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ANSVARIG UTGIVARE: E. FOLKE. 

JAG HAR SÅ MYCKET ATT 

TACKA FÖR. 


A v Carl Boberg. 

Ja~ har så mycket att tacka för; JalJ har så mycket att tacka för. 

Jaq kao ju tala, ja\! ser, ja!! hör, ty Herren daqli"en "oH mi" \lör, 

har frihet och bröd och kläder. allt under det tiden skrider. 

Se. solen skiner jämväl på miq! Jag har hans ord med dess ljusa tröst, 

Ocb vänner har jalJ på livets still, får höja i bön till Gud min röst, 

och fågelns kvitter milJ qläder. då hjärtat frestas och lider 

Jag har så mycket att tacka för; Jaq har så mycket att' tacka för -

Jaq slipper dväljas, där åskan kör men Herren ofta dock klagan hör; 

ocb stridernas eldar brinna. Ack ve. mitt själviska hjärta! 

Då kvällen budar till nattens ro, Det har så svårt att Guds I;/odhet se, 

jalJ styr som fålJeln till fredliElt bo att riktilJt belt silJ åt Herren \le 

att vila till ruorlJonen Rnna. i både glädje och smärta. 

Ta!)' bar så mycket att tacka för, 

men hinner aldriq, till dess jalJ dör, 

bli färdilJ med lovets sån'Qer. 
Men när jal;/ mist det, som bindrar nu, 

jalJ lovar Herre. att då skall du 

få höra dem tusen cån\ler! 
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STANDAKTIGHET. 


Ett år har gått till ända. Ett nytt 
har kommit. Under det förflutna ha 
vi på mångahanda sätt ganska kraftigt 
blivit påminta om vikten av att äga 

ståndaktighet. Den närvarande tiden 
vittnar icke mindre kraftigt om det
samma. Vi behöva akta på apostelns 

maning: "Låten ståndaktigheten hava 

med sig fullkomlighet i gärning." Det 

ter sig ju för våra ögon som vi nu äro 
på väg att möta förhållanden, där det 
skall prövas om vi äga den ståndak
tighet som visar sig vara provhållig i 

gärning. 
Profetens utsaga: "Ett rytande över 

folket höres på den dagen, likt rytan
det av ett hav; och skådar man ned på 
jorden, se, då är där mörker och nöd, 
och ljuset är förmörkat genom töc
ken", beskriver på ett målande sätt 
det närvarande världsläget. Härhem
ma råder olycksbådande oro, därute i 
Kina härskar nöd och ångest. Kunna 
vi med ståndaktighet möta vad som 
skall komma? Äro vi fyllda av den 
Andens kraft, som gör oss till "mer än 
segervinnare"? Drivas vi, ja, tvingas 
vi av den kärlek, som åsidosätter egna 
intressen för Guds rikes, hava vi det 
sinne som Jesus hade, han som utblot
tade sig själv för vår skull? Får han 
bli för oss allt det han vill, då skola 
även vi bliva ståndaktiga såsom han 
var, han som blev lydig intill döden, 
ja, ända intill döden på korset. Vi be
höva tänka på honom för att icke 
tröttna. Då kampen och nöden drar 
ut på tiden, kunna vi lätt tröttna och 
den första kärlekens iver svalna. 

Vi känna helt visst djupt deltagan
de med våra Syskon därute på mis
sionsfältet, omvärvda som de stundli
gen äro av krigets fasor. Vi prisa Gud 

att de äro ståndaktiga, ty sålunda kan 
missionens gärning vinna sin full
komning . Men vi veta att de l ä n g ta 

efter vårt ståndaktiga stöd. Vi påmin

nas ofta om att de längta efter livs
tecken hemifrån. Breven ha på sis ta 
tiden kommit så sällan. En käns lFl av 

övergivenhet har velat bemäktiga sig 
dem, en erfarenhet som vi, som äro 

omgivna av våra älskade, knappast 

kunna helt fatta. Och de därute ha ej 
endast sin egen nöd att bära. De stå 
mitt i skaran av andra lidande, som i 
sin nöd och ångest söka tröst och hjälp 
hos dem. Stödja vi dem så, att de äga 
möjlighet att giva dessa hjälp? . 

Det är anmärkningsvärt, att den 
svåra nödtiden därute erbjuder särskilt 
stora möjligheter att vinna mycket för 
Guds rike. Det vore i hög grad bekla
gansvärt om ej dessa utnyttjades. Vi 
behöva verkligen ståndaktighet för att 
kunna göra Guds vilja och så få vad 
utlovat är. Det känns så underligt, ja, 
det känns så ansvarsfullt att ha kom
mit i d et läge vari vi f. n. i vårt mis
sionsarbete stå. Vi ha kommit in i en 
verklig brådtid. Män och medel, gods 
och g uld väntar nu vår Herre att få 
av de sina. Han behöver dem. Äro vi 
viiliga att s trax släppa dem? (Matt . 
2I: 3). Vår konung är värd att få dem. 

Vad vårt hemarbete angår, har Her
ren även velat fostra oss till ståndak
tighet och tro under detta förflutna år 
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liksom under de föregående. Han har 
därför gång på gång satt oss på prov. 
Han har velat se om vi velat vara stil 
la och vänta efter honom och på hans 
hjälp. Hos oss har det brustit i myc

ket, men han har varit trofast, trofast 
att förlåta, trofast att hjälpa. Med 
djup känsla av tacksamhet tänka vi 

på denna hans nåd och kärlek. Och 
därför tro vi ock, att vi skola få sluta 
även detta år liksom vi fått göra alla 
de förgående med att resa vår hjälpa
sten, Eben-Haesar (I Sam. 7: 12). Vi 
ville därför bedja våra vänner med oss 
hö ja lovets sång till vår trofaste Gud, 

ty han har gjort härliga ting. 

Med djup känsla av tacksamhet tän

ka vi ock på den stora skara av Vän
ner härhemma, som så uthålligt fram
burit offer och gåvor till Herrens alta
re för den heliga tjänsten, som ej trött 

nat i kärlekens gärning. Edert arbete, 

säger aposteln, är ej fåfängt i Herren. 

"Stilla, ja, allt mera stilla 


Låt mig gå och tjäna här, 

Lika trogen i det lilla 

Som uti det mera är! 

Medan livets timmar ila, 


Kan väl mycket hända mig, 

O, men låt mig alltid vila 

Tyst och stilla blott vid dig!" 


Erik Folke. 

I OROSTIDER. 

Då vi blicka tillbaka över det år, 

vid vars slut vi stå, finna vi att de 
orosmoln, som förmörkade dess be
gynnelse, snarare tätnat än skingrats, 

ja, att de uriaddat sig på åtskilliga 

håll och ej minst över det land som 
på ett särskiit sätt är föremål för vå
ra böner, vårt arbete och våra offer, 
detta Kina som ofta med en viss stolt 
het talat om sin under årtusenden 
obrutna odlings historia. Nu stå Ki
nas vänner undrande, hur den kris 

skall sluta som landet just genomgår. 

Med obarmhärtig hänsynslöshet har 

det angripits aven fiende som är det 

ojämförligt överlägset i fråga om me
kaniska hjälpmedel och teknisk dug 
lighet och som inriktat sina angrepp 
på de känsligaste punkterna av Ki
nas väldiga kropp. Även om stora 

områden i landets inre ännu icke er
övrats, äro dock de fle s ta och vikti 

gaste kuststäderna angriparens 
våld, och han kan därmed liksom 
strypa sitt offer. 

Inför detta läge undrar man, hur 
det är möjligt för Chiang-Kai-shek, 
hans maka och andra ledande personer, 
som söka sin kraft i Jesus Kristus, att 
bevara sin g udsförtröstan. Envar som 
läst den gripande skildringen av mar
skalkens fångenskap i Sian-fu och be

frielsen därur genom makans modiga 
ingripande, måste ha fått det starkas

te intryck av dessa bådas tro på Gud 

Gch deras ädelt kristna karaktär. 
Denna tro har Gckså varit ledstjärnan 
i det omfattande och i märklig grad 
framgångsrika arbete som de nedlagt 
på att ena, rena, lyfta och socialt ut 
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veckla sitt land. Just då detta verk 
syntes närma sig ett viktigt mål, kom
mer så detta förintande slag som 
krossar allt vad de med mycken möda 
byggt upp. Här ställas de och många 
med dem inför ett fruktansvärt tros

prov. 
Se vi på vår egen missions fält, 

kunna vi ju med innerlig tacksamhet 
konstatera, att intill denna stund var
ken enskilda missionärer eller någon 
missionsegendom blivit utsatt för di
rekt skadegörelse, om än våra missio
närer och många församlingsmedlem

mar fått söka sin tillflykt i de utgräv
da skyddsrummen, då signaler givits 

om att japanska bombplan närmat sig 

deras stationer. Men vad månde väl 
den närmaste framtiden bära i sitt 
sköte? Vissa av våra stationer ha sä
kert sådan strategisk betydelse, att de 
under givna förutsättningar skulle bli 
föremål för särskild uppmärksamhet 
från angriparnas sida. - Och dessa 
äro inte synnerligen långt borta. 

Under sådana förhållanden är det 
med den största glädje och tacksam
het som vi ur de brev, som nå oss 
från våra kära missionärer, utläsa att 
de äro vid gott mod och tydligen ha 
för avsikt att stanna på sin post vad 
som än sker. Detta är en yttring av 
det trosrnod som man älskar att finna 
hos Jesu Kristi lärjungar och efterföl
jare, det trosrnod som kom Paulus att 
skriva till församlingen i Korint "Lo

vad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud 
och Fader .... som tröstar OilS i all 
vår nöd, så att vi genom den tröst vi 
själva undfå av Gud kunna trösta dem 
som äro stadda i allehanda nöd. Ty 

såsom Kristus-lidanden till överflöd 
komma över oss, så kommer ock ge
nom Kristus tröst till oss i överflö
dande mått. . ... Vi vilja nämligen 
icke lämna eder, käre bröder, i okun
nighet om, vilken nöd vi fingo utstå i 

provinsen Asien och huru övermåttan 

svårt det blev oss, utöver vår förmå

ga, så att vi till och med misströstade 
om livet. - Och ur sådan dödsnöd 
frälste han oss, och han skall än vida
re frälsa oss - - - Också I stån oss 
ju bi med eder förbön." (2 Kor. I: 3

S, 8, 10, II). De sista orden anvisa 
även oss den uppgift som åligger oss 
gentemot våra älskade syskon på fäl

tet. Mer än någonsin må vi vara trog

na i vår förbön för dem, för Chiang
Kai-shek och hans maka och för hela 
Kina. Men vi böra också vara trogna 
i vårt ekonomiska understöd. Kriget 
har orsakat en mycket kännbar steg
ring i levnadskostnaderna, varunder 
också våra missionärer få lida. 

Orostider äro emellertid icke endast 
av ondo. Meddelanden från skilda 
håll giva vid handen att den nöd, un
der vilken Kina nu lider, framtvingat 
en ödmjukhet och en mottaglighet för 
evangeiii budskap som ingalunda all
tid varit förhanden. V åra missionärer 
finna därför många dörrar öppna som 
förr voro stängda. Också detta må vi 
ha för ögonen i vår bön. Den bör icke 
endast gälla skydd och hjälp för våra 
syskon, utan också kraft och frimodig

het att gå in genom dörrarna och vin
na själar för Herren, medan dagen 
varar. 

Karl Fries. 
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t 
Knut Bergh. 

"När så frukten är mogen, låter han 
strax lien gå, ty skördetiden är då 
inne." Mark. 4: 29· 

Dessa ord kommo oss i minnet, då 
budskapet nådde oss att vår älskade 
och vördade broder och vän, doktor 
Knut Bergh, den 26 :te december stilla 
och fridfull t fick ingå i sin Herres 
glädje. Hade han fått leva till den 13 :de 
januari, skulle han hava fyllt 86 år-:-Med 
honom bortgick en av Svenska Missio
nens i Kina äldste vänner och en dess i 
alla avseenden bäste. Ty med sina för
böner, sina offergåvor och sin person
liga kärlek till alla Missionens medlem
mar var han i allt den trofaste vännen 
och stödjaren. 

Redan så tidigt som 1897 inträdde 
han som rådgivande ledamot i Kom
mitten för Svenska Missionen i Kina, 
och från och med 1926 har han varit 
suppleant i samma kommitte. 

Vår vän var född i Ryssby socken av 
Kronobergs län på egendomen Sunnerå, 
som ägdes av fadern, majoren vid Kro
nobergs Regemente Carl Bergh. Under 
studietiden i Lund blev han vunnen för 
Gud. Det var på sjuttiotalet, då väc

kelsens vindar blåste kraftigt i vårt 
land . Syskonskaran var stor, icke mind
re än tio stycken. Bland dem fick Her
ren vinna en icke ringa skara och till 
sist den gamle fadern. Modern hade 
tidigare avlidit. Den unge Knut stude
rade till läkare. Sin första befattning 
fick han som provinsialläkare i Hemse 
på Gottland. På grund av samvetsbe
tänkligheter kunde han icke avlägga 
den då ännu befintliga läkareeden. Han 
tog avsked fr ån sin befattning och äg
nade sig sedermera åt läkareyrket som 
priva tman, först någon tid i Non·kö
ping, sedan i Tranås . Här tillbringade 
vår vän en lång och verksam tid av sitt 
liv. Förenad i ett sällsynt lyckligt 
äktenskap med Jenny Schön växte 
upp kring dem tre döttrar, fru Ester 
Rundbäck, fröken Naemi Bergh och fru 
Mary von Malmborg. Hemmet var ett 
verkligt missionshem, i det att missio
närer från olika missionssällskap alltid 
voro dit välkomna, missionsmöten ord
nades, missionslitteratur från in- och 
utlandet lästes och spreds. Tillsammans 
gjorde familjen upprepade gånger be
sök till olika platser i utlandet och skaf
fade sig därigenom många vänner och 
förstahands underrättelser om Guds 
rikes utbredande. 

Varje år brukade sparbössorna för 
Svenska Missionen i Kina tömmas i 
missionskyrkan i Tranås, och påföljan
de dag samlades en skara inbjudna vän
ner i hemmet, då någon hemmavarande 
missionär talade om missionen, särskilt 
då om Kinamissionen. Ett sådant möte 
var planlagt att äga rum den fjärde 
januari 1938, men så kom hembudet, 
och den dagen blev i stället vår älskade 
broders stora högtidsdag, den dagen då 
den jordiska tälthyddan, förut nedbru
ten, skulle gömmas i jordens stoft vid 
sidan av hans avlidna maka. 

Stort blir det tomrum vår hemgång
ne broder lämnar efter sig. Vi behöva 
så väl män som i likhet med honom helt 
stå på den fasta grunden, försoningen 
genom Jesus Kristus, som helhjärtat 
kämpa trons goda kamp och som nit
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~ilska för sina medmänniskors eviga 
väl. En sådan man var Knut Ludvig 
Bergh. Vi tacka Gud för det ljusa min
ne han efterlämnar, för allt vad han va
rit för vår mission, och vi vilja utbedja 
Missionens vänners förböner för de ef
terlevande ävensom att Gud i sin kär
lek måtte utse en person SOm är lämpad 
att fylla hans plats inom kommitten. 

Huru hava icke hjältarna fallit 
striden. 2 Sam. I: 27. 

August Berg. 

Ett gott nytt år 

med rik välsignelse och nåd fr ån Gud 
att bliva till välsignelse tillönskas 
hjärtligt alla läsare av Mi ss ionstidnin
gen Sinims Land' 

Bönemötena för S. M. K. 

Tl:sdagsbönemötena tör S. M. K. ,i 
Betesdakyrkan, Floragatan 8, Stock
holm hållas fr. o. m. tisdagen den I I 

dermes med början Id. 7 e. tlt. 

Bönestunde-r på S. M. K:.I' exp., 
Drottninggatan 55, hållas varje / redag 
kl. 2 e. 1%. fr. O. m. fredagen den 14 ja
nuan. 

Vi inbjuda på det varmaste till des
sa möten för gemensam bön och vilja 
samtidigt erinra om behovet av förbön 
för så väl vårt hemarbete som för verk
samheten på fältet och läget i Kina, 
Må vår tidnings läsekretsbflde enskilt 
och gemensamt med andra i hön håg
komma dessa böneämnen och då även 
tacka Gud för all hans nådefulla om
vårdnad Om oss, som ger så rik anled
ning till tacksägelse. 

Till alla våra förebedjande vänner 
rikta vi också härmed vårt varma tack 
för troget bistånd: "Jag vet, att detta 
skall lända mig till fr~ilsning geno1l1 
eder törbön och därigenom att Jesu 

Kristi Ande förl;inas mig". läsa VI i 
Fil. I: 19. T~illk huru högt Paulus vär
desatte filippernas förbön! - Vi ha an
ledning tacka för förbön och att bedja 
därom, d~t den ~ir av sådant v~irde. Mot
tagen all tså vårt varma tack' 

KinaIänkarna i Stockholm 

äro torsdageli den 13 dennes inbjudna 
till Konrad och Britta La1'ltbert, Sture
gatall 13. kl. 7 e. m. Varmt viilkonll1a ' 

De senaste underrättelserna från Kina. 

Ett brev från d'trt fält i Kina har an
länt, daterat så sent SOm den I l dec. 
Förhållandena voro då ännu alltjiimt 
relativt lugna pit våra miss ionsstatio
ner. Missionärerna voro glada över att 
få vara kvar i arbetet, och arbetstillfäl
lena voro rika. BI. a. var arbete med 
flyktingehjälp i full gå ng och gav rika 
tillfällen till tjänst och vittnesbörd. 'Mi, 
vi tacka Gud för missionärernas frimo
diga tjänst och för tillfällen därtill. 
som beredes dem. :Må vi ock bedja Her
ren giva allt vad de behöva för den 
tjänsten. Flyktingehjälpen kräver t . ex. 
även ekonomiska resurser. 

Från fröken Ebba Viden i Hongkong 
ha vi ocksrt haft brev . Hon var tacksam 
och glad att m vara hos Judith Hult
qvist under hennes sjukdomstid. Be
träffande vår kära J udi th Hu ltqvi sts 
sjukdom var ej något särskilt nytt att 
meddela, då brevet skrevs den 20/12. 

Må dessa kära vänner också alltfort få 
vara burna i förbön' 

Hemkommen missionär. 

Fröken JVJaja Lundmark anlände till 
S tockholm den 29 dec. och fortsatte på 
kvällen samma dag resan till Skellefteå, 
där hennes adress är Kanalgatan 44· 
Resan från Kina hade varit god . 

Vi hälsa fröken Lundmark varmt 
vä lkommen och ti I lön ska henne vä [
signelse och vede rkvickelse under vis
telsen i hemlandet. 



7 10 jan. 1938 SINIMS LAND 

Bedjen! 
Våra hjärtan gripas djupt då med

delanden komma om huru den ene vän
nen efter den andre kallas hem till Gud. 

Det kan bli så på en del platser , att 
de som älska Gud och hans verk bli 
mycket få. Ä ven genom brev kan man 
få lära känna förhållandena, och genom 
brev ljuder saknaden och tomheten men 
också den djupa kärleken . 

I dag på morgonen kom ett brev från 
en plats, varifrån varje år denna tid 
sparbössemedel från flera vänner kom
mit. 

Det har legat så oändligt mycket kär
lek i dessa skrivelser och i gåvorna. 
Namnen på givarna ha varit uppräkna
de samt summan, som var i de olika 
sparbössorna. Så började namnens antal 
minskas, först saknades ett men sedan 
har det gått fort. Minnes jag rätt, var 
det två namn förra året. I dagens brev 
var det endast ett, den andre vännen 
hade fått hembud. :Men den som nu står 
ensam skriver: "Må vi ej förtröttas att 
göra vad gott är utan l~edja Gud om 
nya krafter och Guds hjälp för Kinas 
blödande folk ." 

Detta kom SOlll en väckelse ti 11 oss, 
och vi önska. .a.tt få föra det vidare. 

L åt oss endräktigt bedja Gud om nya 
vänner och medarbetare för Missions
gärningen i deras ställe som fått lägga 
ned vandringsstaven. Allt fort måste 
det ljuda framå t, inget stillastäende få r 
inträda då det gäller arbetet för Guds 
rike. 

Du som läser detta, vill du vara med? 
Vill du utbedja flera arbetare? 

Lisa Blom. 

',' 

~o~. 
Från Yuncheng Sha. 

"Så varen ock I redo; ty i en stund, 
då I icke vänten det, skall Människo
sonen komma." Luk. 12: 40. 

Denna text fick jag vid min utresa 
till Kina denna gången, och den hänger 

på väggen i mitt a rbetsrum över m1l1 
"böneplats". Huru har den icke talat 
till mig! "Varen redo'" Vilken stund 
som helst kan ett flygplan komma, och 
man vet icke vad det kan föra med sig. 
Gud har i sin oändliga nåd skonat oss 
hittills. Vi ha endast behövt gå ned i 
skyddsgrottan ett par gånger för öv
ning och ett par gånger för falskt 
alarm. Vår grotta är, så vitt vi kunna 
förstå, ganska säker. 

Flick- och Bibelskolan började den 
2S aug. Det ord, vi då fingo från Her
ren, var :"Min nåd är dig nog" . Detta 
ha vi få tt erfara under de snart 3 må
nader skolorna varit i gång. Hans nåd 
har varit ny varje morgon. Den har 
buri t oss igenom, då alla rykten, vi fått 
höra , velat oroa sinnet. Elevantalet har 
i Flickskolan varit 4S och i Bibelskolan 
17. Lärarepersonalen har i huvudsak 
varit densamma som förut. Pastor 
Gaos fru har dock lämnat oss efter 10
å rigt arbete. En lärarinna, som gått i 
vårt Folkskoleseminarium, och en av 
de på våren nyutexaminerade lärarin
norna ha varit anställda i höst. En av 
fröken Maria Petterssons barnhems
flickor, som genomgått vår Folkskola 
och sedan studerat vid ett Bibelinsti
tut, har också hjälpt till med undervis
ningen, Herren har verkat ibland oss 
till själars frälsning och till stadfästan
de i nåden hos dem, som förut trott på 
Honom. 

Den 26 Okt.-2 nov. hade vi elen sto
ra förm ånen ha doktor Sung ibland 
oss. Vi undrade nog, om det skulle bli 
möj ligt för honom att komma. Men som 
svar på mycken bön öppnade Herren 
väg för sin tjänare. Vi fingo ha det 
lugnt just så länge mötena pågingo. Se
dan har här varit sådan oro i sinnena, 
att det skulle varit omöjligt att samlas. 
Söndagen före d:r Sungs möten hade 
vi "stormöte", då I 2 personer döptes, 
bland dem en skolflicka och två kvin
nor i Bibelskolan. Söndagen efter av
skildes vär evangelist Yang Yao-djang 
till äldste. D:r Sung hade 3 möten dag
ligen, vilka alla föregingos av inlärande 
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av körer, lämpade för det budskap, som 
sedan skulle frambäras. Bibelns vikti
gaste sanningar förkunnades med kraft. 
Jesus Kristus korsfäst för våra synder 
var huvudtemat. Sista aftonen upp
kallades ledarna på plattformen, kine
ser och missionärer, och Guds välsig
nelse nedkallades över oss. Förut hade 
tillkännagivits, att 52 män och kvinnor 
mellan r6-36 år förklarat sig villiga 
att inviga sina liv åt Herren för att 
tjäna Honom. 19 predikogrupper bil
dades med 72 medlemmar. Doktor Sung 
hade fått bedja med 475 personer, 
frälsta och ofrälsta. 

Efter mötena reste en del av våra 
elever i såväl Flickskolan som Kvinno
skolan hem. Skolorna upplöstes dock 
icke, utan vi ha fortsatt med ett fåtal 
elever. Den ena efter den andra lämnar 
oss likväl. Lärarinnorna med undantag 
aven äro kvar. Vår bön och vårt hopp 
är, att Herren skall giva oss någon an
nan uppgift, om skolorna sluta. Flera 
kristna ha begärt att få flytta hit, om 
eller när striden närmar sig dessa trak
ter, och då blir det ju tillfälle hjälpa 
dessa. En familj har redan kommit. 
Många av invånarna i staden ha läm
nat och rest till andra provinser 
eller till, som de tro, säkrare plat
ser, på närmare håll. Butikerna stän
gas, och det är redan svårt att få köpa 
en del saker. Vi hålla på att provian
tera. 

Det är gott veta, att vi äro i Herrens 
hand. Icke ett hår skall falla av vårt 
huvud Hans vilja förutan . . Må Ni, kära 
Missionsvänner, hålla oss uppe med 
förbön, ej med fruktan, utan med tros
frimodighet! "Ty att leva, det är för ' 
mig Kristus, och att dö, det är för mig 
en vinning." Fil. I: 2I. 

Yuncheng d. 19 nov. 1937 
Frida Prytz. 

Utdrag ur br~v. 

De senaste dagarna ha vi erhållit 
många kinabrev och införa härnedan en 
del utdrag ur dessa. 

Missionär Carl Blom skriver i brev, 
dat. den 17 nov. 

Man vet ju inte hur det går med pos
ten i dessa tider, men vi tycka, att den 
går fram ganska bra här i Kina, och 
därför våga vi hoppas den går hem ock, 
även om den kommer fram sent. 

För närvarande har ju det mesta av 
verksamheten fått läggas om till mind
re framträdande former. Vi ha nödgats 
upplösa Goss-skolan här. Flickskolan 
och Kvinnoskolan ha ännu en del ele
ver , så att de fortsätta. Manliga Semi
nariet skulle upplösas, ty det blev ' blott 
fem elever kvar till slut, men nu ha fem 
kommit åter, och under sådana förhål 
landen synes det värt att fortsätta arbe
tet efter de förutvarande linjerna, så 
mycket som vi kunna få ro och fred till. 

Våra hjärtan äro tunga om dagarna 
vid tanken på Judith Hultqvist. Ett 
brev, som vi erhöllo i går, gladde oss 
mitt i sorgen , ty Ebba Viden säger, att 
Judith får avlägga ett så härligt vitt
nesbörd med sin frimodiga glädje och 
sitt strålande ansikte mitt under plå
gorn,a och inför dödens port. Jag und
rar, om det är för någon därnere, som 
särskilt behövde den hjälpen, och för 
vilkens skull Herren sände henne dit 
ner. Utan frukt blir det säkert ej. 

Vi hålla på med vårt dagliga arbete 
här, men omväxling ha vi nog fått den 
sista tiden i form av gäster, utländska 
resande, ett par, tre grupper missio
närer på väg ut ur provinsen. Det är 
ju gott att få vara till hjälp i alla des
sa avseenden och låta doften av Jesu 
Kristi kärlek sprida sig vida omkring. 
Den 18:de nov. Jag minnes i dag över
fallet utanför Loyang för 26 år sedan. 
Det såg inte hoppfullt ut då för oss, 
och ändå, som Paulus sade, stå vi än i 
dag och vi ttna 'inför både små och stora! 
Det skall bli underbart att se, hur Her
ren ordnar upp det som nu håller på att 
hända. - - 

För oss missionärer som stanna har 
jag den livligaste övertygelse, att detta 
har en ofantlig betydelse ej blott för 
vad vi kunna göra under orostiden, 
utan lika mycket för det intryck vårt 
kvarstannande kommer att utöva på 
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folket omkring, och de tillfällen att ver
ka, som därigenom komma att beredas 
oss. Även om vi, eller somliga av oss, 
få släppa till livet, är jag viss , att våra 
efterträdare skulle finna öppna dörrar, 
där det skulle ha varit stängt, om vi 
lämnat fältet. - -

Nu "Gott nytt År!" Måtte det bli 
ett nådeligt Herrens år för oss alla. 

Missionär Ake Haglund skriver från 
Juicheng, Sha. den 19/1 r. 

Att vår snälla Judith Hultqvist sak
nas, det behöver jag ej nämna. Över-

Fru Gerda Carten skriver samma dag. 
Det är underliga tider härute , tider 

a v nöd och luttring på olika sätt. Det 
är ej lätt att samla folk under sådana 
förhållanden. På måndag, den 22, sko
la vi börja bibelkurs för kvinnorna, om 
det är några som våga komma. 

Vårt stormöte i okt., var talrikt be
sökt, och Herren var ibland oss. O vad 
jag tackar Gud för blodet och dess be
varande makt och för att vi ständigt 
få vara under dess skydd. 

Det kommer att bli en underlig Jul, 

By i T:Jlidisfriktet. 

allt är det så tomt efter henne. Våra 
kineser, särskilt kvinnorna, tycka det är 
förfärligt svårt, att hon ej skall komma 
tillbaka. - - 

I förra veckan hade v i stormöte i 
Yungtsi. Mycket folk kom tillsammans. 
I höst fingo vi döpa 7 personer. Må de 
bli bevarade! Tvenne utomstående ta
lare hade församlingen kallat, och des
sa framburo ett fulltonigt evangelium. 
Gösta Goes och jag voro så glada över 
allt Gud gjorde i vår mitt. - - 

Vi veta, att Ni alla följa oss i förbön. 
Framtiden är för oss okänd, men Gud 
har oss i sin vård. "Gud är vår till
flykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, 
väl beprövad. Därför skola vi ej fruk
ta ." 

* 

jag är dock så tacksam att få stå kvar 
på min post. Det är en hjälp för de 
kristna att vi lida med och deltaga i 
deras nä·rvarande betryck. Herren är 
vår tillflykt och starkhet, ett stöd som 
ej vacklar. Att mycken bön är i verk
samhet för oss känna vi. Tack till alla! 

* 
Fröken Thyra Lindgren skriver från 

Tali den II / II. 

Sedan jag kom tillbaka efter somma
ren, har jag vari t u te ett tag på landet. 
Den 22/r0-2S/rO hade hela bibelsko
lan lov för att vara ute på landet och 
arbeta. Eleverna vara uppdelade i sex 
grupper. Jag var med en grupp till en 
av våra utstationer. Vi hade mycket 
folk på söndagens möten och likaså ute 
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i de byar, vi besökte. l en liten by sålde 
vi IS bibeldelar och delade dessutom ut 
ett stort an tal traktate r. En -gammal 
rar gumma frågade: "Vem kan frälsa 
mig? Hjälp mig att bedja till elen san
ne Guden!" Människorna äro så villi
ga att lyssna till budskapet, det ä r stor 
skil lnad mot för ett år sedan . D et är 
vä l nöden, som driver själarna att söka 
Gud. 

Vi]ken stor nåd av Gud, a tt få gå 
hån plats till plats med häl sning'ens 
budskap. Min innerligaste bön är, a tt 
Gud måtte få använda mig som han vill 
och göra mig till en verklig sjä lavinna
re. Bed mycket för mig! 

Fröken Ingeborg AckzeU skrev även 
samma dag och talade om huru de, da
gen förut, firat 2s-årsdagen av hennes 
ankomst till Shanghai. 

Vid förmiddagens bönemöte hade 
Ingeborg berättat om "förr och nu", 
mest om "förr" . Hon var ju med om 
den ringa begynnelsen i flera avseen
den i Pucheng, och har många minnen 
om Guds trofasta hjälp och nåd. 

Fröken Gerda Gustavsson skriver 
från Pucheng den r6/r1. 

Jag är i Pucheng nu. Det visade sig 
olämpligt för mig att resa tillbaka till 
Loyang i höst. Här i Shensi är lugna
re, och jag är glad att vara här. Vi ha 
en kurs för kvinnor från staden. Det 
har varit ett uppmuntrande arbete. 
Guds Ande ha r talat till deras hjärtan . 
Kanske äro de mera mottagliga för 
Ordet än i vanliga fall. Nöden driver 
dem till Gud. Varje eftermiddag sam
las kvinnorna i staden, de, som tro på 
Gud, och vi ha en stunds bön för lan
det. 

Ja, det är nöd, men inte bara mörker. 
Nyss kände jag mig så uppli vad, att 
jag satte mig till Hanna Wangs orgel 
och sjöng: " Jag ä r barn till en kung! 
Med Jesus i hjärtat är jag barn till en 
kung." Är det inte underba rt! Bedjen 
för oss att vi må få bli använda av 

Herren i hans tjänst. där han ställer 
OSSI 

Min gamla kamrat, Maja Lundmark, 
är på. väg hem till er. Jag fick aldrig 
säga adjö till henne. Då vi sk iljdes 
juni var det bara för sommaren. Se
dan kom hon aldrig upp till fältet. Min 
nya kamrat är i I shi h fortfarande, och 
jag är här. Allt blir ibland så annorlun
da mot vad man tänkt, men Gud vet 
bäst. Vi få taga allt ur hans hand och 
tacka. 

"Herren leverl" fick jag i dag ur 
Guds ord. 

»Vi ha känt att Gud verkat.» 

Yungtsi den 17 nov . 1937. 

Kära Vänner. 

Det är en underlig tid vi leva i och 
inte minst här i detta land. Det är inte 
lätt att få hoppets so l att lysa från 
hopplöshetens dystert blygrå himmel, 
men underbart är det att höra de krist
na kineserna bedja för dem som för
följa dem. Det är så gott med denna 
station. Det har blivit en sådan enig
het genom de dagliga bönemötena. Vi 
samlas var kväll i manliga gästrummet, 
sä llan under halva dussinet och ofta upp 
till hela. Dessa svå ra tider gör också 
hungern efter Guds närhet och hjälp 
till en härli g, förnimbar verklighet för 
de kristna . J ag tackar er därhemma för 
den stora böneh jälp, som vi fått från 
er denna tid . 

Vi ha nyss slutat stormötet , och det 
har varit ett hä rligt möte, tycker jag. 
Detta tack vare en evangelist Wen , som 
har särskild nåd och Guds Andes hjälp 
i sin förkunnelse. Jag tror knappast 
att jag någonsin i Sverige hört så här
liga predikningar. Ni som hört pastor 
Chi kanske förstå mig. Evangelist Wen 
är för många av de äldre vännerna 
k~ind som organisatör av våra söndags
skolor över hela v;trt fält . Han är en 
mycket begåvad man, som i sanning 
nitälskar för Herrens verk, men myc
ket enkel och ödmjuk. Herr \Ven har 
Htt sin utbildning vid den berömda 
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bibelskolan l Tenghsien i Shantung, 
Det är så underbart när Gud kan an
vända begåvning och lärdom fullt ut, 
ty det händer så ofta att högmod och 
ouppgjord synd ligger hindrande i vä
gen då Gud skall använda ett verktyg. 
Det hjälper tyvärr inte hur nöjd man 
är med sin lott som verktyg, om det 
finns smuts i kanalen för välsignelse, 
Herr "Ven är nu i Tali, men reser myc
ket omkring i Shensi-församlingarna. 
Undet' vintern skall han verka i Hov

cheng här vid stormötet. Han är också 
en duktig talare, fast han inte har sam
ma gåva att väcka och med rycka , som 
Wen, Han höll en predikan om Abra
ham, som jag sent skall glömma, Det 
var om inflyttningen i Kanans land , 
Han framhöll särskilt, hur lång tid det 
tog för honom att komma fram, dit Gud 
kallat honol11 , Vidare hurusom Abra
hams välgång och frid stod i intimt he
roende a\' att han förrättade bön vid 
berget Betel. Så snart han drog ifrån 

Gata i Yungtsi med 

ang-Hancheng distrikten, Bed för ho
nom under den tiden' Där finns stora 
skaror av kristna i de bygderna , SOI11 

behöva hjälp, 
Det ~ir vad vi behöva ä\'en h~ir, och 

jag tror att detta stormöte vari t en så
dan hjälp, Vi ha bett mycket för det, 
och vi ha känt att Gud verkat. Fastän 
det inte blivit något för alla uppenbart 
och synligt resultat, så gingo dock 
många härifrån med behov av djupare 
gudsfruktan och förtröstan, Med fruk
tan för vad morgondagen skall bära i 
sitt sköte och med de påtagliga påmin
nelserna om vår dödlighet som dagligen 
gives, kommer också behovet att ha nå
gon att lita prl i nöden. Gud ske lov att 
Han är det' en ti Ilfl yktsort i nöden. 

Vi hade även äldste Yang från Yun

kapellet utmå'rkt med x. 

sitt bönealtare började också svårighe
terna och till och med ett falskt liv. 

Själv är jag ännu tacksam för att få 
tala och vittna mera i stillhet under 
våra aftonböner ett par gånger i vec
kan. Men det är verkligen roligt att 
få vittna om Gud. Dessutom förenar 
jag mina eftermiddagspromenader med 
traktatlItdelning och vittnesbörd. Kine
serna ha tid att ställa sig och lyssna på 
~ och prata litet med en utlänning. 

Jag trivs utmiirkt här på stationen 
och tillsammans med min kamrat, Ake 
l fagilInd, och Gud har givit oss god 
hälsa hittills. 

Bed mycket för oss. Med jul- och 
nyårshälsningar till alla vänner! 

Gösta Goiis, 
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Insänd litteratur. MOODY LEVER AN. Av Arthur Percy 
Filt. övers. fr. eng. av Nanna Wancke.VOLOGDAS VITA SKOGAR. Av 	AlexJ. A. Lindblads Förlag, Uppsala. 201ander 	Schwartz. övers. fr. tyskan av sid. Pris häft. 3: 75, inb. 5: 25.S. och l. Dominique. Svenska Allians

missionens Förlag, Jönköping. 188 sid. Förf. åtföljde under flera år D. L. Moody 
Pris häft . 3: -, klotb. 4:-. såsom sekreterare och hade därför särskilt 

Boken skildrar oerhört svåra förhållanden rika tillfällen att leva sig in i den store väc
bland landsförvista vid Vita havet, men ger kelsepredikantens arbete och planer. Han är 
ock exempel på huru en och annan där fann även därför i stånd att ge en livfull och verk
Gud, så att även den tiden blev till välsig lighetstrogen bild av Moody, som säkert 
nelse. Så manar den f ram bönen: Förbarma kommer att mottagas med tacksamt intresse. 
Dig, o, Gud, över alla som lida! 

M.L. 	 M.L. 

