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ANSVARIG UTGIVARE: E. FOLKE. 

MISSIONSTANKEN I GUDS ORDS LJUS.· 
» I överensstämmelse med kristen

domens grundkaraktär som missions
religion är missionen rent aven livs
lag för den kristna kyrkan.» De orden 
äro uttalade aven man, som varit en 
av de allra främste banbrytarna för 
missionskännedom, professor G. War
neck. Han tillägger därpå: »Missionen 
är en naturlig yttring av trosliv och 
en självklar plikt. Och utövandet av 
denna plikt medför den rikaste väl
signelse. » 

Liksom trO'slivet självt och varje 
dess yttring väckes och näres också 
missionssinnet och missionsintresset 
av Herrens eget ord. Missionstanken 
och kallelsen att gå in i missionsupp
giften möter överallt i detta ord och 
meddelar sig med övertygande kraft 

åt en var, som vill låta sig ledas av 
sanningens ande. Det finns också 
märkliga exempel i livet på huru Guds 
ord direkt och omedelbart skapat mis
- *- Föredrag av apotekare Karl Nilenills vid 
S. M. K: ::; missionsaflon rå K. F. U. lVI., Stocl<
holm, den 9 febr. 1932. 

sionsintresse och kallat arbetare till 
missionsgärningen. Så var fallet med 
doktor Peter Fjellstedt, som kom att 
betyda så ofantligt mycket för missio
nens sak i vårt eget och andra länder. 
Nyss hade vid den tid - i början av 
I Boo-talet - då han som vallgosse 
vistades i Värmlands skogar, de första 
missionssällskapen bildats i England 
och Tyskland och missionstidningar 
börjat utltomma där. Men härom 
visste Fjellstedt alls intet. Men hans 
osynliga sällskap däruppe i skogarna 
var bibelns män, . särskilt apostlarna. 
Inte minst älskade han att läsa om 
och tänka på Paulus och hans arbete i 
evangelium. Och därvid vaknade tan
ken och hoppet att också han en gång· 

skulle få bli ett Jesus sändebud till 
hedningarna. När denna tanke långt 
fJenare blev förverkligad, kände han 
intet annat motiv än de ur bibelordet 
hämtade impulserna. 

Redan på bibelns första blad möta 
de sanningar, som äro av grundläg
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gande betydelse för ett alla folk om
fattande missionsverk. Världens och 

människosläktets skapare är den ende 

Guden, och människosläktet leder sitt 

ursprung från en enda stamfader. 

Längre fram finna vi Guds stora löfte 

till Abraham: »1 dig skola alla släk

ten på jorden varda välsignade », ett 
löfte s·om upprepas till Isak och J a
kob. Här framstrålar klart det alla 
omfattande syftet med Guds fräls
ningstankar. Välsignelsen skulle ge
nem Abraham och hans efterkomman
de förmedlas till alla folk och det ut

korade folket skulle tjäna som guds
uppenbarelsens bärare, en uppenbarel
se som med stigande klarhet uppfat
tades och uttalades av med profetians 
ande benådade personligheter inom 
detta folk. Såsom exempel härpå kan 
man stanna bl. a. inför Salomos bön 
vid tempelinvigningen (I Kon. 8: 4 I 
L). »Också om en främling, som icke 
är av ditt folk Israel, kommer från 
fjärran land för ditt namns skull 
ty man skall ock där höra 
talas om ditt stora namn 
och din starka hand och din 
u t r ä c k t a a r m - om någon så
dan kommer och tillbeder, vänd mot 
detta hus, må du 'då i himmelen, där 
du bor, höra på honom och göra allt 
vad främlingen ropar till dig, p å 
det att alla folk på jorden 
må k ä n n a d d t n a m n o c h f r u k
t a d i g, liksom ditt folk Israel gör. " 

psalmernas bok möta vi gång på 
gång uttryck för tanken på Guds ri
kes utbredande över hela jorden. Så 
redan i den andra psalmen i de kända 
orden, som Herren talar till den kc
nung han insatt på sitt heliga berg: 

»Begär av mig, så skall jag giva dig 
hedningarna till arvedel och jordens 

ändar till egendom. » Ur den 22 ps. 

må anföras: »De som söka Herren 

skola få lova honom. Alla jordens 

ändar skola tänka därpå och omvända 

sig till Herren. Hedningarnas alla släk

ten skola tillbedja inför dig. » Ett märk
ligt ställe är Ps. 47: 10: » Folkens yp
persta församla sig till - att bliva ett 
Abrahams Guds folk. Ty Gud tillhöra 
de som äro jordens sköldar. >, Den 
67 :de psaimen är en verklig missions
psalm: >, Må man på jorden känna din 

väg, bland alla hedningar din fräls
ning. Folken tacke dig, o Gud, alla 

folk tacke dig! Folkslagen glädje sig 
och juble, ty du dömer folken rätt, du 
leder folkslagen på jorden. » Också 
m i s s i o n s p l i k t e n får sitt berätti
gade rum: »Sägen till hedningarna: 
Herren är konung. Given åt Herren, 
I folkens släkten, given åt Herren ära 
och makt. Tillbedjen Herren i helig 
skrud! » 

I profeternas skrifter är förhållan
det detsamma. Den äldsta av dessa, 
eller i varje fall en av de äldsta, är 
Amos bok. Där talas om »hedningar, 
som äro uppkallade efter Herrens 
namn ,> . Men långt mäktigare fram
träder frälsningens allmännighet hos 
Jesaja. Kring telningen från Isais rot 
skall hednavärlden samlas, kring ho
nom, som är rättfärdighetens konung 
och fridens furste och som blev smär
tornas man, men »av den vedermöda 
harrs själ har utstått s~all få se frukt 
och så bliva mättad », o. s. v. I flere 
kapitel hos denne profet målas i de 
härligaste framtidssyner den tid, då 
missionens stora slutmål blivit nått. 

I 
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Profeten Mikas bok inledes med en 

sällsynt mäktig maning: »Hören, I 

folk, allesammans, akta härpå, du jord, 

med allt vad på 'dig är. » Senare talas 

om en allmänt vaknande hunger efter 

rättfärdighet och törst efter kännedom 

om den levande och sanne Guden, 

samt huru den hunger och törst stil
las. I 5 :te kap. förutsäges att han, 
»vars härkomst hör till förgångna 
tidsåldrar», skall utgå från Betlehem. 
"Och han skall vara stOr intill jordens 
ändar. » Då skall Israels kvarleva vara 
bland många folk såsom dagg från 
Herre!!. » 

Gå vi till Nya Testamentet finna vi 
omedelbart efter berättelsen om Jesu 
födelse skildringen av huru de vise 
männen från Österns länder kommo 
till Jesusbarnet för att skänka den ny
födde judakonungen sin hyllning. Se
dan gammalt har man ju ansett att 
dessa män förebilda de efter sanning 
och gemenskap med Gud längtande 
hednafolken. Det är beteck::tande att 
detta får sin plats strax efter berättel
sen om Jesu ankomst i världen. Att 
Jesus var genomträngd av medvetan
det om sin för hela mänskligheten av
sedda uppgift, framlyser på många 
ställen i de evang. berättelserna. Här 
må blott erinras om hans ord i J oh. 
10: 16: "Jag har ock andra får, som 
icke höra till 'detta fårahus; också dem 
måste jag draga till mig », samt hans 
försäkran, då han såg den hedniske 
hövitsmannens tro, att »många skola 
komma från öster och väster och få 
vara med Abraham, Isak och Jakob i 

himmelriket». Gripande är händelsen 
under de sista dagarna av hans jorde
liv, då några greker kommo med den

na önsk::tn: "Vi vilja se Jesu's. » Det 

tyckes av Jesu svar på denna begä

ran: " Stunden har kommit att männi

skosonen skall förhärligas» som . om 

. han i dessa män såge hur en hel värld 

längtande sträcker sig efter fräls

ningen och hur han snart genom sina 

vittnen skulle nå ut över all världen 
för att möta och stilla denna längtan. 
IVIen vägen, korsets tunga väg, som 
han måste gå för att detta skulle kun
na förverkligas, framträder för hans 
blick. "Om ·icke vetekornet faller i 
jorden och dör, bliver det allena, men 
om det dör, bär det mycken frukt. 
- - N u är min själ i ångest _. 
dock just d ä r f ö r har jag kommit 
till denna stund. » Men så ser han 
också det stora målet vunnet: »När 
jag blivit upphöjd från jorden, skall 
jag dn::ga alla till mig.» Alla, det är, 
alla inom varje folk, som vilja låta sig 
dragas till mig. 

I Gamla Test. framstäIles profetiskt 
den lidande Herrens tjänare, som gav 
sitt liv som ett skuldoffer, såsom 
grunden för missionens stora verk. I 
Nya Testamentet har denna grund 
blivit erihistorisk verklighet i Jesus 
Kristus, den korsfäste och uppstånd
ne, Frälsaren. Och i apostlarnas skrif
ter är huvudsumman denna: »Evan
gelium är en Guds kraft till frälsning 
för var och en som tror, för juden 
först, så ock för greken. » Med den 
store hednaaposteln kände Herrens 
andra vittnen och sändebud .det så: 
»Jag har förpliktelser mot, jag står 
i skuld till både greker och andra 
folk, både visa och ovisa.» Så gingo, 
apostlarna ut icke - såsom någon 
sagt - med ett problem om Kristus: 



76 S I N I NI S 

utan med ett härligt budskap om syn
daförlåtelse, frigörelse, frid och evigt 
liv genom tron på honom, som kan 

fullkomligt frälsa dem, som genom 

honom komma till Gud. Detta dyr

bara evangelium behövde alla och alla 

hade lika rätt därtill. 

»Då vi alltså veta vad det är att· 
frukta Herren, söka vi att vinna män
niskor.» Detta var grundmotivet för 
dem, som först gingo ut med evange
liet. Så känner varje Herrens lärjunge 
det. Då vi för egen del erfarit vad det 
vill säga att bli delaktiga av fräls

ningens .outsägliga välsignelser, bör 

det bli en helig plikt att föra andra 
till delaktighet av samma rikedom och 
förmån. Med rätta har man sagt att 
missionssinne är ansvarskänsla gent 
emot andra på grund av att man äger 
en lycka som man ej vågar eller kan 
behålla för sig själv. Och om Jesus 
är vår Herre och Konung, kunna vi 
ju ej stå främmande eller likgiltiga 
för det SOm är hans största angelägen
het, utan vi vilja då f ö r s t söka Guds 
rike, dess vinnande i allt högre grad 
för egen del och dess utbredande i all 
-världen. Då blir det verksam förbön, 
~SQm nedbringar andens kraft i mis
:si-onsverket; då få gåvorna värde ge
:nom den kärlek och hängivenhet, som 
'frambringar och åtföljer offren. Då 
:-mi-n §yndaskuld genom förlåtelsens 
. rika:-nåd i Kristus förvandlats till tack
samhetsskuld, blir denna en missions

. skuld, :som leder till gåvors och kraf
ters' helgande åt Herrens verk. 

.. Trons ' och kärlekens nya liv spräng
·er sjä1viskhetens trånga begränsning. 
Därför -kunde Paulus vittna: »Vårt 

. hjärta har~vidgat sig » (2 Kor. 6: I I). 

L A N D. 10 april 1932 

Och Guds ande manar genom honom : 
»Vidgen ock I edra hjärtan.» Vidgade 
hjärtan att mottaga i fullt och rikt 

mått av »den himmelska världens and
liga välsignelse », vidgade hjärtan att 

få rum för andras intressen och be

hov, vidgade hjärtan att inrymma 

mycket av den tjänande kärleken! 
Missionens slutmål skall förverkli

gas, Guds rike skall vinna seger. Intet 

är vissare. Om än allt i denna dunkel
hetens och orons värld, där Guds vä
gar mången gång synas outrannsak
liga och hans domar outgrundliga, vill 
skyrr:ma hoppets blick, låt oss dock 

hålla fast vid att Herrens ord och löf
ten aldrig skola förgås! Den dag skall 
komma, då det blivit fullaste verklig
het, varom lovsången inför Guds tron 
talar (Upp. II: 17): »Vi tacka dig, 
Herre Gud, du Allsmäktige, du som 
är och som var, för att du har tagit i 
besittning din stora makt och trätt 
fram såsom konung! » 

Kinalänkens syförening. 

Kinalänl<ens syförening Stocl(holm 
samlas v. G. torsdagen den 21 april kl. 7 
e. m. på Sv. Missionens i Kina Exp., Drott
ninggat. 55, Stockholm. Varmt välkomna! 

Daggryningsförsäljning. 

Daggryningens försäljning för missionen 
i Kina äger rum på K. F. U. M :s lokal, 
Birger J arlsga tan 35, Stockholm, lördagen 
den 23 april kl. 11.30 f. m.-9.30 e. In. 

Kl. 12 m . andaktsstund. Talare kyrko
herde Eskil A.ndrx. 

Kl. 7.15 e. m. hålles föredrag a v fru 
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Elsa Cedergren över ämnet: Intryck från 
. sommarens Amerikafärd . 

Gåvor mottagas med tacksamhet. 

s. M. I{:s årsmöte. 
Sv. Missionens i Kina årshögtid kom

mer även i å r att firas vid Kristi Him
melsfärdsdag den 5 maj. Utförligt pro
gram införes i nästa nummer av S. L. 

Det vore mycket glädjande om många 
viinner hade tillfälle att· deltaga i högti
den. Välkomna! - Och må vi alla i bön 
ihågkomma mötena, bedjande att Guds 
kraft under dem må bliva uppenbar. 

s. M. K:s Bibel- oeh Ungdomsveekor. 
Även Innevarande år hoppas vi, att om 

Gud så vill, få anordna tvenne Bibel- och 
Ungdomsveckor. Den första av dessa pla
neras att hållas i Grycksbo, nära Falun, 
med samling tisdagen den 21 juni. Mötena 
påg~\ till och med söndagen den 26 juni. 

Den andra veckan äro vi inbjudna till 
Ynglingaföreningen Libanons sommarhem, 
Säter, Jonsered (nära Göteborg), där vi 
troligen samlas tisdagen den 16 aug., och 
mötena komma att pågå till söndagen den 
21 augusti. 

P å Steninge kommer i år ingen Bibel
och Ungdomsvecl(a att hållas, enär egen
domen övergått i andra händer. 

Närmare meddelanden om våra »vec
kor» komma att införas i tidningen, då 
programmen blivit fastställda. Redan nu 
påminna vi om dessa och bedja om för
bön. Vi ha stor anledning till tacksägelse 
för allt vad Gud förut givit på våra Bibel
och Ungdomsveckor, och vi vänta, att han 
i nåd även detta år skall möta oss mea 
sin rika välsignelse. 

Hemkommande missionärer. 
I Missionstidningen Sinims Land för den 


10 sistlidne mars meddelades, att fröknar

na Maria Nylin och Berta Flodberg i slu

tet av mars beräknade avresa från Kina 

på resa hem, samt att missionärsparet 

Malte och Ida Ringberg planerade hem

resa, fastän bestämd tid ej kunde angivas. 

Såsom tillägg till cletla kunna vi nu med-


LAND. 

dela, att missionärsparet Ringberg den 7 
mars anträdde hemresan från Tientsin . 
De planera emellertid att göra uppehåll 
i Colombo och Port Said, så att de be
räkna ankomma till Marseilles först den 
28 maj. 

SamtHga resa sjövägen via Suez. 

[ Frälsarens närhet. 
I Frälsarens närhet är ro för mitt hjärla, 

Där finnes vila för längtande själ. 

Där stillas all oro, där lindras all smäTta, 

Som ofta vill hindra milt· eviga väl. 


I Frälsarens närhet är goll all få vara 

När trött under färden jag . dignar ibland. 

Där vidgas min synkrets, ifär' ser jag den 


skara 
Som hunnit sil! mål, - de förlossades land. 

l Frälsarens närhet de kämpat och stridit, 
Styrkta av honom de kämpat sig fram. 
De också ha dignat, fäl/l tårar och lidit, 
At en segrat till slut genom tron på Guds 

Lamm. 

I Frälsarens närhet där vill jag städs vara, 
Där vill jag vila så trygg-t vid hans bröst. 
Där är jag skyddad för lurande fara, 
Där, endast där, finnes glädje och tröst. 

I Frälsarens närhet där skall jag få vara 
I tidsåldrars tider, ty så har han sagt, 
Där har jag en plats i hans »blodtuagna 

skara», 
Och dit skall han hjälpa mig genom sin 

makt. 

CARL HOLMER. 

Från Tungehow oeh Tungkwan. 
Rapport för juli t. o· m. december 1931. 

Ps. 2: 1. 

Tro ts hedningarnas larm och folkens 
fåfängliga tänkande, militära och civila 
myndigheters rådslående, lwmmunisters 
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S/aden Tungkwan, She., från stadsmuren. 

och rövares planerande att sönderslita 
bojor och kasta bort alla lagenliga band, 
trots allt detta och mycket anna t, som 
fienden försökt använda som hinder för 
Guds rikes framgång, så ha vi fätt fort
sätta att förtälja det av Herren själv fat
tade beslu tet, om den av Herren själv på 
Sion insatte Konungen, som fått hedning
arna till arvedel och jordens ändar !ill 
egendom. I skolor och i bibelldasser, i 
städer och byar, i tält och undel' bar him
mel, på vägar och floder, till enskilda 
och till större eller mindre samlingar ha 
vi utan hinder fått bekantgöra det un· 
derbara budskapet om Guds kärlek i 

, Kristus Jesus. ' 
Genom konferensen för de tre provin

serna i juni fingo flera av våra ledare 
och troende andlig vederl<vickelse och 
inspiration. Vid återkomsten märktes en 
större ansvarskänsla i Herrens verk . 
Somliga började giva tionde och att med 
mera intresse än förut deltaga i arbetet. 
Söndagsskolan har omfattats med mera 
energi, och litteratur för den verksamhe
ten har nu av församlingarna själva an
skaffats. Må Herren hålla intresset vid 
mal<t genom sin Andes nåd. 

Vi hade ett viiIbesökt och rikt välsig
na t stormöte i okt. Inga utomstående la
lare kunde komma, men Herren använ
de dem som funnos på platsen till välsig

, nelse. Till församlingsgemenskap upp
togos genom dopet sju mäll och nio kvin
nor, däribland också några gossar och 
flickor fr~n skolorna på stationen. Det 
var 'så intressant att vid lördagskvällens 
vittnesbördsmöte höra huru Herren' lett 
den ene så och den andre s~ tills han 
slutligen fått frälsa dem. 

Tältet har under det sista halv~ret va
rit uppslaget i en mycket illa känd by, 
men ej utan framgårg. Några ha kom
mit till tron, och det hålles nu regel
bundna gudstjänster där. Bibelkvinnorna 
ha en tid verl<at i den och närgränsande 
byar i, samband med tältet. Två tältpredi
kanter ha hållit tio dagars läs- och bibel
kurser på flera platser, där tältet förut 
varit uppslaget, för att därigenom befästa 
de intresserade och föra dem fram å t. 

I gosskolan ha vi haft 39 elever och i 
flickskolan 28, samt 12 elever i kvinno
skolan. Det är ju ett sående på förhopp
ning, men flera av barnen ha tagit syn
bara intrycl< av evangelium, och vi få 
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bedja Gud med sin Ande vårda och vatt 
na utsädet. Gosskolan började den 1 aug. 
och avslutades . den 28 dec. Flickskolan 
började den 14 sept. och kvinnoskolan 
den 22 och båda avslutadcs den 20 dec. 

I Tungkwan har arbetct pågått utan av
brott. Det gläder oss a tt evangelisterna, 
i större utsträckning än tidigare, gripit 
sig an med såendct av OrdcL. Ävenså har 
församlingen där inbjudit och underhål
lit hemg~tngne äldste Yangs änka som bi
belkvinna .under ärets två sista manader, 
vilket vi synnerligen glädja oss åt. Vi ha 
hört, att fru Yang fått val'a till mycken 
glädje och hjälp i arbetet i distriktet och 
i staden. 

l nov. ringo vi välkomna syskonen Lin
ders till Pucheng. De ha nu återinträtt i 
arbetet på sin gamla tcg. ·Vi, min hustru 
och jag, flyttade omedelbart efter över
lämnandet av a rbetet där, till Tungchow
fu, Frökcn Hanna Wang, som ju förut 
samarbetat med oss i båda distrikten, har 
nu helt övergått till Puchengdistriktct. 
Vi fingo tiJlbringa denna jul i lugn och 
frid. En »fridfull jul» har en helt annan 
betydelse för oss nu, än det haft förut. 
Herren har givit oss glädje och välsig
nelse i arbetet. Hälsans dyra gåva ha vi 
även fått åtnjuta. Som min hustru blev 
ensam om ansvaret för kvinnoarbctet, 
flick- och kvinnoskolan, så har hon haH 
fullt upp att göra, och Herren har givit 
ny nåd för var dag. 

Jär11\'ägen har nu nått fram till Tung
kwan stads östra stadsmur och Shensi 
räknas nu bland de av Kinas provinser, 
som ha järnväg. Med energi bedrives ar 
betet på järnvägen västerut mot huvud
staden, Sianfu. 

Nils Styre/jus. 

Rapport från Puchengs distrikt 4:de 
kvartalet 1931. 

Evangeliseringen av distriktet genom 
bistationerna, tåltpredilwverksamhetcn 

'och bokspridningen har under kvartalet 
kunnat fortgå utan något som helst hin
der; för detta prisa vi av hjärtat Herren, 
. Tällpredikoverksamhel och därjämte av 

bibelkvinnor bedriven verksamhet blan d 
kvinnor har pågått med fyra evangelis
ter, ständigt boende i tä ltets inre avdel
ning och tvenne bibelkvinnor boende hos 
en familj . Tältet har under 4:de lev. varit 
uppslaget (d. v. s. sedan nov. 16) vid kö
pingen Lungiang, som ligger p å vägen till 
Tungchowfu . Denna plats ha vi förut 
räknat tillhöra' den närbelägna Shantung
missionen bland emigranterna i trakten. 
lVlen då denna missionsverl(samhet f. n. · 
ligger nere, ha vi känt oss oförhindrade 

att i Lungiang utföra predikan. Herren 

har där också givit oss insteg, gott insteg 

bland provinsens eget follL Ett tiotal , mest 


. l,vinnor, ha låtit anteckna sig såsom »sö· 

kare}). Må Herren giva oss kraft att vattna 

den uppspirande brodden, 

Den lilla grupp av troende, som blev 
frukt av täJtpredikan vid förra platsen, 
Liuchiachuang,är storligen i behov av 
andlig vård och hjälp, om ej den unga 
planteringen skall tyna bort. 

Kampen för tillvaron i våra trakter är 
härd. De föregående nödårens lidanden 
ha utmattat folket; för mången ge själs
krafterna nu vika, och det slutar ofta med 
yansinne, Om sådant hör man fr ån flera 
håll, och· det har hänt även inom lcretsen 
av vära sökare, De nu föreliggande 
"hundra dagal'na», innan man l,an börja 
få något från jorden, äl' den kritiska ti 
den, som mänga se framåt mot med bä
van, Vi ha fått hjälpa miinga av de tro
ende. 

Att det i landet, med undantag för trak
ten vid sanddeltat emellan Lo · och Wei
floden, få tt råda ett fullkomligt lugnt och 
fredligt tillstånd är något, som synes oss 
nästan för gott i denna nödens och olyc
kornas tid. Det har därför varit en stor 
glädje att få gå med i arbetet. Jultiden 
var utan några kommunistupplopp, som 
ock sedan uteblivit med undantag av det 
som hände den 1 :sta jan., då ett regering
ens kontor här i staden överfölls och dess 
chef nästan ihjälslogs med påkar aven 
kommunistiskt sinnad skolungdom. Dyli
ka uppträden försiggingo ock i Sia n och 
Peishui och på andra platser, fast på de 
senare ställena mindre våldsamma. Myn
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Stadsgudens tempel i Pucheng. 

digheterna känna sig ej ha någo n makt 
a tt beivra skolungdomens våldsdåd. · 

Verl<samheten inom församlingen har 
l<unnat bedrivas huvudsaldigen genom 
skolorna för gossar och flickor och skol
hemmen. . Gosskolorna, små- och folksko
la, ha pågått under fem månader med 72 
elever; föräldrar till 38 av dessa fingo 
nödhjälp genom att gossarna utan avgift 
fin go bo i skolhemmet. I flickskolan un
dervisades 35 elever, de flesta voro l 

skolhemmet. 

Bibelskola för kvinnor h ar dessutom 

h ållits under en må nads tid i . Pucheng 
med 15 deltaga re. 

En god ande har varit r ådande bland 
unga och äldre; somliga ha blivit r ikl 
välsignade till sin inre människa, och 
våra bönestunder ha varit rikt givande. 

Det smärtsamma är, att missionärerna 
så litet nå ut i distriktet, där församling
arna a v brist p å vård och hjälp andligt 
sjunka ned. Give oss Herren nåd a tt be-, 
gagna denna dyrbara tid för evangelii 
verk. 

Hugo Linder. 
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Redogörelse för verksamheten i Honanin 
distrikt 3:dje och 4:de kvartalen 1931. 

Men vi, vi skola lova . Herren från mi · 

och lill evig lid. Ps. 115: 18. 

Lovsången till Herren födes. i hjärtat 
inför vissheten om Guds frälsaregärning. 
Och den finner sin näring i det dagliga 
skådandet efter honom själv. Se vi på oss 
själva, vill lovsången tystna, ty där möter 
oss så mycken brist och ofullkomlighet. 
Och här på denna jorden är synden med 
i allt och ger åt allt det sköna en främ
mande gestalt. Men då strålglansen från 
hans härlighet genombryter töcknet här
nere, då tvingar sig lovsången fram, och 
den samlar sig i ett mäktigt ackord om
kring honom allena. 

Så kunna vi inför det gångna halvål'et 
i vårt distrikt trots allt prisa Herren, ly 
han har varit med oss i all vår svaghet. 

Oet politiska läget har vad vårt Honan
fudislrikt beträffar kännetecknats av re
lativt lugn. Oron i norr har ,'äl satt spår 
i sinnena även här, och en förbittrad 
stämning mot grannlandet i öster har 
vissa tider varit påtaglig. Mot oss har 
dock folket varit ofantligt vänligt, så alt 
något obehag för egen del kunna vi Imap
past tala om. Man märker, att folket nu
mera Idarare än förr förmår att skilja 
mellan olika nationers folk, och det är 
en oändligt stor förmån i dessa tider att 
tillhöra ett land, som förmått hävda en 
h undraårig fred och som ej fört någon 
aggressiv utrikespolitik Kanske har Her-

Gala Honanfu. 
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ren skonat Sveriges folk för en särskild 
uppgift. Må Henen ge oss nåd att vara 
trogna. 

Rövarna, som så länge utgjort ett fruk
tansvärt gissel för det arma folket, ha ej 
vållat hinder i arbetet den gångna hösten. 
Under sommarmånaderna igå ngsattes en 
grundlig räfst med dem och enclast inom 
stadens murar tillfånga togos cirka 200 
misstänkta individe!'. Varje by eller kö
ping i landsorten, där man misstänkte I'Ö
vare, undersöktes på det noggrannaste, 

och ingen skonsamhet bevisades mot den 
verkligt skyldige. Avrättningar ägde rum 
i massor, men många lyckades väl också 
fly undan lagens arm. Den general, som 
då hade makten här, var synnerligen vän
lig mot· oss och tillät på inga villkor 
alt hans soldater finge bebo missionens 
egendom. Han ådagalade genom sitt 
exempel, att det är möjligt bringa ord
ning i landet, om blott rättfärdiga prin
ciper få råda i förvaltningen. 

Den evangeliska verksamheten· har 
fortgått tämligen obehindrat, tack vare 
de lugnare förhållandena ute i landet. 
Evangelisterna ha kunnat besöka de olika 
titstationerna, och även bibelkvinnorna 
ha ägnat sig åt fliLiga bybesök. Således 
arbetade två av bibelkvinnorna i byarna 
ute i norra delen av distriktet en tid och 
därefter cirka en månads tid i Mingkao
hetsen, där det eljest varit lite klent 
med tillsynen en tid förnt beroende på de 
omöjliga förhållandena. Den ena av dessa 
kvinnor har gjort ett frivilligt arbete och 
bådas arbete har uppskatLats i 'hög grad 
a v församlingen . 

I Songhsien har församlingen· uppta
git arbete i en köping "id namn Manu
chen. Ett provisoriskt tält har varit upp
slaget där, och m~\nga nya ha vunnits för 
evangelium. I Hancheng gjorde försam
lingen under sommaren en insamling, 
som belöpte sig till cirka t,,[,hundra dol
lars, för vilken summa de själva anskaf
fade ett predikoiält. Detta yar delvis av
sett att tjäna som ersättning för deras 
gudstjänstlokal, som blivit nedbränd av 
rövarna. rvlen det har därjämte fått fylla 
en uppgift i deras evangelisationsarbete, 
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då det mycket lätt kan flyttas från plaLs 
till plats. Det blir en ständig påminnelse 
för de kristnll att vi bo i Lältl Sådana 
spontana yttringar av församlingens of
fervilja äro också löftesrika tecken för 
framliden och skall säkert ej bliva utan 
frukt. Man märker i allmänhet en stor 
mottaglighet för ordet, och inga trakas
serier ha vållats våra medarbetare. 

Gudstjänsterna i staden ha ock$å varit 
mycket livligt besökta. Aven om man ej 
kan t a la om fullt hu s vid varje guds
tjänst, så hal' dock antalet besöl<are sta
digt ökats. 

Församlingens höstmöten ha hållits och 
i samband därmed ha dopförrättningar 
ägt rum såväl i staden som på två aY 
våra mest avlägsna utslationer. Ej mind
re än 85 personer ha under hösten genom 
dopet upptagits i församlingens gemen
skap. Att antalet är så stort denna gång 
beror till stor del på att många, viIkfI 
tidigare begärt dopet, ej kunnat besöka 
dopklasserna på grund av de osäl<ra för
hallandena, som gjort vägarna ofarbara, 
och även omöjliggjort samlingar på en 
del utstationer. Vi anbefalla särskilt des, 
sa nykristna i förebedjares åtanke, att de 
m{\ stadigt tillväxa i tro och vår Herres 
Jesu Kristi kunskap. lIan, som börjat ett 
gott verk i deras hjärtan, är också mäk
tig a tt fullborda det. 

Om höstens stormöten i sin helhet kan 
sägas, att de voro oyanligt rikt givande. 
Tillströmningen av deltagare var oyan
ligt StOI·t från alla håll, och man märkte, 
att ordet "ann ingång i nådehungrande 
hj ärtan. En särskilt god enighet var ock
sa l'{,dande i allt, som förekom. Många 
livsfrågor blevo väckta och som vi våga 
hoppas ocksa besyal'ade. Fröken Mon

,sen från Norska Lutherska Missionen 
besökte Honanfu och talade vid tvenne 
tillfällen. Hennes speciella gåva att tala 
till väckelse salte frukt i förnyad själv

. rannsakan hos m~lI1ga. Vad behöva vi väl 
b~ittrc än samvetenas väckelse? Många 
av vara krislna sade efteråt; att de ej på 
länge mindes så riln välsignade möten. 
Måhända var omdömet alltför subjektivt 
I;etonat, men föl' vad som varit l,änna vi 
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Besök i en kinesisk by i prov. Honan . 

djup anledning att tacka Herren, ty från 
honom har det allt lwmmit. 

Söndagsslcoleverksamheten har fätt en 
ny framstöt under hösten. I samband med 
stormötena i Honanfu och Songhsien hölls 
en vecl(as instruktionskurs för söndags· 
slwllärare pa vardera platsen. Den för~ 
utvarande söndagsskolan omorganisera
des efter mera rationella metoder. Klass
indelning har genomförts. I staden här 
ha vi nu 9 Idasser med lika m~tnga ordi
narie läraz·e. Av dessa göra några frivil
ligt arbete, men en del ha tills vidare 
måst tagas bland de på stationen avlö· 
nade medarbetarna. Alla ha gillt in för 
den nya ol'dningen med största intresse, 
och det råder intet tvivel om att arbetet 
avsevärt vunnil genom reformen. Amnen 
sådana som barnpsykologi, pedagogik oeh 
söndagsskolmetodik, vilka behandlades 
under lmrsdagama, fingo tjäna ej blol! 
till att inskärpa söndagsskolans stora vikt 
och betydelse i församlingslivet men ock
så bliva en sporre att söka bättre fylla 
den ansvarsfulla uppgiften. Varje lördag 

bruka vi alltfort samlas till textutred
ningar, som letts av undertecknad. Där
vid har textens innehåll exegetiskt och 
homiletiskt analyserats och vi ha fått till
sammans bedja om hjälp att rätt kunna 
dela sanningens ord. Ä ven pa utstalio
nerna ha de kristna visat ett förnyat in· 
tresse för söndagsskolan, fastän de lokala 
förhållandena P<l en del platser lägga 
hinder i vägen för a tt ftl d et sit effektivt, 
som önski'ärt vore. 

Gosskolorna ha i likhet med föregående 
termin hart karaktären av religionsskolor. 
Elevantalet har ej varit sa stort i Ho
nanfu (ill stor del beroende på ekono
miska sva righeter . hos många av vära 
kristna. I Songhsien har en ny skola star
lats med ett tjugotal elever. Den har un
der hösten måst inrymmas i gudstjänst
lokalen, men det är gott hopp om, att 
lokaHrilgan skall mera tillfredsställande 
kunna ordnas för en följande termin. 
Även på utstationen Shich'iao har en 
skola öppnats av. liknande l(araktär. Den 
stäT under församlingens ledning oeh i 
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anslutning till vår kursplan, men många 
av de icke kristna i byn sända sina barn 
dit, så alt det i viss mening blivit en byns 
skola. Elevantalet där har varit 26. Så 
dana små skolor kunna bli en makt i ar
betet för folkets evangelisering, om de 
blott bli rätt ledda. Intresset är väckt för 
att få lilmande skolor till stånd även på 
andra av våra utstationer. 

Kvinnoskolan har under hösten räknat 
16 elever. Av dessa ha tolv elever fåt! 
halvt bidrag till sJwlhushållet. De tryckta 
ekonomiska tiderna har gjort det nöd
vändigt att hjälpa i någo n mån, ehuru 
det öllsl\emålet alltid måste hållas vid 
liv, alt de själva i största möjliga ut
sträckning svara för sitt eget underhåll. 
Undervisningen har pågått i tvenne ldas
ser. En klass för läskunniga där en nå
got grundligare systematisk bibelunder
visning har Jmnnat meddelas, samt en 
klass för mindre läskunniga och analfa
beter, där det i första' hand gällt att bi
bringa de elementära kunskaperna i Bi
beln samt möjlighet att läsa den på egen 
hand. Därvid har också undervisningen 
i ljudskrift fått vara ett huvudämne. 
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Intresset bland eleverna har varit stort 
och en god ande har varit rådande. Vi 
tro oc](Så a tt många få tt lära på ett nytt 
sä tt känna ej blott de teoretiska sanning
arna men också fått en fördjupad erfa
renhet av honom själv, om vilken skrif· 
terna vittna. 

Tvenne nya lärarinnor ha varit anställ
da från höstterminens början. Av dessa 
har den ena för några år sedan varit 
elev i sl{olan och den andra har nyss av
slulat den två åriga kursen vid Hung
tungs Bibelinstitut. Deras olika begåv
ning och utbildning såväl som personliga 
egenskaper ha gjort, att de kompletterat 
varandra på ett lyckligt sätt. Min hustrtt 
har haft överseendet av det hela och 
även undervisat i övningsämnena. 

Sociala och administrativa uppgifter ha 
även tagit en del av tiden i anspråk Åt
skilliga reparationer, som visade sig ab
solut nödvändiga, ha måst utföras. Förra 
sommarens översvämningar ha förorsa
kat skördens bortspolande på många 
plalser, ja, till och med jorden följde med 
på sina håll och m~lllga hem ha sl{övlats. 
I vissa fall har clet varit nödväncligt att 

Vid möte predika/ä/t. 
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av nödhjälpsmedel bistä de sämst lotta
de för att hålla den svåraste nöden från 
dörren. 

En revidering av församlingsbol,en har 
påbörjats. De gångna åren med dess 
omöjliga kommunikationer och jäsande 
oro ha vållat svårigheter med alt hålla 
församlingsboken a jour med det faktiska 
läget. Det har visat sig att l{rig, rövare 
och hungersnöd ha krävt många offer 
även bland våra l,ris(na. Somliga ha un
der de svåra nödåren emigl'erat till Mand
churiet,' dit de genom fagra löften locka
des. Några av dem ha nu efter en dyr
köpt erfarenhet börja t vända åter hem, 
därtill påskyndade av förvecklingarna i 
norr. Men andra åter torde för all\id 
vara försvunna för oss. Även detta ar
bete med församlingsbokens revidering 
har fått vara ett led i våra sh'ävanden 
att söka utföra så effektiv pastoralvård 
som möjligt. 

Den under v~lren genomförda omlägg
ningen av distriktet i flera nya iörsam
lingscentra har krävt omvårdnad men 
<!Jcl{så skänkt mycken uppmuntran. Ett 
glädjande tecken har varit den ökade of
fervilligheten i dessa mera självständiga 
församlingar. De ha på ett nytt sätt fått 
känna, att de måste själva bära mera an
svar, och de ha i många fall med glädje 
gått in för det. l dessa fem lokalförsam
lingar sammanlagt har insamlats cj 
mindre än 969: 36 dollars, vilket näl-a nog 
är rekordarta t vid jämförelse med de fö
regående åren och med tanke på oet eko
nomiska läget i stort. Det ger oss hopp 
för framtiden och vittnar om att vi nog 
äro på rätt väg.' Mycken förbön och om
tanke häves dock för att I-Ierrens plante
ring skall växa sig stark och l\Unna rida 
ut de stormar, som måhända ännu vänta. 

Ja, så ha uppgifterna varierat och er
iarenheterna ha sldftat, men IIcrrcn l'un
na vi prisa för vad han utfört under det 
gångna halvåret. I-lans trofasthet och nåd 
har varit en skatt av saligheter. 

Icke åt oss, Herre, icke åt oss utan ~t 

L A N D. 

Ditt namn giv äran, för Din nåds, för 
Din sannings sl<ulI. 

Honanfu Ho. Jan_ 20. 1932. 

Na111. Engbäck. 

.:.;." 

_-);IVDei~G 

Den heliga skuggan. 

Har du hört legenden om den heliga 
skuggan? 

Det fanns en gång någonstädes i värl
den ett helgon, så gudfruktigt, att själva 
änglarna förvånade sig, och så sade ·de 
till Gud: »Herre, giv honom den nåde
gåvan, att han kan utföra under!» 

Och svaret blev: »Giv honom vad han 
önskar!» 

Anglarna sade till helgonet: »Skulle du 
inte vilja ha makt att bota sjuka genom 
att lägga händerna på dem?» 

»Nej», svarade helgonet, »jag vill helst 
se att Gud gör det.l) 

»SkuJle du då inte vilja omvända gud
lösa själar och föra förvillade hjärtan in 
på den rätta vägen?» 

»Nej, det är inte min tjänst. Jag beder 
blott, omvänder icke någon.» 

»Är det då intet du önskar?» 
»Jo, att Gud vill ge mig sin näd. Ty 

har jag den, har jag allt», ljöd svaret. 
Men änglarna fortsatte: 
»Är det da intet särskilt du önskar?» 
»JO», svarade helgonet, »att jag ma Iwn-' 

na tjäna utan att själv veta om det.» 
Änglarna "oro mycket förundrade. Ef

ter att ha rådslagit med varandra enade 
de sig om, att varhelst helgoncts skugga 
föll, antingen bakom honom eller åt sidan, 
skulle den ha kraft i sig att bota sjuka, 
lindra smärtor och trösta sörjande. 

