl. 

;>02. Koll. j Unclen;;s 	 33: O';
42G . H. E ., Sth l m, offergåva , 14 m a rs 2;): . 

501. D ..r. W .. Bankery<.l 10: 
427. A. G., Sundbyberg 	 15 : .

"O:'. A . A., G iSfiehl s 	 HI: .
428. H. C., SandhcTO, »Ett tHcksamllCtclls !)Ofi. G . S., Stensjön 	 4: e,t !

stfå på offerdagen» 25: 
501. Koll. i Värn a 22/3 	 18: 429. H. K., Lund, EB. 35: l , sparhiissc
508. D:o i Gre bo 22/3 	 11: <Iltömning 14 marS 	 18: 
:;09. D:o i Ekeby, Striils Lläs 23/3 10: :,0430. D. S .. 'fl'ii<.let 	 10: 
510 . D:o i Lerbo I, y rka 2;; /3 20: 3-0

4a4. »En Jdn(l.ltink » 	 100: - 
511. D :o i Brehois skola, Lerbo 26/3 3: ,J;;

4ö". H. A., Karlskl'ona, sparb.-medel 50: 
512. Ekc])äs sy rören. 	 75: 

436, W. G., Tibro, till O. & G. CarlelI s 
100: 513. Linneryds ' mfg 	 75: _ .

underh. 514. »ViiJlllcl' i Gl'ebo » gm M. J. 10: 4:)7 . D:o resebidrag 	 2;'): - 
51". Jönköpings KristI. Yngl.-fiiren:s mis·438. Koll. i Lidköping 	 42: 50 siollsJ,rets insaml. fö r S. M. K. i439. Oniimlld, d:o 	 5: 

an!. till bö ne· & offerdagen ~75: 440. MölJtorps mfg, resebidrag 15: 
516. Koll. i Ramsta missionshus, Flod",441. .r. L., MöJltorp 	 20: 

2~ /3 	 22: enKoll. i Karlsborg 	 23: iO442. 	 517. A. O.. Osby 10: .
443. D:o i Svanvik 	 7: G5 

518. »Anlliel) 	 10: 444. D:o i FOl'svik 	 2G: 33 
519. Koll. i Borås 	 93: ,7446. »14 mars •• onämnd i st. f. blommor 
5~O . D:o i Riiga uiis 	 74: !r' .ph tvA vänuers gravar 10:  :>21. D:o i Väsbv 	 35: j .,

447. »Aokans s}{ärv », av onämnd 5: 
[,22. Gåva fl'. Solglimta r, Högnnäs 10: 448. »5 mars » S..J. 	 100: 
52.~1 . Koll. i Lerberget 	 ,.8: 2444!). K . .T. L., Sjö torp, »e n blomma på 
524. Hebr. G: 19, 20 t ill C. Bloms ullderh. 100: mill hustrus grav » 25: .
52&. P s . 94: 18, till R. And e rsons d:o 100: 452. ?I'1. & .J. S., Silter, »på offerdag'~n» f)O: -

453. E . E-n;. Häs!)elby vst.. » 14 ron!"!' » lO :  Kr. 10,827: ~2454. 	 M. L., .l,inköping, ..Helgat <it Her
l'en )4 mars» 10:  S. M. 	K:s Pcnsionsfond.45:>. O. H. K. U. F-d, till C. & E. moms 

underh. 2;;1: 45. Judith Hldt'lvists ;j2fi . »2 :Mos. 3.):;; » 
 jO: ... 
d:o 230: -. Martin Lindens <.1:0 
lOG: 45, S. M. K. G49: - 1,236: ~O Kl'. 50: 

4;;6. K. F. U. NI:s mellerstfi distrikt t.iII Särskilda iin(lall1åJ.Malte 	Ringbergs underh. ' 1,500: 
457 . G. S., Finspong. »riinta» l~: :'fI 372. Ps. 37: 4. 5, till Maria Pettersson i 
460. E. A., }(vidinge 7: 7;:' Sinan, att anv. efter överenslc . 20: 
,161 . N. P . , ~[almköping 10: '- B73 . »En blomma på fru A . Lundins bår. 

463. 	 En liten skäl'V på offerdagen, fr. en till Bal·uh. i Sinan » ;; : 

av läJl karna 2: - 332. Sigl'ids och 'l'orstclls sparbössor, 

464. »Syfören. på Björkliden» 18 mars 22: :,0 till d:o 	 84: 20 
465 . »Elisabeth & Ella , en liten blomma nö3. Gm M. B., till Dagny-E<.Ila Bergling, 

pä fru Livy Berzelius bål'» 10 att anv. i verl". efter gottf. 10: 
46G. E. F. , Kue ippbaden, ..14 mars » l;, 384. A. G., Malmö, till evang. Wei Dicn
467 . Onämnd 10 chen & Siao H s i-kao underh. 2;;0:
4G8. G. C., Suvsjö 10 33;;. A. Z. , Hälsingborg, till Skolflickan 
4G9. L. L. , Norderön, 14 mars 50 F e ng-ing i lshih, underh . åO: - 

. ,170. 	 2 75 :188. K . & M. '1\, ..:\.us:ShOlrW'; Il , till 8](01 :\1. L., Sirishamn 
471. 	 E. & NI .. till Maja Lundmarks Ull- flickan Chuan- ing i Isbih, dito 25 : 

del·b. gill S. N ., Skellefteå 10 39;;. 1. A . M., till deras evaug. undcrh. 21)'): 

472. Koll. i Ammeberg 10 431. K. P., Lill-:Marieby, till Hanna 
473- D:o i Ing-elsby 5 Wang's arbete i Kina 50 : -
474. E. K., d:o 	 5 432. S. F ., Herrljunga, till Barnb . i Sinan 1å: Gn 
475 . Koll. i Askersund 9 433. S. '1'., Drottnii.1gholm , för en bibelkv. 

47G. D :o i lIl iss ionsk., :Motala 17- undel·h. i l'uchow 50: 

http:Olmst.ad
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O. 	 C-n, i\Lnri es tad, på GO·ärsdllgen,
till .Toll. Aspberg aLL allV. för ar
bete t i Ping-Iu distr. efter gottf. GO:

Sm,"Iskolba,'nen i '\.1'C fol k skola till 
Hann a Wang att anv . dtcr gottf . 
gin rc. L. 	 7: 

)!issioltsv,inucr i Ärc, till d:o , gm d: o 20: ·
G. 	 P .. Skoghall, till lindr. av nöden 

i Kina 20: . 
4:,n. 	 H. J., Katl'ineLloJm, till syskoncll 

Bergliu~s Hovan~ att allV erte r 
gottt. 	 ,0' b' 23 : _ 

·1(i2. S . S ., Sthlm, till lärare eller cvang. 
underh. i Mi e llchih !c>;;: 07 

N!lgra vänner i Skellefteå , till An
nius, Ha'lcheng, uJldcrh. gm S. N. 150:

4S:;. Kinal,re ts en, Upps ala, fÖ l'Sä ljn. &; 
koll. till evang. underh. i Hoyaug 330:

·138. Spat·b.·medel h'. övreb " n, till H'.lfill <1 
\,Vang, utt a nv. cr'tcr gott!'. gill 

M. N., BrunfJo 	 23:04 
41)7. 	 S . F., Solberga, till de nödl. gm Sv. 

Kyr];au, Uppsala 3: 
503. K. F . tJ. ~l:s missionskrets. Gbg, till 

K. F. 	u. M:s arbete i Kina 100: -
Insaml. 	i Höganäs, till Hugo Liuder 

att ,lnv. i verks. cfter g'ottf. aln: 

Kr. 1,976: 91 

Allmänna missiousmedei 10,827: 02 
S, M. K:s Pensionsfond 50: 
Sä"skilda ändamål 1,976: 91 

SnulIna lind. inars man. 1931: Kr. 12,853: ~3 

Med varml lack till varje givare! 

"Tacken Henen, ty han lir god, ty hans nåtl 
\'i.trur e vinnerlige Jl. » Ps. lOG: 1. 

Redovisning över influtna gåvor till Mis

siollshemmet i Duvbo. 


Jalluari-mnr3 1931. 


In lI((t",·((: D: r och fru K. F-s: l;' ex. " UPII. 
M " tillika llleJ musik: apolDket " Måsen». GÖle· 
borg: meukin; G. S-n, LiLlköping: l lå da bit 
socker; H . H-g: e n fcbot·tel'mOmel er; Lilltomt'l 
vännerJl a. : cha.l'kutcrival"OI' varje vech;a. 

Konta.nt: A. E-n, Källunge: 10 b'onor; H. 
K-g, JJund: " kr.; ,, 0.,,: J kr.; E. A. , Du"bo: 
10 kr.; H. K-g, Lund: 5 kr.; K. S. s t, Hus· 
l, v:rr",,: 15 kr.; 'rh. O-st, Huskvar na: 10 1<1',: 
1';. v. F.: :1 kr. 

N ed ',:armt Ia.ck till v«Tje g;,'va.re! 

»Onl nagon tjiinar mig, så skedl min F ~ld er 
~ira h01\ oIl}. » Jolt. 12: 26. 

Aug'usla oc· b. Altgust lJ"Tg. 

MIssionstidningen 

S I N I M S L A N D. 

utkommer 1931 i sin 36:de årgång, 

Organ fön S vensJ,a Missionen i Kin a, 

a nsv"rig utg ivare: Erik Folke Redigerad 
und er m cclvcrlwJl av Martin Dinden m. !l. 
Utkommer med 20 nummer om året, samt 

innehåller uppbyggelseartiklar, bibelstu

dier, brev fr. Kina, uppsatser för ungdom 
,;amt mis<sionsnotiser från när och fjär
ran, m. m. m. m. 

Tidningen kOostar: helt ilr kr. 2: 25, 3 
kvartal kr.1: 75, halvår kr. 1: 25, 1 kvar

lal !<r. O: 90. 
Sänd till utlandet kostar tid n i ngen kr. 

2: 75 pr år. 
Prenumerantsamiare, som verkställa 

prenumeration å närmas\.e postkontor, er

hålla, mot insändande till expo av posten6 

kvitten se r, kr. 2: 25 för varje 6-tal ex. men 

då intet friexemplar. 

När ö ex, eller därutöver rekvireras från 

exp., erbålles vart 6:te ex, gratis. 

'Provexemplar erhållas gratis från ex

peditionen . 

Visa tidningen jö,,' edra vitn

ner och bekanta och 'Uppmana 

dem att p 'renu,merera å den

samma. 

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

Telefon: 4459. 5473. Postgirokonto n:r 50215. 

INNEHÅLL: 

Passion och mission. - Bör mi ssionsycrksamhcl utöyas unde,' d e nna tid. - Frå n Red. 
och Exp. - I allvarstider. - Från missionärerna. - Ungdomens avdelning. - Re

dovisningar. - Missionstidningen Sinims Land. 

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

Stockholm, Svenska 'rryekeriaktiebolnget, 1931. 
313002 
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S E R I N , G E N T I N G.»* 

(r Kon . 18: 43). 

r. 

Det fanns många olika skäl för att 
Elia icke skti11e bedja den kvällen. 

För det första var det vid slutet på 
en dag, som varit andligen och själs
ligen ansträngimde, och Elia, vars 
natur (detta försäkrar oss Jakob) 
icke 'var olik vår, måste hava varit 
kroppsligen , uttröttad. Bönen ,har 
många former. Att utgjuta vårt 'hjär
ta inför Gud eller att tyst uppleva 
Hans närvaro och gen.om tron vila 
mot stödet av Hans eviga armar, det
ta är en upplevelse, som är en vila för 
det · trötta sinnet och som lugnar 
upprörda .nerver och mildrar den käns
la av spänning, som kommer vid slu
tet aven dag, då hårda krav ställts på 
våra kroppsliga och andliga resurser. 
Men så är det icke med förbön.FÖr
bönen fordrar ' andlig vakenhet och 

" 'Cr ' Chin ll.', "Iilli ons, China Ilol a nd Hi s 
'I o n f' n ~ tidning. 

koncentration, den medför ett krav på 
vår kroppsliga kraft. »De, som vän
ta på Herren få ny kraft», då de vär
mas av Guds kärleks sol, men det 
finns också bön, vilken innebär en 
kamp med Gud och en strid mot 
mörkrets makter, en strid, som måste 
kosta något, om den skall bliva till 
någon nytta. Och det var till en så
dan bön, ~om Elia kallades den kväl
len, Väl kunde han hava aIJfört som 
ursäkt siri stora ' kroppsliga trötthet, 
en ursäkt, som så lätt kommer på vå
ra läppar och ofta med mindre rätt. 

Vidare hade den'oagen bevittnat en 
märklig seger för GUds 'sak, ett natio
nellt erkännande av ]ehovah som Is~ 
raels Gud. Den långa torkan var en 
tydlig Guds dom över folkets' avfall 
från honom. Regn undanhölls dem, ·.så 
länge Baalsdyrkan berö'vade G'ud det, 
s6m med rätta tillkom honom. ' Men 
Gud hade hört Elias bön och vänt fol
kets hjärtan tillbaka till sig. Han ha
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de blivit avgjort erkänd i och med det 
spontana rop, som kom på folkets 
läppar, då elden föll: »Herren är det, 

som är Gud! Herren är det, som är 
Gud! » 

Under sådana förhållanden, då nu 

hindret var avlägsnat, skulle väl Gud 
i sin barmhärtighet sända regnet, an
tingen Elia bad eller icke! 

Men Elia hade mer än denna slut
sa ts att lita sig till. Det fanns ett be
stämt löfte från Gud: »Gå åstad och 
träd fram för Ahab, så skall jag se
dan låta det regna på jorden! » Var 

det då nödvändit, var det förnuftigt, 

att Elia tillbringade tiden under bön. 

Gud hade sagt - Elia, att regn skulle 
komma. »Varför låter du det icke ba
ra komma, Elia? » kunde hans vän
ner hava sagt. » Här är Guds löfte; 
det är icke nödvändigt för dig att gö
ra något mer! » 

Här är alltså de tre skälen till att 
Elia icke skulle ha behövt bedja. För 
det första, emedan han var för trött, 
för det andra, emedan hindret för bö
nens uppfyllande var avlägsnat och 
man rimligtvis kunde vänta att Gud 
skule sända regn, antingen Elia bad 
eller icke. För det tredje, emedan 
Gud faktiskt hade sagt, att regnet 
skulle komma. 

2. 

Intet av dessa argument tycktes 
dock inverka på honom, även om de 
föllo honom i tankarna. Icke att han 
ens för ett ögonblick tvivlade på att 
regnet skulle komma. Han förrn-ana
de Ahab att p<1skynda förberedelserna 
för sin aftonmåltid, ty hans öra hade 
uppfattat »brusetav regn». Men .han 
visste, att det var lika mycket Guds 

vilja, att han skulle bedja, som det 
var Guds vilja att sända svar. Den, 

som studerar skriften, blir förvissad 
att mänsklig bön ofta är nödvändig 
för utförandet aven gudomlig plan. 
U nderbara och till synes obetingade 
löften givas och sedan tilläggas des

sa ord, nästan endast som en anmärk

ning. »Också härutinnan vill jag låta 
mig finnas av Israels barn, så att jag 
fullbordar det på dem.» Ett underlå 
tande att bedja är den tydligt utpeka
de orsaken till andlig fattigdom. (Jak. 
I I: 2). Gud har så velat, att fullbor
dandet av hans löften skall bero på 

deras böner, som bedja därom i för

väntansfull tro. Andlig logik säger 

aldrig: "Gud har lovat, därför behö
ver jag icke bedja », utan alltid: »Gud 
har lovat; därför m å s t e jag bedja! » 

Allt detta står i det innerligaste 

samband med Kina Inlandsmissio

nens arbete. Det faktum, t. ex., att vi 
icke framställa någon vädjan om me

del, befriar oss icke ifrån plikten, ja 

nödvändigheten, att bedja till Gud att 

sända dem. Om vi, som ett samfund, 
män och kvinnor, skulle börja taga 
för givet, att medel skulle komma till 
oss, och vi därför upphörde att bedja, 
lider det intet tvivel, att vi snart skul
le ha det mycket knappt. Vissheten 
om, att Gud vet, vad vi behöva, innan 
vi bedja honom därom, förtager icke 
nödvändigheten av bön, även om den 
stärker vår tro under det vi bedja. 
Och det är en ?llvarlig tanke, att om, 
genom Guds försyn, krafter börja ver
ka på det andliga området, sedan de 
frigjorts genom hans folks böner, det 
måste givas många tillfällen och 
många platser, då välsignelse undan
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hålles, emedan där icke funnits några 
förebedjare. 

3· 

Men ingenting hände. Solen höll på 
att gå ned på en fullkomligt klar him
mel. Det hade varit många sådana 
klara dagar under de tre och ett halvt 
år, som torkan varat, och där fanns 
intet tecken på att ett omslag skulle 
inträda. Elia bad trons bön, utan att 
tveka. Säkerligen bad han om upp
fyllandet av Guds löfte. "Gör som du 
har sagt». Det är en bön, som Gud till 
slut icke kan avvisa. Dock återvände 
Elias tjänare efter att ha skådat ut 
över Medelhavets blåa vidder, med 
det nedslående budskapet: »Jag ser 
ingenting. » 

Sex gånger skickades han i detta 
till synes fruktlösa ärende, till dess 
att han verkligen kunde ha undrat, om 
icke de sista årens ansträngningar, till 
sist kulminerande i upplevandet av Je
hovahs seger, varit för mycket för 
hans herres andliga jämvikt. 

»Jag ser ingenting. » 
Så är det idag. Vi bedja om de två 

hundra,* och det händer ibland att fle
ra dagar gå, utan att morgonposten 
medför någon anmälan till tjänst eller 
ens någon bön om upplysning. »Jag 
ser ingenting.» Eller kanske missio
nen genomgår en period aV ekono
miskt trångmål. Vi mötas varje dag 
för att bedja om medel, och var stund 
ropa våra hjärtan till Gud, att han 
måtte öppna sin hand och uppfylla vå
ra böner. Men dagar gå utan att nå
gon större gåva kommer till missions
expeditionen. »Jag ser ingenting. " 

* China Inland Mi ssionen beder f. n. om 200 
nya miss ionärer: 

Kanske våra missionärer ute på fältet 
äro tyngda av de ringa resultaten, 
eller av de fåtaliga omvändelserna, 
eller måhända av den kinesiska kyr
kans ringa livaktighet. Under rop och 
tårar bönfalla de Gud att fullfölja sitt 
verk, de anföra löftena, de vänta re 
sultat. Men under långa perioder sy
nes kanske intet tecken till att den 
Helige Ande är verksam. Ingen frå 
gar om vägen till Sion, ingen tycks 
sörja över kyrkans svaghet och miss
lyckande. »Jag ser ingenting. » 

Men där Elia satt nedböjd, på Kar
mels topp, bad han oavlåtligt. Ack, 
det ligger en fara i att icke hålla ut i 
bön! »Han slog tre gånger, och där
på höll han UPP » (2 Kon. 13: 18). Ko
nung Joas tyckte, att han gjorde sig 
löjlig genom att slå på marken med 
sina pilar. Dock berodde ett helt folks 
öde av hans uthållighet i att lyda 
Guds bud genom Elisa. Folket i Je
riko hånlogo säkerligen åt tåget av 
israeliter, som tåligt gingo runt deras 
fästning dag efter dag och intet ut
rättade. Och helvetets makter skrat
tade åt Elia, då hans tj änare gång på 
gång återvände med samma svar. 
»Gud har icke hört dig, Elia », viskade 
de i hans öra. »Stig upp och gå, innan 
din egen tjänare hånande kallar dig 
dåre, som du ju är! » Men Elia bestod 
provet. Han höll fast med sin blotta 
tro till sjunde gången, då tjänaren 
med tydlig rörelse i rösten omtalade, 
att han sett ett litet moln över havet 
i väster. Det var det säkra tecknet på 
riklig bönhörelse, och sålunda korn 

slutligen genom ihärdig bön, som ej 
begick det misstaget att uppfatta 
dröjsmålet som ett avslag, lindring 
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till detta törstande land, detta lidande 
folk . 

Om vi ' ha det rätt ställt med Gud, 
somElia hade det, om vi äro överty
gade som han var, att alla hinder hava 
undanröjts ' och att Gud lövat giva det 
vi bedja om, låtom oss ' då hå lla fast i 
förtröstansfull, j ,i oförsynt bön, (Luk. 
I I: 8 ihärdighet = oförsynthet) till 
dess att »sjunde gången » (Jos. 6 : 16 ; 

Kon. 18 : 44) molnet visar sig, värt 
J etikos murar falla , och vi se Guds 
frälsning. 

Vilken underbar man var icke Elia! 
Detta är en naturlig anmärkning till 

denna dramatiska berättelse, men det 
är icke den punkten, som Jakob beto
nar, och vi kunna därför med säker
het antaga, att det icke är detta in
tryck, som den Helige Ande önskar att 
studiet av denna skildring skall lämna 
efter sig. , Elia var - i c k e en man, 
som tillhörde en annan kategori än 
vår, eller som stod så långt över vårt 
pla~, att vi endast kunna förvånas och 
beundra utan - en man, vars natur 
var lik vår (Jak. 5 : 17). Vad han var, 
det kunna vi vara. Ja, med huru myc
ket större säkerhet skulle icke vi, å t 
vilka , den Helige Ande givit en kun
skap, som ,nekades Elia, kunna .. . »gå 
.in 	i, det allra helig aste, i och genom 
Jesu blod, i det att han å t oss inyigt 
en ny och levan.d~ , väg didn» - ,- 
och visa, att . Elias Gud ännu verkar 
{ör dem, som vänta på ,honom. 

F. H. 

Visa tidningen för edra vänner 

och bekanta och uppmana d.em att 

prenumerera å densamma l 

Svenska 'missionens i Kina 
bibel- och ungdomsveckor 

sommaren 1931. 

Svenska lvIi ssionen i Kina plarierar l ar 
a tt a nordn a två Bibel- och Ungdoms'
vec!wr: En i Ahus, Skåne, den 23-28 ju ni 
och eli ' som vanligt på Steilirige den 
21- 26 jul i. Nu vi ll e vi dä rför utbed ja oss 
missionsvännernas bis tånd för att , få ,del 
tagare, sö r sl,ilt ungd om , i . dessa .våra 
m ö ten. Vi l ro det vara av s lor be tydelse 

för de un ga a lt få någr a daga r i lugn och 
TO under det infly tande, som brukar 
vara rådande vid dessa m öten. Vi vi lj a 
oel; göra allt , vad vi kunna för a tt nå det 
mål, som vi satt för dessa möten: At t söka 
h jälpa deltaga n la iri i en såda n ställn ing 
till Herern Jesus, till Bibeln, böneli och 
mi ssionen, att de i sin m ån m å kunna 
fr ämja Gucls ril<ssak på jor den och, i den 
mån , Gud visar det vara i öveerenss täm 
melse med sin plan, bliva ' S, M. 1\ :s med 
h jälpare a rbetet för Kinas evangeli se
r ing. 

* 
Kursledare blir m'issionsfö res tå rida re E, 

Fo lke. 

Pr ogrammet ko mm er bl. a. var je dag 
a tt upp taga: En gem ensam, s tilla böne
stund före frul;ost samt en bibelstund och 
e tt orienterande missionsföredrag på f. lil , 
P å eftermiddaga rna a nordnas yar je dag 
m öten etc. efter för varje dag u ppgjor t 

'program. 

' ,id m ötet i Ahus ko mma bibels tander 
na a tt ledas av missionsföres tåndare 
Erik Folke, varjä mte vi _hoppas få , r äk 
n a missionär Aug. Ber g, missionssekr: ' M, 
Linden sa mt frökna rna ' Anna Gauff in, 
L isa Blom. och Ingeborg Ackzel/ m. fl. 
s'åsom medverkallde. 

FÖI-edrag planeras a tt h ållas över bl. a. 
fö lj ande ä mn en : »Vär ldsmissionsläget ju st 
nu», i>111issionsläget i Kin a ju st nu» samt 
i>Läget irlOm S. M. K. just nu». ' 

'priset för deltagande i kur,serii'abli(e rt 
för allt fö r vardera h ela liden kr. 25: 
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hä6 inberäknat en deltagateavgift till 
hjälp · för bestrid,ande av omkostnaderna 
för mötena. ,. Deltagarna böra. med/aga 
hanr;ldukar, sänglinne, fil/ar och kuddar. 

AI)mälan· om deltagande bör : göras sna
ras/ möjligl till SVensl;a Missionens i ,Kina 
expedition, Drottninggatan 55, Stockholm. 

* 
Beträffande mötet p~ Sleninge ](OlllnU1 

ulfö1"ligare meddelanden att lämnas i ett 
·I,ommande nummer av vår ti.dning: 

~~O~DJITrON 

S. M. K:s årsmöte. 

Sv.. Missionens i Kina årshögtid kom

mer aven i år att firas , vid Kristi Him

melsfärdsdag. Årsmötet börjar med om

budsmöte och .välkomstsamkväm 'onsda

genden 13 maj kl. 7 e.lu. och pågilr se

dan ,t. o.· m. lördagen den 16 maj . . 


På oi1sdagen. och fredagen hållas mö
tena i Stadsmissionel)s lokaler, Stortorget 
3 och 5, och på Kristi Himmelsfärdsdag 
i· BetesdakYI·kan. Utförligt program infö
res j nästa nummer av S. Le 

Det vore mycl;et" glädjande om många 
vänner hade tillfälle att deltaga . i högti
den. Välkomna! ~ Och må vi alla ' j bön 
ihågkomma m"ötena, bedjande att · Guds 
kraft under dem må bliYa ilppenbar. 

Kina\änkens syförening. 
I{inalänl<ens syf,öreriing · i Stockholm 

·samlas torsdagen den' 7 maj· kl. · 7 e.in. 
hos fröken L UIff,S:l Eriksgatan lOG. 

Daggryningsförsäljning. .. 
Daggryningens försäljning · för , . missio

Ilen i · Kina äger rum på IC F. .U. M:5 
loka/, BirgeJ' Jarlsgatan 35, Stockholm, 
lördagen den 9 maj" kl. 11.30 f. m.-9.30 
e. 	 m. 


K/. 12 m. talal' pasto\' O. Nystedt. 

Kl. 7.15 e. m. hälles f()J:cdi:ag av fru 


Dagny 13ergli n,g. 

L A N D. 

~o~., 
Utdrag ur .privatbrev fränJ~dith H,ult

qvist. 

.. Juichimg den' 18 februari 1931. 

Vi hade en god jul ,h,(i-r, och <julfrän\
rnande ha(~e , vi ,oc];så. )Q!1anl1eS ,Aspberg 
och Elna LenelL kornm04it just till jul. 
Sedan under januari har, Elna qch jag 
haft bi b e]J< l!rS ror bihelkvinnoL Det val' 
en lllYC],ct dyrbar . tid, då \' i , tingo ,se, .huJ
Herrens · ord verkade på dera,shjäTtan. 
Vad Guds ord är rikt, och .vad det är för 
en glådje och v,äl~ignelse att få liisaclet 
tillsarpmans med kineserna" . , 

Just nu är det kihesisl<any~r,c,t. ' D!l 
skulle höra, vilket oväseil det. år .pLga
torna dag. och natt. . Folket roar sig med 
alla möjliga och öinojliga ttpptåg. . Nu en 
H,ng tid ,skall Ingen' göra någotaibete, och 
alla bU,tiker äro släng~a: , . 

Nästa . . vecka börjar eV<lngelisations-vec
koma. \ii ämna ba fem , dagars m'öten 
i kapellet; då . v.,i ,tänka " bjuda In, stadens 
kvinnor. M,~l ,Henen i. s-in · n åd , itlta oss i? 
se fru](! j , arbetet! Hans' ,ord ~ l(a:rl .inte 
il tervä'}da - fiifäpgt. \ " " ,.. , I ' 

För . tre. ' ·~· sedan då vi .hade lik,nande 
mölen: ' . kom .en . opieröJ;;erska med., 1-1011 
blev s [~ gripen .av Guds ord, asvänjcle ; sig 
från .opiet och blev ·h-älst ilon .är rlu ·ett 
lyckligt OU,dsbarn, ett under .fÖ~: aH t . f<;>L
kel. .Ja, även t1C," som ej ,yilja' ,v,eta ,av 
Gud, måste säga, att »det. 'ärbara , eten ·Ie
vande Gudens' makt som' kunnat så ,fö!=
ändra den "syndersl,au». ,Men ·eH böne,
.ä mne ' är ,hon: , Bed, '~att Gud må be\!ara 
henne· nära . ,sig. . 'j " 

,Guds .ord verkar· undeFbal't ;på . m ;;ll~gpp 

hjärtan ,,' ,Nog ~ir' det mycket av npd . ,och 
I~amp i, ·arhetet, I~ainp. om s jälarnp; ,!löd 
·rör, dem som bli efter ' p å vägen,Men"de,t 
är ' ,o~i,så mycket a~' glädje . ()chuppmunt~ 
ran, som Gud lå ter ·oss få se. " , 

Skriven till missionllr&na! 


Bedj~1'I ·för missio.n.i1:re.rn(l,! 
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Tungchowfu den 25 febL 1931. 

Kära förebedjande vänner! 

' " »Utöver vad vi bedja eller länka.» 

Der ordet kall skrivas över skildringen 
av, vao vi fingo se av »HeITens väldiga 
gärningar», både under bibelkursen 12 ja
nuari-IS februari såväl som under sena

. sIe byresan , från vilken jag återkom i 
förrgår. Vi ha blivit rikligen uppmuntra
de undet· dessa kurser (även kurs för man
liga medarbetare i jan uari med bibelläs
ning av missionäl' Styrelius och en eng
elsk missionär Burdett från Sinanfu), och 
Herren har därigenom liksom »helat oss 
efter . slagen, vi fingo», under julen, genom 
skolungdomens anfall på Puchengs station. 
Herren · utförde under bibelkvinnokursen 
en »storrengöring» i hjärtan, som aldrig 
förr. Det blev uppgörelser inför både Gud 
och människor. Och följden blev uppfyl
lelsen av löftena i .Tes. 48: 17, 18 och Fil. 
4: 7, »frid såsom en ström», Det är, som 
om vi fått ett genomgrundligt bad», sade 
en av bibelkvinnorna efteråt. Vittnesbör
den om »vad Gud gjort» vid slutet av bi
belkursen, vara i sanning gripande. Ge
nom dem ficl< Herren ett än djupare 
grepp om fleras hjärtan, och än mera 
måste uppgöras inför Gucloch människor, 
innan seger vanns. Så reste de åter, var 
och en till sitt distril<t, och det synes, som 
om Herren nu använder dem till större 
välsignelse än någonsin föru t. Ps. 115: 1,2. 

Så litet om det nämnda bybesöket. Fru 
Song, som varit med om bibelkvinnokur
sen, följde med mig till en by, där tältet 
var uppslaget några månadel' före jul. En 
stor skara kom då till tron, och sedan har 
den skaran betydligt ökats genom de ny
vunnas nitiska arbete, att söka vinna sina 
släJ<tingar och vänner för .Tesus. Under de 
dagarna, vi vara där, komma också rält 
många till .Tesu kors och syntes bli så 
lyckliga. 

Det var i januari. en av tältpredikan
tema kom och bad mig resa till nämnda 
by, ty de nyvunna ville, att någon utlän
ning skulle komma dit och undervisa dem 
än mer om .Tesus. Med glädje mottog jag 

kallelsen. Kommen dit, förvånades jag över 
deras stora vänlighet och gästfrihet. 
Fastän de aldrig förr sett en utländsk 
kvinna, såg man inga undrande blickar 
eller fick några nyfilma frågor om kläd
sel och u tseende etc. under hela tiden, ej 
heller komma de för att fingra på allting. 
som utlänningen hade med, så som van
ligt är i Kina. Allt detta förvånade mig 
storligen. Det kändes, som om de all sin 
tid umgåtts med utlänningar. Fdm tidiga 
morgonen till sena kvällen komma de för 
alt lyssna och lära mera om dcn sannc 
Guden. De ha själva ordnat till en trevli f1 

, b 

predllwlokal, där de samlas varje kväll till 
aftonbön. De män, som kunna läsa, läsa 
då bibeln, så bedja de samt sjunga de små 
sånger, de lärde under tältkampanjen där. 
Det är underligt tänka på. alt det inga 
troende fanns där f.öre september månad, 
och a tt de förut allesammans vara »utan 
Gud och utan hopp». Rätt många unga 
män ha kommit med där, och det är gri
pande se deras ivel', att vinna andra fÖl' 
Herren. En kväll före vårt möte, då en 
skara val' samlad omkring den lilla rykan
de oljelampan och sjöng små sånger, de 
lärt, tog en ung man med sig en annan, 
som han just talat med , och gick bort till 
ett hörn av rummet, och bad med honom. 
Många vara de böneämnen, de framburo 
vid vära bönestunder. Hjärtegripande 
stunder hade vi inför Herren!; ansikte. 
Efter sådana möten hade bibelkvinnan 
och jag svårt att somna för glädjes skull , 
fast vi vara så trötta. Vi måste nödga dem 
a tt gå hem på kvällarna, när klockan led 
mot 11, fastän l(vinnornanog hade velat 
sitta hela natten på kangen, särskilt sista 
!<vällen. »Vi ha så svårt skiljas vid eden). 
sade de; »om ni blott kunnat stanna ännu 
en tid hos oss» o. s. v. 

Folket i byn är rä tt välbärgat, fastän de 
ju naturligtvis under hungersnödstiden 
haft det rätt svårt. Något ovanligt är, att 
inga rövare eller ljuvar finnas där. De 
t. o. m. våga ha sina dörrar olåsta, då 
de gå ut. 