REDOVIS NINGAR 

för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under deeember 1937 

Allmänna missionsmedel. 	 1821. "Herrens" ........... . .. . 15:
1822. Kinasyfören. Gbg, sparb.

1789. 	 E. P., Våle, 5:- plus 1:  6:  medel 	och årsavgifter till C. 
1790. 	 Skolbarnen i Hunge, Våle . . 5:  G. Nordbergs o. G. Goes 
1791. 	 E. A., Svenstavik ......... . 20 : underh. " ........... . ... . 146:
1792. 	 Syfören. i Stucke, d:o ..... . 20: 1823. 	 "Onämnd" .............. . 10:
1793. 	 Koll. i Missionshuset, d:o .. 21 :10 1824. B. S ., Frånö .............. . 7:75 

1794. Missionskaffe i Hackås . .. . 28:10 1825. G. K, Björköby .......... . 20:
1795. 	 Koll. i Målsta, Genvalla .. ' 32:10 1826. E. J ., Boden, till Joh. Asp
1796. E. H ., Hbg .......... . ... . 200:- bergs underh. . .......... . 100:
1798. 	 "Onämnd" ............. . 47:75 
 1827. 	 "Tills han kommer" ...... . 10:1799. 	 Holsby Mfg ............ . . . 150: 1830 b. Flicksyfören. i Lillsjön .... . 15:1800. 	 Åkers Mfg .............. . 10: 1831. 	 "Guds och min överenskom1801. 	 L P., Råå ... . . . .. . ...... . 20: melse" .. ... .... ........ . 20:1802. 	 A. D., Pålberget .......... . 10: 1832. 	 1/3 av koll. vid adventsmöte i1803. 	 S. S. , Sthlm ........ . ..... . 150 : Skellefteå stad . ..... . .... . 170:1804. 	 A. ]., österäng ........... . 5:  1833. 	 K. G., Uppsala, "en länk" .. 25:1805. 	 B. o. K L., Sthlm ... . .... . 30: 1834. 	 A. A., Oskarshamn . . ..... . 10:1806. 	 H. K., Lund, "Blanka pen 1835. 	 Offer vid Kinamöte i Alings

gar o. ett~;ingar i Herrens ås 3/12 .................. . 79 :5()

Jesu namn ......... .. ... . 15: 1836. H . N ., Holfjärden, till Self

1807. O. L., Skövde ... . ........ . 15:- rid Erikssons underh., gm
1808. Almby östra syfören...... . 40:- E. E., Ersnäs ............. . 5: 
1809. ~fterskö,~d till försäljningen, 1837. Koll. fr. Gösta Harlins an

en duk ................. . 16: ~aktss~und i ~ör~~, gm d:o 26:
.......... .
1811. 	 H. o. r. ]., Gbg 30:- 1838. En ficksparbossa ....... . 1:68 


1812. E. o. E ., i stället för blom 1839. A. M ., Visby ............. . 25:
mOr till Lisa Lindholms bår 15:- 1840. Kinavän, Edsbyn ......... . 20:

1813. "En vän", till Judith Hult- 1841. E. E ., Sävsjö, "julgåva" .. . 12 :
. ........... .qvists 	 underh. 30 :- 1845. Duvbo kyrkl. syfören...... . 7: 

1814. 	 Koll. fr. M a rtin Berglings 1847. R . B., Skelleftehamn, "en li-
möte 11/11 ,gm G. P. J., ten julgåva" ........ . .... . 20:-
Nkpg ................... . 100 :-- 1848. Försäljning i Grävstens sko

1815, "Mora" ... .. .... . ....... . 24:- Ja, Bankekind, gm E. E. . .. 100:
1816. Ethelhems syfören. . ...... . 60:- 1849. Bergsbyns Mfg . .. .. .. ... . 35:
1817. Missionsink. fr. F-s ...... . 100:- 1850. Tenhults kretsen av Rogber
1818. L. N., missionsgåva ....... . 10:- ~a K. U. F..: .. ',; ........ . 50:
1819. L H., Sthlm ............. . 50:- 1857. En fIcksparbossa ....... . 2 :5() 
1820. F. o. J. O., Falun, en sen 1858. A. c., Sthlm ...... . .. . ... . 10:':""'" 

kommen gåva till länkarnas 1859. A . O., Norderön .......... . 100:
bord ................... . 10 :- 1861. Karstorps Mfg ......... . . . 60 :
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1862. 
1863. 
1864. 
1865. 
1866. 

1867. 
1868. 
1869. 
1870. 
1871. 
1872. 
1873. 
1874. 
1875. 
1876. 
18"77. 
1878. 
1879. 
1880. 
1881. 
1882. 

1883. 

1884. 
1885. 
1886. 
1887. 
1888. 

1889. 
1890. 
1891. 
1892. 
1893. 

1894. 
1895. 
1896. 
1897. 
1898. 
1899. 

1900. 

1901. 
1904. 
1905. 

1906. 
1909. 
1910. 

1911. 
1912. 
1913. 
1914. 
1916. 
1917. 
1918. 

Säby kyrkli. mi ss ionssyfören. 
K imstads kyrkl. syfö ren. . . . 
Malmbäcks Mfg ...... . ... . 
P. A. B., U rsviken ..... .. . 
R. J.. VetIanda, i st. för 
blommor vid Lisa Lindholms 
bår . .............. ..... . 
F. H. J.. Tranås . ...... . . . 
Kol l. i Gummark 11/11 . .. . 
D:o i Medle 13/11 ....... . 

D:o i Yttervik 14/11 ..... . . 
D:o i Hedensbyn 16/11 ... . 
D:o i Ursviken 18/11 ... . . . 
D:o i Kusmark 20/11
D:o i Skellefteh amn 21/11 .. 
D :o i Gla Fahlm ark 22/11 .. 
D :o i Hjoggböle 23/11 . .. . 
K inajä nkar i Bureå ...... . 
Koll. i Bureå 25/11 ....... . 
Juniorerna i Bureå ....... . 
Vid skioptikonförev. i Bu reå 
Koll. i Bergsbyn .......... . 
Bergsbyns Kinakrets, till 
E. Sjöströms underh. . ... .. 
Vid skiopt ikonförev. i Skel
lefteå ................... . 
Koll. i Brännfors 2/12 ..... . 
D:o i örviken 3/12 ........ . . 
Kinavänner i Örviken ... . . . 
"Ett löfte åt Herren", Medle 
Klockarbergets Mfg, till Ma
ja Lundmarks underh . . ... . 
Koll. i Ersnäs 6/12 .. .. ... . 
D:o i Luleå 7/12 .. ..... .. 
Koll. i Boden 8/12 ........ . 
En sparbössa ........... . 
Måndagssyfören. i Norrkö
ping .................... . 
Hännaryds Arbetsfören. . . . 
A. F., Skillingaryd . ... . .. . 
Höde Mfg ........ ... ... . 
J. V. F., Kramfors .. ... .. . 
S. F ., gm d:o ........... . 

Kinakretsen, Gbg, till C. G. 

Nordbergs o. G. Goes un
derh. . ...... . ........ ... . 

1/ 2 beh. vid missionsafton i 

Ottsjö, Undersåker 

O . M., Orrviken .. . ....... . 
"Ett löfte" . .............. . 
H amrånge Kvinnofören ., 
Bergby .. ............. .. . 
M. M., Söderköping ..... . . . 
"En nypa mjöl" ....... . .. . 
A. O. A. B., Duvbo, " tack 
offer" ... ........... .... . 
L. L., Älvsby ...... ....... . 

F. F., östertälje, "julklapp" 

Håsjö östra syfören. 

Koll. i Vallerås skola 6/12 .. 

"Ett tack till Herren" .... . 

A. S., Sthlm . .. ...... . ... . 

Efterskörd till försäljningen, 

"en duk " 

50: 
100: 
25: 
2: 

8: 
70:
14:08 
12 :42 

108:43 
19:17 

34:88 

36:85 

37:
50:60 

16 :50 

36 :25 

11:51 

15:
26:77 
17:86 

50:

30:
7:86 
7:25 
6:60 


10: 

75: 
12:72 
57 :
60 :
8:30 

30: 
50:

100:
35:
5: 
5: 

80:

20:75 
14:10 

60:

25: 
15: 
50:

10:
2:75 

2:50 


25:
17 :20 


100: 
10:

16:

1919. 
1920. 
1921. 
1922. 
1923. 
1924. 
1925. 
1926. 
1927. 
1928. 
1929. 
1930. 
1931. 

1932. 
1933. 
1934. 
1935. 
1938. 

1939. 

1940. 

1941. 

1942. 

1943. 

1944. 
1945. 
1946. 
1947. 
1948. 
1949. 
1950. 
1952. 
1953. 

1954. 

1955. 
1956. 
1957. 
1958. 

1959. 
1961. 
1962. 

1963. 
1964. 
1965. 
1966. 
1969. 
1970. 

1971. 
1972. 

F. S., Kumla, "tackoffe r" . . 10:
M. R., L imhamn ......... . 5: 
Fil. 4:19 50:
" Onämnd" . . ........... . 5: 
L. L., en julgåva ........ . 10:
E . P., Lindesberg ........ . 2:75 

S. H., Malmö ............ . 22:75 

A. A. , Lund . ..... ....... . . 50:
Tjurto rps Mig .. ........ .. 100:
L. . ... ................ . . 10: 
E. S., Björköby .......... . 30:
Mölnlycke Mfg ......... .. 15: 
K F. U. K, K ri st ianstad, till 

Ida Söderbergs underh. . .. . 450:
E. A ., O . Ryd ....... .... . . 10:
S. S. . .. . . ........ .... . . 10: 
Ryds syfö ren . . .......... . 50: 
"En julros pil Ossies g rav" 10:
B. L., örebro, " till Ebba 
Bergs minne" .. ..... ... . . 5: 
Koll. vid K F . U. M:s mis
s ionsstund i Betan iakyrka n, 
Landskrona .. . ......... . 10:50 
D :o vid församlingsaf ton i 

Ängelholm ... ... .. ..... . 24:
D:o vid K. F . U. M:s mis- . 
sionsstund, Hbg ..... .... . 46:25 
D:o vid missionsbön i S:t 

Paul i kyrka, Malmö ........ . 43:
Resebidrag fr. Daggryningen 


i Jkpg ............. . . . 9:20 

Brobacka MissionsförsamI. 60:
S. A. A., Figeholm, julgåva 25: 
överskott ..... . ... ..... . 4:
En duk ... . ... ......... . 8: 
B. G., Sollefteå .. ....... .. 7:75 

A. S., Hörby, julgåva .... . 5: 
S. G., Nässjö .... ...... . .. 50:
E. J.. Vetianda ........... . 10:-

Fam. J.. Ki nn emalma, till G. 


Carlens underh. . . . . . . . . . . . 35:
Efterskörd fr. koll. i Län
näs kyrka .............. . 5: 
A. L:s skol barn, Hornsberg 10:50 
A. L., Marieby . .......... . 10:
För kin. "teckningar" .. ... . 16:
Missionskaffe i Gåije, Arve
sund .......... . ..... ... . 15: 
Tillägg i Välj e, Hallen ... . 1:50 

Onämnd ....... .. ....... . 37:50 

Klippans KristI. Ungdoms

fören., till Hanna Eriks
sons underh. . .. ......... . 50:
H. H., Södertälje .... ..... . 100:
H. E., Sthlm ... ..... .... . . 5: 
M. L., Aakirkeby ........ . 2:25 

Bjurbäcks Mfg .. ...... . . 25:
H . E., Lindesberg ........ . 2:75 

E . ö., Fredsberg, "Missions
offer" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:-. 
A. M ., Hemse..... . ...... . 10:-

Håsjö flickgrupp, till Thyra 

Lindgrens underh. . . ....... 125:
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1975. VV. P,. spar b. . ... . .. . .. .. . 50;- 2038. M. R., Agunnarycl ........ . 40:
1976. A. S. . .... .... .. . .. . .... . 7:- 2Ll39. "PlI. i Träne", gm F. B., 

Hl77. "Aterbäring" ............ . 12:37 Ovesholm ............... . 100:
1978. Forshems [vffg . .. .... ... . 40:- 2040. Fam . J., Bjö rk cryd, "tack
1979. L. NI. F:s Julgåva till offer" . ..... ... . ........ . 70 :

S. M. K. .. ....... .... .. .. . 2000:- 20H. I. H. . .................. . 5:
1980. Hebr. 13: 5b- 6 .......... . 3DO:- 2042. E. H., j\'förtfors ..... ... .. . 26 : 
1981. L. A. W ...... ......... . . . 30~:- 2043. L. O. , Gbg ............... . 10:
1982. Bidrag fr. Mora .... . ..... . 33:- 2044 . '·'L" .. . . .... ............ . 50: 
1983. Ekenässjöns Mig . .... ... . 2;): - 204ö. Bottn" ryd s västra 11 is si ons
1H84. Kinakretsen i Luld ... ... . . 1-5: församI. .... . ......... . . . 2,>:
1985. B. N ., Oster~und .. . ... ... . .10:- :2046. iVJalmö K F. V. 1-[:5 Mi s
1986. O näm nd, på Lisa Bloms 60- sio nskreh till Mart in Derg-

Arsdag ................. . 20:- lings underh. . .......... . 500: 
1()!)4. S. M. K:s sy föt-en., j\hd01Ö, 20-\7. D. o. C. A., Sthlm . i st. för 

sparb. medel ...... ... . . . . 100:- blol11mor vid dr Knut Derghs 
1995. M. L., Gbg .. . .... ........ . 100:- Mr ... . ........ ... .. ... . . 5: 
1996. A. A., Gisselås . . .... .. .. . 1():- 2048. "He rrens del" . . ......... . 30:
1lJ97. 1(, A-n, Söclerköp ing ..' .. . 10:  :2049. "För Jesu sku ll " ......... . 5:
1998. Elin o. E ina r .... .. ...... . :25:- 203:2. Testamentsmedel efter ilvl. 
1999. E. L., Arv ika ............ . 2:75 fröken Anna Bli" t, Gbg.. . . 4460:
2000. T. S., Strängn5s ......... . 1:- 20ö3. M. o. N. c., Sthlm ........ . 500:
2001. En missionsblomllla prl Lisa 2(ri4. L. S., Obbola ........... . 20:

Bloms 60-årsdag ... .... . . 10:- 20;)ö. Y. A:s bibelk rets inom Jkbg 
2002. S. . ..................... . 100: K ri sti. Yng li ng,\ fören.. till 

2003. En sparb. . ............. . !}S:30 A.ke Hagluncls underh. 100:
:200,1. Radiokoll. . ............... . 5:- :20,)(j Koll. fr ..K. F. U. M ., Lund . 18:04 

2006. 	 "Herrens del" gm .c\. B., 2037. G. J., No rrköp ing , till mi s

Skellefteå . .. ...... .. .... . ö:- ~ ion är i Ju ich eng, T( ina, un
2007. Västra Hjoggböle 11fg .... . 10:-- derh. . ........ ... " ..... . 60 : 
:2008. M . B., l:meå ........ .... .. 60: - 20,jR. E . P., Ma ri estacl , spa rb. medel ö: 
2009. Snarås Mfg ............ . 2:5;  :2059_ E. R, K uml a, gm C. 1'h. E. 7: 
:2010. H . P., Klippan ........... . -W: - :2061. I s t. Uir blommor vid dr 
:2Dll. l. 1<., Kr istda la, gm E. L. _. 1ö:- Knut Bel ghs bå r. fr. A. o. 
:W12. "Hanna Blomqv ists l11lnne A. 8., F. A., D. o. D. E. B., 

gm G. S., St. Mcllby ... . 28: T. 8., F ]'1., A. o . R J., 
:2:113. A. o. H., Mal. :3:10 .... .... . ö:- A. H, G. \. O. . ..... . .. . . 27 :
:201-1. "Frtln två tacksal11m,\ hjär- 206:2. Sv. Lä rare :Vlig ., till Murris 

tan, E. o. E . A ... AlinW;;is" .. 'Jl):- 13erglings underl1- 660: 
2015. I. L , Linköping . . .. ..... . 2:7;) ~J6:3. Skö rd ('insal11l. i F rösllll 19;)7 76:
:20.1.6a. A. IL, Sthlm ... .. . ....... . ö :95 J064. Horn~bergs sy fören. 40:
2016b. " Ps. 103" ... . . .... .. .. . .. . 'i1J:- 2065. O. J., Nor rköpi ng ..... . ... 25:
2017. " Onämnd" ... ...... .... . . 1:2,):- :2066. Onämnd, g m .r. K .. Bodafo rs 10: 
:W19. G. P., Skoghal l .. .... .. . . . 57 :7;) 2067. Efterskörd till fiirsäljni_n",ge_n___2_:_ 
2020. L. R., Sthlm .............. . 30:  Kr. 17.013: 53
2021. B. N., .:\storp ............ . 1()[); 

2022. F. N., Pite-Långnäs ...... . ,J7 :.1:1 Särskilda ändamål.
20:2:3. 	 \~T alIeberga syfören. Tj:-
:202J. 	 1-:. o. S. V., Appel viken , "ett t7nl. A. o. A. B., Duvbo, till Inge

[<Lc k till Gud för Maj sen" " :27:(;) borg Ackzl'11 iör- verks. i Tali 10:
20:25. "Ps. 14;5: 9" .. .... .... _... . 20:- 1810. Vinö-l(lintem; Li :t !\Hg, till 
:W~7. F. lVI., Stocksund ........ . 20 :- Maria l'ettersSolls bar~h. ... 10:
:W~8. "Vän i ])uvbo" ....... . ... . 10:-- 1828. H. H., p;~ Lydiadagen till d:o 
J029 . J. H. L., D ll Vbo, ur sparb.. . ö:- att ;I\1V. efter gottf. gm L. 
:20'3lJ. J N. , Orehro . .... .. ... . . . 7:lö O., Ad (" l~ö . . . . . . . . . . . . . . . 10:
203l. F. K., (~bg. "cn julklapp" .. 10:  1829. H . H., "(;ud h;\ r ta lat" , till 
2032. Sunne K. U . r., i Orrviken . ;)8:- <lrb. bland barn , gm I. H., 
2033. "Kinesernas Vänner", Vär- Skelleftehamn ............ 7: 

nanlC) .. . . ........... .... . 20J :- l tl30a.1'1icksyfö rell. Söderomsjön, 
'2034. "Spa rbössemedel", cl:o gm .\lfta, till barnh. i S inan... 11.5:

cl: o ....... . .. . ......... . . 7ö:3R 18-1 :2. l::. E., Sävsjö. prov. å jul 

:2D3,J. :\'1. H ., Bi rsfelden . . .. .. ... . 1'l:7-5 s tjärnan, till M. Petterssons 
~036. E . B., Huskvarna ....... . . . 20:- hn rnh . .. ...... _.......... 9: 
2037. Koll i D. U. F., Sundbyberg 14:06 H . Z., ti ll d:o, gm d:o .. ... 5:-, 
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1844. 

1846. 

1851. 

18:'52. 
1853. 

1854. 
1855. 

lR.')fi . 
1tlöO. 

1902. 

1903. 

HHl7. 

1908. 
1915. 

19:36. 

1937. 

19Z51. 

1960. 

1\)67. 

19G8. 

1073. 
1974. 
1087. 

H188. 
1089. 

19!Jl. 

1991. 

1992. 

1093. 

2018. 

Gravarne, till Lisa Gu stafs
son, Ishi h, a tt anv. efter eget 
got tf. . .... ..... .. .... .. . 
L A. lVI., till t re evang. un
derh. . . ... ... ...... .. .... . 
c., Asab, t il l r. Ackze ll, att 
anv. efte r g ot tf., gm K. A. G. 
Åsaka Mig, ti ll ba rnh . i Sinan 
Redbergslids syiöre n., t ill 
eva ng. o. lärare . .. ....... . 
D:o till barnh. i S inan .. . . . 
N. R., Jkpg, till Mari a Pet

terssons verks. bl. barnen i 

K in a .... .. .... ...... ... . 

D :0, till Ella Dahle, iör d: o 

K. F. U . K., Gbg', efterskörd 
till försäljningen t ill Lisa 
Gustafsson att anv. efter 
gott f. ... ..... ... .. .. ... . 
R. F., Ma lmö, till \tV. Berg
li ng, I shih , att anv. enl. över
ensk. . .... ......... .. ... . 
G. A., Nykvarn, till r. Ack

zell, att anv . efte r gott f. .. . 

iVbrgareta, till !'daria P e t 

terssons ba rn h., gm S. G., 

Götene ................. . 

Greta, till d:o gm e1 :o .... . 

Efterskörd till Ljusglimte ns 

fö rsälj n ., D uvbo, till barnh. i 

S inan ............. . .... . 

A. ]., F igeh o lm till Maria 
Petters sons barnh ., gm B. \tV. 
Ida o. Anna, till inköp av 
traktater h o~ T. Ackzell ... . 
H. L, Algar,is, till Ba rnh. i 

S inan .. ..... ....... . .. . . 

]. B., Mal~l triisk , till H. 

\Vang, at t anv. efte r gottf.. 

Vänner i L fl ngbäck, till D. 

No rdgren, atl 'Inv. eft. gottf. 

S. T., Noekeby . till bibelk v. 
unrkrh. i Yungtsi ......... . 
H. H., Sthl m, till de nöd!. .. 
E .. Sthl m, t ill d:o . ...... . 
S,lp;lcva rn o> Jungf rufören., till 
r. 	 A ckzells kvinn oarb. i Ta li 
N. \ V., Sthlm. , ti ll de nöd!. . 
M. A., Sthl m, till lVLtria Pet
tcrs"on s barnh. . . ....... . 
Sm,,3ko leb arn i Bjärnull1, til l 
K in a-ba rnen, gm A. N. . .. . 
S. lvI. K: s "yfören., Malmö, 
till C. B lom iiir eva ng. SI1aos 
frus und erh. evangeii i 
tj äns t .. .... ..... . ... .. . . 
D: o ti II G. Ca den, för en 
b.li ncl kvin na som ]. Hult 
qvist tagi t s ig ({ fl •••••••••• 

D :0 ti Il Ida Söde rberg, att 
an v. en!. överensk. . . .. . ... . 
S. L.. till r. Ackzcll, a tt an v. 
en !. överen sk . . ...... ... ... . 
\tV., till Feng Ch uen-Yung . . 

10:

300 : 

3:50 

20:

250:
100 : 

26:
25:

3D:

,:,z) :

20: 

3: 
5: 

13:

30:

10 :'lO 


5: 

1():

50: 
25:
15: 

100: 
5: 

5: 

10:

25:

10:

15: 

10:
76:85 

2D26. E. S., ::Vri s terhult, till Maria 

Pettersson s barn h. ... .. .... 15 : 

20030. Mellersta KF. lJ. 11'1:s Distr., 

t ill evung. un derh. .. ... ... . 200 : 

2051. Libanon, Gbg, för a rb. i 

Froyang . . . . . . . . . . . . . . . .. 100: 

2060. Onämn d, till G. Carlen, fö r 

bibe lkv. fru Jang ......... 60:

K ro no r 1,779 :75 

Allmänna missionsmedel 77,073: 53 

Särskilda ändamål 7,779: 75 


S:a under dec. mån. 7937 Kr. 78,793: 28 


;Vled varmt tack till varje g ivare! 

"Stora och underbara iiro dina verk, Frer
re Gud, du A ll smäkt ige." Uppb . 15: 3. 

Redovisning för influtna gåvor till Missions
hemmet i Duvbo. Okt.-Dec. 1937. 

III 	 natura. 
A. E . Gumm a rk, tunnbröd. 
A. och L. B-n, Runn eryd , julost. 
l ; lriksdabkrehen genom A. K. Bjö rkeryd, 

julos t. 
H. L-k.. Stockho lm, l it gri~ , 112 ka lv. 
T": ngdomsföreningen i Nye, genom E. S-n, 

jul a:; t. 
::1'1. O-nd, Stocksund , en låda apelsiner. 
~. H- ·z, Djursholm, iipplen, apelsiner, kaf 

fe, risgryn, m<l1ld el och konfekt. 
E. 	 K-e. Drottningholm, gods aker ti ll jul 

bordet. 
D. J-n, Duvbo, kon fek t. 
G. ~-ll , Duvbo, t ;lrta. 
K. \tV- JL Lidingöll, marz ipantårta . 
A. J - n, Vänfors , bröd m. m. 

Kontant. 
H. F . k ., Stockho lm .... ......... . 0 : 
H. K., Lund .................... . 10:
Hemmets spa rbössa ...... ... .. . 28 :40 

Okänd. Skövde . .. ............. .. . 10:
I och J. A-g. Duvbo ..... ..... . . 20:
F. P . Björklinge, till ju lg ranar .. . 10:
E. T - ie. S tockhol m ........ ... . . 25:
H . H- g . Bröt,iemark . . . .... ... . . 5: 
"Från en ringa vän" . ... . ... .... . 5: 
E. \ V- m. Stoc kholm .... ..... .. . 50:
E. L-g. j'vlalmö . ... ..... ....... . jOO:
C. Th. E-n. !\1ossbyn . .... ... .. . 38:50 
E. A-n. Vet ian da, ti ll ju lbordet . . 25:
E. J-n. S.Il:L ....... .. .... ... . . . 10:
K. S-t. l1uskvarnil ... .. .... ... . 10 :
;\. F. Ulrika .. ...... ........... . 5: 
O. ?Il-n. Stockholm . ....... . ... . 10: 
l. m. Vet ianda, till julbordet .... . 25:

:Med varmt tack till va rje givare! 

"De hava giv it efter sin fö rmåga, ja, över 
si n förmåga och det sj älvm an t." 2 Kor. 8: 3. 

"' / lIgllst och A ugusta Berg . 
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Prenumerationsanmälan. 


Med ingången av detta år börjar 
Missionstidm:ngen Sinims Land sin 43 
årgång. 

En stor uppgift har vår tidning haft 
och har alltfort, att fylla, att vara en 
sammanhållande länk mellan fältet och 
hemarbetet, ett talrör för arbetet, nöden 
och striden, men elen vill ock vittna om 
lugnet under »modersvingen» därute i 
Kina. • 

Ä ven i år äro vi i stort behov av Eder 
hjälp med spridandet av tidningen. Vi 
känna djup tacksamhet för Edert bi
stånd under gångna år, men vi bedja: 
tröttna ej. Kännedomen om Missionen 
behöver nå vidare, flera vänner för ar 
betet vinnas. Kanske det kan ske om 
vår lilla tidning får flera prenumeran
ter. Tack för att Ni icke svika våra 
förhoppningar. 

Krig och oro råder åter i Kina. Som 
fyrbåkar få våra missionärer ännu stå 
kvar på sina stationer och visa vägen 
till det land, där evig frid och ro skall 
råda. Guds rike går framåt , segrar vin
nas och evighetshoppet går upp för 
många arma, som icke synas äga något 
hopp. Men, huru länge skola missionä
rerna få utföra sitt välsignelserika 
arbete? 

Luckor uppstå i deras led, en del på 
grund av sjukdom, andra på grund av 
hemresa för vila. Låt oss bedja mis
sionens Herre sända nya villiga tjänare 
att fylla de uppståndna luckorna. 

Må vi alla, på det sätt vi kunna, stöd
ja dem som stå mitt i kampen. En väg 
står öppen för alla, bönens väg, må den 
fli tigt och troget användas. 

Missionstidningen Sinims Land ut
kommer även under 1938 med 20 num
mer. Prenumerationspriset är: helt år 
kr. 2 :25, tre kva rtal kr. I ?5, ha lvå r kr. 
I :25, ett kvartal kr. o :90. Till utlandet 
kostar tidningen kr. 2?5 per år. 

Prenumeration kan ske både på 
postkontoren och på Svenska Missio
nens i Kina exp., Drottninggatan SS, 
Stockholm. Vid prenumeration på pos t
kontoren måste hela namnet: »Missions
tidningen Sinims Land )} angivas. En
lig t nuvarande bestämmelse för postbe
fordringsavgifter blir det emellertid 
fördela/?tigare tör Missionen om prenu
meration verkställes å vår exp., va rför 
vi äro mycket tacksamma om så s/zer. 
Tidningen sändes i så fall som utgivare
korsband till de olika prenumeranterna. 

När 5 ex. eller därutöver rekvireras 
f rån expo erhålles vart 6 :te ex. gratis. 

PrenumerantsamIare, som verkställa 
prenumeration å postkontor, erhålla, om 
postens kvitton insändas till exp., kr. 
2 :25 för vart 6 :te ex., men få då inga 
friexemplar. 

Provexemplar 
expedi tionen . 

erhållas gratis från 

Redaktionen. 

INNEHÅLL: 
Jag har så mycket att tacka för. - Ståndaktighet. - I orostider. - Knut Bergh. - Från 

Red. och Exp. - Bedjenl - Från Missionärerna . --: Insänd litteratur. - Redovisningar. 

Prenumerationsanmälan. 


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

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


Stockholm 1938. Bok!r. A .• S . P. A. Palmers Eftr. 
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ANSVARIG UTGIVARE : E. FOLKE. 

»Se Guds Lamm, som borttager världens synd!» 
/ 

Med detta mäktiga och härliga bud
skap, framburet av ökenprofeten önska 
vi att vid det nyss ingångna nya årets 
början få hälsa alla vår tidnings läsare. 
Det är ett budskap som skänkt tröst 
och evigt liv åt oräkneliga själar och 
som ännu i dag har samma verkan. 

Med detta budskap gå Herrens sän
debud ut i hela världen. Det är ett 
glädjens budskap för de fattiga, det 
försätter de fångna i frihet ·och det gi
ver syn åt de blinda. När Johannes 
såg Jesus stiga ned i JordanHoden till 
dopets bad, kom han förvisso ihåg pro
fetens ord: "Det var våra krankheter 
han bar, våra smärtor lade han på sig." 

I gamla Testamentet framställdes för 
oss i lagen om brännoffret på ett klar
görande sätt försoningens betydelse. 
Här möter oss ett heligt hat till allt 
vad synd heter. Synden måste försonas 
och borttagas ur Israel. Eld och blod 

voro härtill medlen. Så läsa vi i 3 Mo
sebok I kap., att den offrande skulle 
frambära ett felfritt djur och lägga 
sin hand på detsammas huvud. Detta 
innebar ett ställföreträdande och be
tecknade att han själv förtjänade dö
den. "Genom en endas fall ha de många 
blivit döden underlagda, genom en en
da, människan Jesus Kristus, har Guds 
nåd och gåva kommit de många till 
del." Prästen skulle hopsamla blodet 
och med detsamma bestänka altaret, 
därmed betecknande att Gud gillade 
offret. På Golgata företrädde Jesus 
hela släktet. 0, huru dyrbart få tro att 
han burit hela min skuld, att hans död 
var en kärleksgärning. "För mig blev 
du dödad, för mig blev du träl, du sma
kade döden att rädda min själ." Ära 
vare Gud! 

Den offrande skulle med egen hand 
lyfta kniven och låta offrets hjärteblod 
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rinna samt därigenom bekänna att han 
förtJänat döden. Jesus har tömt kal
ken. Han dog för oss. Han har gått 
in i det allra heligaste och vunnit en 
evig förlossning. " 'Fullkomnat', ropte 
han till slut, så strök han hela skulden 
ut, den detta tror är salig." Se, Guds 
Lamm! Hans blod talar bättre än 
Abels blod. Vi behöva detta blod var
je dag. 

Du fattiga själ, som känner att du 
behöver detta, tro ej blott till hälften, 
tro helt och fullt och ditt hjärta skall 

jubla, "Se Guds Lamm, som borttager 
världens synd." I lagen om brännoff
ret läsa vi även att detsammas inälvor 

och delar av kroppen i övrigt, skulle 
rentvås och uppbrännas på altaret. 
Detta tyderpå hängivenhet, densamma 
som apostein framhåller i Rom. 12 ka
pitel, då han uppmanar de troende att 
frambära sina kroppar till ett offer 
som är heligt, levande och Gud välbe
hagligt. Så pekar då Johannes på ho
nom, som gav sitt liv i döden och blev 
räknad bland överträdare, som av den 
vedermöda han utstått skall se frukt 
och bliva mättad och genom sin kun
skap rättfärdiggöra många. 

Till sist skulle offret uppbrännas och 
av detsamma återstod endast aska. 
Även det bästa hos oss har något av 
slagg uti sig. Vad skola vi då säga 
härtill annat än detta: 0, Guds 
Lamm, som borttager världens synd, 

borttag även mina och giv mig nåd 
att med klockor ringa ut i hela världen 
detta det ljuvligaste av alla budskap! 
Giv oss din frid och välsignelse! 

August Berg. 

Bönemötena för S. M. K. 

Vi bedja att åter HL påminna om att 
bönemoten hållas var;e tisdag kl. 7 e. m. 
i Betesdakyrkan, Floragatan 8, Stock
holm , samt varje fredag kl. 2 e. m. på 
Sv. Miss1:onens i Kina e_r.pedition. 
lVIiss ionsvännel' hälsas varmt välkomna.. 

Kinalänkarna i Stockholm. 

Torsdagen den 27 janu.ari, kl. 7 e. m. 
äro Kinaiänkarna inbjudna till Ingen
jör och Fru. Stålhammar, Stenbocks
~~lgen 4, Djursholm. Avresa sker lämp
ligen fr ån Engelbrektsplan kl. 6.30 
e. m., och resan företages ti II Ostberga 
hållplats. 

Torsdagen den lO februari kl. 7 e. nI. 
anordnas försäljning aven del skänkta 
saker på S. Nf. K:s expedition, Drott
ninggatan SS. I likhet med vad fallet ä r 
i regel vi(t länkmötena i Stockholm ta
lar vid denna försäljnings andakt .I'
stund lnissionslöreståndare Erik Folke. 
Gåvor till försäljningen och buffen mot
tagas med s tor tacksamhet. Alla varm t 
välkomna. 

Ny upplaga av "bönelistorna". 

Ny upplaga av de s. le bönelistorna , 
." Ämnen för bön med tacksägelse, upp
lysningar om Svenska i\tfissionen i Ki
na till vägledning i förbön ", har ut
kOll1mi t och sändes gratis på begäran. 

På grund av att det är så oyisst 
huru länge fröknarna Hultqvist och Vi
den komma att vara kvar i Hongkong 
uppges i Gönelistorna ej deras adresser 
di t. Fröken Judith H1.dtqvists adress äl': 
Mathilda Hosp1:tal, Hongkong, South 
China och fröken Ebba Videns: Blimi 
Girls Home, J'okf'ulam Road, HM/ g
kong , South China . 
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Inackordering på Missionshemmet, 
Duvbo. 

På Svenska Missionens i Kina mis
siilnshem i Duvbo mottages inackorde
ringar för längre eller kortare tid. Hem
met är beläget i narheten av såväl Sun
byberg som Råsunda. Goda kommuni
kationer till huvudstaden. 

För vidare upplysningar torde reflek
terande vända sig till fru Augusta Berg, 
~Iissionshemmet, Duvbo, Sundbyberg. 
Tel. Duvbo 13. 

T rettondedagens högtid. 

~Iissionens sedvanliga möte med 
sparbösse- och offerinsam ling ägde 
:iven i ,\r rum trettondedagens f. m. I 

"Bctesdakyrkan. 

D:r Karl Fries började med att på
minna Olll en av S. ~1. K:s k011lmitte
ledamöter, eJ :r Knut Bergh, som ett par 

~dagar tidigare vigts till den sista vilan. 
D:r Bergh hade varit medlem av kom
mi tten under 40 år och uncler alla dessa 
ilr i trogen kärlek deltagit i arbetet. 

Därefter läste d:r Fries dagens epis
teltext, Jes. 60 :r-6. "Stå upp var ljus, 
ty ditt ljus kommer och Herrens här
l ighet gill' upp över dig ." Detta löfte, 
som genom profeten gavs till gamla 
fÖl-bundet, gäller också för det nya för
bundet. Ett ljusets budskap. Om vi nu 
höra till den del a v mänskligheten som 
ä r i solen, S~l skola vi komma ihåg, att 
-det är ej något som vi kunna berömma 
oss av, utan det ~ir Gud , som låtit oss 
få del a v den sol som är ämnad å t alla, 
Guds nåd. Vi glömma bort det ibland 
i v;'lrt förhållande ti Il vå ra medmänni
skor. I , Kor. 4:7 läsa vi: "Vad ager du, 
som du icke har f ii. tt dig gi vet"? Vi äro 
i behov av samma nåd som den vi pre
dika för andra. När vi leva i mottagan
det av denna Guds nilcl i Kristus, kunna 
vi bli till o;tndlig väls ignelse. Leva av 

n~ld, i nåd. Vi hli iselnd att utstråla 
det ljus , Gud vill att vi skola sprida, 
göra det så, att det bl i r som profeten 
säger: "Folken skola vandra i ditt ljus". 
Vi se oss om och fråga vad som finnes 
uppfyllt av detta profetens löfte i denna 
tid. Inte mycket l Man kan dock peka 
på massrörelserna i Indien och på de 
stora väckelser S0111 gå fra m i södra 
Kina, särskilt i prO\'in sen Yunnan. 
Även i andra delar av Kina gå väckel
se r fram, om ock i mindre skala. En
ligt meddelande I janlIarinumret av 
Kina Inlandsmissionens organ "China's 

. Millions" råder i och omkring Shang
hai obeskriylig nöd. I de fle sta provin
ser påg~lr dock arbetet och det är under
bart uppmuntrande. Inom vissa områ
den ha en del av missionärerna lämnat , 
men de flesta ha stannat och söka hjäl
pa, och de glädjas över att de ha till
fälle att arbeta. Från vårt bIt tala bre
ven i samma ton. De ha, trots oron, 
en Iycldi g arbetstid. Oron driver fol
ket att söka något att lita på. Så går 
Guds sak fram. Guds nåd och härlighet 
s trål ar för alla folk och drar dem till 
Kristi kors. M å H erren skänka även 
oss den glädjen, om den ock ~ir förenad 
med bävan. Må vi ej tröttna och låta 
hoppet fara . . 

Efter en gemensam sång talade mis
sionsförest. Erill Folke över- dagens 
högmässotext i Joh. 8 :r2 . 

