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JESU NAMN. 
Luk. -2. : 2.1. 

-.Jesu högheliga namn, 
fridsö lla lJuvliga hamn, 
föste och varn i all nöd, 
grund, som ej sviker i död, 
du ör mitt hopp! 

Himmelska salighetshus, 
boning a V söllhet och ljus! 
Dör uti törarnas dal 
vill under önges1 och kVal 
stödse jag bo. 

Dar ingen fara mig nör, 
ovön mig skada ej för. 
Heliga fristad, i dig 
evigt förgömmer jag mig, 
saligt förnöjd 

(Ur .För Söbbötsstunder. öv K. W . s.) 

C38'C3 

http:ORGAN�'F�R~~oNrn�I�KJ:N.tq


2 SINIMS LAND 10 Jan. 1939 

GUDS KÄRLEK OCH KRISTI STÅND~ 

AKTIGHET. 


Dessa ord ur 2 Tess. 3: IS komma 

ständigt på nytt i mina tankar, då jag 

läser de brev från våra kära missio
närer, som leta sig väg genom luften 
eller över haven och länderna trots mi
litära avspä rrningar och sträng censur. 
I en av de verser, som närmast före

gå den just anförda, heter det: "Her

ren är trofast, och han skall styrka 

eder och bevara eder från det onda." 

Ha vi icke i vår mission både ute på 
fältet och i hemlandet fått erfara detta 

i förunderligt mått? Trots de direkta 
faror som hotat våra missionärer ge
nom kriget - bombnedslag, överfall 
av odisciplinerade soldater m. m. , m. m. 
- och de indirekta verkningarna av 
kriget i form av abnorma förhållanden 
- smittosamma sjukdomar, brist på 
lämpliga födoämnen, omöjligheten av 
att under den heta årstiden vistas på 
svalare ställen, avsaknad av medde
landen från hemlandet, delvis även 
från kamraterna på fältet, övermått av 
arbete, ansvar och nervspänning - . 
har, så vitt vi veta, ingen (med ett un
dantag) lidit kännbar skada. 

Detta är ingenting mi e än ett 
under, för v·ilket vi ha att .1\embära 
Gud, vår himmelske Fader, ödmjukt 
och innerligt tack. En annan orsak till 
sådan tacksamhet är att mitt under 
brinnande krig verksamheten kunnat · 
pågå i förvånansvärd omfattning och 
med utomordentligt uppmuntrande re
sultat : Då vi tänka 'på framtiden, våga 
vi med säkerhet räkna på att själva 

den omständigheten att våra mISSIO

närer stannat på sin post och att de 
med sådan självuppoffrande kärlek ta

git del i folkets lidande kommer att 
öppna hjärtana för evangelium såsom. 
aldrig förr. Vad beträffar de yttre för
hållanden, under vilka missionen kan 

få arbeta, är det omöjligt att f. n. bilda 

sig någon föreställning. Här gäller det 

att mer än någonsin räkna på Guds tro

fasthet, hans kärlek och Kristi stånd
aktighet. 

I vår text önskar Paulus att Herren 
måtte "styra de kristnas hjärtan till 
Guds kärlek och Kristi ståndaktighet." 
Detta kan betyda att våra hjärtan sko
la lära sig att allt mera obetingat för
lita sig härpå, men det kan också be
tyda - och jag är böjd för att tro det 
vara vad aposteln åsyftat - att vi i 
våra hjärtan och i vårt handlande må 
allt mer behärskas av Guds kärlek, så
som det heter i Rom. 5: 5: "Guds kär
lek är utgjuten i våra hjärtan genom 
den helige Ande. vilken har blivit oss 
given." Och om ståndaktigheten heter 
det strax förut: "Vi till och med be
römma oss av våra lidanden, eftersom 
vi veta, att lidandet verkar ståndak
tighet och ståndaktigheten beprövad 
fasthet och fastheten hopp, och hoppet 
låter oss icke komma på skam." I li
dandet och i ståndaktigheten kunna vi 
aldrig jämföras med Herren Jesus, 
men vi kunna "få känna delaktighet i 
hans lidanden" (Fil. 3: 10) och i denna 
mening och i detta syfte kunna och 
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böra vi för det nya år, vari vi nu ingå, "Herren styre edra - och våra 

tiJlönska varandra det som Paulus till- hjärtan till Guds kärlek och Kristi 

önskade församlingen i Tessalonika: ståndaktighet." Karl Fries. 

NÅD OCH ANSVAR. 


I en tid full av nöd och lidande fann 
David vila däri, att han kunde be
känna: "Jag säger: Du är min Gud. 
Min tid står i dina händer." 

Det nya år som nu möter oss fram

träder i en gestalt "full av skräck från 

alla sidor" , men vi ha samma tillgång 
som David. Vi få taga vår tillflykt till 
Herren. Även för oss skall han visa sig 
som en fast klippa, och vi skola få in
stämma i lovsången: "Huru 'stor är 
icke din godhet, den du förvarar åt 
dem, som frukta dig, och den du be
visar inför människors barn, mot dem 
söm taga sin tillflykt till dig." Ps. 31. 

Under den tid, som gått aJltsedan 
den stora ofreden bröt ut, ha vi" i rikt 
mått fått erfara Guds beskyddande nåd 
över våra missionärer därute. De ha 
fått .göra liknande erfarenheter som 
Esra och Nehemja, att Guds goda 
hand varit över dem. För somliga av 
dem ha hemmen plundrats, somliga ha 
varit i aJlvarlig livsfara, men löftet till 
profeten har för dem blivit en verk

lighet: "Jag skall förvisso låta dig 
komma undan. och du skall Icke falla 
för svärd, utan vinna ditt liv såsom ett 
byte, .därför att du har förtröstat på 
mig säger Herren." Jer. 39: 18. 

Deras vit ': nesbörd harheJler icke . . 
k :.-stummafs.Väl ha de varit inneslut

na, flera av dem, i fiendeläger, men de
ras ord har därför ej varit bundet utan 
nått vida och trängt på djupet imänni
skornas hjärtan, och de ha fått upp

leva en rik missionstid. Missionär 
Blom skriver, att de haft hittills otänk

bara tillfällen till . evangeliskt arbete. 
Att missionärer funnits på aJla våra 
stationer har varit ett skydd mot in
kvartering och beslagtagning av dessa 
för militära ändamål, och att verksam
hetenuppehållits har ej minst för de 
infödda kristna varit av aJlra största 
betydelse. Dessa ha därigenom fått 
hjälp att uthärda i den svåra lidandesc 
kampen. Deras trosfrimodighet har 
stärkts, och de ha kunnat få kraft att 
i själva lidandet förhärliga sin Fräl
sare. 

Vi ha sålunda i vår gärning blivit 
förda på underliga vägar, fått genom~ 
gåalIvarliga trosprov, men under allt 
ha vi fått erfara, att vår Gud är en 
mästare till att frälsa. 

Och nu stå vi vid ingången till ett 
nytt verksamhetsår, som av allt att 

döma ej blir mindre allvarligt och be
tydelsefullt än det som flytt. Skola vi 
under detta år visa oss vara sådana 
som hålla provet? Skola vi befinnas 
vara i stånd till att giva våra kinesiska 
trossyskon det andliga stöd, deras läge 
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kräver? Skola vi även förmå lindra de
ras lekamliga nöd? Skola missionärer
na, som stå i kampen därllte,kunna 
härda ut? Skola de få känna det starka 
stöd, de alldeles oundgängligt behöva? 
Skola vi förmå att giva hednaskarorna, 
vilkas väntan och längtan efter fräls
ning nu blivit väckt, evangeliets bud
skap? 

Svenska Missionens i Kina missions
fält med dess troligen mer än 7 miljo
ner själar äro vi ännu ensamt ansva
riga för, om de skola få höra evan
gelium. Då inga andra arbetare ännu 
inträtt i den vingården, är det tydligt, 
att Herren räknar med oss. Nåd och 
ansvar kunna vi med skäl skriva över 

vår kallelse detta år i ännu fullare me
ning än någonsin förut. Det är gott att 
vi få stå under försoningens blod i frå
ga om det förflutna, och att vi, då det 
gäller framtiden, få förbliva under vår 
himlafarne Frälsares välsignande hän
der. 

Tidens anlete är så svårtytt. Ett är 
dock visst: Herrens sista ord till sin 
församling: "Ja, jag kommer snart", 
ljuder i denna tid allt tydligare som ett 
svar på alla undrande frågor, som upp
stiga i hans folks hjärtan. Herren give 
oss nåd att alltid vara lika de tjänare, 
som vänta sin Herre när han kommer. 

Erik Folke. 

., ,11ed Gud och Iwns 'uii l'I.I'kap , 
H ans Ande odl ord 
samt bröder s gemenskap 
Och nådenes bord 

De osedda dagar 'ui Il/ö la IIl ed tröst : 

Oss följer iII henlell. 

Den trofaste herdeu , 
Vi l~änna Ila il S röst," 

C. O. Rosenius. 

Ny S. M. K .• missionär. 

I. 
I 
\ 

\ 

Fr,mces Hart/ett. 

I förra numret av denna tidning med .. 
delade vi , att förl ovning ingåtts mellan 
missionär Ake Haglund och fröken 
Frances H. E. Bartlett, som beviljats 
inträde i Sv. Missionen i Kina. Nu 
vilja vi litet närmare presentera denna 
vår nya medarbetare. 

Fröken Bartiett är född den 26 janu 
ari 191 I. Hennes föräldrar voro båda 
fr å n Skottland och hade båda genom
gått Bibelinstitutet i Glasgow. Fadern 
var då fröken Bartiett föddes soldat
hemsförestå ndare, men dog några må
nader senare. Modern gifte sedan om 
sig, och hon och hennes man i andra gif
tet förestodo verksamheten i ett mis 
sionshus i Irvine, Ayrshire, Skottland. 
Om sitt hem berättar fröken B. att hon 
haft den underbara förmånen att få fö' 
das och växa upp i ett hem, där Herren 
Jesus i allt intog den främsta platsen . 
Hon säger sig ha älskat Herren Jesu;; 
så länge hon kan minnas. Hon kan där
för ej angiva någon bestämd dag såsom 
tiden för sin omvändelse, men hon vet 
sig vara " en syndare frälst av nåd". 

Fröken B. fick sin skolutbildning vid 
Ardrossan Academy och Irvine Royal 
Academy och genomgick där Junior 
High School. H ) n studerade sedan un
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der tdi fI l' ,id C lasgJ\\' Ikm\:stic Science 
Col lege, en fackskola fö r huslig eko
nomi, och genomgick slut l igen före ut
resall till Kina en tvåårig kurs vid Bi
he l institutet i G lasgo \\' . Av'resan från 
Lon<.1on till Ki na sked<.1e i dec. 1933, 
och fröken Bartlett ilar efte r ankomsten 
till Kina arhetat s;lsom mission'iir inom 
Kina Inland sm issionen IlI. a. i Licheng 
S ha. och såsom husmor ]J;'l kvinnliga 
språkskolan Kiangtu. 

Fröken Ba rti ett ha r vunnit förtro
ende och uppskattning bland alla, med 
vi lka hOIl kommit i berör in g , och vi ha 
::;åsom 11l ission mottagi t hCI111e med 
glädje och tacksa mhet S;ISOIl1 ('n gåva 
till oss från Gud. Vi begagna oeks;'t ti ll
fället att hälsa hellne varm t välkommen 
såsom arbe ta re P;l vi'trt fiilt och tillönska 
henne lycka och \·iil s ig nel sc . Må hon Si'l
väl som alla våra Illissiolliirer få vara 
innesluten i llIissiollsyiinllernas kärleks
flll la hågkolllst ()ch \'arllla förböner. 

.11. L. 

Ett gott nytt år 

1l1ed rik viilsignelse och ntl d fr ån Gud 
a tt bliv;:! till yiilsigne lse tillönskas 
hjärtligt a ll a Iiisare a\ i\l issiOllsticln in ' 
.:..:en S i n im s Land' 

Bönemöten för S. M. K. 

Tisdagsb öllemiitena /ör S. \1. K. 
!?etesdakyrkmi, f'Joragatall S, Stock
holm hå lla s fr. o. n1. tisdagen den 10 

dennes med början kl. 7 e. IIi. 

Bönestunder på S. ,1.1. Jo(:s exp ., 
Drottninggatan 55 , httllas varje /re(la.g 
kl. :3 c. m. fr. o. 111. /redagen den ' 3 ja
l1ltan. 

Må uessa hönestunder bli\'a. väl be
.~ökta , Odl må myc ken bi.in frambäras 
fiir yfll't arbete 1);"I(\ e i hemlalld och på 
missionsfältet och fii r Kinas land och 
fo lk. Framtidell tor Illissionsarbetet 
diirutc torde kOl1l illa att til l stor dej be

ro P;l utveck lingen av st ride l'll a, som 
nu rasa, och vi behöva bedja Gud leda 
uenna utveckling sflsom Han scr vara 
Iläst. 

Julfest för missionärernas barn. 

Lördagen den J 4 ja nitar! kl. Jh 6 
e. 1/'~. ~ige r julffsten för miss'!olliirer'nas 
ba.rn rum på Hushållsskolan Marga 
reta, Drottninggatan 69. 

För elen h ii nde lse llagon av mi ss io
närernas barn till fällig t är i Stockhollll 

. den dagen och ii ll ska r va ra llI ed p it 
festen hör anmälall ske till fröken 1_1,\'(1 
m01l/. S . M. K: ,; expo 

Avskedsmöte. 

Avskedsmöte tör III i ssionil r"paret 
Ingrid och Johwmes ASIJberg samt frö
ken Runa H äg)(, \' ilhl st ii i hegrefJl l 
att utresa till Kina. ;:! ll o rdna s på K. F 
U. M:s Norrlandssa l . Birger J arlsg. 3 5, 
Stockholm, lredagcn den 20 jamwri -kl. 
7 e. m. Sen'ering a \' kaffe och te mot 
va nlig avgift. Mission svilllller hälsas 
\'arm t väl komna. 

Missioniirerna,; a \'rc~a ~ker trall 
Stockho lms Ccntra l d('n 2 ( jan. kl. 
22:35· 

KinaIänkarna i Stockholm. 

sam las pi'! S. lVI. K:s expedition tors
dagen den 26 jauuar i kl. 7 e. m. A lla 
\'artn t välkomna' 

Senaste nytt från fältet i Kina. 

Ett brev f rfll1 missioniir L. Hugo 
Linder ha r just kommi t oss t illha nda. 
Det \'ar sk~ivet sil sent som den 17 
dec .. och allt \:'ar d;! ungefär som förut . 
A.rbctet pi'tgick och missionärerna voro 
i a llmiinhe t v id relativt god hälsa. 

\[;1 Mi ss iollell 5 och missionärernas 
Villll1Cr tacka Gl1d för underbar hjälp 
hitintills och a lltfor t bära de våra pi-\. 
förbönen s lll iiktiga armar ! 

Ett tack. 

Vår ka lende r. "Halls Stjiirua i 0., 
fe rll ", blc\' till v;h st(lra g liidje a llcle

http:sked<.1e
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le,; "IUh;"dd före ,"tr,:skif tc:t. och \'i \)edja 
nll att ni till al la \';lra m ed hj :ilpare , 
som IJidragit till att detta gotla resultat 
Upp Il f"ltts. framfijra \ ';1rt \'a rma tack. 
Herren ,;jii il" lölle I.":der fii r den Ila \ii r
clcfulla hjii lp' 

~ONtiREQN.?l' 
Herren är god! 

Tali, :;he. del! 1 -+ IlO\·. 1<)3~. 

Kilra Viin nn' 

Trot,; alla n 'ktell cch 'l llt. SOJ11 ,:ag 

"andiiis" tystnad hiirskacle.. e\;\ den lilla 
1, imkrga rtenklassell ,:jöng en Sflllg. 

] ,ördagens e. I!l.-lllöte uppdelades 
flera grullper, endast k\' inn osidan hade 
() grupper, och l11iinnen ungefiir lika 
mfinga. Varje gnq)p samta lade om sam- o 
ma iimlJc: Friilsning, bönhöre lse oc h ar
I) ('te för Herren. Det yar gripanek \"itt 
ens!J6rcl. En gammal gumma sade: Jag 
Ilar varit församlingsmedlem n;lgra år , 
men ej kunnat göra ni'tgot för T-Tenen, 
ty jag kall e j .. predika... 111 en i hiist har 
.iag f ;11t <lll\' iillcla milla h i'lnc ler att sp in
na garn fii rHern.:n" tjiinst, o. \' i lken 
ltild det ii1'. .lag iiI' "il lycklig ö\'er att 
jag L 'lr \"ara J11t:d: - ~a kel1 :lr elen, att 

foto: I. Ackzell.Medarbetare Tali. 

sa IJOtande ut. fillgu v i i-in c\il fira vari 
stormöte utan flygplan. utan \·arllingar. 
utan kanonc\under' Der \'ar i sanning 
ell sto r bönhörelse' Visserli gen \oro de 
döpta enda h 15, 6 k\i nl1or och <) miin, 
dtersolll flera fdln olika platser hind
rades att kOl11ma hit, dels 1);\ grul1d ay 
kriget, dels pa grund a\ andril förl1ft I
landen . 

:\1en \i hacle mycket fo lk - oc h en 
o\ 'ardig stillhet, t~· det l-ar ju 111;'tnga. 
som "oro nled fi)r~ta g;'tllgell. oc h med 
(kIl rad sJ11;lttinga L, SOI11 kineskviJlnor
Ila som regel het. med sig, är det \<ln li
g en· ej lätt fil tyst pr, stora möten. En 

,·i. P,'1 kiJlesern<1s egell iillskan och ej p?l 
mill uppl11aning, h(irjat en syförening 
och detta ha l' \a ri t ti II sto r gliic1je och 
Yii lsigne lse a llaredan. 1';1 lördagens 
Illiddagsrast lades alla arbetena ham 
med p;lsatta prislappar, och si'! fingo 
\'illiga köpare ett tilltiille att hjälpa 
k,-inJlorna. Inkol11sten hle,' ()yer 17:
dollar. .". ,"en flickorna i flickskolan ha 
haft el] liten syförening, och deras ar
heten inbringade ö\"Cr 10:- dol lar. De 
iiJllna för deSSil IlIcdel ordna en julfest 
för flyktingeharn och andra fattiga 
lJarn. Ue ha OCkS;1 förklarat sig yilliga 
;,,-st;l tr;ln sin \·'l.IlIiga julfest för att 
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flera fattiga iJarll skall f fl komma till 
den extr(\ julfestelI, 

Kvinnornas syförening arbetar för en 
hillelk,-innas lI!1(JerhftlJ. Församlingen 
c\lltog vid stormötet t,';'t bröder som sina 
arlletare för att linde r t,'i't mimader hi't1la 
en \"(,: ckas möten P;'l de olika lItstatio
Ilcrna och lJrediknplatserna, Just i dag 
ha dc re,;t till Huainmiao. eI;ir första 
serien möteIl Ili)rjar, En a" missionens 
hilJClkvillnor iir ocks;!. m ed i gruppen, 
Det bli r att dag för dag ta reda på för
hallandena och resa hcm , <l snart in
kriiktarna I,olllma (j'-cr flod en, Men s il 
Iiinge det gilr iir det ett hiirligt tiJlbl1c 
till arbete, i all ~Yllnerhet som skaror a" 
flyktingar finnas diir i trakterna, och 
dl' iiro 11l,'cket mottagliga, - Det iiI' en 
försam lingclls hibelk\'inna . tillika med 
en a,- mi~sioIlcns. samt IJröderna \Ven 
Chao-pen och I·'eng - hi'tda fleri'lriga 
ar lJCtarc i missioll ens tjiinst , 50111 nu 
rc~ t fiir att ;1I"1)('ta i församlingeIl. 

\ ';'\r nybildade förening för hinnlig 
ungdom i församlingell hade i gflr möte, 
i\[ycket gott. De hade ordnat hela pro
gra 1l11l1ct. och det hin' mycketgi vande, 
Det ii r "a roligt med \ 'arje framsteg , 
imc min", cU det g ih i dell riktningen, 
att cl c sjiih'a ta initiati,' i \'Crksamheten, 

Kan~ke :iag- skulle niimna n;\got, som 
Illycket gladde mig under dophöghc\en: 
A,- ele nydöpta ,'ar det flera frItn sam 
llla hem. en lllall och hustru. ,-ilkas sö
ner ~iro församlingsJlledlemmar förut , 
en gammal far och hallS dotter , modern. 
elen gal1llC's hustru. iir förut fi-irsarn
lillgs ll1C'dlelll. ty;Ol Illede liildcrs systrar , 
'-ars mor ock;;;1 iir kristen förut, J)etiir 
ju en synnerligt sto r gliidje, di't allt fle
ra i samma helll kOll1ma ö,'er på Hn
rells sida, OL'h clet ,-a r gripande ,-i tt 
neshörd om dCI:as "iig fr;lIl död tilj li\', 
En gammal rnall·!){l 69 iir hörde oek<1 
till dessa som ' str;'tlacle a,' fröjel ö,'er 
att han liirt kiillna Friil"aren. inllan det 
nr försent, Ja. Herren iiI' god, 

:\fen · prön,ingar yilllta alltjd clc J1y
c1iipta. En .I9- :w i't!-ig lJro.i'sdotter till 
\-ilr iildste \\'<111); hade ellclast \'arit he\llc 
Ill a ett I)ar dagar efter dopet. då henne~ 
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mor dog. sedan hon Hitt tvillingar, som 
OCkSi'l dogo. Sjukdom, död, för lu ster av 
olika s lag . det iir det ,'anliga för de ny
döpta, Dct iir som om fienden satte in 
en siirskild kraft för att fresta dem efter 
dopet, 

Hjiirtliga hiilsningar till alla l 

fllgeborg Ackzel!, . 

Högtid i Shanhsien 24-27 nov. 

Det yar ursprungligen meningen , att 
hela HOllanpresbyteriet skulle sam las 
till al11l1iint möte i Shanhs ie ll i höst, 
\'[en Ined tanke P;l de oroliga tiderna 
och osiikra kOIlllllunikationerna ansag 
presbyteriets ledning det icke r;ldlig't 
att s~inda ut inhjudan, Icke heller pres
byteriertldet ansåg sig kunna samlas, 
utan \'i fingo nöja oss med att sam111an
kalla dess verkstidlancle utskott i 'Mien
chih, SOIll iiI' mera centralt hclii.get iin 
Shanhsien, 

Shanhsienförsaml ingell illbjöd emel 
le rtid Pingluförsamlingen p,'l andra si
dan floden och Tsai-yuan-försarnlingcll 
att deltaga i de~s stormöte. Detta sku ll e 
Iliilllligell bli en sii rskilt stor högtid, 
])en a\' fiirsanrJingell iPinglu uppstilli
de iildste-l<andidaten Pei Keh-ming 
hade ,l\- ";'lra tre församlingars gemen
sa mma råd \'altsoch ä" - p'resbyteriet 
goclbnts och skulle nu "id stormötet 
invigas till iilc!steiimbetet. En diakon i 
"iiI' Shanhsienför~amling sl<lllle också 
Clnkiljas för sin giirning, 

I dOI)ku rsen. S0111 föregi ck stormötet, 
de ltogo ett 60-tal dopkanclidater, Av 
dcs:,a gocll6m!cs 46 - 22 män och 2-,!

k\' innor. De \'oro frukten a" tältverk 
"alllhcten i fjol hös t och i d'tras sanit av 
,';"tr-a kristnas sjiila,'innarar!Je te i sta~ 
den och pil landslrygden och voro afltså 
ej tillLilligt inflyttade eller krigsflyk
tingar. En utesluten församlingsmed
lem ;ltertIPI)togs i församlingen. ' 

D;\ det \'ar pittagligt. a tt vi'trf lilla 
kapell icke skulle kunna rymnia ·- alla 
stOrrnötescleltagarnci. siincl e ,-i efter 'pre
dikotilltet, Detta slogs upp pfl den tomt. 
"Olll iillll.t1 \-iintar 'pFl det i1ya kapell, son'! 

http:iillll.t1
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skulle kunna räcka tiJI. åtminstone för 
vanliga söndagarsgudstj~inster. Tältet 
blev alldeles fullsatt. Till och med dop
och natt va rdsgudsjänstc rna måste hål
las där, delvis på grund av att kapellet 
måste tagas i bruk som sovrum åt kvin
Ilorna, som icke jJi'1 långt nilr fingo r\llll 
i det kvinnliga gästrummet, 

Synodens generalsekreterare, ;ild~ten 
Li Chen-teh , hade koml11i t fd\n Loyan l": 

gick c1ärifri'tn 1917 eller 19l8, och har 
sedan troget s tå tt i Missionens tFlllst, 
Vid d:r Sungs väckelsemöten j Loyang 
i fjol och vid han s bibclkul's i l7oocho\v 
I)lev herr P ei fi,irnyad och blev en ande
fylld Herrens tj ä nare, - Dessa tre brö
der predika med ande och kraft. 