Mycket ivriga buddister ha de flesta av 
de äldre nyvunna vadt, och de ha därför 
många. fiender , mest bland sitt eget hus
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folk, som L o. m. hota dem till livet, om 
dc fortsätta alt tro . Flera av de nyfrälsta 
ha ti'oget tjänat Budda i 30-40 I1r, bränt 
rökelse och »samlat meriter», vilket nu 
allt blivit »aska» ' inför den nya ril,edom, 
de vunnit i Kristus. Bed för dem. 

Deras gästfrihet var enastående. f'r [1lI 
olika hem. lwmmo de varje morgon med 
~ina träkolsfyrfa t till »kapellet», innan vi 
stigit upp, så att vi skulle slippa .frysa: 
samt inbjödo oss till dagliga måltider l 

hemmen. Vi föra alltid med egen mat, dLI 
vi äro ute, för alt man inte skall behöv" 

säga, att vi äro ute, för att »föda oss». 1'Ien 
här mottogs ingen ursäkt! Skjutsar bjöds 
det på hit och dit, ej så vanligt det heller. 
När vi reste, gräto kvinnorna och kommo 
med små presenter, handdukar, som de 
vävt, m. m. Vi vägrade taga emot dem, 
men det var lönlöst att vägi·a. Den unge 
man, . som skjutsade oss hem, ämnade ;°1 
de troendes vägnar köpa åt mig en bonad 
med skrivtecken på, betygande deras tack
samhet för den undervisning, de fått dessa 
dagar. Men vem kunde tillåta något så
dant! Aldrig förr har jag sett sådan kär
lek. De ville ge gåvor för de »himlaskat
ten), de mottagit. Förr har det alltid va
rit tvärtom; de ha trott att utlänningarna 
»l~öpte» anhängare för sin lära. Och sä
kert finns det många, som göra det i\1\II11 

i det de fr[lga: »Hur mycket ge de mig 
om jag (följer' dem, ihur mycket får du för 
att du efterföljt läran?» o. s. v. Bed, att 
Guds verk må fortsättas i denna präk
tiga by! 

Vi återkommo hit till Tungehow i förr
går, och jag reser vill Gud, ut i morgon 
igen för bibelkurser å två andra platser. 
Med fridshälsning 

Eder i Jesu tjänst förenade 
Hanna Wang. 

»Med underbara gärningar bönhör du 
oss i räl/färdighet, du vål' frälsnings Gud, 
du som .Öl' en tillflykt fö,. alla jOl'dens 

ändar och föl' hauel i fjärran.» 
Ps. (iS: G. 

L A"N D. 

Utdrag lir ett privatbrev från Ingrid 
Isrelsson. 

Juicheng elen 19 februari 1931. 

Du måste få några rader, så att du 
Ull' höra , huru jag hade firat Nyår i Kina. 
Judith och jag voro bjudna på nyårskalas 
häromdagen. Vi hade blivit bjudna dagen 
innan festen skulle gå a v stapeln. Och vi 
tackade naturligtvis så mycket och lovade 
komma. Ingen bestämd tid var angiven. 
Det är ju inte så gott att bestämma tiden, 
d[\ det inte finns någon klocka. i h usel. 
D. v. s. hos oss finnas visst några stycken, 
som ibland springa fortare än lovligt, men 
i det hus, dit vi voro inbjudna, salmas 
troligen sådana lyxartiklar. Alltnog, när 
klockan närmade sig ett, började Judith 
bli hungrig och föreslog, att vi skulle ha 
ett litet mål här hemma, och jag sade inte 
nej. Alltså dukade vi en bricka och bör
jade festen hos oss. »Bara de inte l<omma 
och säga, att vi skola komma, just när vi 
sitta och äta», sade någon av oss. Men 
det hände inte bättre. Judith försökte 
j'ädda situationen genom att springa ut 
och taga emot den som kom med bjud
ningen, men hon ville l<omma in och bju
da mig också. Då hade inte Judith någon 
annan råd än att ropa ut mig, och jag 
var inte sen att komma. Jag visste ju, 
vad saken gällde. Vi kunde väl inte ut
sälta OS5 rör den skammen att synas inte 
kunna vänta litet, när vi voro bjudna på 
fest. Vi lyckades ocl<så hemlighålla vårt 
mellanmål. - Judith skyndade att ta på 
sig en lång fin kinesisk tröja. Hon såg ut, 
som om hon skulle gå på fest, men jag 
stackare ägde bara den kines tröjan, som 
jag redan förut hade p{1 mig, och det var 
ju ingen hjälp för det. J ag måste gå på 
fest ändå. Och efter alt jag blivit förem~d 
för en lättare borstning, fick också jag 
duga. - »I-Iar du några kash?» frågade 
Judith. »Skall man nu ha det med?» Jo, 
det sImlle ett harn ha i familjen, dit vi 
skulle gå. Jag tog ett par hundra kash. 
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och Judith försåg ~llig mcd en del Icl;sa hal' jl~l ett alldeles s~irsl{iJt sätt varit före
hl'l'j·:åI:\Sverige., möl fÖl' Guds underbara, frälsande nåd, 
) DlL ,ii s.e:dan ]wjnmo dit , mötte mig en och skulle jag berätta hennes ,historia, 

överraskning. De bådo mig lngn :IV sl;nl" skulle det här ·brevet bliya alltför långt. 
lliit :.JagL tvekade några ögonbIick Jag. Det val' icke underligt, alt lovsången 'ljöd 
var nämligen inte beredd på alt , taga ,av fdn det enUa rummet innan vi skildes 
skorna, när jag kom bort på fest. - I alla :H. - »Tryggare l,an ingen vara» , ha vi 
Ialr 1{ommo slwrl1a av, och jag kröp upp ocks,\ fått översatt till kinesiska, och den 
till dc, andl'a ,och satle mig pr, det fina stu\geri sjöngo vi med liv och värm.e. '/i 
lä~k ~ t :på l<a~gen, Egentligen var det, när försökte iiven alt lära de unga sonhust
j<ig }i;inkte ' efter, ju ingenling aU undra Fuma i hemmet att sjunga den . lilla kö
på, att dc ' vilfc"a\t jag skulle taga av mig ren: »Ingen lik Jesus». 
sk o rn,a , - Enträlwlseld sattes snart fnll11- [M Yi voro färdiga all gel, l,om: ett par 
för . oss" o~h ;jag blev genast förlillst. Jag hednakvinnor in, och .Judith började htla 
lyel)~e , det var, .som en av ,våra ]wll11ilor med dem om Gud, sed a n de få tt en del 
frå,nBergslagen . i, I}linialyr. Efter en stund l'rtlgor i\llg~iende oss besvarade. Den ena 
ly r.~~~ elt Iit~t bord upp plI kangen, och av l(vinnOl' na lyd,tes faHa och taga' elTIot 
P: " bordet , ställQ-es, en gryta, som var S~I vad som sades, lrien den andra Iörldarade 
ii,nt _~!1rätt,~dla!t . det .fanns eld ibotten cnvist, att hon ingenting ·förstod .. 
p,å cl~n, ,d: v. : s. inte. ,jnuti grytan! fyra Bibelkvinnan, SOIU också var med, bör
tallril{ar . ,~,ed · . gr,~nsal{er sattes .omkring, jade då att tala (iII henne, men det var 
o~b ,s~dan :HO. vi ~.l!a , lIrsammagryla med lika il1il. · Hon fÖI'stodingentil1g. Hon ha
'if\r a.:.tr.äpinnar.. Din du vissIe så gott det de ban\ så bl'å tlom i sitt hem, alt det 'var 
Vild Vad den inne,hölL för godsahr]wn med knapp nöd, hon lwnde sitta stilla en 
jag ,. n~g inJe: närmare g~\) n på, men gott lil'en stund. Men så småningom lugnade 
'ia!" , d ~t. . p~n Jiten · kissekom upprepade bon sig ·Iitet, och lyssnade till bibell{vin
gånger. och ville deltaga i, i~t1igheten. men Ilans enlda franiställniilg om den" levande 
l~!ev lika många g~nger avvis~d. Guden. i\'fen hon hade ändå svårt att 

;Så fortgic!\ l1låltid~n, unqel' mycket liv fatta, att det inte var riog med, att hon 
Ijgt sa~snr[d\: . Ja ~ . d.\!undrar väl, hllr jag offrade till· avgudarna och brände röl,else 
sld?te,.!' .pii1l1arna! Det . yor~ väl biist,'ltt [ör · dem. ~ Kanske var tiet ändånögot 
Judit s\'arad.e , därp, , I, alla fall var jag litet l(orn, som föll i god jord. . 
lllätt 9ch ila9, då !esten var ays~utad. Ja, det här ' yar, bara litet gra'nd om 'en 
_Bor.d,et dl,lkades ,av och togs bort, men nyörsvisil. . ~ J ucJ.ith har nu gått ut till 

vi SUtto", kvar och pratad~. Det va! en l(vinnol'l1a föj' · alt säga godnatt; och hon 
liten ly':~ldig. grupp samla.d där.. Det val' passade då på alt taga med sig Lina San
inte bara " en . f1yktiggläd-i~ på grund av dells fotografi och visa dem, så . de Hi se 
nyörsXirandet, ~s.0f!1 saHe sin prägel piL vår henne, . söm . har ·· ski'jvit: »TI'yggare kali 
s,u.mvar9. Det var en djupare glädje än ingen Varm). Oth, nu skall jng gå ut och 
s{1. Den som hade inlJjudit oss till festen, sjunga den sången med dem. . . 
,....;..~"""..t.'Iy."'-'~--............~--_.___".,.,__"'-.........;vo..__"'-_;vo..__"'-_;vo..~"-" 
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H J Ä L P A R E N. 


» Dock säger jag eder sanningen: 
Det är nyttigt för eder, att jag går 
bort», så tröstar Herren Jesus sina 
bedrövade lärjungar. _ Genom att han 
gick bort kunde vi få Hjälparen så
som vår hjälpare. För att· Hjälparen, 
Anden, skulle komma oss nära, måste 
det s~ora hindret bort : synden, skul
den, vreden. Ingen annan ville söka 
undanskaffa detta hinder, ingen an
nan kunde det, än vår Frälsare. På 
ingen annan väg kunde det heller un
danskaffas än den han valde att gå. 
Det måste ske genom att vår Goel, 

vår gode man gick den väg han här 
betecknade med orden: »Gå bort», en 
väg, där hans lärjungar alldeles ej 
kunde följa honom, den väg han mås
te beträda ensam och -ensam vandra 
ända fram till målet. 

Det var på den vägen det stora 
undret . skedde, försoningens under, 
förlossningens under, den fulla fräls
ningens stora, välsignade under. Det 
är därför den vägen är så kär för alla 
syndare. En väg blev så öppnad och 
banad, där ingen frälsningstörstande 
själ skulle kunna hindras icke ens av 
alla ondskans makter, en väg, där 
även den okunnigaste och enfaldigas
te skulle kunna komma fram. »Det är 
nyttigt för eder att jag går bort. » Vil
ket ljus har ej kastats över dessa ord, 
som till en början måste ha förefallit 
lärjungarne så svåra att fatta. 

Och på denna öppnade väg skulle 
Anden komma. Anden, som skulle 
bära det välsignade namnet: Hjälpa
ren. En öppen väg och en redo hjäl
pare, som vill ta sig an varje själ från 
vägens början ända till dess -mål. Vi 

förstå mer och mer den rika välsig
nelse, som ligger i Jesu ord: " Det är 
nyttigt för eder att jag går bort. » 

Hjälparen är kommen i världen. 
Hjälparen står hos varje själ och er
bjuder sin hjälp. Hjälparen hjälper 
ända hem. Hjälparen hjälper alla som 
känna sig hjälplösa. 

Under det nu tilländalupna verk
samhetsåret har behovet av hjälp 
känts mycket trängande. Vi ha varit 
omgivna av nöd, ett läge _som ingen 
vår makt eller kraft varit vuxen. Och 
vi ha nu lika litet som förut haft någ
ra egna tillgångar att falla tillbaka 

på. Vi ha haft behov av daglig hjälp, 
av stundlig hjälp. Och vi kunna med 
tacksamhet anteckna att Hjälparen 
ej svikit oss. 

Vår store Hjälpare är barmhärtig. 
Han räknar med att vi äro stoft och 
han försmår ej stoftet. Han räknar 
med att vi äro svaga, att vi äro 
fulla av brister, klentrogna, ja otrog
na. Med otrolig ömhet har han 
hjälpt oss i vår svaghet, i vår 
brist, och han har upprättat oss åter 
och åter i vår stapplande gång på 
trons väg. Så är vår Hjälpare den 
trofaste hjälparen, och vi få räkna 
hans trohet som vår frälsning. Vår 
Hjälpare är ock den starke Hjälparen 
och därför behöva vi ej misströsta, 
även om det stundom synes som 
skulle allt gå under. Vi få mer och 
mer lära, att allt beror på honom och 
på hans starkhets makt. 

Det är sålunda vår stora förmåns
rätt att vid vårt förestående årsmöte 
frambära vårt hjärtas tack för att vi 

. fått behålla vår hjälpare ännu ett styc
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ke väg, och att Vi veta, att . han skall Vår Herre och Frälsare vare lov, 

för vår återstående tid förbliva hos ära och pris för hans väg för vår 

oss. skull och för hans gåva till oss. 

E r i k F o l k e. 

GE NO M E L D 

Vid läsningen av årsberättelsen 
från fältet ha åter och åter i mina 
öron klingat orden i J es. 43: 2: »O m 
d u o c k m å s t e g å g e n o m v a t
t e n, s å ä r j a g m e d d i g, e Il e r 
g e n o m s t r ö m m a r, s å s k o l a 
d e i c k e f ö r d r ä n k a d i g. M å s
t e d u ä n g å g e n o m e l d, s å 
s k a 11 d u e j bl i .v a s ved d, o c h 
lågorna skola icke förtära 
d i g. T Y j a g ä r H e r r e n, d i n 
G u d, I s r a e 1s H e 1 i g e, d i n 
F r ä l s a r e. 

Sant är vad vi stundom sjunga: 

»Genom lidande till seger 
Är den väg som Jesus gått, 
Och en annan väg att vandra 
Vi ej heller löfte fått. 
Genom lidande till seger 
Går missionens väg också. 
J esu sändebud de måste 
Alltid i hans fotspår gå. » 

Det är som om dessa ord fått en 
särskild tillämpning på vår mission 
och våra missionärer under det år 
som gått. Intet tidigare år i vår mis
sions historia har att uppvisa ett så 
stort antal dödsfall. Om de som ·
efta under de ogynnsammaste och 
mest prövande förhållanden - gått 
igenom .sjukdomsnöden till hälsa ha 
förvisso varit beredda att, om så va
rit Guds vilja, giva sitt liv i döden. 

OCH VATTEN. 

Det har varit som att gå igenom både 
eld och vatten. Men .det är just för 
sådana omständigheter som löftet är 
givet: »J ag är med dig». Herren Je
sus, som genomgått ett ännu långt 
svårare lidande, är själv med oss för 
att trösta, uppmuntra och vägleda. 
Han påminner oss om att hans väg 
går genom lidande t i 11 s e g e r. Han 
har vunnit. Han SKall också hjälpa 
oss att vinna. Hålla vi oss blott tätt 
till honom, träda vi i hans fotspår, så 
skall han sörja för att varken eldslå· 
gorna skola få förbränna oss eller 
vattenströmmarna fördränka oss. 
Han är själv med oss och håller sin 
skyddande hand över och omkring 
oss. 

Och lidandet är icke ändamålslöst. 
Först och främst driver det oss när
mare Herren. När det kommer, är det 
så mycket av det tyngande eller för
ströende Som förbrännes eller sköljes 
bort, så att vi bli mera ensamma med 
Herren. Och vidare utgör ett rätt bu
ret lidande en åskåd~ingsundervisning 
för de utomstående soni är mer värd 
än många ord. Mången, som med hån 
-eller tvivel lyssnat till de vältaligaste 
vittnesbörd i ord, har blivit gripen i 
sitt innersta av åsynen aven kristen 
som gått i lidandets skola. Denna 
erfarenhet sprider ljus över det gåt·· 
fulla . ordet av Paulus i Kol. I: 24. 
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»Nu gläder jag mig mitt i mina lidan
den för eder. Och vad som fattas i 
det mått av Kristus-bedrövelser, som 
jaK i mitt kött måste utstå, det upp
fyller jag nu för hans kropp, som är 
församlingen. » 

Det är väl det mest ärofulla upp
drag, som kan komma en kristen till 
del, att uppfylla det som fattas i Kris
tus-bedrövelser i världen. Det är nå
got av detta som fallit pÄ vår mis

sions och våra missionärers lott i ri

kar"e mått än annars under det gång
na året. 

Give Gud att rik frukt må växa 
fram av vad som så utsåtts i tro och 
kärlek! Och give Gud oss alla nåd att 
icke rygga tillbaka för lidandet, när 
det kommer oss in på livet, utan all
tid minnas löftet: »Jag är med dig. 
Jag är Herren, din Frälsare» och fast
hålla förvissningen: genom lidande 
t i Il s e g e r! 

K a r l F. r i e s. 

S. M. K:s Årsberättelse för dess 44:e verksamhetsår. 
,,[ haven lagit de gudar, som 

jag har gjort åt mig, därtill ocle 
prästen, och sd [pin I eder väg. 
Vad har jag nu mer levar? Och 
ändå frågen l mig: 'Vad fallas 
dig?'!» Dom. 18: 24. 

Under domaretiden, då »ingen konung 
fanns i 1srae!», då »var och en gjorde, 
vad honom behagade», fanns en man som 
bette Mika. Hans moder hade skaffat en 
skuren och en gjuten gudabild, och Mika 
hade anställt en präst i det gudahus, som 
han sålunda fått. Så kom en skara, som 
rövade gudarna och lockade prästen 
med sig. Mika samlade sina grannar och 
satte efter skaran, som tagit gudarna, men 
var ej stark nog för att kunna taga till
baka det bortrövade. Mika fick då frå
gan: »Vad fattas dig, eftersom du kom
mer med en sådan hOp?» Han svarade: 
»1 haven tagit de gudar, som jag bar 
gjort åt mig, därtill ock prästen, och så 
gån I eder väg. Vad har jag nu mer kvar? 
Och ändå frågen I mig: 'Vad fattas dig?'!» 

Mellan kineserna i våra dagar och Mi
ka, som levde på domaretiden, finnas rätt 
slående likheter. . 

Även i Kina. har ju under åtskilliga år 
salmats en person, som ägt makt att re
gera i hela landet. Var och en har d?r
för ofta gjort vad han behagat, och sär
skilt ha personer med dålig karaktär -gjort 

vad de behagat. Den likheten l<an säges 
vara i ögonen fallande. 

De gamla gudarna ha också rövats bort 
från kineserna, t. ex. genom myndighe
ternas päbud om att templens avgudar 
skola förstöras. Ett brev för någon Hd 
sedan berättade sälunda om en kines, som 
mycket bedrövad kommit till en av våra 
missionärer, sägande: »De ha tagit frän 
oss våra gudar. Skig mig hur man tillbe
der Eder Gud!» - Äro ej de orden lik
som en återklang av vad domaretidens 
Mika en gång sade? 

»Därtill ock prästen.» Ja, de gamla le
darna äro i viss mening borta, ha förlorat 
sitt inflytande i stor u tsträckning. Kan ej 
det sägas t. ex. med tanke på Konfucius? 

Väl har man då anledning att säga: 
»Vad har jag nu mer kvar?» Och med 
denna nöd kommer man nu även till 
missionsvännerna i Sverige, till dem som så 
självuppoffrande och troget tidigare sänt 
budskapet om Jesus Kristus och honom 
korsfäst. Nu kommer man hungrande och 
bedjande. Inte kunna missionens vänner 
hårdhjärtat och liknöjt fråga: »Vad fattas 
dig, efterspm du kommer?» och sedan -g~l 
sin väg. - Nej, missionsvännerna liksom 
missionärerna kunna ej , drivna av KrisU 
l(ärlek, annat än gå till dem, som intet ha 
kvar, för att bjuda dem allt i Kristus Je, 
sus. Därom bär även i år vår årsberät
telse vittne. 
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Årsberättelse från fältet för 1930. 

. Jag vill om nallen komma ihåg 
mitt strängaspel.» Ps. 77: 7. 

Herren vare lovad, som under nödens 
natt sätter oss strängaspel i händerna! 
Det är han, som ger oss sånger mitt i 
natten; ger oss något att sjunga om; gläd
je tillfyllest, ej beroende på oss själva 
och vad vi göra, utan på vad han är och 
vad han gör med människors barn. Det 

är en sådan lovsång till Gud, som denna 
årsberättelse ville vara, och om de mör
ka sidorna ändå komma fram, såsom de 
måste för att skildringen skall vara sann, 
så är det som en bakgrund till skenet 
från. Herrens härlighet. Mot denna bak
grund lyser desto klarare det rika mätt 
av kärlek och trofast omvårdnad, som 
korrunit oss till .del, och icke blott oss 
missionärer, utan allt Herrens folk i dessa 
bygder, våra medvandrare på livets väg 
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och medtjänare i Guds rikes tjänst, me
dan vi tillsammans vänta på vår I-lerres 
och Frälsares Jesu Kristi uppenbarelse. 

Vi började året med en djup känsla av 
vår svaghet, särskilt vad missionärskåren 
angick. Saknaden efter vår syster Maria 
Björklund, som efter sin egen bön fått gå 
a tt fira Jul hos Jesus, blandades med för 
nimmeisen av bristande l,rafter hos dem, 
som under hösten genomg~\tt allvarsam
ma sjukdomar, och allas vår otillräcldig
het för uppgifterna. Tidsläge ts allvar, så
väl i andligt som timligt hänseende, träng
de sig på oss. Man suckade: ))!-Ierre, hu
ru länge?)) vid tanken på hungersnöd och 
pest, inbördes krig och laglöshet, samt den 
tygellöshet i religiöst och moraliskt hän
seende, som delvis alstrats av de yttre 
omständigheterna, men till sin viktigaste 
del , i tanl<elivef, hade sin rot i otrosför
lmnnelserna utifrån. 

I februari började slagen fall a, i det 
Maria Pettersson insjunlmade i den tyfus
epidemi, som utbrutit i Sin-an hsien och 
fått så fast rot i Barnhemmet där, att det 
under flera må naders tid sällan fanns 
mindre än 20 sjuka på en gäng. Judith 
Hultqvist och Johannes Aspberg samt 
Carl och Ethel Blom reste dit för att 
hjälpa till med vården av de sjuka och 
tillsyn för övrigt, men de tre förstnämn
da angrepos sn art, den ene efter den and
re, av sjukdomen. En månad senare an
kom Berta Flodberg med en ung kinesisk 
kvinna för att bistå Ethel Blom, som höll 
på att brytas ned av arbetet och ej minst 
av det förhållandet, att halva huset · en 
stor del av tiden var fullproppat med sol
dater. Det var en nåd, att de kommo i 
tid med hj älpen, men hjälpen blev ej lång, 
ty inom en vecka voro även de sjuka, 
trots vad som gjordes för dem. Dr Lill , 
en kinesisk läkare med västerländsk ut
bildning, som vi ett par gånger lyckades 
få från Honanfu, hjälpte oss den första 
tiden, men kunde sedan ej komma. Ett 
under var det, att a lla de sjuka gingo 
igenom med livet, och icke mindre så, att 
deras vårdarinna fick kraft att hålla ut, 
till dess det i början av juni blev möjligt 
att flytta de tillfrisknande undan krigs-

a tmosfären Honan till det lugnare 
Shansi. 

Under tiden hade emellertid Ester Berg 
i Hoyang angripits av samma sjukdom, 
vilken även brutit ut bland de på statio
nen samlade kineserna . Skolor och klas
ser upplöstes för att minska risken, men 
dessförinnan hade vår syster fått se rika 
frukter a v sitt arbete under ,den lwrta 
tid hon varit där efter sin återkomst till 
fältet'. Hon vårdades särskilt av Karin 
Andersson och Minnie Nicholson , vilka 
tillkallat s från Tungehow, med ytterligare 
hjälp av dr Kao, en hängiven ung kine
sisk läkare, som fått sin utbildning i mis
sionssjukhus. Den 6 april fick hon dock 
sitt hembud och gick i frid att möta den 
Frälsare, hon så högt älslwt och så ni
tiskt tjänat. · 

Redan före och under hennes sjukdom 
val' nobert Bergling starkt medtagen av 
sitt krävande arbete, ytterlig31'e ökat av 
nödhj älpens utdelning på olika sätt. Dess
utom höll han på att överlämna ansvar et 
för stationen åt sin son Martin, och arbe
tet i samband med detta överförande 
ävensom andra förberedelser för hans 
och hans hustrus förest ående hemresa 
togo än mer på kraiterna. Sorg och om
sorg vid Ester Bergs död och jordefärd 
synas hava tagit det sista av livskraften. 
Det trötta hjärtat orkade ej mera, och så 
fick han den 24 april gå in i vilan efter 
en lång och mödosam arbetsdag. 

Karin Andersson lwm trött hem till 
Tungehow och fann samma epidemi gras
serande där i staden. I-1urn hon ådrog sig 
sjukdomen har aldrig blivit utrönt, men 
tydligen hade hon ej nog motståndskraft 
mot de många smittofrön, som hon vid 
umgänget med folket utsattes för, utan 
även hon insjuknade efter en tid. Trots 
kamra ternas omsorgsfulla vård, vari de 
biträddes av Hanna Wang från Pucheng, 
avled hon den 22 maj. NågOll läkare 
kunde ej erhållas för henne. Hon fick 
aldrig tillfälle att göra någon till synes 
större insats i det verk, vartill hon kal
lats direkt av sin Mästare, men hon fick 
sätta in sitt liv. Detta utsäde skall nog 
bära frukt i sinom tid. 
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Verner \Vestel' hade utom sitt arbete i 
evangelium även stort nödhjälpsarbete 
under våren. Därtill kom, att han fick re
sa till Boyang och Tungchow för att bi
träda vid begravningar och utredningal' 
i samband med de där gjorda förlusterna. 
När sjukdomen i början av juni angrep 
honom, var han ensam · i Puchow, men 
kom sedan med syskonen Nils och Olga 
Styrelius till Yuncheng, där han av dessa 
och Johannes Aspberg gavs den omsorgs
fullaste vård under den västerländskt utbil
dade dr Lius ständiga övervakande. Även 
han fick dock utgiva sitt liv som ett direkt 
offer för den stora landsnöden, ty l{riget 
och hungern gåvo upphovåf farsoten, 

. för vilken han utsattes i fullföljandet av 
siri livsgärning. Den 25 juni Hel, han ned
lägga vandringsstaven och myllades se
dan ned vid sidan av de många av hans 
egna kära, som han själv fått anförtro åt 
Kinas jord till uppsHmdelsens morgon. 

Vi sakna dem alla , dessa våra kära 
syskon och medarbetare, och ej mindre 
sakna vi Ebba Buren, som ej fick kom
ma åter hitut, utan lades till vila därhem
ma, fastän hjärtat var härute. Deras 
plats står tom i skördemännens led, men 
vi tacka Gud, att de .ej älskat sitt liv allt 
intill döden, utan med sitt vittnesbörd vi
sa, att Jesu tro håller både att leva på 
och dö uti. Nu bedja vi om och vänta p{l 
de unga, som skola taga upp den heliga 
elden efter dem och föra den vidare; Det 
är ock~å;; sfl m[ll1ga gamla bland oss, som 
äro l,var', att det behövs unga skuldror 
under bördan . 

De flesta av oss voro vid sommarens 
början antingen på grund av genomgång
en sjukdom eller gen'om den ' föregående 
tidens ansträngningar så medtagna, att en 
särskild vilotid behövdes. Efter somma
rens slut kunde vi dock alla återvända 
till arbetet med undantag av Wilh. Berg
ling, som för en öronåkommas behand
ling nödgades l,varstanna en tid vid lws
ten och först längre fram på hösten till
sammans med sin syster Dagny-Edla åter
kom till fältet. 

Ingen tillökning har ägt rum bland de 
utländska arbetarna på fältet, utom ge-

L A N D. 103 

nom Wilh. Berglings ankomst från språk
skolan till Boyang en tid före sin fars 
död . . Däremot hal' antalet · förminskats 
genom Dagny Berglings och Ingeborg 
Ackzells hemresa i maj samt Oscar och 
Gerda Carlens, Lisa Gustafssons och Est
rid Sjöströms i november. Dem alla vaga 
vi dock hoppas få åter med stärkta kraf
ter efter en vilotid därhemma. Vi glädja 
oss också åt a tt Nathanael och Elsa Eng
bäck den 19 december anlände till Shang
hai och såhmda tillförde oss en .välbehöv
lig förstärkning, men de reste först efter 
nyåret upp till Honanfu. De två nyasyst
rarna Ebba Widen och Maja Lundmark, 
som tillsammans med dem anJ<omn1'6 fråJ:( 
hemlandet, reste ' snarast möjligt efter 
landstigningen till språl,skol~n i Yang
chow föl' att där förberedas för sitt värv. 

M issionsarbelet har till stor del bestämts 
av nödläget 'omkring oss. Under vintern 
och våren ingick nödhjälpsarbetet i alla 
delar av verksamheten. Ej blott upptogo 
utdelning till · och ledning av arbeten för 
de hungrande en betydande del av ut
ländska och infödda arbetares tid och 
krafter, utan medlen användes i ej ringa 
utsträckning till bespisning i samman
hang ·med bibelkurser, kvinnoskolor och 
även fattigskolor för barn.. Allt detta gav 
ju rika tillfällen till evangelii förkunnel
se,men innebar även faran av allt för 
stort beroende av Missionen beträffande 
verksamheten bland de infödda troende, 
detta så mycket mer Som församlingarna 
genom dyrtiden sattes ur stånd att till
växa i givandet eller fortsätta enligt sam
ma norm som förut. 

För övrigt gjorde rövareväsendet i Ho
nan och Shensi, förvärrat genom det un
der vintern åter uppblossande kriget, att 
evangelisationsverksamheten blev ytterligt 
begränsad. T. o. m. utstationerna kunde 
endast i ett fåtal fall besökas av missio
när, och ofta nog kunde ej ens de infödda 
arbetarna förflytta sig från plats till plats. 
En frivillig arbetare sköts av rövare, dä 
han var på väg till en utstation och vid 
några tillfällen ha missionens evangelis
ter och andra församlingens tjänare ta
gits till fånga och torterats för utpressan
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de av lösen. De ha dock alla bevarats till 
livet, och man kan blott bedja att de och 
deras l,amrater må ha troget vittnat var 
på sin ort, och att all O'ron ej fått vända 
deras och de troendes blickal' för myc
ket till de yttre tingen. 

Det äl' på samma gång glädjande och 
beldämmande att dopens antal under ål'et 

gemenskap i Guds tjänst och arbete ena 
de förstr'ödda sJ'arorna. Under det gång
na året lwnde inga större gemensamma 
möten hållas, men vål sammanträden av 
r åden inom Synoden samt de offentliga 
församlingsrnötena vartill kom ett s. IL 
sommarläger för missionens kinesiska ar
betare över hela fältet. En hoppfull före-

Daggryningens kvinnoskola i Honanfu v. t. 1930. 

för förs ta gången gått upp till 500. Me
dan det antyder den utsträclming i vil
ken människorna börja vända sig till Gud, 
innebär det också ett ökat ansvar för den 
ökade lärjungaskarans fostran och vård 
till samling och gemensamt verl" För
skingringen inom församlingarna är doc!, 
stor, och det torde kräva lång tid och 
mycket arbete (om vi någon gång få till
fälle till det) att ånyo förs amla och till 

teelse är att offervilligheten för den egna 
verksamheten proportionsvis synes h ava 
varit större inom de på grund av förh ål
landena . jämförelsevis mera försummade 
delarna av fältet. Detta tyder väl p å en 
genom omstä ndigheternas lo'av väcJ,t 
större ansvarskänsla, och vi tacka Gud 
därfÖl', även om vi ej för den skull våga helt 
undandraga oss den fostrande och under
visande uppgiften gentemot församlingen , 
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Shansi var läget bättre, till dess ge
nom krigets ulgång även denna provins 
utsattes för samma laglöshet, som rådde 
på andra delar a v fältet. Möjligheterna 
till evangelisationsverlcsamhet ha också 
utnyttjats genom tältverksamhet och by
predikan över större delen av området. 
Villigheten att lyssna och mottagligheten 
för budskapet ha visat sig ovanligt stora. 
Icke ens undel' reträtten, och detta i 
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För ungdomens fostran pågål' all tjämt 
skolverksamhet bland gossar och nickor, 
fastän konkurrensen från de offentliga 
skolornas sida, det allmänna nödläget och 
myndigheternas krav på att kontrollera 
undervisningen med det därav följande 
borttagande t av kristendomen från sche
mat, göra skolornas ställning svår. En 
ny läskurs har emellertid uppgjorts fÖl' 
sådana skolor som, för att om möjligt 

Fortbildningskurs för lärare och lärarinnor 1931. 