Jag är världens ljus. Hur har detta 
berört vårt folk, ha r ljuset fått tränga 
in så, att det märks. Har Ijtl-set fått över
hand? Vi som ha- en hel värld som se 
på oss och undra hur vi bete oss mot 
vår Frälsare som givit oss sådan nåd, 
icke kunna vi komma ifrån ansvaret . 
Hur är det med oss i vå rt förhållande 

. till Kristus, vill vi endast för en stund 
fröjdas i hans ljus, såsom faltet var 
med judarna i förhållande till Johannes, 
men ej mera ? Jesus säger: Jag är, det 
är som en å terklang av Herrens ord till 
Mose: Jag är! Jesus vill påminna oss 
d~ir0111 , d~l han utför sin frälsargärning. 
Ja.g äT den Gode Herden; Jag är upp
stiindelsen och livet, och Jag är det san
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na vinträdet. Jag är, han kan säga så, 
men vad vill han då med detta starka 
ord. Han vill att det skall bli något 
mera med oss, något djupare och rikare, 
så att då han säger Jag är, vi skola för
stå vad han menar för din och min 
skull. Han vill öppna sitt hjärta för 
oss. Han står alltid i hela världen som 
Världens ljus, som Frälsare. Men han 
vill ock att vi skola komma ihåg vad 
han är och vill vara för oss. H an vill 
komma in i våra hjärtedjup och vill 
väcka till ljus något därinne, främst 
nu samvetet. Han vill komma in i ditt 

· och mitt hjärta och tända S~t, att det 
blir ' stark låga. Han vill lysa på vår 

· synd. Vad har han fått göra med din 
och min synd? Den måste han helt få 
frälsa oss ifrån . Han säger: Jag är 
världens ljus, och nu vill han lysa på 
sin stora frälsning. Tänk, att ha en så
dan ' försoning för vår synd uppenba
rad i Jesus. Ack, att han finge föra oss 
in i detta ljus, så att vi finge se honom 
på sitt kors där han blev en försoning 
för oss, blev en rening för all orenhet. 
Han träder fram och löser alla. Sådan 
är han, SOm säger: Jag är! Då Herren 
fört sitt folk genom öknen, sade han: 
"Jag har burit eder på örnavingar". Så 
vill han ha det med de sina, han vill 
sörja för oss i allt, fullkomna allt. Han 
vill också , att vi skola vara hans vittnen, 
ljusbärare i världen. Var är ljuset, står 
det under skäppan, hur långt lyser det 
i mörkret? Det är missionsdag i dag 
och missionens Herre talar allvarligt 
i dag om våra bröder och systrar som 
befi nna sig inne i mörkret och som ha så 
litet hopp om att få något med av ljuset. 
Tänk, om en stråle av ljuset finge lysa 

· för dem. Det är en förmån att vi få 
äga ljuset och en förmån att gå med 
det ti Il dem som äro i mörkret. Det är 
aldr-i-g förgäves då vi komma och vittna 
omJesus som Frälsare för syndare. Jag 
tackar Gud, för att missionsgärningen 

•är så enkel, att v..uenda en kan vara 
ined i den . Vi äro ett välsignat folk, 
som få stf, rned i arbetet. Peka på det 
ljus som lyser i morkret, det ljus som 
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lyser och värmer. Det är det, som han 
ger sitt missionsfolk. 

Under en sång togs ett misionsoffer 
upp och sparbössol:na uppsamlades. 
Därefter talade missionssekr. Martin 
J~inde1t om de nuvarande förhållandena 
på vårt fält. Till inledning lästes 2 Kor. 
4:6 . Gud har låtit ljus gå upp i våra 
hjärtan för att kunskapen om Guds hä r
lighet skall kunna sprida sitt sken. Det 
är . hemligheten till att vi kunna yara 
l.iusspridare. När vi i S . M . K. tänka 
tillbaka p[t det gångna året måste vi 
säga, att vi fått göra underbal-a erfa
renheter av denna sanning. Det var 
mörka moln , men ljus har åter lyst fram 
ur mörkret. Behoven ha varit större 
än förr. Vår egen kraftlöshet har tett 

·sig som mörka moln men då Gud kom
mit med hjälp har ljuset lyst. Även ur 
mörkret i dödsskuggans dal har Guds 
ljus lyst fram, såsom fallet var vid d:r 
Knut Berghs dödsbädd, och vi få tacka 
för ljuset som Gud givit. Gå våra tan
kar till Kina och alla de svårigheter 
som nu råda där, skulle vi även där 

· kunna tala om ljuset som lyser genom 
mörkret . Vår kära missionär J udi th 

·Hultqvist, som f. n. vistas i Hongkong 
och där vårdas å sjukhus, om henne 
skriver en av de våra från fältet: "Tu
dith får a\dägga ett så härligt vitt;es
hörd mitt under plågorna och inför dö
dens port. Jag undrar, om det är någon 
därnere, som särskilt behövde den hjäl
pen, och för vilkens skull Herren sän
de henne dit". Fröken Ebba Viden , som 
skulle ha följt med Fröken Maja Luncl
mark hem, men stannacle kvar hos J Ll

cli th , talar i si na bre\' om sin stora gläd
je och tacksamhet över att hon få r ,-ara 
hos Judith . . 

Mörkt kan det bli även då vi tänka 
på fältet, men också ljust. De stanna 
kvar däruppe, våra syskon, för att hjäl
pa i den utsträckning som är möjlig, 
men framförallt för a tt få vara till tröst 
och stöd. Glädjen och frimodigheten 

·som lyser fram ur breven är som ett 
återsken av strålglansen fråri Kristi an
sikte. Alla missionärerna å vårt fält i 
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Shansi ha beslutat att stanna kvar och 
dela de inföddas lott. Huvudparten av 
arbetet kanske nu får läggas på nöd
hjälp och flyktingshjälp, så långt deras 
krafter räcker. Om blott medel funnes! 

provinserna Shensi, den norra delen 
av S . M. K:s fält, voro förhållandena 
lugnare än förut. I den södra delen ha
de man fått mera känning av kriget 
genom att flygeskadrar ofta passerat 
över städerna - dock ännu i regel utan 
att ha fällt några bomber där. Från sta
tionerna i provinsen Honan kommer un
gefär liknande meddelanden. Våra mis
sionärer Malms i Loyang ha dock flyt~ 
tat över till Sinan, där Maria Petters
son har sitt barnhem. Troligt är, att 
inolnen hopa sig än mera men låt oss 
be om nåd att hålla fast vid, att ijus 
skall lysa fram ur mörkret. Må Gud 
alltfort låta ljuset gå upp i våra hjär
tan så a tt det må genom oss kunna spri
da sitt sken . 

Pastor -Arwen avslutade mötet med 
bön. 

Omedelbart efter gudstjänsten sam
lades en stor skara vännei- till kyrk
kaffe på K. F. U. M. 

Fru Ingrid Aspberg ,berättade där 
något om arbetet bland Kinas kvinnor. 
'Hon började med, att trettondedagen 
påminner om sökare. Vi se de vise män'
neri på den långa vägen till Juda land. 
De hade sett stjärnan och följde den. I 
Kina finnes många sökare. Vi se -dem 
på väg till templen. Där går en kvinna 
P~l sina bundna fötter, man behöver ej 
fråga: vart går du. Vi se att hon har 
rökelsestickor i sin hand, hon skall off
ra till gudarna. Hon söker, men hon har 
inte sett stjärnan. Det finns det som 
el ri ver henne a tt söka den hon kan gå 
till i sin nöd. 

Ibland komma de till missionsstatio
nen, sökande och trevande. Många kom
ma endast en gång, så se vi dem aldrig 
mera, kanske ändå, att någon gnista av 
ljuset kommit in i deras liv, det skall 
visa sig en gäng. Aridra komma' åter 
och åter. Så småningom få vi samla 
dem till bibelkllrser, vi få lära dem att 
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bedja, först går det stapplande, men så 
en dag få vi höra hur det bryter fram. 
Det blir bön om syndaförlåtelse och 
nåd. Drl äro de ej rädda för hur orden 
falla, då driver nöden fram böneropen. 
Ljuset går upp för dem, de finna, vad 
ele sökt så länge. Så få vi stå och se, 
hur Gud verkar. lvEt vi bedja, att han 
låter en stjärna gå upp som leder de 
sökande själarna till Herren Jesus. 

Efter en gemensam bönestund avslu
tades så trettondedagens möte. Vi hade 
varit samlade kring Världens ljus, Gud 
give, att någon stråle finge bryta fram 
genom oss. 

H. B. 
* 

Stenografiskt upptecknat och utskri
vet i sammandrag. 

~o~. 
Välsigne~serika erfarenheter. 

Hela denna höst har varit en så oviss 
och i m;lllga fall sp~lnnande tid med alla 
möjliga krigsrykten, och det ;lr ju ock
så helt naturligt, då vi leva i ett land, 
sorn är i krig. Detta till trots, ha vi 
dock i det stora hela fått arbeta ganska 
lugnt. Allvaret i tiden förmärkes i ett 
allvarligare sökande efter det som till
hör själens väl, och mottagligheten 
bland hedningarna är också stor. Med 
stor villighet samlas de till att höra 
evangelium. 

Våra stormöten prl de olika utstatio
nerna ha vari t så goda, och överal It har 
hungern efter diupare liv med Gud för
sports. Alla ha också med iver talat om 
den uppbyggelse-konferens, som vi hop
pades få ha i YUl1cheng ledd aven d:r 
Sung, som på många platser i Kina 
fått vara till så stor välsignelse. Han 
hade lovat att koml11a till YUl1cheng une 
der en vecl5as tid 26/r-I-2!I2, men 
skulle han nu kunna komma under all 
den oreda, ,som det var med kommuni
kationerna. 
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Under hela hösten bads det stl för 
dessa 1l1ötesdagar och om att Herren 
skulle öppna väg för d:r Sung att kom
ma, samt att Herren skulle bereda v;'tra 
egna hj~lrtan till att kunna taga emot 
fran Gud sjäh·. Vi h~ir i vår lilla v~idd i 
skolan i Ishih samlades troget till ge
mensam hön för detta och and ra böne
ämnen, 50111 låga p;t vitra hjärtan. Ju 
närmare tiden gick mot den utsatta mö-

Hörn av kapellgården, Yuncheng. Sha. 

testiden, ju ivrigare blevo OCkS;l våra 
höner, ty ifråga om det politiska läget 
såg det ju ej alls ljusare ut utan snara
re tvärtom. Många av oss undrade: 
Skall dessa möten kunna få hållas i frid, 
och är det riktigt att samla en sådan 
skara människor i siiclan här orostid? 
:M en att det var otro fr fllt vår sida, det 
kände vi ocks;t. 

Sju av (k större skolflickorna hade 
Htt löfte att f.ä följa med in till "'{un
.chcng, och samman med l~irarne sam
lades vi till trogen förhÖll , så väl för 
mötena som för oss själva. Det kändes en 
verklig hunger bland oss alla. Vi blevo 
övertygade, att Gud skulle härligt fylla 

vår tr ii ngtan , ty Han har ju i sitt eget 
ord lovat: Herren l~imnar ej den rätt
{ii rdiges . hllnger omättad. _ . Så kom 
den efterlängtade resdagen för sju iv
riga skolflickor och för oss en hel del 
äldre. Vi yoro 5 fullproppade vagnar 
fulla avförv;intansfulla miinniskor, 
förutom alla som cyklade eller .gingo. 
Vi drogo upp till högtid, och den ena 
s;tngen efter den andra sjöngs under 
brden. - - Det första vi mottes av 
då vi kom1110 fram var, huru underligt 
Gud öppnat vägen för d:r Sung att 
komma över floden och i r;itt tid för 
mötenas början. Ja, så gör Gud. 

I god tid före kvällsmötets början 
sat t en förväntansfull och bedjallde ska
ra i Yunchengs stora kapell, som dock 
vid detta tillfälle ej alls kunde rymma 
alla . - D:r Sung är en man i 40-års 
åldern och har i 9 år studerat i Ame
rika. Dit kom han såsom en man, som 
menade sig vara en kristen, men endast 
var det till namnet, och efter en tid i 
Amerika förlorade han också snart den 
tro han hade på sin faders Gud och 
gick långt lit i synd och otro. - Dock, 
Gud släppte honom ej ur sikte, och en 
dag fick den unge Sling möta Herren i 
all Hans underbara frälsande kärlek, 
och nu blev det en helt ny man, som 
genast fick en sugande, brinnade läng
tan efter ett i detta l i vet, och det var 
att fä vara ett redskap i Herrens hand 
till att vinna själar för Gud. 

Att han var ett av Herren utkorat 
sändebud, det kände.s från första stun
den. Ty ingen som hörde hans första 
möte med text u r Luk. 150m det för= 
lorade fåret kunde annat iin känna nå
got av den heliga eld efter de förlora
de, som Jesus genom den liknelsen up
penbarar för oss. Guds förunderliga 
sökande kärlek t11l dess Han finner blev 
så överväldigande stor, och den egna 
kärleken till Jesus och . de förlorade 
detta land ~?l ynklig och liten . . Säkert 
var det mer än en som den kvällen ro
pade i sitt hjärta: Herre, jag är ej vär
dig att stå med bland dem som du sänt 
ut till detta land, att söka förlorade . 

i 
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Tänd elden Sfl att den brinner klart 
också i mitt hjärta ' 

Det var ett härligt evangeliskt bud
skap han hade, och att Guds Ande var 
över honom det förmärktes. Redan 
första mötet var det en hel del som bå
do om förbön till att få sin frälsnings
sak klar. Underbart härligt var det att 
f;\ sitta vid det så härligt dukade bor
det och hämta in tre gånger om dagen. 
I-lans framställningssätt var mycket le
vande, och ptl oss tröga nordbor var 

säkert. - - För oss h ~ir i skolan ha de 
från Yuncheng återvändande skolflic
korna fått vara den tändande gnistan 
liksom blalld sina kamrater. Deras vi,tt
nesbörd om vad de själva fått har väckt 
en sådan hunger efter detsamma i de 
övr igas hjärtan. Hela hösten har Guds 
Ande liksom förberett för detta. 

lhr har vi nu varit så upptagna med 
atthjiilpa gråtande flickebarn att kom
ma till rä tta med s ig sj;.i.ha och få sin 
sak med Gud klar. Guds A nde har fått 

lshih 

det nog ibland litet frä.mman de . Men 
glömde man bara bort att s itta där med 
vissa bestiimda meningar, kunde man 
ej annat än f;l mycket gott för s in egen 
siäl. För kineserna kunde han tala, så 
a'U de kunde leva med riktigt, och det 
va r ju för deras skull som han kommit. 
- - - Skaror av människor bådo de 
dagarna om hj ;ilp till att. få det rätt 
stä.llt med Gud, och många av Guds 
barn blevo vederkvickta och förnyade 
till sina själar. Med nytt mod och nit 
för Guds rikes utbredande vände mån
gen trött a rbe tare ä ter ti II den egna te
gen för att däl' omsätta vad Herren så 
rikt de mötesdagarna fått ge av sina 
överflödande rikedomar. Att Guds A n
de har ntt förnya oss litet var det ii r 

foto: Lisa Gust,1fssonflickskola. 

verka en djup syndanöd och mycket, 
som förut ej alls sågs som synd, har nu 
fått en helt annan färg. Många uppgö
relser kamrater emellan ha gjorts, stul
na saker ha ställts tillrätta m. m. Och 
så ha vi nu fått liksom en ny skola, där 
man är mer rädd om varandra och vi Ii 
i kiirlek och hj~i.lpsall1het föregå den 
andre. - - Det var en stor glädje här 
om kvällen, då en hel skara av eleverna 
avgflVo Yittnesbörd 0111, vad de under 
veckan fått mottaga av Gud, nämligen 
det nya livet i Jesus Kristus. "Han som 
i dem begynt clet goda verket skall ock 
fullborda det intill Jesu Kristi dag." 
Det är en s;ldan trygghet att veta att 
Han sjiilv ~ir elen gode Herden för 
f,'t n.:n. 

http:sj;.i.ha
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Trots all yttre oro och att vi ju ej 
yetat huru länge vi skulle kunna få hål
la på med skolarbetet, har arbetet fått 
fortgå ostört iinda tills nu, och vi hop
pas' så att få avslu ta terminen som van
ligt vid jultiden, varför vi ju nu ha en
dast 'en månad kvar. Det har varit en 
så gcd, lycklig termin denna. Alla ha vi 
varit så förenade i samförstånd och kär
lek, vi S0111 stå i arbetet här. Den T)ye 
läraren, S0111 Gud givit oss denna ter
minen, har varit oss alla till stor hjälp. 
Han har mycket större utbildning än 
som behövdes för denna lilla skol 'l. då 
han ju därtill också studerat vid Luth. 
Seminariet i She-ko\\'. Hans goda ut
bildning kommer hela församlingen 
till fromma, ty han är vid sidan om si tt 
arbete i skolan så villig att tjäna i 
evangeiii tjänst på olika sätt. Vi tacka 
Gud för den evangeliska förkunnelse 
han har att frambära. Bland skolflic
korna har det också varit en så god an
da och kiirlek och hjälpsamhet har varit 
frukter , S0111 fått utvecklas ibland oss. 
För allt tacka och lova vi Gud, ty från 
Honom kommer det alltsamman. 
Tidens alh'ar har också inverkat mycket 
på flickorna , som samlas till särskilda 
bönemöten för sitt land, bedjande att 
Gud i nåd och förbarmande skall se till 
det och återställa fred och ro i landet. 
Gripande har det varit att höra , huru de 
liksom gå in under sitt lands synd och 
taga den på sig och bedja Herren ej 
straffa dem efter vad de iiro värda. De 
bedja mycket om försonliga hjärtan 

emot sina fiender och att fiendens hjär
ta må vändas ti Il dem i kärlek istället 
för som nu är fallet i hat . 

Lisa Gustafsson. 

Insänd litteratur. 

JOHN WHITE. Banbrytaren i Mashona
landet. Av C. F Andrews. ÖverS. från 
engelskan av d:r Karl Fries. ]. A. 
Lindblads Förlag, Uppsala. 257 sid. 
Pris håft. 4: 50, inb. 6: - kr. 

En framstående missionärs biografi, som 
ocksft giver en god inblick i missions a rbetet 
i mashona-landet i Sydafrika med dess sär
skilda svårigheter. Lärorik och intressant. 

M.L. 

Missionstidningen 


Sinims Land. 

Organ för Svenska Missionen i Kina, 


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

Tidningen kostar: helt år kr. 2: 25, tre kvar
tal kr. l: 75, halvår kr. l: 25, ett kvartal kr. 
O: 90. 

Till utlandet kostar den kr. 2: 75 pr. år. 
Prenumeration kan verkställas på posten men 

ställer det sig fördelaktigare för missionen om 
den verkställes på vår Exp., Drottninggatan 
SS, Stockholm. 

Redaktionen . 

INNEHÅLL: 

»Se Guds Lamm, som borttager världens synd!» - Från Red . och Exp. - Trettondedagens 

högtid. - Från Missionärerna . - Insänd litteratur. - Missionstidn. Sinims Land. 

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

Telefon: 10 H 59. 105473. Postgirokonto n:r 50215. 


Stockholm 1938. Boktr. A.'B. P. A. Palm ers Eftr. 
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ALLT AV NÅD. 
"Var och en som har övergivit hus, 

eller bröder eller systrar, eller fader 
eller moder, eller barn, eller jordagods, 
för mitt namns skull, han skall få 
mångfaldigt igen, och skall få evigt liv 
till arvedel." 

Matt. 19: 29. 
"Mångfaldigt - hundrafalt - i den

na tiden;" det är konungsligt lönat! 
I stället för hus, som övergivits för 
Jesus - ett tjäll, en boning, ett slott 
i Guds namn. Ordspr. 18 :10. I stället 
för en släkt efter köttet, en släkt efter 
anden, en släkt av profeter och ko
nungar och andra ,helgon och älskliga 
Guds barn. Istället för åkrar, skördar 
på Guds rikes åkerfält och - därom 
kunna vi vara förvissade - så mycket 

av denna jordens goda som vi behöva. 
I den tillkommande världen - evigt 
liv; det är ännu härligare lönat! När 
Petrus vid inträdet av den' tingens ~ya 
ordning, som Jesus kallar nya födelsen, 
lustvandrar på den nya jorden, dricker 
dess himmelska luft, lyssnar till och 

instämmer uti skapelsens lovsånger 
och hans öga ser sig mätt på Guds 
under, då ler han väl vid tanken på den 
lilla hyddan, barndomshemmet vid Ga
lileiska sjöns blåa vågor, vilket han 
lämnade för Herrens skull. Då han sit
ter på tronen vid sin Frälsares sida, 
vilket översvinneligt saligt utbyte mot 
den tiden, då han satt som fiskare i 
sin lilla båt! Ja, då finner han, huru 
föga han försakat för Jesus, oC,h att 
lönen är idel nåd. Att frälsas ur själv
belåtenhetens snara är ock nåd. Därur 
frälsades Petrus, och därur vill Herren 
frälsa alla, vilka i likhet med denne 
lärjunge öppet bekänna sina dåraktiga 
tankar för Herren, 

Se, när du tjänar, ack, sök då iGke 
Att vinna någon förtjänst därmed. 
Nej, lika fattig och arm och naken 
Uti dig själv för din Fader träd. 
Blott över Sonen och över nåden, 
Den fria nåden, ditt hjärta gläd. 

F. Hammarsten. 
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Judith Hultqvist. 

Judith Hultqvist har så nyligen gått 
ut och in ibland oss, och vi hade ju in
.gen anledning tänka oss, att hon så 
snart skulle ingå i Guds vila och där 
vi la från sina verk. 

Under hennes sista besök i hemlan
det, hösten 1934 till hösten 1936, gav 
Herren henne a tt frambära vittnesbörd 
om Guds nåd på ett sådant sätt, att vi 
aldrig kunna glömma c!et . Det var ej ba
ra med ord hon vittnade, hela hennes 
väsen talade, och hon utstrålade en så
dan himmelsk frid, att hjärtat 'ej kunde 
annat än värmas. ·Tron fick stnka ge
·nom hennes g lada förtröstan . Gud blev 
så stor i sin kärlek och i .sina fräls
ningsgärningar, 
.. Vi gladde oss så, då vägen åter ' öpp
nades för henne att återvända till sitt 
arbetsfält i Kina, till sina väntande 

·kamrater därute och till det folk hon 
omfattat med sådan kärlek och som. ock

.. så älskade henne så varmt tillbaka. Men 
denna gång blev arbetstiden kort. 
Först under sista sommaren började hon 
frukta, att · en allvarlig sjukdom var i 
antågande. På grund av kriget kunde 
hon emellertid ej komma till något stör
resfukhus v·id kusten. Och symptomer-
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na till sjukdomen blevo gynnsammare. 
Ja, hon kunde till och med vid sin åter
komst till Juicheng ingå i arbetet. 
Plötsligt blev hon dock så mycket säm
re, att hon måste med flyg föras tiJ1 
Hongkong. Där mottogs hon på sjuk
huset "Math ilda Hospital", Allt som 
kunde göras att giva vår Syster den 
vård, som hon var i behov av, gavs 
henne där av kärleksfulla händer. Hon 
fick också behålla Syster Ebba Viden 
vid sin sida . Men sjukdomen förvärra
des , och den 3 I jan. kom hembudet. 

För oss a lla, hennes närmaste, vän
kretsen bland missionens vänner och 
hennes kamrater , är saknaden mycket 
stor. Dock få vi tacka Herren för vad 
han gav samt bedja honom om nåd att 
med trohet förbliva i den kallelse, vi 
fingo dela · med henne, och vårda den 
plantering, där hon fullgjorde sin heliga 
tjänst. 

Eril~ Folke. 

* 
Judith Hultqvist föddes den 9/3 1?87 

i Björkö församling, Jönköpings län, 
Hon antogs till missionär inom Sven
ska Missionen i Kina den 27/8 1916, 
avskildes den 10/9 sam t utreste första 
gången till Kina den 14 sept. samma år. 
Hon hade nu för litet över ett år sedan 
börjat sin tredje arbetsperiod på mis
sionsfältet. 

Sjukdomstiden i Hongkong. 

Utdrag ur brev från Ebba Viden om 
Judith Hultqvists tid på sj ukhuset 
Hongkong. 

Ur ett brev, dat. den I 2!r I 1937. 
Jag frågade Judith ·i går hur hon kån

det det, att ' stanna här, och hon sade: 
"Jag vilar fullkomligt i Herens vilja 
och är nöjd. . En annandag sade hon: 
"O, vad jag tackar Gud, att älsl~ade mor 
gått förut." 

. Judith är så ·uriderbart stilla under 
allt. A ldri g · hör man· en klagan ' från 
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henne, trots att det understundom är 
svårt med plågorna. I går (den I I/II) 
sade hon till mig: "O, det är mycket lät
tare än man skulle tro med en sådan 
här sjukdom". Hon bara längtar hem 
till de eviga fridsboningarna. En annan 
gång sade hon: "Är det ej underbart, 
att Herren tagit bort också fruktan för 
döden". Då jag var med henne upp till 
sjukhuset, sade hon: "Hälsa alla kamra
terna, att jag är ej rädd för att dö, det 
är bara den långa vägen dit jag fruktar." 
Men det är underbart att se, huru Je
sus häl per henne också med den, kan
ske vill han göra vägen kort. J udi th är 
så löst från ~dlt. Man tycker då man 
ser hennes ansi"kte, att det bär något 
förklarat över sig redan nu. Alla, som 
se henne, förundra sig över hennes strå
lande ansikte . En tysk dam, som var 
med mig uppe hos Judith sade till rriig: 
"Jag har aldrig sett en människa med 
ett så strålande ansikte. :Man kan se, att 
hon är färdig för uppbrott." 

Ur ett brev dat. 3!r2. 

Vår älskade Judith är ungefär lika 
klen . Jvlen hon är alltid så tålig och 
nöjd och tacksam för a llt. Farbror 
Eriks telegram blev henne till så stor 
hjälp och glädje. Ps. 23 har sedan dess 
blivit så oändligt dyrbar för henne. 
Den ligger hon och upprepar för sig 
själv på nätterna, då hon ej kan sova. 
Ofta ber hon. mig läsa ps. 103. Jesu 
blod till rening och frigörelse, är hen
nes stora glädje och tackämne. 

Ur ett brev av I/I 1938. 

Jag är så tacksam för förmå nen att 
få vara hos vår älskade Judith under 
denna avklädandets tid . Stunderna om
kring hennes sjukbädd äro oförgätliga 
för mig. Hon är så färdig för uppbrott 
och så [öst från all t. Hon har bara en 
önskan och det är att snart få bryta upp 
för att vara med Jesus. I går sade hon 
till mig: "Jag har aldrig vetat förut, 
att jag kunde så mycket av Guds ord. 
Det är så mycket gott, som kommer till 
mig, d~l jag ligger i min ensamhet." Vad 

det är underbart med det kristna hop
pet. "Om en kort liten tid, få vi mötas 
på himmelens strand." 

Ur . det sista brev vi erhållit från 
älskade Judith, skrivet den 3/1 1938: 

"Så omsluter han mig på alla sidor 
och gör mörkret framför mig till ljus. 
Snart skall jag få se Honom och mättas 
av Hans åsyn. Snart skall vi fä mötas 
inför tronen." 

Kommitten för S. M. K. 
varden 25 januari samlad till ordina
rie sammanträde. 

Ordföranden, doktor Karl Fries, er
inrade därvid om Upp. 3: 7-13 och 
dröjde särskilt inför uttrycket "mitt bud 
om ståndaktighet", v. 10, eller såsom 
det hette i äldre övers. " mitt tålamods 

. ord". 
En ny ledamot, komminister Johan 

Hoff, hälsades välkommen, och sam
manträdet dröjde också inför minnetav 
framlidne kommitteledamoten doktor 
Knut Bergh. 

De ledamöter, som stodo under om
val, återvaldes. Likaså återvaldes funk
tionärerna inom Kommitten samt leda
möterna i dess Arbetsu tskott. 

Kommitten för Sv. Missionen i Kina 
består alltså av ordinarie ledamöterna: 
D:r Karl Fries, ordförande ; missions
föreståndare Erik Folke, v. ordförande; 
marinintendent Oscar von Malmborg, 
kassaförval tare; kyrkoherde Gunnar 
Arbman; mi ss ionär August Berg; 
fröken Lisa Blom; fru Ester Fred
berg; musikdirektör Harald Gillgren ; 
grosshandlare Sven Johnson; tandläka
re Josef yonMalmborg; apotekare Karl 
Nilenius och disponent Gust. Törn
qvist; suppleanterna: Folkskollärare 
Thure A. J. Carlsson; komminister Jo~ 
han Hoff; frökeli Ella Josephson, kom
minister J. Th. Sandberg samt ingenjör 
Viktor Wisborg. 
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Kom'mittens arbetsutslwtt består av 

ordinarie ledamöterna: D:r Karl Fries, 

missionsföreståndare Erik Folke, ma

rinintendent Oscar von lvialmborg, mis

sionär August Berg och fröken Lisa 

Blom samt suppleanterna : Musikdirek

tör Harald Gillgren och tandläkare Jo

sef von Malmborg. 


Vid sammanträdet beviljades två an

sökningar om att få utgå såsom missio

närer inom Svenska Missionen i Kina. 

De tv å nyantagna ~iro fröken Ella Nils

son fr ån Bjärnum , i S kåne samt herr 

Eugen Alm från Östra Ryd i östergöt

land. Då läget klarnar så att utresan 

kan bestä mmas, komma vi att i sam

band med underrättelse om deras re

spektive avskiljningar närmare presen

tera dem för tidningens läsekrets . 


Innan dessa ansökningar beviljades, 

samtalade Kommittens ledamöter om 


' lämpligheten av att under denna tid av 
fruktansvärd oro i Kina antaga nya 
missionärer. Ehuru man ej kunde uttala 
något angående tiden för' utresorna,' 
enades man om att bevilja ansökningar
na, så att de nya må vara redo att gå , 
då Gud öppnar vägen och visar det va
ra sin vilja. Liksom vi i regel få antaga 
missionärer , utan att ha medel för deras 
utresor och i tro att Gud i rätt tid skall 
giva vad som behövs, syntes det nu 
Kommitten vara Guds vilja, att dessa 
skulle antagas i tro att Gud i sin goda 
tid skall bereda möjlighet till utresa. 
Detta överensstämmer också med Kina 
Inlandsmissionens handlingssätt under 
de senaste månaderna. 

Må dessa unga vänner, vilkas ansök
ningar nu beviljats, få vara inneslutna i 
missionsvännernas förbön med tacksä
gelse! L åt oss tacka Gud för dem och , 
bedja Gud öppna väg för dem i rätt tid 
samt giva vägledning, nåd och välsig
nelse så att väntetiden bliver rätt an
vänd. 

Kassarapporten, som avgavs vid sam
manträdet, gav anledning till tacksägel
se på samma gång som den visade, a tt 
behO\'en för 1938 äro stora. I samband 
härmed erinrade kassaförvaltaren om 
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några av Guds rika löften och om vårt 
behov av"en av Gud ingiven förtrös 
tan. - "Herre andas in denna förtrös
tan i oss" var en bön , som då lades på 
våra hjärtan. "Klippa , du som brast för 
mig, låt mig gömma mig i dig." 

Läget på fältet. 

I ett brev daterat den II och I 2 ja
nuari meddelar föreståndaren på fältet, 
missionär Carl F. BI011t, att de firat en 
god julhögtid och att arbetet alltfort 
kunde pågå på de olika missionsstatio
nerna. Man var också uppmuntrad av 
den mottaglighet, som var förnimbar. 
Må tidningens läsekrets tacka Gud för 
dessa goda underrättelser och fortsätta 
med förbönen för missionärerna, deras 
arbete samt Kinas och Japans länder 
och folk. 

Bönemötena för S. M. K. 

Vi bedja att åter gå påminna om att 
bönemöten hållas varje tisdag kl. 7 e. m. 
i Betesdakyrkan, Floragatan 8, Stock
holm, samt varje fredag kl . 2 e. 'm. på 
S v . Missionens t Kina expeddion. 
Missionsvänner hälsas varmt välkomna. 

KinaIänkarna i Stockholm. 

Torsdagen den JO febrtla1'i kl. 7 e. m. 
anordnas försäljning aven del skänkta 
saker på S. JltI. K:s expedition, Drott
ninggatan 55. I likhet med vad fallet är 
i regel vid länkrnötena i Stockholm ta
lar vid denna försäljnings andakts
stund missionsföreståndare Erik Folke, 
Gåvor till försäljningen och buffen mot
tagas med stor tacksamhet. Alla varmt 
välkomna , 

Inackordering på Missionshemmet, 
Duvbo. 

P å Svenska Missionens i Kina mis 
sionshem i Duvbo mottages inackorde
ringar för längre eller kortare tid. Hem
met är beläget i närheten av såväl Sund
byberg som R åsunda. Goda kommuni
kationer till huvudstaden. 

För vida re upplysningar torde reflek
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terande vända sig till fru Augusta Berg, 
Missionshemmet, Duvbo, Sundbyberg . 
Tel. 2820 13. 

KinaIänkarna i Göteborg 
samlas lördagen den 12 febr. 1938 kl. 
7.15 e. m. på Lihanon, Skolgatan 2. 
Missionär iVI artin Hergling medverkaL 

Familjenytt. 
At misionärsparet Birgit och Martin 

B ergling född es de n 2 feb.·. en dott er. 
Vi gratulera och tillönska hela familjen 
Guds rikaste välsignelse. 

En högtidsstund i Tranås mis:: 
sionskyrka. 
I den minnesruna över vår avlidne 

broder och v än, doktor Knut Bergh, 
som stod att läsa i det första numret 
av vår tidning för i år, sades det, att 
den sedvanliga sparbössetömningen 
detta år icke kom att äga rum den 4 
jan. med anledning av dödsfallet. 

Vi önska nu att få göra ett tillägg 
och meddela tidningens läsare, att söw 
dagen den 2 :dra januari, dagen före 
minneshögtiden i missionskyrkan, hop
samlades de utdelade sparbössorna på 
sedvanligt sätt, och ett icke obetydligt 
offer till S . M . K. inflöt. Ett par av 
den avlidnes barnbarn tillika med någ
ra av församlingens medlemmar 
tjänstgjorde. Allt var som det brukade 
vara och som under så · många år ägt · 
.rum. Det var bara en som saknades, 
han, den varme missionsvännen. 

Vad som särskilt grep hjärtat var de 
vänliga och förståelsefulla ord, som för
samlingens pastor vid tillfället yttrade. 
Han sade att denna sparbösseinsamling . 
nu blivit en sedvänja, som alla ä lskade 
att deltaga uti, och bad SveRska Mis
sionens i Kina vänner och understödja
re att i framtiden alltid vara välkomna 
till församlingen i Tranås. "Det är min 
övertygelse" , sade han, " att skulle den 
dag komma, då vi undandroge oss den
na uppgift för att i stä llet värna vår 

Hildur Blom 50 år. 

Signaturen H. B. ~ir väl känd för vår 
tidnings läsare . Fröken Hildur Blom, 
som döljer sig därunder, har ju gång på 
gång givit oss del av den välsignelse, vi 
fått under gemenskapen med våra mis
sionsvänner. Vidare har fröken Hildur 
Blom också varit verksam vid tidnin
gens redigeri ng, och , f rån hennes hand 
har i stor utsträckning utgått skriftliga 
hälsningar ti 11 Vännerna landet runt 
och till våra Syskon ute på fältet . Den 
gemenskap, som sålunda befrämjats ge
nom fröken Bloms insats i vårt arbete, 
tacka vi Herren för, ty vi äro förvissade 
om att frukten därav har blivit förökad 
förbön - i tidens svåra nöd så oum
bärlig i kampen för Gudsrike . Och nu 
då vår värderade Medarbetare, den 15 
dennes, få r fira sin 50-årsdag , vilja vi 
gemensamt utbedja över henne för den 
dagen och för tid som kommer ett rikt 
mått av välsigelse från Herren och kraft 
till fo~tsatt helig tjänst. 

E. F. 

egen församlings intresse, skulle våra 
egna inkomster minskas." Sådana ord 
vittna om ett rätt missionssinne och 
om sann kri stlig kärlek. De gjorde ett 
djupt intryck på alla, som voro närva
rande och ej minst på nedtecknaren av 
dessa rader. 

Aug. B erg. 
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Emma Andersson 75 år. 

Vår missionär fröken Emma Anders
son fyller den 18 dennes 75 är. 

Fröken Andersson har under tre 
perioder fått tjäna Herren ute på mis
sionsfältet från 1895 till år 1925. 
Därunder har hon tagit. del, i verksam
hetens grundläggning inom flera av våc 
ra missionsdistrikt såväl i Shansi som 
Honan. Det är med tacksamhet till 
Herren vi tänka på, vad hon därvid i 
stor trohet under prövsamma omstän
digheter och även under svåra lidan
den, såsom under boxa.roroligheterna 
år 1900, fått nåden att utföra. Vi ha 
i hennes livsgärning fått seuppfyllel
sen av det löftet, att Ordet, då det utsås 
i Herrens namn, ej skall återkomma 
fåfängt. Tegarne hon varit med om att 
bruka bära alltjämt frukt. Nu åtnjuter 
vår värderade Syster en välbehövlig 
vila i vänkretsen härhemma, där hon 
begagnar de tillfällen som gi vas att med 
bön och aldrig slappnande kärlek vårda 
och stärka missionsintresset samt upp
rriuntrå äldre och yngre missionärer i 
deras verksamhet' för Guds rike . Em
ma Andersons förtrogenhet med Guds 
ord, hennes djupa gudsfruktan och hen
nes varma böneliv har tillfört oss alla 
stor välsignelse. Vi tillönska henne rik 
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nåd av Gud för dagar som komma. 
"Herren känner de frommas dagar, 

och deras arvedel skall bestå evinnerli
gen." Ps . 37:18. 

E. Folk e. 

Från missionskursen på Li:: 
dingö. 