Vi hade bett Gud om lugn för krigs
fJyg och andra stömingar och 0 111 ri k 
,';i1 s igllt'l st' ö n !r s torlll iitct. Och Hall 

Missionsstationen Mienchih Ho , då'r presbyteriets verks/å'lIande ut , 
skolt sammantriidde, 

med anledning av äldste- och diakon
invigningen och för att predika under 
stormötet. Få k,ri s tna ha på e tt Sil krist
ligt siitt genomgått de s"i\ras te pröv 
lIingar som äldsten Li, Hans fö rkunn el
se prägla s dä dör a v en ovanl ig tyngd 
och gedigenhet s~lväl som vidsyn, Chi 
Pao-lo, kinesisk ordförande i Honan
presbyteriet, ii ven han en mycket god 
lJredikant ehuru ej av Li' s djup - han 
har tyvärr ej fått någon teologisk ut
bildning - hade också kallats till stor
mötet, Själv är han vald till äldste, och 
vi hoppas, att ha n skall bliva in vigd 
söndagen den J 8 december. 

Pei K eh-ming, som nu blev avskild 
till äldste. iiI' en av v fll'a stabila, trogna 
medarbetare , Han har fått s in utbild
ning vid vårt seminarium i Yuncheng, 
ungefär sa mtidigt med Li CherHeh, av

ga,' o,;s en rofylld ~ tillh(!t och Ilclgcl 
samt en m~iktig och ljuvlig fridens ande 
under hela hög ticlen, Söndagen blev en 
underbart rik dag med dophögtidelI på 
1I1orgonen, iildstc- och diakoninvignin
gelI ,"id fö rsta fö rll1iddagsgudstjäns ten 
o(' h natt"ardsgi'llIg pi'l eftermiddagen. d:l 
mer ii n etthundrasextio nattvardsgäster 
deltogo, och dfl ockSi'l fyrtiosju ny till 
komna hiii sades \'iilkomlla till med lem 
skap i v;ir för samling, Dagen avsluta
des med ett \"ittnesbördsmöte på kväl
len, dl\ m;tnga gripande vittnesbörd av
gåYos. bl. a, a '" de nydöpta, om Guds 
underbara n~ld ti ll fr iil sning fr ån synd , 
sjukdom och fara , 

Gud hal' utfört ett h ii rligt verk i clClI
Ila församling under det nu snart gAng
Ila fll'et, Medlemsantalet har med de 68 
döpta fö rdubbla ts, Försam Iingen );im
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Ilar sedan I vå ras llah-a löllen ti Il en 
evangelist och en bibelkvinrta, den har 
givit mindre bidrag till frivilliga arbe
tare samt underhåller dessutom sedan 
augusti månad (genom tre medlemmars 
extra bidrag) en egen evangelist. "Med
a rbetarna iiro ändå för få", sade en av 
våra mest offervilliga kristna till mig 
för ett par dagar sedan. Vitnande skör
defält möta ' -;11' blick, "art vi äll "illlCla 
oss. 

.AN [ 

Dc ha si na halldarbeten !lIed, somli ga 
sy silla sko';lIlor,. andra sp inna sin baIIl 
pa, anc1ra iHcr spinlla iJomullsgarn. 
Ofta IJii1'a de pii aUll en sin baby. De 
finna det stl intressa ut att få se, hur vi 
ha det i V{lft helll. l allmänhet är de t 
ej av ön~kan att h hi,ira evangelium. de 
komma, utan iör att L't lite omväxling 
i s itt enforllliga liv och sA Hi ett iilll llC 
för samtal cn tic! hamat. 

0111 de [Ja ra kunde liisa I RUJ'lI ellke lt 

De fi:irsta kristna i Pinglu. 

Med cn "amI hii! sning till alla mis
sionens vänner. 

Carl l. Hergquist. 

Sltanhsien dec. 1938. 

Om de bara kunde läsa! 

Ar icke detta en ö llskan, som måste 
uppstå hos dem, vilka ha något intryck 
av den förnedring, den kinesiska kvin
110världen s uckar under. Övertygallde, 
ja, gripande talar en kvinnlig killamis
"ionär ;1 deras vägnar. "0, att de klln
de läsa l Denna önskan" , skriver hon, 
·:fylJer· mitt:h.järta dag.ligen, då jag be
söker dem i deras hem. ömkansvärda 
iiro de till största delen. Sorg och elän 
de är ou tplånligt inskri vet i deras an
sikten . De komlna dag- efter dag till oss. 

foto: J: A.pbcr);. 

Äldste Pei t iII häger på kortet. 

" o re (let ej dii. Da kunde vi ge dem jo
h a nne~cyallgeliet och fö r dem peka på 
de shillcn, vi ansåge liimpliga. Eller vi 
kunde be dell1 läsa 0111 korsfästelsen, så 
att de s jiilva kllnde se. huru s tor Jesu 
kiirlck \'ar. och vad han lidit för dem. 
Vi kunde cia g:l fr5n dörr ti ll dörr och 
sp rid a traktater. :V[cn IlU kllnna dc ej 
Iii sa. l . ika lite t kan deIl unga sjutton
i'lriga hu s trun Iiisa. h011 SOI11 pil s in arm, 
Ilitr sin I>al)\- lIled si'tdall ~t()lth e t .' som 
den 'ildriga. tiirda kvinllall. ~O I1l ,:tultar 
tranI stöt1c1 ra s in s ta\'. De iiro i san
ning okunniga. dessa arllla kvinnor. så 
tyngda av fatti g dom. sii förmörkade i 
sina hj~irtall a ,- yidskl'J!l'lsl' ()ch synd. a t t 
de en klaste evangeliska sa nningarna äro 
ohegripliga för delll. Joh. 3: 16, som vi " 
alla iiro så förtrogna med. iiI' en olöslig 
g~ita för delll. Vi Ul h;llla pii att upprepa 
dc enklaste (""a nge l iska "aJlnlllgarlla: 



10 SINiMS LAND 10 pn. 1939 

! lct finilS Illott en ::,anll e lld . Han iil~
kal' os~, llc h han har s:int ~in Son att 
dö {(ir o ss och genolll ~in död frii!sa oss 
irilll yilra ",,· nekr. Vi iiro alla syndare, 
n,'h \'i kllll;l;! a ldrig Ll förl fl tcl se för 
\·i1ra ';-,"lIder. lItan att yi tro pil Jesus . 

Huru \'ii lsigllat iir det eJ. d;l lju se t 

. \ 

•• 

En lycklig kines, som kan lå·sa. 

, ki lll'r.in i en <1(] ;ln iiirmörka d ,j:d . .lag 
ha r ::,ett. hllru tararnil ~trÖIl1111at ned 
ii~' er f;\radt, ansiktell IM 1ll;l11gcn ;'i1c1er
'ligell kyinlla, da denna fiirsta g;mgcn 
IJl'traktat I)ilclt'n ;1\' dnl kor s Li~te Friil
;;;i ren och i;ht \'l'ta. att <!et just \'ar fö r 
hennc:, ,-,"nc!. han gi)t siH I)(ocl. J ag har 
,ett c.n lIng flicka st il ()ch hetrak ta bil
den <l\' lTla.llIlCII med hurdan på ,il\ rygg , 
och jag hö rde henn(' \'iska: 11in synda
börda liknar hall';, <kli riicke r mig Ö\"lT 

hU\"Lldct. Jag l,iinl1('r i;11 ekn handtryck-

Iling , jag fick a\' en b -inna som hade 
~lhö rt budska pct och minnes henne,; 
bön: O . du m i'tste kOlllm a hem till vår 
1w och · tala om detta för dem. De ha 
aldrig hö rt n?lgot Olll Jes us. Säg, nitr 
du kan komma. 

Fattiga, okunniga ~lro dessa Kinas 
h'innor , men de ha kännande hj~irtan. 

""["Huru Iju\'liga ;tro icke glädjebud
! IJiirarells fotsteg' , niir han kommer över 

hergen för att förkunna frid och franl
hii ra gott IHldskap och förkunna fr ii k 
ning . .. 

Bea 1'1). a \. 

Frik Folke. 

»Var det en kristen?» 

Cl1c1err~itte l s er. so m komma till os;; 
f rilll!(il1a . gi\'a "iel handen . att dc icke 
kristna \'iinta a ,' dc kristna. att kri ste n
dOlllen skall !Jiira frukt i li\et. Vid 11\

;ILst icl eri nra~ \'i kri s tna alltid om att 
\';'11' kri~te llclolll e j f;h yara e llda st bc
kiinncl,;c. Ving;'trdells It.crrc söker frukt 
1>;1 fikonträdet i \·ingårel en. Därom läqc 
yi i ar i nY;l r;;dagen, höglll iis ..;otext. Och 
IllCdllliilllliskor ,e OCkSi't efter om v!'tr 
kri s tendol11 I) iir frllkt. Den sanningen i>e
bÖ\'er hli le \'ande för oss. och e tt par 
IJcr:ittclsc'[' fdn Kina kan kanske I)iclra
g a diirtill. 

En lTii:,sioniir har IJcriittat (' Il liten 
hi.inr.lelse fri'tn en jiirll\· iigsrcsa . Tfiget ha
<le kOllllllit in p;"l en s törre ji·irnv;igss ta 
tion pr\ na tten. ty ti'tgen gingo a ldrig P;'\ 
dagen a\' frl1ktan för flyganfall. Belys
ningcn \'ar den llJinsta möjli g a. och \·ag· 
narna nHO ö\"(~rf ulla av resandc. In i cli 
kupe tr iingde sig' dil en kines isk herre 
med (' n massa resgods. 0111 ha ns saker 
fi ngo plats eller e j IJckYlllradc hono ni 
föga. Han placcralle delll pi'! alldl"a~ 
resgods e ll er pfl andra pa ssage rare, och 
sedan hade han en livlig uppgörelse med 
hiirar('ll. som Imrit in en del ay resgod
set. Innan iJetalnihg-en erlades c1iskute
ra(lc~ priset uncler skrik och syorclomar. 

http:lll'r.in
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' ~i;ih' skulle han oc ksi't ha ]lIar:;, och el ;t 
in'gan a nnan s ittpl a ts tann s, sa tt e han s ig 
lIta n \' ida re i kn;i et p;t en m edpa ssage
rare, Hall yar s to r och tung och medpa s
:;age rare n tröt t nade snart på at t ha ho 
no m i knäe t oc h drog ,; ig cl;irför linda n . 
liimtlande s in sittplats i sticket. Manne n 
mcd de t myckna resgod se t hade all ts;t 
lyL'i,a b llJ ed att skaffa sig en eg e n s itt 
plats p,'t det öYCrtlllla t[tge t , oc h han ha de 
hamllrlt a llde lc:=; iJre(h'id lJ1i ~s i OJl ;i r e l1, 

som sedan !Jeriittat hiinde lsen. 
lXt de n kines iska herm fick se. att hall 

f ittt CI1 ut liil1n ing till ressii lJskap. fr ;tgade 
han d enne 0111 han yar Illi s::;ion;ir, Fr i'tga n 
bes \'a rade~ ja kan dc, och k iIl esen lt t t ryck 
te s in gliidje ii\'(~r att ha fiitt sft dant res
s iiilskap. Han sade :=;ig \'a ra kr iste n och 
m edlem i ('n kri s telI fiirsrllnlin g. Gelllc n
s kape n m e llan dc t\';\ hle\' dock ej S;Ot 
in!1erl ig som dell hon \'ara me ll a n h ';! 
kristlla, :\[i ss ion;iren skulle bcllt-c ha ye 
iat yara i annat ~;i ll ,;ka Jl . D et iir a lltid 
s \,;'trt att " ,Ha till sammans nl cd delJ]. , ' il
k a;; bekiinnelse och liy ej qilmllla (iycr
ens. 

Resan fortsatte emellertid och efter 
n ;'lg ra tinunar sa l\llade kinese,!1 tillhopa 
s itt resgod s oc h s teg a \' t ;lget. - Dft han 
;:.:'iltt , l<l al)Jlil cle l) ;lgon missioniire n p;t 
axeln, D e t \'a r <1\' kliidseln att döma e n 
ob ildad ' gro \'ai'hctare f ri'tn la nde t, som 
,ilie fralll s tiilla en h,'tga , :\1an skulle ej 
kunna t tro , att h a n vi sste n ågot 0 111 kris , 
tendomen e lle r de kri s tlla, lllcn f r i'tga Il , 
SOIH han tr<1llls t ii llde . Ijiid S{l : "VOT d et 
('1/ kristelI)" 

E n annan hilllcle lse torde de t oc kså i 
d e tt a sa mm anhang ,'ara pft si n plats at t 
skildra . 
. :VIyndighete ma behö \'cle e n man för 
en krilvancle och li\'sfarlig uppgift. Det 
1ll ~ls te yaril e n duglig och viii utbilda c1 
person. Hall Ill ;tste yara e ne r g isk , och 
han m ås te yara mod ig. Det kunde gälla 
li\'\~ t för honol11 . Ivran kOI11 att t ~lnka p;'t 
e n lilmplig person, och det Vill' e n kris
ten. J\t1yndigheterna hade f . Ö. ock så 
uppstä llt saso ll1 ett krav, a tt, de t skulle 

LAND 

\'ara en kri s ten, SOIl I skull e et s ig denna 
uppgi f t a nfö rtrodd. 

Orde r ga\' s 0 111 att Illall ~k lllle fö r 
söka komma i förbilldelse med ho no lll 
per tel efon fö r a tt meddel a Ilonom , att 
1l1an l>ehöHle ha ns hj ii lp . Och ~alJltidigt 
gays orde r Olll att en flygmaskin skulle 
~;indas fö r att hiimta hono 111. El] perso n . 
som stod I>red\'id oc h Ilörde, då ('rcle nt 
gan. fr f'lgade: Skall hall redan Iliilllta s? 
Behöyer 111 a ll e j fö rs t nt S\'ilr Olll han 

foto : O. Ileinhoff, 

Grovarbetare från · Iandet. 

{t tagc r sig u[![>gifte n ~ Och behön:r ha n 
ej m n;lgoTl bedinl,eti d ? D e t ],anill gill
la li\'e t. - S \'are t pil dessa invändnin
gar I>l e \ ' helt ko rt : " Han \ '~igrar icke. 
Han iiI' en histen " . 

;;.: 

,Dessa korta ber iittelser ha s;ikerli gen 
n;lgo t att siiga oss. lJ ågot SO Ill hör sa l11
Illan med nyiir:=;ta nka rna 0 111 \'ilden av 
att biira frukt. Mannell i de n för s ta be, 
r iitte1 scn sadr! sjärv, att han y ,l!' kri s 
ten, Illen han s uppfö rande motsa de han s 
hekiinnelse. 0111 mannClt i den and ra be
r;lttelsen bura andra v'ittcnsbörr( att 
han \'a r en kri s te n ; m an kiillde ho n0 111 
som ,;; tdan och !Jehö\'de d ;irfö r cj Ily ~a 

hekan om hans villighe t 'a tt l1ppoffr ~1 
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sig. - Vad säga de, som känna oss, F ånga dagrarna bland jordens. 
som se \.;"! rt hand Iingssä tt? F råga de: skuggor!.4r det en kristen? eller säga de: H an 
är en kristen? - Det riicker ej m ed vår 
egen bekännelse. Det måste vara frukt i Fånga dagrarlla Mand jordens skuggor!" 
handling och Ii\". "En man hade ett fi  Tacka Gud tör ;uarje solglimt klar' 
konträd planterat i sin vingård; och Till att sjunga dystra klagovisor 
han kom och sökte frukt därpå, men kanske sedall löga lir! blir h 'ar. 
fann ingen. D;\ sade han till vi ngårds
mannen : 'Se, nu i tre ;h har jag kom Hälm.{/. icke {Jlol/ dl' mörka trädor. 
mit och sökt frukt pit detta fikonträd , f-!errclI randar iII i li,)el" väd' 
utan 	att finna någon. Hugg bort det. SI' ock på haliS rOSCllröda -INslag
Varför skal I det c1ä rj~il11te Ll utsuga /llu'u kiir/ck. tro/ustl/CI oe" nåd: 
iorden?' Men vi rigårdsmannen svarade 
~)ch sade till honom: 'Herre, låt det stå 
kvar också detta år, för att jag under 
tiden må gräva omkring det och göda Fringa dagrarna {iIalIr! jordens sImg.:':' " r ; 
det; kanhä;\cb ska ll det sil till nästa år Taclw Gud lör varjc so/gli'ml Nar l 

bära frukt. Varom icke. så må du d;'! A'u de blom'nlOr, .1'011/ ~'id vä.!;tu spira. 
hugga bort det'." Luk. J 3:6-9. ingel/ cl1da dli lörliiillat !tor. 

iV!. L. 	 K. K 

REDOVISNINGAR 

för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under dec. 1938. 

Allmänna missionsmedel. 20.11. [Il länk, "Herren liir'cr". gill 
:2000. K. S., Vinslöv. "At Herren" 25:  el:" .... ........ ......... . 
:2001.. S. o. M. S., öste rsund , till :2DJ:2. 	 Syiören. I·:nighct. gm C. T.. 

H. \;Vangs lInderh......... . 200:- "[rRnås .................. . 11)1 ': 
:200:2. O. H. }(. U. F., till M. Lin 20H. Koll. vid ;vlissionsgu(btjänst 

(h~ns llllderh. Ulriksda l 25 :-. i Siifi le 2:}/11 ............. . 
r1:o koll. v. kretsmöte 30:15. :201;',. D:o hiiglJljssan i "J\'CI;, knka 
.\Iörteryd d:o till Judith HlIlt  27/11 ............. " . . . . .. . I· 

<[vists minne 65 :50, till C. :2016. "Herren ..; tionde" l'..; lA l )~ 10IJ :--. 
B lom s underh. Eckerda j\<[fg 20l7. 	 H. T .. !Vfalmö,"del av H e r
~O:-. S . .M. K, Rösa Mfg rens tionde" ........... . Hl :-
ll1i ssionsbidr. 10:-, Eckerda 

~018. 	 "E.n länk" ................ . 1U:-ilHg d:o ~5 :-, Slättåkra e1:0 
2019. 	 Hörle M fg ...... . ......... .
:W:-. Vetianda spa rb. medel 
~020 . C. (f . .. .. ...... .. ....... . lO: -215:1)4 .................. . '130:60 

2021. 	 Torsft" Kyrkl. ?lfig 30: 20()8. 	 .'\. o. A. R, Duvbo, i st. för 
:2022. 	 Vänfor." Syfön:n....... .. .. . ;'jO: - .

blommor till Kam rer A. 'A' 
~023 . 	 B. K., '-ii! torp, till I,:. I.enell..;Hellströms grav, Ljungby .. :3: 

unelerh. . ....... .. .. ..... . ~ti:-:21)1),1. 	 Kinavänner i örviken o. Bur-
ön. gm H. O. . .... .. . .. .. . . 17:50 2026. n. S." Skelldtd ...... .... . . :2;] : 

200:). Req. a v te~tamen te ef ler ;, vI. 2027. Luleå kretsen ............. . 28 ::~ll 

!:', Lenell , Bod,;~, OVilnmyra 770:60 21l28. Etelhems sy fiiren. . ........ . HO: 
:2006. J ~ tt telegram ...... . .... . 13:20 2020. ''Till 111 issioncn" ........... . .l{): 

2(107. Tilliigg till försiiljningcn 2032. Tillägg till försäljningen 1(1:.. . 
Sthlm ................... . 4')' - :ZO:33.Koll. .i EJsbyn 4/12, gm G. N. 60:

200R. Sna r;1s Nr fg ............... . 30:- ~!l84. F l ieksy fÖr1.:n. Siidcrtnllsjön. 
200!). 'I" av koll. vid adventsmötet /\Ifta. bidr. till Run" Häggs 

i Skellefteå stad . .. . ... .... . 200: utresa till Kin;, " ... . ...... . 

2010. 	 Insaml. vid H. \'Vangs besök ZtJ:1'J, Sparböss'"1 Söde rolllsjiin. gill 

16/11 , gm T. n.. H joggböle .. 31:6(; I~. O.. Vicksjöfors ... 
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20:36. 
20:37. 
8038. 
2039. 

2040. 
:W41. 
2042. 
2047. 
2048. 
2049. 
2050. 

:2051. 
2052. 
2053. 
2054. 
2055. 

2056. 
2057. 
20ö8. 

2U60. 
:W62. 
2063. 
2064 . 
2065. 
2 066. 
2067. 

2068. 
2069. 
2070. 
207l. 
2072. 

'2077. 
2078. 
2079. 
2080. 
2081. 
2082. 
2083. 
2084: 
2085. 

2086. 
2087. 

2090. 
2091. 
2092. 

2093. 
2 094. 

]. G. Jfbg . .. ......... . .. . 

R. o. L B ., Sic-hamn, julgåva 
E. S., Rödjenäs ........... . 

E. D., Uppsa la, i sI. fö r blom
mor vid fru Karin Rehnbergs 
bår ..... ......... .... ... . 
H. o. r. ]., Gbg ... . . .. . .. . 
Missions inkomst fr F-s ... . 
S . ]., Örebro .. .. ... ....... . 
K oll. i Yttervik 27/11 ..... . 
M. B., Skellefterl ... . ... .. . . 
Koll. i Gärdsm,nk 29/11 . . . 
D:o i Herg~holmen 80/11 till 
E. Sjöströms llllderh. . ..... . 
"Ett löfte till H e rren" lVledle 
Koll. i Medlc 1/12 . .... . .. . 
A. R.Pitd ....... . . ... . . . 

F. R....... ........... .. . . . 
Koll. ](y rksil len i Piteå 
2/12 ....... .... .......... . 
D :o iVaruträsk 3/12 ... .. . 
D: o i Fahlmark 4/12 . .. ... . . 
"En vän", ti II E. Sjös tröms 
o. M . Lundma rks underh . ... 
Vänn erna A. N. , T. o. C. G., 
S. A., O. 1.., l':. 1.. , E. L.. A. 
L. , M. B., A. B., Skelleftd, en 
liten blomma på Karin Rhen
bergs bå r, Uppsala .. ...... . 
II,S" ..... ...... ..... .... .. . 
"En länk" .... ... ......... . 
"Ledning" .... . . .. . ...... . 
::åsjö Ost~'ygds sy fören.... . 

Syster A ............ .. . . 
H. A., Appelviken ..... . . . . 

L. L., S thlm, i st. för blom
mOr vid Karin Rehnbergs 
bär, Uppsala .... .. ... ..... . 
Holsby Mfg ...... ... .. . .. . 
A. P., Skattungbyn .. . .... . 
"Dalecarlian" ............ . 
S., Björköby ....... . ...... . 
A. S., d :0, blomma till Järn
handelsförest. Rl1dolf Johans 
son, Vetianda, bär ... . . . . . . . 
K o. B. L., Sthlm .... .... . 

R. G ., Sthlm . .. ...... ... . . 
M. B., ... ... . . .. ....... . .. . 

A. o. O. M., " tackoffer" .. .. . 
A . N., M a lmö ........ ... .. . 

G. L., Nkpg, Matt. 3:10 . . .. . 
KyrkJ. sy fö ren., Mi sterhl1lt .. 
Osterhemmet, Hbg, g m ]. G. 
"En gammal vän", Hog, gm 
d :o . ....... .... ....... . . . 
Kinesernas V änne r, Värnamo 
"Herrens tionde", gm J. U ., 
d:o ..................... . 
Västra Hjoggböles Mfg .... . 
Mölnlycke Mfg . ... ... ... .. 
"Måndags syfören. ", gm E. 
A., Nkpg ................ . . 
S. P . W., Hägers tad ...... . 
Mfg i Ulriksdal . . ........ . . 

25:
:50 : 
25: - .. 

10:
30: 

100:
550: 

77:75 

10: 
25 :57 

62 :20 

10 :
31:27 

11:
20: 

7U: 
15:39 

37:

;jO: ·

35:
45:75 
2;): 

100 :
25: 
25:
20:-. 


5: 
150: 
10: 
27:

285 : 

5: 
30: 
10: 

135:
50:
10 :
15:
25:
15:

3: 
100:

200:
10: 
15: 

30:-
10:
50:

2095. 

2096. 

2097. 

2098. 

2099 

2100. 

2103 

2104. 

2105. 


2106. 
2107. 
~108 . 
2100 

2110. 

2111. 


2112. 
2113. 
2114. 
2115. 
2118. 
~110. 

2120. 

2121_ 

2122. 
2123. 

2124. 
2125. 
2126. 

2133. 
2134. 

2135. 

2136. 
2137. 
2138. 
2139. 

2140. 
2141. 

2142. 

2143. 
2144. 
2145. 