Och det skedde. Varhelst helgonet gick 
fram och hans skugga föll så, att han icke 
själ" kunde se den, grönskade ilngarna, 
levde vissnade plantor åter upp, fylldes 
uttol'kade bäckar med vatten, fingo bleka 
barnakinder hälsans färg, blevo' sörjande 
mödrar tröstade. 
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Han själv utförde såsom förut sina syss
101' s tilla och ansprflkslöst, men hans dyg
der lyste som stjärnor och voro som 
blomster, som sprida sin vällukt utan att 
själva veta om det. Och mä nni skorna sat
te han s ödmjukhet högt. De följde honom 
i stillhet, men talade aldrig om hans un
derverk. Efterha nd glömde de L o. m. 
hans namn och kallade honom blott »den 
heliga skuggam>. (Ur Sanningsvittnet.) 

"Var är milt lamm?" 

Den gamle doktor Bocdeeker berättade 
en g<lng en uppl evelse fr;l n sin resa i 
Ryssland. 

På en ensam bergslig mölte h an en ung 
man, som, efter Idädesclräkten a tt döma, 
var en herde. Hans ansikte hade ett be
kymrat och sorgset ultrycli. 

»Val'lhän så senl ?» 
»Mitt 	 lilla lamm h ar förirrat sig bort, 

och jag letal' efter deL» 
De gingo dä tillsammans vägen fram åt, 

nästan hel a liden tysta, ty herden gick 
spe jande och lyssnande. Plötslig t uts tötte 
herden ett rop, s~\ kastade han sig ·ned på 
marken och lade sitt öra mot jorden . And
lös såg doktorn på honom. Då spra ng her
elen upp, och hela ha ns ansikte lyste . »Jag 
har' hört det!» I'opade h an full av gHicljc 
och störtade bort. 

Vad doktorn icke hade hört, det hade 
herden s öra uppfångat. Han hade hört 
sitt förtvivlade lanllns nödrop. 

Jesus, den gode herden, hör nödropen, 
som kanske matta och skiilvande, ljuda 
från själarnas djup. Han hör sina barns 
smär lerop, som inga andra hö ra, och 

. st r2x är han nära. 
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4%. D:o i Skede 24/2 2: 79 472. »Vrigstad » 10: 
437. D:o i Erl<erda 25/2 	 G: 03 473. II. C., S Ulldh em , »14 D10 rs}} JO: 
438. D :o i Fiflekull 26/2 	 8: ,:2 474. }>TacJ.::sambctsgiird 5 mars» S. 0, S. J. 100 : 
139. D:o i V e tIanda 2R/2 67: 35 475. A. C. A. , Chicilgo. III. 9: 9U 
440. 	 A . le, Ekenässjön, Pro,'. il försåld 476. Offergåva fr. Kinavänner i Kalmar 100: 

da böcker 21 : 12 471. Ingelstol'p oeh Glem mi ng-ckrets eJls 
441 . D: o i s t.. fÖl' blommor vid Anna sparb .-tömning 101: 20 

,.Jonssons bår 7: 50 47R. »Ett litet taclwfler » ;): 
442. A. K., d :0, u :o 	 5: - H9. .II..J., Ka trill eholm 25: 
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482. Orferinsaml. i Eksjö 539 5;')2. Onämnd. Katl'ineholm 10: _ . 
483. L. B., (\:0 	 10 5:;3. M. L. Värna, Linköp ing, " H elgat åt 
484. A. E., Rclja, gm M. S., N ora 10 Herren 14/,]" 	 4n: 
485. K. F. C. M:s Uppsveuska Dist.r ., till H. F ., TJttersjöbäeken 15 : . 

Morri8 B erglings un(\erh. 1,282: 78 ».M h;s jonsväu , Bctet..b~ 20: 
48G. Kl'aJUrors L: a MIg 25: - E. R., Stockbolm 20: 
487. 	 K. F. U. K:s Ccntralföl'en., till Ing- K. F . l '. K ., Huskval'lla 37: S" 

rid Aspbergs uuderh. 300: - Tackoffcr fl Sjö-Gunnarsbo· 41: 20 
488. K oJ I. i Långnäs 1/3 12: 10 »Lilla Birgittas tioude» 2: 
489. Källeryds Arbetsfören. 40: _ . Resebidrag 	 :1:
490. :M. I,. K., Pite!'! 3: - }> Bn I(inuvän » 	 20: 
493. " Onämnd », till Elna L e nells nndel'h. 10: - , \. . A., Gisselås 	 5: - 
494 . K. G.. Sthlm 	 10: - t:iag1,varns ,Tungfruföl'en., till Min
495. EI,enäs ~'yfören. 	 150: - nie Nitholsons underb. 100: _ . 
4DG. 	 Kin<l1,t'p.l;-j e ll, ,Gbg, till nerta ]'lou- 567. Spal'bÖs8ctömning i llögauäs gIn

b ergs underh. 85: -- :r. L. . 26,,: 
497. K. F. tJ. K., Kristianstad, till Ida 569. Till »)101's Q. Fars minnt'» 100: 

Söd('l"b el'/~s d:o 4:10 : - 570. Koll. i Vestall cde, R,isjö, vid Mi 5
498. A. C.. Sthlm. ,, }4 mm's" 23 : - siollsnfrull 4/3 	 Il : 71 
501. 	 O. L. ~ Skövde, till O. o. G. Carlens 57l. D:o i Fahlmark 6/3 27: 13 

underh. 25: - 572. D:o på Kinnmöte hos A . o . R. K. , 
502. S. M .. tl :0 , till d:o 2;): - JIjoggbijlc 	 15: l .:; 
503. Skövue Misöionsförsl., till d:o 100: - :"7!-l. T. B., }'ablmnl'k 	 20: 
'.04. 	 L ...J. G., Husl,varna, "eu litcn bloJU- 574, A. B., Hjog-gböle ~i): 

lIla på Almw:.:: grav 23/2» lO: -- 57;;. 81wrb.-lll edcl rr. I(jrH1V~inQcr, d: o 
50;; . Koli. i Huskval'lla ;;2: 1; :1 gm d:o G: 33 
SU(i, D:o i Tcnhults mfg 57G. Kull. i Meule 8/3 11: 41 
507. TI. '.r ., B:iursus 	 lU: - 577. ViiIIner j Sil vell~i s. gm r. H., K all
;;OS. 	 E. n.. Flisb~/, »cn blomma på Furs bolmen 7: 76 

grav. 11 lll<U'S » 10: - 57~ . B-O. Z. , <1:0, spnrb.-meuel lill Han
510. 	 14t:l, ,, 1 min makt slår det icke, ?Jlcn na \Vangs undeJ.'h . ;:}: --

Gurt". l Mos. 41: Hi 1,000: - 570. KolI. i Be,l'gshyn 14: 21 
:iU. Oam'gåvor vid möte på K. F. U. iii. , ,,80. D:o i Innervik 13/3 27: 

Sthlm, 14 mars 382: 41 5S1. E. B. K åge, " tackoffer" 10: 
;;12. "lItarias sparb.". g-m E. L. G: ;'1) :JB2. Koll. i Kus rnark 31: ·10
ola. T. A. p AlseLl, »ofl'Drdagen» l ;,: - 5S3. D:o i Gurnnwl'k ·10: _... 
514. F. P .. Rjörklingc, »14 mal'S » 10: - 584 . Missi onsstun d i Ohrviken 2:" 
;H~. L. S" JJidillgö, ur svarb. 15: - ;j85. Orrcrstunden i Skellefteå b ön hus 1,200: 
517. 	 :II. L., i::iödel'tälje, »oHm'dag"n 14 ;'86. O. I-I., Ursvil,en, till '.rhyra Lind

mars » 1;':- grens und erh. 50: 
518. A. G. N ., Orebro 15: - »lfc l'l'ens del» 	 15: _ . 
519. 	 il. K., Lnnd, spal'bössepengar H Koll. i Odeshög- 17: 3t 

mal's» 15: - L. E. P., Odr.shi)g 100: _ 
II. .J.. ~1arjedam, »)14 mars » 7: 75 '.r. B., sparb. -med el 12: _ 
:11. H., Sthlm 20: - ~ S. ~ : _ 
I st. för blommor på Linnea Kjöl'  K. F. U. M:s Uppsv en ska uistr., till· 

lings grav 5: - Morris Berglings nnrl0J·h. 200: 
52·L NI. K., Mariestad, "Namusd ogsblom " Malmö S. 1\1. K.-viinuers offerstund 

mor» 10: - 21 ffi<HS » , gm C. R. 525: 
525. 	 N. S., Laxviken , på böue o. offer 5~5. Linneryds mrg ;;0: - 

dagen » 10: - 5%. Kal'lstorps Västra mfg 25 : 
52G. Slutlil< vid för allktions medel dec. 597. L. ;r., Kumla, gm C. 'rh. E. :j:

1931, fl'. Kiuakl'elsell, Lund 103: 10 :i98. Koll. i Försnml.-salcu i Ostra Eneby,
527. Offel'r1ngcu i Naglarp 14 m,us» 100: - Norrköping 	 ;;: 31 
528. A. O., Gusnm, Ile n blolliJua på S. M. 599. Meller_ta Sveriges K. F. U. M. Di

K:s födelsedag " 	 10: - striktSkollferens, resebidrag 25 : 
529. 	 Jkpg KristI. Yngl.-fören. missions fiOl. Koll. i Duvbo k y rka 33: l;'

krets på " bön e- o. offerdagcn 14 603. E. C., Stoekbohn , »14 mm's " ;,0: 
mars ) 247: 20 G04 . L, E'. , ](lippun, »Offerdagcn 14 mars ~) ;j: 

530. 	 Offerafton å K. F. U. M., Häls ing- 605. Koll. i HassIe missio nsh us 27/3 V:
borg 15/3 Gl: 47 liOG. S . i\1aricstad 20: 

Koll. i Bel'gfors skola. 8: -- 607. KolLi Skillingaryd 	 70: 
D:o L. M. l,'.-Ulöte, Ostersund 2S : - . G08. K oli. i Hagshult 	 15: 50 
D:o KYl'kl. söndagsskolan, d:o 8: 20 609. D:o Hör]e 12: 50
D:o Missionsaftou, Orrviken . ;;0- GID. D:o Fl"yele l, y I'ka 	 9: 50
J. IL, 	Ostel'sund 5 : - Gll. D:o Gallnäs 11: 55
Koll. vid K. V. U. F. o. S. U. F.- 612. D:o Råhult 11: 30

möte, 	 <1:0 2!1 613. D:o Fl'edl"iksdal 17:
5.38. D:o i IT itsjö skola 	 10 01 G14. D:o Ma lmbäck 15: 50 
539. D: o i Oplallds missionshus, Brunflo 10 G15. D:o Svennarum 19: "O
540. D:o i Kallen, Åsarne 5 (;J6. D:o i Hok 	 9: 10 
541. D. L'. F d:o, (\:0 	 10 (in.. E. T. d:o 5: 
542. Koll. Vem,talen 10 G18. S. d:o 	 05 K. 	 10: 
543. D:o Halls skola 18 :;0 619. Koll. i Värnarno 33: 
~4~. D:o Sveg, Luth. Ini ss ionsbus 7 17 (i20. D:o i Nederby 5: 75 
,)4;) , D:o StacJ{IDOra misSionsh-us ::>2 20 621. Kino.viinn o.r l I{öpin g-, ofIcrkuvcrt 
:;4G. D:o Ovanmyra d:o 	 53 gm A. ,J. 20: 
547. 	 D:o Daggryningens och .JuniOTel'naS 622. D:o frän OEfrcstunuen 14 Illars , gm

möte, Gryeksbo 15 50 d:o 112: -
548. D:o Gl'vel<sbo. 	 20 G23. 2 Te"s . 5 : 2j, till C. Blom, underb. lOU: 
549. D:o Säter Församli ngshem 41 85 624. H eor. 4: 16, till R . AlIucr~solJs d:o 100 : 
550. I 	 st. för offcrdagen i Sthlm 35 
551. A. O. Osby 10 	 Kr. 12,151: 41 
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S. M. K:s Pensionsfond . Redovisning över influtna gåvor till 
G25. »2 Mo.seb. 35: 5» 50: . Missionshemmet i Duvbo. 

Kr. 50 : - Januari - mars 1932. 

Särskilda ånllalllltl. fu lIatw·a . G. och A . S., Lidköpin g, l låda 
bitsocker; Apoteket ,,:Måsen », GötehOl"g, medi419. »Fru Ebba Skyttes minne », till bi cin; K. B., 2 borddukar, lh tlussin dessertskedar,beikvilIllaS und erh. gm L. H. 100:  % dussiu teskedar och 'h dussin gafflar, allt av444 . Ha;ragiirtlets småsl(ola, till bUl'Oh. i nys ilver; H. och N. H., apelsiner, marmeladKina gm R. S. 	 3:  oeh saft; Väuner i Björkeryd genom A. K.,452 . K. ' P., t iJl Mm'ia Pet terssons bamb., påskägg; Lilltomtaväu uerna, charkuterivarorgm H . I., Älgm'ås 10:  varje vecka.458. ~1issjonsvän, Grebo, till Natb. E ng -

Kontant. Oniimnd, "Fridshälsningar », kr. 30:-;bäcl\, 	 att a n v. efter gottt., gm K. S., 	 Huskvarna, " t ill påskägg » kr . 10: - ; L.A. K. 	 25:
S .• " Ii tet ex tra till 11åsken" kr . 25 : - ; H. K.,4,,0 . " Onämnd", till dc hungr. i Kina, Lund. 	kr . 10: - ; E. J., Sa la, kr. 5: - .gm M. K., El,sjö 	 50: 

460. nPS . 14~: 18, 12, till 1vlarjn Petters- Med 'va',-mt toc k. Ull Va1'je -,}iva're! 
son, att a nv. en l. övereusk. 20:  »Vi . vi skola lova Herreu fråu D U oeb till 

4G1. Kinakretsen, Uppsala, till evang. ev ig tieJ. » P s. ll~: 18.
underh. i Hoyang, gm G. G. 305: 

Aug"st och Augttsta B eTg. 471. I. A . M., till evang. uJl derh . 200: . 
480. K. F . U . M:s missions krets, Gbg, t iII 

K. F. 	U. M:s arbete i Ki na 100 : - 
481. .Ljungby K. F. U. K., ti ll Iugeborg 

Ackzells skyddsling 5: - MIssionstidningen
491. 	 Månstorps KristI. Ungd.-Cörcn ., ti ll 

Baruh. i Sinan 10: SINIMS LAND492 . " Onämnd », t ill E l na Lenell, att anv. 
citer got tf . 	 5: 

499. 	 O. C., Mal'iestad, födelsedagsblom- utkommer 1932 i sin 37:de årgång. 
mor, till Joh. Aspberg, att allv. 
föl' arbetet i Ping- Iu 36: :;0 

500. K. S., Huskvarua, till evang. under- Organ fön Svenska Missionen i Kina. 
håll i Hoyuug 20U:  ansva rig utgivare: Erile Follee R edige rad509. S . T ., Nocl,eby, till evang. underb. 50: _.. 

51G. S. S ., Sthlm, t ill evang. o. lura re i und er medverkan av MaTtin Linden m. n. 
:Mieochih 300: 

522. » År evänncn>, till Hnnna. \Vang, att Utkommer med 20 nummer om året, samt 
anv. efte r gottf., gm K. L. , Are 18:  innebåller uppbyggelseartiklar, bibelstu 531. B., Ostersund, ti il Hanua W ang. att 
anv . enl. öve re nsk. 11: 50 dier, brev fr . Kina, uppsatser för ungdom

558. Onämnd, Katrinellolm. t ill syskouen 
Bergling, att aov. efter gott!. 10: - samt mis.;ionsnotiser från när och fjär

559. E. A., Vetia nda, till .Jud ith Hult raD, m. m. m. m.qvjst, att auv. efter ~ottr. 100: 
5GO. A . E. L .. 13roddctorp, t ill Curl Blom, Tidningen k ostar: helt år kr. 2 : 25. 3 

för d:o 12: R3 
5G8. ie P., Lill-Maricb r, till Hauna kvarta l kr.1: 75, halvår kr. 1: 25, 1 kvar 

\Vangs arbete i Kina 50:  tal kr. O: 90. 
591. S. F ., Herrljunga, till Barnh. i 

SiD an - 2G: 73 Sänd till utlandet kostar tidningen kr. 
GOO. 	 L. K., Klinternå la, till ;ltul"ia Pet

tersson , att anv . efter got tf. 25 :  2: 75 pr år. 
602. A . 1<'. G., Malmö, t ill evang. Wci Prenumerantsamiare, som verkställa

Dienehen o. Siao-kao uutlerh. 250: 
prenumeration å närmaste pos tkontor , er· 

Kr . 1,92;;: 58 bålla, mot insändande till expo av pos tens 
Allmiinna mIss!ollsmedel 12,151: 41 

50: _ . kvittenser, kr. 2: 25 för varje 6-ta l ex. menS. i\1 . K:s l'ells!olls[onu 

Särskliua ändamål" 1,925: 58 då in tet friexemplar . 


SUlIlma under lIlars måna u 1932: 14,126: 99 När 6 ex. eller däru töver rekvireras från 

exp., erhå lles v art 6:te ex. gratis. 
Provexemplar erhållas gratis frän ex -

Med varmt lack till varje givare! 

»rry jag, I-Icrren, - - jag sknll g'i va dem de
ras löu i trofas thet .» Jes. G1: 8. 	 peditionen. Redakhnnen. 

Expedition : Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 
Telefon: 4459. 5<173. Postgirokonto n:r 50215. 

INNEHÅLL: 
Missionstanken i Guds o\'ds ljus. - Från Red .· och Exp. - I Frälsarens n ärhe t. 

Från missionä r erna. - Ungdomens avd . - Redovisningar. 
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JESUS KRISTUS ÄR DENSAMME. 

I denna växlingarnas värld, i vårt 

eget liv, där så mycket oväntat möter, 
erbjudes oss en grund som icke vack
lar, en grund för vår tro, för vårt 
hopp, för hela vårt liv, och den grun
den är Jesus Kristus själv. Den grun
den är för alltid lagd, den grunden är 
fast och orubblig, på den grunden fin
nes rum för varje själ. 

Det är en källa till outtömlig tröst, 
.till ovärderlig styrka, att det är just 

Jesus, som personligen erbjuder sig 
åt oss som den förblivande grunden 
för vårt liv. Vi ha lärt känna honom 
i hans gång genom tiderna. Trots 
människornas likgiltighet, otro och 
fiendskap, har han ej ändrat sitt av 
evighet gjorda erbjudande att bliva 
vår frälsare. Fastän priset för vår 
frälsning blev så dyrt, avprutade han 
ingenting därpå. Allt blev fullgjort. 
Fastän lidandesvägen blev så outsäg
ligt smärtfylld, gick han den ända 
fram till målet. Han tömde kalken 
till siMa droppen. Fastän lönen för 
hans möda ger honom så många miss
räkningar, är han ändå densamme. I 
trofast uthållig kärlek söker han till 
dess han finner. Vi 'skola aldrigkun
na finna en enda punkt där icke han 
är densamme trofaste frälsaren, som 
icke vilar förrän han ' fått fullkomIigt 
frälsa dem, som genom honom kom
ma till Gud. 

Då vi nu åter skriva vår årsberät
telse, är det naturligt, att vi stanna 
med våra tankar vid vår uppgift och 
vid oss själva, som fått oss uppgiften 

. anförtrodd. I fråga om själva upp
giften,som ju är en missionsuppgift~ 

, ger den oss anledning till att böja oss 

1 stoftet i tillbedjan. Hur är det möj
ligt att Herren velat anförtro en så
dan dyrbar skatt som evangelium åt 
oss? Hur har han kunnat anförtro åt 
oss dyrt återlösta själar,tusen, ja, mil
joner. Då 'vi besinna 'detta, blir hans 
kallelse till oss dubbelt helig och nå
den att få behålla den dubbelt . stor. 
Dröja vi vid oss själva i :;jälvrann
sakan, ha vi skäl att fråga oss, hur 
vi motsvarat vår Frälsares 'förtroende . 
Har han hos oss funnit denna utgi" 
vande kärlek, denna b'rinnande kär
lek, som ej aktat något offer för 

dyrt för honom och hans återlösta 
värld? Har missionsanden varit kraf
tigt verksam uti oss, ha vi gjort allt 
som stått i vår makt att främja hans 
rike i världen? För oss återstår för
visso endast tillkortakommanden, hos 
honom förbliva hans trofasthet och ut
hålliga kärlek. Han är densamme, och 
därför förkastar han oss ej. 

DärfÖr stanna vi så gärna med vår 
tanke vid honom och vårt hjärta och 
vår själ finner honom ,vara den ' enda 

, grunden, som vi kunna med förtröstan 
och tillförsikt vila på. Vi finna, ' att· 
den frukt vi helst vilja vinnaa,v vårt 
liv är att känna honom. Ju mera ' vi 
få se av hans härlighet, desto rikare . 
bliva vi. Det var dädör aposteln 
Kunde räkna allt, t. o. m. så'dant som 
han naturligen skulle ha ansett vara 
av mycket stort värde. för avskräde, 
för ' att vinna Kristus. »Ty», säger 
han, »jag 'vill lära känna honom och 
hans uppståndelses kraft och f,å/ känna 
delaktighet i hans lidanden » o. s . v . 

Huru gärna ville icke också vi, att 
detta bleve resultatet av det verksam
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hetsår, som vi blicka tillbaka på, ja, 
att det bleve den vinst vi finge skörda 
av hela vårt liv, vårt liv inåt och vårt 
liv utåt. Då skulle vi bliva i sanning 
rika i honom och vårt liv och vår 
verksamhet skulle bliva rikt fruktbä
rande. Han är densamme och därför 
ha vi frimodighet att bedja honom om 
den nåden att få äga vår del i honom 
även under kommande dagar ävensom 
att få äga del i hans sinne, så att vi 
inå .. vara »en Kristi välluktande rö

kelse inför Gud». I denna tid, då allt 

vacklar, då människan här hemma och 
därute på missionsfältet söka efter nå
got fast och förblivande, må vår Fräl
sare finna oss vara trogna vittnen om 
den fasta grunden. Nu, då grekernas 
begäran: »Vi vilja se J esus », vidsträck
tare än någonsin framställes, må -han 
finna oss vara ·sådana lärjungar som 
genom liv och vittnesbörd ge det in
trycket, att vi varit med Jesus, och 
att vi hos honom funnit allt vad som 
till liv och gudaktighet hörer. 

E r i k F o l k e. 

S. M. K:s Årsberättelse för dess 45:e verksamhetsår. 

»Med nåd från honom, som bodde 

i busk en. » 5 Mos . 33: 16. 

Då S. M. K:s '15:e årsberättelse skall 
skrivas, synes det var.a ett ord, som mera 
än något annat ord är lämpligt såsom en 
överskrifL Och det ordet är : Nåd. »Her
rens nådegarningar vill jag förkunna, 
- - vad ·han har gjort - - - efter sin 
barmhärtighet och sin s tora · nåd» (Jes. 
63: 7). Bland alla de underbara orden om 
nåd i vår Bibel har då tanken särskilt 
s tannat inför de härovan citerade orden 
ur 5 Mos. 33: 16. 

De orden äro ord om en helfg och nå
defull kallelse,. ty det var för att kalla Mo
ses till helig tjänst, som Gud tog sin bo
ning i busken, törnbusken, som brann av 
elden, utan att bliva förtärd . . Guds helig
het betonas. Det sker väl genom elden, 
men ännu tydligare genom orden: »Plat
sen där du står är helig mark.» Guds nåd 
framträder lika tydligt : »Jag har nogsamt 
seit mitt folks betryck i Egypten, och jag 
har hört huru de ropa över sina plågare; 
jag vet vad de mtlste lida. Därför har jag 
slig il ned för att rädda dem.» Sä bodde 

Gud i busken, enligt Apg. 7: 30 törnbus
ken , som bra nn utan a tt förtär as. 

Helig och nådefull ä r även vår kallelse. 
Må vi ej glömma att den är helig. Tänk 
att få vara med och se, såsom de vår a i 
Kina ha fått se, den· renande, luttrande el
den vara i verksamhet, se Guds Helige 
Ande verka syndanöd bland människors 
barn. Stå vi ej då p å helig mark? Och 
tänk vilken nåd! - Gud stiger ned, t ager 
sin boning i törnbusjcen. Törnbusken brin
ner av elden, men bliver ej förtärd. Voro 
de ej såsom törnbuskar på hedmarken, de 
i vilka Gud nu tagit sin boning, de i vilka 
han tänt lågan, som brinner, som renar, 
som värmer, de vilka dock icke förtäras 
av elden? Det är en underbar syn, väl 
värd att betrakta. . 

»Nåd från honom, som bodde i busken» 
det är vad vi alltfort, allt mer och mer 
behöva . Vi tacka Gud för vad som utav 
denna nåd varit med oss härhemma och 
därute under dagar som gått, m en vi kän
na ock behovet av denna nåd i allt större 
mått. Blive då vår årsberättelse en anled
ning till tack för och bön om »nåd fr åQ 
honom, som bodde i buskem). 
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Arsberättelse -från fältet för 1931. 
»Hel"Ten min Gu(l gör mitt mörker 

ljust.» Ps. 18: 29. 

Så har Herren gjort för oss under det 
gångna året, och vi kunna betrakta det 
mot bakgrunden av de föregående årens 
nöd. Då är det i sanning en lättnad att 
ej behöva se politisk oro och ekonomiskt 
nödläge som de märkligaste förhållande
na under året. Tvärtom är det den and~ 
liga ställningen inom och utom försam
lingen, som mest tilldrager sig vår upp
märksamhet, och som, Gudi vare lov, även 
ger oss anledning att förnya vårt hopp 
och fatta mod till fortsatt kamp. 

Det mest slående är det i stort sett all
männa medvetandet om djupa andliga be
hov. Det ser ut som om erfarenheterna 
och missräkningarna, särskilt under de 
senaste åren, alla nederlag a v enskilda 
och organisationer och den i vida kretsar 
förlorade tron på avgudarna hade vänt 
folkskarornas hjärtan tiII a tt mottaga Fräl
saren eller åtminstone gärna höra om ho
nom. Vad som är ännu bättre är, att des
sa samma förhållanden ha börjat driva de 
kristna tillbaka till Nådens evangelium 
och visat dem, att kraften till det goda 
kan hämtas endast hos Gud. Fastän inga 
i ögonen faIlande större väckelser ägt 
rum, har det ej varit så få fall av åter
ställelse. Somliga av de återupprättade 
ha varit församlingsledare eller anställda 
i missionens tjänst, men ha varit hemliga 
syndare eller öppna avfällingar. En av det 
senare slaget, som ·.flera år vari t sia v un
der opiebegäret med alla dess fördärvliga 
följder, har offentligen bekänt sin synd 
och börjat vittna om Guds frälsande nåd . 
Hans egen erfarenhet, och vad han sett 
hos andra, har dock lett honom till den 
övertygelsen, att »om Gud skall få oss alls, 
så måste han taga oss som vi äro, med 
synd och elände, ty det finns intet gott 
hos oss!» 

Det finns andra, enskilda och grupper, 
vilkas sökande efter de andliga verklig
heterna lett dem in på avvägar, »krop
pens späkning», högljutt bedjande (»åkal
lande av _Herrens namn»), motvilja mot 

organiserat missionsarbete elIer försam
lingsliv, oberoende av vissa gudstjänst
tider eller -platser och allt regelbundet 
givande. Huvudtanken synes vara, att man 
måste erhålla direkt gudomlig ledning 
för varje detalj, och att ingenting är av 
Guds Ande, om det ej kommer medelst 
»den inre rösten». De~na överandlighet 
eller skenandlighet tillfredsställer dock ej 
länge en sann sökare, och vi ha redan set! 
en del av dessa utväxter försvinna både 
hos enskilda och i församlingar samt er
sättas av ett normalt kristligt liv med me
ra allvar och hängivenhet än förut och 
mera beroende av Guds Ord. - En sorglig 
frukt av Adventisters och andra sjunde
dags-sabbatsfirares inträngande har blivit, 
att en del sådana, som att börja med till
talades av deras lagförkunnelse, men se
dan funno ut dennas oförenlighet med 
Nya Testamentets lära, fått sin vördnad 
för Ordet och församlingens ordning be
tydligt försvagad. Detta har ånyo inver
kat på andra, och en följd är vilodagens 
minskade helgd, fastän detta ej märkbart 
minskat antalet gudstjänstbesökare. Även 
på denna punkt saknas dock ej ljusa si
dor, främst kanske att människor börjat 
tänka angående vad som förr blott var 
föremål för auktoritetstro, och häri lig
ger både ett tillfälle oeh en uppfordran att 
giva de troende grundlig undervisning för 
att befästa dem i den sanning, som kom
mi t till dem. 

Bland verksamhetsgrenarna inom för
samlingen har söndagsskolearbetet erhål
lit en framstående plats. Vid synodalkon
ferensen under den gångna sommaren 
föreslogs det, att en sekreterare för denna 
verksamhet skulle ge hela sin tid till att 
bistå församlingarna med organiserandet 
av deras söndagsskolor. Det visade sig 
emellertid omöjligt att genomföra denna 
plan, men i stället ha tre medarbetare, en 
för vardera a v de tre provinserna, fått 
ägna en del av sin tid åt detta arbete, och 
rapportel'l1a till den vid nyårstiden håll
na synoden voro synnerligen uppmunt
rande. _. De olika församlingsorganen, 



93 25 april 1932 S l N l M S L A N D. 

I 
i 
\ 
\ 

synod, presbyterier, församlingsråd, o. s. v. 
hava fungerat över hela fältet, men från
sett skolverksamheten och söndagsskol
sekreterarna har det ej varit något egent
ligen gemensamt företag. Tvärtom har 
det varit en avgjord rörelse i. riktning 
mot decentralisation, i det större försam" 
lingal' delat sig för att underlätta tillsynen 
och inrilda sig på lokalt arbete med plat
sens folk.· A v samma skäl har det före
·slagits, att Honan'presbyteriet skulle upp

delas i två, men härom har intet beslut 
ännu fattats. Den ovannämnaa synodal
konferensen, vilken ej äger beslutande 
myndighet, utan blott kan överlägga och 
föreslå, uttalade sig emellertid för an~ 

slutning till »The League of Christian 
Churches», en sammanslutning av försam
lingar på bibeltrogen grund till skydd 
mot den modernistiska riktningen i teo
logi och predikan. Däremot ledde en över
läggning om gemensamma · åtgärder för 
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cvangelisalorisk verksamhet ej till något 
resultat, ty det ansågs, att det f. n. finnes 
mera intresse för lokala företag. I själva 
verket "ha de olika församlingarna gjort ej 
ringa insats både av medel och arbetare 
i den tillsammans med missionen bedriv
na tältverksamheten lil,som för bestridan
det av omkostnader i samband med deras 
gudstjänstlokaler och bidrag till löner. En 
del pionjärarbete och särskilda utstatio
ner ha underhallits genom enskilda eller 
offentliga insamlingar, och även fast egen
dom har förvärvats på en del platser, men 
alltid av vissa delar av församlingsorga
nisationen, ej av hela sammanslutningen 
som en enhet. På detta sätt ha Yich'uan
hsien i Shensi, beläget utanför det område, 
som ursprungligen tilldelades S. M. K, 
och Lushihhsien i Honan varit besatta se
dan åtskilliga år tillbaka utan några bi
drag från missionen, och i Hsiahsien i 
Shansi har evangelium på samma sätt 
förts in i bergsbygden, varest synnerligen 
stor mottaglighet ådagalagts. Känneteck
nande för utvecklingens gång är det all
männa förhållandet, att jämförelsevis stör
re antal dop förekommit inom områden, 
där mera självständigt arbete bedrivits, 
än såsom frukt av verksamhet direkt för
bunden med missionen, och detta trots det 
förhållandet, att nödhjälpsarbetet kunde 
ha tänkts verka i motsatt riktning. Fak
tum -är a tt den noggrannhet, varmed män 
sökt undvika intagandet av ))riskristna)) i 
församlingen, hållit tillbaka en del dop
kandidater, som annars borde hava blivit 
mottagna. Å andra sidan är det också 
sant, att även om intagandet gjorts något 
lättare inom trakter, där missionärs in
flytande ej gjort sig gällande, så har det 
där ej varit någon utsikt till materiella 
fördelar, som kunnat locka till anmäl
ningar. Andra som ingenting jordiskt haft 
att vinna äro de fem, som döpts såsom en 
frukt av fängelsearbetet, vilket alltfort är 
en källa till glädje. 

Församlingarna hava åtagit sig mera 
ansvaJ" för skolverksamhetens bedrivande, 
fastän denna alltjämt är understödd av 
missionen. Det håller på att bli en natur
lig sak, såväl som högligen av nöden, att 
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det finns kristna skolor för de kristnas 
barn, och det är erkänt, att det måste vara 
positivt kristen religionsundervisning i så
dana skolor. I Honan är all religionsun
dervisning nominellt förbjuden i skolorna, 
men i själva verket har intet ingrepp· 
gjorts, fastän inspektörer visiterat" skolor
na. I ett par fall ha undervisningsmyndig
heter sökt förbjuda bibelskolor för vuxna, 
men det har klargjorts för dem, att sådan 
undervisning ligger utanför ramen för de
ras ämbetsuppgift. flera av skolorna ha 
ändrat sin läskurs i syfte att mera betona 
sin egenskap av kristliga anstalter, andra 
åter följa den av regeringen fastställda 
kursen med tillägg av bibliska ämnen, och 
denna olikhet kommer troligen att fort
fara, så länge som myndigheternas ställ
ning till den kristna skolverksamheten är 
så obestämd och så obeständig. Vi måste
anpassa våra metoder efter de växlande 
förhållandena, under det vi förbliva vid 
vår skolpolitik beträffande icke-registre
ring och fasthållande av obligatorisk kris
tendomsundervisning. församlingarna~" 
del i bekostandet av skolverksamheten 
har i allmänhet bestått i större ellel· min
dre bidrag till lärarnas löner, bestridan
det av barnens hushållsomkostnadei-, ut
om för fattiga eller tillfälligt nödlidande 
elever, vilka fått hjälp i förhållande till 
behovet, samt avgifter för lyse och väl'me_ 
Med några få undantag ha utländska ar
betare ej givit regelbunden undervisning 
i skolorna, och ingen har varit helt bun
den vid någon skola. " 

Utom de några och trettio goss- och 
flick-skolorna,i vilka olilw grader ay 
samarbete förekommit mellan missionen 
och församlingarna, har niissionen också 
underhållit sex bibelskolor för kvinnor, 
såväl som kortare bibelklasser, från 14 
dagar till en månad eller mera i längd, 
och 'avsedda för vanliga församlingsmed
lemmar, samt fortsättningskurser för in
födda medhjälpare och lärare. De sist
nämnda äro avsedda att i någon mån gott
göra för frånvaron av utbildningsanstal
ter, sedan seminarier och bibelskolor ned
lades vid mellanskolornas upphörande åJ
1927. Vi ha funnit, att dessa fortsättnings
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kurser äro mycket uppskattade sasom en 
stor hjälp till ulrustandet av våra kine
siska medarbetare för deras olika uppgif
tel'. Dcssutom giva de tillfälle till person
lig uppbyggelse och till umgänge mellan 
arbetarna, vilket stärker samhörighets
känslan mellan olika arbetsgrenal' och 
skilda delar av fältet. - I Yuncheng fin
nes ett hospits för gossar från troende 
hem, vilka bevista högre skolor på platsen, 
och särskild ungdomsverksamhet bedrives 
i samband därmed. I barnhemmet ges lik
nande möjligheleI' för de l(vinnliga stude
rande, som vilja begagna sig därav. Det 
inflytande, som genom dessa anordningar 
utövats på skolungdomen bevisas bäst av 
deras deltagande i den offentliga gudsljän
sten och bibelklasserna samt de studeran
des vänliga uppträdande i allmänhet. För 
övrigt har vid många tillfälJen uttalats 
uppskattande av vår undervisningsverk
samhet och dess inflytande på ungdomen 

Yuncheng 1930. 

samt beldagats fr ånvaron av högre utbild
ningsanstalter på kristlig grund. 

Vårt aggressiva euallgelisalol'iska aj'bele 
har mestadels skett under formen av täJt
predikan. Atta tält hava längre eller kor
tare perioder varit i verksamhet under 
året, dc nesta av dem pft omkring fyra 
olika platser. På nästan "arje ställe, som 
sålunda besökts, har det som frukt upp
stått en grupp av forskare och ofta en ny 
mötesplats för regelbunden predikan. Tre 
nya tält hava inköpts för att utvidga den
na verl(samhct, men de ha ännu ej börja t 
tagas i bruk. I Honan, där det mestadels 
på grund av förhållandena varit omöjligt 
att använda tält, hava bokspridare varit 
mera i verksamhet, och dessutom ha tilL
fälliga predikoplatser förhyrts, där arbelet 
för övrigt bedrivits enligt samma meloder 
som vid tältpredikan med tillhörande hus
besök och bibelstudium. På detta sätt har 
Wenhsiang-hsien i Honan, den sista sta
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den på· vårt hilt att få fa s t missionsverk
samhet, blivit öppnad för eva ngelium med 
goda utsikter för framtiden. De två stä
derna Pinglu i Shansi oeh Ling-pao i Ho· 
nan iiro på grund av verksamhetens al-t 
snarare att betrakta som understationer 
än utstationer, isynnerhet som utländska 
missionärer tid tals vistas där. Denna am
bulerande fOl'm för utvidgningsarbetet har 
i stor utstl'äekning visat sig leda till själv
utbredande verksamhet å de nyvunna s 
sida. Så ·ha1' t. ex. i en· by tillhörande 
Shanehow en äldre man överlätit sitt lant
bruk på sina söner för att själv vara fri 
att gå omkring som frivillig arbetare. Han 
ser till platsens möteslokal, kallar de tro
ende tillsammans till gudstjänst och vitt
Ilar frimodigt om sin tro. Då en bibelklass 
för kvinnor nyligen skulle h flllas isladen, 
bad han såsom en ynnest att han skulle 
få vara med. Han skulle sitta för sig sjiilv 
och ej störa någon, bara han finge vara 
där och lära allt han kunde inhämta a" 
undervisningen. 

Fastän 1930 inbringade flera dop än nå
gonsin förut, har det gångna ~Iret med 
mer än 10 % överträffat det föregående; 
det hittills rapporterade antalet är 572. 

Detta stora antal nyomvända gör behovet 
a v anordningar för deras fortsatta under
visning synnerligen trängand e. Söndags
skolplanen, som ovan hänförts till, är i oeh 
för sig myeket god, men de nykristna sy
nas vara i särskilt behov av sammanhäng
ande grundligare undervisning vid sådana· 
tidpunkter, som passa de olika grupperna. 
Detta återigen innebär siirskilda kurser 
för utbildande av iHvilliga ledare, ty de 
avlönade arbetarna äl'O alldeles otillr'äek
liga för denna utvidgning av arbetet. 