En av Svenska Missionsrådet' anord
nad fortbi Idningskurs för missionärer 
hölls den 11-20 jan. på ' Missionssko
lan, Lidingö. Ett So-tal hernmavarande 
missionärer i aktiv tjänst,hemarbetare 
och missionärskanclidater d'eltogo i kur
sen. 

D nder de senare åren ha missionärs
kurserna i Holsby brunn haft sin 
tyngdp'unkf i bibelstudier och personlig. 
samvaro, under det att ' kursernas ur~ 

sprurigliga syfte att vara fortbildande 
och orienterande i den moderrta ' mis~ 
si'oilsverksamhetens olika grenat mera 
fått träda i ba:kgrunden. ' Då såväl den 
uppbyggliga som den mera studiebetoc, 

nade sidan av dessa kurser SYlits lika 
omistliga, 'men båda 'knappast kunna 
tillgodoses under en och Samma kurs, 
har man beslutat, att hädanefter anord
na två slags kurser, varannan g'ång med 
tyngpunkten förlagd till den uppbygg
liga respektive studiebetonade sidan av. 
missionsuppgiften. Tyvärr har ma·n inte 
sett det möjligt att anordna kurser varje. 
år. Vart tredje år skulle bli utan kurs. 
Detta torde innebära , att somliga mis
sionärer inte få tillfälle att vara med om 
dessa givande sammankomster. Med 
den nu avslutade kursen på Lidingö har 
man återgått till vad man ursprungli 
gen åsyftat med dessa fortbildniri'gskur
ser. Man enades ock om att i framtiden 
utbyta detta ' namn mot benämningen 
studiekurs för missionärer. 

Varje dag hölls morgonbön av olika 
kursdeltagare. Efter frukosten följde så 
en timmes bibelstudium. Bibelstudierna 
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leddes av pastorerna J. Hagner och Gö

te .Bergsten. För en missionär, som 

ständigt måste ge ut åt andra med få 


·tillfällen att själv lyssna till Guds ords 
predikan, vaf det gott att få följa des
sa erfarna själasörjare i deras djupa in
blickar i och närgående personliga till-, 
1ämpningar av sanningens ord. 

På middagen höllos två inledande fö
redrag, som behandlade aktuella frågor 
och problem i nutida missionsarbete. 
Dessa föredrag lades till gl'und för ef
termiddagens sarptal, då ordet var fritt, 
och vi fingo lärorika . inblickar i de 
-olika fältens särproblem, . 

En dag behandlades . så den gamla 
men ständigt nya frågan om vårt bud
:skap till de icke kristna folken. Det 
cent'ralt evangeliska budskapet om synd 
,och nåd är j u all kristen missions posi
tiva budskap, . men mycket varierande 
sidor av det kristna budskapet griper 
först de infödda, beroende på deras all 
männa kulturnivå, religionernas olika 
betydelse för den enskilde eller gruppen 
,etc. Frågan om mö j liga anknytni ngs
punkter i de inföddas föreställnings
värld för de kristna sanningarna disku
ter;a,des ingående. Där evangelium pre
dikats någon tid, blir dock anknytni)1gs
fr ågan mindre aktuell. . 

Omvändelsen från biblisk och psyko
10gisk synpunkt, bland Indiens intellek
tuella klasser och bland Afrikas primi
tiva stammar utgjorde en annan dags 
viktiga ämne, En omvändelse innebär 
alltid, att man vänder sig från något 
som blivit aktuellt för en just då, men 
även att man vänder sig till något, t. ex . 
från mörker till ljus, från av.gudarna 
till Gud, Bättringen och tron få aldrig 
skiljas åt. Massrörelserna i Indien hän
.emot kristendomen göra omvändelsefrå
gan på missionsfälten ·särskilt betydel
sefull just nu,· Man kan vara omvänd 
till kristendomen utan att vara om vänd 
till Gud i biblisk bemärkelse. En av 
föredragshållarna, pastor Paul Sande
gren, riktade frågan även till oss mis
sionärer; Äro vi verkligt omvånda? 

Efter inledande föredrag om genom-
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brottsåJderns psykologi och Österns 
ungdom inför det kristna livets krav 
samtalades en dag om ungdomen på mis
sionsfälten inför det kristna livets krav. 
Att vinna de unga för Kristus är en 
livsfråga för missionen. Men här möta 
vi också kanske det svåraste av allt mi s
sionsarbete, Personlig påverkan och det 
föredöme som en verkligt kristen livs
föring ger har haft avgörande betydelse 
för många unga som blivit kristna, Men 
frågar man, vad som hindrar flertalet 
unga från att bli kristna, finner man, 
att orsakerna äro mycket olika på de 
olika missionsfälten och i de olika 
världsdelarna. Ungdomens svårigheter 
inför kristendomen äro t. ex. mera lik
artade i . Indien och Kina än vad fallet 
är i Afrika med afrikanernas mera pri 
mitiva föreställningsvärld. . 

Vårt budskap till hemförsamlingen 
var en följande dags föredrags- och 
samtalsämne, S0111 helt visst blev rikt 
givande både för missionärerna och de 
olika missionernas hemarbetare. . 

Söndagen den 16 jan., som inföll vid 
kursens mitt, hölls en stön~e välbesökt 
missionshögtid i Blasieholmskyrkan 
med ledandemä,n från de olika . mis~ 
sionssällskapen som talare. 

Det allmänt uppvaknande nationella 
medvetandet bland folken på missions
fälten och det komplicerade och kritiska, 
världsl äget utgöra bakgrunden till en 
av ·vår tids mest brännande missions
frågor ; Konstitutionen av de uppväxan
de inhemska kyrkorna. Kursens fyra 
sista dagar voro ägnade åt denna fråga. 
Professor K . B. Westman höll en serie 
föreläsningar, varvid han från synpunk
ten av självstyrelse, självunderhåll och 
självutbredning genomgick frågan om 
kyrkobildning och kyrkoförfattning på 
missi·onsfäl ten från äldsta tid till våra: 
dagar, kulminerande i en jämförande 
framställning av nutida svenska kyrko
författningar i Afrika, Indien och Kina. 
Det var första gången en sådan fram
ställning kunnat göras offentligt, och 
de följande diskussionerna och samtalen 
klarlade ytterligare en hel del detaljer, 
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som för de allra flesta hittills varit 
okända. Majoritetens mening var, att 
självstyrelse ej bör förutsätta helt själv
underhåll. I Kongo finns fall, där man 
~ir helt självunderhållande men ej mo
gen för självstyre. Intressant var att 
märka, att flertalet kyrkoförfattningar 
på de svenska missionsfälten - även 
Svenska Kyrkans - äro av i stort sett 
presbyterians'k~synodal typ . Likartade 
förhållanden på missionsfälten ha nog 
delvis varit utslagsgivande härvidlag. 
Man kan också säga, att de svenska 
missionerna redan hunnit rätt långt 
ifråga om att förhjälpa de infödda krist
na till för deras förhållanden lämpliga 
och effektiva kyrkoorganisationer. 'Fö
redrag av kursledaren, missionssekrete
raren fil. lic. Herman Sandegren och 
d:r G. Palm<er om "Individ, samfund, 
folk och ras i Afrika, Indien och Kina" 
belyste även denna fråga på ett lyckligt 
sätt. 

Mfmga detaljfrågor av växlande .art 
dryftades också under dessa minnesrika 
dagar av större och mindre grupper så
väl som man och man .emellan. Alla 
missionärer ha så mycket .gemensamt 
och många erfarenheter att 'delge var
andra. En av deltagarna, som ej var 
mi ssionär, uttalade som sin övertygelse, 
att endast missionärer kunde så öppet 
och oförblommerat och ändå i all bro
derliglilet dryfta så ömtåliga frågor som 
här varit uppe. Och en mi ssionärskan
didat sade" att han aldrig anat, att en 
sådan enhet och samhörighet existerade 
mell an missionärer av olika samfunD. 
Murar 'som skilja de kristna från var
andra härhemma existera i många fall 
inte på missionsfälten . 

Andligt och inteHektuellt berikade och 
med tacksamhet till Gud, skingrades så 
denna lyddiga skara av Missionens 
Herres lärjungar och medarbetare för 
att åte rgå till verket, var och en på sin 
av Herren givna plats i det stora vin
g;hdsa rbetet. 

Joh. Aspbe1·g. 
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Från julen i Hongkong. 

, Utdrag ur privatbrev från Ebba Vi
den. 

Blind Girls Home, PoHulam Hong
kong lir 1938. 
"Han kröner året med sitt goda." De 
orden mötte Herren mig med i dag på 
morgonen. Jag tycJ.:te det blev som en 
underbar försäk ran om, att Herren 
skall vara meel och ' hjälpa under det år, 
som nu gått in . Tänk vad det är under
bart att med sin svaga hand i 'F räl sa
rens starka få ta en dag ett ögonblick i 
sänder, i Yisshe t om, att vad som än mö
ter "allt ju vilar i min -faders händer, 
skulle jag som barn vål ängslas då"..
- Vet ni, jag ha r fått röna så mycken 
välsignelse och kärlek både från Gud 
och människor, sedan jag kom hit ned 
till Hongkong, att jag känner mig så 
ovärdig allt. - :....:... 

Jag är så tacksam för förm ånen att 
få vara hos vår älskade Judith under 
denna avklädandets tid . Stunderna om
kring 'hennes sjukbädd äro oförgätliga 
för mig. Hon är så färdig för uppbrot
tet och så löst från allt. - 

Vi ha må nga vänner här i Hong
kong. Vad pastor och fru Hannerz va
rit för oss, kunria ' vi ej fullt ge uttryck 
för, ävenså de nOTSka vännerna här ute. 
jag kan bara tacka Gud för dem . Her
ren skall förvisso löna dem efter sin 
nåds rikedom. 

Ja, så kanske jag skulle tala om, hur 
vi hade det i Jul. Dagen före julafton 
kom pastor Hannerz upp med julklapp, 
julgran och julljus åt Judith, som jag 
lämnade henne på julafton. Vi fi rade
vår julafton samman mellan 3-S e. m. 
efteråt var jag bjuden till pastor och 
fru H anne rz. Juldagen var jag bjuden 
tiE sjukhuset på te ; då fick jag vara, 
samman med Judith litet längre . P å 
A nnandagen hade pastor Hann-::~'z fått 
doktorns löfte a tt ordna med sång för ' 
Judith efter gudst jänsten . Det var en:. 
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hel liten skara av svenska och norska 
vänner, som då gingo di t upp. De sjön
go ·så vackert, och Judith var så glad 
och tacksam. Ä ven de andra patienter
na och personalen satte stort värde på 
det. Den 29 dec. var pastor Hannerz up
pe hos Judith , hon ville så gärna få del 
av Herrens nattvard. Vi hade en så
dan skön stund vid ·hennes sjukbädd. 

För ett par dagar sedan hade jag brev 
från Carl och Ethel Blom. Allt 
var som vanligt , eller som det varit en 
lång tid förut. De undrade nog, om de 
skulle få fira julen i frid och rQ. Carl 
sk rev att alla voro kvar på sina s tatio
ner och arbetade som vanligt. A lla voro 
krya, Arvid Hjärtberg hade rest hem 
till Hoyang från Sian-fu. Dagny Nord
gren och Gösta Goes skulle fira jul hos 
Ringbergs. Uppe i norr strida de som 
vanligt . Vilken nåd, att vårt fält sko
nats så pass som det har. Dörrarna för 
evangelium äro öppna, och enastående 
tillf~lIen ges att vittna, skrev Carl. 

Här är det överfullt av flyktingar. 

Från föreståndaren på fältet. 

Ur brev från missionär Carl Blom av 
den 13/12 1937. 

Ingen av oss har lidit någon skada. 
Varningar för flyganfall har det ju va
rit , men endast i Loyang har det varit 
bombfällning (bland våra stationer) 
samt i Tungkwan och Chaoyi i Shensi 
och en by på denna sidan floden . Vi äro 
alla kvar på stationerna, men Malms 
ha flyttat till Sinan, som är mindre ut 
satt. Astrid Håkansson är nu här på 
väg till Juicheng för att bli kamrat åt 
Gerda Carlen för tillfället. De flesta 
av oss ämna stanna på stationerna. Det 
farligaste synes vara de flyende arme
erna, ty mot bombnedslag äro vi något 
så när skyddade genom källare, och 
dessutom ha vi uppe stora svenska flag
gor, om nu angriparna taga hänsyn till 
dem. Efter intagandet berättas det från 
åtminstone en s tation, att tillkännagi-
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Missionär Blom omgiven av kinesiska barn. 

vanden uppsattes , som förbjödo a llt 
övervåld på stationen. . 

Vårt kvarblivande synes mycket upp
skattat av alla, och både vi och de kine
siska troende ha de rikaste tillfällen att 
vittna om vår tro och visa dess tröst 
och bärkraft i nödens tid. Ännu ha vi 
kunnat få pengar hä r och även vara an
dra missionärer till hjälp. 

Vår hjälpförening här är verksam. 
men vi ha ej så många inneboende, ty 
de som kunna, resa sin väg undan faran, 
som nu synes mera överhängande än 
förut på några veckor. 

Varma hälsningar till eder alla. 

N ågot om verksamheten i Talidistrik
tet. 

(Utdrag ur privatbrev.) 

Tali den 16/12 1937. 

Nu vill jag berätta litet från mina 
besök i distriktet, som jag tror kan vara 
av intresse. En stor nåd av Gud är det, 
att vi ha kunnat vara ute i arbetet trots 
krig och oro i landet. Och det har varit 
särskilt roligt och uppmuntrande denna 
höst. Folket har i allmänhet visat så
dant intresse och villighet att lyssna till 
budskapet. Det är väl nöden , som dri
ver dem att söka Gud. 

Den 13/II reste bibelkvinnan och jag 
till Hua-in-miao. Jag gladde mig sär
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skilt åt att få besöka den södra delen 
av vårt distrikt. Jag hade tänkt stanna 
där nere några veckor, men den till
spetsade oron i förening med soldat
transport gj~rde att jag reste tillbaka: ti
digare än vad_som ursprungligen var 
tänkt. ' 

I Hua-in-miao hade vi en kurs för 
kvinnor. Så många deltagare hade vi ej, 
men de som voro med voto od a v hela 
hjärtat. Särskilt roligt var det med en 
gammal'gumma, som hette fru Ch ' in. 
Visserligen glömde hon en del av vad 
hon hörde och lärde, men att se hennes 
hunger och längtan efter Gud var en 
verklig fröjd. Och det bästa av allt var, 
att Gud hade fått göra ett stort verk i 
heImes själ. Hon var så genomfrälst som 
jag tror en människa kan bli, och hon 
ägde frälsningsfröjd. Jag ' önskar ni 
hade fått se hennes ansikte. Hon riktigt 
strålade av fröjd. Måtte hon' bara bli 
bevarad i Gud. Innan hon gick hem, 
kom hon in till mig och sade: "Var snäll 
giv mig några traktater,' som jag ·kan 
få ge till mitt hemfolk och grannar. Jag 
vill, att min son och sonhustru samt mina 
grannar skall tro på den här läran och 
få komma: till himmelen." Och när hon 
fått traktaterna, såg hon gladare ut än 
vanligt. Omsorgsfullt lade hon in dem 
i sitt knyte och gick hem. När jag såg 
henne vandra upp mot bergen, steg en 
br"innande bön upp. till Gud om att .h <;t n 
måtte få leda de sina hem. Välsignade 
för att bli till välsignelse, det är ju Jesu 
mening med varje själ. 

Under tiden 28/ II - 13!r2 har jag 
haft en fonetisk kurs i Hsichuang, en 
by norr om Tali. Där finns det en liten 
gtuppkristna, som äro nitiska och var
ma för Gud. Det har varit gränslöst ro
ligt att vara ibland dem och på samma 
gang har jag sett så mycken nöd, att 
jag ibland känt mig nästan förtvivlad. 
Utanför Hsichuang bo en massa fattiga 
och flyktingar i grottor och tempel. En 
dag samlade vi kvinnorna på en trösk
plan och talade till dem. De lyssnade 
så villigt 0ch verkade så mottagliga för 
budskapet. Efter mötet ville några mam

mor, att vi skulle följa med dem "hem" 
- en grotta eller ett · tempel med hem
ska avgudar i - och se deras småttin
gar. Men vilken syn! En skriande nöd . . 
I ett hörn stod en gryta, i ett annat satt 
några barn på halm eller gräs. Bleka . 
samt frusna voro de, och somliga hade 
ej ens kläder på kroppen. Den synen 
upprepades var vi gingo. Jag blev. till 
sist nästan förtvivlad och . ville bara 
gråta. Att se denna hemska nöd och 
nästan . ingenting kunna göra för att 
lindra den, ja, det är svårt. Och dessa 
arma barn, O, om Gud finge frälsa dem, 
så att de hade något hopp efter detta 
livet. Bed, Bed! 

Strax innan jag reste från Hsichuang, 
kommo rövare en natt in i en by 3-4 Ii 
(omkr. 2 km.) från oss. I ett hus bun- . 
do de husfadern och slogo olja på ho
nom, sedan brände de . honom hemskt. 
Dock ej till döds. Hans son, 14 år, rö
vade de samt allt vad de kunde komma 
åt. Dessa rövare äro särskilt farliga, 
ty många av dem äro från provinsen 
och känna till platserna och folket. Den 
sista aftonen och natten i Hsichuang 
glömmer jag nog ej så snart. På e. ID. 

kom en bror till bibelkvinnan, så hon 
måste stanna hemma hos honom: J ag 
gick till en av smågatorna för att hälsa 
på en sjuk gumma samt besöka en skola 
och dela ut traktater. Då jag kom i pär
heten av skolan stod en massa männi
skor utanför och bland dem beväpnade 
män. Omsider kom jag in på gården och . 
in i en skolsal. Samtidigtkommo män
nen in . i ett motsatt rum. De skreko och 
pratade i munnen på varandra, så att 
det var omöjligt tala med dem. Jag fick 
inte reda på vad det var som inträffat. 
Och där stod jag instängd tillsammans 
med en skara uppskrämda skolpojkar. 
En gång hörde jag någon säga: rövare, 
men jag visste inte vad det var fråga 
om . 

När jag ti.ll sist kom ut bland skri
kande män, gråtande barn och skällan
de hundar fick en kristen kvinna syn på 
mig och ropade: "Skynda dig hem innan 
portarna stängas". Det började mörkna 
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och glad var jag, att äntligerd<omma in 
genom portarna. En man gick ut, för att 
höra efter vad det var fråga om. Han 
kom med bud att rövare var i närheten, 
och att vakter skulle sättas ut i alla ga
torna. I vår gata vaktade ej mindre än 
12 beväpnade män. Det var denna sak, 
som skulle bestämmas, näl~ jag besökte 
skolan. 

Strax efter det jag kommit hem hör
des ljud av bombnedkastning från Tali
hållet. (Bomber, 30 st., kasfades i 
Ch'ang-an, = Sian-fu.) Det var, hemskt 
att stå på gården och höra på detta och 
ej veta vad som kunde hända Ingeborg 
Ackzell och våra kineser. Ljudet hördes 
tydligt för varje bomb som kastades 
ned. ~ På kvällen hade vi sångmöte och 
därefter en bönestund. En gripande 
stund. - J ag gömde min klocka - ett 
minne av far och mor - samt ett par 
präktiga skor; ifall rövarna kommo, 
skulle de åtminstone ej få dessa saker. 
Själv låg jag påklädd hela natten och 
först mot morgonsidan vågade jag som
na in. Men, vilken morgon! Först kom
mö de kristna barnen och sjöngo för 
mig, därefter kommo gummorna med 
jordnötter och annat gott. En frukost 
med mycket god kinesmat - och till 
sist, en kälTa från Tali med en hälsning 
fran Ingeborg Ackzell att de hade sut
tit i grottan en hel timme och hört flyg
maskiner, men någon bomb hade ej kas
tats ned där. 

När jag satt på kärran och skulle 
resa hem, stämde alla upp en sång om 
Herrens bevarande nåd. 

De hjärtligaste häls'ningar till alla 
vänner. 

Tillgivna 

Thyra Lindgren. 

Li Jui, en kines i Hankow, som älskar 
Bibeln.. 

_ Om denne Li Jui, känd som Kinas 
o.ljekung, berättas följande intressan
ta historia: Li föddes för SI år sedan 
i en mycket fattig familj, bosatt i Taku, 
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en stad nära Tientsin.' För att bereda 
sina två gossar tillfälle att studera ut
härdade föräldrarne gärna umbäranden 
och svält. 

Under boxarupproret 1900, då Taku 
bombarderades, tog familjen sin till
flykt till landsbygden, där de under 
tre månaders tid sovo i det fria. Efter 
stormen återvände de till sin stuga, 
och där hade Li tillfälle att på nära 
håll iakttaga de u"tländska soldaterna, 
vilkas vilda liv lät honom förstå, var
för de kallades "utländska djävlar" av 
kineserna. Full av avsky skakade han 
sitt huvud, och nu var han fullt över
tygad om,. att hans eget folk stod bra 
mycket högre än dessa europ'eer. 

Två år senare sändes Li till en skola 
i Tientsin, som stod under den kände 
missionären d:r Harts ledning. Li blev 
djupt gripen, då han märkte, vilken 
skillnad det var mellan denne man och 
de europeer han gjort bekantskap med 
i Taku. Hurl:l skulle han förklara det
ta? Under flera veckor gay han noga 
akt på d:r Hart. Han såg, huru Hart 
läste i en .liten bok och därpå böjde sitt 
huvud i bön. Han var så helt olik alla, 
som han sett. förut. Nu började han 
tänka, att det måste bero på den lilla 
boken, som han läste uti. I all, hem
lighet skaffade. han, sig själv ett exem
plar av den lilla boken och började läsa 
i den, först hemligen för att ej utsätta 
sig för kamraternas hån. Den lilla bo
ken blev snart Lis dyrbara pärla. Ge-' 
nom den öppnades hans hjirta för san
ningen, och denna bok har alltsedan 
varit hans livs dyrbaraste skatt. Ef
ter ett års studier i Tientsin måste Li 
söka sig anställning i en affär hos en 
jude, som lät honom träla bittida och 
sent som en slav. Trots detta använde 
han nätterna till studier och skaffade 
sig på det sättet goda kunskaper i af
färs teknik och engelska. Li ansåg, att 
denna svåra skola var synnerligen nyt"
tig för hans fostran. 

Då Li några år senare i Chefoo kom 
i beröring med en missionär, som myc
ket ivrigt yrkade på judemission, blev 
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han, trots den sorgliga erfarenhet han 
haft av det folket, så gripen av sin plikt 
gent emot dem, att han sedan år efter 
år sänt bidrag till judemissionen i Ame
rika, Afrika och England, ty säger 
han: Hade ej Judarne funnits , skulle 
vi ej haft Bibeln. 

. Sexton år senare började Li studera 
grekiska med stor flit, och för tio år 
sedan började han ta lektioner för en 
polsk jude i hebreisl<a. Han måste på 
allt sätt komma riktigt åt Kristi out
grundl iga rikedomar. 

Li Jui är nu en rik man. Men om 
man ej visste det, skulle man aldrig få 
den uppfattningen om honom. Hans 
livsföring är mycket enkel. På mat och 
kläder använder han ej mycket och Li 
är i hela sitt uppträdande en ädling. 

Varje söndag får man se honom kom
ma till engelska kyrkan och på månda
gens bibelklass saknas han aldrig. Där 
talar han med sådan värme om "Bo
kens" oändl iga värde. 

Då han för ett år sedan hörde, att 
hans college i Tientsin var i behov av 
understöd, sände han tio tusen dollar 
med löfte att sända mer senare. Då han 
under läsningen av Brittiska och Ut
ländska Bibelsällskapets årsberättelse 
fann att medel behövdes, eftersom brist 
hade uppstått, sände han strax 2000 

dollar till England. 
För ett par dagar sedan bad han om 

att få en plan för Bibelns spridande 
bland de stora folkskarorna i det inre 
av Kina, ty han har för avsikt att för 
det ändamålet avsätta en större sum
ma. 

Då han själv har i Bibeln funnit så
dana outgrundliga skatter, har han fast 
beslutit att använda sina rikedomar att 
hjälpa andra att bli delaktiga därav. 
Själv läser han igenom hela Bibeln två 
gånger varje å r. 

Översatt och bearb. av E. F. 

Kinalänkmöte i Malmö 

KinaIänkarna i klalmö inbjuda kina
länkar på andra platser till möten lör
dagen den 12 och söndagen den 13 

mars. 

Programmet för mötena är uppgjort 
sålunda: Lördagen den 12 mars kl. 19,30 

samling i Kirsebergskyrkan. Häls
ningsanförande, tesupe och före
drag. M. Ll:nden m. fl. medverka. 

Söndagen den 13 mars kl. I!. Predikan 
i Kirsebergskyrkan av missionssekr. 
M. Linden. Nattvardsgång med 
skriftermål av pastOr G. Kronvall. 

Kl. 14,30. Gemensam middag på 
Hushållsskolan Margaretha. Pris 
I: 75. 

Kl. 	18. Missionshögtid i Betaniakyr
kan. Tal av M. Linden. 

Efter detta möte tesupe på KF. U.K 
med sällskaplig samvaro. 

Anmälningar om deltagande torde 
helst göras töre den 1 mars till fröken 
Rhea Wisborg, Jakob Nilsg. 24, Malmö. 
Deltagare böra själva medtaga säng
linne. 

Varmt välkomna att deltaga dessa 
möten och bedjen för dem! 

Bibeln i Manchuko. 

Ur tidskriften "The Bible in the 
world" sept. 1937 göra vi följande ut
drag: Bibelsällskapets hus i Moukden 
ligger vid en av de största gatorna i sta
den. I dess fönster ligga utlagda Biblar 
på manchuspråket, mongOliska, kinesis
ka, japanesiska, koreanska, engelska, 
tyska, franska och ryska . 

Från detta centrum sändas biblar tilt 
de 40 kolportörer, som äro utposterade 
i olika delar av landet, somliga i de sto
ra städerna, andra på den mera glest 
befolkade landsbygden, där rövare och 
banditer härja, å ter andra i gränstrak
terna till Sibirien och Mongoliet. En 
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japanesisk kolportör verkar bland den riens gräns besökte en av kolportörerna 
japanesiska befolkningen uppgående till en stad och sålde där under en månads 
en miljon, tre koreaner sprida Skriften tid icke mindre än 3000 delar av Skrif
bland sina två milj. landsmän. De verka ten. Folkets intresse väcktes, en evan

samband med den mycket aggressiva gelist sändes dit , och nu finnes där en 
och framgångsrika koreanska kyrkan i kristen församling med 45 familjer, 
landet. Ibland ryssarne arbetar en mo som deltaga i bibelklasserna. Intresset 
dig hängiven kolportör, som innan växer. Folket är för fattigt att skaffa 
Ryssland stängdes för honom, gjorde ett sig något sådant, som kan få namn av 
gott verk i Sibirien. Ibland kineserna, kyrka, eller anställa pastor eller ens 
som utgöra 8S % av Manchukos 30 evangelist, men de samlas till bönemö
milj. inv ., äro 35 kolportörer i verksam, ten i hemmen, och de få vara till väl
het. Längst i norr icke långt från Sibi- signelse för sin omgivning. 

REDOVIS NINGAR 


för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under januari 1938 


Allmänna missionsmedel. 31. A. E., Hbg, " tackoffer till 
Herren" . . . . . . . . . . . . . . . . . 25:

2. K. S., Vinslöv, "åt Herren" 25: 32. Uppsvenska Distr. av K F. 
3. Onämnd, gm E. H., Karls

krona ................... . 5: 
U. M., till Morris Berglings 
underh. . ................. 1000: 

4. Madängs Kr. Ungdomsfören . 50: 34. Sparb.-medel fr. S:t Göran, 
5. Gräsgå rds IvIissionsfören. till Trettondedagen . . . . . . . . .. 162 :02 

M. Ringbergs underh...... . 100:  35. D:o 226 :35, Offergåvor 
6. E. H., i st. för blommor till 524 :25 i Betesdakyrkan, 

dr Knut Berghs kista .... . 10 : Sthlm, Trettondedagen 750:60 
7. H . L..................... . 50: 37. Strömsborgs Vilohem, sparb. 
8. I. K., Katrineholm .. .... . . . 100: medel ..... .. . . ......... . 23:05 
9. A. O., Norderön .......... . 40 :75 38. H. P ., VetIanda ... ... .. .. . 50: 

10. D :0, en blomma på Emma 39. S. T., Maspelösa . ....... . . . 600:

11. 
Beskows grav ............ . 
M. G., Medalby ........... . 

2: 
5: 

40. 
41. 

M. J, Boden ............. . 
A. P. J, Ramfa ll ......... . 

200:
15:

12. K . O. H., Lund, "Herrens 42. Koll. i Skövde .......... .. 163: 
tionde" ................. . 3:  43. Vänner i Sunne, gm M. M., 

13. A. W ., 
Duvbo 

Rimbo, gm A. B., 
................. . 10: 44. 

Orrviken ............... . 
K o. E. O., Duved ........ . 

18:60 
5: 

14. Sparbössemedel fr. Tranås, 
gm. D. J .............. .. . 230:

45. 
46. 

K D., Björnänge ......... . 
Onämnd, Jämtland ....... . 

20:
10:

18. 
20. 

21. 

R . K, O. Husby .......... . 
Dagskassan den 2 jan. "Hel
gad åt Gud" ............. . 
En vän, till Judith Hult

1:50 

500:

49. 
50. 
51. 

I-I. B., Sthlm ... .......... . 
A., Sthlm ................ . 
Tillägg till sparb.-medel fr. 
S:t Göran, Trettondedagen 

100: 
5: 

80:
qvists underh. . ... . .. .. .. . . 15 :  52. M. o. E. J, Odeshög ...... 102 :75 

22. I. W ., Söderhamn ......... . 30: 53. J . H ., Sparb.-medel, gm A. 
23. 
24. 
25. 
26. 

27. 

O. H ., Karlskrona ........ . 
A. R., Skåre ............. . 
H . B., Jpkg, gm T. A. J C. 
Bogla Mfgs syfören., till 
kvinnl. missionärers underh. 
E. G., GrÖnskåra, sparb.

7:75 
2 :75 
5: 

67:38 

54. 
55. 
56. 
57. 
58. 

H., Stensjön ............. . 
Syskonen H. , d:o gm d:o .. 
Koll. i Duvbo kyrka ...... . 
R. L., Duvbo . ............ . 
G. L., Sthlm ............. . 
A. L., Kristinehamn ....... . 

12 :
22:50 
25: 
10:

2:75 
15:

medel ................... . 15: 59. M. L., Sthlm, missionsoffer 
28. 
29. 
30. 

E. S..................... . 
H. J, Skövde ............ . 
B. o. R. S., Astorp, "Vår Ki

5: 
23:25 60. 

6/1 
Vid 
kaffe 

....... ...... ......... .10:
Hanna "Vangs besök, 

o. sparb.-medel gm O. 
nabössa" 12: M., Orrviken . ............. 25: 
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61. 	 Gm. Ovikens KristI. Ungd. 
fören., "en nådessyster" gm 
E. A. R......... .... ..... . 


62. 	 K o. G. K ., Björköby .... . 
63. 	 A. O., Berlin, gm. Ansgars

ringen . .............. " .. 
64. 	 Sparb.-medel fr. missions

hemmet, Duvbo . . . ... .... . 
66. 	 E. B., Äppelviken ......... . 

67. 	 L. O., Adelsö ......... . .. . 

68. 	 Onämnd, P s . 46 ......... . . . 

69. 	 R. H., rab. å H . . S. O. . .. . 
70. 	 Onämnd ...... .......... . 

71. 	 A. S., Sjötorp ......... . . . . 

72. 	 E . ]., Boden, till Joh . Asp 

bergs underh .. .......... . . . 
73. 	 Koll. vid föredrag i K F. 

U. M., Malmö, 6 jan. av 
1'l'lorris B l gling ...... .... . 

74. 	 Kinavänner i Köp ing, spar.
medelo. offerkuvert . . ' .' , .. 

75. 	 S. W., Norrköping ........ . 

76. 	 I st. för koll. vid 1',,1. Lin

dens besök i Innervik .... . 
77. Koll. iOstersund .. .. .. .. . 

,78. Spa rb . fr. Gärdsta ....... . 

79. 	 H. K, Syndbyberg, spa rb .

medel .................. . 
82. 	 S. S., Sthlm ............. .. 

83. 	 Visby Femöresfören., till 

evang. arb . . . .... . . ... .... . 
84. 	 E. E., S thlm ............. . 

85. 	 F. S., Hedvigsdal ...... . . . . 
86. 	 L. H. , Lund, "Herrens tionde" 
87. 	 L. M. F., till Maria Nylin o. 

Frida Prytz underh . ... .... . 

'88. N. k, Duvbo, sparb.-medel 

90. 	 B., D:o . .... : ............ . 

91. 	 M. B., Sthlm ..... .. .... .. . 
92. 	 Koll. i Nylands missionshus, 

trettond. vid H. Wangs 
besök .............. . ... . 

93. 	 Kinaiänkarna i Klippan, 
sparb -tömning 4/1, till H an
na Erikssons underh. . . ... . 

94. 	 Kinakretsen, Gbg, till C. G. 
Nordberg o. G. Goes underh. 

95. 	 E. S., Sthlm ............. . 

96. 	 Sparb.- tömning i Glemm in

geb ro, gm J. N............ . 
97. 	 A. A., Sthlm ... . . . ...... . 
98. 	 A. c., Bäckseda, blommor 

till Sofie-Louise Berggrens 
bår ..... .... ......... .. . 

99. 	 De Ungas Förbunds junior
fören. , O. Ryd . . ... . ... . . . 

HJO. Björkö Mfs, sparb.-medel '" 
101. 	 D . O., Vet ianda . . ........ . 

109. 	 E . R., gm K. D., Växjö .. . 
110. 	 I missions o. tackbössan gm 

d:o- ......... . .. .. . . . ... . 
111. 	 K. D., Växjö, rab. å H . S , O. 
112. 	 Sv. Allia nsm issionen, ]kpg, till 

50:
20:

10:

27:40 
25:
5U:
10:

5:70 
25: 
6: 

100 :

57:50 

125:
10:

17:
20:

1:06 

16:10 
25: 

24:75 
60:
35:
5: 

900:
7:29 

28:02 
7:75 

52:25 

105:

137:75 
5: 

82:
20:48 

5:

,15: 
.27:80 
5: 

30:

105:30 
11:25 

113. 
114. 
115, 

116. 
117. 

118. 
120. 
121. 
122. 
123. 

124. 

125. 
126. 
127. 
128. 
129. 

130. 

131. 

132. 

133. 
134. 

135. 
136. 
138. 
139. 

140. 
141. 
142. 
143. 
149. 
150. 
15l. 
152. 
153. 

154. 

157. 
158. 
159. 

16l. 
162. 

164. 
165. 

166. 

Aug. 	Bergs un derh ........ . 

D:o till H. Linders d :o .... . 
Gä rdsma rks sykrets ... .. . . . 
1/3 av inkomsten vid skör
defest i Skärvs ta ..... . .. . . 
M. S., Nkpg ...... .. ... .. . 
N. P. P., Klippan, "missions
offer" '. . .. .. ...... ...... . 
Onämnd, d:o gm d:o .... .. 
Husaby Mfs, sparb.-medel . . 
T. c., Växjö .. . .... ...... . 
1<. W ., Ys tad ............ . 
E n dödsbodel äg. ef ter avI. 
f. d. lära ri nna i Sundsmarken, 
HassJe gm. F . A., Mariestad 
E. A., spa rb . gm J. G., Vad
stena .................. . . 
A. J.. Skillingaryd . ....... . 
L o. E., gm C. Th. E ., Kumla 
S. N., F ilips tad .. .... .... . . 
Onämnd, Vrigstad ...... . . . 
A. o. A. B., Duvbo, i st. för 
blommor vid Fru Ellen 01
sons, Fryele, grav .. ... . .. . 
G. A. O., d :0, en blomma vid 
d :os glåv ................ . 
"Fru L ., tackoffer" gm S. ]., 
Eksjö ... . ....... . ...... . 
A. H., Ka rl sk ron a i s t. för 
blommor vid dr Knut Berghs 
bår .................... . 
"Tackoffer, en länk" ...... . 
Söd ra Distr. av Sveriges 
K F . U. M., miss. bidr. 
K ristianstad, till Martin 
Berglings underh. . ........ . 
B. K, Liatorp ...... . .... . 
R. L ., "H errens tionde" ... . 
H. A., Brunnby .......... .. 

E. o. S. S., Hovmantorp, 
"tackoffer" .. .. . ... ..... . 
B. ]., Klippan .... ........ . 

c. J., Järnboås ........... . 

F . H" gm d:o ... . ........ . 

A. B., gm d :o . ........ .. .. 
Luleäkretsen . .. .. . .. .. .. . 
EkekulJ s Mfs ..... ... . ... . 
M. G., F li sby, sparb. 
G. J.. Jkbg .............. . 
Onämnd, en blomma på sys
ter Minnys 60-årsdag 16/1 '" 
Vänner till Missionen gm L 
D., Nora . ................ . 
Expeditionens spa rb. 
Mörteryds Mfg .. .... . .... . 
Kinnekleva o. Kestads Mfs, 
spa rb .-medel ............ . 
y. M., No rrtälje ... . . . .... . 
A. L., för undfången nä d un 
der liret ................. . 
A. o. 	 P. ]., SpöJand . . .. .. . 
M . B., i st. för blommor på 
Henrik o. Louise Bergs grav 
Koll. fr. Ka rlsk rona K F. 