2148. 
2150. 
2151. 
2152. 
2153. 
2154. 
2155. 

Mig i Ulriksd<ll . rc,",ciJidr. 
E. W., Rj ö rk öby .. . . ... ... . 
Koll. i <1:0......... .. .. .. .. 
]. P., Rjörkeryd .......... . 
Fam. ]., fl :o ....... . ..... . . 
M. o. J, d:o ....... . .... .. . 

G. o. F ........ ..... ..... . . 

f. A., A lsen .. .. .... . ..... . . 
E. J., Boden. till Joh . Asp
bergs l1nde rh . . ...... ...... . 
P iteå J uniorfören. . .. . . . .. . . 
H. H., Sättr~ gård ........ . 

J. c., Pite;1 . ... .. ... ...... . 
A. o. F N., Vimmerby .... . 
r. K , Kat rineholm, "j ul gåva" 
Syfören. sparb., insaml. till 
C. G. No rdhe rg o. G. Go", 
underh. gm K It, Gtbg ... . 
H. A., O. H.ycl .... ...... .. . . 
"I Jesu namn" ....... . . ... . 
H. H. o. K G..... ....... . 

O. E. N .. Piteå .......... .. . 
Säby Kyrkl. Syfören... .... . 
Hamrängc Kvinnoförcl1 .. 
Hergby ........ .... ..... . 
N. J L till Self riel o. Hann ,l 
Erikssuns l1nclerh. gm E. E., 
E rsnäs ..... .. . .......... . 
Ma uritzbergsg ruppen till 
Dagny Nordgrens d :o .... . . 
A. O., Mölnbo ..... ...... .. 
Koll. , Bl1reå vid Hanna 
Wangs besök . .. . ... ...... . 
Länkmöte i Lund 13/12 .... . 
]. L. L.. Uppsal a .... ..... . . 
Kinakretsen, ivraimö, spa rb . 
medel .. .... ....... ...... . 
K. F.. ...... ............ .. . 

A. o. M . L. , Sthlm, i st. för 
en blomma vid K . A. Ren
qvis ts bär. P iteå ... .. ... ... . 
'13 av ko ll. 27/11 i S :t Orjans 
kyrk a ... ....... . ........ . 
E. D., Uppsala ......... .. . 

M. G., Medalby, " jl11gåva" .. 
Hännaryds Arbetsfören. . .. . 
" Herrens del" g m I. H_, Skel
leftehamn .......... ..... . 
K E., G : la Uppsala ... .... . 
A. ?, Gryc~sbo. "jl1lrosor pil 
Oss,es grav ... . .. .. ...... . 
K K, Björköby, "j l1lhäls
ning" ....... ...... . . .... . 

Från Gäv le, "en liten , julgåva" 
Malmö-länkarnas sparb. 10/12 
Sandens J ung[ru fören., till I. 
Ackzells un derh. . .. . ...... . 
I. B., "en sparbössa" . . . .... . 
Efterskörd till försä ljningen 
D:o ..................... _ 
Borås-Sjöm a rken s K inakrets 
P. L., "Herrens del" ....... . 

A. M., Hemse ............. . 

A. H ., S kövde ............. . 
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,1 - 
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5: 
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100 :- 
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~Fiö. 

~Fi7. 
~1.i)R. 
:!15\)' 
216,). 
:2161. 
216:2. 

21 (i:~. 

:2lil . 

217:2. 
~1.78. 

:2174. 
2t1ö. 
:!li(j. 

Z17i. 
:2178. 
Z179. 
~1R[). 
:2181. 

~18:2. 

:2183 
:21R:J.. 
Z18=>. 
:2186. 

:21R7. 
~18H. 
2Ul\J. 
~HI1 . 

~ H)3 . 
~Uj,.j . 
:2 19,'). 

~H)6. 
~1 \)7. 

~HJN . 
Zl\:J}). 
~~ [)(). 

2~O1. 
~20~ . 
22:l:3. 
~~ : I.J.. 
:!D') . 

~:!O(j 

z2U7. 
l~tlR. 

UinkalU;1 i Chg, till C. G. 
\'ordherg (l. G. G06 unclerh. I:J: ;}:) 
S q.;crst;lds S.vfören. . . .. . ~,'):

I~iineringen, K<!rlskro nil .... . 1;}6: 
"Onämnd, Vet l;lIld ;l" ... ... . H){) :
A. F., Holllliors ... ........ . ii :
M. L., Ghg ...... ... .... . . . 7U:-
Koll. vid mi ssionslllöte i Sill. 

T<iberg ............. .. ... . 

n. o. J\.1. R, Gbg, "tackoffer 

till .Gu d" ................. . 

"I~tt tackoffer till I !enen fiir 

un de rbar hjä lp" ........... . ,:>0:- 
L. iVJ. F., extra hj ii lp vid :hets 

sl ut .................... . . 1.UlU :
G.; ~.,. !\orredsbyn, rescbidr. ~,'): -

H.. H.., L:pp""a l ~l , ell blolll111 i ! p;''t 

'kär~l Karin~ grav . ......... . H1:
[(yrkl. "y för en., Bondstorp .. 10U: 
T. E ., Linköping ... .. . ... . llJO:
H . S ., 1\ lar ies t <id , "j ul bl om
1110r pil fru 'l': llen Perssons 

gr;\v .. .. .... . .. .. ... ... . =>:-
A. n., Skellefte:"l .. .. . ... .. . 1fJ: 
Kinesern<ts ~änncr, Värnamo ;)0:1: 
i\.. N ., i'vl<tl mii ...... ... .... . ;jll: 
H. n . f\ . .1., Bo r . . ......... . 1(I: 

Tenhults krct:;en s KristI. Ung 
c10IllSi. ,') :1: 
A. W., " till mi n f;lstcrs 
minne" .... .... . " ........ ::lU: 
" Eder Facler vet " .......... l.O(}(): 
"Till minne ; I V i\'1o r" . . . ..... ~;):
~'r. R.,Ag~lIln <trYd .... : .. . :, .J.lJ:
.H<tnna hlonHJviSts Jlllnn e 

gm G. S ., St. :MeJlby . .... . ~i :+8 
E. W., Sth lm . . .. . . ....... . 10:
~I~älllnd. V.rig~;; ,d .. ....... . . 10 :

le n s pa rbossil ........... . ;3:Z'[ 
Gi'tvo r vid fru K<irin R e hn
h e rgs begr<tvning gm ]. S., 
l i pp sa l<t . .... ... . . ......... . . 1~:
Alvsjö Kyrkl. . 111 l",ioJ1skreb, 
s)1 a rb. m ede l . ....... ..... . . !l3:
A. I~ ., A lvsjö ...... .... ... . Hl:
J. F. I":" Fela rne .......... . 7: :2ll 

Test;,m e nt ,mede l et ter Ester 

Obcrg. Viin,! c bo ....... .. ... . HIlI:-

O. J., i\'kpg .. .... . . ... .... . ~;):

I .. O., mi n ficksp;lrb. gl11 A. 

I ~. , Sk ellefte;i ... . ........ . . . -J :~i 


iVI. G. O., gm d:o ... ..... . . 1(): 


H. G. .. .. .. .............. . ~ '):-
H fl;;jö Flickgrupp, till Th~Ta 


Lindgrens underh . ......... . 1011 :- 

:''f. o. 1-:. Js, Ocles hög ltO : 

Rn: s ,.;p~rbö~sa. . .. . . '...... . i6:6il 

.\~ flgra vän ner i 'Huskvarna .. tflO:
H. c., Vetl;lI1da . . . . ... .... . 1() :
::. 'vJ., Hidin!!i;bro, ur ..;par b 

Gl1U ~ pengi:lr . .. ... ... .. . . ~ ~):


A. A. , Gi ssel;" , . .. . ....... . liJ: 

A. "J .. B(!d~l1 ... ... . .. . . . .. :. ;');

A. O., )lorder.Ön .' . . . ... ..... . ,')~ :7:') 


~:2J~). 
~~111. 

:2~1l. 

~~12. 
~:21;}. 
2214. 

:2:21:'). 
~Z~1. 
~~2~. 
~~:23. 
:2:2~4. 
ZZ25. 
~~;w. 

~:227, 

Z228. 
:2:22\:J. 
ZZ(30. 

:2:2;}1. 
~~33 

:2Z:H. 
~~;}7. 

:2~;:l 8. · 
:2Z3\:J. 
~:2.:W 

:2:243. 
~:244. 
:2~4 ö. 
2:246. 
Z:2 47. 
~Z4\l. 
~2i)ll. 
2:2;31. 

~ ~:)3 . 

~~ö4. 

~:J UI. 

Z:l:24. 

:D:2,j. 

D. A. Gre bo .............. . lUli :- 
Siidr;l ])is tr . ;IV Sver ig e,; K. 

I;. U. i'v r., I\.i[vlingc, ti li :\br
t in I~erglings llllder ll ..... . . . 

K. Jo'. U. K, Kri~tian;;t;ld. ti ll 

Ida SiJderIJergs d:p ....... . ~i)li: -


Ossb.\' kret~ ilV l{isinge ~dig ,')(1 : - -,


Horotens svföre n. . ..... .. . . ~[I: -

Koll. o. res~hidrilg i I·: benescr 

k"p. . ... ... ....... ...... _ 

C. n. ]. H. . .... .. ...... .. . :1: 

I.. ................ . .')11 : 

1-1. J , Ski)vde ... . . .... .. .. . :')(1:


Efterskörd till fiirsäljningen . ,')1 1: 
I':.' E., Sill lm ....... ... . . .. . lOn: 

G. S., Fiirnil!>r uk .......... . Iii : 

I .. o . .Il. n., Sk-ll; IJlln .. .... . ~(I:


Sunne K(j s tl. L'ligd,"W-r. ,,(1: 

Skede i\Hg ........ . ....... . :,0: 
M. H., J\.llmJa. gill C. Th. E. 1(1 :-.: 

Sko lb ;lrnen i ]l((ltriisk. gill 
A. Q.. Lövånger .... . . . .. . . ,'): 

S. S., Sthlm ...... . 1(1(1: 
";..red tack till Gud [(il' dct 
gångna !l ret fr. M. \'. C-i" . 1.00(1: 
Onämnd ...... . ...... ,');)(1: - 

Sv. .'\Jliansllli;;,;illncl.l, Jk pg, 
till Aug. Bergs ulld e rh ..... . l.()O(l:-
D:o till Hugo Linder,.; d:o .. 1.:')()[I: 
Ekcriäs'sjöns ;\'lfg ... . .... ... :2:; :
T redj edel ;IV bidr ,lg ir?ln vän 
ner i ,t. iör bl ommor viri K. 

A. Renq vi,;\S b ;h . l'itd .... 10li :- . 
Y. A:,; bi belk rets inoIl1 Jkpg,; 

Kris tI. Y ng li ng <tföre n ., till ..'\ke 

H<tglunds lInderh. . ....... ro ~O(l: 

R. (J. R. . S .. .i, s IOrjl. "kin<t- ' 

bÖ~:';~1 Il" .. .. ... . . . . l:~:
T. S., St rängniis ........... . 

D. S .. B li d s be rg .......... . . 

E . O., Lund . "p;-trblllc<le l .. , 1::l :~O 
H. A.. Hiiga n ii s .. . .... . .. , i:7.) 
H. I':., Lindesbcrg ...... . . , 2:7.') 
A. N . ... .. . ........ . ..... . .'): 

1-: . l", :VlaJmö . . . . ... ... . .. . 10: 
T<icks;IIl1111a' hjärtiln. l ~ . o. E. 
A-n, Alings'l ~ ........... . ,')(1 : 

;-"le ller,.;t<t Di str . <IV Sverigcs 
K. F. L :\1. ,' till~l;ilteRing" 
bergs underh . .... ... ..... ,'. 1.00fl:- 
A. VV., Simrish il l11n . ..... : : . .'):-. 
M. L. o. S. H ., Sten s jön, "till 
v;"te äbbcl e Judith ..; minne": 100:
S v. I,är<ire s. :-'-1i s,; ionsfiiren. , 
till Mo rri s Herglings unclerh. 6:1() : 

I(f'"inr HU~18: 11 

Särskilda ändamål. 

A. (). A. Fl .. Duvbo. · till '1. 
Ack zell, ve d " . i T;lii . ..... . . 1U:- 
N[lgra "ko lhar n till biirnh. i 
S inan. 1(1118 . 1< .. Liatorp : .. 1 ;.')11 
lvr . S.. I~( k;;tad. till de nö(U. 
g m d:o . . .. ... .. ............. .. 7: .")\.1 

http:lorder.�n
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~~)811. I,:. H., S thlm, till de hungr. .i: 
:!fl31. lZ. H., Till I-1~ria Pettersson" 

barnh. . ......... .... . . ... . 0:-· 

2043. S., till de nöd\., gill A. J.. 

Köping ................. . j(): 

~ ; 144. S. J.. Örebro, till ev;mg. 
Sehen san-tangs underh. :.';;0: 

:!D40. D :0, till en skolgosses underh. 1011: 
~;)46. D :0, till verks. i Hancheng .. 100:-
:!flö1. ]vL S., Sthlm, till harnh. i 

Sin;tn ................... . 111:
D/3. D. o. C. d A., Sthlm, jlllhiils

ning till lIL,ria PctterssOlb 
barnh. . ................. . 


:.'()74.I:O:. L., Sthlm, till Frida 1)1"\'[ z 

o. !'-'laria Nylin. rör de niidi. . ;~ : I:-

:!0/6. A. A., Gbg, till G. Carl en atl 
anv. efter gottf. .... . ...... . .JU:-, 

~.176. N . G., Duvbo, till barn h. i 
Sin'an ................... . 

:.':)88. Redbergslic),; ~v fiiren.. I iII 
medhjälpa refonden ~tj:J:--

:.' : )H~l. l):o till barnh. i Sin ;'Jl ..... . 1LlU :
:!101 . L. L., till D. ,'I;ordgren , iltt 

anv. efter got tf.. . .. ... .... . 10:
:!1O:.'. G. O. I ~ .. till :'Ibriil I'ette ro

. ';Olb barnh. . .............. . :! i IJ: 
:!l.lö. · A. L., Ostertälje, till dc nöd\. ,j() : 

~i17. E. A., norå, :!,. till d:o ... : .. :!l1: - 
!1:!7. l(in;ikrelsen, l\la lmii, till 

eva ng. Shil os fru en\. iiver
e nsk. . . .......... ... ... .. . :.':'): - . 

:.'1:.'8 . D :0, till den blinda ho" fru 
G. Cilr len ... ....... ....... . 111:-

11.:.'9. N : N., till ~\rariil I'etters,;on ,; 
harnh. . ................. . ...,:- 

:.'1:-3fI. E. o. H. K., julgåva ti ll bib e l
kv. Ho Hsiilngs mei i f:.;hih . . ~ij:-. 

:.'131. De Väntilndes Biin e krets, till 
bibe lkv. KLlos underh. : ... .. . :.'O ~ I:-

:.'l;~~. D. Y., GI;mshal11mar, till 1-1;111
na \'V i,ng, att ilnv. efter gotti. 1.:'): - 

:.!14G. J. L., Rådll1ansii, till de neid\. 
b\;,nd krige ts offer .... .. .. . :!:l: - . 

:.'1-:\.7: f: fterskörd till Ljusglimtens 
iiirs iilil~ing till barnh. i Sin ;1I1 11 :

~1-19 .. \'\ ~. W ., B,-eil. för eva ng. I'- cng 
Chuc n-yueng G. :t; :.'(1:

~J6-L E. o. 11,1. S., "I isterhu lt . till 
lI''\; , riil J'etter"ons IYilrtlh. :.'():-. 

~l6,'). E. I':., Sävsjii, prov. ;, jul 
,;tjiirniln, till jLllg:'ivn till d:o 1:.' : ,';(1 

:.'166. H .. Z., till d:o gm d: o ..... . ;-):- 

:.'168. F. E., S~vsjii, d:o ...... .. . ,30:):
:.'169. E. D. G P. J , :\!krg, ti II G. 

Cil rl en för eVil ng. \Vitng''; I.In
derh. .. . . ................ (; :1:-

:2170. L: . M. F., niidhjäl psmede l ... ,') ~ l() :- 
~H);l. I':. fJ·., Stchitg, till de nöd\. ... . ,): 
~~16. De Ungas syfÖren. för ' Kinil . 

Gbg, · ti ll Lisit Gu,;tnf"son, itrl 
~nv. efter gott f. .... ... ... . . 

:.':!17. Vinii-Kli ntem ål a i\Hg, till 
~lariil Petter.-sun., barnh... :.'~):-

:!~1H. J. V . 1'-., hrilnliors, till dc 
nöd\. 

:.'~1\). S. I; ., till <1:0 ............. ., :
:!n:l . 1'-. r. l~ _ ,M:,; i Cbg Illi""iu!ls

kret,. till C. J. Bergqui:;t iör 
verks. bland ungc män 
Shill1hsicn ................ 101l: -· · 

:.':.':):.' . S. S., Sthlnl, till i\1. Ringb erg 
i1tt ilnv. efter gottf. ,')(1 :- 

:!~8:). S. r .. ··'ett löfte", till harnh. i 
Sinall .................... .;:-... 

:.':!:)G. I~. K .. Cr;tnrne. till I. i"" 
Gu,;tilisson, [shill. i1tt "n\'. 
efter gntti. ... .... ..... J..'}:-.. 

:.':.'-IR. . \. (l. A. 13., ])u vb", till I. 
.\ckze ll lill \·erks . i T;di .. , 111: --.. 

]'r. ~2.:j~H :~J:-) 

Allmänna missionsmedel 79,098: TT 
Sä,.skilda ändamål 2.529:95 

Sca under dec . mån, 7938 Kr. 2I,628:Öis. 

..1!"d 'i.·O r 111 t lac/,. till VI/r/e g ;,.'a r(' .' 

"1 .ov ;ld V;lre Herre n evinnerligen' ;\nl\~ " . 
Amen. " I 's. S!) :,,):3 . 

Redovisni~g för " influtna gåvor till Missioils
hamn et i Duvbo. Okt.-Dec. 1938. 

l-: ontuJ/t<,l'. 

H. H. , f";:ilrbkroni~ . . ) :-. :-'1. P .. KU l1ll :l , 
10:-. 1'-. P .. njö rklill ge, till jlllgnlll. 10: 
E. O., Ifu"kvarnil. ii:Ti. I':. L .. Nrallll i'J. 
tlJD:-. K. S. , Vii.,iö, lU:-. ]. o. A. i\:L, rön
köping, ,')0:-. HClIlIllcl'.' bö."a, 31 :- . r( .'\ ... 
.\1ockcby,' lfl:-. T. O., Du vbo. 10:- . H. rl .. 
:-lalmö , 3:87. H. I ... Stoekho l1J1, till iullllat. 
Ulf) :-. ]. (l. r. i\., Du vbo, :!1I :-. ' I~~. T. 
StockholIII. :!''):-. E. r, Sala . 111:- . O. fl .. 
1)L1vbo, 10:-. K. lL Upp,;; t!iI. 1(1:-. O. ~I .. 
Stockho!ln, 1[l:-. H. I,., \'et lilncla , till jul 
hordet, :!:j: - . r. \V., Stockh o lm , ,i:- . H . 1-1 .. 
B!äoninge, ~D:-. Predik()er~~ittninp: i Sp tlng; 1, 
l .) :-'. f lCllllllcts h iiss~,. fill :-. 

1/1. /l.ul/./ ro. 

"Delfin e n " , Göteborg. medicin. H .. Skiirs
b ~)cla , iulo ,; t. I·:. l ~d~ln e , wti r uktcr. V. P .. 
Sorrki;ping, NYil PSit!lllhoke n. Viinner ; 
I ·~jiirker:vdskret sen . julo,t. . l ; ng([om,;törcnill 
gen, ()s terkorsbc rg a, julos!'. C .. Häcksc(l;,. 
jll!o:;t. M. O., Stocksund, kon"~rver. R.. HUII 
nilryd, jlllost. I~. K., Drottningholm. god,,;, 
ker tdl Julbordet. A. J, Vänior,;, kakor 0(:. 

tårtor. \'. }-I., Dj urshol m, godsa ker. till jul 
bordet. K. W., Lidingö, t;'trta. S. S. , Stock
holm, tårta .. 

lltlcJ 'i.'(/Yln t (. u c/;" til! ',Il/rie ai,'((re. 
"Det tir gott iltt i still h~t h';,ppas ptl hjäll " 

irån Herren ". J\:lilg. 3::!ö. 

/iu ,fZlIs t o c h / }ugus/a Her.r:.' , 
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P re numerationsanmälan. 


.11 i.iSiollstidllingclI ,')'inillls tal/d. hö r
jar år 1939 sin 44 ihgil ng. 

Aven ' ue tta Ilya iII' vill dr t idning 
va ra ett språkrör både betriiffande det 
direkta l11issionsarbetet på vårt fä lt i 
Kina sil\.· ;i! SOlll fö r hemarbetet . En 
s tor fö r'mån ii r det fiir vår mission a t t 
på detta sätt f il v it t lla O lll "Guds väl 
d iga gärni nga r". 

Vår önskan och v<tr bön iiI', att detta 
budskap f inge g[t ut till ~i nnu stör re 
skaror än nu är fall et. Vad SO I11 nu , mitt 
i nöden, ske r i Ki na ;~ r något som alla 
J11 issionsi n tresserade behövde veta för 
att få nytt mod. Arhete och offe r fö r 
Kinamiss ionen är icke ho rtkasta t i den
Ila t id. Nu stil hjilrtedörrarna öppna 
för evange lium . Nu \'ii nder det kinesis
l<a folket i s tort si na bl ickar mot kris
tendomen för att finna frid i en f rid
lös värld, Hjii!p oss at t sprida känne
dom härom genom att skaffa prenume
ranter på vår t idning. 

.\1' efter rlr ko mma vi med denna 
hön ; tröttna ej på oss . Tag det SOm nå 
got Gud v ill a tt ni ska ll utföra, en del 
av hans ve rk , som han vä nta r, att hans 
egna s kol a göra. Herrens ärende bråd
skar. M å vi ej svika i den tjänst som 
bli v it vå r. A llt detta arbete är av sam 
ma vä rde, Herren själv helgar det. 

Kanske, att det i e r närhet gå r nå 
gon som längtar efter att få höra just 
om m issionsarbetet i Kina i dag. Tala 
om vår tidning och vad den har att ta la 
om, och vi nn kanske en ny prenume
ra nt. 

Vi tacka av varmt hjä rta al la våra 
vänner, som så troget hjälpt oss under 
år, som gå tt , med att samla prenume

ranter. Gud vii/signe er kär leksgärning . 
~il e n :iven i [Il' behöva vi e r , ja, ännu 
mera. p rl grund av konflikten v id tryc
kerierna i å r bli tryck ningskos tn aderna 
högre, men vi vi lj a icke höja pren.-priset 
detta nya å r . De t blir en förlus t för oss , 
men kunna vi fft ett större antal p renu
meranter, kan dock denna nedbringas , 
Varmt tack för a tt ni vi ll hjä lpa os s 
hil ri . 

M'':ssionstidningen Sinims Land ut
kommer även uncle r 1939 med 20 num 
mer. Prenumerationspri se t ä r: helt år 
kr. 2 :25 , tre kvartal kr . 1 ?5, halvår kr. 
l :25, ett kvartal kr. °:90. Till utlandet 
kostar tidningen kr. 2?5 per år. 

P renumerat ion kan ske både p it 
postkontoren och på Svenska Miss io 
nens i Kina exp., Drottninggatan 55 , 
Stockholm. Vid prenumeration på post
kontoren måste hela namnet: "Missions
tidningen Sinims Land" a ngi vas. En
I igt nuvarande bestämmelse för postbe
fordringsavgifterblir det emelle rtid 
fördelaktigare för Missionen om prenu
meration verkställes fl vår exp., varför 
v i äro mycket tacksamma om så sker, 
Tidningen sändes i så fall som utgivare
korsband till de o lika prenumeranterna. 

När 5 ex. eller därutöver rekvireras 
frän expo erhå lles va rt 6 :te ex. g rat is. 

Prenumeran tsamiare, som verkställa 
prenumeration å postkontor, erhålla, om 
postens kvitton insändas till exp., kr. 
2 :25 för var t 6 :te ex., m en få då inga 
friexemplar. 

Provexemplar 
expedi tionen. 
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Trettondedagens möte i Stockholm. 
Vår mission firade även i år sin mis

sionshögtid i samband med sparbösse
tömning i Betesclakyrkan trettondeda
gens f. m. 

Pastor J. Arwin inledde Il)ötet genom 
att läsa dagens evangelietext i Matt. 
2: 1-2, berättelsen om de vise män
nens färd till Betlehem och om Betle
hemsstjärnan, samt ledde i bön. 