Nödhjälps utde lningen hat· vat' it mycket 

begränsad i jä mförelse med de föregående 
årens. Endast i norra delen av Shensi-fäl
tet oeh en del av Puehow distrikt i Shansi 

. har någon allmännare utdelning förekom
mit till troende oeh del'as anhöriga samt 
en del andra behövande, men östra delen 
a v Honan-fältet led mycket av översväm
ningar under förra sommaren, varför ett 
visst antal av dem som då förlorade skönl 
oeh åknu', erhållit hjälp till d e mest tl'äng
ande behovens fyllande. Lushih distrikt i 
västra Honan skövlades skoningslöst av 
röval'e under senare halvåret, och ett be
tydligt antal kristna och deras anhöriga 
blevo utblottade. För att hålla dem vid liv 

Sunodens allmänna möte Honanfu 192/f. · 
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undel' vint el'n ha sä rskilda anordningar 
vidtag it s för alt under nilgra m ånader för
se dem med mat och samtidigt ge <lem un
dervisning i Guds Or d. En del a v dem, dc 
sämst lottade, ha också förse tts med klä
der och sä ngkläder. Enligt d e senaste un
derrättelserna s t[, rÖvarna ånyo framför 
s tadsportarna , så att det ser ut som om de 
skulle ånyo H, gå igenom elt blods- och 
eld sdop. - Fdnse tt dessa särskilda områ
den h a r slörsta delen av den hj ä lp som 
getts utgå tt i form av anslag "iil1 skolbarns 
und erhåll, vilke t ej blott h åll it dessa vid 
liv och lättat för ä ldrarnas börda, utan även 
sa tt ba rnen i tillfälle a tt komma i å tnju
tande av kristli g under visnin g och fos tran. 
I YUllcheng och . I-Iancheng h a sä rsIdIda 
i a ttigslwior för icke-kristnas ba rn gjort 
ett go tt al'bcte under . hunger snöd en. P å 
den senare platsen är sIwlan ännu i gå ng 
och har vllnnit största erkänn ande av 
folk och myndigheter, ej mins t emedan 
pla tsens skold ldsonHörand e och ::t ndra 
förtroendemän fingo ul välja d e elever, 
som de ansågo böra Hl del av hjälpen. 
U tsikterna för d en komman<le veteskör den 
~iro nu i allmänhet mycket god a, och vi 
hoppas, a lt när denna skörd inbä rga ts, d et 
skal] bli miridre behov av nödhj ii lp, om 
blolt fr ed får råda i landet. 

Den politis],a och militäl'a ställningen på 
vårt fä lt har varit bältre än på långa "li
der Iörul. Endast i Shansi intl'ädde en för 
sä mring genom de under iörsta h a lvåret 
där benn tlig a oavlönade, odisciplinerade 
trupperna .. Dessas föl·tryck och det ge nom 
dem framkallade rövareväsendet h a r i nå
gon 111 ;1ll begr änsat de förut i denna pro
vins så obehindrade resorna. Folket i a ll
mänhet intager så gott som u tan unda n tag 
en vä nlig s tällning till missionä rern a oeh 
kris tendomen, fa stän den hetsiga agitatio
n en mot Japan haft n ~lgot inflytande bland 
sådana, som ej kunna sl,ilj a sä noga P~l 

olika slags utlänningar. 
T.' o ts den eko nomiska depressio nen i 

h emla ndet och de ge nom tullal' oeh a ndra 
pålagor samt på grund av växelkursen j 

många fa ll mer än fÖl'dubbl ade prisema, 
]l::l fälte t hava alla v ~ll'a finansiella beh ov 

lJådeligen till godose tts. Vi ha dock ej V ~l

gat höja V~ll'a infödd a medhjälpm'es lö
ner i förhålland e till d e hö jda levnads
kos tnadern a ell er öka de infödda a rbe lal'
nes a nt a l överensstämmelse med de 
växande tillfäll ena oeh behoven. Som <le 
utländska miss ionärernas antal oeks;\ är 
mycket nedsa tt, och de som finnas kvar 
äro till en betydli g del a v ålder oeh ohälsa 
väsentligen försvagade vad arbetsduglighet 
heträffal', är det ett s tä ndigt trängande bö
neä mne, att vi ma ll e f å fl era a.·bc lu .·c av 

a lla slag alt besätta d e tomm a '2ller otill
räCkligt bemannad e s ta lionerna och arbeta 
i de vidsträckta, för eva ngelium öppna di · 
s tl'ikten . Fastän de infödcla kristna ii ro 
med vetna om sin plikt i förhållande till 
,Il'betet inom och utom Jörsamlingen oeh 
i ej ringa mån offervilliga för Herren s 
verk, har de t be tryckta läge t och dess in
verkan på det befintliga missionsa rbelet 
visat dem deras oförmåga att utan hjälp 
fI"ån missionens sida uppellålla den i gång 
varande verksamheten, mycket mindre ut
vidga den. Vi kunn a ej h eller fl'ånsäga oss 
vårt ansvar, utan mås te med fasthållaHd e 
av de självstyrelsens och självverks amhe
tens grundsatser, som vi sö kt införa i för 
samlingslivet, g iva stöd oeh hjälp, råd och 
undervisning i m~ln av till gång och tiJl[älle 
samt glädjas åt de t innerliga sa m[örsHllld, 
som bl. a. kom till uttryck vid synodal
konferensen, då som svar p å framstä lld 
fråga uta n mohiigelse gjol'des uttalande 
fÖl' samarbete p;;i a lla områden, hellre än 
uppdelning av uppgifter eller fält . Följ
ak tlige n synes de t som om inge n indrag
nin g kunde göras utan · a Llvadig förlu st 
för a rbe tet, vare sig vi se utii t eller inå t. 
Emellertid hava de från hemlandet an
lända förstärlmingarna visserligen fyllt 
några <lV de tomrum, som uppstodo ge
nom sjukdom och dödsfall 1930; men de 
nykomna kunna ieke fylla de gå ngna s 
platser i al'betet på grund av bristand e 
erfarenhet och spr åkkunskap. Nu ä r det 
dock utsikt att snart få flera nya medar
betare hitut, oeh I-Ienen, som sänder s in 
unga skara ut på skördefältet, skall säker
lige n också rusta a rbdarna för uppdraget 
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och giva dem l,ärvar alt bärga in de 
eviga ladorna. 

Yuncheng den 11 febr. 1932 .. 
Cari F. Blom. 

Verksamheten i hemlandet. 

Kommitten. Kommitten för Svenska Mis
sionen i Kina har' sedan 

förra årsberättelsen skrevs ej undergått 
någon förändring. 

Kommittens funktionärer ä ro : Doktor 
Karl Fries, ordförande; missionsförestån
dare E. Folke, vice ordförande, och direk- · 
tör H. Hal/encieulz, kassaförv altare. Mis
sionssekreterare är missionär M. Linden. 

Kommittens arbetsulsJcoU består av föl
jande personer: Doktor Karl Fries; mis
sionsföreståndare E. Folke, rektor Joh. 
Rinman, direktör H. Ha/len ereutz och 
missionär Aug. Berg såsom ordinarie le
damöter samt musikdirek tör H. Gillgren 
och komminister Joh. Lindberg såsom 
supplean ter. 

Förteckning på kommitten sin helhet 
å terfinnes på sid. 102 i detta nummer av 
vår missionstidning. 

Kvinno- Inom S. M. K:s Kvinnokom
kommitten. mitte ha under året inga 
förä ndringar ägt rum. 

Missionärs- Tre nya 11llSSJOnärer hava 
kandidater. under 1931 utsänts till Kina , 

nämligen fröknarna Thyra 
Lindgren, Birgit Brandin-Olsson och Mar
garet Linder. Sex a ndra, tre m än och tre 
kvinnor, h ava av Kommitten antagits så
som S. M. K :s missionärer, och dessa hop
p as vi att under innevarande ~\r få ut
sända till arbetsfältet. Aven dem ville vi 
nu anbefa lla åt missionsvä nnernas håg
komst i förbön med tacksägelse och näm
na därför här även deras namn: Erik 
Malm, A.ke Haglund och Carl-Gustaf Nord
berg samt frö knarna Gerda Gustafsson, 
Gudrun Boquisl och ingrid Berg . 

Andl'a unga män och kvinnor h ava med
delat, att de tro sig vara kallade a v Gud 
för uppgiften såsom missionärer på S. M. 
K:s fält. Aven för dem vilj a vi tacka och 

bedj a. I3ehovet av ny a med arbe tai'c är 
också alltj ämt stort, och vi behöva därför 
bed ja skördens Herre utsä nda arbetare i 
sin skörd .. 

Missionärer, som Sedan förra årshög

kommit hem. tiden har endas t en 
a v våra missionärer, 

fröken Minnie Nieholson, h emkommit från 
Kina. Fyra befinna sig emellertid på hem
resa och hemväntas a lltså under den 'när
maste framtiden. De äro: Missionärspa r et 
Malle och ida Ringberg samt fröknarna 
Maria Nylin och Berta Flodberg. 

Missionärer, som Hösten 1931 återvän
utrest till Kina. de missionäl' L. Hugo 

Linder från Sverige 
till Kina, och ungefär samtidigt aterreste 
fru Marie Linder till Kin a frå n Amerika, 
där hon tillbringat hel a sin semester, un
cler det att missionär L. H. Linder till
bringat första delen a v semestertiden i 
Amerika och senare delen i Sverige. I 
den sistnämndes sällskap ' u lres te såsom 
nya missionärer frökn arna T hyra Lind
gren , Birgit Brandin-Olsson samt Marga
rel' Linder. . 

Möten. Under år 19:3 1 h ava i likhe t med 
föregående år missionshögtider 

fil'ats p å olika platser. Andra möten, 
mindre i fråga om tillslutning men kan· 
ske ej av mindre betydelse, h a va ock a n
ordn a ts. 

I Stockholm ha vi sålunda haft Tl'et
tondedagens missionshög tid , välkomst- och 
avskedssamkvämet den 10 febr., 14:de
marsmötet, årshögtid en, höstmötet med 
avskiljning a y fröknarna Birgit Brandin 
Olsso n och Margaret Linder, syförening
a rnas försä ljning för S. M. K., s. Je m ä
nadsmöten, tisdagsbönemötena i Betesda
kyrkan, Kinalänkens advents- och mis
sionsafton i Kristinebergs k apell samt dess 
julfest i samma lokal. 

Bland mötena på andra pla tser m å 
nämnas våra Bibel- och Ungdomsveckor i 
Ahus och på Steninge, fröken Thyra Lind
grens avskil jning i Arjeplllogs kyrka och 
möten ä ven i Piteå och Skellefteå i sam
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band därmed, påskrnötet i Mariestad och 
~dventsmötet i Skellefteå m. fl. 

Alla dessa och många andra möten min
nas vi med tacksamhet och glädje. . Vi 
hava vid dem fått mottaga så rik välsig
nelse fr ån Gud, och vi hava också fått 
röna så mycken uppmuntran genom mis
sionsvännernas därvid visade kärleksfulla 
Intresse. Till dem som upplåtit lokaler så
väl som till dem som i sitt hjärta berett 
DSS rum (och ofta ha de två sakerna för
enats) frambära vi härmed vårt varma 
och uppriktiga tack. 

Reseverk- Även reseverksa ml1eten har 
samheten. under det gångna året be

drivits i ungefär samma ut
sträckning som föregående år. Många plat
ser i vitt skilda delar av vårt land hava 
därvid fått besök. Förutom de . hemmava
rande missionärerna ha av de i hemar
betet anställda reseombudet Gust. A. ös
terberg samt missionär August Berg sär
skilt flitigt tagit del i detta arbete. Kas
sören, fröken Lisa Blom, har under det 
gångna året i större utsträckning än un
der föregående år satts fri för reseverk
samhet. Missionsföreståndaren och mis
sionssekreteraren hava ock, i den mån det 
varit dem möjligt, ägnat sig åt denna 
verksamhet. 

Mycken uppmuntran har beretts dem, 
som sålunda fått tillfälle besöka Herrens 
och missionens vänner. Många gripande 
bevis hava de fått se på missionsvänner
nas kärleksfulla och trofasta uthållighet. 
Ofta tacka vi därför Gud för de vänner 
han givit oss. Nu ville vi även begagna 
tillfället till att i vår årsberättelse giva 
uttryck för vår tacksamhet, detta ej minst 
på grund av den gästfrihet och kärlek 
våra sändebud fått röna. 

Missions Arbetet på missionsexpe
expeditionen. ditionen har utförts i Jik

het med föregående .år. 
Missionsföreståndaren Erik Folke, mi s
sionssekreteraren M. Linden, kassören frö
ken Lisa Blom, biträdande kassören fn~ 

Svea Pellersson samt stenografen fröken 
Vera Axelson h ava tjänstgjort i detta ar-

L A N D. 

bete. Dessutom h ar reseombudet kandidat 
Gust. A. österberg tidvis tjänstgjort på ex
peditionen. 

Huru mycken glädje och uppmuntran, 
som i detta arbete under gångna året kom
mit oss till del, kan ej med ord beskrivas. 
Väl är det sant, a tt vi i detta arbete få 
känna nöd, att mången troskamp där m ås
te utkämpas, men vid en återblick är än
då nåden, hjälpen, glädjen oändligt myc
ket större. 

Glädje och uppmuntran har kommit oss 
till del genom gåvor och· brev samt genom 
personliga besök på expeditionen. För allt 
bedja vi att få uttala vårt varma tack. 

Missions Verksamheten på Missions
hemmet. hemmet vid Duvbo har fort

gått ungefär såsom föregå
ende ål'. Såsom ordinarie föreståndare 
för Missionshemmet hal' missionärsparet 
August och Augusta 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 våd 
varma och innerliga tack. 

Missionens Missionstidningen Sinims 
publikationer. Land har under det för

flutna året utgivits efter 
samma plan som föregående år. Missions
kalendern »Hans Stjärna i östern» har 
också utgivits som vanligt. 

En ny broschyr har under året utgivits 
på S. M. K:s förlag, nämligen »Wong 
Dans Hjältemod», en översättning från 
engelskan av W. M. B., en broschyr, som 
särskilt lämpar sig för ungdom. 

Tiden närmast före årsmötet har ännu 
en mindre bok utgivits på V~ll·t förlag, 
nämligen »Frågoroch svar om Kina» av 
fröken Ingeborg Ackzell. 

För hjälp med spridning av S. M. K:s 
publikationer äro vi synnerligen tacksam
ma. Vi förstå, att det arbetet ofta ä r nog 
så påkostande, och att det kräver uthållig
het. Men betydelsen därav är säkert myc
ket stor.. ~Ht Gud därför välsigna dem, 
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som så bistå oss, med glädje i al'betet och 
nåd till att uthålligt fortsätta i uppgiften. 
Ett varmt tack bedja vi att få uttala till 
alla dessa vänner. 

S. M. K:s följande ombud hava under 
ombud. verksamhetsåret fått sluta sitt 

jordeliv: Folkskollärare A. 
Bohlin , Källunge; l antbrukare Il. Gustafs
son, Kynholmen, i\ng ; frök en S. Land
gren, Ystad, samt prostinnan Karin Lund
qvist, H eJTlhult, Stjärnhov. 

För deras insats i S. M. K:s arbete ta cka 
vi Gud. Välsigna t vare deras minne! 

Följande personer hava under å ret kal
la ts att bliva ombud för Svenska Missio 
nen i Kina: Kyrkoh erde allo · Aspan, Vist, 
Sturefors; folk skollärare Ragnar Svens
son, Astorp; fru Ruth öhman, Göteborg; 
kyrkoherde Rob. Svenss on, Arjepluog ; 
komministel' Percy Hal/encreulz, Kälarne ; 
fru Nina Eriksson, Gummark; målare
mästare Karl Rosen, Malmö ; lantbrukar e 
Valfrid Johansson , Essgärde t, Husa by; 
lantbrukaren Erik Johansson, Skinnarbo, 
Hosshyttan; rektor Gösla Horsn er, Karl

skoga; fru Anna Eriksson, Katrineholm; 
komminister Sigurd H ögqvisl, Strålsnä s ; 
komminister Olof Hahne , Karlskrona ; s jö
k apten W. Läckslröm, Sjötorp, samt fr u, 
Elise Bohlin, Källunge. 

* 
Vid tanken på all den nådefulla omvård

nad, som under det gångna året kommit 
oss till del, k ä nna vi, såsom förut antytts, 
stor tacksamhet till Gud. Vi ville därIÖl' 
nu också uppmana våra vänner, som med 
oss kämpat i förbön , att fr ambära tacksä
gelse . »Tacken I-len'en, åkallen hans n amn, 
gören hans gärnin gar kunniga bland 101
ken » (1 Krön. 16 : 8). 

I de tta sammanhang bedja vi att till va 
ra för ebedj ande vänner få uttala ett varmt 
t fl ck för vä rdefullt bis tånd. Med s tor gläd
Je och tacksamhet tänka vi på bönekret
sa l' na, syför eningarna, »Kina-Iänkarna» 
och andra för ebedjande vänner. Må Gud 
lå ta deras antal fÖI'ökas, och give han oss 
alla nåd till uthållighet. »Bedjen, och I 
skolen få, för att eder glädje sl,all bliva 
fullkomlig» (Joh. 16: 24). 

Statistiska uppgifter rörande Svenska Missionen Kina för år 1931. 

Missio - Inf. med 
närer arbetaro 

E lever i :; Elever i 
:n Semina.- "O vard ags
';:: ri erofl. ...:::: skol. 

Stationer .; ~ I~ ~ -;; I] en ~ .~ d «l . 

st;>s~ 

, 

Ynncbeng .... .. ... \ 
Isblh .... .... .... ... 
Cbiebchow .... .. 
Pucbow .... ....... . 
Juicheng .... .. .... 
Tungcbow·-Tung· 

kuan ....... ... . . . 
Puchen/1: .. .... .... . 
Hoyang Rancb eng 
Ronanfn ..... ...... . 
Sina.nbsien .. . ... . . . 
Miencbib ... . .... . 
Sba n chow . .... . . . 

3 6' 
l 2 
l l 

- 2 

1 1 
l 2 
2 2 
1 1 

- 1 
- - 1 

1 l' 

4' 2\ 
3 ~ 

10 4 
4 2 
4 2 

11 3 
11 3 
17 8 
7 2 
3 2 

13 2
51 3 

1 7' 
- 10 

2 
3 
3 

- 12 
5 10 
7 32 
5 27 
1 4 
8115 
2 3 

241 65\ 
374 45 
123 12 
120 14 

8,1 15 

283 40 
331 50 
885 15 
R28144 
168 25 
707 '106 
2381 41 

- 400 8,000 
- 474 ? 
- 153 1,040 
- 200 ? 
- 150 2,035 

- ? 104 
--? ? 
- 1,500 9,550 
- 1,000 12,130 
- 400 2,170 
- 1,200116,200 

300 8,055 

2 "270  - - 4 60 ,68 
3 143  - -  2 39 38 
2 120  - - l 10 43 
4 140  - - ~ 36 18 
3 120  - - 1 18 _. 

il 125  - - 2 42 28 
2 107  - - 3 72 35 

411,089  - - 10 181 104 
4 200  - - 5 58 82 
1-I 110 - - -- -- -

3 
-
65 

-
40 

3 ? - -I - 2 201 18 

B idrag 
från 

infödda 
kristn. 

Kr. 

1,114 
1,21R 

295 
1,29i 

150 

614 
200 

2,128 
1,260 

229 
1,615' 

720 

Summa I 
Anm . : Ovanstående statistik upptager endas t det antal mlsslOna rer, som under arbetsåret varit 

verksamhet ·på stationerna. Hela antalet missionärer är 54 av vilka dock 12 f. n. ej ä ro i al<tiv tjän st 
~1i6sionen . har också två barnhem med 107 barn. Uppgiftern a ä ro i somliga fall något ofullständiga 

1 
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R E V I S lON S B E R Ä T T E L S E. 
Undertecknade, utsedda vid Svenska Mis

sionens i Kina senaste årsmöte att granska 
denna missions räkenskaper för år 1931, 
få, efter att hava fullgjort detta uppdrag, 
däröver avgiva följande berättelse. 

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

Behållning från 1930: 
Pa hank innestående: 


Rob. Barnhemsfond 1,000: 

S. M. K:s Pensionsfond 912: 62 

Mission shem sfon d en 5.000: 
G. o. A. Svensson s fond .. 2.000: 
E. Akerltllids fond .. .. . . 2.466: 47 
S. SundiJlS fond ....... . 3.000: 
AIlO1. missionsmedel ... . 8,035: 30 22,414: 39 

Kontant i kassan ...... . 442: 24 
Obligationer, ak tier o. in

teckningal" ... . .. .. ... . 108.751: 73 

Kr. 131.608: 36 

Inkomster: 
Gåvomedel: 

Alun. missionSIlledel .... 140,693: 70 
Diverse mi ss ionsändamål 24.538: 89 

S. M. K:s Pensionsfond.. 2,407: 17 167,639: 76 

Duvbo Fastighetskonto: 

HYl"or ii Missio'nshemmet 966: 67 

Inkomst av tidn. o bokförlag: 

Pren.-m. för tklningeJl.. 4,258: 85 

Sålda böc!,er o. !'alendl'ul' 2,320: 37 6,579: 22 

Rön/emedel: 

Utdeln. o. ränt. på oblig .. 
akt. Qch intcckn. 6,065: 67 

Kursvinst . .. ............. 50: -

Bankriintor ........ .... .. 816: 83 6,932 : 50 

Kronor 313,726: 51 

Utgifter: 
Mi .,s lon sa rbetet Kina, 

ntissionärers o. lllissio
närskand. underll. samt 

I"csor till oeh från Kina 106.684: 74 


Transport 106,684 : 74 

Transport 106,684: 74 
Särskilda missionsmedel 

uts. til! Kina ......... 25,224:64 
Hemarbetares underhåll, 
llIissionsresor i hemlandet, 

omlcos tn. lör exp., an
nonsering 01. m. . .... 37,867: 92 

Omkostn. för Mission s
hemmet, Duvbo .. .... 1.914: 05 

Utbe!. til! d :o, räntemedel 111: 78 171,803: 13

Kos/n. {ör /idn. o. bokförlag: -

Tryckning och ex po av 
ti{1n. Sinims Land .... 6.767 : 63 

Tryckning föl' b<lkför l. .. 1,935:01 8,702: 6 .. 
S. M. J(:s Pensionsfond: 

Utbe!. enl. särskilda be

stämmelser . .. . .. . .. . '700: -
Behållning till 1932: 

Pa banJ, innestående: 

!\Ii ssioll.shemsfonden 8,332: 17 
S. Sundins lond ..... . . . 3.000: -
S. M. le s Pension sfond " 974: 90 
Rob. Barnhemsfond 1,000: 
G. o. A. Svenssons fond 2,000:
Emelie Akerlunds fond 2,466: 47 
MIm. Missionsmedel 2,918: 21 20,691: 7~ 

Kontant j kassan 11: 82 
ObI., aktier o. inteekn. 109.588: 07 
Nedskrivning av aktier .. 2,229: 00 

Kronor 313,726: .'i 1 

Tillgångar den 3l dec. 1931: 
hemlandel: 

ObI., aJct ier och inteckningar: 

Mi ss ionshemsfonden (bokf. 
värde) .... . ........... 11.667: 83 

A. KoskIllIs fond ........ 2,000: 
S. 	 lvI. K:s Pensionsfond 

(boId. värde) . ..... . .. 86,'767: 51 

Roh. Barnhemsfond (bok!. 
värde) 9,152: 73 109,588: 07 

På bank innestående 20,691: 75 
Kontant i I;assa n ..... . . 11: 92 
Fasligheter i Duvbu . . . . 48,000·: 

Inventarier på Duvbo .. 1,915: 44 
pi'l missioflsexp. 1,771: 60 51.687 : 04; 

Tra nsport 181.978: 78. 
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Transport iSl,978: 78 

]linu: 

Fasligheter 86,803: 20 

Andel s!". S,', Skolan 

Killa, u. p. a. . ...... . 31 ,800: - 118,603: 20 

KronOl' 300,581: 98 

Skulder: 

In ga. 


Till missionsvännernas kännedom och 
tacl<sam h~lgkomst av donatorerna ,fä revi
sorerna meddela, att genom testamenta
risl;a dispositioner av följande avlidna 
personer nedanstönde belopp influtit un
der räkenskapsåret, nämligen: 

Fröken Hilma Jallzon, lIIul'iestad .. 200: 

Fru i\L1ria Charlotta Andersson, AI
vasll'n 2,000: 

Fru Charlotta Hansson, Växjö ..... . 8,900: 

Fru lila ria Engell,e, Smålanas Taberg 975:· 

Kronor 12,075:

Revisorerna hava tagit del av kommit
jens prololwJ], varjämte revisorerna blivit 
företedda ovannäm.nda obligationer, ak
tier och inteckningar jämte insättnings
bevis å missionens kontant innestaende 
medel ävensom åtkomsthandlingar till 
missionens egendom i Dmbo tillika med 
J)randIörsäkringsbrev å följande belopp: 

För missionens fasta egendomar: 

Kr. 70,000: - för iYIissionshemmet jämte 
llygelbyggnad och kr. 80,000: - för Bar
nens hem, 

För lösegendom : 

Kr. 14,000: - vid hemmen och l,r. 
5,000: - vid kontoret, al! t i BrandIörsäk
ringsakliebolaget Norrland. 

Vid allt detta har intet varit att erinra. 

Besök har avlagts å iVlissionshemmen i 
Duvbo och iakttogs därvid, att byggna
·u crna bcfllllnos i gott skick 

näkensl<aperna Ined tillhörande verifi 
l,ationer jämte vänlehandlingar hava be
.funnits uti utmärkt god ordning, och då 

under revisionen ingen anledniug till an
märlming förekommit, få vi tiJIstyrl<a att 
full och tacksam ansvarsfrihe t för för
valtningen av missionens medel under år 
1931 varder Kommitten för nämnda mis
sion beviljad. 

Stockholm den 25 april 1932. 

F . T. Olsson. Tycho G. Edw. Dahlin. 
E. Alfr. Jansson. 

KommItten för Sv. Missionen Kina. 

a) ordinarie ledannöter : 

Karl Fries, fil. d: r, ordförande, Saltsjö·Stor. 
ä.ngen (r. 1897, o. 1908, r. 1921, o. 1925).* 

Erik Folke, missionsföreståndare, vice ordf.) 
S. M. K:s Exp., Drottninggatan 55, Stock
holm (1907). 

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

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

Duvbo, Sundbyberg (1929). 
Anna Gauffin, fröken, Kristianstad (1921). 
Sven Johnson, grosshandlare, örebro (1921). 
J. 	von Malmborg, ta.ndläkare, 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). 

Gust. Törnqvist, disponent, Norrköping (1924) 

b) suppleanter: 

Knut Bergh , med. d :1', Tranås (r. 1897, s· 
1926). 

Ester Fredberg, fru, Alingsås (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, Ma.lmö (1927). 

jJ{issionssekreterare: 

Martin .Linden. 

S. M. K:s kvinnokommitte. 
Maria Berg, doktorinna (1902) . . 
Elin Holmgren, fru (1902). 
Louise Schön, fröken (1902). 
Emma Beskow, fröken (1904). 
Bell Fries, fru (1908). 
Inez .Bölling, fru (1910). 

.• Artaleu angiva. aret för inva.l i kommitten. 
Tecknen o. = ordinarie; r . = rådgivande; s . 
= suppleant. 
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Louisa Tottie, överstinna (1921). 
Karin Wennerström, fru (1922). 
Judit Högman, fru (1928) . 
Emma Kruse, fröken . (1928). 

S. M. K:s Californiakommitle. 
O. Pearson, mr., kassör. 
Ole · Alen, mr., sekr. 
John Loven, mr. 
K. G. Lindkvist, mr. 
Carl Fahlen, mr. 
E. H. Lindquist, rev . 

S. M. K:s Minnesotakommitte. 

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 året för deras första ankomst till Kina. 

a) Ej i aktiv tjänst. 
Antin Jauwn ... . ........... . ........ . lR90 

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

Sekine Sandberg (f. Storhaug) ..... . .. 1891 

Anna Erik::son . .. .. . .. . ...... . ..... . . 1892 

Emma Anderson ... . . . .. . ........... 1895 

Inez Bölling .. . ............. . ....... . .. 1902 

Ossiau BeiI1hoff . ... . ...... . .. . ...... . 1902 

Edith Beinhoff (l. Rowe) ... . ......... 1902 

Richard Anderson. . .......... 191}5 

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

Judith Högman (f. Gustaisson) ........ 1905 

Maria HlIltkrantz . .. . . ... . .. .. 1907 


b) I aktiv tjänst. 

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

Hilma Tjäder (f. Blomberg) .......... 1892 

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

Anna Hahne (f. Watz) ...... . ......... 1893 

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

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

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

*DagTIY BergJing (f. Aas) ... . .. . . . .... 1893 

Hugo L inder .................. . ... .. . 1894 

Marie Linder ( f. Bordson) ...... . .... .. HJ03 

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

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

*Gerda Carlen (f. Wetters trand) .... . .. . 1904 

uMari::t Nylin .. .. ..... . .... . . . ...... 1904 

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

**I(la Ringberg (f. Andersson) . .... . .. . 1903 

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

Olga Styrelills (t. Ahlma u) ..... . . ..... 1905 

·'Ingeborg AClkzell .. ........... . ...... 1912 

'E5trid, Sjös tröm . .. ..... . ............. 1915 


• Vistas f. n. i hemlandet. 
•)0••, . F. n. på bemres:•. 

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

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

Elsie Bergquist, (f. RudvalI) ........ ; . 1928 

Nath. Engbäck .... . ....... . ..... . ... . 1919 

Elsa EngbiWk (f. Engström) ... ....... . 1921 

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

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

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

Ingrid Aspberg (f. Isrnelsson) ........ . 1929 

Morris BergJing . .......... . ...... . .. . 1922 

Canola Bergling (f. RildvaIl) .. .... . .. . 1922 

"<i\1innie Nicholson ... .. .... . ..... . ... . 192:3 

*Lisa Gustafsson ...... ... .. ... .. . ... . 1923 

Martin Bergling .... . .... ... ........ .. 192!; 

u Ber.ta Flodberg . .. ... . . . ... . ....... . 1926 

Ida Söderberg .. . ............ ......... . 1925 

Wilhelm BergJing .. .. . . ... .. . .. . . . .. . 19~9 


Ebba Widen ......... . .. .. . . .... .. .. . 1930 

Maja Lundmark . .......... . ...... . .. . 1930 

Thyra Lindgren ....... . .. . .. . ... . .... . 1931 

Birgit Brn.n<lin-Olsson ........ ... .... . 1931 

Margaret Linder .. .... : . . ....... . 1931 


I hemarbetet anställda: 
Erik Folke , mi'i-sionsförcståndare ...... 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 Pettersson, fru . bitr. ka~sör. 


Vera Axelson, fröken , stenograf. 


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

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

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

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

Klevshult. 
Andersson, Valfr., predikant, HveUånda. 
.Aren, Emanuel, överH!.rare, Norrköping. 
Arvidsson, Sigfrid, mekaniker, Höganäs (övre). 
A"pan, Otto, kyrkoherde, Sturefors. 
l3erggren, Karl, kyrkoherde, Torsås. 
Bjursten , K. E., riksbankskassör, Göteborg. 
Blixt. Simon. handlande. Götlibore:. 
Blom, F. G., läroverksadjunkt, Wästbroga, AI,.

sjö. 
Bolin, Rud., ln.ndstingsman, Alfva, Hemse. 
Boman, E . G., kyrkoherde, Hammerda J. 
Bredin, J. A., kyrkoherde, Byarum. 
Brodin, E ., fabr ikör, Madiingsholm . 
Byström, E., kyrkoherde, RUneå. 
Carlbom, A . E. , kyrkoherde, Backe. 
Carling, O., prost , Borgholm. 
Carls-~oJl , E .. grosshandJ., Fjll ;;esta . 
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Carlsson, C. W ., predikant, Sjötorp. 

Cft rlson, Henrik, kyrkoherde, Sanda. 

Carlsson, S. A ., herr, Hvetln.nda. 

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, Bureå. 

Elmers, O., kontraktsprost, Vånga, 

Eriksson, E. , förste lärare, Falun. 

Eriksson, C. Th. , herr, Berga Stenhuggeri, 


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

åker. 
Eriksson,. E., mjölnare, Ullungsfors, Edsbyn. 
Fagerström, F. V., herr , Kramfors. 
Falk, J. , komminister, Högsjö. 
Feld t, Oscar, redaktör, Vittsjö. 
I"lodin, Hj., handl., Motala. 
!Corshell , J. , Plym-, kyrkoherde, VetIullda. 
Forsmau, O., häradsdomare, Forshem. 
Forssander, Carl, hand!., Herr/jung... 
Forsell, Ruben , herr, Lövriset. 
For·sgren, Fred., disponent. Sundsvall. 
Friden, Joh ., herr, Ulricehamn. 
Gerner, A., överingenjör, Malmö. 
Gunnardo, K. A., stationsföreståndare, Asaka. 
Gustafsson, K. , lantbrukare, Sunnerlinga. F'!isby. 
Gustafsson, O" predikant, EspebrånOl. Ekenäs-

sjön. 
GustafRson , P. J., lantbrukare, Tenhult. 
Gustafsson, Vilh., fabrikör, Tibro. 
Hahne. Olof , d;:omminister. Karlskrona . 
Hall, G., hemmansägare, Rök. 
H,dlcncreutz, Percy , kor(;minister, };:,i,larlle, 
Halvarsson, O., herr, Strömsdals bruk. 
Hannerz, Rune, tandläkare, Sigtuna. 
Banson, Carl, inspektor, Göteborg. 
Hansson, A., kamrer, Holsby brunn. 
Hansson, O., kontraktsprost, Sollentuna, Norr

viken. 
HelIgren, Knut E., folkskollärare. Malåträsk. 
Hemberg, A " grosshandlare, Axval!. 
HofIund, K. J., disponent, Råsunda. 
HolmIund, Albin. hand!.. BastuträsIe 
Horsuer , Gösta, l:ektor, K a rlskoga. 
Hultberg, N. , f. d .. folkskollärare, Värnamo. 
Hylauder, A., kyrkoherde, Linköping. 
H iiger , Nils , prost, Va.dstena. 
Högqvist, Sigurd, pastor , Std.lsnäs. 
Isacsson, Efr., hand!., Mariestad . 
Isaksson, H., herr , Fridhem, Älgarås. 
Jansson, Alfr., grosshandlare, Saltsjö-Stor

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

li.amfall. 
Jobansson , Arvid, lantbrukare, Jonsund, Jär

lasa. 
J ohansson, Erik, lanthrnkarp., Ro<;sbyttan. 
J ohan.sson , F., In ntbmk,ue, Tyskagården, Kin

nemalma. 

Johansson , J. Georg, folkskollärare, Oviken. 

Johansson, J., I:!ntbrukare, Rude, Gisebo. 

J ohansson, S., handlande, Eksjö. 

Johansson, S ., grosshandlare, Luleå 

Joha,n·sson, ' Valfrid, Inntbrukare, Husaby. 

Johansson , Vikt.or, missionsförestAnaare, Jön

köping. 
Johnsson, J. F., folkskollärare, Hovslätt. 
J onsson, A., fabrikör, Rosenfors. 
Jonsson, J. A., lantbrukare, Värne, Medalby. 
Jonsson, Per lantbrukare, l;;:äringstorp, Sten

sjön. 
Jonsson, Per, lantbrnkare, Bodåker, Sör'ing. 
Kalling, H ., gymnastikdirektör, Lund. 
Karlsson, Albin, folkskollärare, Göteborg, 
Karlsson, Aran, kontraktsprost, Grebo. 
I;;:arlsson, David, lantb rukare, Asen , Eke-

nässjön. 
Karlsson, Gottfr., lantbrukare, östan~orp. Bo-

hult. 
Karlsson, Johan, svarvare, Bodafors. 
Kjellberg, K, brukspatron, ValAsen. 
Klingner, G., kyrkoherde, Göteborg. 
Kulier, C. J., folkskollärare, Anten . 
}O.rström, Aug., stationsinspektor, Sp6ings 

viken . 
Lagerberg, Bror, folkskollärare , Brånsta, 

Kumla. 
Lagergren. A ., kakelugnsma.kal'e, Remse. 
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, Södert'ilje. 
LindelölV, Josef, folkskollärare, Ammeberg, 
Linder, J 'osef, lärare, Höganlis (nedre). 
Lindgren, G" kyrkoherde, Borg, KneJppbaden 
Lindholm, J. P., skräddarmästare, VirseruID. 
Lindkvist, Erik, kyrkohe rde, Flis!>)'. 
Ljungqvist, C., direktör , Mullsjö. 
Ljtingkvist, Otto, järnhandlare, Skövde. 
Läckstl'öm, W" sjökn.pteu, Sjötorp. 
Löfgren, Aug., godsägare, Borås. 
Markgren , Albert, kyrkoherde, Bygdeå. 
Magnusson , O., lanthrukare. Orrviken. 
Mogensen, F .. handlande, Mörby. 
Mårtensson , M., lantbrukare, Orrviken, 
Nilsson, A., folkskollärare, örebro. 
Nilsson, Ax., nämndeman, Gropen. 
NjJssen, Ernst, kantor, Kristdnla. 
Norbeck, O., kyrkoherde, Mo, Helsingrno. 
Nylunder" J. A., kommunalordf., Bjöl'köby. 
NyJin, U., t. d. folkskollärare, örebro. 
Odhner, C., rådman. Mariestad. 
Ohlsson, N. A ., folkskollärare, Grötlingbo. 
Olofsson , Erik, herr , Dv'i,rsätt. 
Olsson, Anders, nil-mndeman, Norderön. 
Olsson, Carl, kyrkoherde, .Fryele. 
Olsson, Ivar, hovrättsnotarie, Lidhult. 
Palm, J., polismästare, Hälsingborg. 
Pehrsson, A. lYr., n iimndeman , BIgebo, Ake l' . 
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Persson, G., lantbrukare, HalHara, Svaneberg. 
Persson, Ivar, lantbrukare, Hagedahl, önne· 

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

ken, Siljansnäs. 
Peterson, Fritz, pastor, Stockholm. 
Petersson, J. A. V., folkskollärare, Mönsterås. 
Petersson, N. Aug., fabrikör, Värnamo. 
Pettersson, Edvin, trädg-årdsrnästare, Nysund, 

Mölnbo. 
Pettersson, C. F., folkskollärare, Skattuugbyn. 
Pettersson, G., godsägare, Götabro, Kumln. 
Pettersson, Joh., bagarmästare, Ovanmyra. 
Pettersson, J. A., herr, Götene. 
PAhlman, Axel, kyrkoherde, Rök. 
Red~ll, J . E., kamrer, Stockholm. 
Renqvist, K. A., överlärare, .Piteå. 
Rosen , Karl, mal:uemlLstare, Malmö 9. 
Rosen, N., disponent, Ystad. 
Rudvall, K. rektor, Jönköping. 
Samuelsson, A., lantbrukare, Sandåkra, Bäck· 

seda. 
Samuelsson, Emil, resesekr., Nye. 
Sjöbeck, Frans, smidesmästare, HedvigscIaI. 
Samzelius, E., banktjänsteman, Kumla. 
8ailllelius, J. S., kyrkoher:le, Ljungb:' . 
SiselI, M., folkskollärare, Mora. 
Sjöqvist , Karl, folkskollärare, Huskvarna. 
Skoglund, Edm., direktör, Stockholm. 
Stagner, G., folkskoleinspeldör , Kristinehamn. 
Steen, Martin, 'bokhandlande. östersund . 
Stenbeck, C., kyrkoherde, örebro. 
Stenqvist, J. D., fabrikör, Kvidinge. 
Sundby, Gustaf, kamrer, Finspong. 
Sunden, C. V. , fabrikör, Lindesberg. 
Svanberg, J., maskinist, Karlskrona. 
Svensson, G., kamrer, Lidköping. 
Svensson, Gottfr., sekreterare, Gävle . 
Swensson, J., postmästare, Säter. 
Svensson, N. B., kantor, Älghultsby. 
Svensson, Nils, herr, Laxviken. 
Svensson, Ragnar, 'folkskollärn re, Astorp. 
Svensson. Robert, kyrkoherde, Arjepluog. 
Svärd, G., mjölnare, Hörle. 
Söderström, J ., folkskollärare, Nederby, VäT' 

namo. 
Thörnqvist, S., godsägare, Maspelösa 
Tideström, Hj., kyrkoherde, Bjursås. 
TooreIl, C. E., lan tbrukare, Ettarp, Hok. 
Törnblom, H., stationsinspektor, Söderhamn. 
Unosson, C., förvaltare, Skebobruk. 
WalIerstrand, Alfr., folkskollärare, Skillinga· 

ryd . 
Wrerneman, A., komminister, Händene, Skara. 
Windahl, B., grosshandl., Figeholm. 
'Werner, L., lantbrukare, RörAs, Mariestad . 
Westman, A., direktör, Korsnäs. 
Westling, V., kyrkoherde. Lindesberg. 
Wittencrona, A., kontraktsprost, Adelöf. 
Åström. J., kronojägare, Hålland. 
öberg, F., teol. d :r, kyrkoherde, Äppelviken. 

bl ' Kvinnliga ombud.' 
• ·'lndersson, Edit, fru, Kvidinge. 