1000:
1500:

30:

56:70 
50: 

50: 
25:
50:
7:75 
5:50 

10:

10 :
5: 
8: 
7:75 

10 :

5: 

3: 

50:

5: 
5: 

26:10 
5:50 

10:
5: 

100: 
9:92 

10:
5: 
2: 

15:50 
20:
13:

7:75 

6: 

21: 
48:82 

110: 

90:
10:

100: 
38:25 

5: 
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U. K., vid Hanna Wangs be- 219 . Uppsvenska Distr. av K F. 
sök 20/1 ....... . ......... . . 8:- U. M., till Mo rri s Berglings 

167. 	 B. o. K L., Sthlm ........ . 30:- underh . . . . . . . . . .. . . . .. . .. 938:50 

171. 	 Koll. vid möte på KF.U.M ., 220. "En länk" .. .. ...... . ...... 10:-

Nkpg 23/1, till E. o. I. Ma lms 221. J. H., "en liten blomma på 
underh. . ..... ..... . .... . 180:- Judith Hultqvists grav" .... 10:

175. 	 E. O., Viksjöfors .... ..... . 10:  224. Till käla Judith Hultqvists 
176. 	 M. H ., Skönberga ... ... ... . , 2:75 minne fr. kamrater på Mis
177. 	 Tacksam, Kinavän, SkeJlef - sionshemmet, Duvbo ....... 18:

teå, gm A. B......... .. .. . 5:- 225. A.' N., Hedeviken, "ett tack
179. "En ficksparbössa" ....... . 1:17 offer till Herren" ..... .. ... 2: 
:ISO. D agg ryningen i K. M. A., K r. 	 14.934:98 till B irgit Berglings underh. 900:
181 K. M. A. o. K. F. U. K:s S. M, K:s Pensionering.Centralför-en., till Astrid Löf 

grens 	underh..... ' ........ . 900:- 137. G. A. , Flisby .........._•...;.. _. _. __1_0_:_ 

182. 	 Bodls-Sjömarkens Kinakrets 150 :

Kr. 	 10:183. 	 F . ]., Karlskoga ... . ...... . 10:
184. 	 Onämnd ...... . ......... . 50 :  Särskilda ändamål.185. 	 Missionsafton vid Hanna 

Wangs besök, gm A. H.,. Un- 1. A. O., till Mari a Petterssons 
dersåker ................ . 22:- barnh. gm H. L, Alga rås . . . 110:

189. 	 nEn gåva' j Jesu namn" .. . 10 : - 15. H. T., Malmö, till de krigs
190. 	 Karlsto rps Västra Mfg .... . 10:- lidande .... .... . . . ...... . 10: 
191. 	 Koll. vid H. Wangs besök 16. Vårdhemmet, Björkliden, 

22/1, gm ,]. ]., Karlshamn .. 42:72 Kortebo, till H. Linder, att 
192. 	 F. ]., Kinnemalma ... ..... . 10:- anv. efter gottf.... . ....... . 200:
193. 	 KuJla Mfg .. . .. . ......... . 75:- 17. A revänner, till r. Ackzel l, för 

194. 	 x. y. Z., till mi ssionen o . de d:o, gm K L., Are ........ 12:

hungr. i Kina .......... ' .' . 25: 19. A. o. A. B., Duvbo, till d :os
195. 	 Syfören.-medel fr. Storbrän- , verks. i Tali ... . ... .. ..... . 10 :

naby 	 av Häggenils försam!. 30: 33. Såsom ett tack till Herren,
196. 	 Sparbössetömning i Apple  "för läraren Sies underh. " 300:

ryd 16/1 ... .. ... ......... . 68:50 
 36. L L., Sthlm, till evang. Kaos 
197. 	 S. H ., A sbysand .. .. ..... . . 3:75 
 underh. . ................ . 10:
198. 	 R. L., Alvsbyn ....... .. .. . 5:  47. W. P ., Nkpg, till Elsie Berg
199. 	 H. o E. O ., Gbg, "tackoffer quist, 	att anv. efter gottf. 10:

'åt Herren" ... . .... ... .... . 100: 48. B. L., Stocksund, till Maria
200. 	 G. P ., Delsbo, gm E. A. R. 5:- Petterssonsbarnh. . ....... 50:
201. 	 A. Ruths sterbh us, Delsbo, 

o 

65. Mörteryds söndagsskolbarns 
gm d:o ................. .. 10: sparb., "ti ll tant ]. 'Hult 

202. 	 K Rudolpis d:o, d:o gm d:o 5:  qvists skyddslingar" 5:50203. 	 "Tack för Guds bevarande 80. Edsbyns Kyrkl. sYfören., till 
hitintills" . .. ....... . . . '" 5:  barnh. i Kina . ..... o • o •• o o 150:

204. 	 A. S., Vadstena ........ .. . 2:  81. E. o. E. A., Alingsås, till205. 	 "Gunnar)) ... . ........... . 10: Dagny Nordgren, att anv. ef206. 	 K. R-n, Undersåker 10:
ter gottf. . o o ••••• • • o ••• •• • o 25: 207. 	 Elin s sparb.-medel, gm A . L., 89. E. R, ti-ll Lisa Gustafsson,Hemse .......... . .... . . . . io: 
att anv. en!. överensk. 50:o ••••208. 	 Mamrelunds Mfg, gm K. J., 

Alseda .. . ............... . 50:""":' 102. " Offer vid Länkmötet 13/1, 
209. 	 Mellersta K F. U. M:s Distr., Sthlm, till nödhjälpsarb. i 

till Malte Ringbergs underh. 500:- Yuncheng 58:"0 o •• , •••• o. o •• o 

103. 	 Fr., Malmö, till R. M ., Berg210. 	 Onämnd iFurudal ........ . 20:
211. 	 D:o i Hansjö .... ... ...... . 5:- ling, för studerandes underh. 72:-,
213. 	 "I haven fått för intet, så 104. R. M. B., till d:o .......... 44:60 

given för intet", till T. Lind- 105. A. P., Forserum, till de nödl. 
grens underh . ..... . ....... . 20:- gm Th. A. J C~ ........ 10:o • o o 

215. " H. S., :Mariestad, blommor 106. Red. av Sv. Posten, Jkpg, 
på fru E;Jlen Persons grav .. i'\:- till 0:0 gm d:o ...... 25:o .... o 

216. 	 K. E. P., "tackoffer" ..... . 20:- . 107. G. H ., Luleå, för ev'ang. Chi 
217. 	 A. L., Huskva rn,a .... ' ,' ' ,' . 20: - Paolos underh. . ..... ..... . 100:
218. 	 K O., Mariestad, "födelse- lOS: K. D ., Växjö, till en gosses 

dagsblommor" ....... . .. . 20:- underh. ••••••••••••• •• •• 150:o 
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119. 	 Onämnd, till de nöd I. i Kina 
144. 	 S. E., Orebro, till L Malm, 

för de nöd l. i Kina , gm O. B. 
145. 	 YngI. fören. Libanons Mis

sionskrets, Gbg, till unge 
mäns verks. i Hoyang . ... . . 

146 	 M. L,. Simrishamn, till de 
nöd!. .. . ... . . .. ......... . 

147. 	 "Tackoffer" till d:o ....... . 

148. 	 A. ]., Alingsås, ti ll Tacksam

het o. Barmhärtighet hos Ma
ri a Petterssons underh.... . . 

155. 	 E. S., till Ma ria Petterssons 
barn h., gm M. S., Visby . .. 

156. 	 L. K., Klintemåla, till el :0, 
att anv. efter gottf. . ...... . 

160. 	 Gbgs K. F. U. M:s missions
krets, till K. F. U. lVI:s arb. 
i Kina ....... .. . ...... . . . . 

163. 	 Onämnd, till C. Blom för arb. 
bland de nödl. .. . ...... . .. . 

168. 	 S-e Sbg, till r. Ackzell, a tt 
anv. efter gottf........... . 

169. 	 E. B., Kopparberg, till Maria 
Nylin, att anv. efter eget 
gottf. . ...... ... .. ... .... . 

170. 	 Klass II i Kläckeberga sk ol a, 
till barnh. i Sinan ...... .. . . 

172. 	 T. L., Sthlm, till Maria Pet
ten;sons barnh. . .......... . 

173. 	 Offer vid en syf. i Edsberg, 
till Erik Malm, att anv. för 
arb. i Loyang . . . . ... . .. .. . 

174. 	 Kyrkliga söndag sskola n, 
Falun, till Schao Si-Ling hos 
Maria Pettersson ... . .. ... . 

178. 	 F. M., Stocksund, till H. 
Linder för eva ng. underh... 

186. 	 D. P ., Tingsryd, till r. Ack
zell för verks. i Tali ... . .. . 

187. 	 M. B., Eksjö, ti ll C. ]. Berg
quist, födelsedagsgåva, att 
a nv. efter gottf. . ......... . 

i88. 	 "En bön", Skellefteå, till E. 
Sjöström, att anv. efter eget 
gottf. ............. . .... . 

25 : 

50:~ 

225: 

4:75 
10:

50:

10:

35:

100: 

10:

10 :

10:

6: 

75:

36:

56:40 

50:

20 :

20:

5: 

.212. 	 "Mo rmors minne " , till ve rks. 
i Y ungtsi 35:

o •• •• • • • •••••••• • 

214. 	 "I haven fått för intet, så gi 
ven för intet", till de nödl. 10:

222. 	 Sparbössan i Söndagsskolan, 
Kristinebergskapell, till Wille 
I3ergling att anv. i verks. . .. 18 :09 

223. 	 A. o. A. B., Duvbo, till r. 
Ackzell för arb. i Tali 10:

Kr. 2,283 :34 

Allmänna missionsmedel 74,934: 98 
Särskilda ändamål 2,283: 34 
S. M. KiS Pensionering 70: 

S:a under ian. mån. 1938 1""'7,""0 2c;;8: 32Kr--:; 2;-::;

'Med 	varmt tack till varje givare! 

"Förtrösten då på Herren till evig tid; ty 
Herren , H erren är en evig klippa." les. 26 :4. 

Missionstidningen 

Sinims Land. 


Organ för Svenska Miss·jonen i Kina, 


utkommer år 1938 i sin 43 årgång. Ansvarig 

utgivare: E ril, FoUze. Redigerad under med
verkan av NIarlin Linden m. fl. 

Tidningen utkommer med 20 nummer om 
året. Den innehåller uppbyggelsea rtik la r, 
brev från missionärerna, berättel ser ute från 
mi ss ionsfä ltet, meddelanden om hemarbetet 
och missionsnotiser från olika fält. 

Tidningen kostar: helt år kr. 2:25, tre 
kvarta l kr. 1: 75, halvår kr. 1: 25, ett kvartal 
kr. O: 90. 

Till utlandet kostar den kr. 2: 75 pr. år. 
Prenumera tion kan verkställas på posten 

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

INNEHÅLL: 
Allt avl~nåd. - t Judith Hultqvist. - Sjukdomstiden i Hongkong. - Från Red. och Exp. 
En högtidsstund i Tranås. - Hildur Blom 50 år. - Emma Andersson 75 år - Från mis. 
sionskursen på Lidingö. - Från Missionärerna . - Kinalänkmöte i Malmö. - Redovisningar. 

-- Missionstidn. Si.nims Land 

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

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


Stockholm 1938. Boktr. A.'B. P. A. Palmers Eft<. 
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ANSVARIG UTGIVARE : E. FOLKE, 

gifirief i fClSOntaS natt. 

IDlljar på vågiga fälten 'rr~inlls skörb ; 

\'DNarens äring stur fiirbig ; hl111S bön är börb. 

'f[Jnrligll böstbllgnr! :El,!; efter Il,!; bärgns in. 


IDintertibs ro hOPPIls åheLllllln vinnll för möblln sin. 

IDnrnanbe mllttringllr vl1rsnas frän grannens Illnb. 

JI3lnnbllnbe bli,!;t s~nes häbll ett Innb i brnnb! 

'criinbl1nbe glIistIl b[llnb biirgllbe Rärl?nr slår neb: 


'f[Jiirjnnbe bärar storma fraln frflll G)sterleD. 

!ll)llllrllnbc, bullrllnDe närmar sig hrigets bån; 

IDinanbc, pillanbe llthriil?es livets lån. 

'f[)etsnnDe helTmnDllrs bl' ivsI!lllI iir nöDens röst; 


'crrän(Hlnbe trllmpll be '!kinlls fält i ·!t,hIIlS böst. 

Skarornll shrämba, på v!llråbig. hopplös stig 

$ökanbe siikerbet fi~kta frän ft1fnllgt krig; 

:fämlH1 be IibllnDe, gamla oeh svagn att bö, 


jfimDIl av fil2gllren, skövlnren , fallll S0111 höstens bö. 

:f!3rilnlll\llbe skörbesol sjunkit bah blobröb l"1lnb. 

:f!3örDigll fiilt bar Den svett till ökensanD. 

Ulatten 111lIkas 1l1eb 111örhrets fasor i tåg. 


'cr\?st! 'Inr Det tätnllnDe Dnllklet skri vnHer vag efter väg. 

,)Iberre! 'lbur län{je ?,> - »n::ilI s s~nbRsftbbs j3l!öl'b är bränb» 
,)f[)ene! IDar nåblg! !Din strllffanDe banD från OS5 vänb!» 
'IRopet, likt vllbåsnnns skri, når till 'rrJiJ11111el ells <Pub! 

Shapcl5ens sllcklln tigger från <Pub ett friD ens bilD , 

er. Jr. JI3. t937. 
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MÅNGFALDIGT IGEN. 


En av de senaste söndagarna före

kom i predikotexten uttrycket: "När 
världen födes på nytt, då när Männi

skosonen sätter sig på sin härlighets 
tron" (Matt. 19:28). Är det ej däri en 
antydan om, att nuvarande förhållan
dena i världen ej alltid skola förbliva? 
Det skall bli en genomgripande för
ändring till det bättre, en pånyttfödel
se, och den skall ske när Människo
sonen sätter sig på sin härlighets tron. 

Vad som här talas om världen i stort 

gäller också varje enskild människa. 

Då Herren Jesus får intaga tronen i . 
våra hjärtan, får makten i våra liv, då 
blir det för oss en genomgripande för
ändring. Det kostar något, ja, det skul
le kosta oss a Il t , ty Herren skulle 
äga makten över allt i våra liv, men 

då sålunda något övergives för Jesu 
namns skull, då något överlämnas åt 

honom, ställes till hans förfogande , då 
få vi "mångfaldigt igen". - "Om icke 
vetekornet faller i jorden och dör, så 
förbliver det ett ensamt korn; men 
om det dör, så bär det mycken frukt" 
(Joh. I2 :24). Självuppgivelse förverk
ligar löftet om att vi skola få "mång
faldigt igen". 

Må vi under denna fastlagstid. så 
kunna följa Herren Jesus till Jerusa

lem att vi få kraft att följa hans exem

pel, ihågkommande: ."Han har dött 

för alla, på det att de som leva icke 
mer må leva för sig själva" (2 KOL 
5: 1 5). 

M.L. 

Minneshögtid efter 
Judith HuItqvist. 

Det va r en sällsam färd ti 1\ Mörte
ryds mi ssionshus söndagen den 6 febr. 
1938. 

Ju närmare vi kommo, ju tätare syn
tes vandrarna på vägar och stigar, och 
kl. 3 var det lilla vackra missionshuset i 
backsluttningen fullsatt av unga och 
gamla. 

Att det var något särskilt i dag, kän
de vi alla. Tyst och högtidlig t väntade 
skaran där med ögonen riktade på 
estraden, på Kristusbilden, som var om
sluten med 7 vackra callablommor 
den 8:de var bruten och ,-ilade i Fräl
sarefamnen - en symbol av syskonkecl

jan, där en länk brusti t. - I fonden var 
korset, ej svart och dystert, utan grönt 
och vitt, vittnande om hoppet, som 
sträcker sig innanför förlåten, och de 
fladdrande ljuslågorna bland vårblom 
morna talade sitt mäktiga språk om lju
set, som för evigt skall segra över 
mörkret. Natt skall icke vara mer. 

Högtidsstunden leddes av Ordföran
den i Ö. H. K. U. Emil Samuelsson 
och började med sången :"Helige Fa
der , kom och var oss nära". Den förste 
som beträdde predikstolen var Ordf. 
Mörteryds missionsförsamling, "Far
bror earlsen" . Med darrande stämma 

i 
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läste han Ps. 23, den psalm som Judith 
Sil ofta citerade, och under rörelse tala
de han om hennes insats härhemma i ar
betet för Guds rike. Särskilt påminde 
han om Judiths ord vid avskedsmötet, 
cb hon under smärta talat om, att hon 
önskat se själar vid korset under sin 
tid hemma. Kanske skola de komma i 
dag? Det var en allvarlig vädjan, och 
säkert skall det bli frukt från den stun
den. 

Därefter sjöngos två av de sånger, 
som Judith själv önskat. "I himmelen, 
i himmelen", (lc!l " Jag vet en port. 
som öppen står". 

:'VIissionär J. Aspberg, S0111 vari t kam
rat med Judith i Kina, fqmhar kamra
ternas tack för alla kärlekstjänster mot 
«lem, särskilt under sjukcion~stider där
ute. och vittnade om hennes personliga 
.sjiilavinnarearbete särskilt bland kvinn-' 
liga kineser. 

Predikant Samuelsson talade så trös
1efullt över Jesu ord i l'datt. 9:24 och 
Joh. I I: I I om detta tvåfalcliga : "Hon 
är icke död, hon sover". Det var så 
underbart för sargade, lilödande h iärtan 
som känna saknade II S;t bitter, 'att n: 
·dessa ord fran Jesus sj~ilv, vetande, att 
döden iir uppslukad och seger vunnen . 
Den sang, som Prostinnan Bredberg 
·d~irefter sjöng, gav oss ytterl igare sam
ma vittnesbörd: "Saliga de, som ifrån 
världens öden Somna i Tesu Kristi tro 
i döden! Herren skall fÖ~'a deras själ ur 
nöden Hem till sin glädje". 

Fröken Lisa Blom representerade 
Svenska Missionen i Kina. Om än rös
ten vibrerade då och då av överväldi
gande smärta, frambar hon likväl med 
underbar i:tyrka orden från Joh. 
Il.: 24: "Fader, jag vill, att där jag är, 
·dar skola ock de, som Du har gi vi t mig 
- Judith, som Du har givit mig 
vara med mig, så att de få se min här
lighet , som Du har givit mig". Hon 
berättade från Tudiths allra första tid i 
missionen intili slutet och allt vittnade 
om att Judith genom Guds stora, oänd
liga nåd ffttt val'a till outsäglig välsig
nelse både pä missionsfältet och under 

sina besök i hemlandet, alldeles sär
skilt för ungdomarna under "veckor
na" . 

Gripande var det att höra flera av 
J udi ths sista brev till syskonen. Det 
var som en stilla fläkt från fridsbonin
garna, och man liksom hörde suset av 
vingslagen, när den trötta missionären 
ilade in i Fadersskötet, till landet med 
de vida gränserna. Lyckliga Judith! 

Fröken Ebba Videns brev, som också 
delgavs, talade om, att Judith under 
hela s in tid på sjukhuset,' trots plågor, 
omslöts av himmelskt sken, vilket kan 
bevisas aven sjuksköterskas utrop: "O, 
att jag kunde stråla som Du!" 

Efter denna heliga, allvarsmättade 
stund uppbars ett offer i stället för 
blommor, kr. 228: 80. 

Huru dyrbart var det inte att sedan 
få höra olika representanter från Ju
diths hembygd, barndomsvänner, ung
domsledare, kretsledare, alla ville tac
ka Gud för vad Judith varit härhemma . 
Hon hade vari t medelpunkten i deras 
arhete. Ä ven från andra orter, från 
Naglarps Ungdomsförening och från 
Vetianda L. lVI. F.-grupp uttalades 
tacksamma, tröstande ord. 

Mäktigt brusade sången: "Genom li
dande till seger" och den högtidliga 
stunden var slut. Var den verkligen 
slut? Nej, förvisso var det en början för 
månget hjärta och en uppfordran till att 
föra verket vidare. 

Grundtonen i allas vittnesbörd var: 
Judith, ödmjuk och liten i sig själv, 
men stor i sin Frälsare. Äran, äran 
den skall Jesus ha! Amen, Halleluja' 

E. J. 

Bönemötena för S, M. K . . 

Vi bedja att åter få påminna om att 
bönemöten hållas varje tisdag kl. 7 e, m. 
i Betesdallyrkan, Floragatan . 8, Stock
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holm, samt varje fredag kl . 2 e. m. på 
Sv . Missionens i Kl:na expedition. 
Missionsvänner hälsas varmt välkomna. 

KinaIänkarna i Stockholm 

samlas torsdagen den lO 1nars kl. 7 e.m. 
på S. M. K:s expedition. Välkomna! 

Den 14 mars. 

Den 14 mars, Svenska Missionens i 
Kina årliga tacksägelse- och bönedag, 
är nu snart ~,ter inne, och vi inbjuda 
Missionens vänner till att med oss 
ihågkomma denna dag. Där så ske kan, 
är det gott om vännerna kunna samlas 
till gemensam bön. Och där detta ej är 
lämpligt, äro vi så tacksamma för en
skild bönetiänst. Då Kinas land och 
folk nu ha~ att genomg[l en sådan all
varlig kris, är det särskilt av behovet 
påkallat, att detta land, dess ledare och 
arbetet för Guds rike där ihågkommes 
i förbön. Särskilda tacksägelse- och 
böneämnen meddelas i nästa nummer 
av denna tidning. 

I Stockholm anordnas denna dag 
'möte på K. F. U. Af. , Birger Jarlsgatan 
35, kl . 7 e. m, Detta möte blir också 
minneshögtid efter vår missionär frö
ken Judith Hulqvist , och vi inbjuda 
varmt till deltagande i denna högtid. 

Kinalänkmöte i Malmö. 

Kinaiänkarna i jJtJal1-nö inbjuda kina
länkar på andra platser till möten lör
dagen den ' 12 och sÖ1Ulagen den 13 

man. 
Programmet för mötena är u ppgj ort 

sålunda: Lördagen den 12 mars kL 19,30 
samling i Kirsebergskyrlwn, Hälsc 
ningsanförande, tesupe och före
drag. M. Linden m. fl. medverka. 

Söndagen den 13 mars kl. ·iI. Predikan 
i Kirsebergskyrkan a\' missionssekr. 
M . Linden. Nattvardsgang med 
skriftermål av pastor G. Kronvall. 
Kl. 14,3°. Gemensam middag på 

Hushc1llsskolan Margaretha. Pris 
1 :75. 

Kl. IS. :Missionshögtid i Betaniakyr
kaH. Tal av M . Linden. 

Efter detta möte tesupe på KF.U.K, 
med sällskaplig samvaro. 

Amnälningar om deltagande torde 
Ile1st göras före den I man till fröken 
Rhea Wisborg, Jakob Nilsg. 24, Malmö. 
Deltagare böra själva medtaga säng
linne. 

Varmt viiIkomna att deltaga dessa 
möten och bedjen för dem! 

N ågot om läget på S. M. K:s fält 

Ur brev från missi onär Carl F. Blom 
skri vet den 1 z/r 1938. 

Vi ha det lugnt och gott, med rika 
tillfällen ti 11 arbete och alla äro synner
ligen välvilliga. Det börjar bli ont om 
varor från kusten, men vi få reda oss 
utan. U llgarn ochyllevaror finnas ej, 
icke heller smör eller konserver överhu
vud. Fotogen kostar ungefär kin. $ 9 :00 

per kanister, n ~ll' man kan få det. Kon
denserad mjölk 1 :50 per burk. Indiskt te 
finns ju ej, och det ~ir slut på det kine
siska, vi köpte . det sista skålpundet, 
utom det grova, fräna teet, som dracks 
förr i världen . På platsen producerade 
förnödenheter ha dock ej stigit, utan 
snarare sjunkit i pris på sistone, så att 
det är ingen nöd ~l färde, och vi få an
passa oss efter omständigheterna. 

Det är leclsamt att posten ej kommer 
igenom. För en tid sedan fingo vi Sve
rige-brev mindre än en månad gamla , 
men nu har det stoppat igen, utom för 
flygbrev, som komma över Kanton . Så. 
kom ett brev från Exp. av den II dec. 
hi t den 6 jan. under det ett brev a v den 
ZI nov. ankom den 8 jan. Jag undrar så 
mycket om vå ra brev gå hem. Jag ha r' 
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skrivit Srl ofta denna höst och vinter till 
olika personer i hopp att en del skulle 
släppas fram och ni, om ock på omvägar, 
Hl veta hur vi ha det. 

Allt är gott på stationerna, och ingen 
av de våra har skadats vid de bombar
demang som förekommit, i Loyang, 
Tungkwan och vid Chao-yi samt på 
denna sidan floden vid Fenglingtu. För 
framtiden äro vi också i Herrens hand. 

Vi förstå, att ni nog mycket tänkt på 
oss under den gångna högtiden. Vi äro 
själva ganska förvånade över att ha fått 
fira den i fred och ro och ej sakna något 
nödvändigt. Vi kunde som vanligt sam
las till j'dopp" hos oss, ej blott Yun
chengborna utan även systrarna från 
Chiehhsien och Gösta Goes från Yungtsi 
också, vi voro 12 svenskar samt direk
tör Berg från Saltverket, norrman. Jul
ottan och övriga möten leddes helt av 
kineserna, och vi hade det riktigt gott, 
mycket folk och djup stillhet. Det var 
som om själva faran hade gett större 
vikt och innehåll åt det hela. Vi gåvo 
som vanligt julmiddag till kvinnorna i 
fängelset och sedan till alla "hjonen" 
fl'\ fattiggården på nyårsdagens middag. 
Dessa arma beh6va k:irleksbevisen 
b~i ttre än s,ldana som själva ha något. 
J ag har ibland undrat om missionsvän
nerna därhemma skulle börja tröttna på 
arbetet för Kina och tycka det är lön
löst. För mig ter sig saken så, att nö
den blott ökar mottagligheten, och vi 
borde riktigt lägga ner våra krafter på 
att använda tillfällena. För övrigt är 
det ju de enskilda som vi söka vinna, 
och de äro kvar, hurudan och vilken 
regering det än är. Så länge vi ej bli 
absolut förhindrade att utföra vår gär
ning, kan jag ej se någon anledning för 
oss att förlora hoppet eller slappna i 
nitet för missionens uppgift i Kina. 

I Yungtsi ha våra arbetare under 
minst en månad haft tillfälle att var dag 
regelbundet predika för ett kompani 
soldater, som samlats i kapellet. I Ishih 
och i J uicheng pågå bibelklasser för 
några tiotal deltagare på vardera plat
sen. Likaså äro bibelstudier i gång i 
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Chiehhsien och ha varit i Y uhsiang för 
ledare, vilka efter kursens slut gå ut till 
de kristna i byarna och meddela dem, 
vad de hört och lärt. Här är flykting
arbetet det mest slående, men dessutom 
börja nu som nämnts härovan skolorna, 
och efter kinesiska nyåret ämna medar
betarna samla de troende på landsbyg
den i grupper för undervisning. Liknan
de arbete pågår också i de två andra 
provinserna, trots all otrygghet, så aU 
jag ser ej att vi ha anledning känna oss 
5änikilt nedstämda vad arbetet beträf

far. 

Alarm. 
Den stora järnklockan i stadens höga 

klocktorn höres icke mer s~inda si tt do
va ljud ut över nejden. Stadens inv~l
nare bruka kunna följa timmarnas gång 
genom att lyssna till de sakta slagen, 
som förkunna vad tiden är liden. Ofta 
händer det, att slagen komma oregel
bundet, men ljudet från klocktornet in
giver en känsla av lugn och ro. N u hö
ras de icke mer. Vad har åstadkommit 
förändringen? På gatorna i den lilla 
staden Hoyang är folket sig icke riktigt 
likt. iVIan har nästan bara ett samtals
ämne, när man möts på gatan. På en
staka ställen finnas små samlingar av 
folk som ivrigt läsa anslagen, som klist
rats upp på husväggar etc. 

Hos den lilla "evangelieförsamlin
gen", som man i allmänhet kallar mis
sionsstationen i staden, ljuder icke heller 
mässingsklockan i det rangliga trätor
net för att kalla till gudstjänst. Det har 
blivit så tyst överallt. Endast nu och 
då höres hundskall eller brytes tystna
den aven trupp soldater, som marsche
ra genom gatorna, sjungande en krigs
sång. Ibland höres en och annan för
säljare ropa och bjuda ut sina varor i 
de olika delarna av staden. Inne på 
missionsstationen samlas man för att 
av Guds ord mottaga kraft och tros
frimodighet och gemensamt få u tgj u
ta I;ina hjärtan för honom, som i sig 
äger allt det som själen längtar efter. 
Kanske är bönen mera ivrig än förr 
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och iäsandet av ordet oftare förekom
mande. Det iir, som 0111 en mera pres
sande ande funnes i luften. 

Den annars stl livliga kommersen på 
gatorna vid de regelbundet ~lterkom
mande "torgdagarna" har en sordin 
på sig, och kanske har antalet av för
säljarna förminskats. Det är, som om 
lantbefolkningen icke ville vara inom 
stadens murar. Icke så få av stadens 
invånare ha flyttat ut på landet, då de 
anse att det är Iugnare där. 

Ofta, mestadels om kvällarna, går 
en man utefter gatan ringande i en 
klocka, som han har i handen; när han 
passerar de 01 ika hemmen ropar han 
ut, att varje hem skall ställa en man 
till förfogande n~ista dag för att hjälpa 
militären med vägbyggen eller grä
vande av löpgravar o. s. v. I den händel
se de icke ha någon man att sända, 
mäste de betala med pengar, och mån
ga fattiga ha det mycket svårt. 

överallt r åder en atmosfär av nöd 
och hjärteoro. Landet har sorg' Kriget 
rasar med stor hemskhet, och detta är 
ämnet till oro, dagliga samtal, undran 
och bävan. Den lilla staden Hoyang, 
vars invånare känna sig osäkra på 
grund av att platsen ingår i det om
råde som kallas "tredje försvarslin
jen", som består a v landområden u t
efter Gula floden, väntar med bävan 
på vad framtiden skall b~i ra i sitt 
sköte. 

Under allt detta förbereder den lilla 
församlingen sig på att fi ra Fridens 
furste som föddes till denna ofridens 
jord. Vad annat finns att hålla sig 
till i dessa tider ~in honom, som heter 
Underbar i Råd, Evig Fader, Frids
furste. Sannerligen, de som ha funnit 
den tillflykten, de ha funnit den frid 
som icke kan ses med de yttre ögonen, 
men som änglarna sjöngo om, då de 
förkunnade: "Ära vare Gud i höjden 
och FRID PA JORDEN'" Det finns 
en frid att få mitt i en värld full av 
ofrid. Men ack, när Herren besöker ~or
den med sådana tider, varför söka icke 
människorna Gud? Varför vilja de icke 

låta sig fattas av Fridsfursten, som sö
ker att få inträde i människohjärtana, 
dem, som han vunnit med sitt blod? 
Arma släkte, både yttre och inre ofrid. 

N Ll hörs ett dovt ljud över staden. 
Hårda slag på den stora jiirnklockan 
komma i raskare takt än då timslagen 
förr hördes . Dessa slag ingiva ingen 
känsla av lugn. Alla veta så väl vad det 
gäller. Alarm! Fiendens flygplan äro i 
annalkande. Gatorna bli tomma i en 
hast. Soldater ställa sig på vakt i alla 
gathörn och befalla folket att gå neel j 

de grottor, som grävts i gatan åt olika 
hål l. Allt bli r snart alldeles tyst. Inom 
missionsstationen finnas ~innu skolbarn 
och läral·e. Dessa tillika med några väs
terlänningar samt deras medarbetare 
saka skydd i grottor, som grävts under 
jorden. Därnere sitta de i tyst väntan, 
några ljus lysa upp den mörka grottan. 
Aterigen höres slag på järnklockan i 
stadens klocktorn, men nu ivrigare. 
Flygplanen äro nu endast 15 kilometer 
från staden. Alla måste nu vara i still
het. Det dröjer icke länge förrän ett 
kraftigt motorsurr höres ända ned i 
grottan, och man förstår, att det icke 
är så få maskiner uppe i ll1ften. I den 
svagt upplysta grottan ser man en efter 
en böja sina hnvuden i bön till honom, 
som är ett värn, väl beprövat. Det kan 
betyda, att Herren vill taga de sina 
hem. Det blir en allvarsmättad stund. 
Är du redo? Har du det som du kan 
vila på till evig tid? Dånet av flygma
skinerna blir allt kraftigare. För väs
terlänningarna kanske det blir en stund 
av förnyelse av den kallelse, på vilken 
de utgått till detta land och vilken lett 
dem till denna stund. Herren har icke 
kallat sina sändebud ut till detta land 
för att här lämna dem åt sig själva, nej, 
han är densamme i går och idag och 
desslikes i evighet. 

Surret har dött ut. Det hörs inte 
längre. Intet dån av någon nedkastad 
bomb har heller hörts. Ingen skakning 
av jorden har känts, som vanligt är då 
en bomb exploderar. Ater slås slag pfl 
den stora järnklockan, men nu sakta 
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och med jämna mellanrum. Det är över
ståndet. Friheten återfådd. Men Innan 
vi stiga upp ur grottan u.nd~.r missions
stationen förena vi oss I bon och tack 
till Alls~äldig Gud S0111 denna gång 
skonat staden från fiendens anfall och 
å ter bcrivit oss en nådatid att få tjäna 
honom på och vittna om honom . 

Komna upp ur grottorna höres re
dan försäljarna ropa ut sina varor ute 
på gatorna, som om intet hänt. Undr~r, 
om de någonsin skola hylla Jesu~ Kns
tus Guds Son, vår starke Gud, till tack 
för att han beskyddat dem. 

En dag, då klockan i Glids torn slå r, 
skall Guds folk icke längre behöva dra
ga under jorden, men lyftas över al lt , 
uppåt, hemåt, att frälsta från jordens oro 
och strid sitta till bords med honom , 
som löst dem åt Gud med sitt blod. 
Tror du , att den dagen är långt borta? 

Kära vänner, sonl följa oss med för
bön, och offra för vå r skull. I dessa 
tider behöva vi er sä rskilt , och vi lita 
på ert stöd . Vi tacka Gud oavlåtligen 
för eder. När ni läsa detta, kanske det 
finne s de som oroas för oss . Då sku ll e 
jag vilja taga e r med till en liten böne
stund, som de fyra västerlänningarna 
på missionsstationen i Hoyang hade se
nare samma kväll. Där tackade vi Gud 
för er allesamman och bad, att Herren 
skulle hålla er a lla tätt till sig i lugn 
och ro. - "Herre Kristus, säg dem alIa, 
som oroas för vår räkning, att vi äro 
tryggare här i Guds vilja, än om vi voro 
hemma i Sverige och utanför Guds 
vilja" . 

Ett av Herren välsignat Nytt Ar 
önskas er a lla. 

Eder i Herren förbundne 

Carl-Gustaf Nordberg. 

Hoyang, She. 16/12 1937. 

Bed~en för missionärerna! 

Skriven till missionärerna! 

K vinnornas internationella 
bönedag. 

Motto för kvinnornas internationella 
\)önedag, som 1938 infaller fredagen 
den 4 mars, är; Gnds försal1tling, en 
världsomspännande gemenskap. 

Upprop till allmän samling av krist
na kvinnor över hela världen har, som 
under å ren förut , utgått f rån en miss io
nerande kvinnokommitte i Amerika. I 
Stockholm och på en del andra platser 
i vårt land ha på denna bönedag, som 
alltid är första fredagen i fastan, 
kristna kvinnor , vilket samfund de än 
tillhört, samlats i bön över ett givet 
iLll1ne. Förra året ställdes vi inför tids
lägets a llvar och de ansval'skrav, de 
kristna till fö ljcl cläray m;'tste vakna upp 
över. 

För tio å r sedan yat' den stora världs
mi ss ionskonferensen i Tcrusalem. Un
der de tio år, som gtltt sedan dess, ha 
stora förändringar skett i världen. Le
dare för österns och Västerns kyrkor 
samlas åter i december i . år i Tamba
ram, Indien, för att undersöka vad som 
kan göras för att stärka och utvidga 
missionens olika verksamhetsgrenar och 
draga ledarna för österns och Västerns 
kyrkor närmare varandra till gemen
samt arbete för Guds rike på jorden. 

l hela världen samlas nu kristna 
kvinnor - vilken ras, hudfärg eller 
samfund de ~Ln tillhöra - till bön för 
världsmissionskonferensen i Tambaram, 
Indien, i december 1938. Det vore 
önskvärt, om på många platser sådana 
möten för bön kunde anordnas. 

L åt oss bedja om en känsla av bro
derskap folk och nationer emellan. 

Låt oss bedja att vi mer och mer må 
känna oss som en del a v Kristi stora 
församling på jorden. 

Låt oss bedja att vårt förhållande till 
vå r nästa måtte vara grundat på det 
exempel Herren Jesus Kristus givit oss. 

Svenska Missionsrädets Kvinno
kommitte. 
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Insänd litteratur. 

SAlvIUEL JOH AN SSON S MIN NE N. 

S venska Missionsförbundets Fö rl;t g. 
S tockholm. 361 sid. lllustr. Pri s : häft . 
0:- kl o tb., 6 :50. 

Gtg iven i förnyad och utvidgad up plag a 
med anlednin g av 100-~trs minne t av författa
rens födel se. H.edigerad av J. E. Lu.ndahl . 

D et är en rik och dvrb;tr förmån att få följa 
den eldige gudsma n~en i han s I iv och gär
ning och at t få påminnas om de tid e r, då 
ettds Ande som en kraftig vi nd svep te över 
v:trt land, och få lära känna de redsk ap Gud 
dit anvä nd e, fö lja dem i deras kamp och tro 
och bli vitt ne till de seg rar de vunno fö r 
Herren. 

E. F. 

SETT FRA1\' OLJEDE RGET. av Hilda An
dcrSSOIL 1vled 57 illustrationer. Stiftel 
sen Pro Ca ritates F örlag, Pusterviks 
ga tan 3, Göteborg. Pri s häft. 3 :50, 
inb. 3:-. Vid rekvis iti on av minst 10 
exempl. lO % ra ba tt. 