Doktor Karl F1-ies talade därefter. Vi 
ha just lyssnat ti II denna dags evange
lium och i tankarna följt de vise m~ln
nen från österns länder på deras långa 
färd till Betlehem, dit de vägleddes av 
den underbara stjärnan, yttrade tala
ren. Det är oss alla bekant, att denna 
berättelse kanske mer än andra bibelns 
berättelser blivit föremål för tvivel, ja 
hån. Det kan då vara av intresse att 
erfara, hurusom i en till julen utkom
men bok en tysk astronom med stor 
omsorg och mycken lärdom ställt frå
gan om Betlehemsstjärnan under ny be
lysning. Ett av de drag i berättelsen, 
som väckt mångas undran och tvivel, 
är att stjärna n tycktes tidvi s försvinna 
eller i varje fall röra sig p~ ett sätt 
som föga stämmer överens med stjär
nors va nl iga gång. Denne författare på

visar, att det emellanåt inträffar, att 
planeterna Saturnus och Jupiter så när
ma sig varandra, att de te sig som en 
enda stjärna med ett sken dubbelt så 
starkt som var för sig. Han anför ett 
märkligt kilskriftdokumem från Baby
lon, va rur framgår, att en sådan före
ning av utomordentlig styrka förekom
mit vid den tid, då man tror att Kristi 
födelse ägt rum. 

Vi stå här inför ett av de alltmer tal
rika fallen av bekräftelse på ,-issa bib
li ska utsagor, som under längre eller 
kortare tid förvisats till myternas om
råde. 

Vår tro behöver icke dessa stöd. Den 
vilar på vår egen personliga erfarenhet 
av vem Kristus är och vad han förmår. 

Jag är övertygad om att många, kan
ske de flesta av eder, som kommit hit 
idag, fått göra en sådan upplevelse av 
Kristi makt att frälsa och bevara. Och 
skulle här vara någon, som ännu icke 
gjort den erfarenheten, ville jag inner
ligt mana en sådan att följa de vise 
mänllens exempel att lämna allt för 
att uppsöka Herren Jesus och böja sig 
inför honom i tillbedjan och hängivelse. 

Vi kunna emellertid hämta styrka för 
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vår tro ;iven genom vad vi höra om 
andras erfarenheter. För några dagar 
sedan fick jag ett cirkulärbrev, som 
handlar bl. a. om den av många bland 
oss kände kinesiske förkunnaren An
drew Gih, vars möten här i kyrkan för 
jämt två år sedan satt · djupa ~pår i 
mångas liv. (Detta brcv är infört i 
sammandrag i denna tidning.) 

Nu några ord om våra egna missio
närer. Alltjiimt kunna vi med stor tack 
samhet konstatera, att trots talrika 
bombardemang av åtskilliga missions
statio'ner ingen av de våra dödats eller 
ens sårats. Två: fru Linder och Erik 
Malm ha angripits av sjukdom, mcn 
annars är, så vitt vi veta, allt väl. 
Hunger efter evangelium rapporteras 
från alla håll, och ganska många dop 
ha ägt rum. Ja, på några platser ha 
t. 	 o. m. "stormöten" kunnat hållas. 

Vad betr;iffar hemlandet kunna vi 
med innerlig tacksamhet till Gud och 
människor meddela, att de influtna gå
vorna täckt alla behov till det gångna 
årets slut, och vi ha kunnat sända ut 
pengar till Kina för första kvartalet av 
innevarande år. 

Till vår stora glädje känna sig fa
miljen Aspberg och fröken Runa Hägg 
ha frimodighet att om ett par veckor 
anträda färden till Kina. Att de be
höva stödet av våra förböner säger sig 
självt. Vi få icke unqerlåta att lära av 
de vise männen, vilka icke blott skänk
te den nyfödde Konungen sin hyllning, 
utan iiven sina offergåvor. 

Efter en sång talade Missionäf 10
hannes Aspberg över orden j Jes. 2: 

2-5. I sammandrag lydde hans anfö
rande: Kommen,låtom oss vandra i 
I-:lerrel)~. lj us . Trettondedagens. budskap 
är i alla tider ett budskap om ljus från 
Gud till dem som vilja följa ljuset och 
gå hans väg. Jesus sade: Jag är värl 
dens ljus. De som följa honom skola ej 
vand·r3- i mörker utan i Guds ljus. När 
l-lrofetcn Jesaja fick den syn som omta
las i vår text, förstå vi att det var en 
stor Guds nåd . Han behövde den, där 
han stod bland Guds egendomsfolk och 

såg deras avfall från Gud och hur de 
valde att gå sina egna vägar och vände 
sig till avgudarna. Han talar om hur de 
började tillbedja främmande gudar, 
sina egna händers verk. Profeten be 
hövde denna syn för att kunna stå och 
förkunna Herrens ord och för att kunna 
vara uthå llig. Det var en underbar 
framtidssyn. Det egna folket går avvä
gar, och här får han se, att de ord 
han skall förkunna, skulle gå ut så att 
alla hednafolk skulle strömma upp till 
Herrens hus och taga emot ordet. Gud 
vilJe visa profeten vad han kunde göra, 
då hans ord fi ck gå ut. Det var denna 
syn och tron på Gud. som gjorde att 
Jesaja kunde hålla ut bland det hednis
ka folket. 

Har denna syn något att säga oss? 
Ja! Vi befinna oss i samma situation. 
n.'1issionens folk, framtidens folk. Det 
är alltså vi, SOm tro på Gud och fått 
kallelse till l11issionsarbetet, yi ha fått 
denna nåd framför andra kristna. Gud 
har betrott oss och vi få vandra i ljuset. 
Guds rike skall till s lut segra. Han har 
segrat och han skall segra. En dag skall 
det framgå i härlighet. Men det är nöd
vändigt, att vi leva oss in i den tanken 
för att kunna gå hans viljas väg. Just 
nu behöva vi framtidssynen, att Guds 
rike skall segra, att det skall bli frid 
på jorden. Det ordet verkar under! igt, 
när världen rustar sig ti II tänderna för 
att hävda sin rätt, men synen är sann 
och verklig. I)et gäller, att vi hå lla 
fast vid den och fortsätta det verk, som 
ligger framför och som Gud givit oss. 

Gud uppfyller sina löften. Mitt un
der kriget i Kina går Guds rike fram. 
Det är hunger och törst efter evange
lium, och alla missionärerna vittna om 
att de äro överlupna av arbete. Tänk 
på alla dessa flyktingskaror, SOm nu 
draga västerut. Enligt en uppgift be 
finna sig 285.000 kristna bland dem . 
Tänk, vad det innebär. Må vi hedja, 
att de få nåd att frimodigt vittna om 
Jesus Kristus, vad han är och vad han 
gjort för dem . 

Vi leva i en tid d1 det ser mörkt ut , 
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·då behöva vi denna syn. Det är Jesus, 
som kallat oss och han står bakom oss. 
Frimodighet och ståndaktighet är vad 
'vi behöva, och det få vi genom synen. 
Gud g rlr fram genom dom och nåd. Det 
~ir stor nåd, att vi få gå ditut igen, och 
vi äro vissa att Gud leder. Ni bör kän
na som en uppgi f t att stödja oss och de 
våra därute med edra förböner. Må 

Gud i allt stödja och leda. 
Under en sång .uppsamlades så spar

bössorna och upptogs ett missionsoffer. 
Den sammanlagda summan blev 804 :
1< r. , för vilket vi tacka Gud och hans 
skaffare. 

Missionär August Berg avslutade 
mötet. Detta anförande införes som 
särskild artikel i niista nummer ", v vår 
tidning. 

Det är gott att vid början av ett nytt 
år få samlas i Herrens hus och tacka 
för underbar hjälp under år som gått. 
Men det är också gott att i en syn få 
se, hur det , som vi alla hoppas och tro, 
en gång skall förverki igas. 

H. B. 

Bönemötena. 

Vi bedja att få påminna om och in
bjuda till bönemötena, som i Stockholm 
hållas för Svenska Missionen i Kina: 
Varje tisdag kl. 7 e. 1n. i Betesdakyrkan, 
Floragatan ·8, samt varje fredag kl . 2 

~. m. på S. NI. K:s expedition, Drott
ninggatan SS. 

I samband härmed ville vi erinra om 
vikten av förbön, enskild såv'ål som ge
mensam. Utgjute Herren över oss alla 
nåds och böns ande' 

Senaste nytt från missionärerna. 

Förutom de brev, som införts i detta 
nummer av vår tidning, ha vi nu fått 
ett brev frftn fröken Ida Söderberg, da
t erat elen 28 dec., vilket vi ämna införa 
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i nästa nummer. Ä ven det sistnämnda 
brevet innehåller meddelande om att 
missionärerna voro någorlunda friska 
och läget ungefär såsom förut. 

Må vi, då vi bedja på missionärerna 
i Kina, även i bön komma ihåg familjen 
Aspberg och fröken Runa Hägg, som 
den 21 dennes avreste från Stockholm 
och alltså nu äro på väg ditut . 

Ny upplaga av "bönelistorna". 

En ny upplaga av "Ämnen för bön 
med t acks~ige lse, upp lysninga,' om Sven
ska Missionen i Kina till vägledning i 
förbön", de så kallade bönelistorna, har 
utkommit, och de sändas gratis om be
gäran härom insiindes till Svenska 
Missionens i Kina Exp., Drottningga
tan 55 , Stockholm. 

Ti Ilägg och ändri ngar ti II uppgi fterna 
i dessa böneli s tor komma att införas i 
denna vår tidning, och vi få redan nu 
göra ett tillägg . Då bönelistan utarbe
tades, var ej förlovningen mellan mis
sionär Haglund och fröken Frances 
Bartiett tillkä nnagiven, och fröken 
Bartietts namn infördes därför ej. Hon 
har t. v. sitt arbete i Pucheng, S hensi, 
och hennes namn skulle alltså: stå bland 
torsdagens böneämnen ti IJ sammans med 
missionärsparet Hugo och Marie Lin
der samt missionär Arvid Hjärtberg. 

Arbetet är icke fåfängt. 
Utdrag ur privatbrev från missionär 

Carl F. Blont, skrivet i Yuncheng elen 
S dec. 1938. 

Hjärtligt tack för brev vi fått. Även 
om de voro ga mla , S il fyllde de ändå 
ll1ckorna. så att vi nu bättre förstå ställ , 
ningen därhemma. Vi tacka med Er 
Gud, som avvärj t krigsfa ran i Europa. 
Ännu ha vi ej sett gaskrig i verklig
heten här, fastän det gått rykten om det , 
men alla de andra förskräckligheterna 
iiro j u i dagl igt bruk, särski I t höra vi 
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flygmaskinerna surra dagen i ~i.nda un
der vissa perioder. Dock ha vi ej själva 
va rit utsatta för luftkrig sedan an
greppen före intagandet. De få det på 
andra sidan floden istä llet, och "år 
ståmliga bön iir, att de mat te både 'skyd
clas undan faran och uppehållas under 
skräcken. 

Fran Hugo Linder. Ingeborg Ack
zell, fröken Bartiett och Thyra Lind
gren fi ngo vi brev den 5-6/r I, f rån 
Ida Söderberg, Astrid Lövgren och 
Carl Gustaf Nordberg av den I2

q/II, från Gerda Carle n av den 13/rr, 
Elsie Bergquist av den I8/I1 och från 
Ake Haglund och Gösta Goes av den 
I4/r 1. Selfrid Eriksson var här på be
sök den 25 ;te och Estrid Sjöström den 
20 ;de ti II den 25 :te, varjämte vi fått 
brev från dem den 26 :te. I dag vänta 
vi ånyo Selfr id E . hit med några tlter
vändande flyktingar, som skola fort
sätta mot norr med järnväg. Som du 
ser ha vi på sistone kunnat upprätt
hålla förbindelsen jämförelsevis väl, 
och jag nämner dessa data, i händelse 
brev från dem ej kommit Er tillhanda. 
Allt stod vä l till, då de skrevo, och de 
voro i verksamhet var på sitt sätt, fast
:in de ju väntade svårare tider på andra 
sidan floden. Herren vak e över dem 
s{lsom över oss I 

Arbetet på stationerna här i provin
sen har kunnat pftgå ostört i samma for
mer som hitintills. Ake Haglund skri
ver, att evangelisterna hade kunnat be
söka de troende i byarna norr om ber
get. På sta tionen hade de ej så mycket 
iolk, men det kändes mycket öppet för 
andlig påverkan överallt. Estrid säger, 
att de ännu ha många kvinnor och även 
en del män kvar på stationen, som de ci
vila myndigheterna nu äro ivriga att få 
tillbaka till hemmen. Kvinnorna äro ju 
rädda att flytta hem, men förr eJJer se
nare måste de väl, och det lovas dem 
skydd. Huruv ida det kan g'öras effek
tivt är ju ovisst. Selfrid Eriksson, som 
just nyss kommit, säger, att tältpredi
kanterna, vi lka arbetat utan tält och i 
st:illet lånat lågenheter ute i byarne, nu 

skola komma tillbaka till staden. Det 
börjar bli för kallt att samla folk, om 
man ej kan hålla sig med spis. och 
bränsle ~ir det så ont mu, att man ej kan 
göra det nu. 

Öve rallt är det synnerligen stor mot
tagl ighet och många bekänna sig tro på 
Frälsa ren. Missionär Trickey, som 
efterträdde mi ss ionär Trudinger 
Hungtung, då denne mecl si n fru reste 
hem på semester, säger detsamma om 
erfarenheterna på deras stationer i norr. 

Här hos oss har clet avfolkats med 
ungefår ett femtiotal var tionde dag, 
då vi avge rapport. Emellertid ha all
tid under tiden några från bya rna kom
mit in, vilka bo hos oss, medan de nöd
torftigt ställa i ordning s ina hem. 

För några dagar sedan hade \'i besök 
av kommenderande generalen här med 
en del officerare. Jag tog dem runt 
överallt, så att de fingo se både arbetet 
och omri'tdet, och de voro Sfl tillfreds
stä llda med allt och synnerligen artiga. 
Generalen gav femton säckar mjöl till 
behövande flyktingar, vilket vi delat ut 
redan, 

Skolornas avslutning iir satt till den 
17 :de dennes, och ferierna pågå till den 
4:de februari, dels för att ge lärarne 
ersättning för den förlorade sommar
vilan, dels för att spara på bränsle och 
lyse i dessa tider av brist pa kol och 
fotogen. Detta är vår plan, men om och 
i vad mån vi kunna fullfölja den, heror 
på vad Gud tillåter av begränsningar i 
våra arbetsmöj Iigheter. 

Det ä r en stor glädje att se hur 
många av de hemvända flyktingarne, 
som komma till gudstjänsten på sönda
garne. Det är ju till större delen kvin
nor , och i ,'söndags fyllde de fyra femte
delar av kapellet. Uppmärl<samma och 
sti ll a sutto de och vo ro märhärdigt 
snyggt klädda , vilket visar att de ej 
längre höra till den fattigaste klassen. 
Många äro läskunniga, emedan de gått 
i skola, och andra ha lärt sig deu fone
tiska skriften och kunna så följa med 
vid läsning i bibeln och vid sången. Vi 
få kanske snart hålla särskild guds
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tjänst med männen, och låta kvinnorna 
själva rå om kapellet. 

Varma hälsningar från oss alla. 

Herren är vår starkhet. 
Fröken Astrid Hålwnsson skriver i 

ett brev av den 29 okt. 1938. 
"Se, på mina händer har jag upp

tecknat dig; dina murar stå a lltid in
för mina ögon." Jes. 49: 16. 

Tänk, att det åter är tid att sända 
julhälsning I Ni kära tillönskas så in
nerligt en rikt välsignad julhögtid och 
ett gott nytt år. Med oss ä r Herren. 

Då jag tänker på, huru underbart 
nära Jesus är .oss alla, och huru han 
själv häller oss i handen och leder oss 
genom de smala passen, 6, då måste 
jag jubla av lycka. Ja, vilken underuar 
Gud vi ha I Det är saligt fä vara Guds 
barn. Jesus sade till mig i början av 
1933: "Såsom en brudgum förser för 
sin brud, så vil l Herren förse för dig". 
Just detta har jag upplevat så påtag
ligt denna svåra tid, som på många 
sätt har varit särski lt påfrestande. Han 
själv har givit en ,;ådan underbar frid 
och stillhet i hjärtat, dä nöden varit 
störst . . " Min frid g iver jag eder", 
har ju Jesus sagt, och det gäller även 
vid stormning av städer, bombkastning 
och sprängskjutning mitt för missions
stationen. Ja, Herren har själv varit 
med, då bomberna kastats på missionens 
område. Huru vi prisa honom för be
varande nåd! 

Ack, vilka sto ra skador vi fått! Det 
är ständiga reparationer. Det som ej 
rasade genast föll under regnet. Rik
tiga jobsdagar var det för tan t Gerda, 
ty iin kom en och rapporterade att en 
mur fallit än kom en annan med något 
annat svårt. Ja, så rasade vår egen mur. 
Där bodde vi utan s tadsmur och utan 
egen mur. Vi sku lle få se, att Herren 
bevarade iindå. Åtta nätter höllo vi 
vakt. Två kvinnor sutto till kl. II, se
dan satt jag till kl. 6-1/27 och hade 
ombyte kl. 3, då portvakten avlöste 
evangelisten. Från kl. I l till 3 sutto 
evangelisterna hos mig. Våra tre evan

gelister turades om. Visst var det spän 
nande nätter men samtidigt kände jag 
mig lugn, ty vi voro helt kastade på 
Herrens barmhä rtighet. (Se bibelsprå
ket i bör jan av brevet.) 

Den 7 :de natten kommo två män. Vi 
hörde, att det yar ' någon i gränden och 
gingo många gånger och tittade. Till 
slut kom en opie rökare och hans bror 
fram och sade, att dc ville träffa evan
geli'.sten. Naturligtvis trodde vi alla, 
att de kommo för att stjäla, om det 
fanns någon möjlighet. Nästa natt var 
orolig . Det var folk i gränden. Jag 
stod ibland med lyktan i ena handen 
och ringklockan i and ra. Portvak ten var 
förtvivlad och ville att jag sku lle vara 
utan lykta, ty han fruktade, att de skul le 
slå mig med en sten i huvudet. Vi vå
gade ej gå utanför vårt område, förrän 
tant Gerda kom. Då sågo vi, att de 

. burit stockar och lagt utanför vår del
vis uppförda mur . Tjuvgods fingo de 
naturligtvis ej sälja till oss, ;lven om de 
bu ri t hi t det om natten. Det var tack
sägelse, då muren var uppförd, men så 
återstod en husvägg. De dagarna var 
det många soldater i staden. De hade 
kommit frftn Honan för att taga över 
vi rket, som användes vid stadens be
fästning, till Honan. Vid lagningen var 
det åter möjligt för folk att tränga sig 
in. En kväll försökte de redan kl. 9 att 
tränga sig in genom at t slå omkllll nå
got av det vi barrikaderat väggen med. 
Men då de förstodo, att vi sutto och 
vaktade, blev det ej mera. Till denna 
dag har Herren bevarat oss från plund
ring. Nåd utöver nåd. 

Vi kunna ej alls vara ute i distriktet. 
Bibelkvinnorna och evangeli sterna fara 
ut över söndagarna turvis. Det är ej 
lätt i dessa tider, då folk leva i s tändig 
fruktan. Grottan borta v id kapellet är 
förstörd. Troligen föll en bomb där, 
men först vid regnet rasade den. Grot
tan här har förstärkts med grovt virke 
oeh murad ingång. Vi ha fönsterluckor 
för att skydda de återstående fönster
glasen . Det är sex flaggor på missio
nens områden. T vå utspända och fyra 
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på flaggstänger. Härligt har det varit 
att vi sluppit flygvisiter nu i två måna
der. Herren är vår sta rkhet. 

Herren sviker ej. 
Utdrag ur ett privatbrev från fru 

Gerda Carten av den 30/10 1938. 
"Jag skall slå upp mitt läger till värn 

för mi tt hus mot h;irar som komma och 
gå." 

Det ordet har gått i uppfyllelse för 
oss i Juicheng. Om Herren inte haft 
sin skyddsvakt omkring oss, hade vi 
varit ett rov för fienden för längesedan. 
Dagligen få vi i tro gripa om Herrens 
löften och Herren sviker ej. Det är ej 
lätt se det ena efter det and ra rasa och 
ändock tacka Herren. Mer än en gång 
har jag stått tigande inför det men i 
mitt hjärta har det ropat: Herre, nu 
måste du gripa in och hjälpa , ty jag 
förmår ej. Ny kraft har Herren också 
giv it för varje ny dag. Ibland vill både 
mod och kraft svikta, men då styrker 
Herren och framåt går det. Snart få vi 
avlägga arbetsbördan och fall a ned i 
tillbedjan för Guds Lamm. 

Krig är ett syndastraff. Nog ä r Je
su ankomst nära, men kärleken synes 
kallna hos många, ja, det har ju Jesus 
förutsagt. Den 31/10. Dopklass pågår 
för närvarande, och det är en glädje 
att få undervisa dem, som kommit i 
hopp om att bl i döpta. Vi kunde ej ha 
något stormöte i "åras, ty då vågade 
varken kvinnor eller män sig in till 
staden. Stormötet skall, om Gud vill, 
börja den 4 nov. Vi äro avskurna från 
de andra stat ionerna, så det h lir bara 
våra egna evangelister som bli talare. 
Ingen pastor kan komma. 

Idag har det varit str id nedanför 
berget, 40 Ii härifrån. Hoppas det inte 
kommer hit igen, ty då blir mötet in
ställt. Jag hoppas vi skola få reparerat 
yttervägarna innan trupperna komma 
hit igen. Sedan de voro här sist ha vi 
haft 2 bröllop och en begravn ing . F. d. 
äldste Lohs son gifte sig med en tro
ende ung änka. Det andra bröllopet var 
mellan bibe lkvinnan Kouhs fosterdott er 

"Meng-en", till vilken underhåll flera 
gånger insänts, och en ämbetsman. Han 
;ir döpt och I)ekänner sig vara en kri s
ten. Hoppas Meng-en få r vara honom 
till and lig hjälp. För i>ii>elkvinnan Kouh 
blev ju ansvarsbördan avlyftad. Det 
är ej lätt för dem, som ha unga flickor, 
ty de äro i ständig fara denna tid. På 
hennes bröllopsdag dånade kanonerna 
ej långt borta, men Herren bevarade 
oss från fara . 

Underbart nog taga japanerna ofta 
hänsvn till de kristna hemmen och lå ta 
dem - vara ofredade. De flesta kristna 
ha klistrat upp traktater på sina dörrar 
och väggar, och eftersom alla japaner 
kunna läsa, låta de deras hem vara ; 
fred då de se Guds ord . Det händer ju , 
att hedningar också på detta sätt föra 
en falsk bekännelse . Då en av våra 
bibelkvinnor var ute på besök i norra 
förstaden, såg hon på två portar skr i
vet "Jag tror på Gud". Det var hed
niska hem, men portarna hade lämnats 
oskadade. 

Mycket röveri förekommer i staden , 
då det ingen styrel,se finnes. Från de 
genom bombardemang raserade husen 
stjäles virket och sä lj es till bränsle. 
Bord, bänkar, husgeråd stjäles och säl
jes mestadels av opierökare. Då vi köpa 
ved, veta v i inte hur mycket av det som 
ä r stulet. De försäkra, att det iir deras 
eget, men sanningen betvi\'las i manga 
fall. Kol är omöjligt att få. Jag köpte 
ett par bördor för en vecka sedan och 
fick betala I dollar för 30 kin. skål
pund, och det ansågs mycket. Riktig 
kol ha andra här i staden betalt med l 

doll. per 24 kin. skålpund. Hur det skall 
gå i v inter med eldningen i rummen är 
ett bekymmer. Vi få väl frysa. Allt är 
ohyggligt dyrt. Socker kostar 75 ;1 80 
cent per kin. skålpund och måste kö
pas på andra s idan floelen i Lingpao. 
Fotogen finns ej, i går sade någon att 
den kostar l dolla'r per kin. skålpund. 
Vi använda oss av små oljelampor med 
ljusvekar. Vid sflclana skriva, läsa och 
arbeta vi. Det anstränger ögonen, men 
kan ej undvikas. Vi ha ännu litet foto
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gen, men spara den till Ivktorna, som 
behövs ibland, då vi gå ~t i mörkret, 
och för dem som skall leda gudstjäns
ten på kvällen. 

Tack för förbön som ej tröttnat. Em
manuel! 

Bethel::Missionens arbete i nu:: 
tida Kina. 