Andersson, Elin, fröken, Vadstena. 
Andersson, Hilda, fm, Appleryd 3, Bröm.ebro. 
Andersson , H., fröken, Hareryd, FIisby. 
Andren, Hedvig, fröken, Karlskrona. 
Anjou, J., fru Trollebo, Herrljunga. 
Bergh, Olga, lärarinna, fröken, Västerås. 
Billing, E., fröken, Flisby. 
Björk, Agnes, lärarinna, fröken, Hjoggböle. 
Boberg, E., fru, Kalmar. 
Bohlin , Elise , fru. IGUlunge. 
Bohlin, Maria, lärarinna, fröken, Rcjde. 
Bondesson, Lydia, lärarinna, fröken, Naglarp, 

Björköby. 
Bostedt Frid-a lärarinna fröken Sollefteå 
Brandi~, Jenny, lärarinn~, fröke~, Stockhoim. 
BruDskog, Evn, fröken, F.o.lköping-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, Sjöagård , öst.erkorsucJ·ga. 
Cedervall, Hanna, lärarinna, fröken, ' Osbac· 

ken, Sandhem. 
Dalbolm, Anna, lärarinna, fröken, Kristdala. 
Danielsson, Brita, fröken, Yttergärde, Oviken. 
Didoff, lC, fröken, Växjö. 
Ek, Maria, fröken, Wrigstad. 
Ekberg, Elsa, fru, Mariestad. 
Ekström, Hanna, fnu , Stockholm. 
Eriksson, Anna, fru, LaxA. 
Eriksson, Anna, fru , Katrinellolm. 
Eriksson, Helena, fröken, Kilafors. 
Eriksson, Nina, länninna, fru, Gummark. 
Fall, Lydia, lärar., fröken, Arteryd, Häger· 

stad. 
Forsell, Adelia, fröken, Lobonäs. 
Gahnström, Nom, lärarinna, fröken . Etelhen,-, 

Gotland. . 
Gallander , G., fröken. Uppsala. 

Gavelin. Hu-lda, fru, Stöde. 

Gr8nath, Ossie, sjuksköterska, Grycksbo. · 

Granlund, Agnes. fröken, Skellefteå. 

Grönberg, A ., fru, Karlavägen 32,' Duvbo. 


Sundbyberg. 
Gustafsson, Jenny, fröken, Vadstena. 
Göransson, Emma, lärarinna, fröken, Brunflo. 
Habbe, H., lärarinna, fröken, Jil.mserum. 
Hedengren, Elin, fru, Lanna, Hidingebro. 
Johansson, Alida, fru, Storegården, Kinne· 

malma. 
Johansson, Anna, Jröken, Framnäs, Köping. 
Johansson, . Annie. fröken, Bor. 
Johansson, A., fröken, Alingså.<;. 
Johansson, Emy, lärar., fröken, Boden. 
Johansson, Hilma, fröken, Forssa Bruk, KatI'i'· 

nehoim. 
Jonsson, A., fru, Arnäs, österling. 
Jonsson, Augusta, fru, Vänfors, ' Spöland'. 
Kar-lsson, M., fru, Kristdala. 
Larsson, Kerstin, lärar ill1;w , fru, Are. 
Liljesson, Anna, lärarinna, fr'öken, Greb·o' . 
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Lindberg, E., fru, Köpenhamn. 

Lindberg, Gertrud, lärarinna, fru, Bjärmelund, 


Fåker. 
Luck, Hildur, fröken, Stockholm. 
Lundberg, Rut, lärarinna, fröken, Stockholm. 
Lundgren, Maria, lärarinna, fröken, Värna, 

Linköping. 

Lundholm, Maria, fru, Kumla. 


. Marklund, S., fru, Bastuträsl;:. 
Matton, Daga, fröken , Stockholm. 
Meukow, G., fröken, Visby. 
Nilsson, Hanna, fru, Sävsjö. 
Nilsson, Lisa, fröken, Sjövik, Edsbyn. 
Olofsson, Hilda, fru, Öbrviken. 
Olsson, Klara, fru, Borgvik, Oviken. 
Petersson .'\Ima, fröken, Bärsta, Hackva. 
Petersson: Fredrika, fröken, Björklinge. 
Petterson, Hanna, fröken, Sjömarkcn. 
Pettersson, Anna, fröken, Tidaholm 
Pettersson, Emilie, lärarinna, fru, Ljungby. 
Pettersson, Hanna, fru, Karlstad. 
Pettersson, Ida. fröken, Skillingaryd. 
Heuterswärd, Maria, .fröken. Holsbybrunn. 
Runnbiick, Hilma, fröken, Uppsala. 
Sandberg, Olga, fru, Misterhult. 
af Sandeberg; J .. fru, Vänersborg. 
Steen, Helene, fröken, Hvetlanda. 
Stork. Klara, fru. Hok. 
Sundell, J., fru, Stockholm. 
Svensson, Olga. fru, Sandarne. 
Svensson, M., fröken, Visby. 
Tommos, Anna, fröken, Mänsta, Älvdalen. 
Tottie, Elsa, fru, Göteborg. 
Uhrbom, 1., fru, · Värnarno. 
Ulff, Louise, fröken, Stockholm. 
Wahlherg, Ellen, sjuksköterska. Stockholm. 
Weinberg, E., fru, Karlstad. 
Wennerberg, Elin, lärarinna, fröken, Söder. 

hamn. 
Westerström, Emelia, fru, Djursholm. 
Viklund, Barbro, lärarinna, fröken, Ronö· 

hol,m, Hargshamll. 

öhman, Rut, fru . Göteborg. 


'~~~~mON-
EH tack. 

Då vi nu åter utsända vårt årsberättel 
senummer bedja vi att till alla vänner och 
medhjälpare iå uttala ett varmt tack för 
kärleksiullt bistånd och en innerlig till· 
önskan om Guds rika välsignelse. »Varen 
välsignade av ,Herren, av honom, som 
gjort himmel och jord!» 

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

S. M. K:s årshögtid bedja vi att härmed 

få rikta ett vanlIt välkommen. Till de öv· 
j'iga rikta vi en vädjan om förbön. Pro
gram återfinnes här nedan. 

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. 

Ny bok på S. M. K:s Förlag. 
En mindre bok, 56 sidor, med titeln: 

Frågor oeJ! sval' om 1{ina» har utkom
mit på v[,rt förlag. Boken är skriven av 
missionären fröken Ingeborg Ackzell och 
besvarar fr~,gor om Kinas geogl'afi, kul
tur, hus och hem, religion och vidske
pelse samt om missionsarbetet där. Den 
är rikt illustrerad och kostar endast 75 
öre. Rekvireras fdn Sv. Missionens i I(ina 
Förlag, Drollninggalan JJ·,S!tockholm. 
Då minst 5 ex. köpas lämnas 25 % ra· 
ball. Ej fraktfritt. 

PROGRAM 
vid 

S. 	 NI. K:s 45: e Å R S NI O T.E 
den 4-8 maj 1932. 

Onsdagen den 4 maj. 
Kl. 7 e. m. Möte i Norrlandssalen, ]{, F. U. M., 

Birger Jarlsgatan 35, Stockholm. 
Inledningsföredrag av doktor Karl Fries. 
Val av ordf. och sekr. vi·d mötet. 
Föredragande av revisionsberättelsen. 
Fråga om ansvarsfrihet. 
Val av revisorer .och revisorssuppleanter. 
Tacksägelse- och bönestund. 
Föredl'ag av missionär Oscar COI·len. 
Servering. . 
Avslutning av missionär Aug. . Berg. 

Hrisii Himmelsfärdsdag den 5 maj. 
Kl. 11 f. m. I Belesdakyrkan, Floragatan 8. 

Predikan av pastor Johan Hagner. 
>45 år», Föredrag av missionsföreståndare 
Erik Folke. 

Kl. 	 3 e. m. Gem ensam middag på K. F. U. M. 
(Hotell Excelsior) Birger Jarlsgatan 35. 

Kl. 	 6 e. m. 1 Betesdakyrkan. 
Inledningsföredrag av doktor Karl Fries. 
Utdrag ur årsberättelsen av sekr. 
Anföranden av missionäl'skand. Carl-Gus
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tat Nordberg och missionären fröken Minnie 
Nieholson. 

Fredagen den 6 maj. 
Kl. 10,30 f. m. i NOl'rlandssalen, 1e F. U. M., 

bibelstudium. Rektor Joh. Rinman. 
Kl. 11,30 f. m. Kafferast. 
Kl. 	 12 m. i NOI'rlandssalen, 1(, F. U. M ... möte 

med föredrag av missionsföreståndare 
Erik Folke, fru GerdaCarlen och· fröken 
Lisa Blom över ämnet: .»Guds medarbe
tare .• 

Kl. 7 e. ID_ i Hörsalen, K. F. U. M., föredrag 
med skioptikonbilder, av missionär Jlug. 
Berg över ämnet: >Hudson Taylor, man
nen 	som trodde Gud, ett hundraårsminne. Y) 

Servering. 

Lördagen den 7 maj. 
Samling vid Duvbo kl. 11,30 f. m. Avresa 
från Stoel,holm sker: med tåg från Cen
tralstationen kl. 11 f . m. eller med omni
bus ellel- spårvagn från Norra Bantorget. 

Kl. 3 e. m. Kommittens enskilda sammanträde 
på Duvbo. 

Söndagen den 8 maj. 
Kl. 11 f. m. i Bellehemskyrkan, Sergelgatan 6. 

. Predikan av kyrkoherde Gunnar Arbman. 
Missionärsavskiljning under lednil)g av 
missionsföreståndare Erik Folke. 

Svenska Missionens i Kina 
Bibel- och pngdomsveckor 

sommaren 1932. 
Aven innevarande år hoppas vi alt, 

om Gud så vill, få anordna tvenne Bibel
och Ungdomsveclwr. Den första av dessa 
planeras att hållas i Grycksbo, nära Fa
lun, med samling tisdagen den 21 juni. 
Mötena pågå till och med söndagen den 
26 juni. 

Den andra veckan äro vi inbjudna till 
Ynglingaföreningen Libanons sommar
hem, Säter, Jonsered (nära Göteborg), 
där vi troligen samlas tisdagen den 16 
aug., och mötena 1wmma att pågå till 
söndagen den 21 augusti. 

På Steninge kommer i år ingen Bibel
och Ungdomsvecka att hållas, enär egen
domen övergått i andra händer. 

Med varmt tack för bistånd under 
gångna år ville vi nu utbedja oss mis
sionsvännernas hjälp för att få delta
gare, särskilt ungdom, i dessa våra mö

ten. Vi tro det vara av slor betvdelsc för 
de unga att få några dagar i 'lugn och 
1'0 under det inflytande, som brukar vara 
rådande vid dessa möten. Vi vilja ock 
göra allt, vad vi lmnna för att n~l det 
mäl, som vi - satt för dessa möten: Alt 
söka hjälpa deltagarna in i en sådan 
ställning till Herren Jesus , till Bibeln, bö
nen och missionen, att de i sin man må 
kunna främja Guds rikssak på jorden 
och, i den mån Gud visar det yara 
överensstämmelse . med sm plan, bliva 
S. M. K:s medhjälpare al-belet föl' Kin as 
evangelisering. 

* 
Kursledare blil' missionsföl'es tåndal'c E. 

Folke. 
Progratnmet kommer bl. a. varjc dag 

at, upptaga: En gemensam, stilla böne
stund före frukost samt en bibelstund och 
elt orienterande missio·nsföredrag p{\ f. m. 
Pä eftermiddagarna anordnas varje dag 
möten etc. eItel- för val-je dag uppgjort 
program. 

Närmare meddelanden om ämnen för 
föredrag samt om de medverl(ande lIIcd
delas i nästa nummer av vår tidning. 

Priset för deltagande i veckan i Grycks
bo blir för hela tiden kr. 20: -, häri in
beräknat en deJtagareavgift lill hjälp [Öl' 
bestridande av omkostnaderna för möte
na. Deltagarna böra med/aga handdukar, 
sänglinne, filtar och kuddar. 

Anmälan om deltagande bör göras sna
ras.!' möjligt till Svenska Missionens i Kina 
expedition, Drottninggatan 55, Stod,holm. 

~,;o~. 
Från Hoyang She. 

Swedish Mission, Hoyang, She. 
Den 2 februari 1932. 

Kära Vänner och Förebedjare! 
»Han som ieke haT skOl/at si n 

egen SOIl.. utan 'Utgivit hOI/om fur 
oss alla, hw'u slwUe hall kunna an
nat än också skänlca oss allt med 
honom.» Rom. 8: 32. 

Vilken gränslöst rik gåva Gud har givit 
oss uti Kristus. Och han icke bara ger oss 
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den ovärderligt stora gåvan frälsningen 

utan allt vill han giva oss med honom. 

Varför gå vi egentligen så ofta trötta, mod

lösa, rådvilla, undrande, ängsliga? Vi äga 

ju allt i honom! Gud läre oss att i mera 

ba rnslig enfald taga u t löftenas mä ngel. 

De äro vlira. 


Mer och mel' mäl'ker jag hUl' oduglig 

jag är att tjäna Herren så att det verkli 

gen bäl' frukt för hans rike, Men mer och' 

mer har jag fått se hur undcl'bart Gud 

svaral' p[1 trons bön. NEmga uppmuntran

dc bevis ha vi fått se på dct uj1der det 

g;'l!1gna årct här i Hoyang och I-Iancheng . 


. Jag vågar dock ej nämna elen ene eller 
~ndre vid namn oeh berätta i detalj om 
dem, ty det är för underligt hur fort djä
vulen då är framme för att vel'ka mot
satsen i det hjärtat för att göra oss miss
modiga och modfällda , 

Många gånger har jag haft god lust att 
sätta mig ner och skriva en bok om vad 
som försiggår bal'a inom ett enda l' um på 
en missionsstation, Jag skulle då vilja 
skriva om delta I'um. Det kunde bli en 
tjock bok. Ult mig bara nämna några sa
ker under det senaste <7tret. 

En troende blir genom Guds heliga Ande 
'vid ett möte överbevisad om synd, Han 
har planterat opium och ingen i försam
lingen vet om det, Han gjorde det fÖl' att 
tjäna litet mer pengar, ty hans affärer ha
de gMt så dMigt det sista året. Men så ta
lar Gud, Ena dagen bekänner han gråtan
de dter ett möte denna och många andra 
synder, Två dagal' senare skyndar han 
hem, tar en stor harv och går oeh river 
lIpp hela opiefältet. Alla i byn få veta det 
<lch häpna över Guds verk, Så kom han 
,glädjestrålande hit ett par dagar senare 
-och talar om att en stor sten har fallit 
från hans hjärta, 

En lärarinna blir en afton under sin 
~gen aftonbön överbevisad om synd. - Hon 
hade fått ut resrnedel, men uppgivit en 
dollar mer än det kostade, Så händer det 
.a tt .hon fyra månader efter hon fått de 
pengarna kommer tillbaka med en dollar. 

En man har gått och hatat en annan i 
många år. Men Gud kom i sitt Ord och 
talade om för honom att det var manna-
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mOI'd, och att han ej kunde komma in i 
Guds rike med den saken okl8l', Han mis
tel' sömnen och står till sist inte ut med 
det utan kommer och bcr att han i fleras 
närvaro måtte få be den andre om förlå
telse. Den andre får .ett så kraftigt styng 
av Guds tveeggadc svärd, a tt han dagen 
därpå kommel' och bekänner, att han UI1

del' 20-30 års tid stulit omkring 70 dol
la I'S fl-ån en viss person, 

Inte lång tid efter kommer en gammal 
kvinna och lämnar tillbaka både häl' och 
dät- alla möjl iga sm'l s akcl', son, hon ej 
helt ärligt bekommit. Och för många sa
ker, som hon ej kan finna rätta ägaren 
lill, kommer hon och lämnar en summa 
pengar, som genom församlingens fattig
kassa Hlr komma andra till del. 

En lärare hade genom att förmedla bok
försäljning till elevema i sin skola råkat 
finna ett par tusen cash, som han ansåg 
tillhörde »ingenmam). Han tar dem 1'ör 
sig själv, köper sig en spegel. Men spegeln 
gick sönder några dagar senare, och han 
vaknar' då upp för alt han köpt den för 
pengar, som inte skulle varit hans, Han 
tar spegeln med sig till kapellet och be
känner gråtande inför sina elever och in
för alla, som voro där, att han syndat. 
Sedan lämnade han motsvarande summa 
från sig, 

En ung man tyckte han var så förträff
lig och ville gärna tala om hur svaga och 
d~diga kristna andra voro, Men fastän han 
inte hade det gott j sitt hjärta, ville han 
ej erkänna det, Många bådo för honom,. 
Så lät Gud, liksom aven händelse, en stOl' 
synd i hans liv komma i dagen, och detta, 
liksom budskapet, som predikades. den ti
den, blev honom till hjälp att bekänna och 
ödmjuka sig, Han dömde ej gärna andra 
efter det. 

Ja, så här skulle jag kunna till Guds ära 
berätta många, många saker, som tilldra
git sig bara under det gångna året. Men 
det får jag göra en annan gång, 

En sak, som många ha bett om, är att 
Gud måtte väcka mer offervilja till liv 
inom församlingen. Detta har han i nåd 
gjort. Under en· följd av år har försam
lingen i Hoyang och Haneheng underbål
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lit en äldste och hans hustru i en stad sex 
dagsresor härifrån. De ha fått löneförhöj
ning och dessutom ha andra kommit till. 
I Hancheng har församlingen under det 
gångna året underhållit en evangelist, en 
lärare och en bibelkvinna. I norra Hoyang 
har församlingen haft en sin egen lärare 
~amt en boldörsäljare. I södra Hoyang 
har församlingen haft en bibelkvinna samt 
halva underhållet aven evangelist. Dess
utom ha tidtals andra varit anställda. Ut
om detta underhåller Hancheng två eller 
tre elever i Bibelskola och Hoyang två. Är 
ej detta allt orsaker till tacksägelse? 

Tältverksamheten har pågått hela det 
senare halvåret. Gud har givit oss flera 
präktiga unga män för det arbetet. Men 
då vårt tält ej ännu kommit, ha dessa på 
tre platser efter varandra hyrt hus för 
två månader · åt gången. En ny liten mö
tesplats har uppstått på det viset och för 
dem, som där vilja tro, tacka vi Gud. 

Flera kolportörer ·ha rest omkring och 
sålt många tusental av bibeldelar. Tre nya 
predikoplatser ha tillkommit under året, 
och på vardera ha de mellan 40-50 mö c 

tesbesökande om söndagarna. En plats, 
som förr varit regelbunden predikoplats, 
men · måste upphöra såsom sådan under 
fem års tid, har åter kunnat upptagas. 
Gud har fått börja verket på nytt i flera 
av de troendes hjärtan där. Mycken upp
muntran ha vi haft av fyra fem utstatio
ner, där det nu blivit sprudlande liv, som 
mäktigt drar med sig byns folk på var
dera platsen. Dessvärre ha två prediko
platser måst stängas av brist på mötes
deltagare. Det har smärtat oss mycket. 
Vid årets slut fanris det 43 platser inom 
Hoyang-Hancheng, där troende varje 
söndag samlas till andakt. Därtill finnas 
fyra andra, där möten hållas ett par gång
er var månad. 

Medlemsantalet i församlingen har min
skat betydligt under året. Detta har haft 
två orsaker. På grund av smittosamma 
sjukdomar efter hungersnöden ha mellan 
30-40 dött. Den andra orsaken är att 
över trettio uteslutits. Redan våren 1930 
samlades alla de ansvariga ledarna inom 
församlingen och beslöto till alla delar av 

församlingen utsända ett brev uti vilket 
alla uppmanades att med Guds nåd ivrigt 
upptaga striden emot opium och andra 
hinder för församlingen. Det beslöts att 
alla, som plan terade opium och ej ville 
riva upp sitt opium, skulle efter undersök
ning vid nyåret uteslutas. Likaså alla som 
rökte eller sålde opium, alla som aldrig 
infann sig på någon gudstjänst sam t så
dana som för höga summOl' orättfärdigt 
bortgifte sina flickor. Efter detta brev be
söktes alla platser under sommaren av 
därtill utvalda evangelister. Under hösten 
avvänjdes flera opeipatienter. Dock mås
te församlingen· utesluta alla de andra, som 
uppenbart levde i synd, som de förklarat 
sig ej vilja lämna. Det var mycken sorg 
och gråt, när detta steg måste tagas. Det 
fick bli många kalla kristna till välsignel
se. Alltså återstod efter att 15 blivit döpta, 
endast 885 medlemmar i församlingen vid 
årets slut. Bed Gud mycket för alla dessa. 

Under hösten ha vi varit fem svenskar 
här: fröknarna Ida Söderberg, Maja Lund
mark, min syster Dagny-Edla, min bror 
Wille och jag. Vi ha haft det så gott i 
bönegemensl<apen och ofta kunnat bruka 
en dag i veckan till gemensam bön, Vi ha 
särskilt haft besök av två Kina Inlands
missionens missionärer, som fått bli till 
stor välsignelse. Det var fröknarna Römcke 
och Fischbacher. 

Med varmaste hälsningar från oss alla 
här genom 

Er tillgivne 

NIarlin Bergling. 

"Herren Gud är sköld och skärm." 
Av Carola B ergling. 

Yuncheng, det namnet klingar för oss 
på ett särskilt sätt, den platsen har blivit 
oss kär. 

Den 2{) sept. började vi vår resa inåt 
landet. Under sommaren hade vi fått 
njut~ en skön vila på det av Gula havets 
friska vindar omsusade Peitaiho. Havet, 
vatten, det se vi ej mycket av härinne på 
fältet. Hur kan man ej ibland härute 
längta efter att höra sorlet aven bäck el
ler suset av vinden i de svenska furornas 
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kronor" Det var nästan i sista minuten, 
som VI lämnade Peitaiho. Oroligheterna 
mellan Japan och Kina bröto nämligen ut 
precis samma dag, som vi planerade vår 
avresa. Då vi kommo till stationen på lör
dag morgonen' fanns intet tåg till Tientsin 
utan vi måste vända om hem igen ' och 
packa upp sängkläderna för att nästa 
morgon fotsöka på nytt. Ater kom bud, 
att intet tåg fanns. Militären hade lagt 
beslag på alla lokomotiv. Det började bli 
kallt på Peitaiho och nästan alla affärer
na hade slutat .för sommaren. Här kunde 
vi ej stanna. Och så begåvo vi oss åter 
till stationen. -I detsamma kom ett tåg in. 
Inom en .kvart voro vi på väg till Tientsin, 
glada och tacksamma mot Gud. 

På v~igen mötte vi flera beväpnade mili
tärtåg, övedyllda av folk och soldater. Ej 
långt därefter hörde vi, ati banan mellan 
Peitaiho . och Tientsin var uppriven och 
en plats ej långt från Peitaihotagen av 
japanerna. 

I Tientsin var det oro i luften . . Men vi 
måste stanna några dagar för uppköp med 
mera, Kina Inla"ndsmissionens hem där var 
fullt upptaget av missionärer, som voro 
på väg. till, sina respektive stationer. D:r 
Parry, som 'nu är över 70 år,- var en av 
dem. Fru P-arrys hår var ' alldeles vitt. 
Båda voro nu åter på väg till sin station, 
långt inne i västra Kina. Det var gripan
de att se dem glada ', anträda den långa, 
mödosamma färden igen. Från Tientsin 
gick färden över Peiping (Peking), där vi 
stannade endast några timmar. På kväl
len började vi resan mo~ vårt kära Shansi 
Barnen och jag fingo dela en tredjeklass 
sovkupe med , en kinesisk fru med dotter. 
Mannen kom flera gånger in under natten 
med te' och' kakor och frågade 'ideligen 
vad de ville ha att äta. Det var omöjligt 
för mig och svårt för barnen att sova vid 
det ' oupphörliga gnissiandet i dörren. 

Nästa morgon kommo vi efter tågom
byte in i Shansi. Vi" hade fått en präktig, 
ren , kup6. Det. märktes, att vi nu voro' i 
mönsterprovinsen. . Stationshusen sågo näs
tan ut som hemma. De voro prydliga och 
av' rött tegeL Naturen i norra Shans! är 
vacker, ty där jinnsmycket träd, medan 
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vi här i sydligaste delen av provinsen näs
lan alldeles salma ·sådana. 

På e. m. kommo vi till Yiltse, där vi 
skulle stiga av tåget. Där skulle bil från 
Yuncheng möta oss, men ingen sådan syn
tes till. Efter förfrågningar foro vi till ett 
värdshus. Vi fingo ett smutsigt litet rum. 
»Kangen» (tegelbädden), jordgolvet, ja 
t. o. m. smutsen var välbekant.' Men ej 
för barnen. För dem var allt åter nytt. 
De kommo med de mest märkvärdiga frå
gor, som jag försökte besvara, medan min 
man var ute för att höra Sig för efter bi
len. Nej, ingen hade sett den. Då foro vi 
till missionär Schröders getfarm utanför 
staden. Denna sköttes av ,kinesiska krist
na, medan missionär S. såg till den allt 
ibland. Missionsstationen ligger nämligen 
en . hel mil därifrån. Evangelisten Chang 
och hans fru voro de mes t vänliga och 
hjälpsamma l(ristna, jag träffat i Kina. De 
gjorde allt för att hjälpa oss de dagar, vi 
stannade på farmen. Det var härligt alt 
få dricl(a så mycket mjölk, man ville, igen! 

Vi gjorde förfrågningar å t alla håll ef
ter bilen, Telegram från Yuncheng sva
rade, att den .blivit sänd oss till mötes fÖl' 
flera dagar sedan. På fjärde dagen kom
mo .två män, »chauffören» och en man, 
som var med för eventuella missöden pA 
vägen. De hade l,ommit till staden endast 
ett par timmar senare än vi. Men då vi 
ej funnos vid stationen, hade de tagit in 
på ett ' .helt annat värdshus än det Uppe 
givna och där slagit sig till ro. Bilen, som 
var sönder, ~ hade de ej låtit laga, så nu 
måste vi ytterligare vänta. 

N ästa morgon var allt färdigt. Bilen, 
som var. öppen, hade vi försökt kläda över 
med stora oljedukar för vår lille minstes 
skull, som endast var tre månader. Men 
bakom oss var i stället för fönster endast 
ett hål. Fru Chang, som såg det" ropade 
till getpojken : »Spring fort efter min böne
matta (av, flätat .,gräs) och sätt för hålet». 
Då . allt var klart, samlades vi runt bilen 
för att bedja Gud om ))!"esenåd)). Vi kände 
att vi nu fått två .verldiga vänner i herr 
och fru Chang. 

Nti begynte färnen. Men o, vilket öron
bedövande larn1. Det var nästan omöjligt 
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att säga, nej, att skrika .något till varann. 
Och vilka vägar sedan! Man blev då or
dentligt omskakad. Därtill låg dammet 
decimeterdjupt och vällde som moln in 

. över oss. 
. I skymningen kommo vi till Klehsiu, 
där Kina Inlandsmissionen har en mis
sionsstation. Missionärerna vara ej hem
ma, men portvakten öppnade. Det var 
härligt att få borsta dammet av sig och 
få ligga i en riktig, bäddad säng i ett rent 
rum. 

Nästa dag startade vi tidigt, ty vi skulle 
över en bergskedja, där vi f. ö. hört, atl 
det fanns rövare~ Här och där såga vi en 
liten by, men långa sträckor voro ödsliga. 
Fram på eftermiddagen hade vi lyckligen 
passerat berget, men då - stoppade bi
len av ett svårt fel i växellådan. Vi voro 
dock glada att ha kommit så långt och 
tackade Gud av allt hjärta, att vi ej be
hövt möta några rövare. 

Efter ett par timmars undersökning av 
bilen, befanns det, att vi måste överlämna 
bilen och söka oss fram till närmaste stad 
till natten, dit det var en halv svensk mil. 
Då. vi hållit på att resonera en god tim
me, fingo vi slutligen ett par ric!{shaws 
och två män att bära vårt bagage. I sakta 
mak upphunno vi slutligen Hwochow stad 
i skymningen, där vi hoppades att få taga 
in hos två danska missionärer. Men dessa 
vara ej hemma, och dörren var låst. Nära 
intill låg den kinesiska församlingens ka
pell: 

Vi fingo en vä1dig skara barn och sol
dater efter oss, och dessa följde med in 
på kapellgården och in i gästriuuinet för 
de kinesiska kvinnorna, dit vi togo vår 
tillflykt. Det första vi måste göra, var att 
köpa papper att sätta för fönstren, ty där 
fanns bara stora hål, och det var redan 
kallt. Vi hade mycket litet av sängkläder, 
ty det polletterade godset hade aldrig 
kommit fram, när vi lämnade järnvägs
stationen. Av vår matsäck fanns . ej myc
l,et levar och våra pengar .hade nästan ta- o 
git slut på vägen, så vi vågade ej köpa nå
got. Evan"gelisten på platsen kunde med 
möda uppbringa fem dollar för vår fort
satta resa. Uttröttade som vi vara, såg allt 

mörkt ut och modet ville sjunka. Min man 
lade .sig på »kangell>l - den hårda sten~ 
bädd, som utgjorde rummets nästan enda 
möbel. »Jag orkar inte längre, jag förstår 
inte, hur du gör det», sade han till mig . 
Då var det som om jag fålt vingar. Gud 
påminde mig om det ena efter det andra 
av sina löften och allt gick så lätt igen. 

Under natten fröso vi och förkylde oss 
grundligt, trots det vi försökte stoppa om 
oss så gott sig göra lät med våra kläder 
och vad vi kunde uppbringa. På morgo
nen voro vi utmattade och utvakade. Då 

hörde vi plötsligt vår lilla flicka stämma 
upp med sin lilla barnaröst: 

»Är du diad av hiätat nöjd, ·sunn då, sunn då, 
det ger did och andra fjöjd, sunn, av hjiitat, 

sunnl 
Du med hjiitnts sånn göj väl, fjÖjdar mången 

. . sorgsen säl. 
Dud väisignar varje dånn, hjätats ent!a sånn .» 

Ja, i sanning, Gud välsignade verkligen 
den lillas enkla sång. Vi fingo nya krafter 
och ordnade för avresa med bussen. Evan
gelisten hade gått bern, ocb' ingen kunde 
hjälpa oss på stationen. (Portvakten var 
en ovanligt oföretagsam man.) Efter myc
ket sökande fingo vi en man, som skjut
sade våra saker på en liten kärra med 
tunga stenbjul och förspänd en oXe till 
busstationen. 

»Har bussen gått bär förbi?» frågade vi. 
»Kommer strax», fingo vi till svar. Och 
det var samma nyhet, vi sedan fin go hela 
förmiddagen . . Efter sju timmars väntan 
fingo · vi äntligen bestiga bussen. Då hade 
vi nästan givit upp höppetom att binna 
någon vart den dagen. Hur glada blevo· 
vi. dock ej, då två utlänningar kommo och 
talade om, att en bil var i annalkande. 
Det var två unga missionärer. i Kina ln.
landsmissionen, som kommit från en 
landsby, ocb skulle samma väg, som vi. 
Det kändes nästan; som om Gud sänt sina 
änglar oss till uppmuntran och hjälp. Vi 
satte oss upp i bussen, som var fullastad 
med . bensinkanis.trar,. .som stodo utefter 
hela gång~n. Vid v·arje stötslog man sina 
knän mot · dessa. De engelska missionä
rerna sutta ovanpå kanistrarna för att be
reda oss och barnen sittplatser och slaga 
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ofta huvudet i taket vid de täta stötarna. 
Från hål i golvet vällde dammet upp i 
tjocka moln, så att vi alla om en stund 
hade liksom ett beigefärgat täcke omkring 
oss. Det var omöjligt a tt andas i detta 
damm, varför vi m1lste öppna fönstren, 
varvid vår fÖI'kylning än mer förvärrades 
av draget. Men framåt gick det. Bussen 
ilade fram alldeles utmed kanten av tvära 
stup. 

En gång mötte vi en man, som på sin 
rickshaw hade tre fullvuxna passagerare. 
Det var en lång uppförsbacke, men de 
hade ju betalt för sig, och därför skulle 
de utnyttja dragaren till det yttersta. 

Vid Hungtung steg vårt utländska säll
skap av, och vi fortsatte till Pingyang, dit 
vi anlände i skymningen. Här måste vi 
stanna i flera dagar hos d:r Boyte, en lä
kare i Kina Inlandsmissionen. Mina har
ler voro nämligen alldeles slut, och därtill 
voro vi ju mycket förkylda efter den kalla 
na tten och draget i bussen. 

Efter några dagar voro vi färdiga för 
avresa igen. Bilen hade blivit reparerad, 
sades det, och det såg ut, som om vi snart 
skulle kunna vara i Yuncheng. Vi hade 
beräknat två dagar för hela bilresan. Nu 
hade vi varit på väg i fem . 

EHer 10 min. resa stannade bilen. Lag
ning. Ater satte den sig i gång, men stän
digt råkade vi ut för olika missöden. Till 
slut sade den alldeles stopp, en halv 
svensk mil norr om staden Kiiwu. En ring 
hade sprungit sönder. Ater fingo vi tacka 
Gud, att han låtit oss stanna så nära en 
missionsstation. Min man gick in till sta

den. Efter en timme kom fl'öken Deck, 
den enda kvinnliga missionären i v:'Jra 
trakter, som har bil. Hon körde oss hem 
till sig, där vi fingo stanna, medan bilen 
lagades. Vi hade nu endast 10 mil kvar 
till Yuncheng, vårt efterlängtade mål. 
Skulle vi ej snart nå det? 

(For Is.) 
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G U D Ä R T R o F A S T."" 
I Tess. 5: 24 

V ~r mission kan i år blicka tillbaka 

på en 45-årig tillvaro. 
Med anledning av denna långa tid 

.av verksamhet under Guds beskydd 
och välsignelse känner jag mig ma
nad att dröja vid G u d s t r o f a s t

h e t. 

Jag vill då främst fästa uppmärk
samheten vid det ord i I Tess. 5: 24· 
»Trofast är han som kallat 
-eder; han skall ock utföra 

s i t t v e r k. " 
Det ord som här återgives med 

»trofast» är, liksom dess svenska mot
svarighet, härlett av " tro » och bety
der egentligen »trovärdig », »värd för

tro ende », »pålitlig ». 
Då Paulus här - och icke blott här 

utan på flere ställen i sina brev 
säger att Gud är trofast, så talar han 

av erfarenhet. Han hade på många 
sätt fått röna bevis på Guds trofast
het, jämväl under svåra och prövande 
omstähdigheter. Just på den plats dit 
det brev är ställt, i vilket vi läsa det 
citerade ordet, hade han fått utstå för
följelselidande så att han måst lämna 
platsen under förhållanden, som gjor
de det nästan omöjligt för honom att 
återvända dit. 

Och strax innan han kommit för 
första gången till Tessalonika hade 
han ju fått sitta i fängelse i Filippi. 
Det var just . inga uppmuntrande er
farenheter han fått göra på sin mis

sionsresa till Europa. 
Och dock utbrister han triumferan

de: »Gud är trofast, han som kallar. » 
Det var i följd aven kallelse som 

Paulus med sina följeslagare anträtt 
färden till Europa. I början av Apg. 

+ Iuleclningsord vid S. M. K:s årsmöte ii. I6 · läsa vi berättelsen om den syn, 
K. F. U . M., 35 Birger Jarlsgatan, ousd . d . som Paulus såg i Troas, då han hörde4 maj 1932 nv doktor Karl Fries. 



114. S I N I M S 

mannen från Macedonien säga: »Far 
över till Macedonien och hjälp oss» 
och så fortsätter Lukas: »När han 
hade sett denha syn sökte vi strax nå
gon lägenhet att fara därifrån till 
Macedonien, ty vi förstodo nu att 
G u d h a d e k a Il a t oss att för
kunna evangelium för dem (Apg. 
I6: !O). 

Bakom denna kallelse låg en annan, 
som Paulus ständigt kommer tillbaka 
till både då det gäller att vinna inre 
frimodighet och då han vill dokumen
tera sig och sin verksamhet inför vän
ner och fiender. 

I en av de tre skildringar vi äga av 
Pauli omvändelse, den som återfinnes 
i Apg. 26, heter det: »Därför har jag 
(Jesus) visat mig för dig att jag velat 
utse dig till en tjänare och ett vittne 
som skall vittna både om huru du nu 
har sett mig och om huru jag vidare 
skall uppenbara mig för dig. Och jag 
skall rädda dig såväl från ditt eget 
folk som från hedningarna, ty till dem 
sänder jag dig för att du skall öppna 
deras ögon så att de omvända sig från 
mörkret till ljuset och från Satans 
makt till Gud på det att de må genom 
tron på mig undfå syndernas förlåtel
se och få sin lott bland dem som äro 
helgade. » (Apg. 26: 16-18). 

Härtill kom ännu en kallelse, varom 
vi läsa i Apg. I3, där det i början be
rättas om den stora väckelsen i An
tiokia och den andel som Paulus tog 
i arbetet. Därpå heter det: " När des

.sa förrättade Herrens tjänst och fasta
de, sade · den helige Ande: 'Avskiljen 
åt mig Barnabas och Saulus för det 
verk, som jag har kallat dem till' ». 
( Apg. I3 : 2). 

L A N D. 10 mnj 1932 

I nästan alla sina brev betecknar 
sig Paulus just på grund av denna 
händelse såsom: »Paulus, Jesu Kristi 
tjänare, kallad till apostel (d. v. s . 

missionär) avskild till att förkunna 
Guds evangelium.» (Rom. I: I). 

Det är om honom som givit denna 
kallelse, som Paulus säger att han är 
t r o f a s t och att han ådagalägger 
'sin trohet genom att själv utföra ver
ket. 

Detta erinrar om ett ord hos profe
ten Jesaja (26 : 12) " Herre, du skall 
skaffa frid åt oss, ty allt vad vi hava 
uträttat, har du utfört åt oss. » 

Kallet till en stor uppgift må vara 
ärofullt, men det är också ansvarsfullt 
och ansvarets börda skulle kunna kros
sa oss eller åtminstone lägga sig så 
tyngande över oss att det berövade 
oss frimodigheten. Det är då som vi 
få hämta ny frimodighet, sinnesjäm
vikt och frid ur förvissningen om att 
Gud, som givit kallelsen, är trofast 
och själv vill utföra det verk han lagt 
i våra händer. Så få vi erfara vad vi 
möjligen skulle kunna kalla helig an
svarslöshet eller helig bekymmerslös
het. 