''L n pal es tinabok av ganska säreget slag". 
!\fed ~ ina talrika illu s trati oner ger den en 
levande oc h ri k föreställ ning om li vet , som 
det leves bla nd de oli ka fo lk, som bebo det 
heliga lan de t. Vi få föl ja dessa i helg och 
söcken, i der;" hem liv oc h i deras o ffen tliga 
verksilmhet och lä ra k;inna deras seder och 
bruk. Författarinnan går ut och in bland 
dem 5,'tS0111 bliltHI vänner, och dtirför Htr hen
nes skildrin g en personlig prägel. Cnderbart 
ä .. a tt se, hur Gud vä ls ign :t r s itt egendoms 
f o lk, d~ir de n u "gå s junga nd.e fram och byg
g a upp de öde plat,ern a". Här fft v i vara vitt 
n(! n till profe ti ans uppfy ll else, ty <t llt säge r 
o~s, att "t iden är nära." Vi önsk :t att denna 
bok m;\ f;\ bli till glädje och välsignelse fö r 
al la Isr.lels vänne r och utgiira en maning till 
o" alla: Se Jin konung kommer. 

E.F. 

Förtröstan. 

Den Herre, som mill tillflykt yar 
och st ~i dse omso rg om mig bar 
i d e t förflutnas tider, 
Han ä r min fr istad och min borg 
ännu i gläd je och i sorg 
för ya rj e stund, 50111 sk ri de r . 

Till Honom yill jag framgent fly, 
Hans nåd är varje morgon n y , 
den underba ra, rika. 
Hans kä r lek är i ve och vä l 
för varje hjärta. varje själ 
bestilndigt, alltid lika. 

Gerda Wallgren. 

Missionstidningen 

Sinims Land. 


Organ för Svenska l1fissionen i Kina, 


utkommer ~r 1938 i sin '18 å rgftng. An svarig 

utg ivare: Erik Fo!/,e. H.edigerad under med
ve rkan av ;lJllrtin JJn den 111. fl. 

T idning en utkommer med 20 nummer om 
;lret. D en inneh fil le r uppbyggelsea rti klar, 
bre\' frEtn mi ssionä re rna , berättelser ute från 
l11i"ion s Hil tct, meddelanden om hema rbetet 
och mi"sions noti se r fr;! n olika fä lt. 

Tidningen km;ta r : helt å r k r. 2 :2.3, tre 
kvartill kr. 1: 7ö, h;t!vtlr k r. 1: 25, et t kvartal 
k r . O: \lO. 

Till utl an det kostar den kr. 2: 75 pr. ;tr. 
Prenumer;l ti on kan verkställas prt posten 

men s täll er det sig förde laktigare för mi ss io 
nen om den verkstä ll es på Vrtr Exp. , Drott 
n in ggatan 63, Stockh olm. 

Redaktionell, 

INNEHÅLL: 
Skriet i fa so rn as natt. Mångfaldi gt igen . - Minneshögtid. - Från Red. och Exp. - Från 

Missionärerna - K vinn o rnas intern at ionella bönedag. -- Missionstidn. Sinim s Land. 

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

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


Stockholm 1938. 130k!r. A. ,B. P. A. Palmers Htr. 
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ANSVARIG UTGIVARE: E. FOLKE, 

VAREN VID GOTT MOD1 
V år missions minnesdag, den 14 

mars, infaller i år under omständighe

ter, som ovillkorligt leda tanken på 

vår Frälsares ord till sina första lärjun

gar: "1 världen liden I betryck, men 

varen vid gott mod! Jag har övervun

nit världen" (Joh. 16: 33). 

Vi befinna oss verkligen i betryck. 

Krigets lavin vältrar sig allt närmare 

vårt missionsfält. Den försvarslinje, 

som både genom de geografiska för

hållandena och genom den omsorg, 

varmed den utbyggts, samt genom de 

truppmassor, som avdelats till dess för

svar, var ägnad att ingiva såväl våra 

missionärer som den kinesiska krigs

ledningen hoppet att den japanska in

vasion€!n här skulle definitivt hejdas, 

har ju enligt de senaste dagarnas med

delanden från krigsskådeplatsen blivit 
genombruten, och de kinesiska trup

perna stå i stor fara att inringas. Detta 

torde, om det sker, få vittgående följ

der för hela krigets utgång. Det skulle 

också utsätta vår mission eller åtmin

stone vissa delar av vårt missionsfält 

för den största risk dels genom direkt 

japansk ockupation dels genom flyen

de kinesiska soldaters odisciplinerade 
framfart. 

Vad detta betyder känna vi något 

om genom de erfarenheter som gjorts 

av våra systermissioner i den vid

sträckta krigszonen. Här finns all an

ledning att tala om "betryck". Men 

just då få vi som aldrig förr besinna 

de ord som följa därpå: "Varen vid 

gott mod! Jag har övervunnit värl

den." Det är nog inte så lätt att följa 

den maningen, då betrycket är över

hängande. Vi här hemma ha stor an

ledning att tacka Gud för att våra 

syskon på fältet verkligen synas kun

ha tillägna sig den tröst som ligger i 
, vär Frälsares ord. Just i dagarna ha 

, vi fått mottaga protokoll från sam

manträden med 'missionens arbetsut

skott daterade d. 1 I och 27 oktober 
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och d. 8 november I937 samt d. S, 6 
. januari 1938. Av dessa framgår att 
redan vid det förstnämnda tillfället 
man räknade med att krigsoperationer

na skulle kunna komma att förläggas 

till vårt fält, och man uppgjorde en 
plan för de åtgärder som under såda
na omständigheter borde vidtagas för 
att vinna . största möjliga skydd för 
=issionärerna och missionen, men man 
b'eslöt tillika att hålla ut på respektive 
stationer i det allra längsta. Man 

kände ett starkt ansvar för de inföd
da kristna, och man var medveten om 
att missionärernas kvarstannande så 
länge som möjligt skulle högt upp
skattas av de kristna - och även av 
de icke-kristna - och bereda väg för 
missionens framtida utveckling, då 
lugnare förhållanden åter inträtt. Vi 
våga säga: våra missionärer ä r o 
vid gott mod. De förlita sig på löftes
ordet: "Jag har övervunnit världen". 

Kan detta sägas också om oss här i 
hemlandet? Jag tänker därvid icke 
endast på vår förtröstan med avseende 
på missionens framtid, utan även på 

en omständighet som kan ingiva oss 
en viss oro. V år käre missionsföre
ståndare, Erik Folke, har under en 
längre tid lidit aven klenhet, som sy

nes göra det tvivelaktigt om vi få se 
honom bland den skara missionsvän
ner, som plägar samlas den 14 mars · 
för att tacka Gud, som lät Erik Folke.; 
på den dagen för SI år sedan sätta sin 
fot på Kinas jord och som under des
sa många år hållit sin hand skyddande 
över honom och öv;er den mission som 
han då . fick .begynna. Må vi på den 
dagen alldeles särskilt .omgiva honom 
med våra förböner ; med bön om att 

LAND 10 mars 1938 

Gud, om sa ar hans vilja, må låta oss 
ännu länge behå lla vår älskade och 
vördade missionsföreståndare och giva 
honom och oss nåd att: följa maning
en: "Varen vid gott mod!" och tro p a 
Ilöftesordet: "Jag har övervunnit 
världen". Och vad Jesus vunnit är en 

vinning jämväl för oss. 
Karl Fries. 

'fACKSÄGELSE-OCH 
BöNEÄMNEN. 

I anslutning till vad vår ordförande . 
doktor Karl Fries, skrivit, meddelas 
här några ämnen till ledning vid tack
sägelse och bön: 

Ämnen för tacksägelse: 

Att Herren under dessa orostide r 
allt hitintills har hållit sin bevarande 
hand över våra missionärer och låti t 
dem vara kvar i arbetet. 

Att missionärerna fått röna så stor· 
välvilja från myndigheternas · och fol 
kets sida, samt att de mötts av så stor 
mottaglighet för budskapet om Jesus 
Kristus. 

Att det i församlingarna i allmänhe t 
råder ett så gott förhållande mellan 
de inhemska ledarna och missionärer
na, samt att de kristna församlingar 
na därute i kärlek tänka på missions

vännerna i hemlandet såväl som på 
missionärerna och för deras skuli 
frambära tacksägelse. 

Att Herren rikt välsignat våra. 
hemgångna vänners och medarbetares 
liv samt även genom deras död för-.. 
härligat sitt namn. V år tanke går i 
detta sammanhang särskilt till dokto r 
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Knut Berg h och fröken Judith Hult
qvist, men även tiiI andra av våra 
vänner, som fått hembud. 

Att Herren låter sit t verk genom oss 
såsom miss ion fortgå och givit sina 

vänner, våra understödjare, nåd till 
trofast offertjä nst, bön och arbete även 
under det gångna året. 

Att Herren alltfort giver nya med
arbetare och vänner. 

Att Herren även under tider av nöd 
och oro nådefullt bjuder oss : "Varen 
vid gott mod!" 

Ämnen för bön : 

Att Gud alltfort må skydda m issio
närerna såväl som de kristna kineser
na från alIt ont och bevara dem i tro 
och frimodighet i denna tid så full av 
svårigheter och frestelser. 

Att Gud må förbarma sig över såväl 
Kinas som Japans folk och så fort 
som möjligt låta fredliga förhållanden 
åter inträda. 

Att Gud må leda sitt folk på sin vil
jas väg samt åt sina tjänare ge vis
dom, nåd, hälsa och andlig kraft för 
uppgifterna. 

Att Gud må utföra sitt verk i Kina, 
så att det ej behöver lida avbräck 
utan kan utvecklas och vinna fram
gång till Guds ära och människors 
frälsning. 

Att de kristna kineser, som tJana i 
evangelium, må få även sina lekamli
ga behov fyllda , så att de ej behöva 
tyngas ner av ekonomiska bekymmer, 
och att många av de kristna i våra för
samlingar må få nåd till att träda in 
såsom frivilliga arbetare i den heliga 
tjänsten. 

Att alla, härhemma och därute, som 
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anförtrotts med något uppdrag, må få 
nåd och kraft till att vara trogna. 

Att Gud må låta sin välsignelse vila 
över våra vänner och understödjare i 
hemlandet såväl som över våra publi 
kationer, vårt hemarbete och dem som 
tjäna däri. 

Att Gud må giva vägledning åt de 
unga, som känna kallelsen att gå ut 
på missionsfältet, och i . rä tt tid öppna 
vägen för dem ditut. 

Att Gud må giva oss vårt dagliga 
bröd. 

Hemförlovade missions~ 
vanner. 

Gång efte r a ll nan komma meddelan 
den om at t nflgon e ll e r några av våra 
vänne r HIt t b ryta upp för at t va ra med 
H erren . I detta n ummer av vår mi s 
sions tidn ing Yi lja Yi eri nra om två oss 
närs tående , -iinner . vi lka nyligen få tt 
slu ta s it t iordeli v . 

F örs t ~ämna ,' i fr u Augusta Jans
son, tödd A Mman, från Vlärmdö fö r 
saml ing , Vi minna s henne sär skilt så
som moder till vår miss ionär, fru Olga 
S tyre lius, och v i s tå i tacksamhetsskuld 
till henne för den gåva , hon gav vår 
mi ss ion då dot te rn g ick ut t ill K ina. N u 
har fru Jansson gåt t a tt mottaga lönen _ 
V i a nbefall a fr u S tyreliu s och de övri 
ga sörjancle å t llli ssionsviinnernas håg 
kom st i förbön. 

V idare v ii ia , -i e rinra om än nu en_ 
som nu fått sl u ta s itt jo rde liv: K öpma n 
Simo n Bhxt fr ån Göteborg. H an var 
vå rt om bud och medlem a ,- Ki nakretse n 
i Göteborg ..Mecl va rm kärlek omfa ttade 
han vårt a rbe te och va r a llti d redo att 
uppm unt ra och hj älpa . V i minnas honom 
med sto r tacksamhet och pri sa Gud fö r 
" ad han var fö r oss pe rsonligen och för 
vårt a rbe te. 

Vi le dessa vår a kä ra vänner i fri cl 
till upps tånclel sens mo rgon ' 
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Den 14 mars, 

V;h å rliga tacksägclse- och !.>ö nedag 
den q mar s a no rdnas i Stockhol'l1l 
IIlöte pli K , F r ' , M" Birger Jarlsgatan 
35, RI , 7 e, m, Detta mö te bl ir också 
minnesh ögtid efter fröken J udith }lult
qvjst och \' j hoppas, att då få lyssna tjll 
korta fö redrag iI \ ' d oktol' Karl Fries, 
mj ss jonsfö res t flnda re Erik Folke , f rö
ken l_isa B/OHI och miss joniir f all. Asp
(wrg, 

V i inbjuda varlllt t ill denna högtid , 

Bönemötena för S, M, K. 

V i påminna även de nna gång om att 
bönemöten hill las varje t'isdag kl , 7 
e,m, i JJetesdakyrlw'll, Floragatan 8, 
Stockh o lm, samt varje fredag kl. ,3 e, 'III. 

på Svensk a Missionens i Killa expedi
tion, Va rmt \'ä lkom na ' 

" Daggryningen i Kungsholmen" 

a no rdna r fö r s~i!ill il1g i sam lingssa len 
Flemminggatan '107 '- fredagel/ den 18 
mars kl. f O r 111.-8 e, '1/1, 

K l T 2 , \5 mi ssionsstund av fru ing
rid Aspberg, Kl 7,30 :\ftonbön, Gå
\'o r mottagas med största tacksamhet. 
I ngrid Magnusson , naga d' A lbedy/ill, 
Gil n ' , Lundins gr. 3, K,?vJ./\:5 ex p, 

Hemkommande missionär, 

Fröken ~bba Vid/m avreste den 19 
i ehr. fr å n Hongko ng med M /S "hlida", 
som her ~iknils an lä nda till Hamburg den 
5 ap ril. Vi tillön ska \' å r väll en god resa 
och h;i!sa henne \'a rmt vä lkommen hem, 

Inackordering på Miss ionshemmet, 
Duvbo, 

rrl Svenska Missioncns i Ki na mi s
s ion shem i Duvbo mottages inackorde
rihga r för läng re e ller kortare tid, Hem
met iir hejiige t i niir heten a \' så\'ii l S und-

I> ybcrg SOnt H,;''tsuncla, Goda komllluni 
kat ione r ti II hu \'lIdstadeJI , 

F ör \' idare uppl ys llinga r torde reflek 
terande vä nda s ig t ill fru A ugusta Be rg, 
Missionshemme t , Duvbo, SU'IIdbyberg , 
T el. 21) 20 [3 , 

Sommarens Bibel- och U ngdoms

veckor. 

U nde r innevarande somma r hoppas 
\'i kunna ano rdna tre Bil>el - och U ng
d 011ls \'ccko r , Den första hli\T r i H olsby 
brunn, S m å la nd , den 2\-27 jun i; dcn 
andra såsom \'an ligt på M a urit zllerg 
den 26 t. o, 111, den 3 r juli och den tred 
je i Ske llefteå under augusti månad, 
Närm a re medde la nde hiirol11 infö ras i 
komIll ande nummer a\' \'ilr tidning, 

Axplock. 
I senas t utgi\Jla nUtlllllCr a\' "China~ 

M illi o ns" er inras \'i o m att de t givs 
" sådana ting, som icke kunll a \)itva " 
och att det ä r \ ' [11' lott att "undfå e tt 
ri ke som icke kan häva", 

I denna tid el ;1 psalm is tens ord: 
"Hedninga rn a larma, riken \'Cld:l a ',' i 
så \' idstr äckt m ening få s in tilliimp!ling 
ha \' i \'e rkligen skii l att vara tad.:~am
ma , F ri'ln a ll a delar av Kina komma 
vittnes bö rd Olll att Guds rike \' i,lI1c r 
s ina segrar, V i läsa 0 111 huru de kristnil 
på farofy llda \'iigar taga s ig fram till 
mötespl atserna och huru de i sin djupa 
fattigdom göra s to ra uppoffrin ga r för 
a tt ffi s in uprbygge lse gellom C\'a lJge
Jium, 

En kr iste n fa mil j ha de i cn trakt full 
a \' röva reho rder 1I tstått fö rfö lj e lse un 
der svå ra lida ndcn, Husfadern \'ittnaclc 
eme ll ertid ofö rskriick t för dessa om sin 
Frä lsare, Banditerna plundrade hans 
hus flera gilnge r oc h sökte driva bo rt 
honom, men ha n stil llll acle J{\'a r , Sj uk 
dom hii rjade hans familj, men han be
höl l unde r a llt si n fr imod ighet: "]ag 
kan likna mi g \' id J oh" , b rukade han 
säga , " men också jag har mi n Fö rlos
sa re, och jag ska ll prisa hOllO l11 iimla 
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tills jag filr sluta milla ögail", lXI den 
na m an var död, sade en a\' sönerna: 
"Far hade alltid sin Bibel med sig, o.ch 
därför ha \·i nu I?ltit denna hans stora 
skatt följa. honol1l i gren'en," Vi m t\ 
tacka H e rren, som giver flt sina vittnen 
att få se sådan frukt, 

Fråll alla delar av det vidstriickta 
landet ko mma underriittelser, som tyda 
på, a tt möj I igliete rna för e \'ange I i sk 
\'erksamhet långt ifr:iJl att minskas 
tv ~i rton'l blivit mycket större. l så m fltto 
synas fiendens anslag genol11 att iJl ilsa 
upp denna storm gått om intet, '''iVfänni
skans nede varder dig tilllnis," 

Ps, 76: I r. 
h 'ik Follel!. 

En hälsning från Chiehhsien, 
" ,Sha; 

Utdrag ur brev till missionär Tjä
der. 

Stor /rid vare Dler I 

H a l' godheten förl;\( nllg min sy nd. 
I-Lir iiro många saker som jag e j kan 
I>er iitta för eder. - - - LovaJ \"are 
H e rre ns nåd att \"~ix tlighe ten i köks
trädgå rde n iiI' god. BåJe tomate r och 
purjolök iiI' det gott om. Lovad vare 
Gud som gi I'er oss allehanda goda ti ng. 
I fil' fingo Ii en god veteskörd (den bär
gas i juni) och höstskörden var också 
mycke t god. För r dollar (;1. Kr. I: 25) 
kan man nu köpa 9 sk~tlpund Ul 600 
graill) oc h 9 uns vetemjöl = 5.70 kg. 
Och to skålpuncl (6 kg.) ;lI1gllakat Yele
bröd får man nu för [ dollar. Pastor 
Chiltg (f. d, Silversmeden) har avlidit. 
Den 6 dec. kOl11l11o 12 s trids plan till 
Tuugk'wan och f iillde bomber. De sa tte 
e ld P;l e n jiirnviigs\'agn m ed bens in . 
Jag kan e j s~iga hu ru m i'tnga SOI11 ska
dades. m e n 30 personer dödades. I byn 
Si(/{}-Ii (Shansi) dödad es () personer. 
Fröknarne Sjöström och Nordgren mil 
gott. Hiir pfl stationen ha I' i griin en 
gro tta m ed en underjordisk gång fr fl 11 

blol11stertriic1gflrden till den iildre jord

grottan på ladug ;l rden (som skydd v iel 
luftanfall). I flr ha Ii ej slagit upp 
preclikotiiltet, 111en i byn Cltia-ts''lIen ha 
fyra personer vittnat 0111 Ilerren under 
två mi'tnader. Dessa äro evangc\isterna 
Hsing och Hsic, j ii l11te i>ibelkvinnorna 
,)'/wo och Yang. Prisad vare Glid att 
fröken Nordgren iiI' duktig och kan be 
handla s juka. Varje dag komma många 
besökare , och ha vi rika tillfiillen att 
I' ittna 0111 Herrel!. Gi,' nåd diirtill, O 

Gud' Fruarna Yang, Chiang och lärar
illll<L1l hu KLIa 111, fl. h,lI"a Eder m ed 
frid. 

C/wo Ch'in-h.n:o bugande sig. (Han iir 
allas viir beprövat trofaste portvakt och 
mcdariJctare Eleosar CI/(/o.) 

Jul i Shanhsien, 

Shanhsien HOIIall. d. 28 dec. 1937. 

?vIitt j oron och ofriden hiirute ha "i 
firat fridens högt id. Liinge undrac.\c vi. 
under vilka yttre omstiindigheter jul en 
skulle passera, men nu kllnna vi tacka 
Gud fÖl' ostö rd helg ~ Inga fientliga flyg
plan. inga grottl>esök. Men vi ss t iir det 
s tora exerci sfä ltet nlitt för rhiss ion s
stationen med de täta leden al' so ldater . 
det monotona trampet och krigs mu si 
ken samt smattret fr i'ln kulspruteöulin
gal' en ständig pfllllinnelse om, att ofre
den inte i.tr !flngt I,orta. S;l ock d e 
många sårade soldaterna och den s tora 
tillströmninge n al' flyktingar. SOI11 ty 
sig till miss io nssta tionen. 

Till den sena re kategorien hör en h e l 
skola på flykt , med lärare och ele\er. 
Det iiI' den s. k . OlJerlinskolan från 
Taiku i norra S hans i, \"ilkell uppriittat s 
till fllllinne lse al' martyrer fr ;ln hoxa r
tiden. Denna har en längre tid haft si tt 
tillhåll i dlrt kapell 111en hel'äknar P ii. 
nyhet flytta till Sinanfll, cli-ir de n för 
skaffat sig rymligare lokal e r hos 
Engelska bap tistmissionen. Just i går 
n;lddes dessa v ;lra \"iinner a\" hudskape t, 
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a tt deras skolbyggnader i Taiku am·än
des av japanerna för soldat inkvarter ing, 
varför de inte kunna tänka på att åte r
" ända. - En ung a merikana re vänta
des hit för att undervisa i enge lska vid 
sko lan, och för att han skulle Hl leva 
"u tländskt" , fick han bli vå r julgäst 
här på mi ss ionstationen, - Då vi ville 
hjälpa v~\I'a vänner a tt i'ts tadkomma li 
tet julstiimning mitt i landsf lykten, 
sökte vi på o lika sät t möta de ras önsk
n ingar. V i plockade ned kristustavlor 
fr ån väggarna, och jag t . o . m . stä llde 
min ju lg ra li till deras förfogande. " En 
ny e rfa renhet", t~in k te jag, då jag på 
s jä lva jul a fton åter kl ädde av g ranen 
fö r a tt 1;'ll1a bort den. Då önskade sko
lans leda re giva elevern<t "ar s itt testa
mente SOlll julklapp oc h kommo förstås 
till missionsta tioncn för att köpa såda
na. Där s tod vi inför det sorg liga fak
tum att inte ha några bi bla r elle r tes ta
menten a tt ge dem, och det var tyvärr 
inte första gången, vi nödgades låta bi
belköpare gå LOmhiinta från m iss ions
s tat ionen. De t har varit en sådan efter
fr ågan på biblar denna höst, a tt missio
när Be rgcl'; ist säger, han aldrig bevi tt
nat något liklJande. Från f~i1tet har det 
komm i t bud på bud : " jVIera biblar". 
Fön-~ldet är slut, och på g rund av situa
ti onen ha v i inga nya kunna t få fr ån 
Hanko\\'. T iiltpredikanten e rinrade just 
om o rdet hos profeten Amos, där det he
ter: "Se dagar skola kom ma, säger 
H er ren, då jag ska ll siinda hunger i 
la nde t ; icke en h unge r efter b röd, icke 
en törs t efter "atten utan ef ter att höra 
Herrens ord. Dit ska ll man - f~irdas 
hit och di t för a tt söka efter Her re ns 
ord, me n man skall icke finna det." 
Lyckligtvis hade vi lösa bibeldelar och 
fann så på att binda sa mman de fy ra 
evange lierna och apostlagärningarna 
och ge dem detta j julklapp. D~l Taiku
skolan ä r inregistre rad, och följaktligen 
k ri s tendomsundervisning fö rbju den, är 
det ju stl angeläget. att Guds o rd ptt 
a ndra v ~iga r når den na ungdomsskara. 
Den et iopi ske hovmannen blev överty
gad av ett enda bibe lställe, Li'tt oss 
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bedja Gud, att många av vå ra unga 
vä nner genom läs ningen a'- dessa bibel
de la r må komma ti II tro. 

En s tor ska ra kristna mö tte upp fö r 
att fira ju l på missionsstationen. M å nga 
hade kommit in från landsbygden, va r
för gästrummen voro full sa tta, och ka
pe ll e t var till tr iingse l fyllt vid de o lika 
gudstjiinsterna. Det var köbildning 
utanför dörren och de öppna fön stren. 
Liksom N i dä rhemm a samlas till s. k. 
julbön, så hade också vi en gudstjänst 
pil ju la ft onen. Ottan s kull e början kl. 6 
nästa morgon men långt dessförinnan 
va r fo lke t i röre lse. Redan vid 4-tiden 
hörde jag gubben Kaos vä lkända, ljud
liga stämma dä r han vandrade fr am och 
å ter u te på ga rdsp lane n och sjöng om 
sin Frälsare. · Hans sång utgör lå ngt 
ifrå n någon es teti sk njutning, men det 
är ändå en fröj d både att se och hö ra 
elen gamle mannen med det ständ igt 
st rå la nde a nl e tet. Kao vet , vael det är 
att vara sa li g r eda n här i ti de n . '- De t 
fä rggra nt dekorerade templet var upp
lys t a\' leva nde ljus, "gr an" saknades 
inte he ll e r , och en g rammofon spe lade 
"Var hä lsad sköna morgons tund". Det
ta var riktig julotta, det tyckte nog 
både kinese rna och vi. Där jag s tod i 
dörröppningen, va r det någon som tog 
mig i armen . Det var gamle fru \Vang . 
Hon pekade ut tre av de församl ade 
och strålande av lveka anförtrodde ho~ 
mig , att dessa v~ro hennes an hö riga, 
som hon bedit och v ittna t fram till tro 
på Gud, och nu hade hon få tt dem med 
s ig till kapelle t. Och tvit till hade ho n 
där hemma, v ilka ocks :'t ville bekänna 
sig som kristna. J ag tän kte: "Ack, vil
ket rikt liv tro ts a ll y t t re torftighet' " 
Efter julottan fick var och en sitt lilla 
knyte med jordnötter och andra kine
siska godsal<e r . ' 

Ella Daltle. 

Bönhörelse, 
'lJr et t b re" fr;lI1 fröken [hyra Lind

gren, skri vet i Tali, S he. 29/12 I 937· 

För en ti d sedan sk rev jag oc h beriit



tacle om bybesöken i höst. Och nu vill 
jag tala om lite hur vi haft det den 
sista tiden. Dagarna före jul bindes 
underliga. Ibland gick jag h;1r och und
racle om denna julen skulle bli värre 
8!! den förra. Både den IR och 20 dec. 
'I11,lste vi ned i grottorna. Och det skall 
ju g~l med en sådan fart. En av dagarna 
gick jag sist ned och tog de sista trapp
stegen i ett skutt. Det fick jag kännas 
vid de närmast följande dagarna. Ofta, 
oita ha vi bedit Gud skona oss från 
flygplan och bomber under julhelgen. 
Och Gud har underbart hört våra bö
ller. Hela julen med de många mötena 
fingo vi fira i lugn och ro . Vilken stor 
n;Ld av Gud. Och vi tacka Gud för var
je mulen dag, ty då behöva vi ej vara 
"ängsliga för att flygplan skall komma. 

:Men vi ha ock haft klara, månljusa 
b-;illar och n~itter. Och då har det nog 
hiint, att vi sagt till varandra: "I kväll 
hmna flygplanen nog se att komma". 
En sådan häll vågade jag inte lägga 
mig förrän långt efter midnatt. Dock 
- morgon efter morgon och kväll efter 
b-äll ha vi fAtt tacka Gud för att han 
skonat oss. Varje påfrestning vi få gå 
igenom här i livet berikar vårt liv och 
stii.rker tron på Gud. 

Posten, posten' Ja , den är ingenting 
att lita på. Före jul kom svensk post 
några gånger samt tidningar hit endast 
en månad .gamla, andra åter två måna
der gamla. 

Den 23 dec_ arbetades det för hög
tr;'ck i k\--i nnoruml11et. Alla voro sys
selsatta med att göra pappersblommor 
m. 111 i alla regnbågens färger. Och när 
vi samlades på julaftonskväl1en till 
bön, då var det grant i kyrkan. Äldste 
Chu ledde det mötet. Pastor Kao talade 
P;L julottan ö\"Cr jultexten i Jesaja_ Ef
ter frukosten ~lter predikan, sedan 
fest för de gamla. Ganska många kom
1110 med. :Måtte ordet bära evighets
frukt. Den 26 dec. var först morgon
bön, efter ft-ukostcn söndagsskola och 
stora mötet, sedan nattvardsmöte. På 
e. 111. besökte vi f ii ngelset . Varje fånge 
fick en gottpåse av Ingeborg Ackzell. 

Alla dessa sammankomster fingo vi ha 
ostörda. 

Ja, detta var litet om julen. I dag 
börjar en bibelkurs för kvinnor. Den 
unge läraren Wang i bibelskolan skall 
också hjälpa till. Vi bedja, att Gud skall 
sända många kvinnor ti 11 oss och måtte 
han Hl utföra sitt verk i varje själ. 

Från Barnhemmet i Sinan, Ho. 
Sinan, Ho den 28/r2 I937. 

Kära Missionsv~inner, kamrater och 
förebedjare. 
Frid vare Eder! 

Då nu clet nya året snart randas vill 
jag sända eder alla Hos. 6: 3 som en 
nyårshälsning. 

Julen är nu förbi , men de goda minne
na fortleva. Herren gladde stora, gladde 
små. Då vi kommo hem från julottan 
hördes varningssignal, och vi hade att 
krypa ned i våra grottor, men snart fin
go vi åter höra: "Kom upp, faran är 
över". Det var ett glädjebud. 

Kära vänner, som tänkt på min ·fö
delsedag med gåvor och brev, hjärtligt 
tack för dessa kärkomna ting. De 
kommo på julafton, en del voro två må
nader gamla, andra sex veckor, en del 
endast en månad. 

Vi bereda. oss· nu på att kunna arbeta 
något med bibelkurser, om det går som 
vi tänkt. Missionär Malm reser snart 
till Loyang, men fru Malm och lille 
Bengt äro kvar . Under året ha vi inte 
haft så stor tillslutning, men det är i 
alla fall ett tjugotal, som kommit till, 
ehuru endast litet mer än hälften blivit 
döpta ännu. 

Torkan var först svår, så kom för 
ymnigt regn, men det kan hända att 
detta iindå räddar vetet i vår. 

Nu farväl. Stort tack från allas eder 
j\I/aria Pettersson. 

Ur ett privatbrev från fröken Maria 
Pettersson, dat. den I4 jan. 

Vi ha nu fått ro dec.-numret av Si
nims Land, men icke 110v.-numren. Vi 
blevo tacksamt rörda över all Guds nåd 
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och a tt st, mycket mede l kommit in , 
Tack,l alla, alla som tiink t på mitt arhe
te! 

I gå r res te en a" d'tra l;irare oc h fem 
f li ckor till en skola, d ill' de skola fl't vi
dare ut b ildning i " ar s itt fac k , T re a" 
flickorna iiro s juksköte r sko r , 

Vi ffL n'l b'creda oss pi\ att lJj ii]pa 
flyktingar. ,'i intandc mödrar och he 111 
lösa barn 111, 111, Vi ha dock alla f)'ttt 
nytt Illod 0c h g ;', till ynket med fröjd 
0~ 11 si nnesro, 1)(' troe nde i Kaifeng oc h 
L oy allg 111. fl. pl a ts e> r v ilj a nu anförtro 
s i" ;l ba rn i ,"ih \,!',rcl, S l1ao iiI' nu ou t
tröttlig i att be reda p l at~ för <1el11 , Vi ha 
nu grä vt grottor i n i no r ra 111 u re ll, oc h 
vi tro a tt Herrcll s kall beskydda oss om 
de tta hus skulle fatta e ld , 

Erik j\'[al111 har "ar it he111m a i två 
dagar men re s te i natt tillbaka till Lo
ya ng, han vill för söka sk\'dda Miss io
nen s h II S diL r. 

Vi ha examen i dag. ja . i flera dagar 
h å ll a de p;'t med skri\"llingar, De t ii I' 
hös tte rtninen SO I11 hållit P;l ti ll s nu, 
Hela "in te rn ha ,"i få tt ,'a r a fri ska , N u 
h idl a "i pil 1lled BibelkvinrJo kurse n, 
, lu st nit k0111 decembe r-remi ssa ll fr å n 
S h'a ngha i, G ud , 'a re tack' G ud s igne 
eder, 

Från arhetet j Pucheng She. 
med omnejd. 
".4nda hitintills /1(1.1" H erren hulpit 

oss , I S am, 7: 12, 

Då kri ge t i augusti hröt ut p!', a lha r, 
undrade "i lite " a r hur det skull e gft 
med ver ksamheten på vitra s tati o ner , Vi 
hiir i Pucheng kunna nl1 tacka G lid för 
ell O\'a nligt g od arbetsperiod. Inte på 
n;'go t o lllrflde har a rbe tet behö"t a tt in
s tiill as, ,dock har det ej ansetts lämpligt 
a tt siitta IIPP predikot il lte t. D e två tält, 
e ,'a nge li sterna ha dock kunnat arbe ta i 
bya r och köpingar Illed gliidjande fram
gång. 

Bland k,'innorlla ha r arbetet varit 
uppmuntrande , Sys ter :r:: l>l>a Viden I"C S 

te under hös ten t ill sammans mcd en !)i
he lk,' inn a lit pil fl era veckors besök till 
byarne i \"i'trt ös tra di str ikt. Che rallt 

fingo dc 'ara de troende till an dli g 
hj;ilp , oc h fii r 'lt()l11 ~t;-,enclc hade dc rika 
til lfä ll en att ,' i tt lla Dill I-Inrc II , H C Ill 

och hjiirtan ;i ro öppna för c,"angeliuJll 
s;,som aldr ig förr . 

Hii r hem nI a i s tadelI ,"a r det CII gliiclie 
för mig att till sa Jllm a ns 1lled CII IJibel
j(\' illna göra dagliga besök i hemJll en , 
Ja ii\"(' n pit gator och griinder talade "i 
med b ' inno r och dc1ade ut traktater , I 
dc fle s ta hcm Iy s::: nade d c giirlla. och det 
k;illdc~ gott at t ta la, '{og fiTln~ det " 
1l 1;"lng-a. :-;0111 ge :o';'llll1ilJgen ri ttt. 111<.' 11 O 

hurlll iilllli s kof ru k tall hindrar dem att 
ta steget ut, I~ n ullg fru \-TII i e tt fint 
hem ii r sil ra r (Kh h o n ta r l11 ed gl ädje 
emot oss och "iii s;', g iir na Iiira. 111 Cl1 d i' 
l11all hjudcr hcnne k0 111\11a till d 'tra JI1 Ö
ten - d i, ha r hon si"! Ill ;'l llga 11 rsil kt t' r, 
J\"iiilllli sko fruktan hilldra r' \;l JI1 i\nga 
iiro hennc lika, 

r niirheten a ," " ,',rt hCl11, CII dag , tr iif
fad e "j p;' en myc ke t fill b "irllla med 
!lobi a drag ,;ittal1de uran för s in dö rr. 
V i s tnlllla oc h ~p r ;,ka Ill ed hellne och 
genast Iljuder h O Il oss a tt stiga in i s itt 
hem, H O Il Iy"sna r ~il uPPllliirk sa lllt. gör' 
inte lligenta fr i"go r O lll Cud ;;amt köpe r 
cn liten hok oc h tar emot traktate r. Kil r 
hon hö r att ,"i sko la ö ppna cn kvinn o
"kola fö rsta daga ma i no vernher, siiger 
hon genast "1);1 skal l jag komma ( H:l l 

liira mig Iiisa", :\Tiir "i g i't följer hon oss 
till porte ll, Jl1st d it Illöter "i hennes ma ll, 
H a n s ta llna r oc h spr f,ka r Ined oss, ja. ii.r 
a rtigheten sjii"' . men vi ~e genast på ho
nom. att "i icke iiro ,";ilko111na, Och inl!
e n fru Ting kOlllmer till ,"iiI' skoJa, . 

i\'1ånga. Ill r, nga unga k,"inJlor skull e 
s;, giirna ,' ilj a ko mma oc h ]iira sig Iii,-a . 
men de ras sviirm ödra r ,-iiga e tt o rlll1 l1 
Iigt, " N ej", Vad de t gör oss Ont om 
dem' I)et enda "j kunna göra är att 
h å lla p;, att bedja fö r delJl, samt besöka 
dem d?! och d i\. S;, "ant säger fru 
H sing , hibe lkvinn an, "man mås te gå till 
del1l o n, oc h Olll igell . det ii r p{, det sii t
tet alla d lra kvi llllOl" h a \"lIllnit s", Ta 
det giilJer pnson ligt a rbete Ill e r ii n ,;[,
got annat , 

E Il dag d ;'l fru Hsing oc h jag ju st 
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skulle gå ut på hll s llcsök kOlJ1m o ett par 
unga trediga dame r in i g~i s trul11111et. 
D et " ar en gl~iuje a tt "ittna för dem, ty 
de voro s?t uppl11~irk saml11a. En tav la 
p?t v;iggen föresbil a nde m;inni skor . SOI11 
kOl11lll o fra m till ko rse t och dä r bl e \'o 
I"' i tt si na sy ndahördo r , måste vi fö dd a 
ra mycket Iloga, och det gj o rde e tt djupt 
intryck på el en en a av dame rna , en ung 
fru Ching. H o n " ili e l;tra me ra Olll de t
ta, köl.He e tt pa r 5111;\ hiJcke r och tog 
elllo t tra ktate r. 1);1 ho n hö rd e 0111 , ·~t r 
s kol a för kvinno r, s ild c h o n g e n a st . att 
hon "ille kOl11l11 a. O ch ho n va r en a,' de 
för s ta som uppe nbara de s ig då " i bör
jade. Strålande g lad kOI11 ho n. I ngen 
" a r me ra intresse rad i hibelkl as sc rna 
iin hOll , H o n kunde ];{sa litet förut , s!'t 
fon eti ska n - ki nesisk ljudskr ift - kl a 
lade hon på några daga r. Genas t kö pte 
ho n e tt Nya T esta mente t och så ngbok 
med pa ra Il e I I ko lum ne r med fon etj ska 
och vanliga kines iska skri vtecken. :Med 
spänd lq)pmärksamhet lyssnade hOJl till 
Ga mla Tes tamentet s Hi s tori a och hel ä. t
te lse rn a i l"la t te ll s, ia , hon juhlade Ö\' e r 
a tt hon nu fi ck ve ta så m),-cket. B rtde 
syste r Ge rda och f r u D en sade , a tt ho n 
,'a r den mes t tacksamm a ele ,· SO I11 de 
haft. O m ho n blev hind rad någon g ång 
a tt komm a, må ste lära rinno rna repe te
ra för henne "ad de ha ft, ty hon ville 
in te gå m i s te 0 111 någo t. 