Utdrag ur cirkulärbrev. 
För någ ra veckor sedan skulle en 

kinesisk kristen resa från Hongkong. 
En grupp av vänner hade inbjudit ho
nom till en liten privat avskedsfest för 
att få tillfälle att önska honom lycka 
på färden. Under samvaron kom någon 
av de närvarande att fälla ett yttrande 
om att Gud mås te ha någon särskild 
avsikt med att tillåta det fruktansvär
da lidande, som nu övergår Kina. En 
kines inföll då snabbt och med en röst 
full av förtvivlan: "Gud' Gud är blind 
nu för tiden. Han har inga ögon för vår 
ångest." - - "Varför, Herre, står du 
så långt ifrån och fördöljer dig i nö
dens tider?" frågade psalmisten i Ps . 
10 :1, och liknande fragor ha i alla tider 
trängt sig inpå trons männi skor i pröv
ningens tider. Men Gud är aldrig långt 
borta. Gud glömmer ej de sina. Därom 
bära meddelandena från Bethel-Missio
nens arbete i nl1tida Kina vittne. 

I Shanghai blevo Bethel-Missionens 
alla byggnader förstörda under stri
derna där, men arbetet har nu återupp
tagits i hyrda hus, belägna i franska 
koncessionen. I förlitande på Guds ord 
om att icke en sparv faller till jorden 
l1tan vår himmelske Faders vilja har 
ett hem för barn, viika äro mer värda 
än många sparvar, l1pprättats. 120 barn 
ha där tagits om hand, barn, som an
nars vari t föräldralösa, hemlösa, utan 
skydd, föda och vård. 

En av medarbetarna, som kom till 
dem vid 14 års ålder och som så små
ningom också fick utbildning vid Bibelc 

institutet i Los Angeles, bär namnet 
Grace Hwang. Hon var vid krigsut
brottet på iJc : ck hos sin mor i det inre 

Kina och blev förhindrad att å tervända 
i vanlig ordning. Hon blev ti l lfånga
tagen a v rövare och hölls fången l1nder 
10 dagar, innan hon lyckades fly från 
dem. Ensam i en för henne obekant del 
av landet måste hon , en ung kvinna, 
vandra dag efter dag och l1ppehålla 
livet med den mat, som hon kunde få 
av främlingar. Slutligen kom hon fram 
tiJl en järnväg och fann där några 
kristna, som voro villiga bistå henne 
med pengar till en biljett för resa i rikt
ning mot Hongkong. Tåget, med vilket 
hon reste, blev emellertid bombarderat, 
och hon vet ej huru länge hon fick ligga 
under spillrorna, innan hon blev fram
dragen och fann, att den som dragit 
fram henne var en kristen. Hon var 
ej förgäten av Gud, och nu står hon så
som en ledare i Bethel-Missionens 
evangeliska arbete. 

En 16 år gammal yngling, som några 
å r gått i Bethel-Missionens skola i 
Shanghai, och som vid krigets början 
måste resa diirHrån, har skrivit till 
sina lärare där: Det har syn ts mig 
otänkbart, att jag någonsin skulle få 
tillfälle att skriva till Er, ja, det har 
synts omöjligt att jag skulle kunna för
bliva vid liv . Skall jag någonsin mer få 
komma till min älskade skola? - När 
Shanghai bombarderades res te jag för 
att hälsa på min gamla mor. Men det 
var lika svåra strider i Shantung som 
det varit i Shanghai. Hela min hemstad 
blev bombarderad, mors ·hem blev för
stört och mor samt systrarna dödade. 
Vem mer än Gud känner mitt lidande 
och min nöd? - Jag lämnade mitt för
störda hem och förenade mig med en 
grupp scouter, som skulle hjälpa dem 
som voro i faTa. Efter en tid sändes 
vi till fronten i 110rr. Vi hade ej nog 
mat och inga varma kläder, men i min 
trasiga ficka hade jag ett Johannes 
Evangelium. Efter att ha varit fem da
gar vid fronten blevo vi omringade av 
fienderna. Runt omkring oss funnos 
flygmaskiner, bomber och maskinge
vär. Vi lyckades fly , men det tog oss 
17 dagar att komma i säkerhet. Under 
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hela denna tid hade vi endast litet kallt 
vatten att dricka och litet torkad vit 
lök att äta. ~ Jag binner mig a lldeles 
ensam. Jag ha r endast Er. I ären mitt 
dyrbaraste på jorden, men I ären långt, 
långt borta. Er undervisning är i mitt 
hjärta, och då jag ligger vaken på nat
ten, kan jag liksom se Edra ansikten. 
Jag är tacksam för vad jag fick lära av 
Er, och jag visar min tacksamhet ge
nom att försöka leva eHer Er under
visning. Om jag kunde få se Er i 
verkligheten ännu en gång, skulle jag 
sedan dö lycklig. ~ Så långt en av de 
många, som ha det svflrt och som äro 
mer värda än många sparvar. Han är ej 
ensam om dessa bi ttra erfarenheter. 
Två lärarinnor berätta, att deras hem
orter fullständigt utplånats vid bomb
anfall och att alla deras släktingar dö
dats. Bedjen! 

Pastor Andrew Gih, känd från si tt 
besök hä r i Sverige, har i sällskap 
med den OCkSd i Sverige kände förfat
taren och evangelisten Edwin Orr un
der 3 1/ 2 månader företagit en r esa i 
Australien . Vid ett möte , som dfl hölls 
under ordförandeskap av d:r Stanley 
Jones, avsändes ett telegram till mar
skalk Chiang Kai-stuk , och pafoljande 
dag an lände ett svarstelegram från ho
nOI11 , i vilket han bad om föi'bön för 
Kinas land och folk. Det berättas, att 
pastor Gih på återresan till Kina fick 
sådan nöd för sitt folks frälsning att 
han grå tande' bad Gud s~lnda ande
fyllda män och kvinnor för att predika 
evangelium över hela Kina. "Varför 
kunna vi ej i tro utbedja oss Kinas 
frä lsning?" utbrast han. " Må den dag 
snart randas, då hela Kina lärt känna 
Kristus såsom Herre!'" . 

I denna si nnesstämning anlände han 
till Hongkong och samlade sina med
arbetare till bön. De voro förkrossade 

och nedtyngda av sorg. Somliga hade 
förlorat al la sina nära och kära i kriget.. 
En hustru sörjde s in make, som ryck ts 
ur sängen i ett sjukhus och dödats med 
bajonett . Och ändå kom till dessa för
krossade hjärtan under böneumgänget 
med Gud en helig frimod ighet, en se
gerviss framå tanda, som gjorde att de 
ej voro till fr eds med att själva i trygg
het göra vad de kunde i Hongkong. De 
förnummo Guds kallelse till helig 
tjänst. Pastor Gih uttryckte det så
lunda: "Vi skola bli flylztingarnas 
apostlar." 

De erbjödos att Hl hyra lämpliga lo
kaler på en plats i Kweichow-provin
sen, och en grupp arbetare anmälde s ig 
såsom frivilliga för uppgifterna där. 
De skul le ordna ett hem för genom kri
get föräldralösa fattiga barn, och myn
digheterna underrättades om planerna . 
Gruppen gav sig iväg för at t stäl la i 
ordning "Hemmet". men resan tog 
längre tid än man beräknat. Då de nåd
de målet för sin färd och sku lle bö rja 
stä ll a i ordning, möttes de av 76 för
äldralösa , som redan hunnit dit. Det 
var mottagningskommiW~n, som tog 
emot "flykt ingarnas apostla r"! 

I Szechwan-provinsen har Bethel-Mis 
sionen också en grupp arbetare, som 
ha sin verksamhet bland flyktingarna. 
I bibelskolan i Hongkong finnas ett 
hundratal elever. vi lka .man väntar 
skola bli nya sändebud för arbetet 
b land flyktingar. 

Gud förgäter ej dem som 'äro i nöd. 
Kristna kineser ga på Hans kallel se in 
i arbetet bland dem. Missionärerna 
därute göra också vad de kunna för att 
hjälpa. - Göra vi vad vi kunna och 
vad Gud vi ll att vi skola göra för att 
bereda missionärerna tillfälle att gå 
med hjälp, and lig såväl som lekamlig? 

övers. och bearb. av M . L. 
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GUDS TJÄNARE. 
Matt. 12 :15-21. 

Gives det väl något större, något 
som är mera ägnat till att stämma 
hjärtat till tacksägelse, än det att hava 
fått nåd till att lämna det gamla synda
livet, självlivet, och bliva rättfärdighe
tens tjänare? Huru många av oss, som 
i dag äro församlade här, kunna med 
aposteln utropa: "Gud vare tack, att 
,den tid är förbi, då vi voro syndens tjä
nare !" 

Samme apostel säger i Rom. 15 ka
pitel, att han förrättade Kristi Jesu 
tjänst bland hedningarne, och att han 
var en prästerlig förvaltare av Guds 
evangelium, så att hedningarna skulle 
bliva ett honom välbehagligt offer, hel
gat i den helige Ande. 

Då vi i dag äro församlade för att 

* Anförande, hållet vid Missionshögtiden 
i Betesdaky rka n trettondedagen. 

förrätta helig offertjänst åt Herren, 
önskade jag, att vi något stannade in
för det stora uti att få vara en Herrens 
tjänare, de egenskaper, som utmärka 
en sådan, och det uppdrag, som är ho
nom givet. 

I vår upplästa text heter det att Je
sus var Guds tjänare. "Min tjänare, 
som jag utvalt." Faderns blickar vilade 
med välbehag på honom. Han hade 
icke blott tjänareskepnad utan även 
tjänaresinne. Hans sista handling var 
att två lärjungarnas fötter, och när de 
frälsta en gång ingå i den eviga vilan, 
möter dem anblicken av honom, som, 

medan de själva sitta till bords, går 
omkring och betjänar dem. 

Vägen till evig lycka är att i denne 
tjänare se v å r tjänare. Tjänarefrågan 
har sina stora och svårlösta problem, 
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och ingen har så väl kunnat lösa dem 
som vår Herre och Frälsare. Ofta 
framhöll han storheten av att vara en 
tjänare, i det han påpekade, hurusom 

vi borde inbördes betjäna varandra. 
Vidare, att en tjänare borde vara en 

trogen och förståndig man, och att en 
sådan en gång skulle få sin lön. Denne, 
Guds och vår tjänare, skall ej kiva eller 
ropa. Han skall icke sönderkrossa ett 
brutet rör och icke utsläcka en rykan
de veke. Tag åt dig detta du, som kän
ner dig missmodig och nedslagen och 
tycker dig vara svag i tron och till 
ingen nytta. Låt vår Frälsare med sin 
Ande blåsa på dig, och du skall få er
fara, att det kanske ännu finns glöd 
under askan, och att genom hans un
derbara makt din tro skall stärkas. 

Men även vi äro kallade till att vara 
Guds tjänare. Huru underbart stort är 
det icke att Gud har utvalt oss, ansett 
oss vara förtroendet värdiga och tagit 
oss i sin tjänst. Till denna heliga 
tjänsts utförande behöva vi Guds Ande 
vilande över oss, och att samma Ande 
dagligen får leda alla våra företag. Ha
va vi, mina älskade, ett sådant sinne 
som vår Frälsare hade, då skola även 
vi röna framgång i arbetet. 

Men vi få ej förbigå det lilla ordet 
s e g e r, som förekommer i vår text. 
Hur härligt klingar ej detta ord! Efter 
att i sitt brev till församlingen i Korint 
hava talat om den förföljelse, bedrö
velse och ångest, som han fått utstå, 
utropar Paulus: "1 allt detta vinna vi 
en härlig. seger!" Och på ett annat 
ställe säger han: "Gud vare tack, som 
giver oss seger genom vår Herre Jesus 
Kristus!" Han, Lejonet av Judas stam, 
telningen av Davids rot, har vunnit 
seger. I dessa bekymmersamma tider, . 
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då ångest råder, få vi ju bevittna, huru
som gudsriket vinner utbredning på ett 
sätt som vi, med vår svaga tro, knap
past hade vågat att hoppas. 

"Varen vid gott mod, jag har över
vunnit världen", sade Jesus till sina 

missmodiga och bedrövade lärjungar, 

och det samma säger Han till oss även 
i dag. 

Jag vill anföra några tänkvärda ord 
av docent Gustaf Lindeberg, som helt 
nyligen varit synliga i dagspressen. På 
frågan: "Vilket är för närvarand~ den 
evangeliska missionens .förnämsta be

hov?" svarar han genom att anföra vad 
den kände madagaskarmissionären J 0

hannes Johnson yttrade, då denna frå
ga ställdes till honom. Han sade: "För 
att stå sig mot fi~nder behöver försam
lingen tre ting: pengar, Guds ord och 
Guds ande" och tillägger: "Johnson 
hade alltid en liten glimt i ögat, och 
det var väl därför som han bland beho
ven ställde pengarna först. - Missio
nen behöver de stora beloppen såväl 
som änkans skärv. Och de medel som 
givas för detta syfte, få sin särskilda 
glans och helgd genom tanken på dem, 
som stå bakom gåvan med brinnande 
offervilja och kärlek till Guds rikes 
sak. 

Missionen behöver Guds ord. Det 
låter ju utomordentligt självklart. Vad 
skulle missionen behöva mer än detta? 
Ett rent, klart, oförfalskat evangelium 
- det är det vi tränga till. Vittnesbör
det skall framförallt vara 'korsmärkt', 
buret av villigheten att lida och bära 
bördor såsom Han, den store korsdra
garen, en gång gjorde. 

Varför har stämningen i Kina blivit 
så gynnsam mot missionen i dessa da
gar? Helt enkelt därför att mot den 
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mörka bakgrunden av ohygglig nöd 
och förödelse det som missionen och 
missionären giver framträder i en så
dan förunderlig klarhet. Man ser vitt 
nesbördet i personligheten och gärnin

gen. 
Missionen behöver Guds Ande. Den 

andefyllda budbäraren får något aven 
smittande kraft som verkar på ofta för 
oss förborgade vägar. 'Vinden blåser 
vart den vill, och du hör dess sus, men 
du vet icke varifrån den kommer eller 
vart den far, så är det med var och en, 
som är född av Anden.' Andemänniskor 
- eldsmänniskor - det är sådana mis
sionen behöver i sina led. Bli de många 
bland dem från oss utsända och bland 
dem, som stå därute i de unga kyrkor
nas ledning, då har missionen fått vad 
den behöver. Då behöver den icke mer. 
Då är den Guds eget verk." 

Att vi i vår ringhet så söka verka, att 
missionen ute i världen mer och mer 
framträder såsom något Gud vill, så
som Hans egen gärning - det är vad 
missionen i våra dagar mer än annat 
behöver. 

Välsigne missionens Herre oss då 
var och en under det nya år, vi nu in
gått uti, och i vår heliga tjänaregär
ning, Hans namn till ära! 

"Ack give då Gud, vi honom så tjänt, 

Med allt vad av honom vi äga, 

Så nyttjat de pund oss Herren för

länt, 

Att han till envar måtte säga: 

Gack in i din Herres glädje, gack in, 

Du tjänare gode och trogne." 

August Berg. 
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t 
Albert Lunde. 

Albert Lunde är ett namn som skall 
bevaras i tacksamt minne bland stora 
skaror av våra nordiska folk pil grund 
a v den rika insats för Guds rike han un
der en li'mg följd av år fått göra ibland 
oss. Hans helgade personliga umgängel
se, den evangeliska klangen och kraf
ten i hans förkunnelse har haft detta till 
följd. Därigenom blev han nämligen ett 
utkorat redskap i Herrens hane! att till 
föra stora skaror andl ig välsignelse. 
Hur minnas vi ej den stora v~ickelsen 
under hans besök i Stockholm år 1905, 
och ej mindre genomgripande rörelser 
l1ppstodo vid flera tillfällen i Danmark 
och Finland ävensom i hans eget hem
land. Och det har ej stannat vid tillfäl 
liga rörelser. Det har blivit förblivande 
frukt av hans verksamhet. Albert Lun
de hade fått den gåvan att enkelt och 
klart visa människorna in på frälsnin
gens väg, att föra sökande själar fram 
till Frälsaren, att väcka de i synden 
sovande samt att giva åt Guds folk en 
sund, andlig niiring. Då han var full
komligt främmande för partisinne, väl
komnades han med glädje och tacksam
het överallt. Albert Lunde var en Guds 
man, och han fick utföra ett Guds verk 
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av stora mått , \"ars verkningar st räcka 
sig vida. 

För elen yttre missionen klappade A l
bert Luneles hjärta mycket varmt. Huru 
uppskattad han var hl and missionens 
vänner i allmänhet visas bäst dä rav, 
att åt honom anförtroddes posten som 
ordförande i Norska Kinami ssionen. 
Han va ldes ock till vice ordförande ! 
Norges Missionsråd samt till medlem i 
det Nordiska Missionsrådet. Därige
nom fick han även tiJlfäll e att göra sin 
insats i det Internationella :Missions rå
dets verksamhet. 

Vi inom S. lvI. K. hevara i tacksamt 
minne det varma intresse LUl1de stän
digt visade för vår missions verksam
het. Vid flera tillfällen deltog han i dra 
årsmöten och delade med oss liYets Ord. 
Icke min st ljuvligt står för oss det sista 
å rsmötet , då han trots kroppslig svaghet 
gä rna ville komma och med oss dela nöd 
och nfld . Genom A lbert Lunde ha vi i 
rikt måt t fått del av andlig vä lsignelse. 
Han har under skiftande förhållanden 
stärkt våra händer. Vi ha fått känna 
kraften av hans förböner och kä rleks
fulla å tanke, och därför tacka vi Her
ren. 

"Den rättfärdiges ;lminnelse lever l 

välsignelse" . 
E. F. 

Från kommittesammanträdet. 

Kommitten för Svenska Missionen i 
Kina hade den 20 s istlidne januari sitt 
första sammanträde på det nya året. 

De ledamöter, som stodo under om
val, återvaldes jämte kommittens funk
tionärer samt medlem marna i dess Ar
betsutskott, varför kommitten alltfort 
består av ordinarie ledamöterna: D:r 
Karl Fries, o rdförande ; 11lissionsföre
ståndare Erik Folke, v. ordförande; 
kapten Oscar von Malmborg. kas
saförval ta re; kyrkoherde Gunnar Arb-
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man ; mi ss ionär A ugust Berg ; fröken 
Lisa Blom; fru Ester F redberg : 
musikdirek tör Harald Gillgren; gross
handl are Sven Tohnson; tandläkare 
Josef von MaJml~org; apotekare Karl 
N ilenius och disponent Gust. Törn
qvist samt suppleanterna: Folkskollära
re Thure A. J Carlsson; komminister 
Johan Hoff; fröken Ella Josephson, 
komminister J. Th. Sandberg samt 111

genjör Viktor Wisborg. 
K om1nittens arbets-utskott består av 

ordinarie ledamöterna: D:r Karl Fries . 
missionsförest;ll1dare Erik Folke, 
kapten Oscar von Malrnborg, mis
sioniir August Berg och fröken Lisa 
Blom sam t suppleanterna: Musikdirek
tör Harald Gillgren och tandläkare Jo
sef von :Malmborg. 

Familjenytt. 

Enl igt telegram ti Il hemmavarande 
anhöriga fingo missionärsparet Erik 
och Ing1'1'd l11alm den I2 jan. en son. 
som skall heta Gunnar. Vi lyckönska på 
det varmaste och anbefalla familj en 
?vla lm såväl som alla våra missionärer 
åt missionsvännernas kärleksfulla håg
komst i förbön. :Missionärerna behöva i 
denna farofyllda tid på ett särskil t sätt 
förbön och kärleksfullt intresse. 

Nytt från Kina. 

Vi ha ej då detta skr ives mottagit 
nftgra närmare underrä ttel se r om bom
bardemanget a v Loyang H O'J ocb vi 
veta all tså ' ej ännu mera än vad som 
stått att läsa i tidningarna och l1ledde
lats genom raclioutsä ndning. Våra mis
sionärer på denna plats äro missionärs
paret Erik och Ingrid klalm samt frö
ken Gerda Gustavsson. 

I övrigt ha vi haft b rev med goda un
derriittelser från Ishih och Chi ehhsien i 
Sha. 

Bönemötena för S.M.K. i Stockholm. 

Aven denna gång erinra vi om och in
b j uda t i II bönemötena, som i Stock
holm hållas för Svenska Missionen i 
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Kina: Varje tisdag kl. 7 e. '/H. i Retes
dakyrkan, Floragatan 8, samt varje fre
dag kl . 2 e. m. på S. M. J(:s expedition, 
Drottninggatan 55 . 

Varm t vällw'mna I 

Till våra prenumeranter. 

Ännu kan Mi ssionstidningen Sillims 
Land erhållas fr;lI1 årets början , och vi 
mottaga tacksamt förnyelser av prenu
meration samt anl11 ~i lan om nya prenu
meranter. Skulle någon, SO m fätt tid
ningen sig tillsiind unde r 1938, vara 
förhindrad att fortsätta. prenumeratio
nen, vore yi ocksi't t'lck samma. för ett 
medde lande härom. Vi fortsiitta näm
ligen enligt gammal praxi s att t. v. 
s~inda tidningen , och dennas ekonomi 
till!her ej sändande av friexemplar. 

Till alla prenul11erantsamlare och till 
all a , som inbetalt prenumerati onsav
g ift , uttala vi ett l'arll1t tack. 

Avskedsmöte. 

Den 20 januari hade I'år mission åter 
den stora förmanen anordna ett a vskeds
möte. Det var för vå ra tre missionärer, 
Johannes och Ingrid Aspberg samt 
Runa Hägg, som dagen därptl anträdde 
resan till Kina. 

Vägen ditut har i'arit stängel öl'er ett 
[Ir, och med bävan har den frtlgan 
många gånger framst~illts: Niir skall 
vägen månne öppnas? Nu har den öpp
nats så långt som till Shanghai . 

Att våra utresande tillika med hela 
vår mission har mfmga vänner, det 
fingo vi tlter ett bevis på v id detta möte. 
Norrlandssalen på K. }' . U. M. och in 
tilliggande rum fylldes al: en stor skara 
vänner , vara l: ungdol11en u tgjorde en 
stor del. 

Mötet inleddes med avsjungande av 
de 2 första verserna a,' psalmen: "vrlr 
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Glid är oss en väldig borg", varefte r 
missionsföresti'lndare Erik Folke talade. 
Texten var hämtad ur Ap. 15:40, och 
s~irskilt orden:"Anbefallda [It Herren s 
n;ld." Det var Paulu s och Silas, som 
det här talas om. och ele behö\'Cle san
nerligen elenna fön·issning. att de voro 
anbefallda ~lt Herrens nåd. det var 
något för dem att vila vid. 

:\Tu, n;ir v{lra syskon gå ut få de , 
s ~lsom al)Ostlarna. känna, att de ;'Iro an
befallda [It Herrens n;l cl. Det skall IJliva 
en sköld och ett v:im för allt 50111 kan 
möta på vägen. Det ~ir sto rt att få ta 
nåden med på viigen. Hela innebörden 
al' den. hela kraften. Herren s n;'td skall 
också giva frukt i arbetet. Om något 
är visst så är det detta, att ad)etet för 
Herren icke är f~lfängt. T ä nk vad det 
betyder, att trots bomber och kanoner, 
nöd och förödelse där ute i Kina, blir 
det frukt. Vi ha budskap fr tlll v i'lra mis
sionärer, som tala om hill' stor frukt 
Herren giver. Då Guds folk g:lr ut i 
nådens kraft, el il blir det ej utan frukt. 
Nog blir det kamp och tårar , det veta 
vi, på den vägen, clet kan man ej und
komma , men det går till seger. Men 
"åra syskon behöva känna gemenska
pen med oss härhemma. Vi veta, att 
när kni.ln I)öjas och rop till Herren hö
jas därute , då gå ocksfl tankarna bem 
till oss, och de undra Olll vi stå med dem 
i kampen. Få de känna att vi äro med, 
e1å f?t de fril110dighet igen. Jag tror, att 
Guds Ande skall hjälpa oss att kOl11ma 
ihtlg dem så , att I'i ofta få ärende haITi 
till tronen. Mrl \i alla fi't känna förmå
nen av att vara inneslutna i Guds ni'ld. 

Efter sången: "Kärlek al' höjden", 
talade missioniiI' Johannes Aspberg . 
Hans text var den gamla Illissionsbe
fallningen i t.htt. 28:18- 20 samt Apg. 
ej.: I 2. Dessa tvenne ord, som vi så väl 
känna till, behöva {tter bli levande för 
oss i denna tid. Det iiI' inga ljusa dagar 
för missionen. Under flera rlr har mis
sionen mött stor förståelse i allt bre
dare lager, men nu är det som om det 
skedde en omsl·iingning. Nu möter man 
ofta si'ldanil uttryck SOIl): Det finns så 
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mycket nöd i drt eget land och i våra 
grannländer , varför då ej i första hand 
tänka på och lindra den? 