Det är denna på Guds trofasthet 
grundade heliga bekymmerslöshet som 
både vår broder Folke - i likhet med 
Paulus - och hela vår mission som 
sådan fått åtnjuta alla dessa år 
jämväl detta sistförflutna år, som 
ju haft att bjuda på svårigheter' av 
ovanligt slag. Politisk oro - ja prak
tiskt taget k r i g på missionsfältet och 
ekonomisk oro, depression i hemlandet , 
som medfört svårigheter för många en
skilda och även för åtskilliga missions.
organisationer, som fått sluta året med 
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väldiga underskott. Trots detta lyda 

underrättelserna från fältet mer upp
muntrande än på flere år och vårt bok
slut innerhåller den vanliga satsen: 
"Skulder: inga». 

Trofast är han som kallat oss. Han 
har själv utfört sitt verk och vi kun
na endast tacka och lova med frid i 
hjärtat och med trosviss förtröstan med 
avseende på framtiden. »Trofast är 
han som kallar Eder; han skall ock 
utföra sitt verk. » 

'~~O~lTION-
S. M. K:s årshögtid. 

Svenska Miss ionens i Kina ,j5 :e >u'shög
tid hal' fil' a ts i c1agal'lla under s tOl ' till
slutning. l detta nUlnmer av Missionstid
ningen Sinims Land införes det tal, som 
Kommittens orclföi'ande, doktor Karl Fries, 
höll vid årshögtidens öppnande. Utförligt 
r eferat från högtiden samt sammandrag 

. av olika föredrag införas i kommande 
nummer. Hedan nu ville vi emellertid 
meddela , a tt årsmötet berelt oss stor upp
muntran och givit rik anledning till tack
sägelse. Vi tacka också redan nu varmt 
för förbön. »Tacken Herren, ty han är 
god, ty hans n~\d varar evinnerligen.» 

Kinalänkens syförening. 
Kinalänkens syförening i Stockholm är 

torsdagen den 19 ma j Id. 7 e. m. inhjuden 
till Direklöi' och Fru Ha/lencreulz, Eken , 
Djursholms ösby. Avresa n dit sl,er lämp· 
ligast från Engelbrektsplan, Stockholm, 
med tåg, som avgår Id. 6.30 e. m. Väl
komna! 

S. M. K:s Bibel- och Ungdomsveckor. 
Vi påminna ånyo om S. M. K:s Bibel

och Ungclomsveckor, som planeras dU hål
las under inevarande sommar, och hän
visa till särskild artikel därom, infiird j 

detta nummer av vår tidning. 

L A N D. 115 

Nordisk Akademisk MissionsKonierens. 
Inbjudan är utfärdad till en nordisk 

akademisk missionskonfei'ens, som v. G. 
kommer att hållas i .Ils/orp den 8 och 9 
juli i samband med sommarens Nordiska 
Student<- och Gymnasistmöte på biblisk 
grund. . 

Anmälan om deltagande i mötet insän
des före den 15 juni , f Öl- svenska deltagare 
till teol. s lud. B. Ulfner, Kungsgatan 10 B, 
Uppsala . 

Svenska . Missionens i Kina 
Bibel- och Ungdomsveckor 

sommaren 1932. 
Aven innevarande år hoppas vi att, 

om Gud så vill, få anordna tvenne Bibel
och Ungdomsveckor. Den första av dessa 
pla neras att hållas i Grycksbo, nära Fa
lun, med samling' tisd agen den 21 juni. 
Mötena pågå till och med söndagen den 
26 juni. 

Den andra veckan äro vi inbjudna till 
Ynglingaföreningen Libanons sommar
hem, Säter, J onsered (nära Göteborg), 
där vi troligen samlas tisdagen den 16 
aug., och mötena komma att pågå till 
söndagen den 21 augusti. 

P å Steninge kommer i år ingen Bibel
och Ungdomsvecka att hållas, enär egen

. domen övergått i andra händer. 

Med varmt tack för bistånd under 
gångna år ville vi nu utbedja oss mis
sionsvännernas hjälp för att få delta
gare, särskilt ungdom, i dessa våra mö
ten. Vi tro det vara av stor betydelse för 
de unga att få några dagar i lugn och 
ro undei' det inflytande, som brukar vara 
·rådande vid dessa mölen. 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, bö
nen och missionen, att de i sin mån mä 
kunna främja Guds rikssak på jorden 
och, i den mån Gud visa!' det vara i 
överensstämmelse med sin plan, bliva 
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S. M. K:s medhjälpare i arbetet för Kinas 
evangelisering. 

* 
Kursledare blir missionsföreståndare E. 

Folke. 
Programmet kommer bl. a. varje dag 

ati: upptaga: En gemensam, stilla böne
stund före frukost samt en bibelstund och 
elt orienterande missionsföredrag på f. m. 
På eftermiddagarna anordnas varje dag 
möten etc. efter för varj e dag uppgjort 
program. 

Närmare meddelanden om ämnen för 
föredrag samt om de medverkand e med
delas i nästa nummer av vår tidning. 

Priset för deltagande i veckan i Grycks
bo blir för hela tiden kr. 20: -, häri in
beräknat en deltagareavgift till hjälp för 
bestridande av omkostnaderna för möte
na. Deltagarna böra medtaga handdukar, 
sänglinne, filtar och kuddar. 

Anmälan om deltagande bör göras sna
rasi' möjligt till Svenska Missionens i Kina 
expedition, Drottninggatan 55, Stockholm. 

"Herren Gud är sköld och skärm." 
(Forts. fr. föreg. n :r.) 
Det var sent på kvällen, så vi tingo över

natta hos fröken Deck. Nästa dag kom 
chauffören och meddelade, att han och 
hans hjälpreda blivit osams. Min man 
skulle avgöra, vem h an ville ha kvar av 
dem. Den andre ville lämna oss och gå 
till fots hem till sitt. Vi behöll o den minst 
oduglige av dem. Ater en dag förflöt utan 
att denne lyckades få bilen färdig för 
bruk. Tredje dagen beslöto vi att lämna 
bilen hos fröken Deck och taga buss res
ten av färden, trots den svåra erfarenhet, 
vi haft av bussresa. Den var dock mera 
framkomlig än denna gamla bil. 

Efter tre timmars väntan p å busstatio
nen kom en buss. Men den var så full
packad av follc, att vi ej fingo rum! Det 
var med tungt hjärta, vi sågo bussen fara 
mot Yuncheng utan att kunna få följa med 

och veta, att den P~l eftermiddagen skulle 
val'a framme vid vårt m~t!. Vi lade fram 
våra bekymmer för Gud i bön. Bussarna 
gå mycket oregelbundet. Om en timme 
fingo vi till vår stora tacksamhet ?öra 
stånkandet aven motor. En buss Igen! 
Men den såg ytterst illa medfaren ut. ~ 
Sverige skulle aldrig en sådan brukas ) 
trafik. Alla fönsterrutorna voro utslagna. 
Hur motbjudande den än såg ut, satte vi 
oss upp. Det gick en stund men plötsligt 
stannade den med ett ryck. Vad var det 
nu då? Jo, vi hade mött en annan buss 
och i den satt - v~lr Yunchengkamrat och 
svågel' C. J. Bergq llist. Han hade givit 
sig ut fÖl' att söka efter oss och vara till 
hjälp. De hade blivit oroliga i Yuncheng 
över att vi dröjt fem dagar över den be
räknade tiden. Om en stund voro vi i Hou
ma, där chauffören intog middag. Vi fingo 
svenskt kaffe och smörgåsar. Ack, vad det 
smakade gott! Tiden gick fort, tills vi 
skymtade vårt kära Yunchengs stadsmu
rar framför oss vid den vita saltdammen 
med de blanande bergen i fjärran. Det 
var som en dröm att vara framme. Val' 
det möjligt! 

Den första vi sågo var pastor Kao, som 
kom emot oss utanför stadsporten på sin 
cykel. Han cyklade före hem för att för
kunna nyheten på missionsstationen. Vi 
satte oss upp i rickshaws. Färden gick 
genom de välkända gatorna mot hemmet 
och arbetet, som vi varit skilda från i fyra 
år. Och <lär kommo de, den ene efter den 
andre av våra gamla kinesiska vänner. 
Barnen sågo med stora ögon på allt och 
alla, och vi fröjdades och vårt hjärta var 
fyllt av tacksamhet till Gud, att vi nu änt
ligen voro vid målet. Där skymtade r e
dan vår port och där stod min syster med 
sin lille gosse, som vi aldrig sett. Det var 
underbart att få råkas igen. 

Sto~mötet pågick just de dagarna och 
vi hade därför särskilt tillfälle att få träf
fa våra vänner. De kommo för att hälsa 
på oss. Det val' mycket av sorg och nöd 
vi fingo höra om men också mycket som 
vi fingo tacka Gud för. 

Carola Bergling. 
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En vandring på Sumatra. 

Ombord pä »Derfflinger» den 6 oktober 
var det någon som ropade: »Jag ser en Ö, 

land och skog». ' Alla rusade till relingen. 
Och tänk, där sågo vi verkligen en ö -
Sumatra. 

Genast vi kommo i land, företogo vi en 
lång promenad. Först gingo vi genom en 
vacker alle. Jag kan aldrig ' glömma, hur 
jag njöt av a tt gå pä den gröna marken. 
Man l ii r sig också att älska skog och blom
mor under en sjöresa. Ja, mer än förr. 

Då vi kommo ut på slättbygden, sågo vi 
en lång rad ldnesiska affärshus. Troligen 
bor det många kineser på denn a Ö. På 
avstånd kunde vi se en skara ungdomar 
spela fotboll. Barn, höns och apor sprungo 
i kapp på gator och gränder. Överallt var 
det liv och lust. 

Under det att vi fortsa tte vår vandring, 
träffade vi p å en infödd familj. De hade 
endast ett litet skjul, som de .bodde i. Den 
öppna gatan utgjorde både kök och mat
sal m. m. P å en stor sten brunno några 
stickor och modern höll just pä att koka 
ris. När den enkla måltiden var färdig
lagad, serverades den i små provisoriska 
skålar, gjorda av palmblad. Fadern gick 
omkring och vaktade höns, så att de inte 
skulle komma in pä grannens gård 
gatan. 

Då vi kommo till den efterlängtade sko· 
gen, s ~lgo vi en kulle med de . härligaste 
blommor. Just som jag var redo att 
springa dit, var det någon i sällskapet, som 
ropade mig tillbaka. Ormar låg överallt i 
busksnåren, och en vandring där var livs
farlig. 

Himlen ]'örjade mörkna och ett åslu"egn 
vai' i annalkande, vi m~lste därför .skynd
samt återvända. 

När jag nu tänker tillbaka på besöket 
på Sumatra, ser jag bilden av den omta-o 
lade familjen . Språket hindrade mig att 
tala m ed dem, men i blicken i deras ögon 
läste jag macedonierns rop: »Kom över 
och hjälp oss!» Pä bönens väg kunna vi 
nå Sumatras folie Vem vill gå den vägen? 

ThYl'a Lindgren. 
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"Långt mer." 

Hoyang den 7 mars 1932. 

»}:'IonolU, som förmår göra mer, ja, långt 
mer än allt vad vi bedja eller tänka, efter 
den kraft som är verksam i oss, honom 
tillhör äran.» EL 3: 20-21. 

För en tid sedan var det någon som sa
de till mig: »Då Gud säger lå ngt mer, så 
menar han också långt mer.» Efter det 
har jag gripit om detta löfte P~I ett nytt 
sätt, och hur ofta ha vi inte denna vinter 
här i Hoya ng få tt se Gud göra långt mer 
iin allt vad vi bedja eller tänka. Antingen 
det h ar varit möten här hemma på sta
tionen och i distriktet eller klasser och 
kurser för kvinnor och män, nog ha vi 
fått stå där och m ed förundran se Gud 
göra »långt mer». Vi äro inne i skördeti
der, och glädjen häröver fyller våra hjär
tan med oändlig tacksamhet. 

Vår dagliga bön är att Gud skall göra 
ett djupt verk i hjärtana, och h an svarar 
ocks~1 i detta avseende med att göra långt 
mer än vad vi bedja eller tänka. 

Dessa sista tre veckor ha vi haft en kurs 
för kvinnor. Det hal' varit dagar av själv
rannsakan och uppgörelse inför Herren. 
Guds Ande började tala till dem, innan vi 
ännu haft något möte med dem. Ja, en 
kvinna, som gå tt fyra mil för något ären
de här i staden och endast stannade en 
dag, kom på morgonen, dä hon skulle 
återvända hem, i sådan nöd över sin synd, 
att hon måste f å det bekän t och uppkla- ' 
rat, innan hon återvände. Innan vi ätit 
frukost, kom hon och bad om bönehj älp. 
Hemkommen äterstod ä nnu mycket att 
klara upp för henne. Bedjen för henne! 

Jag önskaJ', jag kunde berätta om hela 
skaran kvinnor, som varit samlad här. 
Endast några få vill jag omnämna. 

En ung änka från S'ichien-chen, en av 
våra utsta tioner, kom hit så jublande glad. 
över att få ett tillfälle att lära känna sin 
Frälsare bättre. Hon blev förra våren löst 
fr ån sin syndabörda, fri och lycklig. Alla 
i hemmet äro h edningar, och vi undrade, 
hur det skulle gå för henne. Men Gud har 
gjort ett stort verk i hennes hjärta . Un
der ett besök i hennes hem fingo vi den 
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stora glädjen se, att de andra familjemed 
lemmarna tagit ctt djupt intryck av hen
nes vandel, och de talade om för oss, hur 
förändrad hon blivit. »Hela hemmet har 
blivit förändrat», sade dc. »Förr var det 
bara ha t och gräl, men nu ha vi börja t 
älska och hjälpa varandra .» Alla i det 
hemmet äro n u sökar e, villiga a tt lära 
känna den Gud, som så kan förv ancIla ett 
människoliv, 

En annan församlingsmedlem fr;ln sam
ma plats möttes redan förs ta dagen häl' av 
Guds Ande, Som upplyste henne om synd. 
Där blev nöd och förnyelse . Hon har nu 
en enda önskan att få tjäna sin Mästare. 
Sitt hem kan hon ej lämna, men någon 
dag då och då vill hon gå ut till andra 
platser för att vittna om vad Jesus gjort 
för henne. Hon brinner av iver och flera 
gånger sa' hon: »0, alla dessa som aldrig 
ha hört! Jag måste göra det lilla jag kan.» 

Annu en kvinna vill jag omnämna. Hon 
hade aldrig hört evangelium förr, och inte 
är det mycket hon ä nnu förstår. Men hon 
vill av h ela sitt hjärta tro p å Jes lIs. För 
henne h ar denna tid varit en solskenstid. 
Hon har det mycket svårt i hemme t och 
i går l,väll fann jag henne gråtande. Hon 
ville inte resa hem. Kunde hon inte få 
stanna e tt par dagar till? Hon har en lic 
ten flicka med sig, vilken är fem år gam
mal men mer lik ett årsgammalt magert 
barn. Jag fann henne en dag gråtande och 
jämrande sig. Jag tog upp henne, men 
hade så när tappat henne av förskräckel
se. Hon hade på kroppen ett stort öppet 
sår från vilket var rann ut. Där låg hon 
på den vassa stråmattan så gott som na 
ken, utan förband, och kallt var det. Från 
den dagen har fröken Lundmark hela d en
na tid dagligen skött om det, och i dag, när 
hon r este hem, var såret alldeles läkt, och 
den lilla mycket bättre. Det är ett under 
och bara svar på bön. Det har gripit mo
derns hjärta. Så hoppas vi, att Gud snart 
skall låta ljuset gå upp också i hennes 
hjärta. Hon bor enuast ' /2 mil härifrån, 
och vi kunna kanske besöka h enne då och 
då, om vi hinna med det. Arbetet är så 
stort och vi så fä - skörden mycken, men 
arbetarna ffI. 
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En stor gtlva av Gud är v~ll-a tre bibel
kvinnol' här. Vi ha denna tid tillsammans 
kämpat i bönen för dessa kvinno!'. De äro 
sjäJavinnare alla tre. Hur vi prisa Glid 
för en sådan gåva! - »Se, jag vill göra 
något nytt; redan nu visar det sig; märken 
l det icke? Ja, jag skall göl'a en väg i 
öknen och strömmar i ödemarken.» .les. 
43: 19. 

Ida Söderberg. 

"En av Herrens utvalda." . 

Jag skulle gäl"l1a vilja berä tta litet om 
en gammal kvinna, en av Herrens utvalda, 
som just fått hembud. Det är ej alls n~l

got märkvärdigt; som jag har alt berätta 
om henne, men hon var en av Herrens 
juveler och dyrbar i hans ögon . 

Fru Uang var 74 ~Ir,då hon dog, och har 
varit med sedan nödåret 1925, då hon till 

. sal11mans med många andra fattiga kvin
nor kom till gudstjänsten för första gång
en , en söndag, på vårvintern. Fru Liu, 
som jag förut skrivit hem om och som iir 
ivrig att fånga fisk ar i frälsningsnoten, 
hade henne med sig. 

D å jag före mötet s tod på g[n'den och 
såg på skaran av de nödlidande männi
skor, som kommit med på gudstj ä nsten 
största delen för att få litet lekamlig hjälp 
- lade jag särskilt märke till .denna gamla 
gummas skrynkliga sorgsna ansikte och 
hcnnes vita hår. Strax därpå kom fru Liu 
och presenterade henne som en uppriktig 
sökare. . 

Denna kära kvinna har sedan den 
dagen, ej varit borta från gudstjänsterna. 
Men som hon var gammal och därtill ha
de dålig syn, så var det mycket svårt för 
henne att lära sig något. Hon var emel
lerlid så ivrig, så jag måste till vad pris 
som hels t försöka att lära h enne något. 
Då började jag lära henne bibelverser 
utantill. Hon hade e tt gott minne, och det 
gick bra för henne att lära utantill samt 
a tt behålla i minnet vad hon lärt. Snar" 
nog kunde hon läsa länga sånger utantill 
samt några små traktater. Hennes älsk
lingssång var: »Jesus älskar mig jag vet», 
o. 	 s. v. 

Det som var sårskiIt roligt med henne 
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yar, att hon gjorde allt vad hon lärde till 
sitt ege t, tillämpade allt Guds ord på sig 
själv. Jesn korsdöd och h ans dyrbara 
blod "ar ett s tändigt ämne till tack och 
lov för henne. Hon såg nu ej längre sorg
sen ut, utan var alltid glad. Det sa nna lju
set hade så småningom förskingrat mörk~ 
ret i hennes själ. 

En dag kom hon och ville aLt jag skulle 
bedja med henne . Hon sade: Mitt hjärta 
är så hårt och ont, jag är ständigt i delo 
med min sonhustru. Då jag efterfrågade 
orsaken därtill, sade hon: »Hon vill ej 
höra på mina ol'd, då jag förmanar henne 
att tro på Gud, och då blir jag förargad 
på henne, och detta känner jag är orätt, 
och jag vet ej vad jag skall göra med hen
ne,» Jag sade: »Du skall bedja Gud för 
henne, alt hon öppnar hennes hjärta för 
sanningen - och du skall ej mera bli ond 
p~~ h enne, ä ven om det ej går så fort som 
du önskal'.» - >da», sade hon, »jag skall 
göra som frun säger.» . 

V[\l'en ]926 ·blev hon döpt, och vi ha 
ingenting annat än gott att säga om hen
n e under dessa år som gått, Alltid fdmo
dig och glad. Hon saknades aldrig på 
bönemötena, j vilka hon också tog del. »0, 
HeITe Jesus,. se till ditt barn», brukade 
hon bedja, »r ena mig i blodet från alla 
mina sy nder. Ja, tack att jag har rening 
i blodet. O, Herre Jesus jag är ditt lilla 
barn.» 

I vin Ler har hon varit mycket klen en, 
lång tid, och vi fruktade, att hon kanske 
ej skulle gå igenom - men så l,ryade hon 
på Sig, och det var en stor glädje att få 
henne lllE:ci på mö:cna igen. :YlelI IIerren 
hade annorlunda bestäm t för fru Vang. 
Då· hon tillfrisknade fick hennes son sam
ma sjukdom som hon haft, (troligen t y
foid), och detta tog modem så Mrt att 
hon föll samman på en gång. 

På söndagen efter det han insjuknade 
"ar hon med på min klass. På måndags
morgonen fann jag henne sitta inne på 
gården ulanför det kvinnliga gästrummet 
och gräta. »Hur sLål' det till fru Dang? 
Varför gråter du, vad har hänt? Stig på 
in.» Väl inkommen i gästrummet började 
hon åter att bittert gråta, Genom snyft

ningarna stammade hon fram: »Min son 
är så rysligt sjuk, ocb huru skall det bli?» 
Jag tröstade henne med ·att Jesus visste 
I':ld och bad henne att ej längre gråta,. 
utan anbefalla sin son i Guds hand , Vi 
bådo tillsamma ns, och efter hon hade fått 
den hjälp hon behövde, vände hon tröstad 
om hem igen, Inom några dagar blev 
hennes son bättre. Men hon fick· i s tället 
å ter intaga sängen, och på påskmorgonen 
fick hon gå in i sin Herres glä dje, 

Vi skaffade kista ät henn e, och lJonbJev 
begraven på Missionens begravningsplats, 
d~l de själva ej ägde någo n jord, Hon fick 
en högLidlig begravning. Barnen från våra 
båda skoloT, gossar och flickor, inalles ett 
80-tal följde henne till kyrkogården , De 
samlades först alla i sorgehuset, där äldste 
Hai hade en kort gudstjänst och talade 
tröstande onl till de sörjande. Därpå 
sjöngs sCmgen: »Livet går så fort». Sedan 
bars kistan till graven och alla, barn och 
~lldre, omhing ett WO-tal, följde efter. 

Vid graven hölls en kort betraktelse och 
så ngen: »Himlen är mitt hem» sjöngs så 
vackert av de käl'a barnen. Sedan vigdes 
fru Vang till sitt sista vilorum, och var 
och en l,astade en h :Oll1d jord ned i graven 
p :'i kist::m enligt seden här. Efter åter en 

.sång och bön, vände den lilla skaran om 
hem. 

Nu står hennes plats i kapellet tom. Hon 
brukade sitta på främsta bänken tillsam
m ans med frn Liu och en annan fru Vang. 
De sutto alltidocb nickade bifall till pre
dikanten. Om det hände, att han fram
s tällde någon fr åga till församlingen, h a de 
de alltid någo t svar att giva. 

Anna Hahne , 

"En dörr till tro; - - - och många 
motståndare. 

Apg, 14: 27; 1 Kor. 16: 9. 

Det är inte ofta man får anledning att 
glädja sig åt misstag, som begåtts aven 
~jälv eller andra. Men det fick jag yerkligt 
göra, d " jag i mitten av dec. gjorde en 
rundresa tiII utstationerna i vårt västra 

.hona'ndistrikt. I e tt tidigare brev har jag 
ta lat om de oevangeliserade områdena i 
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v. Ho., och jag nämnde då särskilt den 
fem sv. mil breda bergsbygden öster om 
Shanchow, där vi ännu inte hade några 

'kristna. Här ha vi det glädjande missta
get! Som jag själv tidigare ej kunnat be
söka köpingen Tsaiyiian, där vi redan ha 
nngra kristna och många sökare och in
tresserade, sade jag, enligt kinesernas upp
gifter, att denna plats låg tre sv. mil sö
der om Shanchow. Men till min stora 
förvåning och glädje fann jag nu vid be
söket där, att Tsaiyiian ligger drygt två 
mil oslsydost om Shanchow eller mitt i 
hjärtat av den bergsbygd, som jag trott 
vara helt oberörd av evangelium. 

Tsaiyuan är en ganska livlig plats, mark
nadscentrum föl' en massa byar i de 
många dalsärikorna, som likt ekrarna i ett 
hjul förgrena sig åt alla håll omkring kö
pingen. Tsaiyiian betyder »grönsaksträd
gård», och namnet är träffande. överallt 
såg man vidsträckta fält med vitkål, mo
rötter och andra grönsaker. Höga, just 
då snöklädda, bergstoppar, stodo likt vakt
poster runt omkring den vackra platsen. 

Två dagar stannade jag hos de troende 
här. Innan det ännu blivit dager på sön
dagsmorgonen gick den gamle bonden 
Chao, en av förstlingskärvarna i T., över 
en halv mil bort till några avsides liggan
de byar för att påminna några nyblivna 
sökare om att det var söndag och därmed 
gudstjänst i köpingen. Och strax innan 
gudstjänsttiden kom han åter med en ska
ra, som jämte andra snart fyllde upp det 
lilla provjsoriska kapellet. Chao har tidi
gare haft förbindelser med katolikerna, 
men deras lära kunde ej tillfredsställa 

' hans själs längtan efter mera ljus och 
kunskap. Han älskar sin- bibel och är en 
ivrig bedjare. Gud göre den gamle man
nen till en människofiskare! 

Här i T. har själafienden ,redan gjort 
sitt bästa för att hindra Guds verk, men vi 
tro också detta skall vändas till »det bästa» 
för arbetet. Rom. 8: 28. En av de kristna, 
en ung änka, som t. o. m. gått ett år i 
kYinnoskolan i Yuncheng, kom för en tid 
sedan helt under inflytandet aven släk
ting, som ' var opierökare och ej hade det' 
bästa ryktet om sig i trakten. De ha se

dermera gift sig, vilket väckt anstöt av 
flera olika anledningar. Hon tycktes till 
en tid vara alldeles otillgänglig för de 
troendes råd och varningar, men nu har 
hon valmat upp över sitt fall och bett både 
församlingen och enskilda om förlåtelse. 
Hennes man håller nu på att bli avvand 
från sitt opiumbegär, och hennes bön och 
hopp är, a tt även han skall bli en ny män
niska. Bedjen med oss a tt så måtte ske, 
och att Tsaiyuan må bli en ljushärd i den 
vidsträckta mörka bergsbygden öster om 
Shanchow! 

lVlitt nästa besök gällde Huihsingchen, 
köpingen strax öster om Shanchow. I den 
förhyrda lokalen hade arbetet pågått ett 
pal" månader och åtskilliga hundra bibel
delaroch traktater hade spritts i köping
en och på landsbygden. Syftet var att 
detta skulle motsvara en tids tältarbete, 
ej att permanent öppna köpingen som pre
dikoplats. Tyvärr ,blev evangelisten svårt 
sjuk kort efter mitt besök, och sedan ha 
vi elels av brist på medel, och dels emedan 
den evangelist, som var där, efter sitt till
frisknande måst vikariera på en annan 
plats, ej sett oss i stånd att kunna åter
upptaga arbetet där. Vi veta dock, alt det 
Guds ord, som utsåtts, ej skall återvända 
fåfängt. .

Härnäst ställdes kosan till Wenhsiang, 
Vål' västligaste stad i Honan. Här hade 
jag aldrig varit förr. Nu var järnvägen 
så pass färdig, att konstruktionståg kunde 
ta sig fram, om ock under stor försik
tighet. Staden ligger, liksom Shanchow, 
alldeles på Gula flodens södra strand. Flo
den lär ha grävt sig in under stadsmuren 
på ett betänkligt sätt under den sista som
marens högvatten. 

En ovanligt lämplig plats hade våra 
evangelister lyckats få hyra här, och vår 
husvärd är en präktig och aktad man, som 
varit polischef i staden under tjugo års 
tid. Hela familjen är n~dan mycket på
verkad av evangelium, isynnerhet en tolv
årig gosse, som öppet i hemmet och i sko
lan bekänner sig vara en Jesu lärjunge. 
I-lans frimodighet synes delvis ha sin grund 
uti, att han i en dröm sett Jesus i . ski
nande vita kläder. Flera andra personer 
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ha låtit anteckna sig som sökare. Evange
listerna ha flitigt predikat på landsbygderi 
ocli sålt ovanligt många bibeldelar. Här ha 
många aldrig ens hört talas om kristen
domen. 

Vid detta mitt första besök i staden hade 
jag ej tid att besöka några av de styran
de, vilket man bör göra, när arbete upp
tages på en ny plats. Någon tid senare 
kom en av evangelisterna till Pinglu och 
sade, att nu . bleve det nog svårt att arbeta 
vidare i Wenhsiang, ty myndigheterna va
ra emot arbetet. Jag var ej hemma då och 
hade ej heller tid att åter resa till "V. 
förrän en månad senare. Den befarade 
oppositionen visade sig emellertid vara 
ofarlig. Vid mitt andra besök hälsade jag 
på både mandarinen och polischefen samt 
chefen för skolväsendet. De vara alla 
älskvärdheten själv. Inte ett ord sades 
emot v~lr verksamhet. Tvärtom vara de 
glada över att vi äntligen börjat arbeta 
också i deras stad. Polischefen kände gott 
till kristendomen, och han hade bara und
rat, om det var verkliga representanter 
för den, som kommit till hans stad, efter
som ingen anmält det, ty i så fall inne
bure det, att han hade skyldighet att be
skydda och hjälpa oss. Jag misstänkte, 
att chefen för stadens skolor hörde till 
den radikala antireligiösa typen, eftersom 
även han gjort förfrågningar om evange
listernas arbete, men så långt jag förstod 
var han en sansad och först åndig man. 
Under studietiden vid ett av Pekings uni
versitet hade han ofta kommit i beröring 
med kristna i olika ställningar. Han hade 
studerat esperanto en tid, och under vårt 
meningsutbyte om det språket komma vi 
in på frågan om bibeln och de många 
översättningarnas betydelse för folkupp
fostran i världen, vilket intresserade ho
nom mycket. Men jag fick ju också till
fälle att tala om bibeln som vittnesbördet 
om Guds outsägliga gåva till oss syndare. 
Senare har jag tillsänt honom ett ex. av 
Nya Testamentet på esperanto. Vänner, låt 
oss ej förtröttas i våra böner om att Guds 
ord må bli älskat och trott av många ock
så i Wenhsiang, den sista och enda staden 

på S. M. ILs fält, som förut ej haft någon 
»evangeliesal»! 

Under de senaste veckorna ha vi varit 
samlade till bibelkurser på fyra platser.. 
I år fingo evangelisterna i Lingpao och 
Chiiehchow hjälpas åt och ha kurserna 
själva på de nämnda stationerna. Själv · 
hann jag bara med Shanchow och Jui
cheng. Vid bibelkurserna de två senaste 
åren ha vi måst hjälpa deltagarna med li
tet mat, då de annars på grund av hungers
nöden ej kunnat komma med. I år skulle
de ej få n~lgon hjälp, och vi fruktade nog, 
att ej . så många skulle samlas som före
gående år, i all synnerhet som många ha· 
det tr[tngt ännu vad det allra nödvändi
gaste beträffar. Men de komma i lika 
stort antal som förut. Som alltid, då vi: 
få vara stilla några dagar omkring Guds 
ord, var det uppmuntrande och veder
kvickande även under dessa kurser. Jag 
önskade bara, att arbetsområdet vore 
mindre, så att vi oftare och mera syste
matiskt finge samlas till bibelstudium in
om församlingarna. Hungern är stor efter 
djupare insikter i ordet, och utan tvivel 
är hållandet av bibelkurser det mest 
fruktbringande och behövliga arbete, vi 
mis.sionärer kunna utföra. 

Under två timmar varje förmiddag hade
jag mina bibelförklaringar, och under två 

. timmar på eftermiddagen var det förhör· 
och samtal över förmiddagens ämnen. Det 
är inte tu talarn att vi alla ansåga efter
middagarna vara de mest givande. Ty vid 
dessa tillfällen visar det sig, hur svårt det 
är för många att »förstå vad de läsa)~ 

(Apg. 8: 30) och att bara från en dag till 
en annan minnas och kunna bygga på 
vad som då syntes dem så klart. Men hur 
lyste ej deras anleten upp, då någon ny 
dyrbar sanning gick upp för dem, eller 
då någon av dem genom en serie frågor 
och svar själv leddes att finna lösningen 
på en fråga! Det predikas oerhört mycket 
både av kineserna och av oss missionärer, 
men efter de erfarenheter man gör vid 
bibelkurser av detta slag undrar man, hur 
mycket de kristna - och så mycket mind
re sökarna - egentligen kunna fatta och 
beh~;lla av allt de höra, om de ej lärt sig 
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att begrunda, oeh tänka och bedja över 
det. Men för hednakristna är det också 
-en hel del annat, som är svårt att förstå, 
saker som vi i västerlandet knappast 
tänka på. Kristendomens begreppsvärld 
blir endast så småningom klar för dem. 

. Den enskildes språk och begrepp måste 
kristnas. överallt i bibeln möter honom 
ord och uttryck, som han· väl känner till, 
men det innehåll han lägger in i dem är 
ofta alldeles felaktigt. Innebörden av or
dc.t »samvete» t. ex., enligt Guds ord, är 
det ej många som förstå. Vid kursen i 
Juicheng frågade jag någon, vilka männi
$kor som ha samvete, och, tydligen för 
.att vara på den säkra sidan, svarade han: 
»Jesus». På min fråga om inte han själv 
hade något samvete svarade han blankt 
,nej. Denna erfarenhet har jag ofta gjort. 
Samvete heter på kinesiska »gott hjärta», 
'och det stämmer väl överens med flera av 
de gamla filosofernas lära, att människans 

. natur är god, då hon födes till denna 
världen. Det är ej lätt för en kines att i 
'ordet för samvete lägga in bibelns djupa 
betydelse. En annan gång, då jag frågade 
efter innebörden av orden »samla glödan7 
-de kol» på våra ovänners huvuden, fick 
jag till svar att det betydde att skada dem. 
Och dock: hur ofta få vi ej bevittna, att 
Guds gode Ande på ett förundedigt sätt 
talar till hjärtana och lyser upp de mest 
förmörkade sinnen till att fatta andliga 
verldigheter, i trots av a tt det teoretiska 
förståendet brister i så mycket. Ty att bli 
'och vara en sann Jesu lärjunge är en 
hjärtats och viljans sak mer än förstån
dets. Vore det ej så, skulle vi ej få se 
många resultat av vårt missionsarbete. 
.Men ä ven här i Kina gäller det ordet, att 
ej många av denna världens visa vilja 
taga emot Kristus. 

Då jag kom till Juicheng denna gång 
var det stor ängslan och oro bland de 
froende. En regelrätt hednisk förföljelse 
hade just utbru tit på en utstation. En av 
de histna hade blivit upphängd i ett träd 
{Jch offentligen piskad av byfogden, som 
upp,'iglat hela byns befolkning och sagt, 
att de ej skulle ge sig förrän kristendomen 
utrotats i hans by. Han skulle ta på sig 

allt ansvar fÖl' vad som gjordes till den· 
ändan, även om de skulle döda de kristna. 
Orsaken var, att de kristna i den stora 
byn vägrat att tillbedja avgudarna vid de 
stora allmänna fester, som hållits i sam
band med nyårsfirandet. Under hungers
nödsåren har avgudadyrkan förklarligt 
nog måst inskränkas till ett minimum, men 
i år ha vi överallt fått bevi ttna ett tydligt 
uppsving, som vi ej sett maken till p[l 

flera år. Tydligen blevo byamännen för
skräckta över att så många nu bekände sig 
vara kristna och diirmed äventyrade av
gudadyrkans fortbestånd, varför de sökte 
tvinga dem att deltaga i festligheterna 
till gudarnas ära .. Ty väl att märka gällde 
det denna gång inte vägran att betala av
gifterna till templen etc. - en sak som 
ju ständigt irriterar hedningarna - utan 
själva dyrkande t av byns gudar. AIdsten 
hade redan inlämnat en skrivelse till man
darinen och anmält saken, då jag kom, 
och även sagt, att vi sedan skulle besöka 
honom. Dag för dag kom bud om nya 
hotelser och olagligheter mot de troende 
från bybefolkningens sida, varför vi en 
dag besökte mandarinen och bådo honom 
upplysa byfogden om alt religionsfrihet 
rådde i landet. Mandarinen var förtretad 
över all byfogden v~gat ta lagen i sina 
egna händer och låtit piska en man, och 
han hade redan bett en länsman undersö
ka saken. Om några dagar kom också 
en proklamation ut, som påbjöd, alt reli
gionsfriheten skulle respekteras. Ingen 
finge tvingas att dyrka avgudarna. Och 
delta skulle gälla för hela Juichengs dom
saga, ej bara i den by, där förföljelsen ut-· 
brutit. Vi sade vid besöket hos mandari
nen uttryckligen ifrån, att vi ej ville ankla
ga någon för vad som skett utan begärde 
endast att få hålla våra gudstjänster i fred. 

En av de äldre kvinnliga församlings
medlemmarna i byn har blivit så upp
skrämd av förföljarna, att hon sedan dess 
ej ens vågat ta emot de kristna, som kom, 
mit för att besöka henne, och någon en
staka av sökarna har tVingats att deltaga 
i avgudadyrkan. De övriga ha visat stort 
mod och ståndaktighet, och säkert är, att 
förföljelsen varit orsak till många förbö
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ner och samhörighetskänslans stärkande 
de kristna emellan. 

Allteftersom hedendomen vaknar upp 
-över att den har en övermäktig fiende i 
kristendomen maste ju förföljelser Uppst~l 

här och var. De äro bara bevis på kristen
domens makt. Och sållningstider äro nöd
vändiga, nu som förr. I V ~lra böner för 
Kinas kristna är ,det nog behövligt, att vi 
bedja om ståndaktighet och bekännarmod 
för deras räkning, så att de ej mena, att 
därmed något förunderligt vederfares dem, 
om de i framtiden mer än nu få »dela 
Kr)~ti lidanden». 

Johannes I1spberg . 

Från Honanfu. 
(Utdrag- ur pri \' utbrcv.) 

I-IonanIu den 14 mars 1932. 

Hä r i det gamla Loyang* har det varit 
ganska livligt den senas,te tiden, och det 
har vnrit en intressant upplevelse att få 
vara med om att få se staclen på nytt ef
tcr tusen ~lr bli upphöjd till rang, hedel' 
och värdighet av rikets huvudstad! Det 
~ir nu över en månad, vi fått sola oss i 
glansen, men hur länge det varar, vet visst 
ingen bes tämt. Nanking har ju ej ännu 
övergivits som officiell huvudstad, och det 
är väl l,anske bara en tidsfdga, när Lo
yang blir »en helt vanlig stad» igen. Men 
fÖl' när\'arande h a vi regeringens ledamö
ter här, och de göra sitt bäs ta att sköta 
regeringsapparaten i de trånga lokaler, 
,som stå till buds. 

Det talfls om s tora planer på att utvid
ga och modernisera staden, men det är 
väl ovisst, om de kunna offra större sum
mor på de ganska högtflygande planerna, 
som nog varit tal om. Under 'de gångna 
.åren ha ju så många offentliga byggnader 
fördärvats och s tora tempel ha rivits i 
reformivern, 5[1 att det skulle nog kosta 
rätt mycket att bara återuppbygga det 
som fördäl'Vats. Det har bland annat talats 
om att bredda a lJa de fyra huvudgatorna 
för att giva rum åt den enormt ökade bil
trafiken, som har svårt att få utrymme 

* Elt annat namn på ,sLiden Honan!\(. 

de även under normala förh ållanden Stl 
livligt trafikerade gatorna. Om denna 
plan verkställes, så skulle det bland annat 
komma att medföra rivandet av vårt gatu
kapell på nOlTa gatan. Vi äro nog själviska 
att önska att det ej måtte ske, och många 
stackare, som skulle bli husvilla , dela nog 
våra önskningar. f~l se, vad framtiden 
bär i silt sköte för oss och det arma fol
ket. För deras skull må man i sanning 
hoppas att förh[tllandena i landet måtte 
snart ordna sig och att det bleve fred och 
ro. Man märker mer och mer hur stäm
ningen fr tll1 a tt blott vara bitter mot grann
landet i öster , för dess övergrepp också 
får ett drag av blygsel över att landet skall 
vara så söndrat inom sig självt, att de 
just P~I grund därav lida nederlag trots 
de 2,000,000 solda ler, som landet sl,all äga. 