" Hur kom de t till a tt d u kom hit?" 
tillfrågades fru Ching en dag. Jo, he n
nes ma n ha de va rit sjuk en läng re tid , 
och ho n ha de fft tt passa på honom Srt 
mycket. Nu var ha n bä t t re. D å hade 
ho n sagt till en väninna , so m var på be
sök ifrå n en an na n s tad : " Ack, jag vill e 
så g~irn a gå ut och lufta på mig ett s lag, 
men ja g vet inte var t jag skall g rt." 
"Jo, v i gå r bo rt till Evallgeliesa lcn e tt 
sl ag" , hade väninnan svarat . Sagt och 
gj o rt. H o n hade aldrig hö rt om elen 
platsen fö rut . D et är underba rt att se 
hu r G ud sj älv lede r . m iinni skor s ,-äga l' 
och hjä rtan såsom va ttuhiicka r. [-'[e n
nes ma n va r s lä kt till f. d. Ge neral 
Ching, som rege rat i Dlint rakten i 
Ill rt nga !'tr . Han ya r llorta, så bo n kun

de komma hit till skola n sit fliti g t. ;\ t
följd a v sin lilla fem å riga son . ' i i und
rade m ycket. vad mann en skulle s~iga. 

dit ha n kom hem. Vi fr i'tgael e henne hur 
de t gi ck . " Jo ha n tyckte in te om de t till 
en hö rj a n, me n jag ta la de o m fö r ho no m 
huru goel läran är , och nu vill ha n ocks 1\ 
lä ra" , sva rade hOI1 . Frim odigt vittna r 
ho n 0111 G ud fö r " (' \11 ho n mö te r. "De 
siiga jag har hlivit fi) r v illad och förl o rat 
fö rst i'tndet", siige r hon och prisa r G ud 
;i \"l' n fö r de t. 

! ) fl fru C hing '"eLl"jt 111 e d o nl krillg (' Il 

må na d, ko m hon en dag och sade, att 
hennes ma n ko mmit he m och sagt, atr 
de fö r krigsorons skull m i\ ste liimna s ta 
den och resa till s itt hem på la ndet , 0111

kring 140 kil o mete r hä rifrå n, u ppåt her 
ge n. Då ho n tiinkte pi'! a tt ho n inte sk u l
le få komm a hit me r och i'n te tr:iffa de 
troende, tyckte ho n , de t "ar sd'tr t at t 
resa, så ho n sade till s in l11an, att hOIl 
inte vi lle de t. Men Srt tillade ho n: "Jag 
s ka ll ' bedja Gud leda och se vad H a n 
s äge r." - "Ja, gö r de t " , ';" a rade henne ,; 
ma n. [-{o n ba el och sedan ö ppna de h Oll 

sin hil )el och ögone n föll o P;I L uk a:,
2 1 : 21, "Dft flykte de som iiro i J udee n 
till be rgen , och de som i\ro i s taden dra 
ga ut dä r ifri'lIl". " Jo, "i skola re sa ". 
sade ho n till s in m·a n. Di hon sedan 
kom hit och talade Olll dc t fö r mig fdt
gade jag hen ne angående he nnes h~m P;L 
la ndet. "Det lig ge r i en s tor by med 
hundra familjer tillh iirande C hingslä k
ten ", sva rade h0 11. Då sade jag : " Jag 
tro r att G ud v ill. att du ska ll resa d it 
oc h hli ett vittne fö r H o nom infö r den
na s tora s lä kt" . -"Ja, de t ha r .j ag 
s jiil v tänkt" , s , 'a ra de hon . Vi hade s;\ 
hö n tillsa l11m a ns, d !'\ ho n anbefa lldes i\t 
He rren för denna sto ra uppgift . De t vat" 
unde rba rt a tt hö ra henne bed ja preci s 
som o m hon varit en gammal kri s ten. 
Sedan ga " j ag hen ne en he I dc I höcker 
för he nne sj iih- och en de l sm ~ böcke r 
samt tra ktate r a tt am'ända bl a nd s l::iJ.;
t inga rna och g rannarna . Vi ha inge n
ting hö rt fr i'ln he nne seda n men v i bedja 
Gud så ofta fö r henne och skull e va;'a 
Srt tacksa mma Olll n i'tgra " ~in ner vill e rik 
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ti gt taga på si tt hjärta att frambära hen
nt' i daglig förbön. Eftersom man är 
\' id medveten om att fienden ofta brukar 
s;irskilt ansätta sådana, som man berät
tar nagot om. vilJe jag så gärna att 
(;uds barn skulle slå en bönering om vår 
!.:;ira lilla fru (hing. som nu står så en
,;\ln i en stor och viilb~irgad hednisk 
sliikt. 

Det blev ett hastigt avbrott för vår 
glxla kamrat Ebba Viden, då hon blev 
kallad att eskortera sin sjuka f. d. kam
rat, Judith HultCJvist, till kusten. "NIec\ 
ledsnad hörde vi om Judi ths sj ukdom 
och med saknad sago vi Ebba resa ifrån 
o~s. Vi ha dock tackat Gud, att Han 
';lg. att en syster behövdes här. Det 
bl('v så möjligt för vår goda vän, Gerda 
Gustavsson att komma hit i Ebbas stäl
k. För Gerda. som tillfälligt vistades i 
TaJi, var det nu omöjligt på grund av 
higet att {tterYända till sitt kära Loy
ang. Första tiden fick hon som redan 
nämnts, hjälpa till med en kurs för kvin
nor här. En mycket trevlig och flitig 
grupp var det 50111 dagligen k0111 , och 
vi tro att Guds Ande fick tala till de 
flesta av dem. 

Da kursen här var slut reste Gerda 
l11('t! biIJelk"innan fru Lin till v;u' ut
station Hsing-she-chen. Fru Lin har 
miigen slutat sin utbildningskurs i en 
bibelskola och är nu anstäl ld i Missio
nens tjänst hilr.· I Hsing-she-chen har 
hon sitt förä Idrahel11 och det ä r en s~i r
ski Id glädje för både henne själv och 
föräldrarna att hon nu kan vara en mis
sionsarbetare i sin hemtrakt. Först hade 
de en kurs för troencle kvinnor som var 
ganska uppmuntrande, och nu efter jul 
ha de besökt byar och hem i staden där 
de haft mycket goda tillfällen att tala 
till hedningar. 

Pil ett par andra utstationer äro a nd
ra bibe lkv inno r i yerksamhet. Glädjan
de rapporter ha inkommit. Från en av 
dessa skre\' nyligen fru Den och bad om 
·eh·a diplom för sådana, som l~il-t sig lä
sa fonetiska skriften. "Så uppmuntran
de i l<lassen", säger hon. Från annat håll 
skriver fru ,Vei, att de haft I5-20 ele

ver på deras kurs, och flera 'av de unga 
hade klarat fonetiskan. 

Oven Julen hade många samlats på 
våra predikoplatser, utstationer och 
ä venså här; man har förr knappast vari t 
van att se ett sådant intresse. Vi tro att 
Gud verkar på ett särskilt sätt denna 
tid. Kanske är det nöden, SOI11 driver 
miinniskorna till Gud. 

I medio av februari hoppas v i först 
ha några dagars möten för kvinnor här 
och sedan en kurs för dem igen. Och 
till landsbygden få våra glada budbärae 
rinnor sedan återigen fara för att utS~1 
den ädla säden. Hjälpen oss kära vän
ner med förbön för de olika grenarna 
av vrlrt arbete. Till det höra också våra 
två skolor med hem för gossar och flic
kor. 

Ännu har kriget bara berört oss så 
mycket att vi få tt se och höra flygplan 
på väg till provinsstaden Sian, där de 
flera gånger kastat ner sina hemska, 
ödeläggande bomber. Men bara bullret 
av deras maski ner iir skräckinjagande 
nog. 

Gud give både Eder och oss en god 
fortsättning på det Nya Aret! 

Tillgivna 
NIaria Linder. 

Från Loyang och Sinan, Ho. 
U r ett bre,- frim frL! Ingrid i11al1n, 

skri"et den 6-7 jan. i Sinan, Ho. 

A,' föregående brev veta ni, att jag 
och Bengt kommo hem t ill Loyang i 
mitten av oktober. Bengt hade då bör
jat krya på sig efter den långa sjuk
domstiden. Endast et t par dagar efter 
hemkomsten fick han emellertid dysen
teri. Ej fullt återställd från den ådrog 
han sig en svår fö rkylning, d;1 vi från 
elen varma och soliga verandan skynda
de oss ner i grottan, när det gavs var
ningssignal för fientligt flygbesök. Nu 
är han frisk och kry och lär sig nya ord 
fÖl- yar dag, mest kinesiska förstås. 

I Loyang voro vi drygt en mimad. Ni 
kan inte tro, hur roligt det var att få 
komma tillbaka till vftra kristna till sist. 
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Det hade ju sett s,\ omöjligt ut. Inner
ligt hoppades vi, att det sku ll e förbli 
S; l lugnt, att vi sku lle kunna stanna 
kvar. Erik reste ut i distriktet för stor
möten och besökte de stör re utstationer
Il;\ utom Sunghs ien. eliir mötet måste in
sr;illas, emedan rö\'are härj ade i I1Rrhe
ten. Jag haele emellertid inte varit hem
ma så länge, förriin det efter flera vec
kors uppe IdIll ilter ga\'s varning för 
fh·gbesö]::. :;'\fiistan dagligen kommo fi
ellt liga spana rep lan, men de f1ögo myc
ket högt. Vi \ ' isste inte 0111 c1et mer ~in 

ett par gånge r, elå luftviirn skanollerna 
böri ade smatt ra , men cle kunde inte 
skj;lta så högt, at t de kunde träffa dem. 
' -i förstoelo elå, att det nog inte skull e 
dröja Srl I;inge till, förriln ~i\'en bomb
plan skl1l le k0111111a. De1l J I november 
hade vi bomha rdemang för första gång
elI. Flygplanen ko 111 1110 s{t öven'askan
de, att endast en signal hann ges. :Medan 
vi gingo ner i grottan, hörde v i d ånet 
m' de annalkande flygmaskinerna och 
kanonerna som s\'arade. Diir v i sutto i 
g rottan, hörde yi tydligt bombernas 
neds lag. lden besöket g~illde ju endast 
flygfältet den gangen. Det iiI' oförklar
ligt , men Gud gav mig fl1llkomligt lugn, 
ocll lille Bengt somnade, strax ban kom
mit ned i grottan. Erik var då i Han
cheng Ho. pi'l stormöte. Natten efter 
drömde ban 0111 bombardemang, för för
sta och enda g;tngen hittills. 

T re gånger under den månaden kom
mo män fr ån myndigheterna för att an
teckna v;'tra namn. Den siste , en mycket 
anig unifofll1skliidd herre, frågade även 
efter våra kamrater och ville se vårt 
pass. Erik hade det 111 cd sig. Han nöj
de s ig med att et \'cta, att det va r utfär
dat i juni. Han beklagade, at t detta 
krig uppsti'ttt och sade, att de skul le 

"k8nna det sy;'trt, 0111 ni'tgot ont drabbade 
oss, och 10\'ade underriitta, Olll det skul
le b l i sil rski I t al l va rl igt sam t loyade oss 
äycn beskydd. 

_\fär Erik kom hem fr:ln Hancheng, 
föres log han , att jag skulle följa med 

-till Sinan över presbyteriemötet och 
stanna diir, 0111 han skulle resa till Yun

cheng för sammanträde. Han ville inte 
gärna lämna mig ensam i Loyang, om 
det skulle bli bombardemang flera gån
ger. Jag trodde, att det endast skulle 
bli ett kort besök och hoppades snart va
ra tillbaka,.- Ä ven om inte så mycket 
arbete kunde göras, kändes det sit gott 
att vara hos \'~tra kristna i denna tid av 
nöd och bedja med dem. Carl-Johan 
Bergquist kom också till mötet. Farbror 
Carl Bl0111 och Malte Ringberg kl1nde 
dock inte lämna Yuncheng. 

pr, g"uncl ay d tdigt viig lag och snö

slask samt den oregelbundna ti'tgtrafi
ken hindrades folk fr:m att komma till 
mötet. Det var därför intc så talrikt be
sökt, S0111 man kunde ha \'iintat. Trots 
det blev det ~L ncl ft et t gott möte. 13 per
soner döptes, och på söndagsförmic1da
gen avskildes två nya äldste, en för den
na församling och en för församlingen i 
Sunghsien. 

Efter mötets s lut beredde vi oss för 
att resa hem igen, då sa111I11antriidet i 
Yuncheng ej kunde hållas. V i hade allt 
packat och väntade bara på det mycket 
försenade tåget, då vi fingo höra, att 
Loyang åter igen bombarderats, och att 
bomber den gången även fällts inne i 
staden. De kristna hiir ville inte, att jag 
skulle resa. För min del hade jag helst 
\-elat resa tillbaka till Loyang, men jag 
hade ju lille Bengt att tänka på ocksfl. 
Efter bön bestämde vi, att Erik skulle 
resa in till Loyang efter det nödvändi
gaste av vår.« saker , och vi skulle t. v . 
bos;itta oss har , såsom ju A. U. tidigare 
bestämt. Och så kommer det sig, att v i 
nu äro här i Sinan. Erik gjorde ännu 
ett besök i Loyang före jul, då han var 
chir I' /~ vecka. För närvarande är han 
(!iiI', reste förra veckan och stannar nog 
iinnu en tid. Alla gångerna har det va
ri t hombardemang samma dag, han rest, 
men som tåget gått först på eftermidda
gen eller sent på natten har han sluppit 
undan. Medan han varit i Loyang, har 
det varit lugnt med undantag av vare 
ning en gång. 

Sedan v i fått a llt i ordning här i vårt 
IIya lilla hem , fick jag äntligen ro och 
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5tillhe t att taga den del il\' en eX ;Ull en, 
som jag Iiinge förhe rett mig p;\. Nu iir 
också julen och iiven nytLr över. Trots 
all y ttre oro fingo "i ;indi'L fira jul en, 
Fridsfur s ten s högtid, i lugn och ro. V i 
hade Mil riil r'ettcrs~on som g ;ist hiir P;L 
julafton. Det iir m;lngil är sedan hon fi
rat iul tillsamman s 1J1ed syen skilr. Lille 
Ben'gts gliidje oc h förtjusning smittilde 
med s ig, och si'! fingo \' i ;tndfl ge
nom Guds n;HI en god och glad jul. Ju st 
ingen jL!!post hil yi L'ltt. En 1)0);: och ett 
julkort samt juihiii sning fr;in I~. i\'J. l'. 
iiI' allt, vad \'i HItt. 

I dag zil' det Trettondeda gen. D e t iiI' så 
o verkligt h iirute, (Er tankarna Illc st 
upptagas iI\' kriget . som ko mmer allt 
niirIllare \·tLra trilkter. :H en ?\'faria och 
jag sökte iindi'1 få det lite t helglikt. Vi 
ha sjungit ett par Trettondedagssi'lI1ger, 
haft en hönes tund och tilnkt pil eT alla, 
k~tra vä nne r, SOll1 samlats i Betesdakyr
kan och pii <Indra I'liltser till hön och 
offer för Kina denn a dag. StL tiinde vi 
nrlgra S ill ii Iju ~ . Niir skall det ;Iter I>li 
ljus och frid för detta ,1I'Illil folk? 

Den 7 jan. Ju s t nu ptlgår här en hil)e1
kurs för I>ibelk\inno r och n;lgra andra . 
Bibell<vinnorna fri'1J1 5hanshien ha inte 
kunnat komma, S;l en del al' dc gamla 
eleverna saknas. Mcn i st iillet ha \·i 
en ny första kla s s, (bl' \·i ha n llgra duk
tiga heg;l\'ade kvinnor. Våra k\·innor 
fr ill1 L oyang be lJö\'de nog komma unda n 
ctt tag och tJI frid ti ll s tillhet oc h sa m
ling. Det iiI' I'år inne rliga bön att d eSSiI 
dagar JJlå hli till rik I'i ilsignelse för var
je de ltagilre. Glid \'ilrc ta ck, SO Ill har 
rikedomar att gi\'a oss \'ar och en! 

I e tt I)lTI' i dhas (Se S. L. f( ir lO juli 
f. ii.) beriittade jag om unga fru Fang, 
som kOlllmit och !Jii! sat på Illi g ett par 
g å nge r. Sedan dess g ick det ungdilr en 
IllflJlad, utan att jag såg till hen ne , tills 
jag cn dag mutte hennc pii gatan. Hon 
hade (Hl \'a ri t i Ka i fcng och hii! sat pfl 
si n 111 a n och s i 11 mo r. Tag bad IH' nn e 
komm a och hii!sa ]>;'1 mig.'. l-1 o n kOIll rc
gell>Lll1det en tre gflnger i \'eeka n. Ofta 
sta nnade. hOll inte sill ii nge uta n kom för 
att leka Illcd Bengt cn stund. :,'re l1 e tt 
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p a r g;lIlger hade \.j ingaende ,;a luta l. 
Hon k~lnde IlIycket vill IlIed sig. att hen
IICS andliga s t;lIlning inte \'ar, som den 
skulle I·ar il. T10n sade sjiiiI'. att ho n 
!en!c Irln gt trim Gud och \'ar kall odl 
likgilt ig . Slutade jag Illed IJ( in . hrukade 
hon bedja ~ jiil\ ' , att Gud ~ku"e förlåt a 
he l1nes synder. Ikt \'a r dock jngen för
krossel se och sorg iin'r syndelI. SOIlJ för
de till Iliittring. 

I )et <1riijdc riitt liillgi.' . inllan !Ion gi ck 
till kapellet. I'",irsl 1111 i !lu"t har jag filt[ 

\-cta . fl\- e1\ (\\" \ ";tra kri ~t ll;;'l. ;-;0111 h a de 

plat s ho ,; 111.' llIle. iltt hOI1 firk lida fiir
sllliidelsl.' frrlll I1l a llllell'; ialllil). Förs ta 
giinge n !HlIl gi ck ti II ,kape llet , ya I' de t 
för ett ;ise en I,rist cn l·ig"\.'1. ';'lln hon 
aldrig ~ctt f6rut. S edall l'l'ukade hon 
kOlllllla till l11ill ,;iillclilgss k o lkl<l~~. 

ElI dag kOlli llllll ii\'er gans],; ;c upp
rörd. (lC!l d fl fi ck jag "lieb iII i Il e Il IJl' S' 

IiI' , ~')In illt\.' l;Lr ";l ~or:..~·frit't ~<)nl de t 
';;'Ig ut. Ilcll1les giitenll;t1 yal' inte ~O\ll 
alll\;Ll' ~ i Kina uppgjort ;11 fii r:ild ral'llil. 
Iltall hon hade I:irl kiillll<l IIllgC I:illlg 
oc h f;Ht ,.;in far ,; til/;'ltI.'!sc ,1 tt .l.: ifta ~ig 

Illcd hOllOllL 1 k IInga tu \'ort) Ilog lyck
liga. 11ll'1I sii kOIll ";I·iirighetell. att ho n 
skulle \'<Il'a i ~ 1' ;lgern " h1.' 111 , dii mannel) 
stutkl'ilde "id Ullill'\' s itetet i Kaifellg. 
))et \'ar syiigcrskan, som gjorde li\'C t 
bittert för hell Ile. SOIll hon kom f riin dt 
fiirllliigel hem, hade hon \'a rit van ;H l 
ha rikligt Jl1 ed fickpengal' , 1,11\.'11 h iil 
kunde hon illl\.' ge lit lO cent. IItan att 
s\";iger"kan griilade I'i\ helln c . Som hon 
"jii!v IT !at gift'l.'rm;'t1et . kl1l1de hOll illtc 
~kri\' a till 5in fal' och tilla Olll de t. l Le lst 
\"ille hOI1 f;i n;"tgoll plats ~OI1\ liirariill1a 
för a tt s lippa ilta n ;ldehröd hos sväge rs
kan . I':n gång, niir det \'ar sd ra re ;il1 
\'an!igt, sil a tt hon ime kl1nnat ;it'<I. te
lefonerade hon till mannen i Kilifeng, 
och h,111 \'ille, il t't hon g'c na s t skulle kom
ma dit. d;l ha n \'ar r:idd. att hon :"knll e 
bli sjuk. Strax inl1an I' i re stc lill Ki
kUl1gs ha ll i somras kom hon tillhakr" 
och \'i tr;iffades iinnll n;lgra gtLllgCr. Tiil 
doktor Sungs möten kOlli hon e tt IMl 
gå nge r, men hon kom inte till någon <1\ ' 

görelse. srl ski ldes \ ' j, hon kom ö~·t:'r oc h 
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sade fan-id sa mma dag jag reste_ X~lr 

jag IlU kom hem. hllll jag. att familjen 
flyttat frhll ,; tadell. Ingen "iss!e, var 
de \'oro. Skall " ;Ira \;igar möta s nflgoll 
Iller g~lllg: 

Av missioniir G uinncss, SOI11 "i tr~iffa
dl' pil Kikungshan, hi) rde Ii , att hennes 
lilan kOIlJ 111 i t till \-crklig avgörel se för 
Gud och tagit emot Jesus som si n Fräl
"are. Hall hade oebå Hitt hli medlet at t 
föra Ili'tgra a,· sina kamrater till Kris' 
tus. I slutet a" 111 aj döptes han tillsam
Illall'; Ill ed et t [Jar a ndra u liga. !l/[å ttc 
han H 11;ld att föra sin hu s- trll fram till 
samma hiirliga friil sni ngsllppln'e lse' 

la. detta hiT" har 1)li,-it lite a'- \arje. 

fl/Hltte ni nu bara U hre,'et I Kr igsmol
nen fö rt iitas. Vi ~iro tacksamma så län 
ge "i få leva här i lugn. Frcunticlen vilar 
i d'lr J.;'aders händer. 

Vid s ista bombardemanget a\' Loyang 
hördes explosionerna ;i nda hit. Det på
s tå s, att ö\er ett ton tunga bomber an
v;ints. Sil djupa våra grottor iin iiro, 
förs1i't de inte i sådana fall. Här i Sinan 
ku nna \-j, 0111 .så skull e behövas, fl ytta 
upp och ho j grottor , som griivts rakt in 
i de n ilS, P;I "ilken norra stadsIlluren lö
pe r. PileJl så läJJge de t iir kallt, äro vi 
tacksamma at t UI ho hilr . Tack , för att 
ni hede r för oss! 

REDOVIS NINGAR 


för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under februari] 938 


" En vän ... . .... . ...... . . ): 70 ;2u 1. E. (). ?II. S .. gm A. R , S kel-
I, . L ., Ulriksdal, "en blomma le ftd . . ... ... .. .... .... . . 20:
r å Judith Hultl]vi sh grav" ;'): - O. H. K. l.:. Förb und: ti ll 
A. o. M. L. , Sthlm. "i st. fiir Judith Hllltqvists unc\e rh. 
en bl (l mma v id d :os bör " ., . ;):- Mörte ryc\ 200:-. u lriksdilJ 

:2:3 l. j'vr. L .. din, d: o vir! h: . S. 2;3 : , till Milrtin L indens 
Blixts bfl r ...... ...... ... . ;j: d :l>, U lr'iksdal ;20 :-, d: o 

:232. B. o. K. L. , Sthlnl ... .. .... . 811: koll. v . kretsm. 36 :-, (]:o 
233. D:o j'1'[i nnesgärd, "udith sra rb. medel :16 :65, ti II C. 

Hultqvist. U pp. 22: :\b--I .. .10: Hl o m , d :0, Ulriksd ;t1 35: 65 , 
234. A. L. Kliickeberga. "i st. fii r Slä ttflkra Mfs 23:-, Ekerrla 

en blomma vid d:,,, bår" . . . i):  Mfs .JO:-. Skede-Ekekull 
:2;;1;3. "Herrens" ............... . .10:  :20 :-, ti ll S . M. K, Oster
236. E. L., Jkpg . ... . .......... . 2i):- korsberg<l ÖO: - , V etlanc\a 
:237. Oniimnd, "Edert arbete iir srarb. medel U~:21, Ekerda 

:238. 
icke Ylfä,~~n .i. H~;re n" .. .. . :, 
K. S .. 1' ln slov . ..\t H_crren 

7:
2i): -

?vlfs :?:S : , 
2;'):-, d: ll 

Slättåkra lVHs 
l j ngclomsfö ren. 

:239. 
:240. 

"En länk" ... . .... .. ... . . . . 
L. S .. H.ögle .............. . 

10: -
3:

20 :-, 
10:

N ä,b.v ;)0 :-, Rösa 
.. ... ... ....... . 

:241. M:'imtorps .M fg . ... .. ..... . 100 :- 263. S tens jöns Juniorfören., till 
:H2. Sanda gam la sy fören ... .. .. . 20: - Judith Hullqvists minne ... . 15:
24.3. Onämn c\, Eksjö, t ill A rvid 264. ]. S., Vetianda, till <1:0 .. .. . 10:-

Hjärtbergs unc\erh... .. .. .. . 10 : %j. "[,' rån Alm a, till Arvid Hjärt
247. L. (]. H. B., .\ Ivs jii, "en blom - bergs underh .. .. ..... ... .. . ;j:

m<l p{1 vfl r äl skade Judiths 267. "En fiide lsed agsblom ma " . . . 2 :
bår " ... .... . .... ... ..... . 10: 270 P'X " ... ........ . .... ... ... . 10:

248. "Missionsvän, Beted " . .... , 15:75 271. A. O., " till älska de Judiths 
249. "Tv;i kin ;lviinner" ....... . . . 10: minne i st. för blommor" '. 30:
250. 
251. 

H. J-n ....... .. .. .. . 
H . (l. C. J. Gbg ....... .... . 

20 :
30 :

'.27'2.. 
273. 

Ba rk e ryd s Arbetsförcll ... . . . 
Möröns sy fören ., till S"lfricl 

170:

2!38. 

259. 

E. ]. , Boden , till Joh. A sp
bergs underh. . ............ . 
S. o. A. K ., Sprängsviken .. . 

100:
;:J:

274. 
27;). 

D. Hanna Erikssons underh. 
G. L. , I'>engsjö by . .... . .... . 
Bidrag från ~lor ; 1 . .. ... . . . . 

20:
37 :7:"; 
25:

260. "Länkarnas Spe!rböss;\", Hhg ~5: 276. R B., S kell ef teh;Hnn , " tionde" 35:
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"!.Ti. 

278. 

Z85. 
286. 
287 
288. 
289. 
2HJ. 
2Hl. 
29:2 . 
~93. 

2\J\J 
:'rl:l 
:Jf)1 . 
3116. 
::lfl7. 

a08. 
:30n. 

stO. 

311. 

se. 
313. 
318. 
319. 
320. 
321. 

:32:2. 

323. 

3M. 
32,5 . 
32G. 

327. 
328. 
329. 
330 
3:31. 
333. 

335. 

33G. 

S. 1-:., Ve tlanc!;" "en blom 
ma prl Judith Hultqvists 
grav" . . . . . . ......... . 

Kinav~inner, .~;;ak;l, missions
offer . . .. .. '" ...... . 
Syster Febe 2:-, tillägg 2: 
A. R., Hässleholm . . . .. 
A. L., d:o ............. . 

E. S., d:o ... . .. . .. . 

A. . \V., Sthlm . . . . ..... . 

J-Iakeb" Mfs ........ , .. . .. . 

G . K.. Iljörköb ~' . . , .. 

Habelsbolet;; IIlfg ...... .. . 

L. O .. Gbg. "en liten blol11ll1a 

~,iJl Jud ith ~lultq,~i~t" 
Herrens t!()J1de . .. .... . 

/\. H , l-:arlskrona,"i ~ t. för 
bl omm()r på Judith Hult
qvi~ts gr<tv~' . . . .... . 
Galtas "rfg ... ...... .. 
,"I.. (). \' orclerön . . . . . 
Luleå kretsen .., . . . . . 
"Vänner i Del sbo" g ill I':. O. 
" Pitdliinkarn:.'" "i st. för 
blommor vicl Juclith HlIlt 
qivsts bår, tack för din stä ll

företrädand e gärning" ... . 
T. S., Strängnäs .. . .. . 
Syskonen H., "blom111or till 
vär äbkade Judith " .. . .. . 
Vid minneshögtiden efter Ju
dith Hultqvist i Mörteryds 
missionshus 6/Z " blommor 
till Judiths minne" ........ . 
Kinakretsen, Eksjö, "en 
blomma till iilskade Judith 
Hultqvists minne" ........ . 
J. R., till d:o ....... .. .. 

M. B., el :0, till e1:0 ....... . 

G. W., S thlm .... . ... .. . . 
S. o. A. F . .. ............. . 
En vän "till Judiths minne" 
Försäljning II S. M . K:s expo 
lO/Z . . ........ . .... .. . . 
L. U .. Sthlm, "i st. för blom
mor vid Judith Hultqvists 
hemgång" O rdspr. 4: 18 ... 
J o. F. O ., Falun, till lTIln
n et av Judith Hultqvist ... . 
A.B ., O. O. c., Sthlm ..... . 
N. L., Umeå ........... . 

A. c., "en blomma till J uelith 
HlIltqvists minne" .. . .... . 
M. H .. Viinnäs .. .. . . .. 
"En länk" .. . ........ . 
S. \:., gm l::. F., Herrljunga 
E. F .. gm d :o . . . .. . 
O. F., gm d:o ........... . 
~. O. M . . S"" östersund, 
Gudruns mlllne ..... . . . 

]. G .. Hbg, " till Judith Hult
qvists I11inne" ., ...... . 
Offer vid Kin<1möte i }dings
f,s lle .. .. ... . .... . 


10:-

30:-
4: 
3: 
5:- 

1U:
26: 
26: 
:~O:
:~5:

1():
16:-

:-3 :-
;'j[): 

100:
1il: 
;:;:): 

2;) :- 
1 :8~ 

20J:

228:80 

35:
10:
10:
10: 
10: 
:'50: 

365:42 

10: 

10:
20 :--

7 :7.) 

1D:
20:
5: 
6: 

10:
12:30 

100:-

,30: 

90:-

3;38 
3:30. 
341. 
342. 
;j·±:3. 

346 
347. 
:3,)8. 

B.)f). 

'j·51. 

:\:)3. 

:ljG. 
3:')8. 
3::>9. 
36D. 
861. 

364. 

365. 

366 
368. 
369. 
370. 

371. 

372. 

373. 

374. 

37:). 

:376 

377 

A. M. l:. S-g, H.iiirkiib~·, en 
liten bloJlll1n p:', Judith Hult
«vi s ts grav" . . . ., 
"?vformur i j 'leste r"k"g, d :0" 
F. P., "tackoffer" ... .. 
H. S., Bjärnlllll, spar\). . .. . 
\N. , d:o ............. . 
E. v. F ., en bloJllma 1"\ J l.l 

dith Hultqvists grav " .. . . . 
"Okänd" ........ .. 
"I~v" (J. Filip" ....... . 
F<l111 . J. ::ikedc,"till ludith s 

.1111ne " ..... . .. .. . 

H. L., Sthltn. "Du q'n] Jliir 
biJn. till dig kOlllm e r allt 
kött " Ps. (j :) :;~ . . . . .. . 

Vänner i lilriksd;tI. till Ju
dith HultCjvist:; minne, gm. 
D. K... .. . ... 
](ralllfor,; idiss. o. CUllgtl. fö 
ren. ...... . .. . 
J. B., Hcnti;irn, !:n bl<>llllll" 
på Judith Hlllt(]vish grav .. 
SYSkC1llCll J. Bji)rkiih\· . till 
d:u ............ .. .. . 

E. c., Osterkorsberg<l . till 
d:os minne .. .. . .. . . 
K. G., Sthlm ..... 
E. O., Huskvilrnil .. ... . 
A. . F., d: o .. .. . .. . .. . 
K . S., d:o .. .. .... . 
F . P., Bjö rklinge, "Gud väl
signa gåvan" .. .. .. . ..... . 
E. T., Krångfors, i st. för 
blommor till vännen Judiths 
bär ............... . 
Offerkuvert r. T. B ., gm. A. 
J., A lingsås ... ... . . ..... . 
Koll. vid Länkl1löte i Gbg .. 
E. H., S tockholm .. . ..... . 
E . V., Linköping ........ . 

V. P., Nkpg, till ' Judith 
Hultqvists minne" .. .. ..... . 
Onämnd, Burön, "tackoffer" 
gm. A. B., Skellefteå ..... . 
E. o . .1\' . E., Veclum, "en 
blomma pii Judith Hultqvists 
gra\I'~ . . . . . . .. . ... .. ... . 

En pati ent ;'\ Skaraborgs läns 
v!l rclhem, Lidköping', gm. 
Y. S. ....... .. .. . 
Koll. i Luth . ::Vl issio nska
pellet , Lund, 16/11 vid Hanna 
\iI!angs föredrag . .. ..... . 
H. P., Horn ;1 st. "en liten 
länkhälsning" . . . . . . . . . . 
Koll. i Bällsta försam lings
hu s 
'Eksjö Daggryning tilJ "Ju
d i th HultCj v ist<; minne:" 
S yfören. Skattun g byn .. . . . 
Onä:.lnd, d:o . . . . . ... . 
D:o. cl:o .. .. ... .. . 
S. \V.. Nkpg ... . . . .. . . 

10:
ii: 

28: 
8::'> 
3: 

.'): 

100: 
:~O:

:20:

Y)Oil:-· 

G:j: 

~l: -

3:-· 

50:

5 :.-,11 
3D: _. 
6: 
1. :~.:, 
~O:

20:

10:

10: 
11:5 

7 :7:. 
30:

8: 

15:

5: 

:2.:

70:57 

20:

15:

5:-· 
5: 
5: 

10: 
10:
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:385. 	 Myrhults 1Hg ............ . 

886. 	 H. S ., lvIa riestad, en blomma 

på m in systers 50-årsdag .. . 
387. 	 G. W. L., Sjötorp ........ . 

388. 	 E. W., c1:0 gm d:o ........ . 

389. 	 Fam. S., Björköby, till kära 

Judith Hultqvists minne . . . . 
390. 	 L. S., Visby, till e1: 0 . ..... . 
391. 	 r. H. , S m å l. Taberg, till d :o 
392. 	 Sparb. medel fr. Värn"mo, 

gm. ]. U. ................ . 
394. 	 K. G., Klippan, i st. för sn 

blomma på Judith HlIltqvists 
bär ..... .......... ...... . 

3ge. 	 Länkanla, Linköping- ...... . 
397. 	 Onämnd ...... . .. ...... . . 
398. 	 "14 milrs, med glädje" .. ... . 
399. 	 ]. o. A . L., ';I'[a ri es tad, födel

,;edagsbl ommor .......... . 
·!OO. 	 Koll. i j\d ,lriestad~ mi ~,;ions 

hus ..................... . 
401. 	 D:o i Ha5sle e1:0 ...... . . . • . 
402. 	 D:o i Essgiirde .... ...... .. 
403. 	 D: o i Kestad ............ .. 

404. 	 Senapskornet Lidkijping, till 

G. Carlens o. T. LineIgrens 
grens underh........ ...... . 

408. 	 N. o. S. S., Eksjö, i s t. iör 
blommor till Judith Hu1tqvi s t 

410. 	 "Ingeborgsviinne r" gm. A. E ., 
Ka tri neholm ............. . 

411. 	 A. S ., Jkpg . . ....... . .... . 

412. 	 Koll. i Sund bybergs kyrb .. 
413. 	 "T ack till Herren 15/2" .. . . 
414. Onämnd, Bjärnul11 ....... . . 

411) . J) :0. Skåne ............... . 

416. 	 Vänner i Landskrona ...... . 
417. Onämnd, Skåne ...... .. ... . 
·:Il8. Ra/). il H. S. O........... . 
419 . 	 N. G., Sthlm, till Ella D ahles 

underh. . ................ . 
420. 	 D:o till Joh. Aspbergs d:o .. 
421. 	 B. o. K. L., Sthlm ........ . 

422. 	 "l\t(fittias" ....... . .. ..... . 

423. 	 "T ack för mi ssio nss tll n<ien i 

K. F. U . M., Linköping 28/11, 
1937." . . . . . .... ......... . 

424. 	 ]. N., Kläckeberga, till r. 
Ackzells lInderh. . .... . .... . 

426. 	 KoJItill S. M. K. in om Ö. I-I. 
K. U . F.; Boda 6 :30, ':\1örte 
ryd 11 :-, Björköby 6 :92, 
Nag la rp 10 :;Jll, Karstorp 
(+ sparb.) 93:-, lJlriksrlal 
19:-, Fifflekull 11:70, Ec 
kerda 10:-, d:o resehidr. 
1 :-, Näsby ( + sparb.) 95 :-, 
Hiäl ta ryd .3:40. L"ndsbro 
17 :26, Myre,;.iö O, lU :-- . 
Bäckseda 17 :12, S niirle ~ : 6~, 
I<orsberga 21 :- , d:o rese
bidr. 2: - , Solberga 10 :7\ 
d :o resebidr. 1 : ,Lemnhult 
6 :-, Nye 1:3:50, Odshult 3:65, 

10:

5: 
10: 
5: 

10:
5 :

10:

115:

5: 
.'il:ö7 

1000: 
100:

10: 
30 :16 
:~5:7i5 
:2::\ :61 

91:

10:

1:"> :
10:

8 :53 
30:
ii: 

25:
18 :40 
50:
24:75 

;;0: 
5U: 
:30: 
~;):

25:

20:-

Slättåkra 8:20, Ovlanclehult 
20 :- , L in deberg G:3,'), HU5
nä s 20:40, M 8lnre lund H:4U, 
Holsby 14:0;), Ekekull 14:40, 
Skede 3:90, Rösa '.;:20, d:o 

re,;ebidr. 1 :-. Mi ';'i ion,;of
fer i Vct l,ll1( la '190:- 967:60 

Kr. 	 10,848 :4 :) 

Särskilda ändamål. 