Inför detta gäller det att besinna vad 
som är det viktigaste i missionsbefall
ningen. Varför j ~tta vi ej vår kärlek ta 
sig uttryck på nilrmare håll. I den för 
sta stora missionsbefallningen av vår 
Frälsare ha \'i de avgörande orden: 
"Mig i-i r given all makt - - -. Gån 
för den skull". Jag tror att "i riktigt 
måste tiinJ<a på , 'ad dessa ord be t~' da nu 
och i kommande tider, då det kan bli 

nat den. Vissheten därom skänker mig 
ny styrka för varje gång jag får resa ut 
till missionsfältet. Nu reser jag för 
tredje gången, och jag ilr mycket tack
sam för att Gud öppnat vägen. Det är 
ett förtroende av Glid att vi få grt, och 
jag är tacksam för detta förtroende. 

Hur det kommer att gestalta sig 
Kina veta vi icke, och "i behöva ej \'eta 
det. V~trt uppdrag giiller dag fö~ dag, 
och därför gå \'i ut, trots att vägen till 
"årt fält ej iir öppen. Men det finns 
stora uppgifter i Shanghai. Där finns 

Familjen 

mörkt och svå rt. Det är Han som stå r 
bakom och Han som har ansvaret. Vi 
gå i lydnad på Hans bud och i lydnaden 
ha vi löftet: " Se, jag är med Eder alla 
dagar." 

Detta underbara ord. Det har skänkt 
tröst åt oss många, många gånger. 

Det andra ordet: "1 ingen annan fin
nes frälsning." Det var det som var 
grunden till apostlarnas frimodighet. 
De vågade allt. De fingo uppdrag, som 
många gånger gällde livet, nJen de viss
te vad som va r förknippat med deras 
kallelse. Blir ej Jesu namn förkunnat, 
finnes ingen frälsning. 

Detta skall också bli oss till hjälp 
och tröst. Vi få gå i lydnad och göra 
så, att Jesu namn blir förkunnat. Vägen 
går uppifrån och ned. Gud har sjiilv ba-

Aspperg. 

mellan 80--90 tusen flyktingar, som 
delats upp på över hundra flyktingläger. 
Där är möjligheter för oss att få träda 
in i arbete strax vi komma, och det skall 
bli en stor glädje att få hjälpa dem. 

Att missionärerna i denna svåra tid 
stannat kvar i sitt arbete ha r gjort, att 
folket fått mera förstftelse för kristen
domens budskap. De förstå , att det ej 
är för egen vinnings skull , som missio
närerna stannat, utan att det ~ir något 
annat , det är kä rleken som ligger bak
om, därför ~ir det stora möjligheter att 
f å verka . De våra ha haft en svår tid 
och behöva vila och hjälp. Flera skull e 
!'esa hem. All t gör att vi äro glada få 
resa, och jag vet, att Gud skall öppna 
vägen dit upp i sin tid och pit sitt eget 
sätt. 



Vi äro tacksamma att få \'ara inne
slutna i edra förböner, vi äro i stort 
behov av dem för att kunna ständigt gå 
Guds viljas väg. 

Efter en duett: "Varje själ har sin 
väg att gå'·, talade fru Ingrid Aspberg. 
Det är, började hon, med största tack
samhet till Gud och till Missionen S0111 

jag står här i kväll. Jag är tacksam för 
semestern, som ligger bakom, och jag 
vill tacka er alla för allt vi fått under 
denna tid. Mycken kärlek och omtanke 
ha vi rönt, och jag kan aldrig tacka som 
jag ville. Det är gott att få komma hem 
och återknyta förbindelserna och möta 
,"ännerna. Men nu är jag så oändligt 
tacksam till Gud för att dörren öppnats 
för oss. Det är gott att ,·ara hemma, 
men marken börjar bränna oss, och vi 
ha ingen ro, vi bara önska vända åter. 
Och därute vänta de på oss. Det skall 
bli obeskrivlig roligt få komma till 
Kina igen. Vi ha var kallelse dit, vi 
längta di t och vi kan gå med trygghet 
och frimodighet därför att vi gå på vår 
Konungs befallning: ·'Gi'111 ut". Och Han 
är med. Det ~ir så stort känna , att då vi 
lämna Er, kära vänner bakom oss, då 
går Han med oss, och Han lämnar oss 
aldrig. I lugna dagar såväl som i storm, 
i allt som kan möta oss, går Han med. 
När vi tycka att vi stå ensamma, står 
Han vid vår sida. Även nu , då det kan 
synas mot mänskligt förnuft att sända 
oss ditut, känna vi, att det är vitr store 
Konung som öppnat vägen och Han bär 
ansvar för allt och därför våga vi gå. 
Det är inte vi som skola göra något 
storverk utan Han. Vi få stå och se 
Hans underbara gärningar . Tack för 
att ni vi .ll följa oss i förbön. 

Fröken Runa H ägg talade därefter 
något om sin kallelse och den väg Gud 
fört henne. Det är flera år, sade hon, 
sedan jag började tänka på missionen, 
och jag undrade om Gud hade en plats 
för mig ute på missionsfältet. Jag fick 
då höra sådana yttranden som: mis
sionsarbetet skall inte bedrivas fdm de 
kristna länderna utan a'" infödda arbe
tare OC11 med medel från det egna lan

det, och det är icke för dig. jVIen så fick 
jag i en predikan på missionsdagen höra 
dessa ord: Nu har Gud gjort sitt, nu 
bör församlingen göra sitt. Det blev 
klart för mig, att Gud behövde mig. 
Han ledde mig så, att jag fick komma 
med på en av S. lvL K:s "veckor" pfl 
Mauritzberg, och där fick jag åter Guds 
kallelse. Sedan har Gud lett mig steg 
för steg, men jag har många gånger 
tyckt, att Han ledde mig så sakta, och 
jag började n~istan tvivla att Han ville 

Fröken Runa Hägg. 

ha mig till Kina. Nu ser jag, att det är 
nåd att jag får gå ditut. Jag skulle ej 
behitlla för mig själv utan gå ut och 
tala om för andra, att Jesus har dött fÖl" 
alla, och att Han vill ge evigt liv åt alla. 

Det har varit en underlig väntetid 
detta år, sedan jag avskildes. Gud har 
dock sagt mig: Vad kommer det dig 
vid, och Han har lett mig underbart. 
Jag är tacksam för allt som mött mig 
detta år. I stort och smått har Gud visat 
att Han haft omsorg om mig och att det 
var meningen att jag skulle vänta. Nu 
vill Han gå med hela vägen. Min väg 
skall gå över Kina, och där vill Gud 
lära mig mera av sin 'härlighet, och 
där vill Han fostra mig för himlen. 

Låt oss mötas vid nådens tron och 
bedja om kraft att tro pA en stor skörde
tid för Kina. 



. 1939 


Doktor Karl Fries inledde raden av 
dem som ville ge våra syskon ett min
nesord. Det var ur Jesaja 43 kap. 
"Frukta icke ty jag har .förlossat dig, 
du är min. Om du också mås te gå ge
nom vatten - genom eld ---,- är jag med 
dig. Jag är Herren, din Gud. Eftersom 
du är så dyrbar i mina ögon, så högt 
aktad och så älskad av mig. Frukta då 
icke, ty jag är med dig ." 

Fröken Lisa Blom talade därefter om 
den glädje Missionens ledning kände 
över att Gud åter visat det förtroendet 
mot vår mission att vi få ha ett avskeds
möte. Det är två å r sedan vi hade det 
sista, och det ha r många gånger frågats, 
varför har Gud så totalt stängt vägen. 
Nu är det med glädje och tacksamhet 
vi sända våra syskon dit ut. Som min
nesord lämnades Josua I :9. "Se, jag har 
bjudit dig att vara frimodig och oför
färad - - -". 

Nu följde många minnesord, och våra 
utresande fingo en god vägkost med sig. 

Missionssekreterare Afarf1:n Linden 
avslutade med a tt Jäsa den I2I ps., en 
vallfartssång, som vill påminna om var
ifrån vår hjälp kommer och vem som 
skall bevara från nu och till ev ig t id. 

Härefter föl ide ett samkväm då 
större delen av ~lhörarna del togo. ' 

H. B. 

MISSIONÄRERNAS FARVÄL. 
Nu vår molnstod har hö j ts. _ 

Vi ha r ivit vårt tält. 

och v i tåga en dagsled framåt. 

Kanske solen blir het. 

kanske dunkel vår väg. 

men vår molnstod skall följa oss åt. 

Den skall leda vår färd. 

den skall vara vårt skydd. 

ty vår Gud Ifrltn den blickar ner. 

Och så gå vi då tryggt 

på vår Mästares bud 

blott en dagsled isänder - ej mer. 

91 i r det natt på vår stig 

går vår eldstod framför. 

Vi få vandra som ·.fö rr2i: dess ljus. 

Om det stormar p å färden 
kan Mästarens rö s t 

liksom förr tysta vågornas brus. 

Så farväl då Ni kära . 

vi lämna bakom! 

Vi gå trygga på Konungens bud 

blott en dagsled isänder 

vi se Inte mer 

men i molns toden följer oss G U D. 

I. A-g. 

Från de utresande missio:: 
närerna. 

Kära missionsvänneri 

Innan vi i morgon gå ombord på vår 
ångare "Scharnhorst", vilja vi genom 
Sinims L a nd sända Eder alla en varm 
~älsning och utta la vårt djupt kända 
tack för all den oförskyllda kärl ek och 
vänlighet, som kom mi t oss till mötes 
från Eder sida under semestertiden i 
hemlandet! Vår resa har hittills gått så 
bra, och även i fortsättningen tro vi, 
att Herren lå ter oss gå fra m i trygghet 
och i " beredda gärningar". Vi glädjas 
över att vara på väg till det land och 
folk, som blivit oss kärt genom Her
rens kallelse till Eder och oss. Vi veta 
att Ni alla följa oss med förbön och 
kärlekens intresse. Bedjen att vi i varje 
situation må Hi nåd att förhärliga Jesu 
namn ' 

Sam tliga kinafarare 

genom 

Joh. Aspberg. 
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Hjälpverksamhet bland 
krigets offer. 

En K. F. U. M.-arbetare från Kina, 
herr Dam:el Fu, har nyligen besökt någ
ra städer i Sverige, bl. a. Stockholm. 
Han höll därvid ett föredrag i Gustaf 
\Vasa-kyrkan, i vilket han gav en bild 
av läget i Kina och av vad som göres 
för att bringa hjälp till krigets offer. 

Bilden av läget var givetvis i mycket 
en bild av fruktansvärt lidande och nöd. 

lidandet är priset för frihet och obero
ende, och \'i ~iro villiga att betala pri
set. 

Krigets offer, bland vilka K. F. U. 
M. och andra kristliga organisationer 
arbeta, kunna uppdelas i tre grupper: 
flyktingar, sårade (soldater och civila) 
s(\mt soldater i tjänst . Arbetet i alla 
dessa grupper avser givetvis att lindra 
nöden men ock att giva hjälp i andligt 
hänseende. Och arbetet bär frukt. 
J\Hlllga vinnas för H erren Jesus genom 
detta arhete, och evangelium bliver 

Kinesisk måltid MS missionär Martin Bergling vid herr Fus 
besök i Göteborg. 

Luftbombardemangen ber~iknas ha 
krävt en million dödsoffer bland civil 
befolkningen , och lika stort beräknas 
antalet av stupade kinesiska soldater 
,·ara. Flyktingarnas antal har beräknats 
till 50 millioner, och bland dem äro å t
minstone 25 millioner absolut hjälplösa. 
Oerhörda l iclanden antydas genom dessa 
siffror, och herr Fu gjorde i detta sam
manhang ungefär följande uttalande: Vi 
äto bedrövade med tanke härpå men ej 
modlösa elJet' missl·äknade. Det kine
siska folket är frimodigt och offervil
ligt samt ångrar ej att det gjort mot
stånd och sökt för svara sig. Nöden och 

känt, där det "arit ok;:int. Såsom ett ex
empel p_~i huru man anv~inder tillhillena 
till att sprida kunskap om Gud mrl näm
nas, att man hjälper soldaterna med 
brevskrivning och cttl ger dem frimär
ken, papper och kuvert . P ;l det skriv
papper, som då anv~indes, och på kuver~ 
ten finnas bibelord och kristna ma
ningsord. I-h rigenom sprides evange
lium även genom detta arbete. 

Till slut talade herr Fu något om vad 
man skulle kunna kalla "krigets Ij usa 
sida". Kina har genom denna ned fått 
hjälp till enhet , och landet har tvingats 
att öppna "ägar till de inre delarna av 



landet och utveckla natu rtillgfmga rna 
där. Folket har också fått hj ä lp till en 
mera religiös in ställning. U nder goda 
tider tror man så lätt att man kan klara 
sig sjä lv , men i nöden vända vi å ter 
till Gud. D etta sker nu i Kina. De anti
religiösa och kri stendomsfientliga rö
relserna ha förlorat makt. Man har bli
vit me ra ödmjuk. Man förstår, a tt man 
lider av fel, brister och synd. I sin hj ä lp
löshe t söker man Guds hjälp, och ma n 
vänder sig med mottaglig t intresse till 
kri stendomens representanter också dii r
fÖl' a tt Kinas store ledare och hans 
hustru ä ro kristna. De ä ro en gåva till 
landet fr ån Gud, och vi tacka Gud för 
dem. Vi se fra mtiden an med frimodig
het och förväntan, sade hex r Fl! och till
lade: . Vägen, SOm ligger framför oss, 
torde bli lång och svårigheterna på den 
stora, men vi tro, att vi till slut skola 
nå fram till målet. Han vä djade också 
om hjälp och bistånd · genom kärlek . . 
sympa ti och förbön och tackade för vad 
Kinas vänner i Sverige gjo rt för a tt 
hjälpa i nöden därute och fö r att Kinas 
folk skuJle få heira e\·angelium. 

* 

I samband med ovanstående referat 
införa vi ett kort vittnesbörd av ma r
skalk Chiangs fru . En missionär träf
fade henne på en resa i det inre Kina 
och berättar : Vi möttes unde r det e tt 
flyganfa ll pågick. H on är en fö rtju san
de b rinna, och hennes tro ä r tr iu mfe
rande. F ru Chiang sade: " Gud har ögon, 
H an ka n se och Han vet, a tt vi arbe ta 
och st rida för en rättvi s sak. Den mör
kaste timmen kommer strax före dag
gryningen. Det är lätt a tt lita prl Gud 
då a llt går vä l, men då a llting synes 
mörkt och hopplöst, då g~iller det att 
tro." - Marskalken s älsklingssi't ng iir: 
"Led, milda ljus, ibland de mörka snår. 
Led m ig f ramrlt I " 

M. L. 

) febr. 1939 

En julhälsning. 

Kära Missiol1svänner. 
"Banen en jämn väg för \'ar Gud." 

Jes. 40 :3· 
I dessa daga r hör man s tora och små 

tala om att jul en är nära . Inte hinna 
dessa rade r hem t ill dess, men iag "iiI i 
alla fall sända en julhälsning. Vore det 
inte för krige t, sku lle det \'a l'a hi.irliga 
tillfällen fö r and liga såningsmiin att 
vistas ute bland befolkningen: Ett milt 
got t väder, villiga åhörare över a llt . Vi 
ha ,,~ rt lill a tä lt ute i en by, och tä lt
predikante rna säga, att många anmält 
sig som sökare. Vi ha inte hibl a r nog 
till dem, som vill köpa, och nu går det 
inte att få upp några från Hanko\\·. 

Vad kri get beträffar ha vi blivit sko
nade hitintill s. N u ä r det dock liksom 
öm krigsmolnen ville dra sig över hitå t. 
Herren förm å r a tt skona oss trots rivna 
murat· och å tskilligt a nnat som tyder 
på oro. Vi ha in te så många flyktingar 
hä r men nog för a tt lå ta oss förstå a ll
varet i situationen. Vilra dagliga behov 
ha hitti lls blivit fyllda. Nu gälle r det att 
'''!addera '' stora och smfl , "ilket inte ä r 
så lätt. Bräns le ii I' mvcket dyrt efter
som det blivit för my~ket vatten i kol
g nl \·orna. De s\'åra reg nen på efter som
ma ren ;ts tadkolTImo det. Salt iiI' också 
s \!å rt a tt få , en s to r sa ltsäck betingar ett 
pri s av femtio dollar. Säden ii r jämfö
rel sev is billig. österut ii I' "öfolke t" 
närmaste granne i staden Kaifeng. Gula 
floden där emel lan och Chengcho\\' ä r 
fem svenska mil bred, så ehu ru vattnet 
på somli ga ställen inte iir dju pt . iiI' det 
hesvärligt att gfl över fl oden. En son 
till doktor Li Pao-an iiI' här och " i'tgar 
sig inte hem ii nnu, och han är inte en
sam diil'O lll. Vi ha en mycket hygg li g 
familj clärifr~ln boende i en \'edbod hiir. 
Hemma ha de ett stor t hus I Det ä r doc k 
förunderli g t vad kineserna ku nna ut
härda och \'ara nöjda i t rångmå lstic1er 
likt dessa. 
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10 febr. 1939 SINIMS LAND 

Vi tacka våra vänner och förebedjare 
på det hjärtligas te, ty, ehuru icke må nga 
brev nå oss, lita v i på eder och vi skola 
en gi'tng tillsamman s få skörda glädje 
och hugnad, sedan stormen lagt sig. På 
hela vårt fält har Guds ord haft fram
g ång, och så vitt jag yet ha alla medar
betare stått kvar i tjänsten. 

Eder tillgivna 

Jlaria PetterssoJl. 

Sinan, Ho. den 3 dec. 1938. 

Verket går framåt. 

Utdrag ur ett privatbrev, skri'l)et av fru 

I It g ri d M a I m i Loyallg den 


4 dec. 1938 . 


Kvinnoskolan iir nu igång. Vi ha haft 
'något över 10 elever. De flesta av dem 
kunna hä nföras under g ruppen: flyk
tingar. Men n;lgra äro våra försam
lingsmedlemmar, som ;iro glada att ha 
funnit en tillflyktsort pil missionss ta
tionen. En av dem fick sit t hem förstört 
vid sista bombardemanget av staden. Vi 
ha endast en från en annan plats, men 
det är fråga om att ett par till skola kom
ma. Vore det lugna tider, skulle vi kun
na ha många elever. Det är många från 
landsbygden , som vilja komma. Men de 
flesta äro i 20-års åldern, och vi känna 
ansvaret för stort att samla dem h~ir i 
dessa tider, i synnerhet som det är be
fallning att staden skall utrymmas. Men 
efter de sista veckornas Iugn ~ynes det 
ha blivit bortglömt. Skulle dock en has
tig förändring inträffa, kunde inte des
sa unga bege sig hem utan eskort. Och 
det gilr inte att orclna med här, då de ras 
anhöriga kanske ej kunna hinna hit för 
att hämta dem. Vad vi längta ef ter a tt 
det skall bli så lugnt igen, att arbetet 
kan fortgå obehindrat. 

Gerda Gustavsson var hemma över 
en dag förra veckan efter stormötena i 
Hancheng Ho. och Yi -iang. På båda plat
serna sam lades mycket folIe I Hancheng 
döptes 63 och Yi-iang över 50. H on 

kände det riktigt svårt att lämna In'in
norna , då c1e uncler tårar bådo om besök 
i sina byar och om undervisning. Vi ha 
nu skrivit till en ung lä rarinna och hett 
henne resa dit en månad. Gil\'or hemi
från ha gjort det möjligt att an ställa 
denna extra hjälp. Just nu iir Gerda 
iVlin-kao på c1opklass . 

Vi tacka Gud för att verket går fram
tlt trots krig och yttre nöd. För ett par 
veckor sedan voro vi med om en märk
lig dophögticl, då borgmä staren i en av 
städerna inom vårt distrikt döptes här 
i vår kyrka. Han har tidigare gått i mis
sionens skola. men kristendomsunder
visningen gjorde då föga intryck P~l 
honom. Här i Loyang var han en tid lä
rare vid regeringens krigsskola och blev 
övertygad genom doktor Lius , -i ttnes
bÖl-d . Nu bekände han offentligen s in 
tro I)~l Kristus. 

Som jag n ~i. mnde ha vi haft det lugnt 
här den sista tiden. I söndags var det 
alarm mellan mötena , men inga flygare 
kommo. Spänningen ger vika, n~ir man 
inte behöver gå och lyssna efter siren
ljud och flygmaskinssurr varenda dag. 
Ni må tro, att vi tacka Gud för var dag 
i lugn. Häromdagen hörde jag kanon
dunder. Fi enden håller ti Il norr om 
Gula floden , ungefär 2 mil friln Lo
yang. 

Herren har tänkt på oss. 

Ps. 115:12. 

Det är en av årets sista dagar och 
tanken går ti llbaka ti Il det gångna året. 
Gud har välsignat oss' 121 personer ha 
döpts under året och vi prisa Gud för 
dem. Nya sökare komma ständigt. Än 
ha vi tillfälle att arbeta. Än · lyser n;''t
dens sol över vitnande skördefält. Det 
är nåd att få vara med i a rbetet 0111 det 
än mången gång ej ä t- så lätt. 

Under bibelkurse r och dopklasser ha 
vi fått se och uppleva Guds kraft ibl and 
oss. Att Hl se människor gå från död till 
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liv, att få se ljuset tändas i hj~irtana, 
det lyfter över allt det svåra. Ordet har 
al Itfort kraft och tränger igenom. Vi 
avslutade en kvinnokurs strax före jul. 
Vad Gud gjorde de veckorna gav mig 
ny frimodighet och glädje. En kvinna, 
som aldrig förr varit med om någon 
kurs, kom en kväll och bad om hjälp. 
Den Helige Ande hade lyst in i hennes 
hjärta, och nu för st hade hon lärt känna 
sig själv. Förr tyckte hon, hon var bätt
re än andra, men nu undrade hon , om 
det fa nns förlåtelse för en sådan SVll

dare. Det var så svårt för henne, - så 
mycket som måste klaras upp, men det 
blev härlig seger, och hon reste hem 
som en helt ny människa. Ibland kom
ma de för att få hjälp i bön tidigt på 
morgnarna efter en sömnlös natt i nöd 
över.sy nd. Ej alltid få vi se undret ske, 
men vi få överlämna dem i Jesu hän
der. Han skall fullborda verket, och vi 
veta, Han går efter dem, tills Han fin
ner dem. 

Jag hörde i dag om en officer, som 
blivit vunnen för Gud på en av våra ut
stationer. Sedan blev han sänd till pro
vinsen Hopeh ut. i kriget. Han var ej 
l~illgre rädd, utan visste att Gud kunde 
bevara honom. En natt var han i en 
grotta , då han hörde någon kalla honom 
vid namn. Han sprang genas t UI)P och 
ut, men såg ingen människa. Han stod 
omkring tio steg borta från grottan, när 
en granat kom och förstörde den helt 
och hå llet. D å förstod han , att det var 
Gud, som rädda t hans l i v. Detta gav 
honom en ny frimodi ghet och tro. 

Juldagen fingo vi lyssna till vittnes
bördet aven som här funnit sin Fräl
sare. H;tn stod där så frimodig och 
lycklig. För endast n[lgra veckor sedan 
visste han ingenting om detta g lada 
budskap. Hans vittnesbörd g re p m~lI1ga. 
En stor skara soldater sutto i kapellet 
och lyssnade. Förvisso bar det rik frukt. 

Ännu ha japanerna ej kommit till vår 
provins , och vi pI-isa Gud, att vi så 
länge blivit besparade. Nära ha de varit 
flera gånger och försatt folket i oro och 
spänn ing. Justnu är det tämligen lugnt. 

Det Jedaremöte vi hörja nu på fred ag 
hoppas vi få avsl uta i frid . Vi ha bedit 
så länge för det och tro, att Gud skall 
göra stora ting. Likaså planera vi en 
bibelkvinnokurs i Tali i mitten av ja
nuari. Är det Guds vilja få vi samlas, 
om ej, få vi gå in i andra uppgifter. 

Inom församlingen är det nog myc
ket, S0111 kan förtaga mod och krafter. 
Vi förnimma att fienden går omkring 
och söker vem han må uppsluka. När 
s~ldana, man väntat mycket av, gå ti ll
baka kvider hj ~:l!'tat. lvIen vi få ej endast 
se på syndaren , utan ock på Jesus , syn
daren s Frä lsare, och då veta vi, verket 
iir ej förgäves. 

Så möta vi i arbetet både med- och 
l11otgäng. Under allt fortsätta vi att 
bära ut ordets ädla siid , så länge Herren 
vill ha oss här. 

Det innebär trygghet a tt inför allt det 
ovi ssa, som ligger framför , hålla fast 
vid att Herren iir Gud, och att Han för 
sitt rike till seger. 

Hoyang den 28 dec. 1938. 

Jda S ödcTbeTg. 

Kvinnornas böndag den 24 febr. 