Shensi såväl som i Shansi, stördes i vä
sentlig mån det pågående tältarbetet, utan 
de flyende soldaterna utgjorde till och 
med en stor del av åhörarna. De infödda 
församlingarnas, liksom enskilda krist
nas, deltagande i denna gren av missions
verksamheten har varit synnerligen upp
muntrande och synes ange den linje efter 
vilken verksamheten lättast kan utveckla 
sig, och där samarbete med missionen kan 
bedrivas, utan att missionens insats blir 
ett hinder för församlingens framsteg . 

förekomma ingrepp från statens skol
myndigheter, försöksvis börjat den på
tänkta omläggningen till »ReJigiösa fost
ringsanstalter». Största förändringen, vad 
skolverlcsamheten beträffar, har skett med 
Sin-an barnhem, i det att föreståndarin'
nan, en del lärare och personal samt över 
50 barn flyttades till Yuncheng samtidigt 
med konvalescenternas förflyttning i juni, 
i syfte alt bereda den trygghet och arbets- ' 
ro, som ej kunde erhållas i Honan. Det 
var även högeligen av nöden att befria 
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,barnen och även deras vårdare från det 
förvildande och demoraliserande inflytan
det av soldater och rövarväsen. Fastän 
det var ett riskabelt och påfrestande fö
retag mitt under pågående krig, har det 
genom sina frukter i fysiskt och moraliskt 
hänseende visat sig väl värt all möda och 
omsorg. 

Kvinnoskoleverksamheten har bedrivi ts 
i något större utsträckning än året förut, 
delvis med stöd av nödhjälpsmedel för de 
fattigaste eleverna, dock ej så att <len 
fått karaktären av tillfälligt arbete. Ele
verna ha i många fall, både under lästi
den och under ferierna, på ett frimodigt 
och fruktbårande sä tt framburit vittnes
bördet om frälsningens väg. Utom det 
direkta tillskottet till församlingens and
liga bärkraft, som sålunda visat sig er
hållas genom Kvinnoskcilan, ger ' detta 
även vid handen, att vi som mission .må
hända på den vägen kunna erhålla till
gång på för användbarhet i missionsarbe
tet bildbara krafter. En brist i denna ar
betsgren, vilken äVeIJ'läggCJ' hinder i vä
gen ·.för dess användning i större ut
sträckning, ligger i det otillräckliga anta
let för denna uppgift utbildade lärare, då 
vi ej ha r~d att binda utländska krafter 
vid· detaljarbetet. Detta förhållande, liksom 
motsvarande brist i barndomsskolorna, 
visar oss ofrånkomligheten av särskilda 
åtgärder för meddelande av pedagogiska 
kunskaper åt dem, som skola vara våra 
medarbetare i dessa arbetsgrenar, förså

:vitt vi i någon form skola bedriva under
~'!s~Uigs\erksamhet såsom del av vårt 
missionsarbete. Påtänkta fortbild~ingslnir
ser för i tjänst varande lärare och evan
gelister, resp. lärarinnor och bibelkvin
nor, kunde på grund av otillräckliga kraf
ter ej hållas i samband med »sommar
lägret» för infödda arbetare. Vi få dock 
vara tacksamma för de impulser, som er
höllos vid sagda samling, och under det 
nya året söka meddela den mera under
visande delen av det önskvärda program
met. 
. Som en välbehövlig motsats till all nöd 
och oro ntomkl'ing oss har Missionens 
ekonomi · varit synnerligen god. Herren 

.har rikligen försett med gåvor i hemlan
det och genom den för utväxling till kine
sisk valuta förmånliga kursen har mis
sionen erhållit mer än vanligt goda in
komster härute. Som en följd härav har 
också hela den stora budgeten kunnat 
fyllas. Det var trosstärkande att se, hur 
de rikliga gåvoma, som behövdes för den 
utvidgning av verksamheten, som utgjor
des av de planerade evangelisationsgrup
perna med deras extra kostnader, hade 
börjat inflyta, redan innan budgeten lwm 
till Sverige. Dessa särskilda anslag kun
de emellertid blott i ett par fall tagas i 
bruk omedelbart, dels på grund av kriget 
och emedan nya tält ej kuncle anskaffas, 
dels emedan ledare och medarbetare i 
olika påtänkta grupper antingen ej funnos 
tillgängliga eller också voro otillräckligt 
rustade för uppgifterna. Det sistnämnda 

.	förhällandet gör det smärtsamt, att ej 
flera nya eller återvändande manliga ar
betare kommit till fältet, och ej heller. 
de välbehövliga anordningarna för utbil
dande av unga män och kvinrior med 
evangelistgåyor ännu kunnat förverldi
gas. Medel särskilt avsedda för skol verk
samhetens bedrivande ha varit mycket 
knappa, vilket synes tyda på, att om vi 
skola räkna denna sida av arbetet såsom 
avseende speciellt religiös fostran och ej 
längre motsvarande s'ta tens program för 
folkbildning, så fa vi i framtiden taga den 
med i budgeten såsom en del av den all
männa missionsverksamheten. 

Då hungersnöden och de många påla
gorna, senast tulltaxans väsentliga förhöj
ning, fördyrat alla levnadsförnödenheter, 
och därtill den höga växelkursen förmin 
skat den kinesiska Valutans köpvärde, 
höjde missionen under ett kvartal de ut
ländska arbetarnas underhåll. Huruvida 
denna förhöjning kan bli permanent be
ror ju i första hand på inkomsternas stor
lek, men även på växelkurs och andra 
förhållanden härute. Medan .vi tacksamt 
mottagit denna lättnad i vår ·egen ekono
miska ställning, få vi ej glömma de in
födda arbetarnas behov av förbättrade 
lönevillkor.. Om ej någon åtgärd i detta 
avseende kan vidtagas, stå vi inför det 
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alternativet, att antingen avskeda en del 
för att kunna tillgodose de återståendes 
behov, eller förlora en del av våra värde
fullaste medarbetare och kunna anställa 
endast i vissa avseenden mindrevärdiga 
nya sådana, emedan även för dem de 
ekonomiska kraven ökats likasom för oss 
missionärer. Delta fördyrande gäller för 
övrigt hela missionsverksamheten, varför 
oclcså 1931 års budget har sprungit i höj
den på ett hittills oerhört sätt. Det be
höver mer än ni\gonsin bli ett böneämne, 

att de stora behoven i detta avseende må 
fyllas. ' '':::.. . _ 

Vi ha. a-tr" tacka Herren för f91kets och 
myndigheJ~rnas välvilja. De fä exempel 
på motsatsen, som getts oss/ särskilt ge
nom skolungdomens anfall' på missions
stationen i Pucheng,.. och förhindrande t 
att taga i besittning det fÖr kvinnoskolan 
i I-Iancheng stad iriköpta huset, blott fram
ställa det allmänna goda förhållandet i 
desto bjärtare ljus, och· visa oss att en 
del svårigheter, såsom soldatinkvartering, 
kanske varit förklädda tillfällen för evan
geliskt arbete, ej hinder, Likaledes har 
det varit gott samförstånd mellan mis
sionärerna och de kinesiska medarbetar
na, och om vi i en del saker, såsom an
väridandet av nödhjälpsmedel, sett vanlig 
kinesisk misstro och avund sticka fram, 
så få vi ju minnas bakgrunden till kine
sernas karaktär och åskådningssätt, de
ras betryckta näringsliv. Vi få ej heller 
förbise, att vi även härutinnan ha samma 
fiende att bekämpa som i hedendomen 
och i all mänsklig syndfullhet. För övrigt 
är det ju nöden, även drl den uppenbarar 
sig på sådana områden, som utgör kravet 
i missionskallelsen, likasom människo
släktets syndanöd var Jesu kallelse till 
vår arma värld. 

För vår egen del få vi bedja Gud om 
förlåtelse för och gottgörelse av vår synd 
och bl'ist, samt att han ej måtte taga sin 
hand ifrflll oss, ulan genom sin gode, He
lige Ande ge oss nåd a tt i all vår svaghet 
ändå få fortsä tIa i hans tjii).lst. Sände han, 
som är sköl'dens Herre, också nya arbe
tare i sin myckna skörd! 

Carl F. Blom. 

Verksamheten i hemlandet. 

Kommitten. Kommitten för Svenska Mis
sionen i Kina har sedan förra årsberät
telsen skrevs ej undergått någon föränd
ring. 

Kommi ttens funktionärer äro: Doktor 
l{arl Fries, ordförande; missionsf6restån
dare E. Folke, vice ordförande, och direk
tör H. Hallencreutz, lcassaförvaltare. J\1is
sionssekreterare är missionär M. Linden. 

Kommittens Dl'belsulslwtl hestår a v röl

jande personer : Doktor Karl Fries, mis
sionsföreståndare E. Folke, rektor Joh. 
Rinman, direktör H. Hallencreulz och 
missionär Aug. Berg såsom ordinarie le
damöter samt musikdirektör H. Gillgren 
och komminister Joh. Lindberg såsom 
suppleanter. 

förteclming på kommitten sin helhet 
återfinnes på sid. 113 i detta uummer av 
vår missions tidning. 

* 

Från S. kl. l(;s Californiakommilte och 
S. M. 1{:s IvIinnesolakommitle hava vi ej, 
då årsberättelsen skrives, haft glädjen 
mottaga några rapporter. 

Kvinno- Inom S. M. K:s Kvinno]wm
kommitten. mitte ha under året inga 
förändringar ~igt rum. 

Missionärs- Två " missionärskandidater 
kandidater. hava Ullder 1930 utsänts så
som missioniirer till ·arbetsfältel i Kina, 
nämligen fröknarna Ebba Widen och 
Maja Lundmark. Antalet unga, som tro 
sig hava erhållit Guds kallelse att gå ut 
såsom S. M. 'K:s missionärer och som äro 
villiga hörsat.J)lpa kaHelsen, har under 
~lret ökats, så '. a tl vi äga hopp om att 
snart kunna utsända ytterligare förstärk
lIing. Behovet av nya medarbetare är 
emellertid· alltjämt stort. Vi behöva där
för fortsätta alt bedja ofn nya missionä
rer, samtidigt som vi ej få glömma att 
tacka för bönhörelse.. 
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Missionärer Till Sverige ha följande 
på semester. missionärer hemkommit 
från Kina sedan vi förra gången firade 
årshögtid: Fru Dagny Bergling, fröken 
Ingeborg Ackzell, missionärsparet Oscar 
och Gerda Carlen samt fröknarna Estrid 
Sjöström och Lisa Gustafsson. Dessutom 
har missionär L. H. Linder under mars 
månad innevarande år anlänt till Sverige 
frän Amerika. 

Utresande Hösten 1930 återvände mis

missionärer. sionärsparet Na/h. och 


. Elsa Engbäck samt deras två barn till 

Kina. I deras sällskap utreste fröknarna 

Ebba Widen samt Maja Lundmark för för

sta gången till Kina. 

I slutet av febr. innevarande år åter
vände även missionärsparet Morris och 
Carola Bergling med sina två barn till 
Kina. 

Hemförlovade I förra årsberättelsen med
missionärer. delades, att Herren un
der det gångna året kallat ovanligt många 
av våra missionärer till högre tjänst. 
Detsamma kan sägas även i år, i det att 
ej mindre än tre fått hembud sedan förra 
årsberättelsen skrevs. 

Redan vid årsmötet 1930 hade medde
lande om Karin Anderssons hemförlov
ning nått oss. Vi erinrade därför då om 

L A N D. 10 maj 1981 

hennes liv och gärning, fastän hennes 
hembud ej stod omnämnt i årsberättelsen . 

G. V. Wester. 

Utr. till Kina 1903. Död 1930. 


Länge dröjde det ej, förrän ett nytt 
oväntat sorgebud nådde oss. Det var te
legrammet om att missionär V. Wester 
få tt lämna sitt arbete här l1ere på jor
den. Vi minnas honom såsom den friske 
missionären, som alltid var villig att sätta 
in sin kraft, där det så behövdes. Huru 
viu syntes han ej behövas i arbetet, men 
Herren tog honom hem till sig. 

Slutligen kom så i september hembudet 
till fröken Ebba Buren. Henne hade vi i 

Karin Andersson. Ebba Buren. 
Utr. till Kina 1928. Död 1930. Utr. till Kina 1894. Död 1930. 
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vår lerets. här hemma. Hon gick ut och 
in ibland oss. »Den stilla andens oför
gängliga väsen» var väl något för henne 
utmärkande. Hon salmas alltså härhem
ma men även därute. 

Minnet av dessa tre ger oss rik anled
ning till tacksamhet för vad Gud givit i 
och genom dem. Nu har Gud tagit hem 
dem, men det verk, som Gud under deras 
jordeliv. anförtrodde å t dem, skall fort
sättas. Arbetet . äl' lämnat åt oss, som 
ännu äro kvar i uppgiften. De sex från 
fältet hemkomna missionärerna motsva
ras av sex utresta, ' men vem tager de 
hemförlovades uppgift? 

Möten.....ven ' i år hava de möten anord
nats i Stockholm, vilka årligen bruka h ål
las där. De hava varit högtidsstunder, då 
vi fått mottaga rik välsignelse från Gud, 
och då vi också fått mottaga mycken upp
muntran genom missionsvännernas kär
leksfulla in tresse. 

Tisdagsbönemötena i Betesdakyrkan h a 
pågått som vanligt. Deltagareantalet har 
varit ungefär såsom föregående år. 

I Skellefteå hade vi under aug. 1930 för
m~ll1en få anordna missionärsavskiljning, 
då fröken Maja LuncJmark avskildes till 
Svenska Missionens i Kina missionär . I 
Skellefteå landsförsamlings stora och 
vackra kyrlw hölls den egentliga avskilj
ningshögtiden, men även i andra lokaler 
fingo vi de dagarna fira högtid, och nog 
skola vi hava i minne, huru vi då fingo 
vara med i högtidsskaran. 

Bland möten på andra platser än Stock
holm märkas även våra Bibel- och Ung
domsveckor sommaren 1930. Den ena var 
som vanligt anordnad på Steninge och 
den andra i Sanda på Gotland. Båda voro 
oss till stor uppmuntran. Även för inne
varande sommar planeras två sådana 
»veckor». Med glädje utföra vi denna 
vår uppgift, men känna oss på samma 
gång vara i stort behov av vänners för
böner och bistånd. 

Samtidigt som vi sålunda framhålla 
våra Bibel- och Ungdomsveckor såsom 
särskilda böneämnen vilja vi också till 
våra förebedjande vänner framföra vårt 
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varma tack för deras så värdefulla bi
stånd. Vi tänka med synnerlig glädje och 
tacksamhet på bönekretsarna och syför
eningarna, om vilka vi dagligen påminnas 
genom de vita nålarna (en för varje krets) 
på kartan i sekretariatet, och på andra 
förebedjande vänner, som i sina böner 
ihågkomma vårt arbete. Give Gud oss alla 
nåd till uthållighet! Vi fö rstä alltfoJ"t hu
ru belysande för det nuvarande läget det 
ordet är: »Den kamp vi hava att utkämpa 
är en kamp icke mot kött och blod, utan 
mot furstar och väldigheter och världs
härskare, som råda här i mörkret, mot 
ondskans andemakter i himlarymderna» 
(Ef. G: 12). 

Reseverk- Även under det gångna aret 
samheten. har en rätt omfattande r ese
verksamhet ägt rum. Många platser i vårt 
land hava därvid besökts av missionsföre
ståndaren, . sekr., kassören, nllSSlOnens 
reseombud och de hemmavarande ' mis
sionärerna. Härunder har mycken upp
muntran beretts dem, som sålunda få tt 
tillfälle besöka Herrens och missionens 
vänner i olika delar av landet. Många gri
pande bevis hava de fått se på missions
vännernas kärlek och trofasta uthållighet. 
Vi hava sålunda rik anledning tacka Gud 
för de vänner han givit oss. Nu ville vi 
också så gärna till dem alla uttala ett 
varmt tack för allt, vad de varit för oss 
under det år, som .flytt, ej minst för den 
gästfrihet och kärlek de låtit Missionens 
sändebud få röna. 

Missions På expeditionen hava frö
expeditionen. hn Lisa Blom, kassör, 
samt fru Svea Pettersson, biträdande 
kassör, jämte missionsföreståndaren och 
missionssekreteraren arbetat. Stenografen 
fröken Iris Jansson tjänstgjorde till och 
med jan. 1931, men avgick sedan på egen 
begär"an. Hennes arbete utföres sedan den 
1 febr. av fröken Vera Axelson. Dess
utom har k a ndidat G. A. österberg tidvis 
tjänstgjort på expeditionen. 

Även i arbetet på denna plats få Yi ofta, 
ja, dagligen, se prov på missionsvänner
nas kärlek och offervillighet. Till alla 
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.dem, som berett uppmuntran och glädje 
genom gåvor och brev, som kommit till 
expeditionen, eller genom personliga be
sök därstädes bedja vi att också få ut
tala ett varm t tack. 

Missions- Verksamheten på Missions
hemmet. hemmet vid Duvbo har fort
gått ungefär såsom föregående år. Såsom 
ordinarie föreståndare för Missionshemmet 
;wr missionärsparet August och Augus/a 
Berg under året tjänat. 

Missionsvännerna ha även under det 
gångna året i stor kärlek ihågkommit mis
sionshemmet och på olika sätt givit det 
sitt stöd. Vi bedja därför att till dem, som 
på ett eller annat sätt visat sitt kärleks
fulla intresse för hemmet, få uttala vårt 
varma och innerliga tack 

Missionens Missionslidningen Sinims 
publikationer. Land har under det för
flutna ~ll'et utgivits efter samma plan som 
föregående år. Missionskalendern ))Hans 
S/järna i ös/erm har ocks~t utgivits som 
vanligt. 

Vi bedja härmed att få tacka alla dem, 
som bistått oss med hjälp för att sprida 
Missionens publika lioner. Det arbetet är 

måhända ofta nog så påkostande, men ·det 
skall ej bliva förgäves. Vi .ville också här
med få rikta en varm vädjan till alla våra 
vänner: Gören vad göras kan för att spri
da vår missionstidning och våra övriga 
publika tioner ! 
S. M. K:s ombud. Under verksamhets
året ha va följande ombud slutat sitt jor
deliv: Lantbrukare J. Johansson, Essgär
de, Husaby; lantbrukare Karl Karlsson, 
Järvsö; komminister E. Laurell, Stock
holm; folkskollärare A. Lingslröm, Klin
tehamn; herr N. P. Ol/osson, Solshester, 
Skede; verkmästare N. Oxe/quis/, Hus
kvarna; kyrkoherde E. Rydqvist, Gistad; 
komminister A. V. Zellner, Hagalund samt 
fru Maria Hu/lkranlz, Björnö, HeljeboJ. 

För deras insats i Missionens arbete 
tacJ{a vi Gud. Välsignat vare deras minne! 

Följande personer hava under året 
mottagit kallelse att bliva ombud för Sven
ska Missionen i Kina: Lantbrukare A. 
Gus/afson, Kynholmen, Äng; tandläkare 
Rune Hannerz, Sigtuna; folksl\OlIärare 
Karl Sjöqvist, Huskvarna; lärarinnan frö
l{en Frida Bos/edt, ' Skärfsta, Sollefteå 
samt fröken Maria Reu/erswäJ'd, Malm
köping. 

Statistiska uppgifter rörande Svenska Missionen i Kina för år 1930 . 

Stationer 

.~ o 
e.~ 
0:0 

~-: 
.. il 
~"""o:0._ 
o~ 

Yuncheng ......... \ 3 6 4 3\ 2 4 
1 

182 31 
337 81 
125 12 
112 8 

- 300 
I I I 

2,110 2 270 - - 4 63 61 
Ishih ............... 1 3 4 3 - 10 - 400 - - - - - - 2 30 31 
Chiehchow .... .. 1 1 6 5 2 2 - 200 750 2 130 -

200 - -
560 3 100

- - 1 9 10 
Puchow ...... ..... . 
Juicheug ........ .. 
Tungcbow'-Tnug 

kuan .......... . 
Puchenft .... ·· .. ·· .. 
Hoyang Hancheng 
Honanfn .......... . 
Siuanhsieu ........ . 
Mienchib ..... . .. . 
~banchow . ... .. .. 

1 - 4 2 3 1 
1 3 4 2 3 - 68 15 

150 
- 100 

- - 2 20 15 
- - 1 15 _. 

- 2 9 6 11 - 272 18 - 400 - 2 80  - - 2 30 25 
] 2 13 4 5 8 293 11 - 400 - 2 140  - - 3 70 25 
3 4 12 7 7 32 9::l9 99 - 1,500 7,060 44 1,153  - - 6 67 50 

- - 10 ::l 5 20 646 53 - 800 - - - - - - - - -
- 1 2 2 2 - 148 26 - 350 2,115 1 90  - - 3 49 38 
- - 11 - 3\ 20 6391117 - 800'110,130 - - - - - 3 27 ' 41 

l - 41 3 2 l 1991 45 - 250 2,080 2 -1 -I - J -! 12 

455 

3,726 
760 

94 
64 

260 

Sllmma I 6,407 
Anm.: Ovanstående st·atistik upptager endast det antal mISSIOnärer, som under arbetsåret vant 

verksamhet på stationerna . Hela antalet missionärer är 51, av vilka dock 12 f. n. ej äro i aktiv tjällSt. Mis· 
sionen h a r också tva barnhem med 77 bam. Uppgifterna äro i somliga fall något ofullständiga. 

Missio- In!. med
närer arbetare 

1 1 

230 
150 

239 

260 
169 

I 
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Revisionsberättelse. 
Undertecknade, utsedda vid Svenska Mis

sionens i ,Kina senaste årsmöte att granska 
denna missions räkenskaper för år 1930, 
få, efter alt 'hava fullgjort delta uppdrag, 
däröver avgiva följande berättelse. 

Missionens inkomster och utgifter under 
det gångna året samt den ekonomiska 
ställningen vid årets slut framgår av föl
jande redogörelse. 

Behållning från 1929: 
På bank innestående 

Rob. Barnhemsfond .... 
S. M. K :s Pensionsfond 
Missionshemsfonden 
G. & i\, Svenssons fond 
Emelie Akerlunds fond 

Allm. missionsmedel 

Kontant i kassan ...... 
Obligationer, aktiel' o. in

teckningar ...... , , ... . 

1,000: 
27,025: 44 
16,000: 

2,000 : 
2,466: 47 

15,758: 85 64,250 : '76 

680: - . 

69,551: 73 

Kronor 134,482: 49 

Inkomster: 
a) Gåvomedel: 

Allm. missionsmedel .... 159,531: 85 
Div. Missionsändamål (mr. 

arb., slw]yerks. m. m.) 31 ,300: 21 
. S. M. K:s Pensionsfond 2,484: 07 193,316: 13 

b) Duvbo Faslighelskonlo: 

Hyror å missionshemmet 
c) Inkomsl av lidn. o. bokförlag: 
Pren. m. ,[ör tidningen 4,147: 70 

Sålda böcker o. kalendrar 2,824: 05 

d) Ränlemedel: 

Utdeln. & ränt. på oblig" 
aktier och inteckn. ., 3,614: 60 

Banlo'änfor .... , ., . .. ... , ' 1,506: 08 

075: 

6,971: 75 

5,120: 58 

Kronor 340,866: 05 

Utgifter: 
a) lHissionsulgiiler: 

UI'sänt till Kina 
av allm. missionsmedel 83.483: 78 
av div. ändamål ." .. . 32.086: 30 

Missionsresor ..... ' .... , . 1,863: 11 
Hemarbetares underhåll .. 27.529:- 

Transport 144.962 : 28 

Transport 144,962: 28 
Hemmav. missionärel's o. 

barns underhåll ...... _ 33,240: 96 
l\-lissionärskand. utbildning 

och underhåll .... . . . . 
,Missionärers utrustning 

och utresor ....... . .. 
Hyra och omkostn . ,för 

exp., postporto, telefon 
o. telegrar~ s]<rivrnal'er.1 

annonsering m. m. " 
Duvbo omkostnadskonto 
Utbo till missionshemmet, 

räntemedel ... -..... .. .. 

4.552: 43 

6,077: 

8,698: 81 
1,343: 94 

168: 08 199,043: 50 

b) Ko sin . för Duvbo faslighel .
Undel·h . och reparatio

ner å Duvbo . _. . ... . 

c) I(osln. för lidn. och 

bokför/ag, Iryckn . och 

expo av lidn. Sinims 
Land .. . , ..... .. ... . . .. . 

Tryckn. .för bokförlaget 

d) S. M. K:s pensionsfond 
Utbetaln. enligt sär

skilda bestämmelsel' 
Behållning till 1931: 
På bank innestående 
Rob. Barnhemsfond ... , .. 
S. M. K:s Pensionsfond . . 
Missionshemsfonden ..... . 
G, & A. Svenssons fond 
Emelie Akerlunds fond .. 
S. Sundins fond ..... , . . 
Allm. Missionsmedel _.. . 

Konta nt i kassan ..... . 
Obligationel', aktier och 

inteckn. . ............... . 

618 : 43 

7,172: 70 
1,723': 06 8.895: 76 

700: 

1,000: 
912: 62 

5,000: 
2,000: 
2,466: 47 
3,000: 
8.035: 30 22.414: 30 

442:24 

108,751: 73 

Kronor 340,86G: 05 

Tillgångar den 31 dec. 1930: 
hemlandel. 

Obligationer, aktier och 
inteckn.: 

Missionshemsfonden 15.000: -
Hob. Barnhemsfond 9,152: 73 

A. Koslmlls fond .. .. , ... 2,000 : 
S. M. K:s Pensionsfond .. 82,509: - 108,751: 73 

Transport 108,75l: 73 
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Transport 108,751: 73 

På Bank innestående .... 22,414: 30 

Kontant i kassan 442: 24 

Fastigheter i Duvho ... . 48,000: 

Inventarier i Duvbo ... . 2,128: 27 

D:o på missionsexp. . . 1,968: 44 52,096: 71 

Kina. 

Fastigheter 86,803: 20 
Andelar i Andelsförening

en Svenska SIwIan 
Kina u. p. ~. ........ 31,800: - 118,603: 20 

Kronor 302,308: 27 

Skulder: 

Inga. 


Nödhjälpsmedel. 

Utsända under året till 
Kina 4,861: 42 

Till missionsvännernas kännedom och 
tacksam hågkomst av donatorerna få revi
sorerna meddela, a tt genom testamenta
riska dispositioner av följan{}e avlidna 
personer nedanstående belopp influtit un
der räkenskapsåret, nämligen: 

Frk. Aurore Storckenfeldt, Jönköping 5,000: 

Fru Ida Abrahamsson, Norrköping .. 9,114: 50 

Fröken Lovisa Lundberg, Sthlm .... 3,717: 25 

Frk. Hulda Andersson, Madängsholm 500:
Frk. Fredrika Hallin, Sundbyberg .. 2,267: 79 

Fr. Malilda Gustafsson . ............. 100: -
Fr. Char!. Jonasson, gm H. S., 

Lämnhult . .. .. .. .......... . . .. .... . 83: -
Fr. Anna Johansson, Värnamo . .... . 900: ~ 

Lärarinnan Erica Andersson, Köping 1,358: 66 
Fru Ida Margareta Frenden, Linde .. 2,100: 
Frk. Hanna Hortelius, Skellefteå .... 200: 

Fröken Emma öslröm,. Norberg .... 1,175: 04 

Fröken Ebba Buren, Sthlm .......... 8,900:

Kronor 35,416: 24 

Revisorerna hava tagit del av kommit
tens protokoll, varjämte revisorerna bli
vit företedda ovannämnda obligationer, 
aktier och inteckningar jämte insätt

ningsbevis å miSSIOnens l<ontant innestå
ende medel ävensom åtkomsthandlingar
na till missionens egendom i Duvbo till
lika med brandförsäkringsbrev å följande 
belopp: 

För missionens fasta egendomar: 

Kr. 70,000: - för Missionshemmet jämte 
flygelbyggnad och kr. 80,000: - för Bar
nens hem. 

För lösegendom: 

Kr. 14,000: - vid hemmen och kr. 
5,000: - vid kontoret, allt i Brandförsäk
ringsaktiebolaget Norrland. 

Vid alH detta har intet varit att erinra. 

Besök hal' avlagts ii Missionshemmen i 
. Duvbo och kan det konstateras, att bygg

naderna i det stora hela befunnos i golt 
skick. Hänvisande till revisionsberättelsen 
den 26 april 1926, där den önskan uttala
des att samtliga osålda tomter såväl som 
den större byggnaden inom kort skulle 
försäljas, få vi nu konstatera att så skett 
utom ifråga om det gamla huset. Det sy
nes nödvändigt att, därest detta icke inom 
en nära framtid blir försålt, detsamma till 
det yttre nymålas. Vad själva missions
hemmet beträffar äro en del huvudsakli
gen yttre reparationer erforderliga, som 
vid revisionen för vederbörande påpeka
des. 

Räkenskaperna med tillhörande verifi
kationer jämte värdehandlingar hava be
funnits uti utmärkt god ordning, och då 
under revisionen ingen anledning till an
märkning förekommit, få vi tillstyrka alt 
full och tacksam ansvarsfrihet för förvalt
ningen av missionens medel under år 1930 
varder .Kommitten för nämnda mission 
beviljad. 

Stockholm den 30 april 1931. 

F . T. Olsson. Ch. D. Tol/ie . 

Carl Boberg. 
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Komm~tt~n för Sv. Missionen i Kina. 

n) wdinarie ledamöter: 

Karl Fries, fil. d : r, ordförande, Saltsjö-Stor
ängen (r. 1897, o. 1908, r. 1921, o. 1925) .* 

Erik Folke, missionsföreständare, vice ord!., 
S. M. K:s Exp., Drottninggatan 55, Stock
holm (1907) . 

H. 	 Hallencreutz, direktör, kassaförvaltare, 
Djursholms ösby (1921). 

G. Arbman. kyrkoherde, Järpen (1922). 
August Berg, missionär, Missionshemmet, 

Duvbo, Sundbyberg (1929). 
Anna Gauffin, fröken, Kristianstad (1921). 
Sven .JohnsoD, grossbändln.re, örebro (1921). 
J. 	vou Malmborg, taudlä.kare, Stockholm (r. 

1922, o. 1927) . 
K. Nilenius, apotekare, Göteborg (1921). 
Selma Nyblad. fröken, Skellefteå (1928) . 
J. Rinman, rektor, Stockholm (o. 1897, r. 1921 , 


s. 1926, o. 1927). 
Glist. Törnqvist , disponent, Norrköping (1924) . 

b) suppleanter: 

Knut Bergh, med. d: r, Tranås (r. 1897, s. 
1926). 

Ester Fredberg, fru, Alingsäs (1928). 
H. Gillgren, musikdirektör, Stockholm (r. 

1922, s. 1926). 
Joh. Lindberg. komminister, Stockholm (1926). 
O. von Malmborg, marinintendent, Stockholm 

(o. 1919, s. 1929). 
V. Wisborg, ingenjör, Malmö (1927) . 

Missionssekreterare: 

Martin Linden. 

S. M. K:s kvinnokommiHe. 
Maria Berg, doktorinna (1902). 

EIin Holmgren, fru (1902). 

Louise Schön, fröken (1902). 

Emma Beskow, fröken (1904). 

Bell Fries, fru (1908). 

Inez BöIling, fru (1910). 

Louisa Tottie, överstinna (1921). 

Karin Wennerström, fru (1922). 

Judit Högman, fru (1928). 

Emma Kruse, fröken (1928). 


S.M. K:s CalilorniakommiHe. 
O. Pearson, mr., kassör. 
Ole Alen, mr., sekr. 
John Loven, mr. 
K. G. Lindkvist, mr. 
Carl Fahlo!n, mr. 
E. H. Lindquist, rev. 

* Artalen angiva äret för inval i kommitten. 
Tecknen o. = ordinarie; r. = rädgivande ; s = 
suppleant.. 

S. M. K:s MinnesotakommiH~. 

Södergren, C. J., pastor, teol. d :r, ordf. 

Johansson, Albert M., pastor, sekr. 

Miller, Samuel M., pastor. 

Dahlhielm, Erik, redaktör. 

Williams, Josef G., mr. 


S. M. K:s missionärer 

samt äret för deras första ankomst till Kina. 

Carl Henrik Tjäder . .... .. .. ... ..... . 1889 

Hilma Tjäder (I. Blomberg) .......... 1892 

Axel Hahne ............ . ........ . . .. . 1890 

Anna Hahne (f. Watzl .. .. . . . .. .. .. . .. 1893 

*Anna Janzon .... .. .......... .. ...... 1890 

Frida Prytz ............ . ... . . . ...... 1890 

Carl Fr . Blom .... .. ............ .. ... 1892 

Ethel Blom (f. Usher) .. .. ....... .. . . . 1901 

*Theodor Sandberg .. .. ........ . . .. . .. 1892 

*Sckine Sandberg (f. Storhaug) ... .. . 1891 

*DagllY Bergling (f. Aas) ............. 1893 

*Anna Eriksson ... . .. ... ............ 1892 

*Hugo Linder . . . .. .. .. . ....... ... .... 1894 

HMarie Linder (f. Bordson) . ......... 1903 

*Emma Andersson ............... . .. .. 1895 

Maria Pettersson .... .. ...... .. . ..... 1896 

*Inez Bölling (f. Berzelius) ........... 1902 

·Ossian Beinhoff .................... 1902 

"Edith Beinhoff (f. Rowe) . ... .. ...... 1902 

"Oscar Carlen .... .... ................ 1902 

*Gerda Carl';n (f. Wetterstrand) ... . .. " 1904 

Maria Nylin ...................... . .. 1904 

"Richard Anderson .... . ............. 1905 

"Hildur Anderson (f. Engström) ...... 1908 

"Judit Högman (f. Gustafsson) ......... 1905 

"Maria Hultkrantz ...... .. .......... 1907 

Malte Ringberg ... . .. . . .... . ......... 1908 

Ida Ringberg (f. Andersson) ........... 1903 

Nils Styrelius .. . ... . . ... . .. . . ..... . .. 1909 

Olga Styrelius (f. Ahlman) ............ 1905 

*Ingeborg AokzelJ .. .. . . .... . .. . ... . .. 1912 

*E-strid; Sjöström ............. . . . ..... 1915 

Judith Hultqvist ........ . .... . ..... . . 1916 

C. J. Bergquist ........ . .. . .. .. . . . . ... 1916 

Elsie Bergquist, (f. RudvalJ) .. . . . .. ... 1928 

Nath . Engbäck ..... .. ...... . ......... 191D 

EJ.sa Engbäok (f. Engström) ........... 1921 

Elna Lenell ........... ... ............ 1919 

Hanna Wang .. ................. .. . .. 1921 

Johannes Aspberg .... . ...... . . .. .. ... 1922 

Morris Bergling ... . ...... . .. . .. . . . ... 1922 

Camla Bergling (f. RlldvaJl) .......... 1922 

***Minnie Nicholson .... . ...... . ...... 1923 

*Lisa. Gu.~tafsson .. . .. . .... ... ... . .... 1923 

Martin Bergling ...... . ... . . .... . .. ... 1925 

Berta Flodberg . .. . . .... .. ...... . .... 1926 

Ida Söderberg ....... ... ....... . ...... 1926 

Wilhelm Bergling ..... . .. . .... .. . .. .. 19~9 


Ingrid Isra.els.soll . . . . . . ........ . ..... 1929 


* Vistas f. n. i hemlandet. 