226. N. \V., Sthlm, till dc nöd!. 2 :t·) 
'2.27. '·Ok;incl " . till cl:o ....... . . . ö: 
:!44. !\. H-g, Eksji~ . till .\rvicl 

Hjärtberg att anv. f. dc niid !. 10 :
~-I ö. L. R. Sth lm , till dc niidl. . .. 100: 
~46 . A . 1)., K ri s td ,da till bibelkv . 

undedl. hos I. Ackzell . .... 202:-51.' 
f-<: . 1(., Gbg, till nibelh Ho 
H .-;iang .- mei. Ishih. underh. 1.76:
]':. L . ]I'[,dmö, till rle nöd l. .. 10fl: 
G. H .. LlI ld. till e \· ;mg . Chi 
Paolo underh. . ....... .... . 200:
Kin'lkretsen, Boden , ,; parb. 
medel till ]. Aspberg för In
född me cl a rb. . ... ........ . . 1.57 : 

~ii6. 	 A. H. , Karlskrona, till L isa 
G1I5ta fsson för Snöfl ing8s 
g osse i skolan ... ... . ... .. . 25:

257. 	 D:o till d:o att a nv. d ter 
gottf. .... .. ............. . 10:-

266. T . ]., Öste rsund, till de 
nöd l. .......... .. ...... .. . 50:

268. 	 "L~ nk i Lappland", t ill Han 
na \Vang att a nv. i 8rb... .. ij: 

:2ö9. L. U .. Sthlm, till dc nöd!. .. 20:
279. 	 Sönclagsskol ba rnen. ..\ sab, t. 

barnh . i S in an ............ . 2: 8t 
280. 	 S. M. K:s syfören., }lalmö, 

till ;\1ari a Petterssons barnh. 30:
281. 	 S. S. , Hbg, till Jcia Söder

berg, att anv. enl. iive ren:;k. 15: 
282. 	 A. P .. G rebo, till E. ·.\-[alm, 

att anv. efter gott f. .. . .... . 10: 
283. 	 D:o till J. Ackzell Jiir d: o .. 5: 
284. 	 S. J:,; sko lbarn, Kri5tine

hamn, till barnilrb. i Puchcng 5: 
2$l6. 	 Försenad julgflva till en flic

ka pA barnh. i S inan ...... . 100:
297. 	 Gm L., till !II. Linder, :ltt 

anv. en!. överensk. . .... .. . 20:
298. 	 J. l\.. Y. ]0:5 veci,()i1l i s~ ions

kass'l ti Il Hugo L in der . a tt 
8n\'. efter gottt. .......... . 16L?C' 

3D~. 	 Erstorps Ungd. Fören.. ti ll 
evang . undcrh . . ........... . 100: 

:~U3. "En Iiink", t. niidhjiilps\·c rks . 10:
:1D.J.. "1'\':\ mötesdeltagare " till d:o :2: 
3[lij. L. II ., Lund, t ill ba rnh. i 

S i n;m .. .............. . .. . 13:2::. 
:31-1. E . . -\ .. till C. J:\ lom, ,Itt anv. 

efter gottf . .. ... .. .. . ..... . 100:

http:Myre,;.i�
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:11 ii. 	 A. H-g. ti II A rvid fr jj rt 
ber~, nödhjj Ip:; medcl 

:Hö. H ut, " tionde" til l de n(idl. ... 
::\17. S. G. , Nässjii. till l'vf;lri~ Pet 

tersson att ;n1\'. efte r gottf .. 
B robacka iv[[s, till hungers
nöden s lindr:lnde i J<inil .... 
K. N. , Gbg. til l nöds jjlps 
verksa mheten ... .. ..... . . . 
S. L .. FJugeb~', en liten skärv 
till de neid\. . ......... . ... . 
F . v. F., till dc nöd\. ";dlt 
av n;ld" . .... ...... . .... .. . 

J~:i. Hdtta o . Lennart. Dy lt" , 
j.: P : I I'b .. till harn e n i K in;1 . . . 

::lG lI. Y. A .. N kpg, ti ll e n skolgo~
ses underh .. hos E. lI{alm .. 
K. G., Sthlm, till de niid\. 

I" S.. Obbola . till Dagny 


N ordg-ren 	 fiir de :;.i nka o. 

nöd\. ... .. ...... . ..... . .. . 

E. 1'., I(dingfors. till Thyra 

Li ndgren "It "nv. efter gottf. 


367 D. H., till Wille Jlegling a tt 

anv . efter gottf. ...... .. ... . 


::li S. A . .I.. ti ll I':. ~d ;dlll, a tt anv. 

ti ll de hungr. gm A. P., 

G rebo .... . . ......... ... . 


:37D. 	 " .1': tt til ckofier fiir fred , till 
de nöd I. . .......... . ..... . . 
N. N .. till ;V[a riil l)e tterssons 
barnh . . . ............... . . 
.r. 1J., Vjrn;lIllO. till gn kr iget 
lidande kin('ser ............ . 
H . i\1 f. l'. , Holmsund, till 
))agn y Nordgrell . at t ;I\1V . 

efte r gottf ....... .. ..... . . 
~ll5 . Koll. i Immanuelsky rbn. 

Lidköpi ng, till de nöd\. ... . . 
-106. "14 mars" till G. Car\en p;t 

föde lsedagen , "t t anv. efter 
g o tti. .... ... ....... . .... . 

-IOi 	 L. lVI. F .. till bibelkv. K uo 
unde r h. Chiehhs ie n ... . . ... . 

2D:
40:

10il: 

:)0:

:): 

10:

:23: :::;0 
10:

~:3:

10:

:jll :- 

1.0: - 

~W :-

2:50 

3i5: 

ii: - 

1:\1 :·34 

~O[):

~IJO. 	 " Ingeborgs vänner" till T. 
Ac kz el l, "tt a nv. efte r ~o ttf. 
gm A. L, K~trineholm .... . 63: 

.f:2:) 	 J. N.. K läckeberga, till de 
nöd I 20.:. . .... . . .... . . . _._._._.------ 

J< r. 2,546 :86 

Allmänna missionsmedel 70,848:43 
Särskilda ändamål 2,546:86 

S ;a under febr . mån. 7938 Kr 13,395: 29 

;l/ed ,mrmt lack till ','ori" gh'"re ! 

"Glädj ens oc h f röjclens eder, ty eder liin 
är s tor i himmelen." lIb tt. ,j: 1:2. 

Missionstidningen 

Sinims Land. 


O rg;11\ fö r S<"c'"l/s!w. !lIiss iol! ('I/ i Ki.nll, 

utkomm e r år 1938 i si n ,13 årgång. An s variR 

utgivilre: Erik Folk e. Redigerild under nled

verkiln av M a. rti"l/ Li."l/del/ m. fl. 

Tidningen utk ommer med 2[) numm e r o m 
het. Den innelt å Ikr u ppbyggelsea rtikl;lf, 
brev frän mi ss io niire rnil, be rätte lse r frå n 
missionsfä ltet, me ddelilnden (lm hemarb~tet 

och mi ss io nsnotiser från o li k a fä lt. 
Tidningen kos ta r: helt år kr. 2: 25, ,tre 

kvart~1 kr. 1 :75, h ~ lvår kr. l:~i'i, ett kvarta l 

kr. 0:90. 
'f: 

Till utl~nd et kostar den kr. 2:7:] pr. år. 
Prenumer~t i o n kan verkstä ll as på posten 

men s täller det s ig fö rdelaktigare fö r missi o 
nen O!l1 den ve rks tiilIes på vAr Exp.. Drott 
ninggatan 55, Stockholm. 

!?"dakt iol/.('I I. 

INNEHÅLL: 
Varen vid gott mod. - Hemförlovade missionsvänner - Från red . och expo - Axplock. 

En hälsning från Chiehhsien Sha, - Från missionärerna , Redovisningar. 
Missionstidningen Sinims Land. 
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BARNASKAPET. 
MINNESORD 

vid fröken Judilh HuUqvlsts Jordfästning l Hongkong d. 1 febr. 1938. 

Joh. 3: 1-2. 

Vår vän, kring vilken vi samlats till 
en sista högtid, hade sådan glädje av 
bibelord, som hon bevarat i minnet, 
särskilt sista veckorna, då hon icke 
längre orkade läsa. Ett av de ord hon 
oftast nämnde och som tyckes ha burit 
henne genom lidandet och avtyrtandet, 
var detta om barnaskapet. Och när jag 
nu stannat inför det, tyckes det mig, 
som om en kristen människas hela livs
åskådning ligger innesluten i detta 
korta bibelord. Det säger allt vad vi 
behöva veta både om vårt liv i nutid 
och i framtid, både i tiden och i evig
heten, 

Detta är en kristens högsta bekän
nelse: "vi äro nu Guds barn". Det var 
ock Judith Hultqvists ära och glädje. 
Vi höra klangen liksom av förvånat, 
undrande jubel i dessa ord: "Sen vil

ken kärlek Fadern har bevisat oss där
med att vi få kallas Guds barn" - och 
icke blott kallas, aposteln tillägger 
"vilket vi ock ä r o". Huru ofattbart 
det än är för människotanken, att Han 
som leder universum kan "ha tid" och 
är villig att tänka på en enskild liten 
människovarelse och lyssna till hennes 
böner och taga befattning med hennes . 
små bekymmer - det är dock en verk
lighet, erfaren av den kristne. 

Denna visshet skänker ljus och inne
håll och mål åt livet här på jorden. Vi 
kände alla, som kommo till fröken 
H ultqvists sjukbädd, att det strålade 
ut ljus och frid och trygghet från hen
ne, och det blev oss till hjälp. Såsom 
ett tryggt Guds barn gick hon sin väg 
fram och gjorde sin missionsgärning 
härute i Kina. Faror mötte henne och 
lidanden fick hon gå igenom, men tron 
blott befästes därigenom. 
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Att vara Guds barn innebär också 

att ha fått förtroendet att vara Guds 
medarbetare till att leda andra fram 
till Honom, för att de också måtte få 
del i barnaskapet. Det var vår väns 
stora glädje att för andra få vittna om 
vad hon själv fått av Gud och så få 
draga andra med sig till Fadern. Gud 
välsignade också hennes tjänst, så att 
församlingen, där hon arbetade, till
växte och hon fick bliva många till 
välsignelse. Tanken på själars fräls
ning fyllde alltid hennes hjärta. Det 
vare sagt icke henne utan hennes Her
re till ära. 

För oss, som lärde känna henne när
mare först under hennes sjukdomstid, 
blev det särskilt levande att evangeliet 
om barnarätt hos Gud är ett ord icke 
blott till hjälp att leva och tjäna här i 
tiden, ja, icke blott till kraft att lida 
utan att tappa modet, att vila tryggt 
och tåligt mitt under smärtor och trött
het. Men ordet om barnaskap kastar 
ljus även över vägen p å a n d r a 
s i d a n dödens gräns, in i evigheten! 
Och det var det som särskilt skänkte 
vår avsomnade vän glädje och kom 
henne att gång efter gång upprepa de 
stora, trygga orden: "Vi äro nu Guds 
barn, och vad vi skola bliva, det är 
ännu icke uppenbart. Men det veta vi, 
att när han en gång uppenbaras, skola 
vi bliva honom lika, ty då skola vi få 
se honom sådan han är." 

Det är ett sådant ödmjukt ord. Vi 
veta så litet om livet på den andra si
dan, vi kunna icke beskriva det för var
andra. Så ville Jesus och hans Fader 
att det skulle vara. Och dock, vi vet", 
nog. Vår Frälsare har sagt att han vill 
att där han är där skola ock de som 
Fadern givit honom vara med honom 

och se hans härlighet (Joh. r7: 24)· 
Det var ett annat ord som också så 
ofta kom tillbaka i fröken Hultqvists 
<;amtal, ordet om "vad intet öga har 
sett och intet öra har hört, och vad 
ingen människas hjärta har kunnat 
tänka, vad Gud har berett åt dem som 
älska honom" (r Kor. 2 : 9). Hon frå
gade en gång, vad jag trodde om livet 
i himmelen där de frälsta skola "stå 
inför Guds tron och tjäna Honom dag 
och natt i Hans tempel". Skall det vara 
blott lovsång eller skall det också bli 
ett arbete att utföra där? En fråga så 
betecknande för en missionär, som haft 
som sin stora glädje att få verka Guds 

. verk och förhärliga Hans namn! Sä
kert skall Gud också i den fullkomliga 
världen giva oss uppdrag, och då skola 
vi ej längre hindras i vår tjänst av 
svaghet och synd, av sjukdom och död. 

Men det rikaste av alla ord om livet 
på den andra sidan, är detta, att vi 
"skola bliva honom lika". Vi skola få 
skåda honom sådan han är och så gri
pas och fyllas av hans härlighet, att 
vi förvandlas till hans avbilder. Han 
blir den förstfödde bland många brö
der, alla Guds barn! 

Det var hennes hopp. Och det kom 
henne allt närmare under de sista tim
marna. En gång då hon vaknade upp ur 
sin slummer, såg hon upp med strålan
de ansikte. Hennes vän frågade vad hon 
såg. "Ser Du Jesus"? "Ja, det är nog 
han", svarade hon. "Sådan är han, när 
han kommer." En stund senare, skänk
tes henne på nytt en syn, som styrkte 
hennes hopp. Hpn lyfte handen och 
pekade mot väggen: "Det är lönen", 
sade hon, och vid hennes väns fråga, 
om hon såg segerkronan, svarade hon: 
"Ja, och där är en åt Dig också". Snart 
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efteråt somnade hon stilla in som ett 
trött barn - ett Guds trygga barn. 

Och nu har hon nått den värld, som 
hon så ivrigt längtat efter och berett 
sig för. Nu är prövnings- och luttrings

tiden till ända och hon får se, det hon 
längtat efter, se Herren sådan Han är. 
Nu får hon vila i Hans kärlek och för

vandlas till Hans avbild och tjäna Ho
nom på ett fullkomligt sätt. Nu får hon 

erfara den slutliga, fulla innebörden i 
evangeliet att vi få vara Guds barn, i 
tiden och i evigheten. Gud give henne 
glädje i sin himmel! Gud hjälpe oss att 
kämpa den goda kampen, att leva som 

Guds barn här på jorden, så att en 
gång himmelens port må öppnas också 
för oss! 

Amen! 
Stig Hannerz. 

Högtiden den 14 mars 1938. 


Missionens sedvanliga högtid i Stock
holm den 14 mars förenades i år med 
en minnesstund efter missionär Judith 
Hultqvist . 

En talrik skara vänner samlades på 
K. F. U. M., och en stor stillhet och 
gripenhet präglade mötet. 

Mötet började med sången: "Lägg 
ned det bekymmer som trycker dig här". 
D:r Karl Fries började med att säga, att 
det nog finns anledning till bekymmer. 
Allra närmast ha vi det bekymret, att 
vår käre missionsföreståndare Erik 
Folke inte är med oss i kväll. Han har 
en längre tid varit klen. Nu är han 
bättre, men vi bedja om Guds hjälp och 
välsignelse till fullständigt å tervinnan
de av hälsa och krafter. Sorgen över 
vad som sker i Kina, särskilt på vårt 
fält , trycker honom så väl som alla som 
älska Kina. Vi kunna icke stå känslo
lösa inför vad som händer. Vi veta, att 
kriget nu står på vårt fält , men vi veta 
ej, huruvida våra missionsstationer äro 
hemsökta; förbindelserna med vårt fält 
äro avbrutna. Visst är dock, att denna 
nöd icke blott varit till skada. Det är 
många, som aldrig förr tänkt på andliga 
ting, som nu taga emot budskapet. 

Syftet med vår sammankomst är ej 
. blott tacksägelse och bön utan även of

fer. 

Med tanke på detta vill jag läsa Rom . 
12: 1-2. "Så förmanar jag nu eder, 
- vid Guds barmhärtighet att frambä
ra edra kroppar till ett - offer -". 
Grunden ti 11 denna maning är Guds 
barmhärtighet, den barmhärtighet, som 
uppenbaras i E nfödde Sonens utgivan
de . Härom påminnas vi särskilt i den
na passionstid . Det är detta faktum, 
som står som medelpunkt. Allt vårt 
offer skall ha sin grund i Guds barm
härtighet. Men offer kan bli en börda, 
som tynger, som vi skulle vilja vara 
av med. D å är det ej , som det skall vara, 
ej Guds barmhärtighet, som driver oss. 
Vi få ej heller lå ta oss fångas av denna 
världens väsen utan förnyas, genom att 
tvingas av Guds ande, som kommer till 
uttryck i Jesu lidande för oss. Det står 
i sv. ps. 89: "Det intet finns; som icke 
vinns av kärleken som lider" . Det är 
svårt att tro detta, n'är man ser våldets 
framfart, men vi måste hålla fast vid 
det. Vilja vi få det riktigt uppenbart 
för oss, så må vi se på Petrus, han som 
fick lida så mycket. Han säger: därtill 
ären i kallade till att lida. 

Det bibelställe vi gingo ut ifrån, ta
let om, att bära fram våra kroppar till 
ett offer, det kan man säga i bokstavlig 
mening var fallet med vår missionär 
Judith Hultqvist . Det är ej länge sedan 
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hon stod här och talade, strålande av 
hälsa, glädje och frid. Och frimodigt 
gick hon in i sin gärning i Kina. Så 
kom sjukdomen, men även därunder 
strålade hon ut frimodig glädje. Vitt
nesbörd har kommit trån sjukhuset, att 
de aldrig förr haft en sådan patient. 
Hon fick bära fram sin kropp till ett 
härligt, Gud välbehagligt offer. Må 
Gud ge oss nåd, att leva ett sådant liv 
och dö en sådan död som hon. 

Efter sången: "För alla helgon, som 
i kamp för tron", talade fröken Lisa 
Blom. Det var många minnen från hela 
den tid, Judith varit i S. M, K., som 
togs fram. Men det var också nåRot 
annat, som omtalades . Ett offer, som 
skett, innan Judith föddes. Hennes för
äldrar hade i bön följt den unge Erik 
Folke på hans resa till Kina, och de ha
de bett Gud, att det barn, som de vän
tade, skulle få gå in i Guds tjänst. När 
den lilla flickan var . född, den 9 mars 
1887, tog fadern henne i sina armar och 
böjde knä vid moderns bädd, och där 
överlämnade ' de sitt barn till Gud, för 
tjänst i Kina. Detta fick Judith veta, 
först då hon sjå:!v svara t ja på Mästa
rens kallelse och kom till sin mor för 
att tala om det. 

När man först kom i beröring med 
Judith, fick man intryck aven försynt, 
ja, blyg ung flicka, men hela hennes 
människa talade utan ord om något, 
som bjöd ti 11 helg; man kände, att man 
stod på helig mark, det var Gud man 
såg i henne, fortsatte fröken Blom. Det 
var något annat också: hon trodde så 
litet Om sig själv, och hon behövde så 
mycket uppmuntran för att tro, att 
Gud skulle ge, vad hon behövde för 
verket. Aldrig anade hon, att hon skulle 
få bli till så rik välsignelse, var hon 
gick fram. Vi minnas henne, sista gån
gen hon var hemma, hur hon på våra 
"veckor" tog sig an de unga, en och 
en. Det blev samtal inför Gud, som 
hjälpte fram till avgörelse. Och vi min
nas huru hon stod och talade om de fem 
bröden och två fiskarna, lagda i Fräl
sarens hand för att brytas. Inte är det 
svårt att läggas i Mästarens hand, men 

att vi måste brytas för att kunna an
vändas, det är svårt . Men först då, när 
vi äro villiga att brytas av honom, kun
na vi få bli till välsignelse. Hon var 
dock villig även till detta. 

Vi tacka Gud, för vad han givit oss i 
hennes minne, och bedja, att det ej skall 
förblekna. Må det få hjälpa oss, att 
leva mera helt och fullt för Gud, så att 
\rårt slut kan få bli likt hennes. 

Missionär Johmmes Aspberg talade 
därefter. Han började med att läsa ett 
upprop, som stod i Lunds Missions
sällskaps tidning år 1884, om hjälp åt 
Kina. Sedan talade han om Judith som 
kamrat ute på fältet. Hur stilla och 
försynt gick hon ej sin väg fram, alltid 
villig att tjäna, var det behövdes. Hon 
var sjuksköterska bland kamraterna 
men även för kineserna. Men hon var 
också en själavårdare av stora mått. 
Det var ingen ovanlig syn att på morg
narna få se flera män och kvinnor 
vandra fram till Judiths rum. Där 
fingo de den hjälp, de behövde, och jag 
vet många fall, där hon tagit en kvinna 
vid handen och gått med henne till hen
nes hem och där' hjälpt henne att be
känna någon ouppgjord synd. Hon hade 
ett oändligt tålamod då det gällde att 
ordna med bibelkurser för kvinnorna 
och föra dem in i ordet och fram till 
Gud. Hon har gjort en stor insats i 
arbetet. 

I början av sin sjukdom yttrade hon 
en gång: "Jag är e j rädd för döden, 
men för vägen" . Gud hjälpte henne på 
ett underbart sätt hela vägen. 

När vi nu se på vad som sker i Kina, 
skola vi ej misströsta. Vi skola kom
ma ihåg, att det som fötts av Gud kan 
ej värdslig makt förstöra. Från lidande 
till seger, kom ihåg det! Den kinesiska 
församlingen är fostrad i lidande. De 
kinesiska kristna äro vana att lida för 
Kristi skull, därför är Guds ord en 
kraft för dem. Det är vår tröst, då vi 
se på Kina. Detta, som nu går fram 
där, betyder ej tillbakagång, tvärtom. 
Gud har gjort stora ting. För varje ny 
nöd , ny nåd. Låt oss hjälpa Kina. "l 
allt detta vinna vi en härlig seger". 
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Härefter talade många av Judiths 
kamrater från fältet och många vänner 
h~i.r hemma, om vad hon fått betyda 
för dem och för många, många. 

Fröken Lisa Blom frambar så denna 
hälsning från missionsföreståndare Fol
ke, "att vi ej skola uppgiva hoppet, utan 
att vi nu behöva sätta in all vår kraft 
och att vår missions- och offergärning 
behövs kanske mera än någonsin förr". 

Judith Hullqvists ki~ta bäres fill graven. 

Så var det ordnat en offerstund : var 
och en fick gå fram och lägga sin gåva 
i offerskålen. 

Doktor Fries läste så de angivna 
tacksägelse- och böneämnena, varefter 
bön och tack uppsändes till vår Fader 
i himmelen. 

Efter samkvämet avslutades mötet 
av komminister Joh. H off, med ledning 
av Fil. 3: 20, "Vi hava vårt medborgar
skap 1. himmelen, och därifrån vänta vi 
ock Herren Jesus Kristus såsom Fräl
sare." 

H. B. 
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Läget på fältet. 

Kriget har, enligt meddelanden i de 
dagliga tidningarna, nu nått vårt ar
betsfält, åtminstone i provinsen Shansi. 

Vi ha ej fått något svar på ett tele
gram, som sändes härifrån den I mars 
till missionär Blom, med förfrågan 
hu ru de våra hade det. Senare ha vi ge
nom utrikesdepartementet och svenska 
ministern i Shanghai sökt att komma i 
förbindelse med dem. Men svar har in
gått till utrikesdepartementet, att det 
är tvivelaktigt, om de kunna erhålla 
svar på sitt telegram till missionär 
Blom. Ministern meddelade, att han 
haft ett brev från missionär Blom date
rat den 26 febr. Då var all t väl. 

U nder dessa allvarstider finnes en
dast ett vi kunna göra för våra missio
närer och det lidande folket, och det är 
att bedja. Vi behöva bedja, att de må 
få den frimodighet och kraft de behöva 
för att kunna giva den hjälp, andlig 
och kroppslig, som det allvarliga läget 
kräver. 

Bönemötena för S. M. K. 

Vi påminna även denna gång om att 
bönemöten hållas varje tisdag kl. 7 
e. m. i Betesdakyrkan, Floragatan 8, 
Stockholm, samt varje fredag kl. 2 e. m. 
på Svenska Missionens i Kina expedi
tion. Varmt välkomna! 

Sommarens Bibel- och Ungdoms
veckor. 

Som redan förut meddelats, komma 
vi att under sommaren a.nordna tre Bi
bel- och Ungdomsveckor. Den första i 
H olsbybrunn, Småland, den 21-27 ju
ni. Vi hoppas att missionsföreståndare 
Erik Felke blir ledare för den veckan. 
Dessutom komma missionssekr. wlartin 
Linden och fröken Lisa Blom samt 
flera av våra missionärer, ev. Martin 
o:h Birgit BergJing, Maja Lundmark 
o:h Ebba Viden att medverka. Därom 
L\ vi meddela senare. 
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Den andra " veckan" bli r i M auritz
berg den 26-31 juli , och den tredje i 
S kellefteå i början av augusti. Program 
för alla tre veckorna komma att senare 
införas i vår tidning. 
KinaIänkarna i Stockholm 
samlas torsdagen den 31 mars kl. 7 e.m. 
P~L S . M. K :s expedition. Vä lkomna' 

~~. 
I 	 Mästarens tjänst bland hemlösa 

flyktingar. 
Det hände en g~ll1g i en av antikens 

stors täder , i samband med ett av dåti 
dens favoritnöjen , de grymma avrättnin
garna, att bland åskådarna befann sig 
en liten gosse. När den lille gossen på 
kvä Ilen kom hem frågade hans fade i' ho
nom, hur han haft det. Gossen svarade 
full av iver: 0, så roligt pappa, jag fick 
t re stora ka rameller och en hel grädd
kaka, och så såg jag några lekande hund
valpar, det var så roligt. 

När jag tänker på den lille gossens 
behållning av det grymma sorgespelet , 
så synes det mig, att han är en levande 
representant för den nuvarande mänsk
lighetens sätt att betrakta tillvaron. För 
vå ra nöjens och njutninga rs skull var
ken se, känna eller förstå vi vår nästas 
lidande eller vår grannes smärta. För
resten, varför använda "vi" betecknin
gen? Det ä r naturligare och rättare att 
säga "jag". Jag har aldrig haft den rin
gaste föreställning om hemskheten och 
grymheten av krigets fasor, förrän jag 
nu lever och tager del i själva smärtan 
och eländet. 

Kanske dessa inledande rader kunna 
nå sitt avsedda mål nämligen att föra 
vår blick till vad livet i verkligheten är , 
att låta oss, befriade från barnets sä tt 
att se, överbli cka livets stora slagfält 
med dess jämmer av döende, kval och 
förtvivlan. 

I sällskap med den mycket energiske 
och sällskaplige läraren Tung vandrar 
jag nedåt den smala, långa byga tan på 
väg mot den stora flyktingbaracken, ett 
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skrämmande fult skjul , där de hemlösa 
och hopplöst utfattiga krigsflyktingarna 
kunna taga sitt tillfälliga hemvist. Den 
sjunkande januarisolen lyser med sin 
ma ttförgylIda strålglans på lerbruna 
husl~lngor, i vråar och prång, och gör 
med sitt skiftande spel av dagrar och 
skuggor den annars döda staden sä ll
sport levande . Så finnes det ändå något 
a v skönhet, vila och ro i denna atmosfär 
a v ångest och örlig, och blicken vill ma· 
gas inera den ba rmoni, skönhet och frid, 
som visserligen endast består i några 
ko rta, flyktiga minuter av aftonsolens 
glans. Ändock skänker den det mått av 
mod, som fordras för att frimodigt kun 
na blicka in i av nöd och svält slitna 
och får ade människoansikten. 

Vi hinna lagom fram till "olyckshu
set" innan solen dalar bakom bergens 
naggade och nakna kammar. N u är ock
så slöjan av harmoni och skönhet bru
ta lt fråndragen , och jag mötes av den 
verkliga nödens och fattigdomens hjälp
löshet. Den sura lukten av fattigdom 
och försakelse slår kvä ljande emot mig 
då jag söker finna en framkomlig väg 
i de tata och alltmer tätnande ledell av 
tra.shankar. D et är en tillvaro på sv;ilt
gransen, dä r man står med ena foten i 
djurens värld , delande deras villkor och 
bostad, som jag stiger ned i för att un
der nilgra korta , flyende minuter vittna 
om honom, som var föraktad och övel
given av manniskor, en smärtorlJas 
man, förtrogen med krankhet, och som 
var sargad för våra överträdelsers skull 
och slagen för våra missgärningars 
skull. 

Den hemlösa, vanlottade och vanmäk
tiga skaran, krigets avskrap, samlas Off!" 

kring oss två evangeIii förkunlJare {ör 
att åtminstone fördriva några av detta 
livets hopplösa minuter. - Hur tro ni. 
käral ~lsare , att kyrkorummet tar sig ut 
i denna nakna, tarvliga och motbjudan
de verklighet . Föga lik de konstnärlig: 
fulländade tempelbyggnader, där ·varie 
detalj utformats till något stämnings
fullt. Tag bort a llt detta, stryk med fat 
tigdomens gråaste grått över alla det~ l· 
jerna. Vi få hålla för näsan, då vi "tiga 
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in i denna predikolokal, här luktar fat
tigdom till den grad, att det vill cJriv;~ 
oss på flykten. Predikstolen är en ran
kig pall på tre ben, vid sidan av den är 
en avskrädeshög, och på den får jag, 
för Kristi skull, kasta min egen smak 
och mina fördomar för att vinna Kris
tus och göra honom känd. 

Jag samlar mina talikar i en kort bö
nesuck, fylld av det kvidande hjärtats 
stora bedrövelse och kval, och blickar 
ut över den rörliga och l'olösa massan 
i köldknäppande januariskymning. Vil
ka smärtans och förtvivlans ansikten 
möta icke min blick! Här finnas föräld
rar och barn, vars ögon fuktas av bittra 
sorgetårar över sönderskjutna och· mör
dade anhöriga. 

Här framför mig står en' eländigt 
klädd man, som framförallt fängslar 
mig. Han har ett gulvitt ansikte, brin
nande ögon och svart hår, ett ansikte, 
som på något vis påminner om en im
perators. Mitt budskap: "Kommen till 
mig, I alla som ären betungade", 
fängslar och griper honom, och något 
centnertungt och hårt löses i hans obe
vekliga ansikte. Sedermera fick jag höra 
hans livshistoria. Före kriget levde han 
under framgfll1gens solsken, främmande 
för livets börda, kamp och tyngd. Så 
kommo krigets vilda vågor och förvand
lade arbetets solsken till en lidandets 
skugga. Han berättade själv ungefär 
följande: "Fienden hotade provinshu
vudstaden. Det moderna kriget med 
flyg, tanks och gas tvingade mig att 
lämna mina ägodelar och med hustru 
och barn söka säkerhet i södra delen a v 
provinsen. Flykten skedde under besin
ningslös panik. Icke många mil från 
huvudstaden siktades flyktingskaran av 
fiendens jaktplan, som från låg höjd 
öppnade en förödande kulspruteeld. Min 
hustru och mina barn kasta sig ned mot 
marken - men försent. Kulorna ha re
dan borrat igenom deras kroppar. På 
knä vid de dödas kroppar tyckte jag, att 
livet icke var annat än lidande och 
smärta, kval och förtvi vlan." 

Jag ser den förtvivlade mannen . Her
re, vilket hav av tårar, vilket oändligt 
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lidande. En människotrasa var han, men 
nu först skickad att höra och ana evan
geliets hemlighet: "Kommen till mig". 
Jag tänker: " Aven om du gräte ett hav 
av tårar, står det fast, att Gud skall av
torka alla tårar från dina ögon." 

I som läsen detta, bed jen Gud, att 
vårt arbete bland krigets olycksbarn må 
bära evig frukt. 

Eder i detta Iidande land kämpande 
Arne Bendtz. 

Yuncheng den 9 jan. 1938. 

Högtid i T ali. 
Den 23 januari I938 firade Tali för

samling en stor högtid, då vår käre, 
värderade äldste Huei invigdes ti II pas
tor . En sådan högtid förekommer 
så sällan inom vår mission, att 
jag anser den värd att beskri vas. Varför 
den firas så sällan beror på att vi ha 
den bestämmelsen, att en kinesisk för
samling, som väljer infödd pastor, mås
te också svara för hans underhåll. 
Undantag har givits, dels, där mis
sionens medel huvudsakligen använts 
för underhållet, dels sådana fall, där 
pastorn varit förmögen nog .att under
hålla sig själv. Vår församling har valt 
en pastor, som de också vilja underhålla 
och de ha redan insamla t en dryg hal v
årslön åt honom. 

När herr Huei blev kristen var han 
läkare på Röda Korsets sjukhus i Tali . 
Han började snart nog att aktivt del 
taga i församlingens verksamhet dels 
som söndagsskollärare, dels som predi
kant. När den stora främlingsfientlighe
ten började I926 och missionärerna 
året därpå fingo order att lämna inlan
det och bristen på arbetare var stor, 
trädde Huei in i arbetet. Hans hedniska 
bekanta och vänner hånade honom , och 
sade, att det var skada att han bli vi t så 
tokig, att han lämnade en tjänst, där han 
kunde förtjäna stora summor för att bli 
"den utländska lärans" tjänare för en
dast tiondedelen så stor lön! Men var
ken Huei eller hans hustru ångrade 
detta steg. De. voro båda ett hjärta . och 
en själ, när det gällde Herrens verk. 
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Församlingen valde honom snart till 
äldste, och den uppgiften skötte han 
rried stort ui t ocll utan att falla offer för 
den så vanliga kinesiska synden, att ta 
hänsyn till "ansiktet", d . v. s. för hemom 
blev sanningen viktigare än personens 
ställning etc. Efter två å rs studier i 
Shekow teologiska skola blev han vid 
hemkomsten vald till pastor, och det var 
därför uncler stor glädje som represen
tanter för de olika utstationerna samla
des här till högtiden i söndags. 

Invigningen leddes av vår äldste mis
sionär på fältet, den' 70-årige Hugo Lin
der. Miss ionärerna Hjärtberg och 
Norclberg samt de kinesiska pastorerna 
Kao och \Vang assisterade. Efter den 
högtid liga invigningen, då missionär 
Linder frågade och fick Hueis svar på 
de framställda frågorna om trosbekän
nelsen , villighet att tjäna som pastor 
m. m., sjöng några bibelskoleelever en 
för tillfä llet övad sång. De assisterande 
läste sina bibelord , varpå Huei, omgi
ven av de övriga fem pas torerna, knä
böjde under det Guds välsignelse ned
bads över den nye pastorn. 

Pastor Kao, också en av denna för
samlings medlemmar, fastän han haft 
sin tjänst på annat håll, höll därefter 
ett kort tal, vari han påminde försam
lingen om deras plikter gent emot sin 
pastor. 
[) Församlingen bör komma ihåg, att 

arbetaren är värd sin lön, 
2) att ej låta pastorn ensam bära alla 

bördor, och tro, att när de fått en 
pastor, så skall allas bördor lastas 
av på honom; 

3) kom ihåg, att bedja för pastorn, hör
samma ha ns förmaningar, så att 
hans räkenskap en gång ej kommer 
att bli för svår varken för honom 
eller er själva. 

Därefter var det tillfälle för vem som 
så önskade, att gå fram och önska Guds 
välsignelse över vår nye pastor. 

Efter gemensam middag, då försam
l i ngen bjöd flera tiotal gäster på mid
dag. samlades vi åter i kapellet till natt
vardsgudstjänst. N II var det pastor 
Kao, S0111 ledde mötet, varpå pastorerna 
Wang och Huei tjänstgjorde vid utdel
ningen av de heliga håvorna. Pastor 
Kao talade så gott om vad Herren giver 
sina barn. Ej endast frälsning, utan än 
mera har han att gi\ra, och så fingo vi 
i Rom. 8 läsa om vad Gud har i bered
skap för oss alla, som tro och taga emot; 
v. 9, Guds Ande bor i oss; v. I4, Anden 
leder, driver, Guds barn; v. I6, Anden 
vittnar, att vi äro Guds barn, arvingar 
som skola förhärligas; v. 26, Andens 
hjälp i vår svaghet; v. 32, "allt med Ho
nom" ; v. 37, segervinnare. 

Hela dagen var i sanning en dag i 
Guds gårdar, utan något missljud, utan 
något störande. Inte ens japanska flyg
plan fingo komma den dagen och störa 
vår högtid. Hade det varit normala ti
der hade vi naturligtvis fått flera både 
missionärer och kinesiska vänner med 
a tt dela vår glädje, men på grund av 
kriget hindrades de att komma. Svårig
heterna att resa denna tid, och svårig
heterna för våra kineser att lämna sina 
hem, voro hinder för många. Men vi 
voro iindå nog för att så gott som fylla 
" [Irt kapell. Och med glädje tacka vi 
Herren för hans stora nåd mot vår för
samling, då vi fått vår kinesiska pastor, 
som vi under åratal bedit om och väntat 
på. Vill ni, som läsa detta, komma ihåg 
att bedja för honom. Moody sade en 
gång, att de som mest u tsättas för fien
dens pilar, äro de, som vilja giva sina 
liv i Herrens tjänst. Därför behöva 
Herrens tjänare särskilt bäras fram i 
uthållig förbön. Bed också för försam
lingen här, att den i fortsättningen 
också må offra de medel som behövas 
för pastorns och hans familjs underhåll. 

Ingeborg Ackzell. 
Tali, She. den 27 jan. I938. 
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