A ter nalkas den fö rsta fredagen i 
fastlagen; den dag som för a ll världens 
kri stna kvinnor kommer som en gåva 
och ett kray . En underbar syn av ge
menskapen i J esus Kristus tvärs ige
nom ras , nationalitet och sociala sl<ran
kor, det är ghan frå n Kärlekens Herre, 
som den dagen sbinker. Kravet - det 
är kallelse till bön om att kärl eken må 
levandegöras och al ltmera sätta spår i 
mitt eget liv och i världens. 

Det stora ämnet för vår bön hal- detta 
{lr formulerats så: Att kärleken må för
verkligas i livets gärni ng. 

L åt oss bedja: 
r. Att vtlr tro må tagas på allvar i vår 
levnad. Att kä rlekens lag må råda över 
tankar, ord och gärninga r. 
2. Att var och en av oss må se sin kal
lelse att vara Guds missionär. 
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3. Att kristna i alla länder må ve rka 
för fred och samförståelse bl and folken. 

Från alla håll av världen har det be
rättats oss hur kvinnorna förra å ret 
mötte samman, i städer och på lands
bygd, i kyrkor och bönhus, i hem och på 
sjukhu s, t . o. m. i synagogor. Vita och 
färgade, kinesiska och japanska kvin
nor , alla kunde mötas i samma tempel , 
i bön till sa mme K ä rl ekens Herre. En 
återklang av Jesu ord : Att de alla må 
va ra ett. 

Så vilja vi då å ter saml as i no rr och 
söder, i öster och väster, in fö r Honom 
som lede r folkens och människornas 
öden . I si tt underbara vär ldsregemente 
räknar Han ock med kvinnornas bön
dag. I sin outgrundliga vishet vänta r 
Han på det bönens offer, som den dagen 
skall stiga inför H onom . Må Han ej 
vänta förgäves på kvinnorna i någo t 
enda land . Må Han ej behöva säga: 
kvinnorna sveko mig, jag kan ej g iva 
den gåva jag hade i beredskap för V~lrl
den . 

I Stockholm samlas vi till bönestund 
i S:t Peterkyrkans församlingssal kl. I 

e. 	 m. och ti .11 ett möte i Betesdakyrkan 

kl. 7.30 e. m. Vid det senare talar redak
tör 	J. Lundahl m. fl. 

Ä ven på flera håll i landsorten bruka 
kristna kvinnor samlas på böndagen, 
det ve ta vi, och vå r innerliga önskan är 
att a lltflera må lyssna till den kallelse 
som denna dag innebär. 

S venska JlIhssionsrådets 

Kvinnokommittr! . 

"Ti Il härlighetens ova nskl iga krona 
räknas väl det verk, som Gud en dag 
lägger fram för arbetaren, sägande: 
'Detta ha r du gjort'. A ntagligen dröjer 
det, innan vi kun na inrymma i huvudet 
och hj ärta t innebörden av dessa ord , 
Skulle jag? Herre, de t är ju Ddt ve rk! 
- Han svarar: 'Ja, blodet har rena t 
det, min Ande har helgat det. D et gl än 
ser och strålar därför så att du ej a lls 
känner igen det' . - Herren har själv 
ve1'l<at det i oss , och ändå säger Han: 
'Detta ä r ditt verk'." 

REDOVISNINGAR 
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Koll. i Boden lö/l .... . .. . . 
Lombäckens sy fören. . ..... . 
H. E., Sthlm ............. . 
För Papper . .. .. .... ...... . 
E. B. ..................... . 

H. o. M., "tack för ett gott 
nytt är" .. .. . ....... . . ... . . 
Daggryningen i K. M. A., till 
Bi rgit Berglings underh..... 
K. F. U. K:s Centralfören. o. 
K. M. A., till Astrid Löfgrens 
cl:o . .... . . .....•.. • ...•.. 
Sparb. tömning i Tranås ... . 
A. Th., Grimstorp, en trogen 
missionsvän .... .. . .. .... . 
Onämnd delt. vän, i Jesu namn 

12:

11;'): 
25:
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lU:
3D:
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;35 :5J 
::lJ: 
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10 :
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1:27. 	 Kinnekleva-Kest~ Mfg, sparb. 
medel .............. . .. . . . 9):

1:28. 	 Ovikens KristI. Ungd. fören ., 

"Lisbet Vestm<lns minne" .,. 50:

1:29. 	 Kinakretsen, Köping, sparb. 
o. 	 offerkuvert .. ... ........ . 183:

131. 	 "En nypa mjöl", gm A. B., 
Skellefteå ,)0: 

13:2. 	 E. L., "min julgåva", gm e1:0 10:
133. 	 H. N.,·'min söndClgsbössa", 

gm e1:o .... . .............. . 12 :
13:\. r. B .. Katrineholm .... . .. .. . 10: 
1:3;3. Ps. 46 .............. .. .... . 1,): 

136. 	 Hus näs M fg .. .. .. ...... . . . 25:
137. 	 Sörviks K. F. u. M.-pojkar, 

sparb . medel . . ........... . . 18:-
138. 	 E . O., Genvall~ ............ . 50:
139. 	 "Herrens del" .. .. ...... ... . 50: 
140. 	 Tillägg till offerstunden på 

K. F. U. M., N kpg 15/1 . ... 9:4\) 

145..K. D., Växjö, rab. ,l H . S. O. 11 :33 
1.J6. l · m iss ions böss<l n, gm el :o '.. . 11:25 
1.J7. G. A. N., gm e1:0 .... . .. ... . 15: 
148. 	 Husaby :\Hg, sparb. medel . . öO: 
14.9. 	 Koll. vid H. V';angs möte i 


. Sorsele m i,,,ionshus 1:)/1 .... 17: 

150. 	 Vänner i T:Uebo, sparb . medel :27:05 
151. K K, Björköby ..... . .... . 15: 
1:)2. "Tackoffer" .......... . .. . ö: 
15:3. O. H., "en evighets bl om ma 


på Fa rbror Bäckmans bfir" . . 10:
154. 	 Koll. i Edsbyn vid Huna 


Häggs avskedsmöte 15/1 ... . 85:
156. 	 Visby Femöresfören. . ..... . 26:
1·j7. 	Tillägg till trettondedagens 

möte .................... . 10: 
,)3: 

159"Vår sparbÖ~s'a',;' : :::::::::: 30:
158. 	 Onämnd 

160. 	 "Tack till Gud " . ..... .. .. . . :25:
161. 	 En vän lämnat på K. F. U. 

lVI., S thlm, ~0/1 , .. , ... ... " 10:
16~. "En fickspa rbössa" . . . . . . ". 4:60 

163. 	 S. ]., Skästra , ... . ...... .. . 3: 
164. 	 r. T. B., o fferkuvert , . ..... . 10 :
165. 113 av behållningen fr. skö rde 

fest i S kärvsta ............ . 50: 
166. 	 S. G. , gm H. N., Jkpg . . ... . 50:
169. 	 Vänner på Missionshemmet, 


Duvbo, i st. för blolTImOr till 

bokb. mästaren J. H. Löfvan
ders bår ... , .. , .. . ... . .... . 12:

170. 	 Mörteryds Mfg , .. , ..... , .. 7·5:
171. 	 O. W. B., Ursviken, i st . för 

blommor vid P. A. Bäckmans 
bår 5: 

17:2. 	 1. D., No ra stad . . .. . ...... . 25:
173. 	 A. D., Lundsbrunn, en blom

ma på Majas grav 25/1 ..... . :): 

174. 	 Sparb. tömning i AppJaryd ,. 81 :16 
175. 	 A ., Sundbyberg, i s t. för 

blommor på bokb. mästaren 
J. H. Löva nders bår . .... . . . 5: 

17/. Familjen O ., Tureberg, fö r 
d :o 	 10:

178. 	 Uppsvenska Di "t r. , I V K. F . 
U. M., till Mo rri " Berglings 

underh. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 400:

1/9. S. B. , "tackoffer" gm G. \;V., 

Rögle ...................... 5: 

1/iJ. 	 "Ett litet till skott för Mis

sionsarbetet i Kin,, ", gm A . 

B., Skellefteå ... .... . ... .. . 50:

181. 	 J. W., " min älskade Kinabös 
sa ". gm d:o . ............. . . 12:15 

18:2. 	 :-!. V. , Sthlm ......... .. ... . 7:75 

183. 	 Hägerstads i\Hg . . . ... .. ... . 50:
184. 	 J ngelstorp-Glemmingebt-o

k re tsen .. , . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1: 55 

18B. 	 "E n gilmmal vän", gm .r. G., 

Hbg ................... . . 4: 
187. 	 R:lntens lill a sy fören. 30:
188. Till K inam iss ionen, Onämnd, 


gm A. B., SkeJlefte:\ . ....... 300:
191. 	 On~ml1d, Vrigstad .. ..... . . . 10:
192. 	 Koll. v id H. Wangs möte 


17/1, gm J. J., Gisselås 15:
193. 	 S. S., Bjiirnum, till Ella Nils

sons underh. i England. . . . . . /: 
l(J-l. Barkeryds Arbetsfören. 200:
19:). A. H., Skövde, en blomma 


på älskade Gerda, födelse 
dag ., .. . . ........... ,.... l(): 

199. M. H ., Skönberga .... ,.. . .. :2 :75 

:WO. E. o. A. 1. \V., Söderhamn.. 40:
:201. Skolbarnen i Skv ttmon gm


~L C...... .... : ..... . ' . .. . 16:40 

:2):2. .'\ terbetalt ..... . .... . .... . 1200:
:2D3. E. S. · H., .... .. ..... . .... .. 100:
:204. K. S., Vinslöv, "At Herren" 25:
:205. "Tacksam givare" .. , ...... . 10:
:206. A. J. Osteräng . .......... . 5:...,

:20/. I\;(ol-abo, gm M. S ., Mora , .. ~7:-

208. A. A., Ostnar, gm <1:0 5:
:21~ . I nsa mJ. hos komminister B. , 

Frösön 3/1 . . .... , . .. ... . . 7: 
:213. 	 Första Kinamötet på "Hem

met", FrösödaI ... , . .. ... . . . 20:
214. 	 8. J., Kl ippan , till Hanna 

Erikssons underh. ....... ... 7:40 

:215. L. E. P ., Odeshög .......... 100:
216. 	 A. S., Hörby , ... . . .. ...... . 5: 
219. 	 Duvbo Kyrk J. sy fören., i st. 

för blommor v id bokb.-mäst. J. 
H . 	Löfwa nders bår . ....... . 23:11 

Kronor 14,6j8:76 

Särskilda ändamål. 

L E. A ., Alingsås, till Dagny 

:-Jorugrens arbete ... , .. , . .. . 50:

:2 . M. J., Boden, till cle nöd\. .. . 200:
7. 	 K. S., Vinslöv, till d:o . .. .. . 20:
8. 	 H. A., Ol-ebro, till Erik Malm, 


att anv. efter gottf. . . . ... , . 25:
9. 	 M . O., Stocksund, till Maria 


Petterssons ba rnh ' 100:
11 	 R. J., Orebro, tiil ' i.' .M~i~: 


at t anv. e fter gottf. ........ 10:
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12. 	 Nyårsgåva till en flicka på '190. Insa m\. i Uppsa la, till lviaria 
barnh. i Sinan ......... . . . 50:- Petterssons bamh. , gm liT. N. 65:

1.3. 	 En vän, Vet ianda, tackoffer 196. E rstorps Ungdom s fören. till 
att anv. ti.ll ]. Hultqvists in föda eva ng. underh. ....... 100:
evang. . ........ .. .. .. .... . 50:- 197. En gammal kinavän, T. V., 

26. 	 G. H., Luleä , till evang. Chi till flyktingarna i Kina ..... 5:-
Paolos unclerh. . ........... . 2:30:- 198. Gräsgårds MissionssyfÖren.,· 

27. 	 Sverker 5 år, till en liten gos till M. Ringberg att anv. i 
se i Kina, gm E. G., Holm- ve rks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100:
sund ... ...... ... ..... ... . 10:- 209. E . E., Joestl'öm, till de nödl. 10:

60. 	 J. A. o. A. T. , till Li sa Gus 210. Till Gerda Gustavsson i kvin
tafsson att anv. ef ter gottf. .. 15:- noarbetet i Loya ng, gm 11'1. L. 25; 

61 A. P., Grebo, till Erik !vlalm, 211. "Två systrar", Ostersund, till 
d:o ......... ......... ... . 20:- de lidande kineserna .. .. ... 10:

62. 	 En kinavän, Sldrby, till Mor 217. ;: P., Nkpg,. till , ~e nöd\. ... 50: 
ris o. Ca rol a Bergling d:o ... 1.3:-- 218. . Mormors mInne , tIll verks. .,_ 

63. 	 Efterskörd till försäljningen, 1 P uchow .... ,.... . ........ <););-

Duvbo, till Barnh. i Sinan .. 10:- Kronor 2,020:15 
64. 	 Söndagsskolb arnen i Asaka, 

till d:o .................. .. 4 :40 Allmänna missionsmedel 14,618: 76 
72. 	 Y. M., Norrtälje, till de nöd!. 15:- Särskilda ändamål 2,020:15 
73. 	 D. P., Tingsryd, till d:o ... 10: S:a 	under jan. mån. 1939 Kr. 16,638:91
90. 	 "Okänd givare", till r. Ackzell 


att anv. efter gottf., gm A. 
 i\lIed 	 t'arlnt lack till 'varje givare!
O., 	 Katrineholm .. . ........ . 50:

91. 	 E. B., Kopparberg, till Maria "Her re, förnya i dessa år dina gärningar, 
Nylin d:o .. . ..... ... ... .. . . 10:- IM oss förnimma dem i dessa är." Hab. 3: 2. 

92. 	 Skolbarnen i Uttersjöbäcken, 

till barnh. i Sinan ......... . 5-: 


103. 	 Mellersta K. F. U. M., Distr Missionstidningentill 	eva ng. underh........ .. . 200:
130. 	 H. P., Ka rlsta d, för ett litet Sinims Land. 

kinesbarn .. ..... . .. .... .. . 10:
Organ för Svenska Missionen i Kina,141. 	 Till en skolgosses underh. hos 

Erik Malm, gm A. P ., Nkpg 12: Tidningen utkommer med 20 nummer om 
142. 	 "Herrens del", till Gerda Car  å ret. Den innehåJ.ler uppbyggelseartiklar,len 	 för fru J ang ......... .. 50:
143. 	 Fr. Älgaräs, till Maria Pet brev från missionärerna, berättelser från 

terssons barn h., gm r. H . ... 10:- missionsfältet, meddelanden om hemarbetet 
144. 	 K. D., Växjö, till en skolgos och 	missionsnotiser från olika fält. 

ses 	 underh. . ............. . 150:
Tidningen kostar: helt å r kr. 2:25, tre155. 	 S. , till de nöd\., gm M. S., 

Visby . . ................. . 10:- kvartal kr. 1:75, halv<1r kr. 1:25, ett kvartal 
167. 	 En vän lämnat p<1 K. [0'. U. kr. 0:90. 

M., Sthlm 20/1. till d:o ..... 10: Till 	utlandet kostar den kr. 2:75 pr. år.
168. 	 lvI. L., Simrishamn, till bamh. 

Prenumeration kan verkställas på posteni Sinan ................... . .5:75 

176. 	 M. N., V ästerå s, till de nöd\. 20:- men ställer det sig fördelaktigare för miss io
185. 	 :Mellers ta Distr. a v K. F . U. nen 	om den ve rkställes på vår Exp., Drott 

M., 	 till evang underh. . . .. .. 75: ninggatan 55, Stockholm.189. 	 A. D., Kristdala, till r. Ack 
zell en\. överensk. . ....... . 150: Reda.htionen. 

INN EHÅL L: 
Guds tjänare. - Albert Lunde. - Från Red. o. Exp. - Avskedsmöte . - Missionärernas 
farväl. - Från de utresande missionärerna. - Hjälpverksamhet bland krigets offer. - Från 
missionärerna. - Kvinnornas böndag den 24 febr. - Redovisningar. -- Missionst. Sinims Land. 

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


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


Stockholm 1939, Boktr. A.,B. P. A. Palmers Eftr. 
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At-.:SVARIG UTGIVARE : E. FOLKE. 

JESUS KOMMER TILL HEDNINGARNA. 
Matt. 4 :I3-I 7· 

I evangelietexten på Trettondedagen 
skildras de vise männens resa till Bet
lehem, och vi få där se de första hed
ningarna komma till Jesus. I ovanstå
ende text se vi Jesus komma till hed
ningarna. Jesus får höra, att Johannes 
Döparen är kastad i fängelse och går 
då till Galileen, omtalar evangelisten. 
Till det av Israel djupt föraktade hed
ningarnas Galileen går han. Han stan
nar i KajJernåum, som härefter blir 
" hans egen stad". 

H ur underligt handlar icke Jesus. 
Andra gå ur vägen för de föraktade ga
lileerna och vilja icke ha någon gemen
skap med dem. Jesus söker upp dem, 
slår sig ned bland dem. Sådan är han! 

Nu talar evangelisten vidare om, att 
det inte är någon tillfällighet att Jesus 
går dit och stannar där. Det sker efter 
Guds vilja, så som vi läsa det hos pro

feten Jesaja i profetian om det stora 
ljus, som skulle uppgå över hedendo
mens mörker. Och det är i sanning 
tjockt andligt mörker i Galileen. när 
Jesus, världens ljus, kommer dit. Men 
det är också det sanna, stora ljuset, 
som är i färd med att bryta sig väg ge
nom detta mörker nu, när Profeten, 
mäktig i ord och gärning, begynner 
sin verksamhet med det djupt allvar
liga budskapet: · "Gören bättring, ty 
himmelriket är nära". 

Efter omkring tre års verksamhet 
finna vi Profeten på berget i Galileen 
tillsammans med sina lärjungar. Också 
nu märka vi samma brinnande omsorg 
för folket, som sitter i mörkret, utan 
hopp och utan Gud. Men nu kan han 

icke själv komma till dem på samma 
sätt som han först kom till de förak
tade galileerna. N u måste han lämna . 
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jorden och intaga sin plats vid Faderns 
högra sida i himmelen. Men Frälsnin
gen är fullbordad, och i kraft av den 
frälsande allmakt, som han nu har vun
nit genom sitt lidande och död, beder 
han sina lärjungar att gå i hans ställe. 
Han ger dem befallningen: "Gän ut 
och gören alla folk till lärjungar". 

I lydnad för sin Mästare begynte de 
uppgiften. Och han, som gav dem be
fallningen, sörjde också för utrustnin
gen. Med trohet förkunnade de ordet 
med stor frimodighet! 

Emellertid gäller befallningen icke 
bara de elva. Det är ett framtidspro
gram för sin församling, som Jesus 
ställer fram här på berget i Galileen. 
Och lika visst som de.t var efter Guds 
förutsagda vilja, att Jesus den gången 
gick till hedningarnas Galileen, så är 
detta också Guds klart uttryckta vilja: 
I Jesu namn skall omvändelse och syn
dernas förlåtelse förkunnas för alla folk , 
med begynnelse i Jerusalem. Därför 
missionera vi. Därför må vi missionera, 
vi som vill vara vår Herre Jesu Kristi 
tjänare. 

Kasta vi en blick ut över världen i 
dag, så se vi, att Jesus är kommen till 
hedningarna. Ljuset börjar att bryta 
sig väg genom hedendomens mörker. 
-En stor skara män och kvinnor stå i 
dag i Kristi . ställe och förkunna det 
glada budskapet. Men skaran måste 
förökas. Det är så oerhört många dyrt 
köpta själar, som aldrig ha hört evan
gelium. De leva i dödens land och 
skugga. Vi behöva därför alla att gå 
fram till Gud i bön om tillgift för all 
försummelse. Och vi behöva att bedja 
om det sinne, som behärskade Paulus, 
då han säger: "Dock anser jag mitt liv 
icke vara av något värde för mig själv, 
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om jag blott får väl fullborda mitt 
lopp och vad som hör till det ämbete 
jag har mottagit av Herren Jesus: att 
vittna om Guds nåds evangelium". 

Arnt Ödegård. 

Ur "For Fattig og Rik" av den 8/ 1 

1939· 
H.B. 

Pastor Albert Lundes sista 
dagar. 

Ur ett brev till Pri ns Oscar Berna
dotte fr ån fru j\tfarthe Luncle, änka 
e fter pastor A lbe rt G. Lllnde, da terat 
Oslo d. 6/2 193 9, kunna \.j med benä· 
get medgiva nde meddela följande: 

Tillat mig il forte ii e litt om min 
kjcere· mann s s iste dage. Omtrcnt q. 
dage för sin död var han i Trondheim 
en llkes tid, og den turen va r ham til 
glede og opmuntring, fordi flere sjele 
blev vllndne for Gud .. Han var meget 
tre tt , da han kom tilbake og holdt sen
gen i flere dage. Natt til fredag d . 27de 
våknet jeg ved at han faldt i glllvet. 
Det var slag og han va r delvis lamm et 
i höire side. Den dag kom han på syke
huset. Allerede lördag kunde ha n ikke 
tale , men han var ved bevi s thed til de 
sis te timer, og når vi spurgte ham om 
l~oget, trykket han oss i hånden til s\·ar. 
Jeg sat ved hans se ng fra lö rdag til det 
var s lutt og barna va r der også det 
mes te. De to sis te tim er var kampen 
hftrd, for hjerte t va r så sterkt, men et 
par minutter för han drog det siste 
sllkk, slog ha n öinene ap sfl klart og 
stirret så ivrig frem fo r sig, som om 
ha n så hjemlandets kys te r - og så yar 
ha n over . 

Savnet er uendelig stort - men Gud 
- han s vei er fuldkommen - - og han 
tok s in trette tjcner hjem i rette tid . 
Ve lsignet er hans minde. 
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Den 14 mars. 

Den 14 mars, dagen för missionär E. 
Folkes första ankomst till Shanghai 
och sedan länge vår missions ärliga 
tacksägelse- och bönedag, närmar sig 
åter. Särskilda tacksägelse- och böne
ämnen komma att införas i vår tidning 
för den 10 mars, men redan nu ville vi 
pilminna om dagen och vädja till Mis
sionens vänner om att den dagen taga 
{Jel i bönen och tacksägelsen. Då så är 
möjligt, ;lr det gott att samlas till ge
mensam bön, men låtom oss, om detta 
ej kan ske, ;lndå träda in i helig bön e
tjänst. Läget i Kina gör det S;lrskiJt av 
behovet påkallat att bedja för Kina och 
för Guds rikes utbredande c\;ir just nu. 

På grund av att K. F . U. M:s Cen
tralförening i Stockholm har sin års
högtid den 14 mars anordna vi ej här 
något större möte den Lj., men ett så
dant anordnas i stiillet onsdagen den 
15. Den 14 hålles det vanliga tisc\ags
mötet i Betesdakyrkan, men det egent
liga" I 4-marsmötet" i Stockholm an
ordnas onsdagen den 15 mars kl. 7 
e.m. på K. F. U. M., Birger Jarls
gatan 35. Talare bliva då doktor 
Karl Fries, missionsförcstfll1darc Erik 
Folke salllt mi sion ~ir JHartin Berg
/111[;, och "i rikta härmed en \"arm in
bjudan till denna missionshögtid. 

Bönemöten för S. M. K. 

hållas i Stockholm varje tisdag kl. 7 
e. HI. i Betesdakyrlwn och varie fredag 
l::l. 2 e. m. på S. M. K:s expedition. 
Välkomna. 

Läget i Kina. 

Beträffande det förut omnämnda 
bombardemanget i Loyang Ho. ha vi 
nu genom ett hrev frän missionär L. H. 
Linder Hitt ,'eta, att kapellet på vår 
station dilr ser illa medfaret ut. PI M
taket· pil södra sidan ser ut som ett såll, 
och innertaket av trä är ocks:'t förstört. 
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Inte endast glaset i fönsterna har grltt 
sönd;:r utan iiven fönsterbågarna. I sft 
"iil huset d;ir Malms bott s'Om det hus, 
,-ilket fröken Buren på sin tid byggde, 
;iro alla dörrar och fönster inpressade, 
och rappningen i taken iir förstörd. En 
I>omh föll i framgårclen till ett hus som 
under ck senaste [Iren använts till sjuk
hus, men ej nu anviindes för detta ;in
dami'tl. Ingen blev skadad, och familjen 
:-IIalm samt fröken Gerda Gustavsson 
bo ute h0S Augustana-Synodens mis
sioniirer , där flygarna hittills si't lilllgt 
"i veta ej kastat ned homber. 

-- Vi äro glada att kunna meddela, 
att ingen av de våra skadats till liv el
ler lem. Må "Missionens "änner alltfort 
b;lra dem i förbön! 

Allmän Svensk Missionskon:: 
ferens i Jönköping 
den 19--23 april. 