... Vistas f. n. i Amerika.. . 

* ,' * Hemvä.ntas under sommaren. 
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Ebba Widen ........... . ... . ..... . ... 1930 Forsman, O., häradsdomare, Forshem. 
Maja Lundmark ...................... 1930 Forssander, Carl, hand!., Herrljunga. 

Forsell, Ruben, herr, Lövriset. 
I hemarbetet anställda: FOl"sgren, Fred., disponent, Sundsvall. 

Erik Folke, missionsföreståndare ...... 1887 

Mimmi Folke (f. Beskow). 

August Berg ......................... 1890 

Augusta Berg (f. Hulander) ............ 1892 

Martin Linden, sekreterare ........... 1916 

Gustaf Adolf österberg, reseombud. 

Lisa Blom, fröken, kassör. 

Svea Petter·sson , fru, bit!'. ka'3sör. 

Vera Axelson, fröken, stenograf. 


S. M. K:s ombud. 
a) Manliga ombud. 

Andersson, Anders, lantbrukare, Gisselås. 
Andersson, Elis, lantbrukare, Fröberga gärd, 

Norrköping. 
Andersson, Fred., lantbrukare, Brodderud, Ma

riestad. 
Andersson , Nils, herr, Håkansta, Br,unflo. 
Andersson, G., lantbrukare, Svamperyd, Flisby. 
Andersson, Gust., lantbrukare, Hagshult, 

Klevshult. 
Andersson, Valfr., predikant, Hvetlanda. 
Ar~n, Emanuel, överlärare, Norrköping. 
Arvidsson, Sigfrid, mekaniker, Höganäs (övre). 
Berggren, Karl, kyrkoherde,. Torsäs. 
Bjursten, K. E., riksbankskassör, Göteborg. 
Blixt. Simon. handlande. Götebor!l:. 
Blom, F. G., läroverksadjunkt, Wästbroga, Älv

sjö. 
Bohlin, A., folkskollärare, Källunge. 
Bolin, Rud., landstingsman, Alfva, Hemse. 
Boman, E. G., kyrkoherde, Hammerda!. 
Bredin, J. A., kyrkoherde, Byarum. 
Brodin, K, fabrikör, Madängsholm. 
Byström, K, kyrkoherde, Thineå. 
Carlbom, A. E., kyrkoberde, Backe. 
Carling, O. , prost, Borgholm. 
Carlsson, C. vV., predikant, Sjötorp. 
Carlson, Henrik, kyrkoherde, Sanda. 
Carlsson, S. A., berr, Hvetlanda. 
Carlsson, Thure A. J., lärare, Villa Soliskog, 

Jönköping. 
Dahlberg, F. G., f. d. folkskollärare, Lunds

brunn. 
Dahlin, Tycho, missionssekr., Stockholm. 
Dahlström, O., predikant, Malmbäck. 
Dillner, J., trädgårdsmästare, Bureä. 
Elmers, O., kontraktsprost, Vånga. 
Eriksson, K, förste lärare, Falun. 
Eriksson, C. Th., herr, Berga Stenhuggeri, 

Kumla. 
Eriksson, Erik S., lantbrukare, Vad, Ving

åker. 
Eriksson, K, mjölnare, Ullungsfors, Edsbyn. 
Fagerström, F. V., ·herr, Kramfors. 
Falk, J., komminister, Högsjö. 
Feldt, Oscar, redaktör, Vittsjö. . 
Flodin, Hj., hand!., Motala. 

Frid~n, Joh., herr, Ulricehamn. 

Gerner, A., överingenjör, Malmö. 

Gunnardo, K. A., stationsföreståndare, .Asaka. 

GustafsSQn, A., lantbrukare, Kynholmel1, Äng. 

Gustafsson, K., lantbrukare, Sunneränga, Flisby. 

Gustafsson, O., predikant, Espebräna, Ekenäs-


sjön. 
Gustafsson, P. J., lantbrukare, Tenhult. 
Gustafsson, Vilh., fabrikör, Tibro. 
Hall, G., hemmansägare, Rök. 
Halvarsson, O., herr, Strömsdals bruk. 
Hannerz, Rune, t.audläkar:c, Sigtuna. 
Hanson, Carl, inspektor, Göteborg. 
Hansson, A., kamrer, Holsby brunn. 
Hansson, O., kontraktsprost, Sollentuna, Norr· 

vIken. 
HelIgren, Knut K , folkskollärare, Mal!l.träsk. 
Hemberg, A., grosshandlare, Axval!. 
HofIund, K. J., disponent, Råsunda. 
Holrolund, Albin, hand!., Bastuträsk. . 
Hultberg, N., f. d. folkskollärare, Värnamo. 
Hylander, A., kyrkoherde, Fjärdhundra. 
Häger, Nils, kontraktsprost, Ryggsten, Motala. 
Isacsson, Efr., hand!., Mariestad. . 
Isaksson, H., herr, Fridhem, Älgarås. 
Jansson, Alfr., grosshandlare, Saltsjö-Stor

ängen. 
Johansson, A. P., lantbrukare, S. Lindkulla, 

Ramfall. 
Johausson, Arvid, lantbrukare, Jonsund, Jär

låsa. 
Johansson, F., lantbrukare, Tyskagården, Kiu· 

nemalma. 
Johansson, J. Georg, folkskollärare, Oviken. 
Jobansson, J., lantbrukare, Rude, Gisebo. 
Johansson, S., handlande,' Eksjö. 
J oh ansson, S., grosshandlare, Luleå 
Johansson, Viktor, missionsföreståll<lare, Jön

köping. 
Johnsson, J. F ., folkskollärare, Hovslätt. 
Jonsson, A., fabrikör, Rosenfors. 
Jonsson, J. A., lantbrukare, Värne, Medalby. 
Jonsson, Per lantbrukare, Käringstorp, Steu

sjön . 
Jonsson, Per, lantbrukare, Bodåker, Sörling. 
Kalling, H., gymnastikdirektör, Lund. 
Karlsson, Albin, folkskollärare, Göteborg. 
Karlsson, Aron, kontraktsprost, Grebo. 
Karlssou, David, lantbrukare, Åsen, Eke-

nässjön. 
Karlsson, E. grosshandl., Fjugcsta. 
Karlsson, Gottfr., lantbrukare, östantorp, Bo-

hult. 
Karlsson, Johan, svarvare, Bouafors. 
Kjellberg, E., brukspatron, Valåsen . 
Klingner, G., kyrkoherde, Göteborg. 
Kulier, C. J., folkskollärare, Anten. 
Kårström, Aug., stationsinspektor, Sprärigs

viken. 
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Lagerberg, Bror, folkskollärare, Brånsta, 
Kumla. 

Lagergren, A., kakelugnsmakare, Hemse. 
Larsson, Joh., lantbrukare, Hemmungs, Hab-. 

lingbo. 
Larsson, Nils, S., komminister, Hultsfred. 
Larsson, Lars, kommunalordf., Alsta, Nor

derön. 
Larsson, Oscar, lantbrukare, Anaryd, Brötje-

mark. 
Leijonhufvud, K., kontraktsprost, Södertälje. 
Lindelöw, Josef, folkskollärare, Ammeberg. 
Linder, Josef, lärare, Höganäs (nedre). 
Lindgren, G., kyrkoherde, Borg, Knelppbaden 
Lindholm, J. P., skräddarmästare, Virserum. 
Lindkvist, Erik, kyrkoherde, Flisby. 
Ljungqvist, C., direktör, Mullsjö. 
Ljungkvist, Otto, järnhandlare, Skövde_ 
Löfgren, Aug., godsägare, Borås. 
Markgren, Albert, kyrkoherde, Bygdeå. 
Magnusson, O., lantbrukare, Orrviken. 
Mogensen, F .. handlande, Mörby. 
Mårtensson, M., lantbrukure, Orrviken. 
Nilsson, A., folkskollärare, örebro. 
Nilsson, Ax., nämndeman, Gropen. 
Nilssen, Ernst, kantor; Kristdal;l. 
Norbeck, O., kyrkoherde, Mo, Helsingmo. 
Nylunder·, J. A., kommunalordf., Björköby. 
Nylin, C., t. d. folkskollärare , örebro. 
Odhner, C., rådman, Mariestad. 
Ohlsson, N. A., folkskollärare, Grötlingbo. 
Olofsson, Erik, herr, Dvärsätt. 
Olsson, Anders, n 1~mndeman, Norderön. 
Olsson, Carl, kyrkoherde, Fryele. 
Olsson, Ivar, hovrättsnotarie, Lidhult. 
Palm, J., polismästare, Hälsingborg. 
Per<ison, A. M., nämndeman, Algebo, Aker. 
P ,ersson, G., lantbrukare, Halffara, Svaneberg. 
Persson, Ivar, lantbrukare, Hagedabl, önne

.stad. 
Persson, Storåkers Erik, lantbrukare, V. Björ

ken, Siljansnäs. 
Peterson, Fritz, pastor, Stockholm. 
Petersson, J. A. V., folkskollärare, Mönsterås. 
Petersson, N. Aug., fabrikör, Värnarno. 
Pettersson, Edvin, trädgårdsmästare, Nysund, 

Mölnbo. 
Pettersson, C. F., folkskollärare, Skattungbyn. 
Pettersson, G., godsägare, Götubro, Kumla.. 
Pettersson, J oh., bagarmästare, Ovanmyra. 
Pettersson, J. A., herr. Götene. 
Påhlman, Axel, kyrkoherde, Rök. 
Red,ell, J. E., kamrer, Stockholm. 
Renqvist K. A., överlärare, Piteå. 
Rosen, N., disponent, Ystad. 
Rudvall,. K. rektor, JÖnkäping. 
Samuelsson, A., lantbrukare, Sandåkra, Bäck

seda. 
Samuelsson, Emil, resesekr., Nye. 
Sjöbeck, Frans, smidesmästare, Hedvigsdal. 

Samzelius, E., banktjänsteman, Kumla. 

Snnuelius, J. S., kyrkohede, Ljungby. 

SiselI, M., folkskollärare, Mora. 

Sjöqvist, Karl, folk."kollärare, Huskvarna. 


Skoglund, Edm., direktör, Stockholm. 

Stagner, G., folkskoleinspekwr, Kristinehamn. 

Steen, Martin, ,bokhandlande, östersuml. 

Stenbeck, C" kyrkoherde,' örebro. 

Stenqvist, J. D., fabrikör, Kvidinge. 

Sundby, Gustaf, kamrer, Finspilng 

Sunden, C. V., fabrikör, Lindesberg. 

Svanberg, J., maskinist, Karlskrona. 

Svensson, G., kamrer, Lidköping. 

Swensson, J., postmästare, Säter. 

Svensson, N. B., kantor, Alghultsby. 

Svens.son, Nils, herr, Laxviken. 

Svensson, Gottfr., sekreterare, Gävle. 

Svärd, G., mjölnare, HörJe. 

Söderström, J., folkskollärare, Nederby, Viir

namo. 
Thörnqvist, S., godsägare, Maspelösa 

Tideström, Hj .. kyrkoherde, Bjursås. 

TooreIl, C. E., lantbrukare, Ettarp, Hok. 

Törnblom, H., stationsinspektor, Söderhamn. 

Unosson, C., förvaltare, Skebobruk. 

Wallerstrand, Alf r ., folkskollärare, Skillinga

ryd. 
Wrerneman, A., komminister, Händene, Skara. 
Windahl, B., grosshandl., Figeholm. 
vVerner, L., lantbrukare, Rörås, Mariestad. 
Westman, A ., direktör, Korsnäs. 
Westling, V., kyrkoherde. Lindesberg. 
Wittencrona, A., kontraktsprost, Adelöf. 
Aström, J., kronojägare, Hålland. 
öberg, F., teol. dr, kyrkoherde, Appelviken. 

b) Kvinnliga ombud.: 

Andersson, Edit, fru, Lerberget, Kvidinge. 

Andersson, Elin, fröken, Vad·stena. 

Andersson, Hilda, fru, Appleryd 3, Brömsebro. 

Andersson, H., fröken, Hareryd, Flisby. 

Andren, Hedvig, fröken, KarlRkrona. 

Anjou, J., fru Trol.lebo, Herrljunga. 

Bergh, Olga, lärarinna, [röken, Västerås. 

Boberg, E., fru, Kalmar. 

Bondesson, Lydia, lärarinna, fröken, Naglarp, 


Björköby. 
Bohlin , Maria, lärarinna, fröken, Hejde. 
Bostedt, Frid,a, lärarinna, fröken, Sollefteå. 
Billing, E., fröken, Flisby. 
Björk, Agne.s, lärarinna, fröken, Hjoggböle. 
Brandin, Jenny, lärarinna, fröken, Stockholm. 
Brunskog, Eva, fröken, Falköping-Ranten. 
Brusewitz, H., fröken, Hova. 
Burman, Maria, seminarieföreståndarinna, 

Lycksele. 
Burman, TheIma, lärarinna, fröken, Fahlmark. 

Hjoggböle. 
Bäärnhielm, Aina, fru, Skellefteå. 
Carlstedt, Elin, fru, Gränna. 
Carlsson, Ester, fru Sjtlagård, österkorsberga . 
Cedervall, Hanna, lärarinna, fröken, Osbac

ken, Sandhem. 
Dalholm, Anna, lärarinna, fröken, .Kristdala. 
Danielsson, Brita, fröken; Yttergärde, Oviken; 
Didoff, K., fröken, Växjö. 
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Edin, Alice, fru, Piteå.. 

Ek, Maria, fröken, Wrigstad. 

Ekberg, Elsa, fru , Mariestad. 

Ekström, Hanu;.) , il1u, Stockholm. 

Eriksson, Anna, fru, Laxå. 

Eriksson, Helena, fröken, l\:ilafors. 

Fall, Lydia, lärar., fröken, Ar teryd, Häger


stad. 
Forsell, Adelilt, fröken, Lobonäs. 
Gahnström, Nora, Hirarinna, fröken , Etelhem, 

Gotland. 

Galland·er, G., fröken, UppsIlla. 

Gavclin, Hulda, fru, Stöde. 

GnlUath , Ossie, sjuksköterska, Grycksbo. 

Gl'aUlllJld , Agnes. fröken , Skellefteå. 

Crönberg, A., fru, Karlavägen 32, Duvbo , 


Sundbyberg. 

Gustafsson, Jenny, fröken, Vadstenll. 

Göransson, Emma, lärarinna, fröken, Brunno. 

}labbe, H ., lärarinua, fröken, Jämserum. 

Hedengren, Elin, fru, Lanna, Hidingebro. 

Heclenström, Elsa, fröken, Tollare, Stock

holm 1. 

Johans·son, Alida, fru , Storegården, Kinne

malma. 
Johansson, Anna., .fröken, Framnäs, Köping. 
Johansson, Annie, fröken . Bor. 
Johansson, A., fröken, Alingså~. 
Johansson, Emy, lärar., fröken, Boden. 

Johansson, Hilma, fröken , Forssa Bruk, Katri 

neholm. 

Jonsson, A., fru , Arnäs, österii.ng. 

Jonsson, Augusta, fru , Vänfors, SpöIand. 

Karlsson, M., fru , KrisWala. 

Landgren, S., fröken, Ystad. 

Larsson, Kerstin, fru, Are. 

Liljesson, Anna, lärarinna, f" .öken, Grebo. 

Lindberg, E., fru, Köpenhamn. 

Lindberg, Gertrud, lä.rarinna, fru, Bjärmelund, 


Fåker. 

Luck, Hildur, fröken, Stockholm. 

Lundberg, Rut, lärllrinnu, fröken , Stockholm. 

Lundgren, Maria, lä rarinna, fröken, Värna, 


Linköping. 

Lundholm, Maria, fru , Kumlll. 

Lundqvist, Karin, prostinlla, Hemhult, 


S'tjärnhov. 
Marklund, S., fru Bastuträ·sk. 
Matton, Daga, fröken, Stockholm. 
Meukow, G., fröken,. Visby. 
Nilsson, Hanna, fru , Sävsjö. 
Nilsson, Lisa, fröken, Sjövik, Edsbyn. 
Olofsson, Hilda, fru, öhrviken. 
Olsson, Klara, fru, Borgvik, Oviken. 
Petersson, Alma, fröken, Bärsta, Hackva. 
Petersson, Fredrika, fröken, Björklinge. 
Peterson, Hanna, fröken, Sjömarken. 
Pettersson, Anna, fröken, Tidaholm 

.Pettersson, Hanna, fru, I{ar]stad. 
Pettersson, ·Ida. fröken, Skillingaryd. 
Reuterswärd, Ma.ria, fröken, Mahnköping. 
Runnbäck, Hilma, fröken, Uppsala. 
Samuelsson, . E., lärarinna, fr öken, Ljungby. 
Sandberg, .olga, fru, Misterhult. 
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af Sandeberg, J ., fru , Viinersborg. 

Steen, Helene, fröken, Hvetlanda. 

Stork, Klara, fru, Hok. 

Sundell, J., fru, Stockholm. 

Svensson, Olga, fru , Sandarne. 

Svensson, M., fröken, Visby. 

Tommos, AnnIl, fröken, Mänsta, Älvdalen. 

Uurbom, 1., fru , Värnamo. 

Ulff , Louise, fröken, Stockholm. 

Wahlberg, Ellen. sj uksköterska, Dals-R06tock. 

Weinberg, E., fru , Karlstad. 

Wennerberg, Elin, lä rarinna, fröken, Söder

hamn. . 
vVesterström, Emelia., fru , Djursholm. 
Viklund, Barbro, lärarinna, fröken , Ronö

holm, Hargshamn. 

'~~<X1-!~EDITION-
Förtydligande. 

I redovisningen i :Missionstidningell Si
nims Land för den 10 sist!. april ingick i 
nr 455 en summa llS_ M. K. 649: -ll. Vi. 
bedja att härmed få tillägga, att i denna 
summa ingick kr. 624: -, utgörande Vet· 
landa KristI. Ungdomsförenings och Flick
för enings 14-mars·offer. 

Ett tack. 
Då vi nu åter utsanda vårt årsberättel· 

senummer bedja vi att till alla vänner och 
medhjälpare få uttala ett varmt tack för 
kärleksfullt bistånd och en innerlig till· 
önskan om Guds rika välsignelse. lNaren 
välsigriade av Herren, av honom, som, 
gjort himmel och jord!Jl 

S. M. K:s årsmöte. 
Till de vänner, som kunna deltaga i 

S. M. K:s årshögtid bedj a vi att härmed 
få rikta ett varmt välkommen. Till de öv
riga rikta vi en vädjan om förbön. Pro
gram å terfinnes på sid. 118. 

Kinalänkens syförening. 
Kinalänkens syförening Stockholm 

samlas torsdagen den 4- näs/kommande 
juni kl.7e . m. hos fröknarna Janzon och 
Hultkran/z, Vanadisplan 5, '/2 tr. Väl
komna. 

S. M. K:s Bibel· och ungdomsveckor. 
Beträffande Bibel- och Ungdomsveckor

na innevarande år hänvisa vi till särskild 
artikel därom, införd i detta nummer av 
vår tidning. 

http:�sterii.ng
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Svenska Missionens i Kina 
bibel- och ungdomsveckor 

sommaren 1931. 
Svenska Missionen i Kina planerar i år 

att anordna två Bibel- och Ungdoms
veckor: En i Åhus, Skåne, den 23-28 juni 
och en som vanligt på Steninge den 
21-26 juli. Nu ville vi därför utbedja oss 
missionsvännernas bistånd för att få del
tagare, särskilt ungdom, i dessa våra 
möten. Vi tro det vara av stor betydelse 
för 'de unga att fä några dagar i lugn och 
ro under ,det inflytande, som brukar 
vara rådande vid dessa möten. Vi vilja 
ock göra allt, vad vi kunna för att nå det 
mål, som vi satt för dessa möten: Att söka 
hjälpa deltagarna in i en sådan' ställning 
till Herren Jesus, till Bibeln , bönen och 
missionen, att dei sin mån må kunna 
främja Guds rikssak på jorden och, i den 
mån Gud visar det vara i överensstäm
melse med sin plan, bliva S. M. K:s med
hjälpare arbetet för Kinas ev~ngelise

ring. 

* 
Kursledare blir missionsföreståndare E. 

Folke. 

Programmet kommer bl. a. varje dag 
att upptaga: En gemensam, stilla böne
stund före frukost samt en bibelstund och 
ett orienterande missionsföredrag på f. m. 
På eftermiddagarna anordnas varje dag 
möten etc. efter för varje dag uppgjort 
program. 

Vid mötet i Åhus komma bibelstunder
na att ledas av missionsföreståndare 
Erik Folke, varjämte vi hoppas få räk
na missionär Aug. Berg, missionssekr. M. 
Linden samt frökri.arna Anna Gauffin, 
Lisa Blom och Ingeborg Ackzel/ m. fl. 
såsom medverkande. 

vöredrag planeras att hållas över bl. a. 
följande ämnen: »Världsmissionsläget just 
nu», »Missionsläget i Kina just nU» samt 
»Läget inom S. M. J(. just nU». , 

Priset för deltagande i kurserna blir ett 
för allt för vardera hela tiden kr. 25:-, 
häri inberäknat en deltagareavgift till 
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hjälp för bestridande av omkostnaderna 
för mötena . Deltagarna böra medtaga 
handdukar, sänglinne, fillar och kuddar. 

Anmälan om deltagande bör göras sna
rast möjligt till Svenska Missionens i Kin:;! 
expedition, Drottninggatan 55, Stockholm. 

* 
Beträffande mötet på Steninge komma 

utförligare meddelanden att lämnas i ett 
kommande nummel' av vår tidning. 

Ett värdefullt fynd. 

En gammal ldnesisl, bonde hade l,öpt 
en ny teplantering. Och nu reste han dit 
med sin hustru. För flyttningen behövde 
de ingen möbelvagn. En säck på ryggen 
och en hacka i handen var allt vad de 
ägde. Lugnt gingo de sin väg fram. Då 
kommo de aH gå förbi e tt hus, som bar 
inskriften: Sal för Jesusläran. Då lyste det 
till i de gamlas ögon. De stego in och 
sa tte sig stilla på en bänk, Den kinesiske, 
kristne läraren, som bodde nära kapellet, 
hade hört ett sakta buller. Han tittade in 
i kapellet och såg där den gamle bonden 
med sin hustru. Då bjöd han dem in i 
sin stuga. vörst bjöd han dem på en kopp 
te. Men innan bonden förde koppen till 
sina läppar, gick han med koppen till
baka till kapellet. Han gick fram till alta
ret, böjde knä och bad: )}Fader, signe 
dryck och spis, oss till näring, dig till 
pris.)} 

Förvånad iakttog lärarn detta och frå
gade: )}Är du en kristen?)} 

Då berättade bonden: »En gång hittade 
jag på vägen en liten bok. Den var helt 
dammig och trasig. Men jag tog ändock 
upp den och tog den med mig hem. (Den 
lilla boken var Luthers lilla katekes). Jag 
läste därur det första huvudstycket och 
det andra och förldaringarna till dem. 
Men jag begrep just ingenting av det, som 
jag läste. Dock ville jag komma under
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fund med bokens hemlighet. Därför läste 
jag ,;idare.Och säkom jag till stället: Fa
der vår, som är i himmelen!... Då jag 
läste detta, stannade jag i min läsning helt 
förundrad. Ha vi en fader i himmelen? 
Det hade aldrig någon berättat för mig. 
Från och med nu blev mitt liv helt för
ändrat. Jag visste nu å t vem jag skulle 
anförtro mitt liv med alla dess sorger och 
bekymmer. Nu kan jag icke sätta en bit 
bröd l munnen eller dricka en klunk vat
ten, innan jag tackat min Fader i himme
l e n därföL Jag beder d å a lltid :med bö

nens ord som jag fann i slutet av boken: 
'F;l.der signe dryck och spis, oss till nä
ring, dig till pris'.» 

(Ur "Barncn~ Tidning».) 

PROGRAM 
vid 

S. M. K:s 44:e ÅRSMÖTE 
den 13-16 maj 1931. 

Onsdagen den 13 maj. 
Kl. 11 ,f. m. Kommittens enslcilda s,amman

träde. 
1<1. 7 e. m. Möte i Stadsmissionens Kyrksal, 

Stortorget 5. 
Inledningsföredrag av doktor Karl Fries. 
Val av ol·df. och sekr. vid mötet. 
Föredragande av revisionsberättelsen. 
Fråga om .ansvarsfrihet. 
Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
Bönestund. 
Föredrag av missionsförestaudare Erik 
Folke. 

L·A N D . . 

Gemensam lesupe. 
Avslutning av missionät· L. H. Linder. 

Kristi Himmelsfärdsdag den 14 maj. 

KL 11 f. m. I Betesdakyrkan, Floragatan 8, mis

sionärcrn,a Aug. Berg och Hugo Under, 


Kl. 3 e. m. Gemensam middag på K. F. U. M. 

{Hotell Excelsior) Birger Jarlsgatan 35. 


KL 	 6 c. m. l Betesdakyrkan. 
Inledningsföredrag av doktor Karl Fri es . 
Utdrag 'ur årsberättelsen. 
Tal .av missionärerna fru Dagny Bergling 
cch Oscar CarUn. 

Fredagen den 15 mai. ' 
Lokat heta dagen: Stadsmi~sioncns lol(~-

ler, Stortorget 3-5. 
lO. 10.30 f. m. Bibelslund. Ledare missions

sekreterare jUartin Linden. 
KL 11.30 f. m. Rast med kaffeservering. 
KL 12 m. Möle med korta an[öranden över 

ämnet: Vål' kallelse - Våra möjligheter: 
A. I h emlandel. 1. ,Såsom missionsvänner. 
Fru Ester Fredberg. 2. Såsom S. M. K:s 
hemarbetare, missionsföreståndare Erik 
Folke. B, l Kina. 1. Verksamheten bland 
män, missionär Hugo Linder. 2. Verksa mh. 
bland kvinnor, fru Gerda Carten. 3. Ver\<
s-amhet bland ungdom, frö]cen Ingeborg 
Ackzell. C. Avslutningsanförande av doll
tor Kal'/ Fries. 

Kl. 7 	 e. m. Möte särskilt föl' ungdom, faslän 
även de äl'dre hälsas välkomna. »De stora 
behcven •. Fröken Lisa Blom. »K~nna be
hoven bli fyllda? » Missionät· Richard An
derson. 
'reservering. 

:\vslu tning. 


Lördagen den 16 maj. 

Samling vid Duv,bo kl. 11.30 f. m. Avresa 
från Stockholm sket·: med låg från Ccn
tralstationen kl. 11 f. m. ellet· med omni
hus eller spårvagn från Nona Bantorget. 

RE D O V I S N I N G A R 
rör medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under april 1931. 

Allmiinna MIssionsmedel. 538. "Den 4/4 1~31 » 	 100: 
539. Boda S:a Missionsförsami :S söndags·528. R. H., Sigtuna, spal'b.·medel 68: -.:. 

skolbarn, spal'b.-medel 10: 2052fl. Mc S., Asenbruk, " Offerdagen 14 
540. »Tioudc » 	 . 30: -Dlars» 	 10: 

531. H .,: F:s sparb. gm H. A., Karlskrona 5: 11 541. G. & Q. C., ' Mariestad, "en blomma 
på J ,ohall .Johanssons, Essgärde, 

. grav» 5: 532. Sv. Kvinnors mig, missionsafton i 
Söderhamn 	 11:

53~ . »En liten blomma vid patron .Joh. 542. D:o, d:o. "pit Anna Johanssons, Ma
.Tohansson, Essgilnle, bär» 5: -- riestad, grav» 5: 

f1ihj. Bäekseda gamla mig 50: .- 543. '»Än-kaos skärv», Ionervik, 'gm S, N .• 
53G. Stengöl-Spjutsbygds syföreu " »Sy Skellefteå. 5 

mötets spal'b.» 	 12: - 544, "Påsklilja från Datorn» 25 

537. 	 Koll. till S. M. K., påskdagen, Ma- 545. Kinavänoer. -Köping, offel'kuvcl·t ' 20 
ricstad - 114: 57 546. D:o ' 'd :o, offerdagen G5 
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547. 	 SkördeinsamI. i Frösö' försarn!., till 618 . G. .J., l\iariestad , »födelsedagsblom-

Hanna \Vangs underh. 100: - mor», till G. & O. Carlens un


548. 	 A. K., Sköldinge, »Tack ' föl' bönhö- derhiIII .3.;:~ 
relse » 5: - 619. Fam. T., spnrb., Vrigstad 25: 

549. Offer å Margareta H·skola, Malmö 515 : - 621. H. H ., Sthlm 200: 
:350. Koll. i BetelI,yrkan, d:o 148: 28 622. K. n. L .. Jkpg., »Hen'ens t'ionde » 15: 
55l. n:o i Immanuelskyrkan, d:o 120: 03 623. A. J., Kinnemalma, »en blomma på , 
552. 	 Sparbössetörnning, skolan, Applaryd, Anna Johanssons grav i Mariestad»' 10: _ 

gm H. A. GG: 50 G24. L A., Alson 2: 'i5 
558. Från Offerdagen, i Naglal'p, 14 mars no : 25 625. Grebo mfg., till Nath. Engbiie:ks un- , 
559. A,. J., Östel'äng 5: 50 derhåll 	 175: - 

626. Ps. 145: 18, 19 	 15: _5GO. O. H. K. U-d l<ollcktcr vid Aug. 
G30. H.R:, Sthlm 	 10: Ber"'sbesök, Ulriksdal 27: 42, Fiff· 


' lekuil 13:GO, Eckerda 10:-, Hjälta
 G~1. O. O., Non 'köplng 30: 
l'yd 9: 3G, Näsby 150: -, Karstorp G32. Koll. vid syfören. i Skottck 127: . 
108:50, Naglarp 32:05, Björkö 20:85 371: 78 633. D:o i Herrljunga 	 12: 50 

634. Mfg. i l;fudene, l'eseb. 5: 5G1. P. M. , Lund, bidl'. till auktionen för 
635: Onämnd 10: 
63G. Koll. & reseb. i Vara 13 : 50

S. M.-K. 	 20 : 
562. Koll. Långfredagen på S\ittra Barn· (j37. D:o i Brobacka 	 11: ::0kolon i, Adelsö 	 37: G8 G38. Mfg i d:o 	 100:
5G3. Cal it. Kommitten, Kingsburg, till CJ!) . Söndagsskolan i d:o ' l'>: :;0

Nils & Olga Styrelius underh. 214: 41 640. Koll. i Madäng 14: 
5(j4. »Math. 17: 8» 1,000: - 641. Ungdomsfören. i d:o 50: -
56:1. »En vän» 	 10 : - 642. Mfg. i Daretol'p, reseb. 5: -
566. S. G., Nässjö 	 50: - 643. Koll. i Fridcne 21: 20 
567. G. L., Offerkuvert, gm H. B. Hova 12: - 644. »Ett löfte till Herren 1905 », P. F. J., 
5G8. 	 »Oh. R., med an!. aven minnesdag» Osteräng' 100 : 

gm d:o j;;: - 645. KoLl. vid missionsafton på K. F. U. 
569. Vännerna C. & A. J. 3: - K., Klippan 	 ;;5: 29 
574. Kroksjö syfören. 	 15: - 646. K. F. U. M., Hälsingborg, reseb. 7G,35 
575 . K. F.U. M:s, Uppsvenska distr., till (jH. Gubbföreu., Piteå 	 20:,

lIiorris Bergli ags underh. ' 800: -  G4S . Koll. ileyrkan, d:o. 12/4 75: 
G49. D:o i Missionshuset, d:o no: 57G. »Tackoffer Gapr.» 	 lO: - 
650. Nybyns mfg, reseb. :;:

t 100: - G51. Koll. i Sjulsmark 14/4 14:, ~o 577. E . J. Boden, till Joh. Aspbergs Ull· 
dernåIl G52. D:o i Antnäs. 15.4 	 21: 578. E. C., Sthlm, »14 mars» 50: 

653. D:o i Långlläs, 1G/4 19: 
(j54. D:o i Luleå domkyrka 19/4 :;4: 37581. Flickornas syfören., Boda, till .Ju· 

dith Hultqvists underh. ;'0: -
IiS: 5:; 655. D. U. F. , d:o. reseb. 30 : r)82. Skärvsta syförening 6"r,. ,A. & S. J." d:o 100: 

G:'7. Koll. i Boden 33: 58583. O. A., Nyborg, gm H. L, Älgarås . 5: 
;'84. Rösa mig " .. 10: 

G38. Hälsingborgs K. F. U. K., kol l. vid58~. Skärstads N'orra KristI. Ungd.·foren. D . ncrgli ngs besök 75: till Aug. Bergs underh. 50: -, H., 
Linders d:o 30: - ' 80: - 659. Kinakretsen, Gbg, till Bet:ta Flod

:'8G. N. S., SkeIleftcft, gm S. N. 20: - bergs underh. 75: " 
587. »Minnesgåva den 11 apr. 1830 » 20: - G60. "Lille Akes ' sista gåva » gm L. B., 
588. L. M. F., Gbg. till Frida Prytz oeh Björköby 	 2: :;0 

Maria Nylins underh. 900: - G61. H . & E. O., Hamburg, »Tackoffer 
ä90. »Gåva från en missionsvän, Okänd». 200: - till Hcrren» 500: - 
591. G. K. , Björköby 	 20: - 6G2. K. F. U. K:s Centl'alförell., till Ing· 
592. Koll. i Lanna 	 14: 90 rid Israelssons nnderh. 300: 
593. D:o i Garphyttan 	 1G: 8;, 6G3. O. L" Skövde, till O. & G. Carlens 
594. D:o i Vintrosa kyrka 5: 5U underh. 50: 
59!) , A. M., Lanna, 7: - (,64. S. :M., d:o, till d:o 50 : 
59G. MiBsionskaffe il syförcn. möte, kyrk· 665. E. E., Mariestad, "Födelsedagsblom

skolan, Frösön 14: - mor» till d:o 	 50: 
597. D:o, Hornsbergs skola 30: 50 6GG. SI,övde mig', reseb. 	 25: - 
598. D :0, Bällsta 12: - 668. J. S. 	 25: 
599. D:o, nerge 31: 52 GG9. M. R., Växjö 40: 
GOD . D:o, Slandrom 28:- G70. B. S., Hoverberg 12: -
GOl. Koll. i Ostersunds kyrka 20: - G71. »Fruntimmerssamfundct» gm E. ,N., 
G02. J. R., d:o 5:- Alva 43: 
603. A. C. 50: -, G72. Visby Femöl·esfören. 40: 73 
GOi. »Kinavänncl'», i Kalmar 60: - 673. Koll. i Häfle, Brunflo 13/4 9: 15 
G05. L. & A. W. 100:- G74. D:o i Bye missionshus, Marieby 14(4 15:
GOG. H. J., Mariedam 7: 75 G75 . D:o i Angsta d :0, Loekne 15/4 20: 80 
G07. E. B., Sthlm 10: - G7G. D:o i Lövbergets skola, Brunflo 16/4 12: G5 
G08. A. O., Norderön 100: - 677. Reseb. Jansjö, Backe 17/4 G: GO 
609. 	 O. H. K. U-d, Ulriksdal, 14 mars 678. Koll. kyrksalen, ' Vilhe lmina 18/4 12: 10 

offer 70: -, MÖl·teryd, till Judith 679. D:o i Sm'sele 21/4 31: SS 
Hultqvists underh. 200: -, Nye, G80. D:o i Lycl,sole 22/4 25: % 
sparb.-medel tiIl S. M. K. 40: 48, G81. Tilläggsl<ollekt fr. Bällsta, Frösön 3: 50 
VetIanda, till C. Bloms underh. G84. »Ett löfte till Herrell » O. P. , Avesta 15: :;0
150: -. Björkö, till d:o .50:-, (;8;; . Skärvsta syfören. 	 42: 
Björkö, till M., Lindens d:o 50: -, 560: 48 68G. K. F . U. M ." Mellersta distr., till 

G12 . )Tacl{» ;,: JlIalte Riitirber~s unclerh. 750: - 
613. » Es. 50: lO» 	 .,00:  6!Jl. Fullösamfg, till ' O.' & G. Cl1l'lens
614. Efterskörd tiIl försäljn. 4: 50 undel'håll 55
615. G. B. 	 15: -:.. G92. Koll. i Fullösa 13 50
G1G. M. & F. A., Mariestad, en minnes G93. D:o i Kestad 14 R2

blomma , vid .Joh. Johanssons, Ess G94. D:o i Husaby 17 20
gärde, bår 	 5: - 69:;. H. J., I,undsbrunll, »eH blomma på 
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patron .J. .Johanssons, Essgärde, 
grav» 5: - 

696. 	 Familj. J., »ell blomma till, på Fars 
grav» lO : 

697. Husaby o. Självums mfg, reseb. 5: 
698. Spal·b.-medel fr . Hejde 11: 3;; 
699 . . Jes. 58: 11 till Carl Bloms underh . 100: 
iOa. .Jes. 59: l, till R. Andersons d:o 100: 
702. 1. A., Alsen 	 2:25 
703. J. J ., Hädinge 	 10: 

Kr. 11,291: 99 

"s. M. K:s Pensionsfond. 