Vad för övrigt vår verksamhet angår, så 
ha ej några rubbningar behövt äga rum, 
eftel' vad som skett häl'. De för sta dagar
na i febr., d ~l de olika regeringsdeparte
menten börja strömma in, hadc vi nllgra 
a rbetsamma dagar. Det gällde att taga 
emot ' alla de, som ville bo p å väl' gård. 
Det var ej blott soldater, som sökte tränga 
sig in, från själva utrikesdepartementet 
l;ommo de upprepade gånger och begärde 
att få inrätta sig P~l vår kapellgård. Det 
var ingen lätt sak att Ileka alla, som kom
mo. Men då de förstodo alt deras inkvar
tering skulle betyda elt avgjort hinder i 
vårt arbete, så voro dc dock vänliga nog 
att böja sig för det skälet. för närvarande 
ha vi gosskolan inrymd i l,apellgården, 
delta dels för att därigenom hålla inkräk
tare borta, men mest därför att vi ingen 
annan lokal ha . 

Vi hade börjat sätta i ordning en lokal, 
där flickskolan förr var belägen, för att 
använda den och efter sj u sorger och åtta 
bekymmer hade jag lyckats få bort en del 
familjer som slagit sig ned där. Så en 
söndag förmiddag, då arbetarna voro där
ifr~ll1, passade soldater på att inkvartera 
sig där, och dem ha vi ej ännu blivit kvitt. 
Detta var före regeringens hitflyttning, 
och då vi kunde p ~,peka , att vi redan fått 
uppgiva en lokal, avsedd för gosskolans 
räkning, och att vi nu ej hade någon an
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nan plats för den än kapellgården, om den 
skulle fortsätta, så kunde de ej gärna 
tränga sig på. Det var dock mera än vi 
vågat hoppats, att de böjde sig för det 
skälet, ty de flest a skolor fingo lov att 
upplösas för a tt ställa sina lokaler till re
geringens förfogande, och när vår skola 
dessutom inte är inregis trerad och missio
nens skolfråga så pass ömtålig, så ser jag 
det blott som Guds nåd och beskydd att 
allt avlöpt så väl hitintill s. 

Både goss- och kvinnoskolorna ha på
gått som vanligt, och a ntale t elever i goss
skolan är större än föreg ående termin. 
Fastän vi blott ha religionsskola efter vår 
missions nya typ, så ha till och med en hel 
del icke kristna velat sända sina barn till 
oss. Häromdagen kom en aV regeringens 
medlemmar och begärde få sända sina 
b ~lda gossar till oss. Då vi förklarade för 
honom, a tt vi ej hade någon »riktig» sko
la, så svarade han, att han sjä lv var kris
ten, och ville hellre sä nda sina barn till 
oss än till någon annan .plats. Då vi för
stodo, att han menade allvar, voro vi villi
ga att bereda plats i skolan, fastän det 
förut var så många vi gärna kunna taga 
in. Under hand h a vi också lärt känna en 
del kristna bland regeringens medlemmar, 
och de ha alla varit mycket vänliga mot 
oss. Detsamma kan också sägas om fol
ket i allmänhet. Vi ha öppna dörrar för 
att förkunna evangelium, och vi känna vik
ten av att bruka varje tillfäll e, som ännu 
erbj ud es oss. Och vi äro så tacksamma att 
f,i va r a ihågkomna i förbön. 

Den 29 mars vänta vi Bloms hit. Han 
har lovat hjälpa till på vårt stormöte, som 
Milles samma vecka. Tältet har varit upp
satt en tid i trakten av Hanchengchen. 
I försam1ingen skiftar det i ljus och mör
ker, men Herrens verk går ·fram under 
allt. Vad vi behöva, är m ånga av Gud 
s~inda nya infödda medarbetare. Personer
na finnas nog, om linds Ande blott får 
sldckliggöra dem. 

No/h. Engbäck. 

L A N D. 10 maj 1932 

"Från min resa till Kina." 
Kära svenska barn! 

Sista söndagen, jag var hemma i Sve
rige, var ett stort möte anordnat i Stock
holm för de missionärer, som skulle resa 
u t till Kina. 

Under detta möte såg jag en flicka, som · 
sa tt med hopknäpp ta händer, tys t och 
stilla, och hörde på a llt, som berättades 
om missionen. Då tänkte jag, att del finns 
säkert många svenska barn, som älska 
missionen. .Jag har därför tänkt skriva 
ett brev till er och berätta något från min 
resa till Kina . 

Tror ni nu, att ni ska få höra något rik
tigt spännande, så ska jag bara säga er, 
att ni miss lar er grundligt. I den staden, 
där jag nu bor, finns inga vilda djur. Ej 
heller har jag träffat på några rövare än
nu, sä jag kan inte berätta n:lgon rövare
historia. Denna gången fä ni alltså nöja 
el' med att jag berä ttar om fyra barn, som 
blevo mina käraste reskamrater under r e
san till Kina. 

I höstas, när ni började skolan , dä for 
jag ut till Kina. Kan ni tänka er, att det 
tog omkring sex veckors tid att komma 
hit. Först åkte jag Ulg till Genua. »Var 
ligger Genua ?)) frågar kanske n~lgon liten 
gosse eller flicka. .Ja, vet ni, det är he
stämt bäst, att stora syster eller bror tar 
fram kartan och visar er de platser, jag 
besökte. Nu vet ni alltså, var Genua lig
ger. Och så fortsätta vi vidare. Vid kajen 
i Genua låg en väldigt stor båt, som jag 
följd e med. Och den båten var bra myc
ket stÖlTe än de båtar, som ni ser i Stock
holms skäl:gård, på Vättern eller I-Iol'lla
van och Storavan. 

Just, som jag gick ombord på båten, 
mötte jag tre flickor och en gosse. De va
ra så lika varandra, a tt jag genast förs tod, 
3tt de voro syskon. När jag funnit min 
hytt och gjort mig hemmastadd där samt 

. hälsat på några tyskar, jag kände, gick jag 
upp på däck. Gissa, vilka jag tr ~\ffade där 
uppe? Jo, ju st de fyra syskonen. Och ni 
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m å tro, att jag blev glad, när jag hörde 
dem tala engelska. Jag hade gått och gru
vat mig för, att de skulle tal a något språk, 
som jag inte förstod, ty då hade vi förbli
vit främlingar fÖl' varandra. 

Gossen hette Jose och var hela tio ål' 
gammal. Jose h ade stora, bruna ögon, 
svart hår och säg frisk och stark ut. Ar
cila var en fört j usande rar flicka. Hon be
rättade, att hon var stora syster och nyss 
fyllda åtta år. Även hon var mörkögd och 
hade ett rött band i sitt svarta hår. Små
syskonen, Solita och Carmen, voro litet 
blyga och stodo först på avstånd och tit
tade på mig, men snart komma de fram 
till mig, och vi blev genast goda v~inner. 
Solita var fem år, men kunde både läsa 
och sjunga. Systern, som hette Carmen, 
var endast fyra är, och hon tyckte mycket 
-om karameller. Både Solita och Carmen 
hade röda klänningar och var sin docka. 

Jose berättade för mig, att de nu kom
mo från Spanien, där de hade sin farfar 
och farmor, som de hade besökt. Sitt hem 
hade de i Manilla. Och Carmen sa, att 
deras pappa längtade mycket efter dem. 
Sin mamma hade de med på båten , ty an
nars hade det nog varit svårt att resa så 
lång väg. Liksom svenska barn tycker om 
att leka, så gjorde även Jose, Arcila, So
lita och Carmen. 

På kvällarna, när det blev mörkt, lekte 
vi »kurra gömma» och om dagarna ring
kastning. En dag kostade Jose sin ring så 
högt, a tt den föll i havet, men vi voro just 
då i Indien, och där köpte farbror kapte
nen en ny ring åt honom. A, så roligt vi 
hade! Allra roligast var det visst, när vi 
sutto tillsammans på en soffa p å däck och 
berättade sagor för varann. De berättade 
även om sitt hem i Manilla och sina lek
kamrater där. Jose ville veta, om det 
fanns björnar i Sverige, och jag talade då 
-om för honom, att jag sett björnar i Lapp
land. Arcila och Solita frågade om de 
svenska flickorna kunde sjunga, och ni få 
själva gissa, vilket svar de fick. 

En afton frågade jag Jose, om han bru
kade läsa sin aftonbön, och han svarade, 
att det hade han gjort i flera år. Även 
t1ickorna brukade bedja till Gud varje 
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kväll, och ni skulle h a sett deras iver, näl' 
jag frågade, vem SOIU lärt dem bedja. 
»Mormor, mormon>, ropade de i korus. 
»Ron älskar Gud, men det gör inte pappa 
och mamma.» Jag undrade då, om inte 
Jose och Areila, som gått i skolan, fått 
lära sig bedja även där. »Nej», sa Jose, »i 
Manilla är det förbjudet att läsa kristen
dom i skolorna, men mormor lär oss i 
stället. Tycker inte ni som jag, att det är 
väldigt synd om alla barn i Manilla?» 

Om kvällarna läste jag aftonbön med 
Jose, Areila, Solita och Carmen. Ibland 
fingo de var sin karamell, men då skulle 
ni ha sett Carmens ögon. De lyste som 
stjärnor. 

En söndag h ade vi söndagsskola. Vill 
ni veta, vad vi lärde oss? Det var en bi
belvers, som ni nog alla kan: »Herren är 
min herde, mig skall intet fattas. » Så fick 
de höra en berättelse om en liten fattig, 
sjuk flicka, som alltid l,wnde vara glad, 
därför att hon älskade Jesus. Bibelversen, 
de lärt sig, läste de sedan varje kväll för 
att ej glömma den. Och Arcila sa', att när 
hon kom hem till mormor, skulle hon 
lära henne den versen, men jag tror nog, 
a tt mormor i Manilla kunde elen förut. 

Som ni nu förstår, blev dessa fyra sys
kon och jag mycket goda vänner under 
resan, Därför blev det så gränslöst svårt 
att skiljas, när vi kom till Manilla. När 
de hade lämnat båten och stod på kajen 
och vinkade, sa' Carmen: »Var inte led
sen, jag ska inte glömma bibelversen.» 

Som ni redan vet, har jag inte varit här 
så länge och har därför ej hunnit se myc
ket av Kina. 

Kanske ni till sist vill höra något om 
den staden, där jag bor? Gatorna äro 
mycket smala, somliga ej fullt en meter 
breda. När det regnar, stannar vattnet 
kvar på gatan, ty något avlopp finns ej. 
Här finns inte bilar eller spärvagnar att 
anlita, när det regnar, utan man får plaska 
och gå i vattenpussarna så gott man kan. . 

De ±1esta barn här är mycket smutsiga, 
men .det är nog. inte så lätt att vara ren 
heller, när de måste använda gatan som 
lekplats. 

De springa så i vatten och all den 
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smuts, som finns på gatan och likna där
för »Svarte Petter». 

Jag träffar dock ibland barn, som är 
slä tkammade, nytvättade och ordentligl 
klädda. De barnen är på väg till skolan. 
Liksom i Sverige. duger det inte heller här 
att komma smutsiga till skolan . Men de 
flesta barn går inte i sko la, och därför 
möter jag inte många av den sorten. 

Det här blev ett väldigt långt brev, men 
innan jag slutar, maste jag ändock få be
rätta en sak till. 

Strax efter det jag kommit till Kina i 
höstas var jag en dag in i ett hedniskt 
tempel. Där hade de en fruktansvärt ful 
avgud. Det val' en gubbe, som s[lg ut som 
en jätte med stora, hemska ögon. Gossa.· 
och flickor kommo och buga de sig flera 
gånger framför honom. Så offrade de se
dan åt den stumme, fule avguden . Kanske 
många oIIrade sin sista slant, därför att 
de trodde, att <OJ"guden skulle kunna hjälpa 
dem och bli r'ikligt snäll emot dem. Jag 
kan inte säga, hur ledsen detta gjol'de mig. 
Stackars alla hednabarn, som inte vet, att 
det finns en Jesus, som älskar dem, och 
som längtar efter, att alla barn ska kom
ma till honom. 

Alli'a sist vill jag nu lägga er någonting 
på hjärtat. När ni beder er aftonbön ~ 
bed då för Jose, Areila , Solita och Carmen. 
Bed även för barnen i Kina, och att Gud 
sänder många missionärer hit, så att ock
så barnen här kunna få höra talas om Je
sus, den store barnavännen. 

En hjärtlig hälsn ing till er a lla! 

Er tillgivna 
Thyra Lindgren. 

Varför? 
En troende kvinna bar ett tungt kors. 

Hennes liv var fullt av lidande. Hon för
stod ej varför. Bittida och sent tiggde 
hon Gud om att taga lidandet från henne. 
Men inga ' böner hjälpte. Korset blev icke 
borttaget. Hon var nära att förtvivla. 
Varför hörde icke Gud hennes rop? 

Så hade hon en natt en underlig dröm. 

Trött av att bära sitt tunga kors stod 
hon och .;>åg in i 'lyckolandet, där alla 
lwrs äro borta, där varje »varföl'» får 
sin lösning. Så glada de voro, alla som 
yorodär! Hon ville srl gärna yara med 
bland dem. Men hur skulle hon komma 
över till lyckolandet? En älv stängde för 
henne vägen. Kunde hon kanske yada 
över? 'Nej, tyvärr icke. Alven val' för 
djup. Och ta ett språng övcr kunde hon 
icke heller, ty älven var för bred. 

Bedrövad stod hon där och längtade 
att komma över. D~I var det, som om en 
röst: sagt: försök l,orset! Nu har du bu 
rit kOI'set sä länge. Låt nu korset bära 
dig! Hon försökte. Tänk, korset passade! 
Det var varken för långt eller för kort 
men just lagom, s~ att hon på detsamma 
tryggt kunde g{\ över. När hon stod P,l 
den andra sidan, glömde hon korsets 
börda. :,,[en nu förstod hon vad korset 
hade varit för henne. Hur jublande glad 
var hon icke över att vara framme i lju
sels ev.iga rike! 

S;j vaknade hon. I-lon bad aldrig mcr 
om alt bli kvitt korset. Nu förstod hon 
lidandets »varför». 

Du prövade; troende själ: ocksä dn 
sl,all en gång få lösning på ditt kors' 
gåta. 

(Ur Sanningsvittnet.) L. Ej. 

Ett nytt blomster i Guds rike. 
Harriet Beecker Stowe, författarinnan 

till den så kända boken "Onkel Toms 
stuga», var doller till en troende präst. 

När hon var fjorton är gammal , predi
kade hennes far en söndag om .Jesus S[I' 

som elen trofaste vännen. Denna predikan 
förde Harriet till ett avgörande beslut. 
Hon ville tillhöra Jesus. »0, vad just jag 
behöver en sådan vän!» tänkte hon för 
sig själv. »Ja, jag vill lita pa honom i 
allt!» Hela hennes varelse lyste av gläd
je, och när hon lämnade kyrkan för alt 
gå hem, tycktes det henne, som om själ
Va naturen höll anden för att lyssna till 
de himmelska tonerna. Så snart hennes 
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far kommi t hem, skymlade hon in i hans nande det glöda nd e solskenet över et t 
rum, kastade sig i h ans fa mn och ut landsl,ap.» 
brast: ))Jag har g ivit mift; hjärta ål Jesus, )).'11' del så?)) sade han sal, ta och höll 
oclt han ltar tag it emot mig." mig s till a tryckt mot si tt bröst, m edan 

»J ag sl,all aldrig glömma", sl(ri ver hon jag j,ände varma t å ral' falla ned på mitt 

vid senare å l', "uttrycket i min fars an huvud, ))då ltal' i dag ell nytt blomster 
blomsU'al i Guds rike .))sikte, när h an såg ned i mina allvarliga 


barnaögo n. De t var så l juvt, så milt, lik- (Ur Sanningsvittnet.) 
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Grebo mfg, t ill Nath. Engbäcks un · 

dcrhå ll 
K. E. , G:la Uppsa la , »ett litet t esta· 

.mcllte» 

5 : _. 
G9: 20 
1:;: 

175 : 

200: -

699. 

701. 
702. 

703. 
704. 
705. 
706. 

E. O., Hamburg, »Ett tackoffer åt 
HerrclI » 1,000: -

A. (J. 50: _ 
R. K , Vcbomal'k, »ett litet tackof· 

fel' », t ill TbYl'a Lindgrens underh. 
Hejde Kyrkl. syfören. 
D:o sparbössemedel 
G. L., offerku vert, gm H. D., Hova 
C. R ., »med anl. aven väns m inne 

10: -
25 : 
15: 2"J· " 
13: -

fi61. 
fiG2 . 
GG6. 

. 6G7. 

Ps. 146: 5, 6 
»14 Jncu's » 
rr. J ., Eslöv 
A. o. M. L ., » i st. föl' en blomma vid 

A. Sanfrid Anderssons b ål'» 

15: -
10 : 
10: -

5: -

707. 

709. 
710. 

25/3» , gm d:o 
H . B., i st . fÖ,. blommor v id N. Berg· 

stens bål' 
K. E., gm :M. S., Visby 
G. W., ViiStCl'ås 

15 : . 

;'): -
;;0: -
~O: 

668. 

GGn. 
G70. 
G71. 
(j72. 
G75. 

(j7G. 
G77. 
G78. 
679. 

K iunkretsen Gbg, t in Berta Fl od· 
bergs underh . 

D:o, Uppsala 
D:o, sparbössa, d:o 
G. B .. Sthlm 
»1 rrim. ~ : 4~) 

»D"n 11 april 1830. Kärleken upphör
aldrig» 

G. K. , Björköby 
H. F., Uttersjöbäckcn 

K inakretsen, Lund 
»Tacksamhc tsgärd på GO·årsdagen», 

gm M. 0., In nerv ik 

4~0: 
5: -

19: 23 
l ,: 
GO: -

20: -
25: -
10: -
25: -

60 : -

711. 

712. 

714. 
715. 

7lG. 
717. 
718. 
719. 
720. 

Missionsvänner i Yugsjö o . Ahus· 
k~il"l' , gm N. E. 

J. o. Ni. VO II M. , StlJlItI, i st. för 
blommor vid f riherrinnan 'Mm'i il 
d 'Alb edyhlls, Sthlm, bår 

»Onämnd, et t Iilet taeJwffer» 
Ur K . J '., Sl{ylsn it6, sparb . gm R. A., 

R evsund 
K inakretsen, Gbg, r esebid rag
Koll. i UlIc ne 
D:o F Ol'sbem 
D:o i Wiirsås 
D:o i G I' <lvafors 

25 : -. 

10 : . 
5: _ 

3 65 
40 
30 20· 
14 31 
8 86. 

16 75. 
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'72I. Varoja mfg, 	 resebidrag 5: 50 
722. 	 Ull en e mig, till O. o' G. Cadens un

derbåll 10:
723. Älgarås mfg, till d:o 25: 
'724. 1\'1. K., Mariestad 10: 
'726. G. C., Siivsjö 10: 
728. Kinafören. »Hoppet», Helsingfors 329: 93 
729. 	 L. M., Arbolma, gm G. S., Väddö

baekfl. 20: 
730. Rösa mfg 10: 
73I. »Fil. 4: 67» till C. Bloms underb. 100 : 
732. »Ebr . 4': 16» till R. Andersons d:o 100: 
734. A. H., överhörnäs 	 2: 75 
735. Visby Femöresfören. 3G: 
736. 	 E. v. F ., Stblm, till 'l'byra Lind

grens underb. 20: 
737. lII. R., Växjö 	 40: 
738. A. B., Västeds 100: 
'i39. Koll. p.l. K. F. U. 'M" FiJJspång. 23

26 april 35: 15 
'740. D:o i GrytgöJs missionsbus 27/4 16: 41 

Kr. 29,786: 41 

S. M. K:s pensionsfoud. 
708. »Es. 26: b 7: 
'733. »2 Moseb. 35: 5» 5u: 

Kr. 57:

Särskilda ändamål. 
" 637. A. O., Växjö, till .Judith Hultqvist, 

at t anv. efter gottf. 40: 
638. 	 M. 111., Gärds ta, till H an na Wang,

föl' d :0. gm M, L. 7: 50 
639. D:o till .f:Iilma l'jäder för d:o gm d:o 7: 50 
MO, A. G., Saltsjöbaden, till M, Ringberg

för verksamheten 70: 
G52, K. o . . J . B" Sthlm, till evang, un

derb. i Cbiebcbow 300: 
G63. »Ps. 146: 5, G» , till Maria Pettersson, 

a tt anv. en!. överensk, 20 : 
-661 . L. M. F., till bibelkvinnan Klara 

Ni's underh . 240: 
665. 	 »Svensk kvinna», t ill Ida Ringberg, 


att anv. för någon kineskvinnas 

uppmuntran 	 30: 

673. 	 »1 Tim. 2: b, till W. Bcrgling, a tt 
"nv. efter gottr. 50 : 

674. R. J., till N. o. O. Styrelius, för d:o 50:
695. 	 Barnen i Falu Kyrkl. söndagsskola, 

till Maria P ettersson för Shao Si
lings underh. 50: 

700. 	 M. H., Sollebrunn, till J. Hultqvist, 
, att an v. efter "'ottf. 25: 

713. Skärstads Norra 'h·iföl'snml., till 
cvang. underb. 	 200: 

725. 	 »Mormors minue», till verks. i 
Pucllow 35: 

727. 	 M. L., Hälsingfors, till Hilma Tjä
der, att anv. ~fter gott!, 10: 

741. 	 A. P., Klintemåla, till Maria Pet
tersson för d : O 10 : 

Kr. 1,145:

Allmänna missionsl1lcdel 29,786: .n 
S. M. K:s pensioJlsfond 57:
Särskilda ändamål 1,145:

SUl1lma und. april 	månad 1932: Kr. 30,988: 41 

M ed v armt tack ti.ll varje givare! 

».A.ldl'ig har n;jgot öga. sett en nnnan Gud än 
dig band la så mot dem som vänta eftet· honom.» 

E s. 64 : 4. 
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A.NSVARIG UTGIVARE: E. FOLKE. 

"DÄR JAG ÄR, DÄR SKOLEN OCKI VARA."o\Io 
Joh, 17: 24-2 5. 

Vi ha under några söndagar stan
nat inför Jesu översteprästliga förbön, 

den bön Jesus bad för sina lärjungar, 

när han stod redo att gå till sitt för

soningslidande. I den bönen inneslöt 

Jesus allt, som låg honom på hjärtat 
för 'sina lärjungar under alla tider. 

»Icke för dessa allenast beder jag», 

säger Jesus, »utan ock för dem som 

genom deras ord komma till. tro på 

mig. » Så äro även vi inneslutna i den 

bönen, vi som äro samlade till guds

tjänst här i dag. Är det ej något för

underligt stort, att Jesus i denna bön 

tänker på oss? Han står inför Guds 

åsyn, och han beder för oss. Det är 

din nöd han känner, det är dina be

hov, som han lägger fram för sin fa

.. Anteckningar fränen predikan av pastor 
J o h a n H a g n e r , hållen i Betesdo.kyrko.n, 
Stockholm, vid S. M. 1\::5 iirsh(jgtid den 5 
maj 1932. 

der. Det är ditt eviga väl, som är 
ämne för hans bön. 

Vi ha så lätt att glömma den tjänst, 
som han ännu i dag utför för oss. Vi 
ha stått inför korset på Golgata, vi ha 
stått inför den öppnade graven. Vi ha 
påmints om Jesu himmelsfärd. Men 
då är 'det som om en slöja drages för; 
Jesus är i himmelen och vi på jorden. 
Vi glömma, att han gått in i himme
len för att bedja för oss. 

Den bönepunkt som vi . i denna 
stund skulle samla våra tankar om
kring står i vers 24. »F<;lder, jag vill 
att där jag är, där skola ock de som 
du har givit mig vara med mig, så 
att de få se min härlighet, som du har 
givit mig, ty du har älskat mig före 
världens begynnelse.» 

J ag är säker på, att det blir ro i fräl
sarehjärtat, när han får de sina hem 
till den härlighet, som han hade hos 
Gud, .förrän världen var till. Vad 'har 
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han ej gjort för oss skröpliga varelser 
för att vi skulle kunna komma hem. 

Egentligen är det syftemålet med hela 

frälsaregärningen från vaggan till 

graven. Vad på Jesus ankommer skall 

du ej sa·knas i himmelen. Ingen kan 

förebrå honom om din plats en dag 

står tom. Tänk dig in i, min vän, vad 
det kostade honom att lämna kerubers 

och serafers tillbedjan och lovsång och 

träda ned i en mörk värld. Det offret 

gjorde han. Han avstod från att vara 

hos Gud, från kerubers och serafers 

tillbedjan samt blev ett med detta 

släkte så att han ej ens blev frestel

serna undantagen. Sådan var den kär

lek, som drev honom, att han utblot

tade sig och antog en tjänares skepelse, 

samt lät sig dödas på korset. Nu sit

ter han på Faderns högra 'Sida såsom 
den förbedjande översteprästen. Han 

beder : »Fader, jag vill att där jag är, 

där skola ock de som du har givit mig 

vara med mig, så att de få se min 
härJighet. » Vilken tyngd ligger ej i 
den ,bönen, när den översteprästen 

framsäger den. Och huru glad måste 
ej Jesu'S vara för bönhörelse, för var
enda själ, som träder in i himmelen. 

Då jag kom hem igen efter att ha 
svävat mellan liv och död i Afrika och 
den första morgonen vaknade hemma 
hos mor, satt hon bredvid sängen, tog 
min hand, såg på mig och sade: »Så 
har jag dig då äntligen hemma. » 
Något liknande tror jag Herren Jesus 
skall känna på evighetens morgon. 
»Så har jag dig då äntligen hemma. » 
Då har han kämpat den sista striden 
för oss. Då har han bett den sista 
bönen för vår räddning. Då äro vi för 
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evigt utom räckhåll för satans ankla
gelser. Då äro sorgerna ·slut. 

Vi stå i detta sammanhang inför nåc 

got ~ycket underbart: Tänk dig, min 
vän: så älskar Jesus den värld, som 
han dött för, att han så att säga vågar 

risken av att låta lärjungarna vara 
kvar härnere för att därigenom söka 
rädda vad som räddas kan. Han måste 
liksom avstå från glädjen och trygg
heten av att ha dem hos sig för att de 
skola vara kvar här nere och rädda 
vad räddas kan. 

Då en dag Gud tar sina heliga bort 

från jorden, stunda svåra tider. Då 
bryta antikristliga makter fram och 
svepa fram över den värld , där hans 
heliga ej längre utgöra hinder för 
mörkrets andernakter. Om världen 
ändå visste vad Jesus skröpliga vän
ner betyda i detta hänseende! 

Men låt oss en liten stund till sist 
stanna inför vad det innebär att få 
vara när Herren. Väl är det till största 
delen fördolt, men vad vi veta har 
dock förmått locka fram sådana toner 
från de heligas hjärtan att dess. like 
icke finnes. Finn's det t . ex. något om
råde, där den andliga ' sången är så 
rik, så upplyftande, så inspirerad som 
när det gäller de himmelska tingen. 

En sak står för mig underbarare än 
allt annat, och det är vad Johannes 
säger, att vi skola bliva Jesus lika, ty 
vi skola få se honom såsom han är. 

J ag tror, att detta löfte är det under
baraste, det som funnit den djupas te 
genklangen i våra hjärtan. 

Tänk att få vara Jesus lik, utan 
varje skymt av synd, livets bittra kalk. 
Säg, är det något i ditt liv, som är 
bittrare än det, att du ej kan vara så 
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reri, obefläckad och fri, som du önska
de vara. "Jag ville vara så ren, så 
ren som daggens droppe i solens 
sken." Det ville jag, och ju närmare 
jag kommer Kristus i trons gemen
skap, ju mer koncentrerar sig smärtan. 
i troslivet i att icke kunna vara såsom 
Jesus. Men vi skola en dag bliva ho
nom lika. Och det skall ske, d ~ vi 
kunna se honom såsom han är, ej så
som i en spegel på ett dunkelt sätt. 
Det fullkomliga kan ej nås inom tidens 

gränser, utan först då vi se honom an
sikte mot ansikte. Varje spår av syn
dafallet är då fullständigt utplånat. 
Paulus skriver härom, att Herren skall 
förhärligas, visa sig underbar i alla 
dem soni hava kommit till tro. Resul
tatet av Kristi gärning för oss och i 
oss skall göra oss honom lika. 

Vänner, tänk om det finge riktigt. 
avslöjas för oss, hur små skulle ej då 
tingen på jorden bli, hur skulle vi ej 
ställa oss helt till Guds förfogande. 
Låt det ske, Herre Jesus, och giv att 
den bön som du bad inför din Fader 
måtte få förverkligas på envar av oss, 
så att vi en dag stå med i den skara, 
som ser dig ansikte mot ansikte! 
Amen. 

Hemkomna missionärer. 
Fröken Maria Nylin anlände den 12 den

lies till Sverige efter en god resa. Vi 
hälsa henne varmt välkommen och till
önska henne rik välsignelse. 

Fröken Ber:n Flodberg, som rest i ·frö
ken Nylins sällskap fr~n Kina, hade fort
salt med båten till Hamburg, under det 
att fröken Nylin från Genua företa-git 
hemresan per tåg, varför fröken Flodberg 
först den 21 maj ankom till Sverige. Aven 
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till henne ullalas eH varmt väJlwmmen 
och en innerlig tillönskan om Guds rika 
välsignelse. 

Familienytt. 
Fr~n missionärsparet Ingrid och Johan

nes flspberg har ing[ltt meddelande om alt 
de den 30 sisLlidne april fingo en son, 
Erik Ingvar. Vi gratulera samt tillönska 
lycka och välsignelse. 

Missionärsavskiljning i Jönköping. 

Missionärskandida ten ~Ike Haglund kom
mer v. G. att elen 29 dennes avskiljas till 
Svenska Missionens i Kina missionäl'. Av
skiljningen planeras att hållas i Stora Mis
sionshuset i Jönköping, och vi anbefalla 
både högtiden och V~ll' nye missionär åt 
missionsvännernas hågkomst i förbön. 

Stilla dagar 
komma att undel' liden 14-20 juni all 

ordnas på K. F. U. K:s Centralförenings 
sommarhem Smedsudden,beläget vid det 
vaclo'a Lännerslasundet å farleden Stock· 
holm-Saltsjöbaden. 
Missionsförest~ndare Erik Folke kom

mer alt leda de tre försla dagamas bibel
studier samt a tt hålla ett missiollsföre
drag; d:r J. Norrby leder lördagens bibel
studium, och domkyrkovicepastor linder
berg lalal' vid en andaktsstund på sön
dagseftermiddagen. Åt andaktsstunder i 
övrigt, samtal och bönestunder kommer 
god tid att anslås. 

Anmälan bör insändas före den S juni 
till K. F. U. K., Brunnsgatan 3, Stockholm. ' 
Avgift för hela kursen kr. 20:-. 

S. M. K:s vänner hälsas varmt v~ilkomna 
till dessa stilla dagar, som äro ~gnade att 
vara till välsignelse och hjälp för det inre 
]j vet. 

Konferensen i Södertälje 
för det andliga livets fördjupande hålles 

i ål' den 20- 23 september och hälsas hist
na av olil,a samJund välkomna. Såsom 
talare väntas representanter från olika 
svenska I,yrkosamfund jämte predikanten 
Ludvig Hope friln Oslo. Vidare detaljer 
meddelas i början av augusti. 
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F. T. Olsson. 

referatet från årsmötet i delta num
mer a\' vår tidning meddelas bl. a., alt till 
r evisor återvaldes direktör F . T. Olsson. 
Detta uppdrag kan vår vördade vän ej ut
röra, enär han endast några dagar efter 
det sagda val förrättades av Herren )(al
lades fr ån uppgifterna härnere, kallades 
a lt vara när Herren. 

Den 15 april 1896 undertecknade direk
tör Olsson för första gången en Svenska 
l'vlissionens i Kina revisionsberättelse, allt
så den , som gällde revision av rähnska

.pernaför år 1895. Sedan dess har han 
troget och uthålligt tjäna t såsom revisor 
och har alltså unclertednat ej mindre än 
37 revisionsberättelser för Svenska Missio
nen i Kina. 

Gripande har det varit att se den kärlek 
och trohet med vilken han fullgjort detta 
sitt uppdrag. Stort blir tomrummet efter 
honom, då vi uästa gång v. G. samlas till 
revision. För vad Gud givit oss såsom 
mission genom denne sin tjänare frambä
ra vi vårt hjärtas tack. Välsignat vare di· 
rektör F. T. Olssons minne. Vile han 
frid! 

M. L. 

s. M. K:s årshögtid 1932. 
Såsom vi meddelade i förra numret av 

vår tidning hör Svenska Missionens i Kina 
45:e årshögtid nu till det förflutna. Vi, 
som fingo vara med, minnas högtiden med 
glädje och tacksamhet. Gärna ville vi 
också dela med oss av vår glädje. 

Det föredrag, med vilket d :r Karl Fries 
inledde årshögtiden onsdagen den 4 maj, 
var refererat i förr a numret av denna tid
ning, varför vi nu .endast påminna om, att 
det talade om Guds trofasthet. Därom var 
även revisionsberättelsen, som sedan före
drogs, ett vittnesbörd. En av revisorerna, 
sekreterare D~hlill, yttrade om den , att 

man däri kunde skönja den allsmäktiges 
fotspår, och a tt det därför varit en stor 
glädje att få tjäna såsom revisor . 

Full och tacksam ansvarsfrihet bevilja
des . i\fissionens tack till revisorerna ut
talades av doldor Fries, varefter de förut
varande revisorerna såväl som revisors
suppleanterna fltervaldes. Revisorer blevo 
alltså direktör F. T. Olsson, överste Ch. D. 
Tottie samt riksdagsman Carl Bobcrg, och 
till revisorssupplean ter å tervaldes sekre
terare Tycho Dahlin, överingenjör P. E. 
Werner samt gl'osshandlare E. Alfr. Jans
son. 

Efter en stund av tacksägelse och bön 
följde så fÖl'edrag av missionär Oscar Ca r
len, som talade med utgångspunkt från 2 
Kor. 5: 21 samt Mark. 1: ]7. Enligt det 
förstnämnda ordet betonades vårt behov 
av att bliva rättfärdiggjorda, enligt det sist
nämnda Jesu löfte: »Jag skall göra» och 
det därmed förenade villkoret : »Följen 
mig.» 

Vi äro ej rättfärdiga av naluren·. »Som
liga mena sig vara det, men i Rom. 3: 10 f. 
se vi, att vi ej äro det, och även vårt sam
vete säger oss detsamma. Men Gud utgav 
sin enfödde Son av kärlek till oss. Han 
gav oss det bästa. Och Herren Jesus 
älskade, så att han villigt kom och gav sitt 
liv, »på det a t t vi i honom må bliva rä tt
färdighet från Gud». Han vill och kan 
hjälpa blott han får. Själva kunna vi ej 
förbättra oss, ej genom goda föresatser, 
ej genom bildning eller kunskap, ej genom 
goda gärningar, men han förmål'. 

Och då Herren får hand om oss, kan 
han göra något av oss. Han tog en Simon 
och gjorde honom till en Petrus, den osta
dige gjorde han till en klippa. Han fann 
Sakeus, den rike publikanen, och gjorde 
honom till en ny människa, som i alla . ti
der bär vittne om vad Jesus förmår. Han 
mötte Saulus från Tarsus, förföljaren, och 
gjorde mycket med och av honom. Han 
följde Augustinns, den lastbare studenten, 
och gjorde honom tm en framstående kyr
kofader. Och vi skulle kunnaeI'inra om 
William Carey, Hudson Taylor, vars min
ne i år Iiras.. och många' andra, »Jag skall 
göra)), .säger Herren. 
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hans bön, och han fick till svar: Se här 
är en plats nära mig. Ställ dig här på 
klippan. - Nära Gud med fötterna pa 
klippan, där böra vi vara. Där är trygg
het, där är vila, där är tillfredsställelse. 
Dit vill han ha oss alla,så nära honom, 
alt vi kunna höra hans viskning, så nära, 
att vi likt Moses kunna utstråla något av 
Guds härlighet. 

* 
Fredagens möten började Id. 10.30 f. nl . 

på K. F. U. M:s Norrlanclssal med bibel
studium under ledning av rektor Joh. Rin
man. Ämnet var: »Det som icke kan bäva», 
och ett kortfattat referat kommer v. G. aH 
inflyta i nästkommande nummel' av vår 
tidning. 

Efter en kafferast fingo vi lyssna till tre 
olika anföranden över ämnet »Guds med
arbetare». 

Missionsföreståndare Erik Folke el'irI
rade fÖI'st om de Guds medarbetare, som 
varit ledamöter av Kommitten för Svenska 
Missionen i Kina och som nu äro hemma 
hos Herren. Aldrig kunna vi nog tacka 
Gud · för at t de som stått i ledningen för 
S. lVI. K. varit sådana de varit, sade la
laren, och sa följde gripande personliga 
minnen av dem alla. 

Särskilt erinrades om ,'år förste l1)is
sionssekreterare, pastor Josef Holmgren, 
som gjort en sa stor insats i vårt arbete . 
Han hade blivit djupt gripen av bekantska
pen med Kina Inlandsmissionen i London 
och försökte genom tidningen »Evangelium 
i alla land» väcka intresse för missionsar
betet i Kina. Härför kämpade han också i 
sina böner. »Jag tror Gud har en kallelse 
för oss till missionsarbetet .i Kin3), yttrade 
han en gång, och denna tro vilade på ho
nom såsom en profetisk börda. Han spe
jade efter möjligheter men mötte överallt 
till synes oöverstigliga hinder. Då missio
när folke för första gangen utreste till 
Kina sade Holmgren: »Inte ser det ut att 
vara några utsikter för att få till stånd 
svensk mission i Kina, men vi skola fort
sälta som vi börjat. Vi skola bedja.» 
Han kämpade under en känsla av· helig 
kallelse, och då någon mottager en kallelse 
från Gud och bär den under smärta, sker 

a lltid något. Så ock nu. Kommitten för 
Svenska Missionen i Kina bildades den 16 
maj 1887 och hade då tl:e ledamöter: 
Grosshandlal'e J. W. Wallin, redaktör P. 
A. Palmer samt pastor Josef Holmgren. 

Dessa vänner fingo såsom medarbetare 
i missionen personer, som förstodo sig på 
trångmål och bön. S. M. K. fick från bör
jan ett hem hos pastor och fru Holmgren, 
och den fick från början mera prägeln av 
hem än av institution, ett hem, där böne
pallen , 'ar d e t centrala. Nu stå vi kvar' 
med det hejiga arvet och kallas att efter
följa deras ' tro, som gått före. 

fru Gerda ear/en fortsatte med att tala 
om kineskvinnor, som blivit Guds medar
betare och missionärernas medhjälpare. 
De hörde ofta till »det som i världen var 
svagt och ringa, det som ingenting van), 
men de voro utvalda av Gud och utan dem 
skulle missionärerna vara ur stånd att ut
föra sin uppgift. Glad blir man därför, då 
man känner en inre maning: Ge akt på den 
eller den. Hon torde vara en person, som 
Gud kan göra något utav. 