570. »1 Petr. 5: h 	 10:
701. »2 Mos. 35: 5» 	 50: 

Kl'. 60:

Särskilda lindarn"!. 

530. 	 J. & M. v. M., Sthlm, till A. H a h· 
nes kapell i Ishih. 50 : 

533. 	 A. G., Saltsjöbaden, till M. & 1. 
Ringberg, att auv. efter gottf. 70: "

553. 	 Hornsbergs syfören., t. Hanna Wang
tör d:o 50: 

554. E. O., Slandrom, till d:o för d:o 25: 
555. 	 L. K., Klintemåla, t. Maria Petters· 

sons bm·lIh. 20: . 
556. 	 M, O., Malmö, till Hilma Tjäder d. 

16 maj, att anv. efter gottt. 50: 
557. 	 Från skolbarn i Naglarp, till Barnh. 

i Sinan 24: 
571. 	 E. L., Piteå, till Hanna Wang att 

-< 

anv. efter Irottf. 50: 
572. 	 Måustorps Kr. Ungd.-fören., till 

Barn!]. i Sinan 20: 
573. Hälsingborgs Barnmi"ssionsfören., t. 

Ai·hna, Sinan. nnderh. 150: 
579. 	 Söndagsskolan O. vänner i Are, till 

Hanna Wang att anv. efter gottf. 40: 
580. 	 Flickornas syfören., Boda, till Ju

dith Hultqvist, att anv. enl. över
enskomm. 100: 

:;89. Två vänner i Norrbotten, till Hanna 
\Vang, att anv. "erter gottf. 20: 

610. D. B.," Sthlm, till Bal·nh. i Sinan 25: 
611. L. U., D:o, till bibelkv. underh. i 

Hancheng 	 100: 
617. 	 1\1 :n Skärstads FriförsamI., t. evang.

underh. 200 : 
620. K. & J . B., Sthlm, till eV!1ng. Den

Uin-hsiang', i Haichow, d:o 300: 
627. 	 Ps. 145: 18, 19, till Maria Pettersson, 

att anv. enl. övereusk. 20: 
628. D :0, till Hilma Tjäder, föl' d:o 15: 
629. 	 K. S., Huskvarna, till evang. un

derh. i Hoyang' 200: 
667. 	 »De Viintande» inom L. M. F., till 

bibelkv. Klura Ni's underh. 240: 
682. 	 Firma G. DahlgTen, Gbg, till de 

nöd!. 50 : 
683. Vänner i Munkflohögen, till Hanna 

Wang, att anv. efter gottt. gm
E. H. 	 85: 

687. Syföl-en. Ljungby, för arb. i Tung
ehowfu elll. överensk. 225: 

688. 	 E. S., d:o, till barn- & kvinnoarb. 
d:o, enl. d:o 200:

689. S. B., Malmö, till de hungr. 55: - 
690. 	 R. F., d:o, till A. Hahne, att anv. 

efter gottt. 23: .

Kr. 2.409:
Allmänna missionsmedel Kr. 11,291: 9~ 
S. 1\1. K:s Pensionsfond " Kr. GO:
Särskilda ändamål Kr~ 2.409: 

Summa under april mån. 1931 Kr. 13,760: 99 

Med varmt tack till varje givareF 

»Han som icke ha r skonat sin egen Son, utan 
utgivit honom för oss alla, huru· skulle han 
kuulla aunat än också skänka oss allt ·med ho
nom. » Rom. 8: 32. 

MIssionstidningen 


S I N I M S L A N D. 

ntkommer 1931 i sin 36:de urgång. 


Organ fÖll Svenska Missionen i Kina. 

ansvarig utgivare: Erik Folke Redigerad 

under medverkan av iI1a·rtin Linden m. fl. 

utkommer med 20 nummer om året, samt 

innehåller uppbyggelseartiklar, bibelstu· 

dier, brev fr. Kina, uppsatser för ungdom 
samt miBoSionsnotiser från när och fjär· 
ran, m. m. m. m. 

Tidningen kostar: helt år kr. 2: 25, 3 
kvartal kr.1: 75, halvår kr. 1: 25, 1 kvar
tal kr. O: 90. 

Sänd till utlandet kostar tidningen kr. 
2 : 75 pr år. 

PrenumerantsamIare, 80m verkställa 
prenumeration å närmaste postkontor, er· 
hålla, mot insändande till expo a v postens 

kvittenser, kr. 2: 25 (ör varje 6-tal ex" men 
då intet friexemplar. 

När 5 ex. eller därutöver rekvireras från 

exp., erhålles vart 6:te ex. gratis. 

Provexemplar erhållas gratis från ex· 

peditionen. Redaklilln.en.. 

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 
Telefon: 4459. 54 73. Postgirokonto n:r 50215. 

INNEHÅLL: 
K::lrta. - Hjälparen. - Genom eld och vatten. - S. M. K:s årsberättelse. Från Red. 
och expo - S. M. K:s bibel- och ungdomsveckor. UngeIomens avd, Program. 

Redovisningar. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'A.A~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Stockholm, Svenska Tryckeriaktiebolaget, 1931. 
313064 

http:Redaklilln.en
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ANSVARIG UTGIVARE: E. FOLKE. 

"T I L LK O M M E D I T T HI K E 1"* 

Vi befinna oss vid slutet av den pe
riod i kyrkoåret, som motsvarar tiden, 
då Jesus, före sin himmelsfärd, um
gicks med sina lärjungar och talade 
med dem om Guds rike. Den inblick 
de då fingo " i Guds rikes hemligheter 
ger oss en rikedom av oändligt värde 

för tro och hopp. 

Denna undervisning under 40 d,agar ' 
var en fortsättning av undervisningen 
före Jesu lidande och död. Lärjungar: 
na voro så oförståndiga och tröghjär
tade till att tro och mottaga undervis
ningen såsom vi t. ex. se av Mar~.. 8: 
14 och följande v. Varför? 

Jag tror, att det var emedan de al1~ 

tid' stannade för den yttre 'meningen, 
då han taJade till dem. Då han talade 
om surde"g tänkte de 'endast på bröd: 
De förstodo .inte att han ville ge dem 
en varning. ,De såga på allt med en 
jordbunden; ytlig blick. Därför kom-

K: 3 å rshögtid den 13 maj 1931. 

Anteckningar o från ' ett .föredrag av dok-', 
t.or Karl Fries, hållet vid öppnandet av S. M. 

"

mo de även nu fram med frågan: Skall 
du nu i denna tid upprätta igen riket 
åt Israel? De hade ej fattat sanningen 
av ordet: »Guds rike är invärtes ' j. 

Eder. » 

Hur är det med oss, vi som äga myc
ket mera av kristlig erfarenhet, sam
lad i kyrkans och missionens historia? 
Är det. inte ofta så, att även vi äro fre
stade att se på det som utvärtes är? 
Den samaritiska kvinnan tänkte ge
nast på vanligt vatten, då Jesus talade 
med henne öm det levande vattnet. 
Jat. o. m. då hon fått klart för ~ig, 
atCHerren var en profet, höll hon fast 
vid det yttre 'och frågade på v i l k '~ t 
b e r g man skulle tillbedja. vi tänkao 

också mycket ofta på utvärtes saker, 
hänga fast i yttre former. De som 
skola tillbedja honom måste göra det 
i ande och sanning. Guds rike är nå
got andligt, som måste andligen bedb
mas. Vi måste födas på nytt för att få" 
del därav. ' Vi veta, att det är såmå'nga 
föreställningar om Guds rike; liksom 

1 
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det finnes de som tro och mena, att 
Guds ande är bunden vid många före

teelser och former. Men Guds rike be
står iCke i mat och dryck, utan i rätt

färdighet, frid och glädje i den helige 

Ande. (Rom. 14: 17). Andens frukt 
(Gal. 5: 22) är det som är utmärkande 
för Guds rike. Det är kärlek, glädje, 

frid, tålamod, mildhet, godhet, trofast
het, saktmod och återhållsamhet. 

Detta betyder utan tvivel mycket 
för vår omgivning. Om många leva i 

denna ande, inrätta sina liv efter dessa 

principer, kommer landet, dess lagar 

och förhållanden att påverkas därav. 

Det hava vi rätt att vänta, men vi sko
la inte vänta, att Guds rike skall kom
ma genom yttre ansträngningar. 

Ordet rike sammanhänger med re
gera. Guds rike kan därför beskrivas 
såsom Guds regering eller herravälde. 
I Uppb. 2I,ha vi det skildrat i sinfull
ändning. 

L A N D. 2.> maj 19~1 

Vår frälsare gick omkring i alla stä
der, byar och synagogor och predika
de. Han lät människorna komma och 
höra hur han talade om Guds rike. Han 
bjöd ock sina lärjungar: Gå åstad och 
förkunna Guds rike. Det var också 
vad Petrus och de andra apostlarna 
gjorde. Paulus var t. ex. i Efesus un
der 3 mån. och samtalade med dem om 
Guds rike (Apg. 19: 8). Ja, även då 
han satt fängslad, talade han om Guds 
rike. Därom heter det: ,, 1 två hela år 
bodde han sedan kvar i en bostad som 
han själv hade hyrt. Och alla som kom
mo till honom tog han emot; och han 
predikade om Guds rike och undervi

sade om Herren Jesus Kristus med all 
frimodighet». Här hava vi också vårt 
program och uppgift såsom en mission, 
missionärer och missionsvänner. OJ att 
han finge väldet i oss, att Guds rike 
bleve förverkligat i oss och genom oss. 
Må vår årshögtid också bidraga där
till! 

"D I G Ä R I N T E T L I K T." * 


Vi ha redan begynt få höra om Guds 
stora gärningar i hans rike och om 
hans stora tarikar. Det är så och har 
varit så i alla tider, att Guds folk har 
älskat att .betrakta Herrens gärningar. 
Då Herren genom sin Ande får sina 
barn att betrakta dem, blir det en käns
la av att vara på heligt rum, en känsla 
av högtid. 

Då Paulus i Romarbrevet stannade 
inför det förunderliga som han kallar 
nåd, väckte det i hans själ jublande 

*) Anteckningar· från ett föredrag iW 

missionsiörestånda,re Erik Folke, hållet vid 
S. M. K :sårshögtid den 13 mRj Hi31. 

tillbedjan:"I allt detta vinna Vi en 
härlig seger, ty jag är viss om att 
varken död eller liv, varken änglar 
eller andefurstar, varken något som 
nu är eller något som skall komma, 
varken någon makt i höjden eller nå
gon makt i djupet, ej heller något an
nat skapat skall kunna skilja oss från 
Guds kärlek i Kristus J esusJ vår 
Herre": 

Och när han sedan betraktade GJlds 
handlingssätt med Israel och hedna
folken och får se Guds frälsningstan
kar, .planerna för Guds rikes utbre
dande i världen, då faller han åter igen 
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ned i tillbedjan: "0, vilket djup av ri
kedom och vishet och kunskap hos 
Gud! Huru outgrundliga äro icke 
hans domar, och huru outrannsakliga 
hans vägar!" 

När han sedan tänker på sina and
liga barn, alla hednaförsamlingarna, 
då drives han på knä i bön: "Förden
skull böjer jag mina knän förFadern 
och beder att han ville efter sin här
lighets rikedom förläna eder, att I ge
nom hans Ande växen till i kraft tiIl 
eder invärtes människa. - - - Men 
honom, som förmår gör,a mer, ja, långt 
mer än allt vad vi kunna bedja eller 
tänka, efter den kraft som är verksam 
i oss, honom tillhör äran i församlin
gen och i Kristus Jesus alla släkten 
igenom i evigheternas evighet." I san
ning en jublande lovsång! 

Det är något underbart stort att få 
äga rättighet att stanna inför Guds 
frälsningsunder, och jag tror att vi 
vid detta årsmöte har synnerligen 
stor anledning att stanna inför vår 
Gud. Först och främst få vi då se 
vad Gud har gjort och velat göra för 
vår egen själs frälsning. "Det är ett 
fast ord . och i allo värt att mottagas, 
att Jesus Kristus har kommit till 
världen för att frälsa syndare, bland 
vilka jag är den främste." Det ger 
högtid att stanna inför detta, att vår 
Frälsare som är så hög, kom till oss, 
som Slunkit så djupt, så att vi kunna 
möta honom. "Han drog mig upp ur 
fördärvets grop, ur den djupa dyn; 
han ställde mina fötter på en klippa." 
När vi få fira den högtiden, gå in i 
den hemligheten, då utbrista .vi: "Dig 
är intet likt." 

Vi få också . tala med varandra om 

Guds trofasthet. Det blir så obegrip
ligt stort. Jesu, min Frälsare, vår 
Frälsare, har frälst mig, den största 
av alla syndare. Vi hava mött det 
undret många gånger under de gång
na åren, och ändå står det där lika 
stort och lika rikt. Det är som om 
undret växte i storhet. I dag säger 
han åter: "Min trofasthet och min 
nåd skall vara med dig." Vi hava 
prövat det under år som gått, och vi 
skola få nya erfarenheter därav under 
de år, som äro kvar av vår vandrings 
lopp. Över dem skall han skriva, att 
hans trofasthet förbliver. 

Det blir en rik och stor högtid för 
oss, ej minst under tiden som 
psalmisten kallar nödens dagar, att 
få stanna inför detta. Vi ha erinrats 
om, att vi ha varit i nöd. Det gångna 
året har varit ett nödens år, tyngre 
kanske än något annat år. Det har 
varit nöd och sorg, men har det inte 
även varit frid och glädje? Gud har 
kommit med sitt svar i vår nöd, och 
hans ord har lyst som ett ljus i mörk
ret. Vi hava fått erfara vad som 
står i Ps. 86: "Ty stor är du ochun
der gör du; du är Gud, du allena." 

Skola vi månne någon gång kom
ma så långt i Guds skola, att v.i säga: 
Jag vill tacka Herren av allt mitt 
hjärta, ty han har varit en borg för 
de förtryckta, en borg i nödens tider, 
och jag vill tala därom? 

Kanske vi nu kommit in i en peri
od, då vi få erfara nöd mera än förr, 
men i så fall skola vi ock få se större 
under. Nödens år skall bli nådens, 
välsignelsens år. Det blir och skall 
bli så genom Guds Andes hjälp. Vi 
ha erinrats om den strid som vi ha att 
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kämpa, o'ch vi fråga varandra: Skall 
Herren kunna giva oss seger under 
denna tid? - Vi svara: Ja, om vi få 
vandra undrens väg. Ar efter år få 
vi säga: Gud har gjort och Gud skall 

göra uilder. Det är trons ord, det är 

trons ställning. 
Gud: give oss nåd att tro på seger 

för Gudsrikssak härhemma och där

ute! 0, att vi kunde bliva barn, som 
med förtroende vilade vid och följde 
vår Frälsare samt delade hans lidan

den! Vi få ju äga samme Gud och 
samme Frälsare, som hans heliga un
der gången tid ägt. Vi få vandra sam
ma välsignade väg, som de vandrade. 
Låtom oss tacka för denna hans stora 
nåd! 

.:'ledogörelse för Svenska Misssionsrådets verksamhet 
under år 1930. 

Det senaste verksamhetsåret har haft ett 
mycket rikt program. I början av året ha
de råd~} glädjen att H\ mottaga ett besök 
av ' doktor, John R. Mott, i augusti hölls en 
missi6~':'irsku:rs vid Holsbybrunn och i 
september' kom sedan den allmänna sven
ska niissionslwriferensen. Den insats, Mis
sionsrädet härigenom få lt göra i .det sven
ska miss~onslivet, har förvisso sin ' stora be
tydelse . . Härtill kommel' sedan åtskilligt 
annat, säkerligen i oeh föl' sig lika bety
delsefulil~ fast det icke i lika hög grad till
dl'agH ,sigd'en .allmänna· uripmärl-:samhe
ten. , . 

Det ·besök, som d:r Mott gjorde i Sve
rige ( mars filmad, var enligt samstäm
mtga'; ·~ittllesbörd av mycket' ston värde. 
Den iofötiniris]i.ade hänförelse,den. sak
kunskap, det allvar och den andliga tyngd, 
son~ antid präglat d:r Motts ·budskap, 
gjorde sig denna gång gällande på .ett syn
nei-Iigeri på'tagligt siw'. Icke minst på den 
swcteia:n'cJe ungdomen ' gjorde hans fÖI'e
dl'.a~r ett d}upt Intryck. Vid ett samman
träde den 17.' ;rriars. hade Missionsrådet 
glädjen aH saromanträffa med d:r Mott. 
H:h·ti'lä\nn~de då en redogörelse' för de in
tryck 'han fåt!' av det allmänna missiollS
läget under sin . n'yss avslutade' resa till 
österns · läl1.der. Huvudsumman val', me
nade. !;tan, alt ,de kristna finge ' en ännu 
större 'blick än hittills på Jesu Kristi stor
het, rlkedom 'och makt och därigeno~ ett 
ånnu ~löne evangelium att föl:l<unna för 

de hungrande skarol'l1a.: - Missionsrådet 
fick t i1Ifii Ile att inför d :r Mott framlägga 
de betänklighetel' mot vissa tendenser, som 
man den sista tiden trolt sig förmärka, till 
all förlägga det intematlonella samarbetets 
tyngdpunkt alltför mycket från det rent 
evangeliska li'J1 det sociala området, villw 
betänldigheter bl. a. tagit sig uttJ'yck i 
Nordiska Missionsrådets uttalande i de

. . ' 

cember · 1929.D:r Mott sval'ade, att han 
önskade här i Stockholm ' liksom förut' i 
Köpenhamn och Oslo betyga sin stora 
tacksamhet för della Nordiska Missions
rådets uttalande. Det vore ett varningens 
ord i den rä lta stunden och skulle utan 
tvivel ha goda följder. Vid Internationella 
Missionsrådets ·nästa sammanträde, so'm 
komme att håll~s i Herl'l1hut 1932, skulle 
denna fråga · tagas upp till grundlig be
handling... . . . 
. Vid Missions1'ådets ' riästa sammantråde 

den 15aprilu'ppt6gs åler samma fråg~. 
Därvid beslöts att anmoda Internationella. 
MiS5ionsrådets sekreterare, d:, .J. H. OLrl.· 
ham, alt i samband med den kontinentala 
misslonskQllferensen . r Breme~(maj ;n
ordna ett sammanti'äde med de nordiska 
konferensdelegaterna, varvid det viktiga 
spörsmålet skulle dryftas. SamtidigttiJl~ 
sattes 'en kommit t€: med uppdräg att for
mulera ·· elt. utlalande, som vid samma:,· 
trädet skulle föreläggas d :1' . Oldham. l 
detta uttalande framhölls med klarhet o<:h 
kraft, »atl' den kristna' missi0liens' uppgift 
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är i grunden ingen annan än att utbreda 
Kristi evangelium till människors omvän
delse och .pånyttfödelse. Men ' detta sker 
förvisso . ej . blott genom muntlig förkun.
nelse utan även genom kärlekens gär
ningaroch..kristen fostran. När det gäller 
de sociala arbetsgrenarna, äro vi allts1\. 
fullt övertygade om att ·den kristna . kyr
kan och missionen . har sin plikt att fylla. 
:-rlen i den starka brytningstid, som nu är 
för handen .och som berör den kristlla 
kyrkans alla livsyttringar, anse . vi dock 
en förnyad . ·konceritration kring det ena 
nödvändiga, . i och bakom alla speciella 
verksamhetsformer, vara ' det. oundgäng
ligaste kravet. Just därför att vi hysa den 
tillförsikten, att dessa våra synpunkter 
delas av L M. R., ha vi icke velat åt vår 
framställning ge karaktären av ett klan
der. Vi' hoppas och vi vilja medverka, så 
länge detta med full trohet mot Kristi 
evangelium är oss möjligt, till att I. M. R. 
skall kunna fortsätta att verka som den 
eva ngeliska missionens enhetspunkt till 
välsignelse för den världsomfattande gär
ningen». - Vid samrmmträdet i Bremen, 
där ' Sverige representerades av missions
direktor Dahlquist, missionsföreståndare 
Nyren ochd:r Karl Fries, uttalade d:r 
Oldham sin fulla förståelse för och anslut
ning till de framlagda synpunkterna och 
framhöll, såsom förut d:r Mott, att saken 
skulle bli föremål fÖl' uttömmande be
handling vid mötet i Herrnhut 1932. Det 
är intet niivel' underkastat, att Svenska 
Missionsrådet jämte missionsråden i d e 
övriga nordiska länderna och på konti
nenten har en betydelsefull uppgift att 
fylla i hävdande t av dessa synpunkter i 
den evangeliska . missionens internationella 
samarbete. 
'. Vidmi.ssionärskursen i· ·Ho~sbybru~n, 
~om var den fjärde i ordningen iv Sven
ska. Missionsrådets vart tredje åranord
nade fortbildningskurser, var deltagare
antalet större än vid nägonavdeföregä
ende kurserna eller. . oml;:ring 150 missio
f1äre:..från de olika svenska lD~ssiqnsorga
nisationerna jämte·en och annan· ?tyrelse
ledamot och ~några . andra ,intresserade, 
Även denna gång uttalades på samma ~ätt 

som vid föreg"ende ' kurser det .önskemå
let, att missionstyrclsernas ledamä,ter måt
te deltaga i större an tal. Det skulle stärka 
gemenskapen mellan styrelse o:ch : m;issio
närel', och själva skulle säkerligen :dessa, 
som stå i ledningen, ha nytta av- att på 
det .mera intima och ingående sätt,. som 
kan ske vid sådana tillfällen, få del av 
mlsslOoa.rernas , synpunkter såväl , med 
hänsyn till arbetet i allmänhet som till 
resp. styrelsers ställning till desamma. 
Vid de föregående kurserna ha . till dessa 
föreläsningar i rätt stor utsträckning ,kal
lats såväl akademiska föreläsare som me
ra bemärkta missionsledare,. Vid den sc
naste kursen var det så gott somuteslll
tande kursdeltagarna själva som svarade 
för föreläsningarna . - Det äc, -icke för 
mycket sagt, alt dessa missiol1ärskurser 
ha blivit en verklig ska lt för de.t svenska 
missionslivet - en Guds gåva till svensk 
mission. Tacksamheten har där alltid va
nt stOl" och Guds välsignelse. har påetl 
särskilt sä tt vilat över kurserna Dchicke 
minst över den nu avslt!tade. 

Allmänna Svenska Missionskonferensen 
i Stockholm ' den 10-14 september:v.isade 
å ter, att missionen har en dragningskraft 
på människorna som knappt nägotannat 
på det religiösa området. Konferensen vi
sade återigen, vilken stark enhetskänsla 
aet i grund och botten .finnes.. mellan: de 
olika svenska misslonsorganisationerna. 
Kanske ha vid föregående korjf(~renser 

olilwsällskaps särmärken framträtt på ett 
mer i ögonen fallande sätL ,Dennaigång 
märktes intet av dylika' förhållanden .. Alla 
voro ett i striden mOl den gemensamme 
fienden, den överhandtagande världslig
heten och materialismen, I s.amhand med 
missionskonferensen. föret'ogs .med anled
ning av jubileumsåpet en utflykt : till 
Björkö, det gamla Birka, .där ,Ansgar först 
preclikade evangelium i 'värt land;;J: Ans
garskyrkan därstädes, hölls :en minnes
gudstjänst. . "". " • 

I konferensen deltog en . repEeselitanl 
för -Internationella Missi(i)JlSrådet å Lond:on, 
miss Unclcphill, redakhir: fÖl1d,i!i:Mrnatio
nella Mission'srädets: ,tidskrift;. Henruis: utpp
g'.i.ft:med: besöket var..;egllntligen :.atHmj'1ta 



126 S l N I M S L A N D. 26 Dlaj 11131 

förbindelser med hänsyn till en större 
spridning ·av tidskriften i vårt land. I ett 
anförande talade hon om Internationella 
Missiönsrådets gärning oeh fr amhöll bl. a., 
attallt vad r ådet utför och planlägger ha
de betydelse endast i den mån det avser 
a tt vinna människorna för Jesus Kristus. 
Internationella Missionsrådet vore icke en 
sak för ·sig utan tillhörde missionsvänner
na i a lla länder. 'Liksom Svenska Missions
.r ådet .är en del av Internationella Mis
sionsrådet, ·så borde de svenska missions
vännerna betrakta Internationella Mis
sionsrådets sekretariat, tidskrift o. s. v. 
såsom sitt eget arbete, varöver de o.ckså 
ha bestämmanderätt och ·för vilket de 
känna . sig medansvariga. 

Konferensen, som var talrikt besökt, är 
för Svenska MissionsrMet en stor orsak 
till tacksamhet mot Gud. Frukterna av 
densamma skola ' fortleva i välsignelse. 

Den 9 december hade Missionsrådet be
sök aven representant för World Domi
nion Movemen t, mr Alexander Mc Leish 
från London. I ett intressant föredrag, till 
vilket ett antal missionsvä nner i ledande 
ställning inbjudits, lämnade han en redo" 
görelse för nämnda rörelses principer och 
metoder.- Ett annat intressant besök var 
det,' då d :rKenyon Butterfield under vå
ren gästatle Stoc)(holm. Han var på hem
väg till Amerika från sin . på Internatio
nella Missionsrådets uppdrag företagna 
undersökningsresa i Indien rörande möj
ligheterna för. ett mera omfattande och 
effektivt : .missionsarbete bland lantbefolk" 
ningen i ' detta land. D:r Butterfield kom 
under besöket . i tillfälle . a tt för en del av 
Missionsrådets . .ledamöter framlägga de 
närmaste' resultaten av sin resa. 

.Somv.anligtharMissionsrådet sänt 'ut 
ett upprioW för allmän bön' för missionen 
Trettondagen 1931. . 

·MissioI1sr.ådet hur haft sammanträden 
den 17 mars och 15 april och VerkstälIane 
de Utskottet den 14 januari, 21 oktober 
och 26 november. 

Svenska : Missionsrådet har för närva
rande. följande sammansättning: 

Missionsdirektor ·Nils Dahlberg, repre
sentantför Evangeliska Fosterl ilO dsstiftel

sen; Missionsförestånd. Birgel' Pernow, 
l·epr. för Föreningen fÖl' Israelsmission.; 
Disponent Th. Ericson, repro för Helgelse
förbundet"; Fröken Agnes Baeckman, repro 
för Kvinnllga Missions-Arbetare; Missions
förestånd. Viktor Johansson, repr.för 
~venska Alliansmissionen; Redaktör J. By
ström, repro för Svenska Baptistsamfun
det; Fröken M. Brusewitz, repr. för Sven
SKa Jerusalemslöreningen; Missionsdirek
tor Gunnar Dahlquist, repro för Svenska 
Kyrkans Missionsstyrelse; Redaktör J. 
hurtig, repro för Svenska Metodistkyrl(ans 
Mission; Missionsdirektor E. Folke, repro 
för Svenska Missionen i Kina; Missionsfö
restånd. J. Nyren, repr. för Svenska Mis
sionsförbundet; Pastor J. Hagner, repro 
för Svenska Mongolmissionen; Vakant, 
rep!". för örebro' Missionsförening. 

Sekreterare: RedaKtör J. E. Lundahl. 

Från subkommitteerna ha följande redo
görelser ingå tt: 

Kuinnokornmillen . 

Ännu ett å r av Svenska Missionsrådets 
Kvinnokommittes verksamhet - det fem
tonde ligger bakom oss. Vårt första 
sammanträffande för året blev, som alltid, 
vid missioniirsbarnens julfest. . Att börja 
.året i kretsen av den ungdomsskaran ger 
.lyftning och inspiration åt årets arbetare. 
.Doktor ThorelI höll ett tankeväckande fö
redrag och pastor Dahlberg visade på ett 
åskådligt sätt· genom sk~optikonförevis

ning bilder från herdelivet i det Heliga 
Landet. 

Inalles ha fyra möten med samkväm lm
der året hållits föl' kvinnliga missionärer, 
missionärskandidatel', missionsledare, sy
föreningsledare m. fl. Den 31 mars sam
lades. en stor skara på Stadsmissionens 
lokal, då Syster Ma ja Johansson gav en 
gripande shlluring av Kvinnosällskapets 
för · Ytfre missionen GO-årsjubileum i Ame
rika' 1929. I Allmänna Svenska Missions
kon ferense n,. som hölls i Stockholm den 
lu-14 sept. deltog kommitten genom alt 
fröken Anna Norborg höll fÖI'edrag om 
»Kvinnan inför den nya tiden i missions" 
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länderna.» Kommitten, som under året fi
J'ade sin femtonårshögtid, höll denna un
der en av konferensdagarna, nämligen 
den 11 sept. å K. F. U. K:s lokal. Vid denna 
högtId, som samlat en stor skara intresse

"rade, gavs av v. ordf. en historik över 
.ICvinnokommittens arbete under de gång
na åren. Fru Gertrud Lindberg talade 
över ämnet: Lidandesmomentet i mis
sionsgärningen. - Så hade kommitten be
slutat upptaga de instruktiva föredrag om 
de olika sällskapens verksamhet, som an
ordnades i början av kommittens verk
samhet. Ämnet för föredragen har varit: 
Missionsläget på fälten just nu. Det för
sta samkvämet ägde rum på K. F. U. IC., 
då föredrag om Svenska Kyrkans mission 
hölls av missionsdirektor G. Dahlquist. 
Det andra hölls på samma lokal den 24 
nov. om Fosterlands-Stiftelsens fält ·av 
missionsdirektor N. Dahlberg. 