Fru Li var en sådan. Ofta såg det nt 
som om hon kunnat läsa missionärens 
tankar, och om missionären ej kunde fin
na ord för att uttrycka de djupa san
ningarna, kom hon till hjälp och kunde 
ofta säga vad missionären menade. 

Andra gripande livsbilder tecknades ock
så . En kvinna var vid sitt första besök 
så klen, alt hon var alldeles hjälplös, oför
mögen att höra. Hennes man måste tala 
om i vilket ärende de kommo. Gud reste 
henne upp, och hon blev ett utvalt red
skap i Guds hand. - En annan var slav 
under opiebegäret. Som svar på bön blev 
hon fri från kravet, frälst och lycklig. 
Brinnande i anden tjänar hon nu Gud. -
Ater en annan hade som flicka gått i 
skola hos fröken Hallin. I-lon blev gift med 
en opiumsmuggIare och hjälpte honom i 
hans olagliga sysselsätlning. Under allt 
kunde hon dock ej' glömma, yad hon hört 
i skolan. Svårt var ·det för henne att bli 
frigjord, men Herren var mäktig att frälsa 
även henne. Han förmår göra under, och 
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Villkoret angiver Herren så: »Följen 
mig!» Vad. innefatlas i att följa Jesus? 
Det är ständig gemenskap med honom i 
bön, tacksägelse och tillbedjan. Det är att 
lida för hans namns skull, det är att käm
pa den goda kampen. IvIå vi då alla följa 
Jesus och låta honom använda oss. Han 
vill göra oss alla till människofiskare. 

Efter gemensam te- och kaffedrickning 

avslutades den första dagens möte med 

ett anförande av missionär Aug. Berg. Han 

betonade, att vår huvuduppgift är att räd

da de förlorade. ))Långt bOI·ta)) vandra de, 

men äro alltjämt föremål för Guds kärlek. 

De äro i nöd, de tyngas av sin skuld, de 

kunna komma nära genom Jesu blod, och 

Gud viII använda oss till all söka reda på 

dem. 


På Kristi himmelsfärdsdag predikade 
pastor Johan Hagner vid årshögtidens för
middagsgudstjänst i Betesdakyrkan. An
teckningar från denna predikan införes 
såsom en särskild artikel i detta nummer 
av Missionstidningen Sinims Land. Efter 
predikan talade missionsföreståndare Erik 
Folke över ämnet: ))45 ål'». Det var ju det 
45:e årsmötet, som nu hölls i samma kyrka 
som det 1:sta årsmötet på sin tid hölls, 
och det var något av vad Gud gjort under 
de 45 åren, som missiohsföreståndaren nu 
erinrade om. Vi hoppas att i ett kom
mande nummer i en särskild artikel kun
na införa anteckningar från detta före-
d~~ . 

I den gemensamma middagen på Hotell 
Excelsior deltog ett SO-tal. Mycket sång 
och flera tal bidrog till att göra även den 
stunden · till en verklig högtidsstund, då 
vår gemehskap med varandra kändes rik
tigt varm och innerlig. 

Kl. 6 e. m. fortsatte årshögtiden i Betcsda
kyrkan. Detta möte leddes av doktor Karl 
Fries , som först höll ett inledningsföredrag 
grundat på Ebr. 10: 12 f. 

Hen:en sitter .på Guds högra sida och 
väntar . . Delta påminner om en engelsk 
sång, ivilkeri på ett gripande sätt sIdIdras, 
huru Herren skådar ut över vadden för 
att se, om där finnas några, som han kan 
an,'ända i sin tjänst och medan han 'vän-
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tar på dem når honom ropct från dem 
som också vänta, vänta efter hans evan
gelium. 

Herren Jesus vänta!'. Han som är den 
store segervinnaren väntar på att få se 
segern utnyttjad. Och den dagen, då Män
niskosonen kommer, är den. tjänare salig, 
som av sin Herre befinnes vara trogen 
och förståndig (lI'latt. 24: 45, 46). Herren 
väntar på sin här (Ps. 110: 1~3), - men 
han väntar också på tjänare, som äro 
trogna i vardagliga förhållanden, ))giva 
mat i rätt tid». Båda grupperna äro lika 
behövliga, uppgifterna äro lika krävande, 
och samma krav på trohet ställes på dem 
håda. 

Han väntar, och han behöver ej vänta 
förgäves. Det finnes en ung skara, som 
ställer sig under korsets fana. De 200 nya 
missionärerna inom Kina Inlandsmissio
nen, vilka kommit som svar på hön, äro 
bevis härför. Såsom svar på bön har Gud 
givit även oss en ung skara för uppgifter
na här hemma och därute. Guds verk går 
icke tillbaka ntan framåt. Kanske det även 
nu finnas sådana, som äro redo att kom
ma, då Henen samlar sin här? Han vän
tar att få höra ditt villiga svar: »)Här är 
jag. Sänd migb) 

Efter inledningsföredraget gjorde mi s
sionssekreterare M. Linden ett utdrag ur 
årsberä tteisen, varpå Carl-Gustaf ' Nord
berg, som vid årsmötet avskiljdes till S. 
M. K:s missionär, avgav ett vittnesbörd om 
Guds ledning. Fröken Minnie NielloIson, 
som sedan förra årsmötet hemkommit från 
Kina, talade sedan med utgångspunkt från 
Moses' historia, om vikten av att bero av 
Gud, att bliva såsom ett ler i den store 
kl'ukomakarens hand .. 

Moses hade fått undervisning och lär
dom, men lämnade sig helt åt Gud. Han 
höll Kristi smälek för en större rikedom 
än Egyptens skatter. Han räknade endast 
med Gud. Det egna jaget avsattes och 
Gud fick träda fram. Om Gud icke gick 
med ville han alls icke draga framåt. 

Moses var förtrogen med Gud. Han lev
de i ett ständigt beroende av Gud, mottog 
ständigt mera, nöjde sig ej med vad som 
varit. . ;)Låt mig få se Din härJigheb) var 
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åt honom få vi alltfort anförtro dessa 
käi'a Guds rnedarbetare. Bedjen fÖl' _dem. 

Slutiigen talade fröken Lisa Blom om 
Guds medal'betare, som Gud givit S. M. K. 
sasom vänner och understödjare. En gläd
je var det att fä tala om dem, men ovärdig 
kände sig talaren att inför en sädan skara 
av Guds medarbetare tala över detta änine. 

Förödmjukad blir man av deras .kärlek 
och offersinne. Hemmet står öppet. Det 
bästa dukas fram. Arbetet får stå tillbaka. 
På allt sätt äro de viIliga alt tjäna, och 
de göra det med .glädje. 

Stort är det att se deras trofasta uthål
lighet. Flera tiotal år ha . de ibland käm
pat för det arbete, Gud anförtrott S. M. K, 
utan att se andra gripas av samma käl'
lek. De känna sig ensamma, men hålla 
lI'oget ut. Så börjar utsädet gro, växa och 
bära frukt. Man börjar mera allmänt tala 
om Kina och känna nöd för Kina, bedja 
för Kina. j\hn lägger sig tätt, tätt på offer
altaret. Då gråta de trogna vännerna, som 
tidigare l<änt sig stå så ensamma, men 
deras tårar äro glädjetårar. 

De rättfärdigas minne lever i välsignel
se. Oerhört mycket av sådan välsignelse 
har kommit var mission till del. Det är 
ett rikt men även ansvarsfullt arv. NIå vi 
genom Guds nåd kunna leva så, a tt även 
vårt minne en gång kan leva i välsignelse. 

På fredagskvällen hölls ett välbesökt 
möte i K. F. U. M:s hörsal. Missionär 
August Berg höll då föredrag över äm
net : Hudson Taylor, mannen som trodde 
Gud, ett hundraårsminne. Ett hundra år 
har nämligen innevarande maj månad för
flutit sedan Hudson Taylor föddes, och 
han har betytt så mycket även för oss 
såsom mission, att vi ej -kunde annat än 
vid vår årshögtid begagna tillfället alt 
dröja något inför hans minne och erinra 
oss, vad Gud gjorde i och genom honom. 
»Då vi nu hava omkring oss en så stor 

. hop av vittnen, må ock vi lägga av allt 
som är oss till hinder, och särskilt syn
den, som så hårt omsnärjer oss, och med 
uthallighet löpa framåt i den tävlingsl<amp 
som äl' oss förelagd» (Heb!". 12: 1). 

Sönclngen den S avslutades å rshögtiden 
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med förmiddagsguds tjänst och i samband 
därmed missionärsavskiljning i BetIehems
kyrkan. Kyrkoherde Gunnar Arbman pre
dikade, och missionsföreståndal'e Erik 
Folke ledde missionäl' Carl-Gustaf Nord
bergs avskiljning. l ett kommande num
mer hoppas vi kunna införa referat av 
kyrkoherde Al'bmans predikan och pre
sentera vår nye missionär för tidningens 
läsekrets., 

Gripande var det att få vara med på 
denna avslutning. . Helt sä kert framburos 
då många heliga offergåvor. Med tacksam
het se vi också tiIlbaka på hela denna vår 
högtid. Vårt ta ek går främst till Gud, men 

. även till dem, som medverkat, bland vilka, 
förutom de redan omnämnda, även doktor 
Frans Blom, som sjöng solo Kristi him
melsfärdsdag, och ))J(inalänkarnas kön), 
som medverkade på söndagen, så rskilt må 
nämnas. Till dem som personligen deltagit 
och dem som ih ågkommit oss i förbön 
bedja vi också att fä uttala ett varmt tack. 
»Jag vill - - hava i minne hUl'u jag gick 
med i hopen upp till Guds hus, undel' 
fröjderop och tacksägelse i högtidsskaran» 
(Ps. 42: 5). M. L. 

Svenska Missionens i Kina 
Bibel- och Ungdomsveckor 

sommaren 1932. 
Ä ven innevarande år hoppas vi att, 

om Gud så vill, få anordna tvenne Bibel
och Ungdomsveckor. Den första av dessa 
planeras att hållas i Grycksbo, nära Fa
lun, med samling tisdagen den 21 juni. 
Mötena pågå till och med söndagen den 
26 juni. 

Den andra _veckan äro vi inbjudna till 
Ynglingaföreningen Libanons sommar
hem, Säter, Jonsered (nära Göteborg), 
där vi v. G. skola samlas tisdagen den 16 
aug., och mötena komma att pågå till 
söndagen den 21 augusti. 

På Steninge kommer i år ingen Bibel
och Ungdomsveeka att håIJas, enär egen
domen övergått i andra händer. 

Med .varmt tacl< för bistå-nd under 
gångna fi l' ville vi nu utbed ja oss mis 
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sionsvännernas hjälp för att få delLa
gare, särskilt ungdom, i dessa våra mö
ten. Vi tro det vara av stor betydelse för 
de unga a tt 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, bö
nen och missionen, a tt de i sin mån må 
kunna framja Guds rikssak på jorden 
och, i den mån Gud visar det vara i 
överensstämmelse med sin plan, bliva 
S. M. K:s medhjälpare i arbetet föl' Kinas 
evangelisering. 

* 
Kursledare blir missionsföreståndare E. 

Folke. 
Prograinmetkommer bl. a. varje dag 

ati: 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. 

Förutom missionsföreståndare Folke 
komma doktor !(arl Fries, missionärspa
ret Oscar och GerdaCarlen, fru Dagny 
Bergling, fröknarna Lisa Blom och iv/aria 
Nylin , sekr. M. Linden m. fl. att medverka 
vid veckan i Gl'ycksbo. 

Bland ä mnen, som komma att behand
las i föredrag där, må nämnas:. »Missions
epoker i Kina», »Missionens betydelse för 
hemförsamlingen», »Den kristnes Iivs
vandring», »Gllds hjälp i tider av nöd och 
trångmål» m, fl. 

Bibelstudierna komma att ledas av mis
sionsföreståndare Erik Folke, 

Priset för del tagande i vedan i Grycks~ 
bo blir för hela tiden 1,1'. 20: -, häri in
beräknat en deltagareavgift till hjälp för 
bestridande av omkostnaderna för möte
na. Deltagarna böra medtaga handdukar, 
sänglinne, fil/ar och kuddar. 

Anmälan om deltagande bör göras sna
rast möjligt till Svenska Missionens i Kina 
expedition, Drottningga tan 55, Stockholm. 

Insänd litteratur. 
FRf\MMANDE MöDRAR. Till Mors dag. 

Av Gustav Thorsell. Svenska Kyrkans 
DiakonistyreIses Bokförlag, Stockholm. 
29 sid. Pris 50 öre. 

En BIen bok med mycket vackert om
slag och synnerligen intl'essant innehålL 
»Mo r Jansson» tar sig en lilen rast under 
sitt myclm'a 3.l'bete och sätter sig a tt läsa 
den senaste Missionstidningen. Så tagel' 
förf. läsaren med ut till främmande möd
rar på fjärran orter. 

I slutet av boken kommer läsaren till
baka till Mol' Jansson, som då besinnar 

. huru det kristna hemmets gåva är en av 
korse ts välsignad'e frukter, och hennes 
själ blir stilla i ordlös ta cksägelse, En Iik
nan<le stämning har förvisso under läs
ningen gripit läsaren, och man önskar att 
om våra h em i allmänhet kunde sägas så
som i poem'et, som avslutar boken: 

»Vad tro och kärlek byggt upp består, 

då Babelstornen försvinna, 

och skall i skapelsen jubelår 

omsider himmelen hinna.» 


Boken l'ekommenderas varmt. . 
lv/o L . 

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

INNEHÅLL: 
»Där jag är, där skolen ock I vara.» - Frå.n Red. ' och Ex.pedition. - F. T . Olsso11 . _ 
S, M. K :s årshögtid 1932. - S. M. K:s Bibel- och Ungdomsveckor. ~ Insänd Jitte;·a tur. 
~~~-N~~~~-N~~~~-N~~~~-N~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Stockholm, S'.D9kn TrYckerJaktlebolnget. 1032. 
32318 
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ANSVARIG UTGIVARE : E. FOLKE. 

"D E T SOM I C K E KAN 
H ebr. 12: 25-29. 

J 

I 

Vi ha i dessa verser ett budskap om 
de ting 'som icke kunna bäva, särskilt 
i den 27 versen, som ter sig som den 
centrala i detta avsnitt. Aposteln har 
just slutat sin jämförelse mellan ju
dendomen och kristendomen, mellan 
Sinai och Sion, mellan Guds röst som 
talade till hans folk i gamla förbundet, 
och den röst, som talar till oss alltjämt 
från himmelen. 

Tron är ett genljud ~ oss av Guds 
röst, en reflex hos oss av Kristi up
penbarelse för hjärtana. Den är aldrig 
frukten av något 'som vi själva upp
arbetat i oss. Den kommer som ett 
återsken, då Kristi sanning uppenba
ras för oss. 

Detta var det svåraste för de jude
kristna i I :sta årh. att fatta och upp
skatta. Bland alla korsdragare i Jesu 

* Kortfattat referat av rektor .Joh. Rinmans 
bibelstudium under S. fiL K:s årsmöte freda: 
gen el en 6 maj 1932. . 

efterföljd är det väl knappast några 
som fått genomgå så mycket lidande 
som de. I n o m d e m försattes så 
gott som allt de höllo heligt i skak
ning, och u t o m 'd e m . under svåra 
förföljelser blevo de ofta personligen 
utsatta för trosprov som slutade först 
med martyrdöden; 

(Historiska exempel på sådana djupt 
trängande judekristnas svårigheter gå
vos här i föredraget.) 

Ett är visst, nämligen att i detta 
sammanhang fastnaglar aposteln allas 
blick vid J e s u s. » Honom, J e s u s 
s e v i, krönt med härlighet och ära», 
Hebr. 2: g. Och se vi honom faller 
allt annat till. Då allt störtade sam
man för Saulus, fick han höra endast 
dessa tre ord: " Jag är Jesus ", Hela 
Gudsuppenbarelsen i övrigt var däri 
innesluten och utvecklades 'efter hand 
för ·honom. 
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I den äldre kristna tiden inom den 
romerska världen älskade de kristna 
att tala om C h r i s t u s C o n s o l a
t o r och C h r i s t u s C o n 's u m m a
t o r. Fyller han då som sådan ' även 
v å r a behov? Det går ju inte en dag 
för någon av oss, då vi undgå att 
med smärta känna ett djupt behov av 
f ö r l å t e l s e och k r a f t. Är det 
för att fylla dessa behov som Kristus 
i nämnda egenskaper kommer oss till 
mötes? 

Christus Consolator. 

Lexikonet säger, att Consolator 
ordagrant betyder: "e n s o m p å
tagit sig hela omsorgen om 
a n d r a >; . Och det är i den meningen 
vi nu uppfatta ordet. Vi behövde och 
behöva en som påtager sig hela om
sorgen för oss. 

Vi ha kanske litet var sett någon 
reproduktion av tavlan, som bär nam
net Christus Consolator, enligt vilken 
vår Frälsare från sin plats på All
maktens högra sida i himinelen ut
delar här nere på jorden hälsa åt de 
sjuka, rening åt 'de orena, liv åt de 
döda. Den bilden är talande och ändå 
är det en ofullständig bild av Jesus. 
Ty vi se där intet av Herren Jesus 
såsom den som så tagit på sig hela 
omsorgen om oss, att han blev det 
fullgiltiga försoningsoffret och på 
samma gång den för oss ständigt bed
jande Översteprästen i himmelen. 

Detta är, vad helst för övrigt som 
brister och bävar, d e t e n d a s o m 
h å Il e r. Det är alltså att märka, att 
den förlåtelse som vi dagligen få taga 
emot, inte kommer genom någon till
fällig Guds godhet emot oss. Förlåtel

sen vilar på ett för alltid och för hela 
mänskligheten fullbragt försonings
offer. "Guds Lamm" har inför Gud 
»borttagit världens synd", 
Det är därför som förlåtelsen aldrig 
kan sina. 

Vi ha säkert många gånger kommit 
underfund med, att synden är betyd
ligt starkare än vi, både själva s k u I
d e n som vi icke själva kunna skaka 
av oss och f r e s t e 1'S e n. Vi ha för
nummit vår vanmakt inför synden, och 
därför är det så underbart, att i, Jesus 
Kristus oavlåtligen på nytt finna det 
försoningsoffer som är tillfyllest som 
gottgörelse för all vår synd. Här är 
det icke fråga om någon , tillfällighet. 
Denna sanning gäller ' icke blott vid 
uppbyggliga årshögtider utan även de 
dagar vi ha det som mörkast där hem
ma, då vi ha det som svårast i vår 
personliga kamp. Jesus tog på sig hela 
omsorgen för oss och gjorde vår sak 
god i himmelen. "För överträdelsen 
ä r satt en gräns, synderna h a fått en 
ände, missgärningen ä r försonad och 
evig rättfärdighet ä r framhavd", Dan. 

9: 24· 

Men, mina vänner, så stort detta är, 
dagen efter Kristi Himmelsfärdsdag 
ha vi särskild anledning påminna var
andra om honom även såsom v å r ' 
Ö v e r 's t e p r ä st. ,Genom sitt lidan
de, sin död, uppståndelse samt sitt' 
uppfarande i höjden har han burit oss 
med sig inför Gud och han står där 
såsom vår store Överstepräst, s å s o m 
h u v u d e t f ö r o s s a Il a. En så
dan Överstepräst hövdes oss. Med nå- ' 
got mindre hade vi ej blivit hulpna. 

Det är mycket som har bävat och 
skakat i världen denna vinter och vår. 
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Även i kristenheten! Månne Kristi 
församling därav skall låta sig drivas 
till det som inte kan bäva? Det ska
kar och bävar även inom det kristna 
missionsarbetet på ett sätt som aldrig 
förr. Det är en mängd av trä, hö och 
strå som försatts i skakning och visar 
att allt enbart människoverk, om ock 
under namn av missionsarbete, går 
under. 

Mest rannsakande blir det då vi 
förstå h u r m y c k e t d e t ä r . s o m 
s k a k a r i n o m . v å r e g e n b a r m. 
Vi undra ibland: Herre, vad blir kvar 
sedan vår egenvilja och våra självan
strängningar skakat sönder, sedan 
även vårt omedvetna ·högmod blivit 
upprivet och 'söndersmulat? Det kostar 
något att undergå sådana prov. 

Jesus lär enligt den muntliga tradi
tionen ha sagt: "Ju närmare mig, 
d e s t o n ä r m a r e e l d e n ". Vi 
sjöngo nyss: "Stilla inom tidens grän
ser evighetens 'Sol går opp, Ack, så 
stilla, att mitt öga hennes sken för- · 
draga må. " Ja, det är sant, 'men det 
ges även en annan sida. »Ty vår Gud 
är en förtärande eld " , säges det i den 
29 versen av vår text. Det ko'Star 
något att få se mer av hans härlighet, 
att komma så nära elden, att vad som 
är kvar av täckelset för våra ögon 
brännes bort. Genom den förnimbara 
smärtan, fullare ljus; genom det sken
bara nederlaget, mera bestående seger; 
genom nöd och vånda, troslivet'S för
nyade kraft. 

J esus är emellertid vår trofaste, bed
jande, allsmäktige Överstepräst. Han 
har inte bara "i själva himmelen » gjort 
vår sak god, han vill dagligen göra den 
god åt oss i våra nuvarande livsvillkor. 

Han kan till fullo eller till det yttersta 
frälsa oss " ty han lever alltid för att 
mana gott för OSS" , Hebr. 7: 25. Detta 
t y bör noga märkas, emedan det vitt
nar om den översvinneligt stora makt 
vår Översteprästs förbön äger. 

U ppe vid Malmberget, vid ett besök 
där, pågick sprängning så att hela ber
get skälvde och skakade. Dessa skak
ningar måste till för att få i dagen 
den metall som fanns i berget. Om det 
skakar inom dig, så kom ihåg, att det 
är inte för att du skall förstöras, utan 
för att du skall f ö r van d l a s, Hebr. 

12: 27. 

Christus Consuminator. 

Till sist några ord om Kristus så
som fulländaren. I EL l: !O läsa vi 
att Gud beslutat, att "i K r i s t u s 
s a m m a n f a t t a a Il t s o m f i n
n e s i h i m m e l e n o c h p å j o r
d e n ». Profeten Sakarja säger i sitt 4 
kap. »Han skall föra fram slutstenen 
under jubelrop" , Herren Jesus är både 
hörnstenen och slutstenen. Vi gå mot 
en fulländning, som får sin förklaring 
och avslutning i · Kristus allena. Det 
är ej en fulländning av vårt självvalda 
verk, men varje litet verk i tron och 
arbete i kärleken kommer att samlas 
och fulländas i Kristus. Allt som va
rit för kort i våra händer, det kommer 
då att bli långt nog. Då kommer 
varje livs insats på sin rätta plats och 
ingår i en förening som aldrig kan 
upplösas. Det ingår i en levande, him
melsk organism för vilken Kristus är 
huvudet. Därför låt oss sluta med 
tvenne maningsord. 

Det första gäller att v i m ås t e 
f r a m å t och förekommer i Hebr. 6: I. 
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Många och olika äro översättningarna 
av·denna vers . Tvenne täcka dock var
andra så att vi ha · all anledning hålla 
dem för ordagrant riktigast. Enligt 
dessa heter det: l) M å v i d ä r f ö r 
1 å t a o s s b ä r a s f r a m m o t f u lI
k o in 1 i g h e t e n l) . Bäras, ej bärande 
oss själva, ej heller burna och uppe
hållna av egna eller andras verk som 
bäva när det gäller, som slitas ut .så 

som en klädnad. Men bäras av Kristi 
fullgoda, syndasonande verk, det är av 
honom ·själv, som det stora försonings
offret. » H a n ä r försoningen för våra 
synden>. Han tröttnar ej heller att 
fullborda i oss det verk som har en 
sådan grund. Han vår 'Store Överste
präst bär oss på sitt hjärta stund efter 
stund så, att hari kan fullkomligt, till 
det yttersta, frälsa dem, som genom 
honom komma till Gud. Intet bär oss 
framåt 'Som denna sanning, blott vi 
med hela vår tyngd vila därpå. 

Det andra gäller v å r t j ä n s t i 
h a n s r i k e. »Därför, då vi nu skola 
undfå ett rike, Som icke kan bäva, så 
låtom oss vara tacksamma. På det 
sättet tjäna vi Gud », v . 28. Vi stanna 
förvånade och fråga: vilket sätt? Ge
nom att vara t a c k s a m m a för det · 
rike vi av nåd få tillhöra och som icke . 
kan bäva. Ty utan en sådan tacksam
het gives ingen inspiration och ingen 
trons trygghet. Men ut ur sådan tack
samhet kommer all :den tjänst som 
är »honom till behag ». 

.. Visa tidningen · för edra vlinner 

och bekanta och uppmana dem att 
prenumerera .ii densamma I 

Erik · Folke 70 år. 

Vänner av Svenska Missionen i Kina 
komma förvisso att i stor t antal förena sig 
i tack till Gud och bön för vår älskade, 
högt väloderade missionsföreståndaloe, då 
han torsdagen d . . 7 juli fyller 70 år. »Vem · 
är det ?» upplyse r a tt Folke, Erik, mis
Siollsföreståndare, Stockholm, är född i 
Folkärna, Kopparbergs län, d. 7 juli 1862, 
at t han studerat vid Fjellstedtska skolan 
och där ta git studen texamen 1885 varefter 
han bedrivit specials tudier för missions
verksamhet vid Uppsala universitet. Själv 
minns jag huru jag såsom sekreterare i 
Studentmissionsföreningen mottog hans 
namnteckning i medlemsboken. Länge 
dröjde -det dock icke förr än han begav sig 
till London för a tt komma i beröring med 
det där kraftigt pulserande missionslivet 
och särskilt för att få lära mer om mis
sionen i Kina, för vilken förståelsen i Sve
rige var ganska ringa. 

Sin miss.ionsväckelse daterar Folke frå n 
samma tillfä lle, då bl. a. ärkebiskop Söder
blom och missionsbiskopen Erns t Heu
man mottogo outplånliga intryck av mis- · 
sionens vikt och betydelse, nämligen då 
den norske s:\ ntalmissionären L. O. Skrefs
rudp il hösten 1883 ta lade i Trefaldighets
kyrkan. Erik Folke kom cläreI-ter i brev
växling med den för missionen varmt nit- · 
älskande kyrkoherde Ch. Strömberg, som ' 
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själv varit missionär i Västafrika, och nu 
bar Kinas behov av evangelium på sitt 
hjärta. I varje brev pekade han på Kina . 
Själv skriver Folke: »Det var 1886 som jag 
förnam, att det var Guds vilja att jag 
skulle gå till Kina. Jag ville dock ej, eme
dan jag ej älskade detta folk, vilket jag 
kände såsom hårt och högmodigt. Men 
Guds kallelse var tydlig. När jag var vil

' lig a tt gå, var det dock ingen som ville ' 
sända mig, Jag for då över till England. 
Men där tog Glid ifrån mig alla mina stöd, 
på det alt h an ensam skulle få vara mitt 
stöd. En afton hade jag änyo övertänkt, 

' vad som var att göra. Och svaret hade 
blivit: Här finnes ingen utsikt, utan där
för rakt in i Guds famn! Följande dag 
det var i London - var det ett enskilt 
bönemöte hos några vänner. Där steg då 
fram ett fruntimmer (Mrs Baxter) och 
uppläste elt brev, som hon nyss fått från 
en väninna, vilken däri sade sig hava bli
vit i tillfälle att avsätta hälften av sin 
årsinkomst till respengar till Kina för nå
gon ung man. Jag tänkte då: den som 
vore den lycklige unge mannen! Men den 
som läst brevet, kom bort till mig och 
sade: »Vet ni, att det är just eder, som 
Gud , vill sända till Kina? Ni får genast 
bereda el' till avresan.» Gud har aldrig 
låtit mig få veta, vem brevskrivarinnan 
var. (Nu vet han det dock.) j'l'Ien uti detta 
har jag sett en särskild Guds ledning och 
fätt lära mig därav att icke göra några 
beräkningar, ulan lila pd Herren.» 

N ägot tidigare hade han skrivi t om sina 
första intryck i London efter sammanträf
fandet med en del missionärer och mis
sionsledare: »Det var något sä säreget med 
dessa människor. Deras hjärtan voro vid
gade. iVIan kände något värmande i deras 
närhet. Deras syn på Guds rike var så in
spirerande, deras tro på Gud> pä ordet, på 
bönen så levande och verklig. Men alla 
trycktes de aven djup f!öd, nöd för hed
ningarna, som de funnit så övergivna, så 
vanlottade ifråga om det högsta: känne
domen om Gud.» 

I en sådan atmosfär fördjupades den 
missionskallelse som fört honom till Lon

don och för vars förverldigande väge!1 
så underbart jämnats. 

Under ett kort besök i hemlandet kom 
Erik Folke i be~öring ):ned Josef Holm
gren som redan 1892 under en vistelse i 
London fått höra talas O):n Kina Inlands
missionen och varit med om möten som 
hållits i samband därmed. Efter hemkom
sten till Sverige verkade han genom s,in 
tidning »Evangelium i alla land» rör att 
göra den känd ä:ven här, men utan att 
vinna mycket gehör , Det var först sedan 
Folke nätt Kina som Holmgren och ha)1;i 
vänner J. W. Wallin (»,FI9ra~kyrkans», nu 

' »Betesda-kyrkans» grundläggare) och p, 
A. Palmer (red. avSanningsviltnet) fingo 
mod att bilda en »kommitte för Erik Fol
kes mission i Kina». Detta skedde d. 16 
maj 1887. Folke anträdde resan till Kina 
i januari nämnda år med samma ångare, 
Chusan, som medförde 6 av de 102 män 
och kvinnor, vilka antagits bland de 600 
som till ' svar på Hudson Taylors bön och 
arbete erbjudit sig att utgä som missionä
rer till det inre av Kina. 

Om sin ankomst till , Shanghai d. 14 mars 
skrev Folke: »Vilket vimmel av männi
skor, kineser, araber, negrel', engelsmän, 
fransmän, italienare! Sedafi jag tagit far
väl av mitt ressällskap, fann jag mig si'l, 
ensam, ty , bland alla dessa människor 
kände jag ingen. Då kom en äldre man 
mot mig och hälsad~ mig hjärtlig/. Då 
han på tillfrågan fått veta, att jag var 
främling där, sade han: 'Då l(an ni få gå 
med mig.' Det var en missionär. Hos 
honom fick jag bo. Men ej nog därmed, 
han utrustade mig ock fullständigt med 
kinesiska kläder och med allt annat som 
jag behövde och sände mig uppför den 
stora floden Jang-tse-kiang till en språk
skola i staden GalJking inne i landet.» 

Missionären, som var från Skottland och 
hette Landale, rådde Folke att vända sig , 
till direktorn för Kina Inlandsmissionen 
P. Stevenson, och språkskolan tillhörde ' 
denna mission, Efter aU ha genomgått 
sex månaders kurs där fick Follw erbju
dande att ingå som medlem i nämnda 
mission. Han lämnade emellertid ett av" 
böjande svar, på samma gång han uttryckc 
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te sin djupa tacksamhet både för erbju
dandet och för undervisningen vid skolan. 
Han trodde nämligen, att Herren, skulle 
sända honom svenska medarbetare, och 
,därför ansåg han det riktigast att den 
mission, som så skulle kunna komma till 
stånd, bleve en svensk mission. Han beslöt 
sig emellertid för att arbeta i ett visst sam
band med Kina Inlandsmissionen och träf
fade med denna avtal dels' om det om
råde, som skulle anses som den svenska 
missionens fält, dels om rätt för blivande 
svenska missionärer att få taga i anspråk 
den av C. 1. M. inrättade språkundervis
ningen, förmedlingeh av penningar och 
varor, inkvartering vid resor m. m. 

Vi ha under årens lopp haft all anled
ning a tt känna djup, tacksamhet både till 

' Erik Folke och till Kina Inlandsmissionen 
för den ståndpunkt han då intog och det 
stora tillmötesgående de då och alltid vi
sat oss som mission och enskilda. 

Vid underrättelsen om bildandet av 
kommitten i hemlandet skrev Folke till 
Holmgren: »Huru glad blev jag ej att mot
taga ditt brev. Det var ett verkligt svar 
pa bön, och jag fick nu börja med pris 
och lov. Hur underligen och härligen har 
ej vår Gud lett alltsamman! Mä vi nu 
blott låta honom fullborda sitt verk! Jag 
är så glad över utsikten att fä se mina 
egna landsmän här. Jag har en tid bedit 
om tio. Naturligtvis förenar jag mig med 
glädje i det antal varom I bedjen. 'Den 
som beder, han får',» 

Den 26 november 1887 anlände Folke till 
det arbetsfält, varom avtal träffats - den 
kinesiska nationens vagga. Efter mycken 
bön och inhämtande av äldre missionärers 
råd öppnade han verksamhet i Yuncheng. 
Den 18 februari 1889 döptes de första, tre 
män. Härom skriver Folke: »Vår gudom
lige Mästare har i dessa dagar , lagt ,de 
första stenarna till ett heligt tempel i Yun
cheng. Tre, män blevo nämligen sista 

' måndagen genom dopet införda i Guds 
församlings gemenskap. De äro de första 
'på detta fält och' inseglet på det ordet: 
'Edert arbete är icke fåfängt i Herren.' 
- Så hai' då Herren grundlagt sin kyrka 
'här i kraft, och jag är viss om, att vi 
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framdeles skola bliva 'förda i triumf 
Kristus Jesus'.» Folkes , förhoppning om 
svenska medarbetare kom icke på skäm. 
Redan 1888 kom fröken Anna Gran, som 
senare blev hans maka, och följande år 
C. H. Tjäder och Fi'edrika , Hallin och 
'året därpå fröknarna Frida Prytz och 
Anna Janzon. 

Utrymmet medger icke att följa missio
nens vidare utveckling eller ens att i de
talj skildra vännen Folkes liv och verk
samhet. Han återkom på besök till Sverige 
1893. Jag har framför mig ett särtryck av 
det i »Meddelande från Studentmissions
föreningen i Uppsala» intagna föredrag 
om »Mittens rike» som han därunder höll 
i nämnda förening. 

Hans andra besök i hemlandet förorsa- , 
kades av det fruktansvärda utbrott av 
främlingshat som är känt under namn av 
»Boxarupproret» sommaren 1900. Det kos· 
tade honom mycken inre kamp att komma 
till visshet om, huruvida han borde stan
na kvar på fältet eller följa den svenske 
konsulns råd att söka, sig ned till kusten. 
Ordet i Neh. G: 11 : »Skulle en man sådan 
som jag vilja fly?» stod så livligt för ho
nom, Han kände ansvaret för de missio
närer som voro anförtrodda åt hans led
ning och för de infödda kristna. Slutligen 
gav 'han vika föt just dessas påpekanden 
av att deras egen ställning egentligen bleve 
lättare, om de icl(e hade utlänningar 
bland sig. Och han anträdde med de 
missionärer, som behövde särskilt skydd, 
den farofyllda och mödosamma färden till 
kusten. Denna färd liksom det föregående 
trägna och ansträngande arbetet hade' ta
git hårt på hans krafter och lämna t mär
ken som än i dag ej fullt utplånats. 

Efter två år stod han emellertid redo 
att åter begiv<l sig till Kina, men lämnade 
nu sin maka i hemlandet för att leda bar
nens uppfostran. Också Polke själv måste 
redan 1904 återvända till hemlandet på 
grund av sjukdom. Han blev 1907 medlem 
av Kommitten och 1910 dess ordförande. 
Under tiden hade han ' gift om sig 
hans första fru dog 1906 - med fröken 
Mimmi Beskow.. Åtföljd av henne och 
sin äldste son Torsten anträdde han i ja
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,nuari 1918 en resa ' till Kina. Det var dels 
en »inspektionsresa» dels en resa för att 
samråda med missionärerna i frågor, som 
rörde S. M. K:s organisation. 

Under vistelsen tjänstgjorde han jämte 
sin maka också som föreståndare för 
,Svenska Skolan på Kikungshan. Aterkom
men 1920 blev han missionsföreståndare, 
vilket uppdrag han alltjämt förvaltar. 

Sedan 1921 är han ordförande i Svenska 
'Missionsrådet. 

Det är oss en glädje att få hälsa »sjuttio
åringem> med varmaste tack för 45 års 
trogen tjänst och att se honom stå ibland 
oss med obrutna krafter och en andefrisk
het, som sätter honom i stånd att dela 
med sig av det, som Gud giver honom, åt 
,hungrande och törstande själar både inom 
vår egen mission och inom andra organi
sationer. Vi 'önska honom av allt hjärta 
Guds rika välsignelse till ännu många års 
fl'uktbringande verksamhet. 

Karl Fries. 

Carl F. Blom 60 år. 

Dagen efter det vår missionsförestån
dare i Sverige inträ tt i sjuttioåringarnas 
led fyller vår föreståndare på fältet, Carl 
Blom, 60 år. Enligt de uppgifter, Som åt
följde hans ansökan om inträde i vår mis
.i;ion, föddes han nämligen den 8 juli 1872 
,i Broddetorps församling, Skaraborgs län. 

»Mina föräldrar», skriver han, »korpöral 
Olof Blom och hans hustru Maria Chri
stina, född Palm, gåvo mig i dopet nam
net Carl Fredrik. Vi voro många syskon 
och <let var därför ganska smått om smu
lorna. Så snart som möjligt fick jag också 
börja draga strå till stacken. Om vintrar
na körde jag dragarna för tröskverken 
hos närboende bönder och fick 10-16 öre 
om dagen. Under somrarna och långt 
fram på höstarna vallade jag kreatur åt 
grannarna för lika hög betalning. Oaktat 
jag sålunda var strängt upptagen, hade 
jag en okuvlig läslust och passade på varje 
tillfälle att tillfredsställa den. Det gick 
också mycket bra i skolan, och jag slutade 
folkskolan med höga betyg. 

Föl'e fyllda 14 år konfirmerades jag, och 
härvid var jag starkt söld av Guds Ande. 
Jag kunde dock ej bringas ned till korset, 
utan enda resultatet blev ett livligt intresse 
för missionen. Detta anförtrodde jag åt 
min själasörjare, och då han både förut 
hört och under sin läsning med mig för
stått, att jag hade anlag för studier, beslöt 
han att hjälpa mig.» 

Genom hans försorg fick Blom hjälp 
bl. a. av biskop Beckman, varigenom det 
blev honom möjligt att studera vid läro
verket i Skara. 

»Det gick bra med läsningen; jag kom i 
ynnest hos lärarna och erhöll vackra be
tyg. Så snart jag blev något försigkom
men, började jag läsa med yngre gossar, 
vilket blev en viktig inkomstkälla, då ut
gifterna stego och mina föräldrar mer och 
mer urståndsattes att hjälpa mig. Under 
allt detta och ehuru jag ej älskade Gud, 
behöll jag dock ständigt mitt mål i sikte: 
jag skulle efter slutade studier här och 
vid akademien bliva missionär. 

Men så inträffade plötsligt någonting 
som åstadkom en brytning, blev en verk
lig vändpunkt i mitt liv. Frälsningsarinen 
kom till Skara och började sin verksam~ 
het. I början gycklade jag med dem, ty 
jag tyckte den vara blott »skoj», men slut
iigen insåg jag, att det måtte vara allvar. 
Jag kom till insikt om min egen syndfull
het och böjde mig slutligen för min Fräl
sare samt mottog hans frid i min själ. Då 
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först fick jag ett verkligt missionssinne. 
Dock hölls jag tillbaka, ty det var för 
mycket jag skulle lämna. Jag blött ville 
uppskjuta tills jag tagit examen, men i 
början på denna termin kände jag kal
lelsen ännu starkare. Jag fick ej dröja 
längre, om jag ville behålla min frid med 
Gud, det insåg jag, ty olydnad iir ju det 
första steget till avfall. Då föll mig i hän
derna ett upprop till förmån för Kinamis
sionen, och med ens förstod jag, vart Gud 
ville alt jag skulle gå. Ja g bad Gud om 
råd och hjälp samt skrev till eder sekre
terare. Svar kom nästan genast, däri han 
bl. a. begärda att få veta, om jag hade 
mina föräldrars tillåtelse. Jag reste hem 
och fick den, ehuru under tårar. Alltså 
möter intet hinder å deras sida. Om så 
gjorde, skulle jag naturligtvis ej glömma 
budet: 'Hedra din fader och moder!' Som 
saken nu är, tänker jag däremot på Kristi 
ord: 'Den som älskar fader och moder 
mer iin mig, han är mig icke värd.' Då 
sekreterare Holmgren förliden vecka be
sökte Skara, åhörde jag hans föredrag, vil
l,et visade mig, att nöden är mera skria n
de än jag förut kunnat tänka. De i tid
ningarna ofta återkommande skildringar
na av förföljelserna mot de kristna av
skräcka mig ej, utan blott påpeka, att 
hjälp behöves, och mana mig a tt offra 
mitt liv för Kina. Man måste naturligtvis 
fylla de luckor, som under striden upp
stå i de kämpandes led. Vad mer, om den, 
som erbjuder sig att strida, är en yngling! 
David var ej anna t, och dock slog han 
Goliat. Gud strid er för de sina. Sänden 
mig i kampen!» 

Den ande, som talar ur dessa d. 7 de
cember 1891 nedskrivna rader, har känne
tecknat vår broders gärning under alla de 
40 år, som han med outtröttlig trohet 
tjänat Guds rikes sak bland Kinas fo lk i 
vår mission, sedan 1928 såsom ordinarie 
föreståndare på fältet. (Redan före detta 
år har han tidvis stått såsom ledare för 
arbetet där.) 

1930 var ett synnerligen prövande år 
för vår mission; flera dödsfall inträffade 
då än under något tidigare år alltifrån 
missionens början. Sjukdomar, som till 
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stor del voro följder av hungersnöden, 
hemsökte dem. Bl. a. kom bud till Yun
cheng att h:öken Maria Pettersson låg 
svårt sjuk i tyfoidfeber i Sinanhsien. Carl 
Blom och h ans hustru Ethel- född Usher, 
de gifte sig 1905 - ]{ände sig omedelbart 
manade att skynda till hjälp, ehuru fru 
Blom ännu var konvalescent efter ett svårt 
anfall av tyfoidfeber. Knappt hade de nått 
fram och börjat sin hjälpverksamhet, förr
än Carl Blom angreps av den försåtliga 
sjukdomen och fick ligga länge svävande 
mellan liv och död. Det oaktat unnade 
han sig endast en kort vilotid innan han 
åter upptog sitt ansvarsfulla -och genom 
de många resorna ytterst krävande arbete 
såsom föreståndare. Enligt senaste under
rättelser äro också hans krafter betänkligt 
medtagna. 

På samma gång vi därför på hans 60
årsdag låta våra tacksägelser stiga till Gud 
för allt vad -han genom Carl Blom uträttat 
inom vår mission, må vi förena oss i bön 
om a tt hälsa och krafter må beskäras 
honom och hans maka för de stora och 
viktiga uppgifter som just nu äro att lösa. 

Rarl Fries. 

Missionstidningen Sinims Land 
Under sommarmånaderna, juni- sep

tember, kommer Missionstidningen Sinims 
Land i år, i likhet med föregående år, att 
utgivas med endast ett nummer i må
naden. 

Hemkomna missionärer. 
Missionärsparet N/alle och Ida Ringberg 

anlände den 30 sistlidne maj till Sverige. 
Vi hälsa dem varmt välkomna til! foster

lande t och önska at t Gud må stärka och 
välsigna dem -samt göra dem 'till 'väl
signelse. 

Nordisk Missionskonferens för den 
yttre missionen 

kommer att hällas i Oslo den 7- 11 sept. 
i ar. Det är det Nordiska missionsrådet, 
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som består av tvenne representanter för 
de fyra nordiska länderna, som inbjuder 
till detta möte. Bland talarna märkas 
den kände missionären doktor Robert 
Wilder, professorerna Hallesby, vVest
man och Torm, domprosten Skovgaard
Petersenoch stiftsprost Ussing, missions
direktorerna Folke, Tarkkanen, Nyren och 
Dahlberg, doktor Palmrer jämte flera mis
sionärer från de olika nordiska länderna. 

Anmälan torde göras innan den 20 aug. 
till Det Nordiska missionsmötet, Kristian 
Augustsgate 2, Oslo. 

Vid anmälan erlägges 5 kronor. 
I största möjliga utsträckning soner 

mötesbyrån för gratisinkvartering med 
frukost. Angiv vid anmälan om denna 
gäller herre eller dam. Alla missionsvän
ner hälsas hjärtligt välkomna! 
Låt oss alla förena oss i innerliga för

böner för konferensen! 

Ny missionsarbetare. 

Carl-Gustaf Nordberg. 

Såsom förut meddelats i denna tidning 
blev missionärskandidaten Carl-Gustaf 
Nordberg i samband med vår årshögtid 
den 8 sistlidne maj avskild till Svenska 
Missionens i Kina missionär. 

Carl-Gustaf Nordberg föddes i öster-
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sund, Jämtland, den 22 .mars 1911, Di\. 
han vid därvarande läroverk genomgått 
gymnasiets första ring flyttade hans för
äldrar till Stockholm, dit hans fader, ar
betschef vid Statens Järnvägar och majo)' 
vid Väg- och Vattenbyggnadskåren, er
hålli t förflyttning. 

I hemmet samlades man ofta till små 
andaktsstunder, då fru Nordberg brukade 
läsa för och tala med sina barn. Kunskap 
om vägen till frid med Gud erhölls alltså 
tidigt,och så småningom lwm också Carl
Gustaf i nöd för sina synder och sitt kötts
liga väsende. På nyåret 1927 besökte pro
fessor Hallesby östersund, och Nordberg 
kände sig djupt gripen av hans förkun
nelse. Någon full avgörelse blev det emel
lertid ej då, utan först två il tre veckor 
senare, i slutet av januari 1927. 

Snart fick han tillfälle att för sina kam
rater bekänna sin Frälsare, och länge 
dröjde det ej heller innan han kände 
Guds kallelse till verksamhet i yttre mis
sionens tjänst. Ett föredrag utav fröken 
Hanna Wang i östersund och ett av mis
sionär Martin Bergling i Lidköping vann 
genklang i hans hjärta. Så småningom 
kom han även i beröring med missions
föreståndare Erik Folke, och kallelsen 
blev allt mera klar och tydlig. 

Läsåret 1929-1930 tillbringade Nordberg 
vid Oslo Bibelskola och vintern 1930-1931 
i London på Kina Inlandsmissionens hem 
där. Hösten 1931 och vintern 1931-1932 
har han fullgjort sin värnplikt i Boden. 
Under dessa år av förberedelse har han, 
enligt eget vittnesbörd, på ett rikare sätt 
lärt känna sin Frälsare, samtidigt som han 
fått erfara allt mer och mer, att den egna 
kraften ej är . nog. Sitt vittnesbörd i Be
tesdakyrkan den 6 maj avslutade han 
med att tacka för förbön och med den 
begäran: »Bcd att jag må bli mer lik 
Herren Jesus Kristus!» - »Han måste till
växa, men jag måste avtaga.» 

Må denne vår nye missionär få vara 
innesluten i missionsvännernas kärleksfulla 
hågkomst i förbön med tacksägelse! 

lvI. L. 
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' Missionshögtid i Jönköping. 
Varje år under maj månad brukar för

eningen »Kinesernas Vänner» i Jönköping 
.anordna ett möte med offerinsamling föl' 
Svenska . II'lissionen i Kina. I år blev detta 
en missionshögtid med flera möten, an
ordnad i samverkan med Jönköpings 
Kristliga Ynglingaförening, detta emedan 
en av sistnämnda forenings medlemmar 
vid denna högtid avskildes till Svenska 
Missionens i Kina missio;'är. Den nye mis

.sionären är Ake H aglund. Av flera skäl 
kunna vi ej nu införa hans bild, men hop

:pas att i ett kommande nummer av vår 
tidning kunna presentera honom för tid
ningens läsekrets. Redan nu ville vi emel
lertid meddela något om missionshögti 
dens möten. 

På lördagsaftonen den 28 maj var möte 
anordnat i Ynglingaföreningens hörsal. In
ledningsvis talade rektor Karl Rudvall om 
Guds namn, vilken betydelse som låg däri 
·och vikten av att detta namn hålles heligt. 
»Helgat varde Ditt namn», det var alltså 
den bön, som genom detta anförande la
des på våra hjärtan såsom ett böneämne 
för högtidsdagarna såväl som för våra liv 
·i sin helhet. 

Näste talare varmissionsföreståndare 
Erik Folke, som i ett kort anförande be
tonade ordet i. Sak. 4: 10. Må vi aldrig 
förakta den ringa begynnelsens dag,' var 
den maning, som då ställdes till oss ..Gud 
ser efter personer, som äro så ringa i sig 
.själva, att de ej kunna taga äran från Gud. 
Han sätter i deras hand ett oansenligt 
redsl<ap, murarIodet, och han ställer dem 
bland ruinerna. Omgivningen är ej till
talande. Det kostar i stället ofta på att gå 
Guds ärende bland ruinerade själar, men 
-Guds glädjedag bör vara även vår glädje
dag. Guds ögon glädjas över a tt se den 
Tinge tjänaren med det oansenliga redska
pet i arbete bland ruinerna. Och lycklig 
den, som ställer sig till · Guds förfogande 
för det arbetet. Förakta ej den ringa be
gynnelsens dag! 

.Missionär August Berg, som för 40 år 
sedan var denna Ynglingaförenings ordfö
rande, talade sedan om några lärdomar en 
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· Guds tjänare får inhämta, några erfaren
·heter han får göra på missionsfältet. Upp

levelser, som Paulus fick. göra enligt Apg. 

16, äro alltfort erfarenheter, som missionä

rerna få göra. Man får glädjas, då .de som 

blivit troende genom dopet upptagas i för

samlingen, och då de visa gästfrihet och 

kärlek. Man fål' ock uppleva tider av mot

vind, svårigheter, då kraften prövas, då det 


· ej är så lätt aH såsom Paulus och Silas i 

.fängelset lova Gud med sång. Man får även 
erfara, att Gud än i dag kan göra ens 
fiender till ens vänner, man får se huru 
Gud har olika vägar till människors hjär
tan och alltid har utvägar. Striden är 
svår, men segerkraft finnes hos Gud. 

Siste talare på detta möte var missions
sekreterare Martin Linden, som påminde 
om att vi kunna bliva rika inför Gud och 
framhöll, såsom ett böneämne, att en så
ran rikedom måtte bliva resultatet av mis
sionshögtiden. 

* 
.På söndagen den 29 maj talade vid för

middagsgudstjänsten i Stora Missionshu
set inledningsvis pastor Knut Svensson, 
varefter missionär August Berg predikade 
över dagens högmässotext om den rike 
kornbonden. Vi kunna ej närmare refe
rera denna predikan, men vilja söka åter
ge några tankar. Herren Jesus hade vid 
detta tillfälle åtminstone en ouppmärksam 
åhörare. Han kommer med en olämplig 
begäran, som ej har minsta sammanhang 
med Jesu undervisning, men detta till sy
nes mindre värdiga och olämpliga be
gagnar sig Herren av för att undervisa 

.om girighetens synd. Vi få lära att girig
heten är en rot till allt on t, men kärleken 
till Gud och nästan en rot till allt gott. 
»Det är icke i kistan utan i hjärtat, som 
Gud frågar efter fattigdom eller rikedom.» 
Må vi aldrig, såsom denne man, sakna blick 
för de eviga tingen! Må vi riva ned våra 
lador och i stället samla rikedom av evig
hetsväl'de, outtömliga skatter i himmelen! 

Eftermiddagsmötet var också förlagt till 
Stora Missionshuset och inleddes med tal 
av rektor Karl Rudvall samt predikan över 
dagens aftonsångstext av missionssekrete
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rare, M. Linden. Härpå följde Åke Hag
lunds avskiljning till missionär, ledd av 
·missionsröreståndare Erik Folke, som i 
sitt tal utgick från Joh. 20: 21, Jesu ord: 
))Frid vare med ede'r! Såsom Fadern har 
sänt mig, så sänder ock jag eder.)) 

Gripande var stunden, en helig offer
stund, då ej blott en ung människas liv 
på nytt lades på Herrens altare, utan 
många säkerligen på nytt invigde sina liv 
åt helig tjänst. Därom bar det rikliga mis
sionsoffret (765 : - kr.) även vittne. 

Vid detta möte medverkade Ynglinga
föreningens manskör. 

Senare på eftermiddagen var samkväm' 
anordnat på Ynglingaföreningens, hörsal 
,för så många lokalen kunde rymma. Vid 
della samkväm, som leddes av Ynglinga
föreningens ordförande, lärare Thure A. J. 
Carlson, avlade vår nyinvigde missionär 
ett vittnesbörd om ,Guds nådefu]Ja ledning, 
'såsom han fått erfara den. Telegrafiska 
hälsningar lästes och flera av de närva
rande uttalade sina välönskningar samt 
·Iämnade minnesord. Herr 1(. Fransson, 
Smålands Taberg, medverl,ade genom att 
sjunga solosånger, och' stunden var rik på 
uppmuntran och välsignelse. 

Så var då denna missionshögtid slut. 
Under det den pågick gavs ofta uttryck 
för glädjen, som fyllde sinnena på grund 
av den. Och det var i sanning en glädje
högtid inför Herrens ansikte. Skall det 
månne snart åter bliva en sådan glädje
högtid för S. M. K:s vänner i Jönköping? 

'M. L. 

.Svenska Missionens i Kina 
Bibel-:- och Ungdomsveckor 

sommaren 1932. 
Även inneval'ande år hoppas vi att, 

om Gud så vill, få anordna tvenne Bibel
och Ungdomsveckor. Den första av dessa 
planeras att hållas i Grycksbo, nära Fa
'lun, med samling tisdagen den 21 juni. 
Mötena pågå till och med söndagen den 
'26 juni. 

Den andra veckan äro "i inbjudna till 
Ynglingaföreningen Libanons sommar

hem, Säter, Jonsered (nära Göteborg), 
där vi v. G. skola samlas tisdagen den 16 
aug., och mötena komma att pågå till 
söndagen den 21 augusti.' 

På Steninge kommer iår ingen Bibel
och Ungdoinsvecka att hållas, enär egen

. domen övergått i andra händer. 
Med varmt tack för bistånd under 

gångna år ville vi nu utbedja oss mis
sionsvännernas ' hjälp för att få delta
gare, särskilt ungdom, i dessa våra mö
ten. 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 <let 
mål, som vi satt för dessa möten: Att 
söka hjälpa deltagarna in i en sådan 
ställning till Herren Jesus, till Bibeln, bö
nen och missionen, att de i sin mån må 
kunna främja Guds rikssak på jorden 
och, i den mån Gud visar det vara i 
överensstämmelse med sin plan, bliva 
S. M. Ks medhjälpare i arbetet för Kinas 
evangelisering. 

* 
Kursledare blir missions'föreståndare E. 

Folke. 
Programmet kommer bl. a. varje dag 

ati: 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. 

Förutom missionsföreståndare . Folke 
lwmma doktor Karl Fries, missionärspa
ret Oscar och GerdaCarlen, fru Dagny 
Bergling, fröknarna Lisa Blom och Maria 
Nylin, sekr. NI. Linden m. fL att medverka 
vid veckan r Grycksbo . 
. Bland ämnen, som komma att behand

las i föredrag där, må nämnas: »Missions
epoker i Kina», »Missionens betydelse för 
hemförsamlingen», »Den kristnes Iivs
vandring», »Guds hjälp i tider av nöd och 
tr~tngmål» m. fl. 

Bibelstudierna ' komma att ledas av mis
sionsföreståndare Erik Folke. . 

Priset för deltagande i veckan i Grycks
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bo blir för hela tiden kr. 20: -, häri in
berälmat en deltagareavgiIt till hjälp för 
bestridande a v omkostnaderna för möte
na. Deltagarna böra med.taga handdukar, 
sänglinne, filtar och kuddar. 

Anmälan om deltagande bör gåras sna
rast möjligt till Svenska Missionens i Kina 
expedition, Drottninggatan 55, Stockholm. 

.Ordet skall icke återvända fåfängt .• 

Lektionen hade just börjat. Vi hade 
sjungit »Jesus älsl,ar mig jag vet» samt 
bedit Herren vara ibland oss med sin när
varo. Klassrummet var alldeles packat 
med en skara sökare, kvinnor i alla åld
rar. Många hade varit med på bibellmr
sel' förr, men andra VeTO med för första 
gången. 

Hurudan skulle denna klass bli, sImIle 
vi få se syndare villiga att lämna mörk
rets väg? SJmJle vi få nåd att hjälpa dem 
fram till Kristus, världens ljus? - Herre 
hjälp oss du, i oss själva förmå vi intet. 

Jag hade just läst texten »Så älskade 
Gud», då en ung kvinna kom in med ett 
litet barn vid handen. J ag såg genast, att 
hon ej hörde till klassen. »Kan jag få lite 
medicill), sade hon, under det hon blot
tade ett hemskt stinkande sår på högra 
armen. J a, men först får du sitta en stund 
och höra om Jesus, sade jag. Förgäves 
såg jag mig om eHer en ledig plats, jo, 
det fanns en vid bordet alldeles in till mig. 
»Kom och sitt här en stund.» - Så bör
jade jag tala. Men o, vilken stanl<. Nej, 
det var outhärdligt. 

»Skync1a dig efter lite medicin och sänd 
iväg kvinnall), viskade en röst. »Så älskar 
Gud, kanske är det 'hennes enda tillfälle 
att få höra om hans kärlek, som dog för 
dig», viskade en annan röst. Den rösten 
segrade till slut, och Gud värmde våra 
hjärtan med sin kärlek. 

Efter lektionen sade en av bibelkvin
norna, att hon ville tvätta hennes .sår 
ren t, viljcet jag med glädje gick in på. 
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Då . jag kom ut till e. m.-klassen, var 
den unga kvinnan kval', rentvättad och 
kammad såg hon riktigt trevlig ut. Den 
hemska stanken var också nästan borta. 
Under lektionen märkte jag hur intresse
rad hon var, ögonen rilctigt strålade. Så 
fort jag slutat sade hon: »De här goda 
orden har jag hört förr. För tio år sedan, 
i mi tt gamla hem i Honan, hörde jag 
några gånger om Jesu kärlek. Sedan blev 
jag såld över till den häl' provinsen, men 
vad jag hörde för så länge sedan, har jag 
aldrig lmnnat glömma.» 

Som det fanns en ledig sovplats, bjöd 
vi henne stanna till nästa dag. Nästa dag 
blev till fjorton dagar. Underbart var det 
att se huru hon drack in Ordet. Det dröj
dc ej många dagar förrän hon började 
bedja med på bönestunderna. 

Hon bad om förlåtelse och rening, om 
kraft att börja ett nytt liv. 

Efter Imrsen följde en av de troende 
systrarna med henne hem, för att hjalpa 
henne att tala väl med hennes man och 
så få hans tillåtelse att kasta ut avgu
darna. 

Söndagen därpå komma de båda glada 
och lyckliga över Herrens hjälp. Nu var 
hemmet rent ifrån avgudar, och mannen 
var vänligt stämd emot evangelium. Sön
dag efter söndag gick han sedan den 
över en mil långa vägen hit för att få 
vara med på mötena. 

* 
Under bibelkursen i höstas gladde den 

unga fru Liu oss med sitt intresse och 
sin iver att lära. Nu i vår grät hon ofta 
och bad Gud förlåta hennes många syn
der. . 

En kväll kom hon in till mig och ville 
ha ett samtal samt hjälp och råd. Hon 
talade om sitt förflutna liv med all dess 
synd och skam. Särsldlt hade hon varit 
en mästare i att stjäla. Då hon i höstas 
kom hem ifrån kursen, hade hon bett 
sina grannar om förlåtelse. Men nu var 
det en sak, som så tryckte hennes hjärta. 
En lång tid hade hon levat i ofrid med 
en grannkvinna, och för att· hämnas på 
henne, hade hon stulit en höna. 
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Raskt hade hönan slaktats, .och när 
grannkvinnan .om en stund kQm för alt 
söka sin höna, låg den redan i grytan 
.och kQI,ade, den tQnuna ångapparaten, i 
vilken brödet l'lngas, sattes över grytan. 
Huset genQmsöktes nQga, men inte kunde 
man ju lyfta på ångapparatens såll, när 
brödet ångades. Ja, det var ju tydligt, att 
hQn ej stulit hönan. 

Fru Liu hade bett sin granne .om för
låtelse för att hQn länge hatat henne. Men 
friden ville inle kQmrrhi, det var en klump 
i bröstet. Aek hönan. Vad skulle hQn 
göra, bekänna allt? Ack, det var alltför 
svårt. 

Vi lade fram saken inför Herren, .och 
så kommo vi överens om, att hQn skulle 
köpa en höna som ersättning samt bedja 
om förlåtelse. Guds frid är ju mera värd 
än allting anna t. 

Nu har hQn gMt hem. Hur skall det 
gå för henne, skall hon få mod och kraft 
att gå den svåra vägen? 

Vill du, !<ära Missionsvän, kQmma ihl'lg 
henne i förbön. Bed också för alla andra, 
SQm ha en svår kamp emot fiendens lis
tiga försök att få dem bort ifrån Jiyets 
väg. 

Tack att vi få vara inneslutna i trofast 
förbön. Med hjärtliga hälsningar 

Judith Hullqvisl. 

-Herren är underbar i sina verk.> 

(Utdrag ur privatbrev.) 

Jag känner stort behov av att säga: Gud 
vare lov för tillfälle aLt förkunna detta 
gamla evangelium. Jag är så glad att ännu 
vara i detta land, där det förvissQ bättre 
behövs än hemma. Skall jag säga: där det 
mera tages mot, även, än hemma? Om så 
är, vet jag ju icke; jag vet blott att här 
är det verkligt behov av frälsning, aven 
levande Frälsare och budslwp om honom. 

Vi ha just hört om ett exempel härpå. 
En målare, SQm 1 fjol målade kapellet in
vändigt .och som var en av dem som un
der kapellbygget blevQ omvända, är nu 
här för att måla kapellbänkarna. 

Under samtal' med hOnQm kom han att 
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nämna någ.ot s.om framkallade en fråga, 
huru han blev omvänd. Han berättade då, 
att han under många år känt en sådan 
ofrid, en sådan gnagande oro i sitt inre. 
Denna otogjorde hon.om livet så tungt, 
a tt han kände sig icke kunna leva utan 
frestades a tt förkorta sitt liv. Det var även. 
i samband me.d sitt yrke, som han kände 
denna QrQ .och levnadströtthet. Detta var 
emedan målaryrket i Kina har så mycket 
med avgudiska förhållanden att göra, och 
han fann detta allt så tomt, så uselt. 

Så k.om en bel,ant till honom hem från 
en tids vistelse i Shensi och berättade, att 
han där varit med .och hört om Gud .och 
frälsning i Jesus. »Och det, må du tro är 
bra», sade han till vår vän. Detta väckte 
många tankar i vår målares hjärta; huru 
önskade han inte att få höra detta goda, 
men det var inte så lätt alt ge sig av till 
Shensi, fattig som han var. Men så fick 
han höra, att samma g.oda fanns i hans 
egen prQvins, bl.ott ett pal" mil bort. (Elt 
under synes det, att han inte förr hört om 
missionen och »EvangeJiesalen», men han 
var väl ej förut mottaglig därför.) 

Han tQg första tillfälle i akt .och sökte 
sig väg hit, tz'äffade evangelisterna, fick 
traktater, t. o. m. en bibel, och gick hem 
och började läsa. Allt eftersom han läste 
blev det mer stilla i hans inre; den täran
de .oron försvann, .och detta nya, som han 
fått, upptQg honom helt .och hållet. När 
han kom till kapellbygget, var sålunda 
verket redan börjat i hans hjäl"ta, men 
då var han också färdig för d.opkursen, 
och han blev en av de 41 persQner, som' 
vid kapeJIinvigningen döptes. 

Nu är han, så olärd som han är, ändå 
en andlig ledare i sin by. Ty där är ett 
tjugutal personer, s.om kastat b.ort sina 
avgudar och som samlas .omkring vår vän, 
s.om i' enfald läser bibeln mcd dem. Huru 
ha alla dessa andra fått detta sinne? Ja, 
det har icJ,e skett genom någon predikan i 
den lilla byn, det måtte ha tillgått på sam
ma sätt som med målaren själv. Ja, Her
ren är underbar i sina verk. Han går 
fram i öknarna, där ingen väg är. 

Axel Ha/we. 
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Från Tungchowfu. 

. (Utdrag ur privatbrev.) 

Kriget berör oss ju ej på annat sätt än 
genom rykten. Vi få alltså utan hinder 
fortsätta vår verksamhet. På stationerna 
ha vi h usen fulla av gossar och flickor 
och kvmnor som lära sig läsa o. s. v. samt 
lära sig känna Herren, lära sig bibelver
ser och händelser ur Jesu liv. Vi lägga 
nu rätt stor vjkt vjd söndagsskoJverl<sam

helen, och det är glädjande att se huru 
barnen t. ex. kunna utantill läsa upp hela 
kvartalets tänkespråk, angiva varje sön
dagsämne för läxan. Johannes evangelium, 
som ju varit detta kvartals textbok, ha 
de nu reda på från början till slut. En
dast evigheten kan uppenbara resulta.ten 
av detta arbete, men vilket böneämne! 

Stormötena komma nu söndag efter 
söndag, tre ha h ållits, sju ha vi kvar för 
våren. Förra söndagen hölls möten i 
K'uch'iian. Där var väl fyllt hus. Vi ha 
nu ett av de troende för ändamålet upp
fört riktigt bra kapell där, och verket 
tyckes gå framåt. Nästa söndag ha vi stor
möte i Tungkwan och därpå i Huajin, 
där vi nu ku·nnat ordna verksamheten 
igen det sista året. Vi ha varit i vårt 
annex, Puchow, ett par tre veckor och 
skola dit igen i slutet av april för stor
möten och dopklass sedan dylika möten 
h ållits hiir. Även där ha vi så många 
gossar i skolan de kunna ta hand om och 
även en del flickor. Fälten både där och 
här ha vi goda rapporter från. Så rullar 
evange!ii frälsnings vagn fram sin jämna 
gång och Herren tar fångar till få nga och 
giver människorna gåvor. Snart kanske 
sista kärven skall inbärgas - må vi d ~l . 

höra: »Väl gjort» från Herren själv. 

Ni/s Slyrelius. 

Bedjen för missionllrerna! 

Skriven till missionllrerna! 

Tre månader i Kina. · 

Yangchow språkskola i febr. 1932. 

Kan det verkligen vara sant, att tre m å
nader förflutit, sedan jag 'kom till Kina. 
Tiden går fort på språkskolan i Yang
chow. 

När jag tänker tillbaka på, vad jag sett 
och upplevat, sedan jag lämnade min hem
bygd, är det många bilder, som upprullas. 
Tydligt står minnet kvar av den första · 
anblicken av Kina. Det var höga bergs

.toppar, som glänste i solskenei, när 
»Derfflinger» sakta, sakta närmade sig . 
hamnen i Hongkong. 

Hjärtat var fyllt av både glädje och 
hopp. »Är det verkligen sant, att jag är i 
Kina?» frågade jag mig själv. Visserligen 
åters tod ännu tre dagar av sjöresan, men 
jag var dock i Kina - kallelselandet. 
Naturen påminde mig om hembygden, 
Norrland, med de höga bergen, de bru
sande älvarna och den susande skogen. 
Många ljusa minnen sände Du med mig på 
resan ut till Kina, där jag hoppas få leda 
många till Jesus. Tack för vad Du gav 
mig! När mörker och svårigheter möta, 
då ringa de på nytt, trösteorden, som gå
vos mig i avskedets stund. Tack för dem 
alla! 

Jag ser . också en annan bild . - De 
många händer, som dagligen knäppas till 
bön för mig och mitt arbete. Du kära 
förebedjare, måtte Du aldrig tröttna i Din 
böneuppgift! Se fram emot den dag, då 
Du ·får mottaga segerlönen. Kanske kom
mer något kinesbarn fram till dig och sä
ger: »Det var genom dina förböner, som 
jag blev frälst.» 

»0, var äro de, som på Andens bud 
. Bland syndare samla en skörd åt Gud?» 

Efter fem och en halv veckors härlig 
sjöresa anlände vi till Shanghai den 22 
okt. Visserligen var · det hård storm de 
sista dagarna, men det besvärade mig ej. 
Jag bara njöt av att få se ett verkligt 
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upprört hav. Det var en storslagen syn, 
som sent skall glömmas. Vilken makt låg 
det ej i Jesu ord, när han stillade stor
men på Gennesarets sjö. Han är densam
me än i dag, och han har mala att stilla 
alla de stormar, som vilja sopa bort Kristi 
verk på jorden. 

I mitt tycke påminna kineserna mycket 
om fjällets folk både i utseende och kläde
dräkt. Ofta ser jag irån mitt fönster en 
skara barn leka på gatan. Ibland titta 
de upp och vinka ål Jllig. Dc undra nog, 

vem jag är. Ack, vad jag längtar till den 
dag, då spraket ej längre är ett myste
rium. Hoppet, om att en gång kunna tala 
med dessa förtjusande barn på deras 
språk, inger mig nytt mod och ny kraft i 
arbetet med studierna. 

Vad jag sett av Kina är icke mycket 
men ändå nog för att lära mig förstå, att 
här råder en fruktansvärd, mörk heden
dom. Hur hemskt är det icke att höra 
hedna trummor ljuda och se folket samlas 
i templet till avgudadyrkan. 

Under en promenad genom staden såg 
jag en man utan armar och ben ligga på 
gatan. Framför sitt huvud hade han en 
skål med några kopparslantar. rIan för
sörjde sig genom att ·tigga. Vilket oerhört 
lidande! 

En kvinna låg även på gatan med ett 
litet barn på armen. Hennes bleka ut

seende vittnade om, . att hon vai' sjuk.· 
Kanske var hon en av de många, som 
blivit utkörda från sina hem. Tiggare mö
ter man överallt. Ja, är den yttre nöd~m 
stor här i Kina, så är den inre ännu stör
re. Det känns svårt att se allt detta och 
ej med ord kunna visa dem på den store 
Läkaren för både kropp och själ. Det är 
mörkt för närvarande i Kina. 

Kära förebedjare, kom ihåg, att genom 
dina böner kunna ljus tändas ej blolt .hem
ma i Sverige utan även i hednaIand. Vill 
du bedja, att jag, som nu skal! börja kam
pen mot hedendomens mörker, måtte bli 
ett brinnande ljus, som värmer och väg
leder många till- himmekn, ljusets boning? 

Min första jul i Kina blev elt ljust min
ne. Nog hade jag trott, aU salmaden efter 
hembygd och kära skulle kännas större, 
än den gjorde. Men Jesus är oss lika nära, 
var vi än äro. Och han, som är all vår 
glädjekälla, kan ersätta allt. 
. En obeskrivlig glädje beredde mig de 

många brev och julhälsningar, jag fick 
från enskilda och grupper. Tack för dem 
alla! Och ett innerligt tack för alla de be
vis på kärlek, som mött mig under det 
gångna året! Gud välsigne Er en och var! 

Varm hälsning från Eder lyckliga 

Thyra Lindgren. 

REDOVISNINGAR 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under maj 1932. 

Allmänna mlss!onsmcdel. 760. Sparb. 
d:o 

fr. Kinamöten i Visby, gm 
15 70 

742. 

743. 
744. 
745. 
746. 
747. 
748. 
749. 

750. 
7:i1. 
752. 
753. 
755. 
756.. 
757. 
758. 

"Från Gud - till Gud", Skellefteil., 
gm S. N. 50 

E. B., Slockholm ;, 
A. O., Norderön 25 
M. P. , Bringetofta 5 
Fril.n skolbarnen, gm L. B .. Björköby 11 
L. B., d :o, " rab. fl H. S. O. " 9 
Marm'elunds mig 50 
Stengöl - Spjutsbygds syfören., SY

möles tioöringar 10 
A. M., Malmö 25 
Odeshög syföl'en., au l,tionsmedcl 250 
"Onämnd" 10 
N . N., »majblomrna ), 20 
Bril.bo Jungfrufören., Kristdala 300 
F. B., Stblm 10 
Cb. o. L. T., Storängen 100 
C. U. 20 

50 
30 
37 

761. 
762. 
763. 
764. 
765. 
766. 
7,,7. 
768. 
769. 
770. 
771. 
772. 

713. 
774. 
775. 
776. 
777. 
778. 

A. M., V . gm d:o 
A . R., "ett tack" 
>}En vän» 
G. S ., Ramsberg 
Fam. T., Sparb., Vrigstad
S. G., Nässjö 
VetIanda Flickfören., auktionsmedci 
G. K., Björköby 
Habelsbolets mfg
Kinesernas Vänner, Värnamo 

10 
10 

1,000 
10 
20 
50 

700 
20 
40 

100 
10E. A., gm J. U., d:o . 

Hälsingborgs K. F. U. :M:s missiollS
. hets, till :Martin Bel'glings underh. 500 
lI1almkiipings kyrkl. syfören. 50 
S. o. G. N., Malmö 70 
H. S ., Spal'b.·medel" 9 
E. A., Duvbo, d:o 4~ 
O. P., Avesta 10 
"Ps. 34: 16" 10 

-

26 

50 

759. Onämnd, Visby, gm G.M. 10 780. "Tionde enl. Herrens ord" 15 
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781- Koll. i Betesdakyrkan, Sthlm, Kristi 839. »Ps. 103 : 13 » !.il! R. Andersons d:o 100 : ~ 
himmelsfärdsdag 653 : 33 841. S. M., Sthlm, till missionärernas ut

782. D:o i Betl ebem, Kalmar 65: - resor 	 27: 50 
783. D:o i Kläckeberga 	 21: - 842. Bräta missionsförsam\., till G. o. O. 
784. 	 D:o på L. M. F. och K. F. U. K Carlens underh. 15: 

afton samt offentligt möte , Häl- 844. Koll. i Råglanda 9 : G5 
singborg 158: - 845. H. S., Mariestad, »en blomma pi\. fru 

785. D:o Luth. missionshuset, Landskrona ~O:- Ellen Persons gra.v» 5: 
78G. D:o K. F. U. K., Malmö 12:- 84(i. .T. H., Råsunda 10: 
787. D:o Missionshuset, Finspång 13: 50 847. A. W" Skara, »tionde» 3: 
788. 	 K-n" »evighetsblommor» på Frans 

Hjärtbergs grav 5: - Kr. 8,855: 67 
790. 	 »Blommor vid Fars bår, från Mor o. 

barnen. Joh. 14: IS» 50: - S. M. K:s pcnslonsfonu. 
791. 	 G. J ., Mariestad, födelscdagsblom

mo'r 30 : - 815. Syföl·en. N:o 2, Sthlm, sparb .-medel 70 : 50 
792. Koll. i Sjötorp 	 16 : 10 81G. D:o N:o 3, d:o, d:o 8G: 
793. D:o i Betlehemsl,yrkan, Sthlm, S/5 1,017: lG 840. »2 ~loseb . 35: 5» 	 50: 
794. »Luk. 24: ;;1 » 	 300 : 
796. 	 E. J., Boden, till J. Aspbel'gs Ul]' Kl'. 206: 50 

derhilll 100 : 
797. Rolmcstads missionsarbetskrets 100: - SärskIlda änuamål. 
7~8. »Anna » 10: 
799. M. S., örebro, gm S. J. 10: - 754. il. P., Vetlanda. till E . Blom, att an
800. »En ldnavän», gm F. S., Kumla 50 : - vändas i k vinnoarb. i Kina 25: 
801. Skierydskretsen 	 50: - 779. »Ps. 34: lG», till Maria Pettersson, 
803. J. o. M. v. M., Sthlm :;0: - att anv. en!. överensk. 25: 
804. »Onämnd» 100: - 789. Kinag l'uppen, Malmö, till Hilma 
SOG. Sparbössetömning i KnrlSkrona gm Tjäders kvinnoskolrt 30: 50 

H. A. 	 GO: - 795. Okänd, Köping, till NIorris Berg
807. G. B., Sthlm 	 10: - Jing. a tt an v. enl. i brev givna an 
808. 	 Mellersta distriktet av Sv. K. F. U. visninga r, gm P. W. 10: 

M., för Malte Ringbergs unde rh. 750: - 802. »Anna », till en behövande i Kinn, 
810. Onämnd 	 100: - gm H. L, A lgar;}s 10: 
811. Koll. i Betelskapellet, Adelsö 8: 50 805. Syföl·en. nor l, Sthlm, till bibelkv. 
812. G. D., Sala 	 25: - undcrh. i Houallfu 148 : 75 
814. Aterb etalt 	 10: - 809. 1. F .. Kristdaln, till Maria Petters
817. S. A..J ., I,uleil 	 100: - son, att nnv. efter go t tf., gm M. 
818. 	 Kinakretsen, Gbg, till Berta Flod- K., Kristdala 15: 

bergs underh. 105 : - 813. Daggryningen i K. M. A ., till flick
819. östra o. Västra syföre n., Jkpg 100: - sl<olorna i Kina 3,250 : 
820. Måndagssyföl'en. i Norrköping 50: - 828. Koll. vid Stcfansln'etsens offeraf ton 
821. K . E., Hagalund, gm E. A., d:o 10: -. 24/5, till Pastor Kaos underll. 149 : 25 
822. A. K., Ylodafol's 	 5: - 829. K . .T., Sthlm, till d:o gm P. A. W. 10:
823. :!toll. i n.amsta missionshus, d:o 9: 55 843. S. A. A. , Figeholm, till Maria Pet· 
824. D:o i östel'åkers l,yrka 13 : - tersson, att anv. efter gottf. 30: 
82;;. »J es. 49: 8-13» 400: 
826. L. O. , ett t,,(;k på 50-årsdngen 40: 25 	 Kr. 3,703: 50 
827. Sunner'änga.. mig 	 50: 
830. 	 Kinakretsens syfören., Gbg, sparb.- Allmänna mlsslollsmedel 8,855: 61 

medel, till Berta l ' lodbergs unuerh. 135: - S. M. K:s pensionsfond 206: 50 
831. Koll. i Värna 17/5 	 17: 50 Särskilda ändamål 3,103: 50 
832. D :o i Grebo lS/5 	 10: 
833 . Vänner i Ol vingstorp ;j: - Summa und. maj månad 1932: Kr. 12,165: 61 
8a4. E. O., Huskvarna, g'W K. S. 5: 
835. A. D., d:o, gm d:o 15: - Meä varmt ta,c l< Nll varje giv are! 
83G. M. O., d:o, »en blomma på Nils gl'av 

:!l/6» g'm d:o 15: - »Som en fader förbarmar sig over barnen, så 
837. K. S., d :o 10: - föl'barwar sig Herren o\'er dem SOlU frukta ho 
S3S. »Ps. 27: lh , till C. Bloms underh . 100 : - IIOIll. » Ps. 103: la. 
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