Liksom föregående år har kommittens 
»hälsning» utkommit en gång och utsänts 
till de olika fälten. BI. a. innehöll den en 
redogörelse för kommittens fem första år 
av fru Anna Freden. 

Kommitten har sökt komplettera mis
sionslilteraturen på Pedagogiska bibliote
ket genom att från de olika missionsför
lagen anskaffa den under de fem sista 
åren utkomna litteraturen. 

Vi ha haft glädjen att i vår krets se 
Miss Underhill, redaktör för Internatio
nella Missionsrådets tidskrift. Hon deltog i 
Allmänna Svenska Missionskonferensen i 
september. Vid en lunch, so m l<ommitten 
anordnade för henne, höll hon ett längre 
intressant föredrag. 

En del personförändringar ha under 
året ägt rum. Svenska Mongolmissionens 
representant fröken Agnes Jacobson ' har 
avgått. , Till ordinarie medlem har i hen
nes ställe inträtt fru Karin Vitus-Anders
son, och till suppleant har fru Lisa Lodin 
utsetts. Svenska Metodistkyrkans represen
tant fru Anna Hedström har meddelat 
SItt utträde och har Syster Maja Johans~ 
son · efterträtt henne som ordin~rie 'med
lem. 

Maria Lundahl. 

Presskommillen. 

Presskommittens verksamhet har även 
under detta år bedrivits efter samma plan 
som förut. Till tidningarna ha utsänts föl
jande artiklar: 

Världsmissionen under år 1929 av D:r 
Karl Fries; Indien vid årsskiftet av pastor 
E. Hedberg; Den röda förödelsen av mis
sionär A. Berg; samt av undertecknad; 
Den nya skollagen i Jugoslavien; Renäs
sans inom judendomen; En indier om 
Indiel1" Allmänna Svenska Missionskonfe
rensen'; Glädjande tecken; Ljusglimtar 
från Fjärran östern; Förföljelserna i Ryss
land. 

Smärre meddelanden hava vidare till
sänts T. T. 

Till årsskiftet utsändes en shivelse till 
ett tjugutal tidningar i landsorten med 
förfrågan, om de skulle vilja abonnera på 
våra artiklar. Gynnsamt svar har ingått 
från blott ett par. Somliga ha uttalat sin 
sympati med saken men beklagat bristan
de utrymme. 

Professor Hinderer, Berlin, har ,även 
under detta år insänt redogörelser från 
Internationellä Kristliga Presskommitten, 
vilka gjorts bruk av där så synts lämp
ligt. 

Stockholm i mars 1931. 
Erik Folke. 

Sludiekommitten. 

Ang. missionssludiekommittens verk
samhet under året 1930 får underteclmad 
seKreterare meddela följande: 

Under året har en fortbildningskurs 
missionskunskap för folkskolans lära!"e o. 
lärarinnor anordnats i Karlskoga, var
jämte kommitten medverkat ~id~nord
nande av kurser i örebro. Förberedelser 
har vidtagits för liknande kurser i Nora 
och Lindesberg. Dessutom har sekretera
ren hållit missionsföredrag i ett a:vsevärt 
antal skolor och seminarier, i regel på 
lektionstid. 

Såsom ordförande har tjänstgjort över
lärare Axel BloIl)qvist och såsom sekre
terare , och kassör undertecknad. Kom

i 
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mitten har under året. sammanträtt'2 
gånger. 

. Uppsala mars 1931. 

Carl-Axel Hallström . 

Rev{sio~sberällelse. 

.Aktiebolaget·· Revisionskammaren har 
enligt, uppdrag siffergranskat ' Allmänna 

.Svenska Missionsrädets ·Arbetskommittes 
'utgifter för å l' 1930 och funnit desamma 
vederbörligen verificerade, 

Kassautgifterna hava varit för : 
MIssIonskonferensen Kr. 4,057: 97 
Svenska Missionsråde t 1,200:
Missionsstudiekommitten 876: 58 
Presskommitten ... ... 870: -
Div. Omkostnader .... 119:
Missionsstatistiken 265: 50 
Nord. Missionsrådet .. 150:
Inter'n . . Missionsrådet .. 3,365: 82, 
Kvinnokommitten 200 : 
Inventm'ier ...... ' . . . 125: 
Sv. Handelsbanken ., .. 1,500: 
'Brist från 1929 .. '. . ... 269: 58 12,999: 45 
Å bankräkning. hade Missionsrä

det vid utgången av år 1930 in
.nestå'ende i kapital och upp
lupen ej uttagen ränta Kr. 2,637: 67 
St.ockholm den 9 mars 1931. 

Aktiebolaget 

REVISIONSKAMMAREN 

Th. Svensson. 

Vi avsluta årsredogörelsen under käns
lan av stor tacksamhet till Gud för hans 
synrierliga välsignelse under det gångna 
året. Må han giva Missionsrådet nåd att 
alltfört 'under enig -samverkan arbeta' för 
de uppgifter han beskärt detsamma, vilka 
uppgifter under nuvarande förhållanden 
synas vara mera betydelsefulla och av be
hovet 'påkallad~ . än n llgonsin. 
. iS t-ock holm i mars 1931. 

, Jakob E. Lund~lht., , 

Svenska Missionens i Kina 
Bibel- . och Uogdomsveckor 

sommaren 19:)1. . 

Svenska Missionen i Kina pla'neral' i;jr alt 
anordna två Bibel-. och ·Ungdomsveckor: 
En p å Solbackeni Åhus, Skåne, den 23-28 
juni och ' en som vanligt på Steninge den 
21-26 juli. Nu ville vi dä'dör utbedja oss 
missiqnsvännernas bistånd för a tt , få del
tagare, särskilt ungdom,i dessa våra 
moten. Vi tro det vara av s-tor betydelse 
för de unga alt få några dagar i lugn och 
ro under det inflytande, som brukar 
vara rådande vid dessa möten. Vi vilja 
ock göra allt, vad vi kunna för a lt nå det 
mål, som vi satt för dessa möten: Att söka 
hjälpa deltagarna in i en sådan ställning 
till Herren Jesus, till Bibeln, bönen och 
mIssionen, att de i sin mån må kunna 
främja Guds rikssak på jorden och, i den 
mån Gud visar det vara i överensstäm
melse med sin plan, bliva S. M. K:s mecl
hjälpare arbetet för Kinas evangelise
ring. 

Kursledare blir missionsföreståndare E . 
Folke. 

Programmet kommer bl. a. varje dag . 
att upptaga: En gemensam, stilla böne
stund före frukost samt en bibelstund och 
ett orienterande missionsföredrag på f. m. 
På eftermiddagarna anordnas varje dag 
möten etc. efter för varje dag uppgjort 
program. 

Vid mötet i Åhus komma bibelstunder
na att ledas av missionsföreståndare 
Erik Folke, varjämte vi hoppas få räk
na missionär Aug. Berg, missionssekr. M, 
Linden saint ' fröknarn a Anna Gduffih, 
Lisa Blom och Ingeborg AckzeIl m. fl. 
såsom medverkande. 

Foredrag planeras att hMlas över bL a. 
följande ä'rimen: »Världsmissio'risläget just 
nu», »M issionslägeti- Kina just nu» sam t 
»Däget· inom ' S. 'M. K.jus/' nU». · . 

Priset för deltägande i kurserna bUr ett 
rör allt för vardera hela tiden kr, 25: ~., 
häri in,beräknat en deltagareavgift till 
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hjälp för· bestridande . av omkostnaderna 
för mötena. Dellagilrna' böra medlaga 
handdukar, . sänglinne, fillar och kuddar. 

Anmälan om deltagande bör göras sna
rasl möjligt till Sve.nska Missionens i }(ina 
expedition, Drottninggatan 55; Stockholm. 
eller till fröken Anna Gauffin, K. F. U. K, 
Kristianstad. 

* 
Beträffande mötet på Steninge komma 

utförligare meddelanden att lämnas i ett 
kommande nummer av vär tidning. 

S. M.K:s årsmöte. 
S. M. K:s årsmöte, som hölls i Stock

holm den 13-16 innevarande maj månad, 
var väl besökt och gav rik anledning till 
uppmuntran och tacksägelse. Alldenstund 
vi ej hunnit att bem·beta alla anteckning
arna från årshögtidens olika möten, införa 
vi ej utförligt referat i detta nummer av 
vår tidning. De två föredragen, som höl
los vid årshögtidens öppnande, införas 
emellertid i sammandrag enligt gjorda 
anteckningar, och i nästa nummer av Si
nims Land hoppas vi kunna återkomma 
med u tförligt referat. 

Kinalänkens syförening. 
Kinalänkens. syförening Stockholm 

samlas torsdagen den 4- nästkommande 
juni kl. 7 e. m. hos fröknarna Janzon och 
Hullkr(1nlz, Vanadisplan 5, '/. tro Väl
komna, 

S. 1YI. K:s Bibel- och' Ungdo~sveckor. 
Beträffande Bibel- .och Ungdomsveckor.

na innevarande år hänvisa vi till särskild 
artikel därom, infÖrd i detta nummer av 
vår tidning. . 

Skriven ,till 'missionitrerna! 

Bedjen tör missionitrerna! 

~o~.
= .' . ' 


-Arbetet har ej avstannat.> 


Tungchowfu den 7 april 19$1. 


(Uldrag ur privalbrev.) 


Vi ha varit tillbaka till Pucheng flel·u 
gfmger, och den sista . g1\ngen stannade vi 
och ställde allt i ordning igen, städade 
upp och satte in alla sönderslagna föhster
rlltor, ett fyrtiotal, så att nu,. om man 
frånser något märke här och där i någon 
dörr, så skulle man knappast kunna m §r
ka, att någon »skadegöl·else» ägt rum, 
d. v. s. några kolnade och brända ' böckel· 
på någon hylla vittnar ju om, att det gålt 
»varmt» till. Linders tillhörigheter voro 
alla på andra våningen, vars dörrar v6ro 
väl låsta, och trots det märkbart ·kraftiga 
ansträngningar gjordes, så lyckades de ej 
få upp dem. . 

Så vitt vi kunna märka har Q/·belel ej 
lidit av vad som skett där. Det torde ha 
varit ganska överraskande att samma 
dags, d. v. s. julaftonens kviill, den över 
hela staden väl börda kapellklockans 
klang, tonade ut över nejden, ävenså väck
tes mänga långt före dager juldagens mor
gon av samma ljudliga »](om, kom» och 
likaså klockan 11 juldag.en- samlade sam
ma toner till gudstjänst omkring honom, 
som var den mest orättfärdigt förföljde 
av alla. De flesta hade nog ej vänta t, alt 
Guds folk skulle våga offentligt fortsätta 
som om intet bänt. Vi kunna bara tacka 
Herren för den frimodighet han gav. Nej, 
arbetet har ej avstannat, tvärtom: vi kun
na ej ta emot på långt när så många barn, 
som ville. komma i· skolorna.. Vi ha Övel· 
nittio .gossar,och inemot fyrtio flickor 
skolorna i Pucheng, Yisserligen få en stor 
del för 'nödens skull hjälp, men ej få äro 
självufjderhållande. Prediko tä) tet slo.gs 
upp i en hy ej så långt från den plats, 
där vi hade det i höstas, och verksamhe
ten har hittills fått paga 'oförhindrat, ut
om de svårigheter; som alltid uppstå, då 
någon i en familj . sluter sig till . Herren. 
Redan: efter .tre veckors arbete i den 9)'1) 

i 
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ha vi fått se frukt. För närvarande pågå 
tolv bibelstudiekurser, som fortgå en må
nad på varje plats, nio i Pucheng. distr. 
och tre i Tungchow. Det är ett slags nöd
hjälpsverksamhet, där deltagarna få un
derhåll. Vi äro så tacksamma till Herren, 
som gjort det möjligt för oss att på detta 
sätt kunna hjälpa de fattiga, både andligt 
och lekamligt. 

Det är ju ej så lätt att få lämpliga le
. dare för alla dessa kurser, som hållas 

samtidigt, då ju allt annat arbete mås te 
sl,ötas som förut, men det är underbUd 
huru Herren hjälpel', Vi ha i sanning 

mycket att tac
ka Herren för,.,.,. ... i de många 
präktiga med
arbetare han 
givit oss i des
sa distrikt, Vi.'=~.,~-' .., ....... .
~ 
äro långt ifrån 

. 1# "! '.' nöjda, men låt
\ om oss tackaj... • • 

föl' vad vi ha 
och bedja omlff )j~ flera. Det ä r 
S~I uppmunt
rande att se 
huru Herren i 
sintid hör si
na tjänares bö-

Foto O. Styrelin'. ner, t. o. m . se
rlld-set Yang. Död 1927, dan bedjaren 

fått hembud, 
Vår snälle älskelige äldste Yang i Tung~ 

chow, som Gud tog hem strax efter vi 
rest till Sverige 1927, hade en vuxen son, 
mycket begåvad, utbildad i . vårt semina" 
tium, en alldeles utmärkt lärare, men stolt 
och ej så litet dragen utåt. För honom 
bådo vi tillsammans många gånger. · På 
våren 1927, då vi rest hem, tog unge Yang 
anställning som sekreterare hos en gene
ral, blev av agitation mycket »anticutlän
ning» till sin faders stora sorg. Jag är 
böjd tro, att detta var anledning till fa
derns snara sjukdom och död. Unge Yang 
hal' nu omkring fyra års tid varit ute och 
lll'övat på livet- och fått lära ·känna huru
tlnnt det är, då ej församling och föräld

, 


rar stå stödjande runt omkring. Han har 
haft betydande befattningar, men märk
värdigt nog har han ej såvitt vi kunna 
förstå, skaffat sig någon förmögenhet, som 
ju är det vanliga för män merl begåvning 
och sådana tillfällen. Kanske har fars och 
mors böner även här blivit hörda och be
varat honom för oärlighet, som är stör
sta anledning till mångas hastigt vunna 
rikedomar. Förra året kom han hem från 
Shantung, blev mycket sjuk och låg länge. 
Då han sedan blev frisk, började han en 
affär i Tungl<wan, men just som han bör
jat, blev det krig, och allt vad han hade 
satt in i affären förlorades, Modern sade 
till mig för ej så länge sedan: »Han bör
jar märka, att allt vad han tar sig till 
med misslyckas. Men vad bryr jag mig 
om förlusten av några hundra dollar, ba
ra Gud får tag i honom igen.» Modern är 
en utomordentligt präktig kvinna på allt 
sätt. För ej så många veckor sedan kom 
den unge mannen till Tungchow, där vi 
träffades och samtalade om många allvar
liga ting, och han sade då, att han kände 
att han ville tjäna Herren. 

Vad arbetet i Tungkwan angår, så har. 
det lidit oerhört av de ·mycket svåra för
hållanden som rått under de sista fyra 
åren. Det är ett under, alt ·något finnes 
kvar· av den lilla plantan-. Men det gör 
det. Vi ha just för en vecka sedan varit 
där på stormöte, och det var bra med 
folk samlat och riktigt roligt att igen kun
na fira stormöte där, Det har varit så 
svårt tidtalspå denna utpost, så att man 
varit frestad att ge upp, men Gud hat 
hjälpt igenom ända hittills, och jag tror, 
att- de som på ett eller annat sält fått va
ra medel i Herrens hand att göra verk
samheten möjlig i Tungkwan, vare sig 
med bidrag till lägenheter eller till med
arbetare, jag tror, att de ha all anledning 
att tacka' föl' tillfället, tacka för den uthål
lighetsnåd, som· han givit sina represen
tanter på denna startegiska . punkt. . En 
ändlös ström av representanter från snart 
sagt alla Kinas provinser passerar i den
na stad vår dörr, civila såVäl som militä
rer. Måtte vi få nåd så på denna väldiga 
teg, fiska i detta vida vatten. Vi ha ej 
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tänkt ge upp om Herren dröjer, utan i 
man av möjligheter fortsätta. 

Det fjärde..stormötet för i år hålles i 
dag i T'i-hu. I söndags hölls ~tt i Ch'ao-I. 
Fyra till skulle hållas före veteskörden, 
det sista här i Tungchow stad den tionde 
maj. I morgon resa Olga och jag till Pu
cheng för dopklassen därstädes. Stormö
tet däl' skulle hållas den 17-2:::> dennes 
Hoppas vi få hålla mötet i frid denna 
gång. I höstas blev det krig, som hind
rade. Förra våren måste vi resa ifrån för 
bl"oder Berglings begravning. Vi ha lite 
hopp om att få syskonen Bloms till mötet 
i Pucheng i ~år, eftersom det misslycka
des i höstas. Hanna Wang reste ensam till 
mötet i T'i-hu i dag, ty jag är så väldigt 
förkyld, att jag legat två dar, för a tt så 
fort som möjligt »smältä isem). Hoppas 
vara så mycket bättre i morgon, att vi 
kunna l·eSl!. Sitter i sängen och skriver 
detta, Olga äl' just nu ute i sta'n och be
söker en sjuk. Här ha vi ett 40-tal gossar 
och nästan lika många flickor och kvin
nor, som åtnjuta undervisning och de 
flesta, även sitt dagliga bröd. Huru tack
sa mma vi borde vara till Gud, som gett 
oss något mer än blott lekamligt bröd åt 
de hungrande. Huru faltigt ändå, för både 
den som ger, och den som får, där det 
bara är fr åga om det som mättar kroppen! 

Nils Siyrelius. 

En livsbild från Kina. 
Fru Ma är en 38 års kvinna, som nu är 

bosatt i Ishih stad. Hon har en sorglig 
historia att berätta om sig själv. -,

Hennes föräldrahem är i trakten av 
Tåiiienfu. I unga ål" hlev hon gift med en 
man, som bodde i en by 30 Ii från Ishih. 
Här fick hon det ganska bra, och efter 1 
år fick hon en liten gosse, som ju blev hela 
hemmets glädje. Men då gossen var 4 år 
dog hennes man. Och inom hågra år yr
kade svärmodern . på att hon skulle gifta 
om . s ig. Det hjälpte ej alt hon sade, att 
hon kände , det svårt a tt skiljas från sin 
lille son. 

Då han var går kom en dag, en kälTa 
för att hämta henne, och förkrossad läm
nade hon sitt kära barn, · siltallt här i 

denna världen. Nu fördes hon till en by, 
som ligger 20 Ii från Ishih. Hennes nye 
man var en äldre herre, som hade stora 
barn. Här i detta hem fanns gott om 
pengar, här födde hon flera små barn, 
som alla dogo vid födseln. En vän till 
henne föreslog att hon skulle taga litet 
opium, ' ty det skulle stärka henne, sade 
hon. Följden var att fru Ma snart blev 
en slav under opiet. Tre år efter det hon 
kom in i detta hem dog även denne man. 

Nu fick hon en svår tid i hemmet. Sö
nerna sade: »Hon tänker lägga under sig 
så mycket hon kan i vårt hem, och så gif
ter hon om sig och tager med sig våra 
pengar till sitt nya hem. Vi måste göra 
allt för att bli av med benne.» Så anlda
gade de henne inför mandarinen, och det 
blev rältegång. - En ung värnlös änka, 
vad skulle hon säga till sitt försvar. Sö
nerna däremot hade pengar och gåva sto
ra mutor samt fingo folket i rådhuset på 
sin sida. Hon sattes i f~ngelse, och där 
hölls hon fången i 3 månaders tid. 

En dag under rältegången sutta sönerna 
på en restaurang här i staden och talade 
om sin styvmor och tyckte, att de hade 
gjort sin sak riktigt bra. Nu vara de ju 
fria från henne. Agaren till restaurangen 
lyssnade tiIlderas samtal och frågade 
därpå ut allt vad han kunde om kvinnan. 
Han tänkte på sin mästerkock Ma, vilken 
några år förut förlorat sin hustru. Denna 
kvinna kanske skulle passa för honom. 
Han talade också med Ma om saken, och 
cl~t blev bestämt, att han skulle bli tales
man för Ma och gå till fängelset och be
söka kvinnan. Den stackars kvinnan led 
dagligen svåra kval, dels därför att hon ej 
fick stilla sin hunger, och dels för hennes 
storaopiekrav, som hon nu ej heller kun
de tillfredsställa. Efter någon tid gick 
Mas, principal till fängelset och fick träffa 
kviri.nan'. bå han"omtalade sitt ärende för 
henne, föll · hon till hans fötter och sade: 
·»Äldre Bror kan du fr älsa mig ur denna 
nöd, så är jag villig till vad- som helst.» 
Han talade goda ord för henne till ·före
ståndaren i fängelset, och · hon blev lös
släppt. Några dagar därefter: blev hon gift 
med kocken Ma. 
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. Fru Ma får höra evangelium. då hon fick höra om Jesu kärlek till arma 

Herr Ma· hade ganska god förtjänst, men syndare. 0, så underbart en Fräl.sare för 

som han rökt opium sedan 20 ·år tillbaka arma syndare, då får även jag komma, 
och nu fick en hustru, som även hon rök tänkte hon. Hon gick sedan . dagligen till 
te, var det ganska smått för dem. Hon fru Liu för att få höra mera om Jesus. 

En kinesisk kock i . arbete: Ställningen typisk. 

hade ej heller lust att sittainne j sitt !:lem 
och arbeta, utan var för det mesta ·utom
hus.. Så kom hon en söndags e. m. till .v:år 
vän fru Liu, som sflttutanf9r sitt hus och 
vittnade om Gu!=l, (Ftu Liu är samma 
kvinna som jag slq:eiV om j »}lans Stiä.rna 
j östern» i fjoL) . Fru Ma blev så gripen, 

. I-Ier:r .Ma, som nu också genom .sin hust
ru Utt höra om fru Liu's vittnesbörd, blev 
även . han varmt. ,intresserad. En kväll 
gjorde de båda sällslwptill fru Liu för att 
riktigt .. taga reda på allt om denna nya 
lära, Fru' LiUllppmanade dem ' a tt bedja 
och "att ·lämna synden' -.och 'helt förtrösta 
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på Gud. Ma ocl1 hans hustru hörjade fr:'111 
elen dagen all läsa några lraktalel' , som 
de fått av fl'u Liu, sa mt att bedja tillsam
mans varje kväll. 

Sedan talade II'u Lill om kapell e t och 
de underbara ol'd, som hon fått höra där. 
Då sade fru Ma: ;> Sl,ulle jag ej kunna ftt 
följa med dig dit en söndag?» fru Lin 
sade: llDu hal' ju elt s tort fel, och pekade 
på sin mun. (Meningen val' a tt fru Ma 
rökte opium, och ej skulle kunna si tta 
si illa under en gudstjänst.) Stad,ars fru 
lV[a blev mycJ; e t missräknad, men var än
då outtröttlig att lyssna till sin J:irarinllil 
varje dag. 

En söndag i aug. 1930 sade fru Liu till 
henne: »Kanske du vill följa med till ka.pel
let i da g. Men kan du lova mig att upp
Jöra dig väl.» fru Ma sval'ade: »Jag skall 
sitta så stilla och hålla mig vaken. Tala 
bara ej om för n:lgon att jagröker opium.» 

Så kom då fru Liu med sin lärjunge och 
sade: »Här äi' en som vill h'o Vå Gud,· Hon 
är uppriktig», tillade hon. 0, vad fru Ma 
lvssnade, hon drack in varje on], och var 
I;'ån den dagen fast besluten att bliva en 
ny människa. Med Guds hjälp ville hon 
lämna opiet. 

Efter sitt första gudstjänstbesök i ka
pellet uörjade hon genast själv avvänj
ningen. ·Hon bad till Gud och tog varje 
dag litet mindre av opiet. I stntet a v jan. 
1931 hade hon hunnit så långt, att hon 
endast tog lite t om kvällama. På sönda
gen språkade jag med henne för att få 
höra huru det gick fÖl' henne. Hon före
föll så '.trött, att jag ville uppmuntra hen
ne litet. och·. sade: »Då du blir . fri fr ån 
opiet och kanske känner det svårt att 
härda . ut, så kom över till evangellsalen, 
och vi skola hjälpa ' dig bedja o.ch se 'om 
dig. litet. Den 29 ja n. kom hon hit. Då var 
hennes lidande outhärdligt, tyckte hon. 
1I0n sag så bedrövlig ut och . orl<:ide lmap
pastsläpa sig fram. 

Eftei' en vecl~a hade hon emellertid et! 
annat utseende. Hon fick ligga på varm 
bädd, så att hon kunde sova om nätterna, 
och sa ~fick hon ä ta så mycket bl'öd hOll 
oi·!;a:de. Följden blev 'att' hon fick runda 

kinder och kunde springa omkring som 
cn ung flicka. 

Hon läs te flitigt 0111 dagarna i bibeln 
och hade hunnit till Mark . '1, då hon kom 
in till oss. Allt emellam'tt hörde jag henne 
sjunga: »Endas t .Jesus kan mig frälsa.» En 
dag under det hon var inne hos oss berät
tade hon litet om si n so n. Han är nu 17 
:i l' och haJ' plats i en butik i Chiehchow. 
l-Ian har hela tiden hållit l'eda på ' sin 
mamma,fastän hon har l,astats fl' ån det ena 
hemmet till det andn), En d ag sade h"o 
till henne: »Var icke ledsen du mamma, 
när jag blir s tor skall du få komma hem 
till mig igen,» Då började modern gråta 
och sade: »De t kan jag ej få. Jag är ej 
din mamma nu.» »JO», sade gossen, »jag 
vet, alt du ej ville giJta dig, och lämna 
mig, men de tvingade dig. Du är min 
mamma, och jag sl,all se om dig.» 

Den 3 febr, P~l kvällen bad hon mig 
hj älpa sig bedja, Hon ville nu bära fram 
alla sina synder inför Gud. Det var un
del' bart höra vilket nåden s vel'k, som ha 
de försiggått i hennes hjärta. Hon hade en 
fast förtröstan till Gud, att allt var under 
blodet, och att hon nu var en ny skapelse 
i Kristus Jesus. Hon jublade av fröjd övel; 
syndaförlåtelsens nåd. 

Hennes man förundrade sig över h en: 
nes enfaldiga förtl'Östall på Gud och hell e 
nes mod, · då det gall de att vdnja sig 'av 
från opiet, och så blev hari också fast bec 

sluten att tro på Gud. Han lwm på nyåre t 
och begäl'de a tt få komma in tiU oss föl' 
att bliva avvand, liMcn», sade han, )ljag 
får hog använda litet medicin', min kropp 
är så svag, och jag har ej min :hustrus 
tro.» Strax pa nyår et kom han in, och 
inom en månad var han färdig. Han sY" 
nes också vara ' en upprikti:g sökare, .Ha n 
läs te 'de 'fyra e,;angelierna:lhedan han val' 
hos oss. Då han gick'lillbaka till sitt ar
bet'e, bad han om ett ficktestamenle,som 
han nu läser på alla .lediga stunder.: Hall 
har oekså gjort upp med sin pl'incipal, att 
hah skall få' gå till gudstjänsten 'varjesöll 
dag. »Jag al'betår gärna p~ övertid andl' ~1 
dagar, bal'a jag får söridagen fri», sade 
han. FI'U Ma har oeksa blivit så flitig och 
ai'betsan'l. . Det M riktigt l'oli'gl 11led ,dem 
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bäda två, ett s tort Guds under har skell 
i deras hjärtan, som är uppenbart för 
alla . De hava båda begärt dopet vid stOI·
ri1ötet i vår. 

li nna Hahn e. 

Hsien-le. 

»Hsien-te, vad ska' du bli, när du blir 
s tor?» 

».Jag ska' tjäna Jesus.» 
»Hur dä?» 
»Predika evangelium.» 
»Varför vill du göra det?» 
»1' or Jesus har frälst mig.» 
»Hur vet du (Iet?» 
».Jesus har dött för mig på korset. » 
Hsien-te är en glittrande glad liten fyr, 

sin mammas ende gosse och hennes stolt
het. Han är nio år, mycket begåvad och 
kan läsa de svåra kinestecknen flytande. 
Nu går han i missionens sIwla, men läsa 
kunde han, långt innan han börja de sko
lan. Det hade hans mor lärt honom. 

Ovanstående lilla samtal ha vi just nu 
haft. Han brukar ofta titta in till oss för 
att .få se pä utlänningarnas underliga sa
l(~r. · Nu är han ivrigt sysselsatt med att 
se på gamla vykort och munnen går i ett 
på honom. Inte behöver man förklara nå
got, det SKOler han självom. 

När jag först kom hit till Hancheng 
och hade söndagsskola, var han min goda 
llJälp. Hade jag ej ord att förklara vad 
tavlan visade, så· nog kunde han berätta 
det. 

I fjol hade missionen ingen skola här. 
Då fick Hsien-te någon tid gå i statens 
skola. En dag kommer han springande till 
oss med andan i halsen och säger: »Giv 
mig traktater, m ånga, av alla sorterna»! 
Vi. trodde, llet var modern, som ville ha 
dem, och han fick en del av var sort, och 
iväg bar det igen. Mot kvällen kommer 
han glädjestrålande och berättar, att han 
predikat i skolan fQr Kamraterna. »De vo
ro så villiga att höra och alla fingo de 
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traktater. En klis trade jag upp på väggen 
och talade över, och de lyssnade ivrigt. 
Säg, var det inte Guds nåd?» - »Gav du 
läraren också en traktat?» - »Ja, men 
han ville inte ta emot den, h an bara smä
dade mig.» Det sista sa' h an i en ton, som 
betydde det ej det minsta, vad läraren 
tänkte. Han var så ivrig och lycklig över, 
vad han fätt göra för Jesus. 

Hsien-te är förlovad, men det vet han 
själv ej om. Hans lilla fästmö går i mis· 
slOnens flickskola i Hoyang. Hon heter 

Foto Jda Söderberg. 

Hsien-Ie med mor och mormor. 

Sai-chiao och är en livlig liten unge. Jag 
var på förlovningskalaset i fjol. Hsien-te 
själv fick ej vara med. Han var ute och 
lekte, men Jwm inkilande ett slag, smut
sig och lik allt annat än en fästman på 
furlovningscjagen . Hans mor fick honom 
fort ut igen, och den lilla bjudningen gick 
lika bra utan . både honom och hans liJlu 
fästmö. 
Hsien~tcär mycket häftig och behöver 

mycken förbön. vm du inte bedja för ho
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nom att han må kunna förhärliga sin 
Mästare, som han äl skar, och bevaras i 
samma frimodighet att vittna för hohom 
här ute i det mörka Kina! 

Hancheng den 8 april 1931. 

Ida Söderberg. ' 

Bara en lins. 

Det gäller linsen till Fars gamla skiop
tikonapparat. Jag fick syn på den i morse, 
dä jag var på väg till mellanskolan föl' 
att hålla min engelska lektion. Den låg 
bland en del ganska värdelösa saker pä 
ett tygstycke framför en kvinna, som satt 
på marken utanför telegrafkontorets dörJ". 
Den stackars kvinnan ville sälja de där 
sakerna för att få litet pengar att köpa 
någon mat för. 

Jag skyndade till lektionen, ty jag var 
sent ute. På vägen hem passerade jag 
åter kvinnan. Jag gick fram, tog upp lin
sen och sade. »Den här saken är nog min, 
ty den stals från min Far för tio eller elva 
år sedan!» - »Inte vet jag», sade l(vin
nan, »jag har fått den genom min man. 
Den skall vara värd flera dollars!» - »Ja, 
men den tillhör nog mig, och jag vill gär
na ha den. Jag tar den med mig till mis
sionsstationen, och skulle den vara den 
rätta, så vill jag betala Er för den, och 
om inte, så skall Ni få tillbaka den!» 
»Men jag vet inte var missionsstationen 
är, betala den nu!» - »Jag har inga peng
ar med mig. Men jag är missionär Berg
ling. Fråga efter mig och Ni ska säkert få 
Edra pengar. Ni behöver inte vara ängs
lig!» 

Hem kom jag med linsen. Den passade 
precis, och jag var ej litet glad över att 
Fars gamla, utmärkta skioptikon apparat 
efter mer än tio år åter kunde användas. 

Om en liten stund kom kvinnan för att 
få b-e talt. Jag ville na turligtvis få veta vem 
hon var och varifrån hon fått denna sak. 
Så fick jag följande historia, som jag är 
mycket böjd att tro vara sann: 

Det har berättats för mig; att general Kau 
för många år sedan, troligtvis 1920 eller 
1921 då han lwm in i Hoyang, hade fått den 
aven soldat, som vid plundringen av sta

den kommit över den. (Den gången hade 
soldaterna sparkat sönder spegeln till en 
dörr in på Fars kontor, krupit genom det 
hålet och lagt sig till med en del sa](er 
ur medicinskåpet. Med all säkerhet då 
även denna sak.) General Kau hade sedan 
tagit den till sitt hem i staden Pei-shui, 
två dagsresor härifrån. Då han emellertid 
ej kunde använda den, hade han en dag 
skänkt den till en bekant, som var opierö
kare. Denne man hade efter många år ·en 
gång kommit till Hoyang i affärer. ME'" 
dessa hade gått dåligt för honom. En d:!g 
skulle han köpa opium att röka, men hade 
inga pengm'. Då ficl( opieförsäljaren som 
betalning denna lins. Så blev linsen åter 
liggande en längre tid. Då och då kom nå
gon för att få se på den . Alla gissade, att 
det var framstycket på en fotografiappa
rat, men ingen ville köpa den, då den ej 
var j förbindelse med resten av föremålet. 

I fjol dog opieförsäljaren och lämnade 
sin hustru som änka med två barn under 
12 år. Ingen jord hade hon, och beslöt då 
att flytta in till Hoyang stad. Annars hade 
hon den senaste tiden bott ute i en by 
näl'a staden. Inne i staden hoppades hOll 
nu att kunna försörja sig och barnen ge
nom att sy och tvätta för folk.' Men det 
hade gått mycket dåligt. Nu hade hon ing
enting att äta, och satt tillsammans med 
sin minsta gosse ute på gatan för att säljJ. 
några saker. Under ett helt års· tid hade 
hon försöl(t sälja linsen, men ingen ville 
betala mer än tre dollars för den. Nu var 
hon så glad över att dell kommit till rätla 
ägaren. Så slutar hon sin berättelse med 
'följande ord: »Ja, var det inte det jag 
trodde, att jag i dag skulle möta den hög
ste gudens barmhärtighet på ett nytt sätt. 
Jag drömde ju i natt, att jag på vägen 
mötte en stor ståtlig, vacker mula!» 

Hon fick två dollars och skall dessutom 
få hämta sju skålpund hirs här varje 
vecka ända till tiden för veteskörclen. 

Så kom då linsen till rätta, och nu skall 
den om' Gud vill åtel" bli använd, då vi i 
övermorgon, d. v. s. påsl(afton, hoppas få 
visa bilder ur Jesu liv. 

En rätt ovanlig historia för en lins . Nu 
beder jag blott att Gud i nåd ville frälsa 



136 SINIMS LAND. 	 25 n:iaj. 1931. 

denna arma kvinna och hennes två gossar, 
som på elt så egendomligt sätt l;ommit i 
kontakt med missionsslationen och dess 
verksamhet. - Bed för dem ibland! 

Hoyang, Ungfredagen den 3 april 1931. 
Martin Bergling. 

Mitt hjärta, sjung! 
Milt hjärta, sjung en glädjes6ng, 

Och glöm all oro, glöm allt tvång 

I sommarns l.iuva s/under! 

Gå ut och skåda blad och blom 

Och se, vad ljuvlig rikedom 

På ängar och i lunder! 


Se, löv betäcker varje gren, 
En silkesmalla grön och len 
Är vävd åt mörka marken, 
Och Salomo i all sin mak/ 
Ej äg/ o en skrud med liljans prakt 
Och en tulpans i parken. 
Jag tänker, varm och hjärteglad, 
När Gud så rikt med blom och blad 
Den arma jorden höljer, 
tiur ska/[ då efter tidens slut 
Den sälla himlaiängd se ut, 
Som livels älv. besköljer! 

I Krisli örtagård, vad glaJls, ' 

Vad ljuvlig doft från rosors krans, 

Vad sång där målle vw'a, 

Då Serafimi tusental 

Mdnd' sjunga i Guds gyllne sar 

,Hed stämmor silverklara! 


.	Dock vill jag icke heller här 

Fasian jag Jriimlingsdräk/en bär, 


Gå lyst och . s/ illa liga. 

Din nåd jag ser i småll och storl ,. 

Och därför skall på varje 0/'1 

MUt lovemol dig stiga. 


Men stärk min själ med himmelskt regn, 

Och låt den blomma i dill hägn 

Och nådens solsken röna' 

Så skall en evig somma/'sång 

Jag sjunga till dill loven gång 

I himlens ängder sköna! 


P. Gerhardl. 
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ANSVARIG UTGIVARE: E. FOI,KE. 

VÄGEN TILL HIMLEN.* 
Luk . 24: 49-53. 

"Herre, vi veta icke vart du går, 
huru ' kunna vi då veta vägen? » Det 
är den bedrövade lärjungen Tomas, 
som yttrar dessa ord och som här lå
ter något av sitt tvivelsjuka sinne 
framträda. Då sade Herren Jesus: 
»Jag är vägen, sanningen och livet» 
och lugnar på så sätt sin orolige lär
junge. Vi fira i dag Kristi himmels
färdsdag, och det synes mig som hade 
vi en alldeles särskild anledning att 
stanna inför ämnet: »V ä g e n t i Il 
h im l e n », ty därom talar Herren så 
tröstande och hugsvalande till oss. 

Denna högtidsdag är en högtid av 
. allra största betydelse. Vid jul kän
ner jag mig som ett litet barn och 
fröjdas över Guds stora gåva till 
världen. Då påskhögtiden stundar, 
har jag en förnimmelse av syndens 

• Anteckningar f r än en pr edikan av missio· 
-n ä r A \,g. B erg vid S . M. K:s ärsmöte, Kristi 
himmel sfärdsdag 1931, i Betesdakyrkan, Stock

. bolm. . 

verklighet, men jag får ock en känsla 
av honom, som övervann döden: Un
der pingsten har jag- en stark känsla 
av enhet, av ' de heligas -samfund; ja, 
jag känner något av kraftens Ande 
komma .över mig. På Kristi himmels
färdsdag känner jag det som -Om nå
got droge mig uppat. Det är som om 
någon sade: »Du skall ej alltid vara 
här. » Ja, det kännes, som vore det 
»växtvärk i vingarna ». Genom Jesu 
himmelsfärd har ju en väg blivit öpp
nad till himlen även för oss. Hebreer
brevets författare uppehåller sig vid 
flera tillfällen vid detta. Så t. ex. sä
ger han: »Vi hava: en stor överste
präst, som genomfarit himlarna, Je
sus, Guds son», och på ett annat ställe 
talar han om .»överstep·rästen, som är 
upphöjd över himmelen. » 

Genom himmelsfärden -' fullbordades 
den · sista deIen av frälsaiegärningen. 
De elva lätjungarna :och tVÅ män i vita 
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kläder - himlens ombud - vara vitt 


ne till den stora tilldragelsen, då him


lastegen, föreningsbandet mellan him


mel och jord, restes. Kraften, som 


reste densamma, var kärlekens i Guds 


och längtan i människans hjärta. Vi 


sjöngo i vår ingångspsalm: »Men jag 


. på jorden måste än, en gäst och främ


ling vara. Långt från mitt hem jag 
vandrar här, mitt sällskap sorg och 
mödor är.» Men vi ha ock sjungit : 
»Där uppe är min högsta skatt, Där 

vare ock mitt hjärta. » Vi ha erinrats 

om såväl främlingsskapet på jorden 

som om hemmet däravan. Här äro vi 

gäster och främlingar, som begära ett 

bättre fä'dernesland än det jorden bju
der. Vi äro utgångna från Gud och 
längta tillbaka till vårt ursprung. Är 
detta för oss en verklighet, ej blott 
en vacker dröm? Stefanus, full av 
Helig Ande, såg himmelen öppen och 
fick se Guds härlighet, Jesus, stående 
på Guds högra sida. Johannes, den 
helige siaren, såg den heliga staden, 
det nya Jerusalem, med de tolv portar
na, gatorna av guld och Guds härlig
het och dess ljus, som är Lammets. 
Och själv talar Jesus om hemmet med 
de många boningarna. Människan själv 
kan ej med sin längtan timra en him
lastege, men denna dag, Kristi him
melsfärdsdag, har en förbindelse blivit 
knuten mellan himmel och jord. J e
s u s är vägen, sanningen och livet. 
Hava vi då alla satt våra fötter på 
denna himlastege? Om vi gå den vä

gen, så börjar han, som däruppe lever 
för oss, att leva även i oss; fonsätta 
vi, så skall hans liv allt kraftigare 
uppenbaras i oss. Men vi få el så tala 
om m å l e t, att vi glömma u t g å n g s-

p u n k t e n. Och utgångspunkten är 
Jesus Kristus själv. Vi ha hört talas 
om en kristendom utan Kristus, en 
kristendom utan kors, utan den smala 
vägen, utan smälek och förargelse. 
Det finnes många, som vilja ha en så

dan kristendom, men så är ej Guds 
vilja. Genom många bedrövelser måste 

vi ingå i Guds rike. Låt oss alltså bör
ja vid utgångspunkten i dag! Låt oss 
liksom sätta foten på himlastegen Je
sus Kristus! Där skall den fåkunnige 
ej behöva fara vilse, ty Herren själv 

leder oss på den rätta vägen. 

Huru komma vi då dit? Finnes det 

icke något av Tomas även hos oss? 

Fråga vi icke: "Huru veta vägen? » 
Ligger det icke nära för oss, att tviv
la? Men även om d u tvivlar, så hål
ler d e n h i m l a s t e g e n. 

J esus lyfte upp sina händer och · 
välsignade lärjungarna, och utan väl
signelse komma vi aldrig in i Guds 
rike. Synden är en förbannelse, och 

den sätter sina märken i våra liv. Ja, 
den har en fruktansvärd tillvaro i vår 
egen barm. Men Herren Jesus renar 
oss från allt genom sin död och upp
ståndelse. Han blev en förbannelse 
för oss. Så friköpte han oss från la
gens förbannelse, och vi få i dag stäl 
la oss under hans välsignade händer. 
Under gamla förbundets tid var det 
ett högtidligt ögonblick då överste
prästen välsignade folket. Skarorna 
stodo därutanför helgedomen, och då 

han upplyfte sina händer och uttalade 
över dem dessa ord: »Herren välsigne 
dig och bevare dig, Herren låte ·sitt 
ansikte lysa över dig och vare dig nå
dig, Herren vände sitt ansikte till dig 
och give dig frid », så kände de, då de 
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återvände hem, att de mottagit en väl
signelse som var deras, och de upp
fylldes av glädje. Så få ock du och 
jag i dag ställa oss under dessa väl~ 
signande händer, för att, välsignade, 
bliva andra till välsignelse. 

Vägen till himlen går emellertid 

genom trångmål. Lärjungarna skulle 
stanna kvar i Jerusalem till dess de 

. blivit beklädda med kraft från höjden. 
Det gäller att k ä m p a för att nå må
let. »Här gäller tränga, ja, tränga sig 
fram, annars blir himlen förlorad." 
Då första steget är taget, finnes det 
många steg kvar, och mycket försöker 
att draga oss nedåt. Tidens ondska, 
och den allmänna opinionen försöker 
med all sin makt att draga Jesu lär
jungar nedåt, att hindra dem på den 
väg, som leder mot målet, alldeles så
som hunden och lejonet i Kristens 
Resa sökte att hindra och avskräcka 
Kristen. Men det heter om Abram 
och hans husfolk, att »de drogo åstad 
till Kanans land o c h k o m m o s å 
t i Il K a n a n s l a n d.» I Mos. 12: 5. 
Så skall det ock ske med dig, blott du 
styr din kosa åt det rätta hållet, ty 
kraft från höjden skall då beskäras 
dig. 

Vari består då vandringen? Den be
står i dagligt medvetet umgänge med 
Gud, i Andens vittnesbörd, i Gudsor
dets betraktande, i bön 6ch nattvard, 
i umgängelse med Guds vänner, i 
verksamhet för vår Frälsare. I detta 
består vandringen uppåt till himlen. 
Det är ej något braskande, utan lik
nar i stället den klara, stilla, ljusa 
lågan. 

Har jag på detta sätt min umgäng
else med min Frälsare );tomrner jag, 

dag för dag, högre på himlastegen, 
tills jag till slut nått dess topp, och 
då skall jag till sist, även jag, få göra 
min himlafärd och vid inträdet i lju
sets rike sjunga: 

»Som fogelen vid ljusan dag sig glä

der, 
Så glad i ljusets rike jag inträder. 
Vid änglasången och harpoklangen 
Jag skådar evighetens dag uppgången. » 

Välsigne Herren oss alla under 
vandringen framåt tills målet en gång 
är hunnet l 

D. E. Hoste. 
Kina Inlandsmissionens ledare 70 år. 

Allt ifrån sin begynnelse har Svenskå 
Missionen i Kina stått i nära förbindelse 
med Kina Inlandsmissionen. På samma 
g[tng vi intagit den självständiga ställ
ning såsom svensk mission, som angives 
i vårt namn, ha vi hämlat en mängd lär
domar ur vår äldre och större - mycket 
större - syslermission. Vi stå till den i 
outplånlig tacksamhetsskuld för en mång
fald tjänster som den gjort och gör oss. I 
råd och dåd pa missionsfältet och i Eng
land - t. ex. vid utbildande av missionä
rer m. m. - har den gjort oss ovärder
liga tjänster. Det är därför på sin plats 
att, då denna missions främste ledare firar 
sin 70-årsdag den 23 nästkommande juli, 
vi ägna honom en skildring på samma 
gång allas våra tank ar gå till honom i 
tacksamhet för vad han gjort för oss och 
i bön till Gud om fortsatt rik välsignelse 
över honom själv, hans familj och hans 
återstående livsgärning. 

Mr. Roste är född i England och tillhör 
en god familj. Efter att ha erhållit en 
synnerligen vårdad uppfostran blev han 
officer vid ett av Englands mest ansedda 
regementen »Royal Artillery» och stod in
för vad som, mänsklig t att döma, skulle 
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varit 'en : »lysande karriär», ' då han greps 
.av den väckelse, som gick fram över Eng
land 'liksom många andra länder i slutet 
~v 1870- och början av 1880-talet. Det var 
framför 'allt D. L. Moody och Ira D. San
key som voro Guds redskap i denna un
derbara rörelse, som ju också nådde vårt 
land och här satte förblivande frukt. 

Varken Moody eller Sankey ägde aka
demisk bildning, och dock var det genom 
dem som väckelsen nåddc universiteten, 

D. E. HosLe vid Liden för inträdet i upp
gilten såsom Kina Inlandsmissionens 

ledare. 

främst Cambridge, och genom dessa den 
bildade ungdomen. En grupp för sina 
kamraters frälsning nitälskande studenter 
i Cambridge yrkade på att Moody skulle 
komma dit och hålla möten. Själv var han 
ganska obenägen, just på grund av sin 
brist i nämnda avseende, och då han slut
ligen lät beveka sig och skulle börja tala 
till studenterna en dag i november 1882, 

. visade de sig ganska obenägna att lyssna. 
De väsnades så att han lmappt kunde 
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höra sin egen röst, men .genom den and
liga kraf t och den snarfyndighet, som han 
ägde, lyckades han bemästra stormen, och 
resultatet blev en omfattande och djupgå
ende väckelse, som fortgick i lång tid . . 

'En av frukterna av denna rörelse var 
att några av de genom sin sociala ställ
ning, sina idrottsliga utmärkelser och 
framgång i studier mera bemärkta stu
denterna kände sig kallade att· utgå som 
mIssIOnärer i Kina Inlandsmissionens 
tjänst. Det blev under loppet av år 1884 
sju som så anmälde sig, och då de utgingo 
i februari 1885, betecknades de som »Sju
stj ärna n från Cambridge». Den förste av 
dem, som erbjödo sig, var D. E. i-Iostc, 
nämligen den 26 februari 1884. . 

Då jag 1907 deltog i den stora missio
närskonferensen i Shanghai, hade jag för
månen alt få intaga mina måltider i sam
ma I'um som fem av dessa sju . Var och 
en av dem hade tjänat med sådan h'ohet 
och framgång, a tt de vunnit stadgat an
seende såsom ledare var och en på silt 
område. D. E. Hos te fick sitt verksam
hetsfält i Shansi, men innan jag talar me
ra därom, skall jag tillåta mig a tt dröj a 
något vid de avskedsmöten, som höllos i 
England före deras avresa. 

Ryktet om att dessa unge män beslutat 
sig för att lämna sina komfortabla hem, 
silla närmaste och sina kamrater och offra 
de lockande framtidsutsikter, som .öppna
de sig för dem, spred sig över hela ' lan
det och gjorde att, varhelst de uppträdde. 
skaror, ej minst av studerande ungdom, 
samlades för alt se och höra rlcm. D:, 
Eugene Stock skriver i sin historia över 
engelska kyrkomissionssällskapet: l>Ver
kan av dessas beslut var mycket vittg,t
ende. Något sådant hade aldrig hänt förr. 
Ingen annan händelse under · hela år
hundradet hade i så hög grad verkat väc
kande på de kristnas ansvarskänsla med 
avseende på missionen. Den gåva, som 
Kina Inlandsmissionen härigenom' fick 
ty det var i sanning en gåva från Gud 
var en välförtjänt belöning för den äkt'l 
osjälviskhet, varmed Hudson Taylor och 
hans medarbetare givit sig ut i arbetet för 
Guds rikes utbredande i Kina och i hela 



10 juni l.931. S I N I M S 

världen utan tanke på sin egen Ol'ganisa
tions framgång och för den djupt andliga 
ton som alltid utmärl,t deras möten.» 
Samma andliga ton kännetecknade de av
skedsmöten som dessa sju unge män höll o 
på skilda orter. Aldrig har väl förr hållits 
ett sådant mi.ssionsmöte som det i Exeter 
Hall (K. F. U. M:s huvudkvarter i London) 
den 4 februari 1885. Såsom bevis för det 
intresse, varmed det omfattades, kan näm
nas, att det nummer av »China's Millions», 
som innehöll sl{ildringen därom, utgick i 
50,000 .ex., medan tidningens upplaga i re
gel var 12,000 ex. Ett häfte, som redo
gjorde för hela rörelsen, fick också en oer
hörd spridning, ej minst bland ungdomen, 
och bidrog i väsentlig mån till den utvidg
ning av missionen som sedan följde. 

Om själva mötet skriver en deltagare: 
»Hundratals unge män fyllde den väldiga 
byggnaden. På plattformen syntes jämte 
talarne en delegation på 40 man lrån stu
denterna i Cambridge. Det var icke svårt 
att upptäcka målet för allas uppmärksam
het. På salens fondvägg var en stor karta 
över Kina uppspänd utvisande Kina In
landsmissionens stationer. Nedanför denna 
karta syntes sju unge män redo att begiva 
sig till Kinas inland. De skola anlägga 
kinesisk dräkt och hårpiska, begrava sig i 
hjärtat av ett okänt land, leva i umgänge 
med dess underliga folk, dela dess kost och 
gå farliga äventyr till mötes. Konstiga 
människor! Men de se i varje fall icke 
ledsna ut. Tvärtom de stråla av glädje och 
lycka och säga icke ett ord om att detta 
innebär en uppoffring. Det var en syn 
som måste gripa varje hjärta, ett vittnes
börd om den förhärligade Frälsarens 
makt att draga människor till sig, icke 
svaga, obildade, känslosamma människor 
allenast, utan de mest högtstående i kraft 
och duglighet och bildning. 

Allvarliga, kärleksfulla, manande ord ta
lades av den ene efter den andre av dem 
vittnande om vad Kristus gjort för dem och 
om den förplil,telse de känna att gära na
got för honom. Ledaren för studentdele
gaterna y.ttradebl. a.: »Vi ha kommit, kä
ra vänner, för att tiJlönska eder, som vi 
känt och yärderat i åratal, Guds .rika väl-
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signelse. Mer än en har sagt till mig: 
'Vilken skada alt sådana män skola lämna 
oss! Vi behöva dem här hemma.' - Men 
vi äro övertygade, att det är Guds kallelse 
de följa. Jag vet, att deras lydnad för 
denna kallelse har verka t gott, för mig 
själv, för Cambridge och lör oss alla. 
Slwlle de väl kunna hoppas att utföra ett 
s törre verk genom att stanna hemma? Vi 
ha känt, älskat och värderat dem, medan 
de voro bland oss, men Gud har nu brukat 
dem till ära för sitt namn såsom aldrig 
förr.)) 

Foto: C.·G. Nordberg. 
Mr Hoste (mill framför den öppna dörren) 


samt sekreterare J. Stark vid besök 

i London våren 1931. 


Den 18 mars landstego de i Kina och 
begåvo sig till det inre av landet, närmast 
till T'ai-yuen-fu, huvudstaden i Shansi, 
där d:r Harold Schofield, som avlidit un~ 
gefär tva år tidigare, utfört ·ett rikt väl
signat banbrytningsarbete. De enda orter, 
där kristna församlingar funnos bland de 
100 befästa städerna och bland provinsens 
nio miljoner invanare, voro T'ai-yuen-fu 
och P'ing-y.ang-fu. Till den senare plat- . 
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sen förlade de ock snart sin verksamhet. 
Därom skriver en 'av dem: )>Vi fyra bebo 
tre sidor aven gård, där val' och en har 
sitt rum, den återstående sidan utgöres 
av ett kapell. Vi äro mycket lyckliga och 
känna stor glädje i arbetet. Vi njuta av 
våra promenader på stadsmuren och av 
utsikten över de närbelägna bergen, som 
om kvällen underbart belysas av den ned
gående solen, men lramför allt glädjas vi 
åt de små möten vi få hälla med sång 
ocll bön och Gncls ords betraktande.» 

De gjorde goda framsteg i sina språk
studier, och arbetet tog dem mer och mer 
i anspråk. Inom iltta månader hade fyra 
nya stationcr öppnats. Vännerna måste 
dela på sig. Hoste ensam stannade kvar 
i P'ing-yang-fu, där han till medarbetare 
fick den kände pastor Hsi, - om vilken 
en läsvärd bok finnes utgiven på svenska. 
Och då denne förflyttades till Hung-t'ung, 
följde Hoste med och arbetade där i tio år 
vid hans sida intill pastor Hsi's död (1896). 
Märkliga väckelser inträffade. Ensamt "i 
Hung-t'ung döptes i maj 1887216 personer. 
l samma takt fortgick visserligen icke ar
betet hela tiden. Svåra prövningar sakna
des ingalunda, men Guds välsignelse vila
de synbart över verket. 

Kort efter pastor Hsi's död fick Mr Hos
te en välbehövlig vilotid, som han till
bragte i Aus tralien, där han verkade för 
Kina Inlandsmissionen så att allt sedan 
dess en kraftig gren av denna mission där 
äger bestånd. Efter siu återkomst till Kina 
stationerades han i Honan, där han ver
kade såsom föreståndare för missionen i 
hela provinsen, tills han 1900 i anledning 
av Mr Hudson Taylors försvagade hälsa 
kallades till Shanghai för att bistå Mr Ste
venson i det genom boxaroroligheterna 
högst väsentligt komplicerade arbetet med 
missionens ledning. I mars 1901 blev Mr 
Hoste vice föreståndare för missionen och 
i januari 1903 övertog han den post såsom 
huvudledare för Kina Inlandsmissionen, 
som han alltjämt innehar och som han 
förvaltat med enastående klokhet och 
kraft. 

Jag minns huru han tillvann sig beund
ran även av sådana deltagare i missionärs

konferensen i Shanghai "1907, som kommit 
dit med mer eller mindre utpräglad anti
pati mot honom och den ståndpunkt han 
mtog. Vid flera tillfällen hävdade han 
sin missions principer i motsats till varje
handa tendenser i förytligande riktning. 
Han har alltid med obrottslig trohet fast
hållit vid missionens bibliska grund och 
vid dess mål såsom varande det att ge
nom enskildas vinnande föl' Kristus på 
den grundliga omvändelsens väg förbere
da bildandet av församlingar, som hava 
vilja och förmåga att underhålla sig själ
va och verka kraftigt missionerande i sin 
omgivning. 

De politiska och sociala förvecklingar, 
som upprivit Kina under de senaste tjugu 
åren, ha naturligtvis i hög grad försvårat 
missionsarbetet och förelagt ledaren för 
en mission med ett tusental missionärer 
oerhört svårlösta problem. Mr Hoste har 
emellertid med orubbligt lugn och en 
hoppfull tro och scg handlingskraft tagit 
upp dessa problem och i stort lyckats lösa 
dem genom Guds underbara nåd. Hans 
älskliga hustru, född Broomhall, har out
tröttligt delat hans mÖdor och stått honom 
bi i bön och arbete. Han har icke nöjt sig 
med att »hålIa fäste!», han blickar utåt 
och framåt och för cirka två år sedan ut
sände han ett maningsrop efter ytterligare 
200 missionsarbetare för upprättande av 
nya stationer. Om än icke hela detta an
tal till fullo nåtts, ha dock så många er
bjudanden ingått, att målet skymtar inom 
synhåll - ett högst märkligt bevis för 
troskraft såväl hos denne missionens le
dare som hos de skaror som stå stödjande 
bakom honom - ett uppmuntrande och 
manande tecken för oss och alla. 

Må Gud rikligen välsigna sin tjänare i 
år, som komma, och ännu länge låta ho
nom få behålla hälsa och krafter till fort
satt tjänst. 

Karl Fries. 

Skriven till missionitrerna! 


Bedje'fi får missionitrerna! 
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s. M. K:s årsmöte. 
Svenska Missionens i Kina offentliga 

årsmöte 1931 tog sin början i Stadsmis
sionens Kyrksal onsdagen den 13 maj kl. 
7 e. m. Skaran, som samlats, var ej då så 
stor, som vi kanske hoppats, men stunden 
var välsignelserik och givande. 

De två föredragen, som höllos vid det
ta möte, voro refererade redan i förra 
numret av Missionstidningen Sinims 
Land. Vi nöja oss därför nu med att er
inra om, alt det var d:r Karl Fries och 
missionsföreståndare Erik Folke, som då 
tjänade såsom Ordets förkunnare. Dess
utom föredrogs revisionsberättelsen vid 
detta möte och ansvarsfrihet beviljades 
för 1930 års förvaltning. Till revisorer 
omvaldes direktör F. T. Olsson, överste 
Ch. D. Tottie samt riksdagsman Carl Bo
berg och till revisorssuppleanter missions
sekr. Tycho G. E. Dahlin, .överingenjör P. 
E. Werner samt grosshandlare Alfr. Jans
son. 

I samband med revisionsberättelsen ut
talades av ordföranden, doktor Karl Fries, 
Missionens tack till revisorerna för deras 
arbete. Troget och uthålligt ha våra re
visorer tjänat under många år. Med varmt 
intresse och kärlek utföra de sin gärning. 
Vi ha i sanning anledning tacka Gud för 
vad han givit och giver i och genom dem. 

Ett bönemöte, vid vilket många ledde 
i tacksägelse och förbön, ingick också så
som en del i detta möte, som efter gemen
sam tedrickning avslutades med ett kort 
anförande av disponent Gust. Törnqvis1, 
Norrköping. 

* 

Så kom den stora högtidsdagen, Kristi 
himmelsfärdsdag. Då fortsatte årshögtiden 
med möte i Betesdakyrkan kl. 11 f. m. 
Efter gemensam säng samt bön av d:r 
Karl Fries talade missionär August Berg 
över dagens högmässotext. Denna predi
kan om vägen till himlen är utförligt re
fererad på annat ställe i dagens nummer 
av vår tidning. Efter honom skulle mis
sionär Hugo Linder ha talat, men då han 
var förhindrad att närvara på grund av 

sjukdom, trädde i stället missionsförestån
dare Erik Folke in i denna uppgift. 

Kristi himmelsfärdsdag, sade missions
föreståndaren, är vår konungs krönings
dag. Han bar på denna sin kröningsdag 
särmärkena och fick säkerligen höra Guds 
uppmaning: »Begär av mig, sä skall jag 
giva dig hedningarna till arvedel och jor
dens ändar till rikedom.» Han bad och 
fick Guds jakande svar. Gud vill också 
sä tta in dig och mig i svaret. Hur 
svara vi? 

Jesus Kristus beder, och hans bön går 
långt. Denna dag är visserligen stridens 
dag, men vi få ej glömma, att han måste 
regera till dess han lagt alla fiender un
der sina fötter. Kampen är en strid på liv 
och död. Vi fråga ibland: Huru ska det 
sluta? - Jesus på tronen är borgen för 
seger. Må vi ej glömma missionärerna, 
som för det stora namnets skull dragit 
ut i denna strid. Konungen glömmer dem 
ej. Han älskar sina stridsmän och släp
per ej sina trogna. Han reste sig ju för 
att taga emot Stefanus. 

Jesus Kristus på tronen är en borgen 
för att de hungrande skola få livets bröd. 
Hedningarna längta efter evangelium. Pre
dikotäJten fyllas av åhörare, och Herren 
Jesus kan mätta deras hunger. Vi veta 
hur det känns att bli mättade. Skulle vi 
ej då även dela med oss? Låt oss duka 
bordet i kärlek! 

Jesus ](ristus på tronen är en borgen 
för alt vi såsom tjänare få fortsätta all 
tjäna honom. I fyrtio fyra år ha vi såsom 
mission fått erfara vad Gud är och för
mår. Och hans gåvor och kallelse kan 
han icke ångra. A v nåd få vi nu för 
Jesu Kristi skull gå in i ett nytt arbetsår. 

Arbetet är stort, och man ropar efter 
förstärkning. Deras ögon stå till oss. Mis
sionärerna såväl som kineserna fråga: 
När kommer hjälpen? - Vi behöva gå · 
snart, ty vi befinna oss i en allvarlig kri
tisk tid. Mi'! vi få nåd att gå åstad, tack
samma för att Herren Jesus är vår seger
furste. 

* 
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Kl. 3 var gemensam middag anordnad 
på K. F. U. M:s Norrlandssal för mellan 
70-80 deltagare. Den stunden var också 
en verklig högtidsstund. Flera tal höllos, 
bl. a. av prinsO. Bernadotte samt doktor 
Karl Fries. 

Kl. 6 e. m. fortsatte årshögtiden med 
möte i Betesdakyrkan, då doktor Karl 
Fries först talade om tvivel och otro med 
tanke på Guds rikes utbredande. Vi fres
tas ibland att i arbetet för Guds rikes ut
bredande förlora modet, alt säga såsom 
Herrens tjänare i Jes. 49: 4: >Förgäves har 
jag mödat mig, fruktlöst och fåfängt har 
jag förtärt min kraft.» Även Herren Jesus 
synes giva uttryck för denna känsla, då 
han säger: »Vad skall jag likna detta släk
te vid? - - - Ty Johannes kom, och 
han varken äter eller dricker, och så sä
ger man: 'Han är besatt aven ond ande'. 
Människosonen kom, och han både äter 
och dricker, och im säger man: 'Se vilken 
frossare och vindrinkare han är, en publi
kaners och syndares vän!'» (Matt. 11: 16
19). Paulus frestades ock att fälla modet 
(2 Kor. 4: 1). De otrognas sinne var så för
blindat av denna tidsålders gud, att de icke 
sågo skenet som utgår från evangelium om 
Jesus Kristus. Men Guds barmhärtighet 
var grunden på vilken han vilade. Där
för förlorade han icke modet trots täckel
sel, likgiltigheten. Han trodde, och därför 
talade han ock. 

Herren Jesus tillämpar själv på sig Jes. 
42: 1 f., Guds ord om sin tjänare, som han 
uppehåller, om tjänaren vilkens kraft icke 
skall förtyna eller brytas. Seger skall vin
nas över allt tvivel. Ljuset skall segra 
över allt mörker, och segern skall vinnas 
genom ringa medel, det visar bl. a. Matt. 
13. Göre då Gud oss trogna i uppgiften 
såsom Jesu Kristi sändebud. 

* 
Efter d:r Fries talade fru Dagny Berg

Ung. Hon talade om Herren såsom sol 
och sköld. I ljuset från honom få vi se 
vår synd, och under hans sköld äro vi 
skyddade från syndens skuld och dom. 
Så här och så därute. 

Vi få ge ut åt andra vad Gud givit 

åt oss, och så kan Gud använda oss. Det 
är en stor glädje att få se huru Gud ano 
vänder och hjälper. Vi få se det, vi mis
sionärer, under det att missionsvännerna i 
hemlandet få bedja och offra utan att få 
se. Men en gång skola även missionsvän
nerna få se dem, som på grund av deras 
bön och offer fått höra den ljuvliga upp
maningen: »Gör dig lös, du fångna Sions 
dotter!» (Jes. 52: 2) och som hava hörsam
mat den uppmaningen. 

Något av vad fru Bergling fått se, fingo 
vi också höra om. Så fingo vi lyssna till 
en berättelse om en kvinna, som varit 
ivrig att göra goda gärningar för att sam
la egna förtjänster, men som lät allt detta 
fara samt fick ljus och glädje i Gud, då 
det blev klart, att »Frälsaren gjort allt» 
för henne. En annan blind och olycklig 
kvinna hade försökt att förkorta sitt liv 
men sedan fått erfara, att ljuset från Gud 
kunde skingra även hennes hopplöshets 
mörker. 

* 

Sedan missionssekreteraren läst häls
ningar från olika delar av Sverige samt 
från Kina samt gjort ett utdrag ur årsbe
rättelsen talade missionär Oscar earlen. 
Tiden syntes honom för knapp för att han 
skulle kunna meddela allt det, som blivit 
levande för hans hjärta med tanke på 
denna stund. Han började med att läsa 
tre bibelställen: 2 Kor. 12: 9, 10; J es. 55: 8 
samt Ps. 92: 11. Särskilt betonades, att 
Guds nåd är oss nog, ty hans kraft full
komnas i svaghet. 

Med Moses såsom exempel visades, att vi 
kunna bliva för starka för Herren att an
vända, om vi nämligen lita på vår egen 
styrka. Vi få dock ej draga oss undan, 
komma med ursäkter och undanflykter, 
då vi känna oss svaga, ty då vi äro 
svaga och därför behöva Guds kraft 
bliva vi starka. Vidare påmindes vi 
om flera exempel från Domareboken, 
exempel P>I personer, som blivit be
klädda med Guds kraft, samt om att det 
är i Jesus Kristus, som vi bliva starka. 
Honom förutan kunna vi intet göra; men 
i livsgemenskap med honom och tillgodo
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görande oss hans märgstarka rätter bliva 
vi liksom övergjutna med frisk olja. 

FI'edagen den 15 maj började mötena, 
som denna dag alla höllos i Stadsmissio
nens lokaler vid Stortorget, kl. 10.30 f. m. 
med en bibelstund, ledd av missionssekre
terare Martin Linden. »Det är gott att 
tacka Herren och att lovsjunga ditt namn 
du den högste» (Ps_ 92: 2) var den sanning. 
som vi då stannade inför. Särskilt beto
nades, att det är gott att lovsjunga Her
ren i tre olika bemärkelser : 1. Gott i be~ 
tydelsen gott och välbehagligt inför Her
ren; 2. Gott därför att något gott, »god 
frukt». kommer därav samt 3. Gott i bety
delsen av att det kännes gott, är ljuvligt. 

Efter en kaf'Ierast vidtog sedan kl. 12 ett 
möte, då tankarna samlades kring ämnet: 
»Vår kallelse - Våra ~öjligheter.• - Fru 
Ester Fredberg skulle ha talat om vår kal
lelse och våra möjligheter i hemlandet så
som missionsvänner, men var på grund av 
sjukdom fÖI'hindrad att närvara vid mötet. 
Och dockfingo vi del av hennes tankar. 
Hon hade nämligen godhetsfullt nedteck
nat dem, så att de kunde uppläsas. De 
mottogos med stor tacksamhet, och önskan 
har uttalats om att få detta anförande in
fört i Missionskalendern Hans Stjärna i 
Östern. Vi referera det därför ej här. 

»Vår kallelse och våra möjligheter så
som S. M. K:s hemarbetare» var ämnet 
för ett anförande av missionsföreståndare 
Erik Folke. Då gavs oss en inblick i ar
betet på expeditionen, ett arbete, som icke 
blott består i mekaniskt arbete, såsom rä
kenskaper, arbete med tidningen, brev
skrivning etc., utan även i samtal och 
tankeutbyte. Det är också av synnerligt 
stort värde att få utbyta tankar med våra 
vänner, en förm fm, som vi med glädje be
gagna oss av. Bland hemarbetarna finnas 
även sådana som äro ute och resa. Däri
genom komma vi i förbind else med mis
sionsvännerna och få röna så mycken upp
muntran. Vi ha också allt kommittearbete, 
och vi äro så glada att vi i det arbetet få 
gå till sammanträdena med bön, vara där 

i andens gemenskap och gå därifrån med 
tacksägelse. 

.Så förflyttades vi ut till Kina för att sc 
på vår kallelse och våra möjligheter där . 
Verksamheten bland männen skildrades 
av missionär Oscar Carlen. I detta arbete 
känna vi stort behov av att få inhemska 
medhjälpare och ha därför kurser där så 
dana utbildas. Så ha vi bibelkurser för de 
troende männen, sommarkurser samt ar
betet i allmänhet för att förkunna evange
lium bland männen och föra så många av 
dem som möjligt fram till avgörelse föt 
Kristus. Tillfällena till helig tj äns t liro 
många och rika. 0, att vi blott hade kraf
ter nog att taga dem i akt! 

Fru Gerda CarUn gav en inblick i verk
samheten bland kvinnor. I det arbetet är 
gästemottagning av stor betydelse. Därför 
finnes alltid en kristen ldneskvinna, som 
kan taga hand om de besöka nde. Dessa 
komma kanske av nyfikenhet, kanske för 
att få medicin eller annan hjälp, eller l'an. 
ske drivna av längtan a tt få höra om Gud. 
Alltid försöka vi lära dem nflgot, som kan 
fastna i deras hjärta och sinne, och flera 
ha på detta sätt blivit vunna för Gud. 

Vidare gå vi ut på husbesök, ett arbete 
som ej är så lätt, enär. man aldrig får 
tränga sig in i ett hem utan m åste vänta 
tills man blir inbjuden. Man får försöka 
tala till kvinnor, som sitta utanför sina 
hem, i hopp om att de skola inbjuda till 
besök. 

Vi ha också möten ute i de olika hem
men. Till dessa inbjuda . då respektive 
värdi nnor grannar nch vänner, så att vi 
kunna nå dem med budskapet om evan
gelium. 

Slutligen ha vi bibelkurser och bibel
skolor tör kvinnor. S. le kvinnoskolor, där 
kvinnorna få individuell hjälp och under
visning, och där de få vara så länge de ha 
tillfälle därtill, behövde anordnas på al/a 
stationer. 0, alt vi hade flera personliga 
krafter, som kunde ägna sig å t denna verk
samhet! 

Fröken Ingeborg Ackze/l talade om 
verksamheten bland ungdorri. Härvid stan
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nade hon särskilt för huru Kinas ungdom 
skall bli i stånd att föra andra till Herren 
Jesus, sedan de själva lärt alt älska ho
nom. 

För de unga i Kina är det ej lätt att få 
en stilla ensam stund med Herren i hem
met. Familjen är oftast stor, ty farföräld
rar, farbröder, fastrar och kusiner bo där 
i gården tillsammans mcd far, mor och 
syskon. Och de unga skola vara lydiga 
och hjälpa till. Även om de kunna läsa, 
är det ej så säkert att de förslå vad de 
läsa. De behöva hjälp. 

Huru härligt är det ej a tt få samla dem 
i skolorna! Där kunna de få stilla enskil
da stunder med Herren. Där få de tala ut 
med varandra och med oss. Där få de un
dervisning och hjälp. 0, vad det är roligt 
att få läsa bibeln tillsammans med de 
ungat 

Vi behöva bibelskolor för ungdom samt 
män och kvinnor utrustade för arbetet 
där. Vi behöva ungdomsbibliotek, och vi 
behöva åtminstone en missionär, som kan 
ägna sig helt åt verksamheten bland Kinas 
ungdom. 

* 

Doktor Hari Fries a.vslutadc detta möte 
med att erinra om 2 Tim. 2: 1, 2. Det or
det talar om framåtskridande, ej om till
bakagång. Vi kunna bliva allt starkare i 
den nåd, som är i Kristus Jesus. Själva 
stärkta gäller det för oss att finna och 
fostra personer, som äro förtroende värda. 
Därtill give oss Gud nåd och kraft! 

* 
»Ungdomsmöteb) på kvällen var ej så 

talrikt besökt, som vi hoppats det skulle 
bliva. Kanske avskräckte domonstrationer
na i Stockholm den kvällen somliga från 
att gå ut. Men ett gott möte var det, rik
tigt »Steninge-s tämning» tror jag det var 
någon sade. Betyder ej det, att Gud blir 
stor och vi själva små, a tt vi bliva såsom 
Guds små lyckliga barn, som enkelt och 
naturligt fröjda oss inför vår store Gud, 
vår käre himmelske Fader? 

»De stora behoven», så var ämnet for
mulerat. Missionsföreståndare Erik Fol

ke talade om att vår Fader vet, vad VI 

behöva (Matt. 6: 8) och om att behoven fyl
las i härlighet, i rikt mått och på ett här
ligt sätt, i Jesus Kristus. 

Fröken Lisa Blom talade först om hu
ru vi behöva, att Gud förnyar sina gär
ningar. Så kom hon in på sitt älsklings
ämne, talade om vad Gud gjort under da
gar, som gått, och nog kände vi då beho
vet av att få sådana gärningar förnyade. 

Vi behöva ock därute och här hemma 
personliga krafter, som taga vara på det 
heliga och stora arvet efter dem som fått 
hembud. Det är ett arv av tårar och li
dande, men ock ett arv som medför gläd
je och har en stor lön. Det är ett arv, 
som vi böra förvalta med kärlek, förtrös
tan och frimodighet under bön och för
sakelse. 

Över våra klena missionärer behöva vi 
nedbedja kraft, och för allt vårt arbete 
behöva vi av Gud' utbedja oss de medel, 
som behövas. Må vi ej glömma att, då vi 
bedja om nya missionärer, även bedja 
Gud giva Kommitten frimodighet, så att 
den aldrig för ekonomiens skull behöver 
tveka ifråga om utsändandet av nya mis
sionärer. Utresorna äro dyra, och jag 
får nästan alltid hjärtklappning då biljet
ter skola beställas. Jag är så rädd, att vi 
stå i vägen för Guds välsignelser, så att 
behoven ej kunna fyllas. Det är ett stort 
behov. 

»Jag behöver dig, o Jesus till att skyla all 
min brist; 

jag behöver dig i livet och en gång i dö
den sist. 

Jag behöver dig beständigt vid vartenda 
steg jag tar; 

endast uti din gemenskap nog och över
nog jag har.» 

Före den gemensamma tedrickningen 
talade även missionssekreterare M. Lin
den, som särskilt betonade, att då Herren 
Jesus gav Petrus ett updrag, sade han två 
gånger: »Följ mig» (Joh. 21: 19, 22), och 
om att det är då vi komma på rätt plats 
i förhållande till Herren, då vi följa ho
nom, som behoven kunna fylla-; Efter 



10 juni 1931 SINIMS 

tedrickningen avslutade fröken Selma :Vy
blad med en kort aftonbön. 

* 
Så kom lördagen den 16 maj, den sista 

dagen i högtiden, med den sedvanliga ut
flykten till Missionshemmet i Duvbo. Den 
dagen hade vi som vanligt gemenskap vid 
dukade bord, vittnesbörd aven mängd ta
lare, sång och bön samt ordets betraktan
de. Därmed avslutades årshögtiden år 
1931, det 44:e i ordningen av S. M. K:s 
årsmöten. Mycket hade även denna års
högtid genom Guds nåd givit oss, och 
med tacksamhet tänka vi tillbaka på den. 
Må minnet bliva oss till uppmuntran och 
till . hjälp under kommande dagars tjä
nande. M. L. 

'~ON"OCH~EDITION 
Missionstidningen Sinims Land. 

Under sommarmånaderna, juni-sep
tember, kommer Missionstidningen Sinims 
Land i år, i likhet med föregående år, att 
utglvas med endast ett nummer i må
naden. 

Ett meddelande. 
Vi hava mottagit ett brev, enligt post

stämpeln avsänt från Skellefteå den 22 
f;istlidne maj. Brevet lyder så: »En blom
ma till mor den 8/5 kr. 10: - att använ· 
das efter gottfinnande. Onämnd.» I bre
vet fanns emellertid vid framkomsten ej 
någ~a pengar, varför vi ej kunna införa 
summan i redovisningen. Då vi ej kunna 
sätta oss i förbindelse med brevets avsän· 
dare, meddela vi detta här såsom förlda
ring till att posten ej återfinnes i redovis
ningen. 

Nyantagen missionsarbetare. 
Vid senaste Kommittesammanträdet be

viljades en ansökan om att få utgå såsom 
Svenska Missionens i Kina missionär, vil
ken inkommit från fröken Gudrun BoqlJist, 
östersund. Fröken Boqvist kommer v. G. 
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att i höst tillsammans med förut antagna 
fröken Gerda Gustavsson avresa till Lon
dor). för språkstudier. Må hon och alla de 
unga, som känna sig kallade att bliva mis
sionärer, få vara inneslutna i misisonsvän
nernas kärleksfulla hågkomst och trogna 
förbön. 

Missionärsavskiljning. 

Söndagen den 12 näs tkommande juli 
kommer v. G. fröken Thyra Lindgren att 
avskiljas till Svenska Missionens i Kina 
missionär. Denna högtid planeras att hM
las i Arjeplogs kyrka, eftersom h'öken 
Lindgren tjänstgjort som lärarinna i Arje
plogs församling. Vi anbefalla högtiden så
väl som fröken Lindgren å t missionsvän
nernas hågkomst i förbön . 

Svenska Missionens i Kina 
Bibel- och Ungdomsveckor 

sommaren 1931. 
Svenska Missionen i Kina planerar i ål' att 

anordna två Bibel- och Ungdomsveckor: 
En på Solhacken i Ahus, Skåne, den 23-28 
juni och en som vanligt på Steninge den 
21-26 juli. Nu ville vi därför utbedja oss 
missionsvännernas bistånd för att få del
tagare, särskilt ungdom, i dessa våra 
möten. Vi tro det vara av stor betydelse 
för de unga att få några dagar i lugn och 
ro under det inflytande, som brukar 
vara rådande vid dessa möten. Vi vilja 
ock göra allt, vad vi kunna för att nå det 
mål, som vi satt för dessa möten: Att söka 
hjälpa deltagarna in i en sådan ställning 
till Herren Jesus, till Bibeln, bönen och 
missionen, att de i sin mån må kunna 
främja Guds rikssak på jorden och, i den 
mån Gud visar det vara i överensstäm
melse med sin plan, bliva S. M. K:s med
hjälpare arbetet för Kinas evangelise
ring. 

* 
Kursledare blir missionsföreståndare E. 

Folke. 
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Programmet kommer bL a. varje dag 
att upptaga: En gemensam, stilla böne
stund före frukost samt en bibelstund och 
ett orienterande missionsföredrag på f. m. 
På eftermiddagarna anordnas varje dag 
möten etc. efter för varje dag uppgjort 
program. 

* 
Vid mötet i Ahus komma bibelstunder

na att ledas av missionsföreståndare 
Erik Folke, varjämte vi hoppas få räk
na missionär Aug. Berg, missionssekr. M. 
Linden samt fröknarna Anna Gauffin, 
Lisa Blom och Ingeborg Ackzell m. fl. 
såsom medverkande. 

Föredrag planeras att hållas över bl. a. 
följande ämnen: »Världsmissionsläget just 
nu», »Missionsläget i Kina just nU» samt 
»Läget inom S. M. [{. just nw). 

* 
Vid mötet på Steninge komma v. G. bi

belstunderna att ledas av missionssekr. M.. 
Linden, varjämte vi, förutom kursledaren 
E. Folke, hoppas få räkna doktor Karl 
Fries, fröken Lisa Blom, missionär L. 
Hugo Linder, missionärsparet O. och G. 
earlen, fröknarna Ingeborg Ackzell och 
il'Iinnie Nieholson m. fl. såsom medver
kande. 

Föredrag planeras att där hållas över 
bl. a. följande ämnen: »Missionsläget i slu
tet av 1880-talet och nu», »Något om nu
tida händelser och rörelsen, »Guds gåvor 
skänkta särskilt åt oss i nutiden» och »Vår 
uppgift såsom kristna och missionsvänner.» 

* 

Priset för deltagande i lmrserna blir ett 
för allt för 'vardera hela tiden kr. 25:-, 
häri inberäknat en deltagareavgift till 
hjälp för bestridande av omkostnaderna 
för mötena. Deltagarna böra medtaga 
handdukar; sänglinne, fillar och kuddar. 

Anmälan om deltagande bÖl: göras S!lQ

rast möjligt till Svenska Missionens i .kina 
expedition, Drottningatan 55, Stockholm. 
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En hälsning från språkskolan. 
(Utdrag ur privatbrev.) 

Jangchow. Ku. den 29 mars 1931. 

Jag har så länge tänkt a tt sända en häls
ning, men så har tiden gått och det har 
tråkigt nog, stannat vid bara tanken. Nu 
ville jag dock ta tillfället i akt och säga 
ett innerligt och varmt tack för all kärlek 
och omtanke, jag ficl( röna under min tid 
i Stockholm. Må Herren löna efter rikedo
men av sin nåd. 

Vi ha nu varit här ute omkring tre må
nader, men nog måste jag säga, att det 
är ofattbart. Tiden har gått så fort. Jag 
tycker ej det är mer än någon mån ad se
dan. Den första månaden var litet besvär
lig, ty jag var så besvärad av bölcler, men 
nu är jag åter fullt frisk och pigg och 
känner mig så lycldig att få vara här ute . 
Gud har varit så oändligt god mot mig. 
- Jag ville också säga ett innerligt tack 
för Edra förböner. Ofta har jag fått er
fara bönesvarens kraft. Vilken stor för 
mån det ändock är att få äga bedjande 
missionsväuner i hemlandet. 

Tiden på språkskolan har varit under· 
bart skön. Vi ha i sanning fått erfara, att 
Gud bor mitt ibland oss. Då det gäller 
språket, så får jag arbeta ganska hårt, 
men Gud hjälper, och det är sa intressant. 
Man tycker, alt tiden går alldeles för fort. 
Vi veta ej ännu, hur länge vi få stanna 
här på språkskolan. - De engelska flic
korna få nog snart resa, ty mr Gibb skall 
komma hit den 9 april för att placera 
dem. Det är en stor' skara här i år, 45 st. 
Jag tror ej, att det varit så många elever 
här på flera år. Vi ha ej heller någon 
känning av oroligheterna. Det har varit 
lugnt allt sedan vi kommo hit. Det är en 
kristen general här för tillfället. Han har 
varit till s tor hjälp och välsignelse för 
missionärerna och de kinesiska kristna. 
missionens skola här i Jangchow har Gud 
börjat ett underbart verk. ,Det är några, 
som -blivit frälsta j vinter. Vi voro där för 

l 
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ett pai' dagar sedan. Det var så intres
sant att se skolan. För tillfället är det 90 
elever där. 

I går bereddes Maja Lundmark och jag 
en särskild överraskning och glädje, i 
det vi fingo var sin chokladask från Tyra 
Lindgren, genom den flicka, som först 
läste engelska med Tyra Lindgren, sedan 
hon kommit till London. Hon kom i går 
hit till språkskolan från London. Det var 
så roligt att få en hälsning, och jag be
höver väl ej säga, att chokladaskarna be
redde oss särskilt stor glädje. Vi hade en 
trevlig stund omkring dem. - Nu börjar 
det att bli så vackert och grönt här ute 
och riktigt varmt väder. I går var jag ute 
på en lång promenad utåt landsbygden, 
omkring en och en halv timmes prome
nad. Det var så roligt, ty det var första 
gången jag var utom staden. 

Nu måste jag sluta med innerliga och 
varma hälsningar till alla från tillgivna 

Ebba Viden. 

Från Sinan Ho. 
Den 2 april 1931. 

Kära Missionsvänner! 

När jag i går kom hem· från en resa 
och fann Sinims Land på mitt bord, blev 
jag naturligtvis mycket glad, och sän;;ldlt 
tackar jag alla, som kommit ihåg Bam
hemmet med gåvor. Så gärna jag än ville, 
hinner jag ej skriva till var ock en sär
skilt, förlåt det. 

Vi bo här och få arbeta i fred ungefär
ligen som då Jerusalems murar återupp
byggdes. Söderifrån äro rövarna helt 
nära, men en avdelning av frivilliga folk
armen på 1,200 man söker bevaka grän
sen. Här bo som vanligt officerare och 
då de hålla utkik för egen del, känna vi 
oss rätt lugna också. Nedi'e våningen är 
full av skolbarn och även på missionssta
tionen ha vi också fullt av arbete med läs
ning för män, kvinnor och barn. Komme 
det blott regn, så bleve det säkert en god 
skörd. ))Glädj.ens i hoppet, varen tåliga. i 
nöden, i bönen ihärdiga.» I går gick en 
ung man in genom de eviga portarna. Han 
var lycklig . i Herren, så fastä nvi i dag 
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skola mylla ned hans stoft i jorden kän
nes det som att så ett frö . »Han skall upp
stå till de rättfärdigas uppståndelse.» 
Uppb. 3: 10. 

Eder 
Maria Pettersson. 

Från Pucheng Shensi. 
Den 18 april 1931. 

Kära Vänner! Frid! 

Vi äro nu åter i Pucheng, denna gång 
sen den 8:de dennes, efter att åter ha va
rit i Tungehow en 14 dagar, under vilka 
det varit stormöten i Tungkuan, Chao-I 
och Ti-hu, på vilka tre platser Hanna 
Wang och Nils varit med, under det Min
nie Nicholson och jag varit hemma. Här 
pågå r nu stormöte, som började i går, d
tel' tio dagars bibel kurs, dopklass. Vi hade 
över 50 dopkandidater, däribland 4 skol
flickor och lika många pojkar, tror jag 
det var. Av de förra döptes en och av de 
senare två. Alla dopkandidaterna äro så 
intresserade och uppriktiga som dct synes. 

I går afton började mötet med ett väl
komstmöte av Nils. 0, så fullt kapellet var 
med folk! Men de fingo inte rum inne i 
kapellet alla, utan vi hade tagit ned hela 
fram väggen, inåt gården till. Den är av 
bräder. Så nu kunna dc .sitta där ute också, 
och det är välbehövligt, ty det hade varit 
omöjligt få rum däi' inne. Herr C. Blom 
är här och medverkar, och vi äro så tack
samma, att han kunde komma. I höstas 
lyckades det ju ej på gi"und av krig, som 
utbröt just då vi voro i Tungehow på stor
möte. 

Vi ha just llaft dop nu i dag kl. 12, och 
trettio personer döptes, därav 18 kvinnor, 
den nyss nämnda skolflickan inberäl<nad. 
12 män med de två gossarna inberäknade. 
De övriga 20, eller 22, skulle få vänta till 
hösten. Om de' då ännu stå fasta i tron, få 
de väl bli döpta då. Ett par kvinnor, som 
skulle blivit · döpta i vår, kunde ledsamt 
nog inte komma på grund av hemförhål
landen. Vilken lycklig, men allvarsam ska
ra, dessa vitklädda kvinnliga kandidater 
var, där de stodo vid dopgraven. Jag pas
sade på att · knäppa ' dem före dopakten, 
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medan de stodo där i bön. Hoppas alt kor
tet lyckas I Skall i så fall sända det nästa 
gång. Det var så mulet, att då männen 
sedan döptes, var det för mörkt att kunna 
ta dem. Det ser ut att bli regn och därom 
bedja vi, ty det är så torrt. 

Den 19 på kvällen. 
natt föll ett härligt regn, och det har 

varit mycket tack och lov för det i dag. 
Vi ha haft goda välsignade möten i dag. 

Bild från södra Shensi. 

I c. m. var det vittnesbördsmöte, då de 
nydöpta skulle få ett tillfälle, att omtala, 
hur Gud lett dem att omfatta frälsningen. 
Det tog rätt lång tid, ty de voro ju många, 
som skulle tala. Särskilt roligt var det att 
höra en av skolgossarna avlägga ett så 
klart och tydligt vittnesbörd om hur han 
sett sig själv som en förlorad syndare, 
och hur Jesus frälst honom. F. Ö. fingo vi 
höra om hur Gud använt olika sätt och 

medel med var och en, men resultatet var 
det samma. De hade omvänt sig från av
gudarna till att tjäna den levande Guden.» 

I kväll var de nydöptas välkomnande 
och mottagande i församlingsgemenskap, 
och så ett skönt, gripande nattvardsmöte 
lett av herr C. Blom, som talade så all
varligt och rannsakande. Det var rörande 
att se dessa nydöpta för första gången 
mottaga Herrens heliga nattvard. 

Bland kvinnorna, som jag bäst 
känner till, är det flera som Gud 
J'edan använt till själars frälsning. 
Gamla, kroJdga lilla fru Uh, som 
skiner som en sol. O, vad' hon var 
lycklig att nu äntligen ha blivit döpt. 
Det blev ju intet dop i höstas. Så en 
präktig 35-40 års kvinna från sta
den. Egentligen är hon från Sanya,1, 
men har bott här ett år eller så, är 
änka och har två vuxna, gifta dött
rar. Döttrarna och ena mågen vilja 
också tro på Gud, och den ena av 
döttrarna kommer varje dag några 
timmar och hör på undervisningen 
i skolan. Denna änka är välbärgad, 
och hon gav flera dollar i kollekten 
ou vid mötet. Vi hoppas, att hon, 
om Herren dröjer, skall kunna bli 
till hjälp i evangelii tjänst Hon äm
nar försöka komma in i Bibelskolan 
i Sanyuan till hösten. Må Herren 
välsigna henne och i henne full
borda allt godhetens uppsåt och 
trons verk! Bedjen därom! Oc1<så 
en svägerska till henne kommer nu 
till mötena och är mycket intresse
rad. Hoppas hon också må bli frälst 
snart. 

Vi ha dessa gångna månader myc
ket bett om, att vad som hände os:; 

i julas skulle få bli till Guds rikes framgång 
i Pucheng, och vi veta ju att i I kära vänner 
bedit om detsamma. Jag tror vi våga säga, 
att Herren redan börjat besvara dessa 
våra böner. Prisat vare hans namn! 

I morgon blir det allmänt uppbrott, och 
så många vilja ha medicin innan de gå 
hem, för sig själva och för sina närmaste, 
att det blir stor brådska innan alla kom
ma iväg. Vad man känner svårt, är att 
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man får så litet tid a tt samtala med dem 
enskilt, men under mötesdagarna är man 
så upptagen med allt annat. Dagarna äro 
ju så fulla av möten, att man inte hinner 
med mer än måltiderna emellan. Vi skulle 
gärna velat ha kvinnorna kvar en dag till, 
men de flesta gå hem i morgon efter av
~lutningsmötet, som är kl. 7 f. m., då de 
få sällskap med sina manliga släktingar. 
Vi äro så tacksamma till Gud, som låtit 
oss få ha detta möte i frid utan yttre oro. 

Vår bibelkvinna fru Li har varit ute i 
distriktet sen i slutet av febr., och Herren 
har fått använda henne till stor välsignel
se för flera. I Hsiaoi, där hon nu sist va
rit en bel månad och haft vällingkök och 
läskurs, har hon få tt vinna flera för Gud, 
och har även varit medlet i Guds hand 
till att förnya flera av de gamla, k alla och 
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"ljumma kristna. Vi tacka Gud för henne, 
att hon själv blivit så välsignad av Gud 
och så använd. 

Den 23! Nu äro alla hemresta, och Nils 
skjutsade C. Blom och Hanna Wang till 
Tungchow i måndags e. m. och sedan Blom 
vidare till Tungkuan i tisdags. Minnie 
Nicholson skulle lämna Tungchow i dag. 
I morgon, om vi hinna bli iordning, ämna 
vi resa till Tungchow, ty på söndag är det 
stormöte i Longchi, och på tisdag i Ku
chuan, och vi hoppas kunna vara med där 
då. 

Nu de hjärtligas te hälsningar till Eder 
alla, och tack för all förbön, som vi varit 
föremål för, denna sista tid särskilt. Vi 
ha fått erfara kraften av det. 

Edra i Herren 
Nils och Olga Slyrelius. 

REDOVISNINGAR 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under maj 1931. 
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Flisby 5: - 755. »Annie» 10: 
706. J. S., Huskvarna, på födelscdagcn 15: "- 756. N. S., Laxviken 	 10: 
707. »Tackoffer, K. M. L ." 25: - 757. Koll. i Stockaryd 	 Hi: %0 
708. Från Källunge, gm A. B. 40: - 758. D:o Bor. 10: 
70n. D:o Vallstena, gm d:o 40: - 75n. D:o i Fryele !): ;lO 
711. Koll. i N. F ogelås 11: "O 760. D:o i Råhult 	 11: 50 
712. D:o i S. Skärstad 7: - 761. D:o i Brohy 	 18: 2" 
713. Barkeryds arbetsföl·en. 1;iO: - 762. D:o i HagshuIt 	 :): 25 
714. D:o mfg, resebidr. 	 10: - 763. D:o i SkillingarycL 75: .. 
715. 	 Källeryds arbetsfören .. 50: -, rcse- 764. D:o i Åker 7: 

b id rag 5: - 55: - 765. D. S., Trädet 5: 
716. Koll. iFredriksdnl 22: .- 766. G. K., Björköby 	 20: - 
717. D:o i Malmbäck 	 17:- 767. F. B., Skellefteå lO: 
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724. G. S., Ramsberg 	 10: - "" 774. Mö'ndagssyföJ'en., Non'köping 40: - 
725. Koll. i Bergviks kyrka, 19 april 15 : ~:; 775. Gm H. G. , Sthlm 	 lO : 
726. Onämnd. Bergvik 	 10 : - 776. F. P ., Björklinge, bidrag till koll. 
727. Koll. i Nyholm, Bolidcn. 2;; april 23: 10 Bctcsdaky l' kan 	 10 : . 
728. D. K., Kåge 	 5: - 777. "Tackoffer 13 maj" 10 : - 
729. Koll. i Sävenäs, Kallholmen 27: 25 778. J. K. Y. F:s missionskrets efter
730. D:o i Församlingshuset, Bollnäs 34: - skörd till S. M. K:s böne- & offer· 
731. D:o i syfören., Bergvik, 30 apr il 28: 10 dag 	 50: 
732. D:o i Bergvik, 30 april 6: 62 780. "En liten blomma vid Aug. Dahlens,
733. H. R., Uppsala 10: - Sala, bål' 	 5: 
734. H. & L J., Gbg 	 40: - 7~1. Undenäs , Mfg, r csebidr. 5: ._
735. Syfören. i Magra 	 250: .- 782. Koll. i Församlingssalen. Hova 2(;: 78 
7:38. Ö. & V. Syfören., Jkpg 125: - 783. Onämnd. Hova 10: 
73n. "Ps. 72: 12" 10: - 784. Koll. i Lcksberg 11: 19 
742. A. M., Malmö 	 25: - 785. B. K., Tidan, J'esebidr. 5: --
744. "Senapskornet", L idk öping 40: _. 786. Juniol'crna i Immanuelskyrkan,
745. 	 E. J., Boden, till .Joh . Aspbergs un Kl1.tl'ineholm 10: 

derhåll 100: - 787. C. A. F., Sthlm, sparb" 9: . 
746. Koll. pil K. F . U. K., Norrköping 20: - 788. Koll. i Betcsdakyrkan, Sthlm. Kristi 
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748. »Tionde» 	 15 790. »Onämnd» 100 
749. G. B. 	 10 791. H. C., Sandhem 1:; 
750. H. F., Uttersjöbäckcn 15 794. Onmänd, ett tackoffer till Herrcn" 25 
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797. A. P. 	 100: -' 805. Daggryningen iK. M. A.,. till D;lg· 
798. E. K., Lit, till Hanna Wangs underh. 100 : - gryningens skolor i Kina 3,250: 
SOO. O. O., Alingsäs, sparb.-medel 7: 27 813. S. N .. Skellefteå, till Ishih kapell, 
801. A. H., Småskoleklass, Katrineholm 3: 10 gm S. N. 	 75:
802. 	 California Kommitten, till N. & O. 814. N. N .. d:o till d:o gm d:o 20:-

Styrelius underb : 75: Cti 815. Sparb.·medel frän Söndagsskolan 
804. nGunnaT» 	 20: - Kristineberg 12: 
806. "H., Herren hjälpen>, Värna mo 5: - 818. S. M., Stblm, till de nödl. 27: 5G 
807. O. S., Lemnbult 	 :i : - 820. ,'-Mormol's minne» till bibelkv. verks, 
808. Offerstunden i Skellefteå, gm S. N. 950: - i Puehowfu, gm J. A. V. P., :Mö,,· 
809. "En vän », d:o, gm d:o 800: - sterås 	 25: .- 
810 . M. O., Innervik, spal·b., gm d:o 10: 
811. F. L., d:o, d:o gm d:o 3:-	 Kr. 4,209: 77 
812. L. O., d:o,,,till lilla Gretas minne", Allmänna mlssslonsmedcl 6,581: 67am d:o 	 12:  S. M. K:s Pcnslonsfo.nd 267: 81G. »Kinesernas vånner», Jkpg, Offerin Särskilda ändamål 4,209: 77samI. 25 maj 31 	 400: 
817. Koll. å K . F. U. K., Huskvarna, till Summa undcr maj mån. 1931: 	 Kr. 11,058: 44Ester Bergs minne 25: ~O 
819. " Eli blomma pä Mormors bår d . 13 Jlle(l va'nnl tack till v arje o 'l.vare ! 

maj, till Judith Hultqviots under· 

häll, L. S." 2: - »Ja , om ii Il bel'gen vika bort och höjden", 


821. 	 " Mors dag », ett litet tackoffer », vackla, så skall min nåd icke vika ifrån dig 
Filip. 4: 19" .10: - och milt fridsföxbund icke vackla, säger H e l" 

822. Koll. i Skövde 	 44: 73 ren, di" förbal·marc. » Jes. 54: 10. 
823 . . D:o i Mariestad 	 50: . 
824 . Es. 26: 4, till C. Bloms underh. 100: 
825. Ps. 77: 15, till R. Andersons d:o 100 : - MIssionstIdningen 

Kr. 6.581: t7 S I N I M S L A N D. 
S. M. K:s P enslonsfo.nd. 	 utkommer 1931 i sin 36:de årg:\ng. 

796. Syfören. n:r 3, Sthlm 78: 
799. D:o n:r 2, d:o 	 139: - Organ fÖI1 Svenska Missionen i Kina. 
826. »2 Mos. 35: 5» 	 !jO:  unsvnrig utgivare: Erik Folke Red igerau 

Kr.2G7: under medverkan av Martin Linden m. fl. 

Särskilda ändamål. 	 Utkommer med 20 nummer om året, samt 
710. Yngl.-fören. Libanon, Gbg, till uuge inneMller uppbyggelseartiklar, bibelstumäns arb. i Hoyang 100: 
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737. 	 samt miS8ionsnotiser från när och fjärFörsamI. Vanadislunden, Sthlm, till 

pastor Kaos ullderh. 100: .  ran, m. m. m. m.
740. 	 Ps. 72: 12, till Maria Pettersson, att 

anv. enl. överensk. 20: .- Tidningen kostar: helt år kr. 2: 25, 3 
741. 	 E. L., till Hilma Tjäder, att anv. ef · 

ter gottt: 10:  kvartal kr .1 : 75, halvår kr. 1: 25, 1 kvar
743. Sytöreu. nor l, Sthlm, för bibelkv. i tal kr. O: 90.

Honanfu 	 153: 
752. 	 "En kiuavän", Malmköping, till Mor Sänd till utlandet kostar tidningen kr. 

ris & Carola Bergling, att anv. 
erter gotft. 2: 75 pr år. 
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7i9 . M. E., Norrköping, till Maria Pet
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