Enligt beslut av Svenska lvIissions
rådet kommer en allmän svensk mis
sionskonferens att hållas i Jönköping 
onsdagen den 19--söndagen den 23 
inst. april. Till konferensen äro alla 
svenska missionärer och missionsviin
ner jämte den missionsintresserade all
mänheten hjärtligt inbjudna. Föredrag 
och diskussioner komma att httllas över 
tidens aktuella missionsproblem. BI. a. 
blir det två föredrag om den stora in
ternationella . missionskonferensen i 
Tambaram sistlidne december av pro
fessor K. B. Westman och missionsfö
res t;'lIlda re Axel Andersson, vilka 
SOIl1 svenska representanter deltagit i 
densamma, Bland övriga, som anmo
dats att hålla föredrag , 'l11å nämnas 
missionsföreståndare Nils Dahlberg : 
" :Missionens bibliska motivering"; 
missionsföreståndare Hj. Danielsson: 
"Missionens folkförbrödrande gär
ning"; fru Ester Fredberg:"Den in
födda kristna kvinnans betydelse för 
missionsfältets evangelisering"; docent 
G, W. Lindeberg : "Muhal11l11edanl1lis
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sionens nuvarande läge"; redaktör J. 
E. Lundahl: "Missionen i ljuset av 
Kristi återkomst"; lTIissionsförestån
dare B. Pernow: "Israelsmissionens 
nuvarande läge". Tre föredrag komma 
att hållas om "det allmänna missions
läget i förhidlande till tidens rörelser". 
Afrika: dr G. Palmaer; Indien: mi s
sionssekreterare Joh. Hagner ; Kina: 
fröken Ruth Nathorst. Samtal kommer 
att ordnas över ämnet: "Den inre och 
yttre missionens förhållande till var
andra". En eftermiddag anslås åt frå
gan: "Varför är jag missionär?" vil
ken fr~\ga kommer att besvaras avett 
antal missionärer från olika fält. 

Inledningsgudstjänsten hålles i Kris
tine kvrka och avslutningshögtiden i 
Stora JVIissionshuset. Själva konferen
sen hålles i Betlehemskyrkan, Kanalga
tan IS. På kvällarna hållas offentliga 
möten med föredrag a v deltagare i kon
ferensen. 

En lokalkommitte är bildad i Jön
köping, som i möjligaste mån ordnar 
för logi, spisning m. m. 

Anmälan om deltagande jämte en 
deltagareavgift av 2 kr. sändes till 10

kalkommi ttens sekreterare, missions
sekreterare Gideon v\likström, Svenska 
Alliansmissionen, Jönköping. 

Detaljerat program kommer att in
om den närmaste tiden offentliggöras. 

Konferensen med dess förhandlingar 
och anordningar inneslutes i a ll a mis
sionsvännernas förbön. 

Svenska Missionsl'ådet. 

~IO~' 
Erfarenheten under den gångna 

hösten. 
Utdrag ur privat brev från Thyra 

Lindgren skrivet i Ti-hu den 6 dec . 
1938. 

Jag vill berätta lite om hur jag haft 
det under den gångna hösten. Jag har 
varit ute i distriktet hela hösten. Rest 
från plat:; till plats. Hit kom jag den 26 

nov . och ska ll stanna en månad. Häl' i 
Ti-hu finnes en ganska stor församling. 
Jag har ofta varit här på besök. Och a ll 
tid har det varit uppmuntrande och roligt 
att träffa dessa kristna, förutom denna 
gången. Det är nämligen så, att Ti-hu 
ligger ganska nära Gula floden och är 
följaktligen en mycket osäker plats. Sol
dater kunna gå över floden på morgonen 
och vara här på e. m. -Dessutom äro de 
kristna här mycket fattiga och ha ej 
råd att ha ordentliga murar omkring 
husen. De flesta ha varken hus eller jord 
utan hyra ett litet rum, som i många 
fall en stor fami lj får lov att klara sig 
med. Trots a llt äro de kristna mycket 
varma och nitiska för Gud. Och nu är 
det med vemod och sorg i hjärtat , som 
jag ser dessa mä nniskor resa till andra, 
lugnare platser. I må ndags reste 
vandrade ti II fots - två fami I ier och i 
tisdags ytterligare en familj. D'e ha hit
tat en obebodd grottby långt bort i 
nordväs t, omkring 300 Ii härifrån . De 
flesta ha ej råd att hyra en kärra utan 
måste gå till fots, gamla, sjuka, små
barn, mödrar, som vänta sig små - alla 
måste de gå, gå. O, vad de få lida , des 
sa arrna människor' Och det svider där 
inne i hjärtat att se dem gå. Kanske få 
vi aldrig mer se varandra. Och de gå 
mot okända öden. Ska de under allt 
kunna hålla fast vid Gud' Ja , det beror 
till stor del på våra förböner. Gud hjäl
pe Er att hålla ut i trogen förbön för 
Kinas blödande folk. De lida mer än 
man kan med ord beskriva. Ibland kän
ner jag mig nästan förtviv lad och bara 
gråter. Det går ej en enda kväll att 
somna utan tårar. Och när det är kallt 
och jag får svepa in mig i mitt täcke, då 
går tanken till alla dessa som ej har en 
sådan förmån. I höst har jag ofta be
sökt templen, som varit fulla av flyend e 
människor från olika provinser. Och 
som regel ha de varit vi lliga att lyssna 
ti II budskapet om elen sanne Guden. 
Men vilka syner' Gamla , sjuka. barn 
utan en klädtrasa på sig nu när det blir 
kallare för varje dag som går. lett rum 
bodde över 20 personer. 
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Vid en annan gata hittade jag en sjuk 
ung kvinna, som låg på bara jordgolvet, 
med endast lite strå till bädd. Hon hade 
ett stort hål i ryggen, som det ständigt 
rann var ur. Och omkring henne sprun
go 2 små barn, som den arma modern 
ej kunde se till. Jag gick till fots 2 sv. 
mil och köpte henne ett täcke. Kunde 
ej köpa ett nytt utan bara ett begagnat , 
som jag fick för 3 :20 dollar. Men se 
den arma kvinnans glädje, ja, det var 
helt enkelt gripande. Ja, detta var ett 
av de många bilderna från mitt arbete. 
Bed för Kinas folk' 

Jag har skrivit en tjock dagbok den
na höst. Kanske får jag bruk för den, 
när jag kommer hem. till Sverige. Min 
hemresa är beviljad, så om ej kriget 
lägger hinder i vägen, så kommer jag 
hem någon gång i vår. F. n. ä r vägen 
stängd till kusten , men kanske det blir 
något sti Ilestånd i kriget pit nyåret. 

En fridfull jul. 

Utdrag ur privatbrev från fröken 
Astrid Håkansson, skrivet i Juicheng 
den 2 jan. 1939. 

"Hoppets Gud uppfylle eder med 
a.11 glädje och frid i tron, så att I ha
ven ett överflödande hopp i den helige 
Andes kraft." Rom. IS: 13. 

Innerligt tack för alla förböner, som 
h;\Ilit oss uppe i alla prövningar och 
mångfaldiga svå righeter under 1938! 
Vad voro·· vi utan edra trogna förhö
ner? Mä Herren i sin oändliga kärlek 
förkorta lidandestiden ! "ödeläggelse, 
förödelse och förstörelse! Förfä rade 
hjärtan och skälvande knän! Darrande 
länder allestädes! AJlas ansikten hava 
skiftat färg." Detta ha vi bokstavligen 
upplevat under året, som flytt. Men i 
all nöd och under alla förhållanden har 
Jesus visat sin underbara makt , ja, sin 
härlighet. Det är välsignat att vara så 
helt kastad på Gud. För min egen del 
önskar jag, att mitt liv må vara fyllt av 
lovsång, ty vi ha all anledning att pri
sa och tacka Gud, vår kärleksrike, tro
faste Fader. 
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Jag tänker så ofta på och tackar Gud 
för att ha ett hem, då så många äro 
hemlösa och fly från plats till plats. 
Att vi ha kol att elda med är också ett 
härligt bönesvar, ty det såg fullkomligt 
hopplöst ut, men vi bådo och Herren 
gav oss det. Visserligen är det dyrt, 
men ved tycks inte kunna köpas nu. All 
mat är rysligt dyr, och tyg och kläder 
köpas mestadels i pantboden , ty nytt är 
alldeles för dyrt. Nyårsafton köptes ett 
par kängor av tyg, fodrade och med lä·· 
dersulor, på gatan till mig, ty länge har 
jag haft frost i händer och fötte;·, men 
så gick det hål också prt fötterna, så jag 
kunde inte ha mina skor. Det är kallt 
nu och har varit snö före och till julen. 

Tant Gerda Carlen ställde om att 
julljus stöptes. De blevo bra. Både 
vackert röda och med god ljusstyrka. 
Portvakten gick upp till Shui-yu och 
häm'tade cypresser , så att vi hade två 
" julgranar", en i stora gästrummet här 
och en i skolsalen. Likaså fingO vi en 
vacker cypresskrona för att ej tala om 
alla vaserna med kvistar och pappers
blommor. 

J ulbön och julotta hade vi här på 
stationen, ty det är uppsatt varning för 
att vara ute efter mörkrets inbrott, och 
det ansågs ej lämpligt för "systrarna" 
att gå ut. Det var riktigt festligt med 
mycket ljus i granen, i ljusbågarna och 
i de trearmade ljusstakarna. Flaggde
korationen gjorde även sitt till. Ett 
hundratal samlades morgon och kvälJ. 
Vid juldagens två möten på förmidda
gen var kapellet sprängfullt och många 
fingo sitta utanför, men det var sol
skl'.l1 och vindstilla , så de uthärdade 
kölden. Feststämning rådde bland de 
trehundra som samlats. Först var det 
ett gott predikomöte, \"ilket följdes av 
ett möte med mycken sång a v fl ickor-. 
na, vittnesbörd och unison sång. Sedan 
delades det ut"knäck", oljekakor och 
jordnötter. K vällens sångrnöte var här 
[.lä stationen. Annandagen samlades vi 
kring elevernas egen gran. De sjöngo 
och Tant Gerda berättade om de sven
ska barnens offergärning. Vi hade det 



46 SINIMS LAND 25 febr. 1939 

riktigt trnligt lillsammans. Julfesten 
för medarbetarne och eleverna pil 
tredjedagen \'ar S/l trelil ig den ocks fl, 
Kineserna kokte klenäter i massvis, ej 
så fina, som vi ha hemma, utan mycket 
enklare och billigare, och Tant Gerda 
kokte karameller. Vi dukade festligt 
med en stor grön vas med cypresskvis
tar och pappersj u Irosor på mi ttbordet 
och tv;'t stora, trearmade tomtestakar 
på de andra, Tebjudningen föregi cks 
a\' sång, bön och biGelläsning. Så 
många som kunde något bibelställe, 
som handlade 0111 ljuset, läste upp det. 
Dessu tom berättades goda och lärori ka 
berättelser. Kakorna, " knäcken", kara
me llerna och nötterna tyckte alla 0111. 

Fli ckorna sjöngo också för oss, 
Ja, så ha vi' fått fira en fridfull jul 

trots all oro kring oss , Dagligen kanon
dunder och ibland skjutes det på nät
terna. så att fönster och dörrar skall
rar. Dock, jag sOlie r alltid gott, så mig 
bekommer det intet, men det är värre 
för dem, som ej kunna sova. En natt 
dånade kanonerna och dessutom sköto 
de med kulsprutor och vanliga gevär 
i en by åtta Ii h~lrifrån. Det var solda
terna, som höllo' rä fst med rövarna, 
Man hör de hemskaste saker. Dagligen 
prisa Iii Gud, för att vi ej blivit rölia
de. 

Det är förund erligt vad man vänjer 
sig vid det oundvikliga. I mars tyckte 
vi, att det yar svårt att bo för öppna 
stadsportar, men nu ha vi bott med en 
raserad stadsmur, man kan lätt g!'t över 
precis här där vi bo, öppna portar, 
ingen polis, ingen styrelse och ingen 
mandarin ända sedan augusti, Nu är 
det ju folk i stan igen men länge var 
den en ödemark. Rätt livlig handel på 
Storgatan, 

En hälsning från Sinanhsien Ho 

Sinanhsien Ho. den .[ lir 1,939. 

Kära Missionsvänner. 

Som jag har en ledig stund vill jag 
åtminstone begynna att skriva en häls
ning. 

Jul och nyår gick m'anligt fort och 
lä tt förbi. Vi hade goda möten och 
inga störninga r utom alarm ett ' par 
gånger. Hemkommen f rån j u lottan 
fick jag brev från England och Ameri
ka . övermandarinen från Shanhsien 
kom julnatten kl. 2. Han bodde i Barn
hemmet några dagar. En I iten fl icka 
fingo vi som julgåva aven fattig man, 
som ej nändes kasta ut den lilla. En 
fattig mor , som mist sin lilla, var vil 
lig amma henne. Vi kalla henne"Ru
hsiang" = Rökelse. Den 14 december 
toga vi emot en liten, som frodas och 
växer ti II. Gud vet vad han har i be
redskap för dessa Garn . Vi få mottaga 
och fostra dem i tro på hono111, som 
icke förgäter sparliarna . 

D å vi åtnjutit relativt lugn har tä l
tet varit ute i tre månader, och tio fa
miljer ha rensat sina hus fr;ll1 avgudar. 
Fienden är dock alltjämt i verksamhet. 
I en familj blev det eldsvåda och i en 
annan andra prövningar. Trots allt 
tycks dock inte så få tro. Vi kunna nog 
säga, att det vari t ett gott frukt;tr i 
and I igt avseende , 

I det lekami iga har det också vari t 
bättre än förra året. Genom det ymni
ga regnandet lovar vårvetet gott. Det 
kom snö och täckte vetet då det nyss 
slagit rot, nu har den smält och fälten 
börja grönska. 0, om ändå kriget vore 
slut! I går och idag ha militär draait 
österut i stora skaror. kolorna pågå 
som vanligt, och vi kunna tacka Her
ren, som hitintills llaclefullt bevarat 
oss. 

En almanacka. ja, två, samt Daggry
ningens julklapp till barnen ha vi fått. 
Sinims Land för september har också . 
kommit. Tusen tack för allt. 

I hast och med tack till Er alla kära 
därhemma. 

l11aria Pettersson, 

Guds beskydd 
Tali, She. N. China den 17 jan. 1<)39 

Kära Vänner. 
I går, då vi just ätit frukost , kom 

varningssignal , så det gällde att skyn
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da ned i bOl11bgrottan. Först måste jag 
dock öppna fönster och dörrar för at t 
I i nd ra lufttrycket, om flygplanen skulle 
fälla bomber. Därför blev jag den sista 
att gå ned - och hade ej hunnit halv
vägs, när ett öronbedövande ljud hör
des. Det var närmare 2o-talet homber 
och dessutom maskingevär från flyg
plan, som hördes samtidigt. Man för
stod, att bombe rna slagit ned i vår när
het. 'Men det hIe" ända en överrask
ning, när vi kommo upp igen och ft:1I1
no. att våra grannar pä tre sidor bom
barderats, och dessutom and ra platser 
ej så långt fr~tn oss. Inalles hade 9 plat
ser bombarderats, och på de flesta plat
serna hade husen störtat. Att vi endast 
fingo ett lårarerum , som f. t. var oan
vänt, förstört av bomben, som föll hos 
östra grannen, samt massor av g las
rutor krossade, sa glasbitarna lAgo 
,:pric1da överallt - det måste vara ett 
riktigt uncler. Niir bomberna explode
rade. hade bitar därav fallit ned över
al lt på våra g;'trdar, t. o. m. inne på min 
kamrats säng I ~~g ett ej så litet stycke 
aven sådan "c ivilisationens budbära
re ." . 

Vi fingo nu höra närmare om vad 
som hänt. Vår östra granne är stadens 
flickskola, och den ri'~kade mycket illa 
ut. .\iiir IJoml>en föll där, rasade ett hus 
och begravde eleverna . Hitti lls ha 8 
dött, men många skadades, så det blir 
kanske flera dödsoffer. Gatan avspär
rades genast, och endast de som hade 
att arbeta med utgrävningen av de dö
da och .sårade släpptes in. Stackars för
äldrar och anhöriga, som kom mo och 
gråtande skulle försöka få veta, hur det 
var med deras barn. Allt eftersom de 
g rävdes fram, fördes de på bårar där
ifrån till hemmet (de döda) eller till 
läkarehjälp (de sårade) . 

- - Mitt emot oss på andra sidan 
gatan hade 2 bomber släppts ned över 
två gårdar, och där hade en lll an dö
dats i ena gården och en kvinna skadats 
i den andra. Husen liigo splittrade som 
avbrutna tänds tickor i en hög' I huset 
väster om oss, på andra sidan gatan, 
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hade en bomb 0(ks21 förstört ett stort 
tegelhus, men där var ingen miin
niska i närheten, S:::l 1l1 blev skadad. På 
vår gata är också katolikernas station, 
(lä r 3 bomber föll och dödade 3 samt 
skadade flera . Aven fältlasarettet är på 
"år gata mitt emot katolikernas sta
tion, och c1ärsl~ipptes ocksa bomber -
med \'ad re sultat vet jag ej. Men 3 
kistor såg jag föras förbi vi'tr port 
troligen för a tt ta em ot offren pA f;i lt
lasarettet. Strax intill där kastades 

Foto: M. Linden 

Hö'rnav kapel/gården i Tali. 

~in nu en bomb på ett vanligt hus, och 
ett kvarter längre bort åter en bomb. 
När den bomben förstörde huset , döda
des ett litet barnba rn till en av våra 
kristna kvinnor, och modern till barnet 
skadades. Ett äldre par dödades också 
där intill. .Allt detta var i vår närhet' 
Något litet längre bo rt ligger militä 
rens hög kvarter , och där kastades 3 
bomber. Märkvärdigt nog bJev endast 
en soldat dödad och en annan sårad. 
Bomberna fällo på öppJla gården , ej på 
husen där. 

A ll de:1na först ö relse \'a r ett ögon



,8 SINIMS 


blicks 'verk. Hemmen jämnades med 
marken, nej, inte bokstavligt, ty det 
var högar och gropar av det som varit 
hemmet. Och sörjande föräldrar och 
anhöriga. Unga och gamla som låga i 
jämmer och plåga av skador de ' fått. 
Småbarn som fått en nervchock, så att 
cie bara storgräto av ångest. 

I morse gingo vi som de flesta andra 
i staden ut till landet. överallt såg man 
vagnar, som packades för sådana som 
reste till lugnare ställen. Och vi lik
som andra, som ej ämnade resa bort, 
gingo ut till närmaste byar, där vi 
vorb tills det visade sig, att himmelen 
mulnade, och stormen tilltog. Då an
såga vi faran för flygplan mindre idag, 
och återvände hem. Sådana bybesök 
komma vi nog att fortsätta med när det 
är "flygplansväder" . 

Det var gripande med våra kristna 
vänner, som kommo hit på besök så 
snart det var tillåtet att gå på ga'1:an. 
De hade ju hört, att våra grannar bom
barderats, och vara iingsliga för oss. I 
dag har det varit m;in och kvinnor från 
olika utstationer för att se hur det var 
med oss. De flesta hade j u sett flyg
planen passera och genast hört nedsla
gen, så de visste det \-ar Tali, som va
rit målet. Hörde nyss om en gammal 
diakon i vflr församling, vilken bor 20 

km. härifrån. Så snart flygplanen hade 
hörts över deras plats, hade den gamle 
fallit på knä och bett om Guds beskydd 
över oss här. Ja, det är endast svar på 
bön att vi skonades, det förstå vi. Vi 
tyckte det var som om psalmens ord: 
"Herrens ängel lägrar sig omkring dem 
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som frukta honom, och han befriar 
dem" bokstavligt uppfyllts. Ty hade 
vi kunnat se den osynliga världen, ha
de vi troligen fått se änglavakten, som 
avvärjde alla bombanfall mot vårt om
råde, och skyddade oss alla här. 

Vi förstå ju också, att många vänner 
hemma bedja för oss - och därför 
ville jag skynda att delgiva eder denna 
bönhörelse, så att ni också kunna vara 
med i tacksägelse för bönhörelsen I 

Med hjärtliga hälsningar 

Ingeborg Ackzel!. 

Missionstidningen 

Sinims Land. 

Organ för Svenska Missionen i Kina, 

utkommer 1939 i sin 44 årgång. Ansvarig 
utgivare: Erik Folke. Redigerad under med
verkan av Mart-in Linden m. fl. 

Tidningen utkommer med 20 nummer om 
året. Den innehåller uppbyggelseartiklar, 
brev frän missionärerna, berättelser från 
missionsfältet, meddelanden om hemarbetet 
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Tidningen kostar: helt år kr. 2:25, tre 
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kr. 0:90. 
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ANSVARIG UTGIVARE: E. fOLKE. 

TRONS VÄG. 
Vi vandra i tro, icke i åskådning. 

2 Kor. s: 7. 
Vår mission betecknas ibland som 

en "trosmission". Det är den också så 
till vida som vi icke följa den i vanliga 
världsliga företag nyttiga och sunda 
regeln att icke besluta en åtgärd, utan 
att ha pengarna på bordet. Vi vandra 
icke i åskådning, utan i tro. Då vi 
trott oss se Guds ledning i en viss 
riktning pekande på en viss åtgärd, så 
vidtaga vi den i förlitande på att den 
Herre, i vars ärende vi äro stadda och 
:som äger allt silver och guld i världen, 
också skall i rätta stunden förse oss 
med de behövliga medlen. 

Det var en sådan trons väg som 
grundaren av vår mission, Erik Fol
ke, sOm än i dag genom Guds nåd står 
1 ledningen för vårt arbete, gick för S2 

år sedan, först till London och sedan 
till Shanghai och sedan till vårt n. v. 
fält. Och trons väg ha alla de inemot 

120 män och kvinnor gått, som under 
alla dessa år följt i hans spår såsom 
missionärer på vårt fält i Kina." I 
många fall ha de offrat en förmånlig 
ställning i hemlandet eller utsikten att 
vinna en sådan, i alla fall ha de av
stått från. en lugn, omhägnad tillvaro i 
skötet av sin familj för att utstå alle
handa obehag och i många fall verk
liga faror -- allt utan att ha någon 
säkert påräknelig avlöning att falla till
baka på. 

Samma trons väg har vår mission 
som sådan. haft att vandra. Stundom 
-- såsom t. ex. under boxaroroligheter
na år 1900 -- har man frestats att läm
na hela gärningen såsom outförbar. 
Och nu under kriget i Kina har säkert 
mer än enay våra vänner .undrat, .hur 
det skulle gå, om icke vi borde kalla 
hem våra missionärer eller åtminstone 
tillråda dem att uppsöka någon .lug
nare vistelseort än vårt fält. Men.vi ha 

. '"o: 
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icke känt oss berättigade till någon så
dan åtgärd, och våra missionärer ha 
enstämmigt tillkännagivit sin önskan 
a,tt kvarstå och med kineserna dela den 
av kriget orsakade nöden. Det har va
rit en vandring i tro utefter bråddjup 
Rå ömse sidor. Det har varit en hjälte: 
modig självuppoffring som också vun-

I 

nit det varmaste erkännande av höga 
o~h låga, en lidandesgemeriskapsom 
såsom intet annat svetsat dem sam
man med församlingarnas medlemmar 
och avlägsnat en mängd fördomar som 
förut hållit befolkningen i stort på 
avstånd från dem. 

Just nu har vår mission tagit ett 
nytt steg i tro. Vi ha beslutat att vid
taga åtgärder för att till hösten sända 
ut icke mindre än s e x av ",åra missio
närer som varit hemma på ferier och 
t r -e nya som utomordentligt väl be
hövas på fältet för att ersätta dem som 
äro. i tur att få ferier. Det är ett steg i 
tro därför att vi icke med säkerhet ve
ta, hur dessa arbetare skola kunna nå 
fram till arbetsplatsen, och det är ett 
steg i tro, .ty vi ha inga pengar att köpa 
biljetter eller utrustning för. Och dock 
våga vi gå framåt i tro. Den Herre, 
som givit oss uppgiften, har aldrig svi
kit oss, då vi i tro på honom tidigare 
gått framåt. Han skall icke heller nu 
svika oss. 

Då jag i . början sade, att vår mission 
stundom betecknas som en trosmis
sion, vill jag uttryckligen betona att 

.detta icke innebär . något förringande 
av andra missionsorganisationer. I 
själva verket är all mission, som för
tjänar detta namn, en trosmission. Den 
ffi å s t e vandra trons väg. Den måste 
handla i tro, icke i åskådning. Men en 
gång skall åskådningens dag komma, 

då vi skola "se Honom sådan Han är" 
och då skola vi "bliva Honom lika", 
befriade från alla de begränsningar och 
ofullkomligheter som göra vår vand
ring i tro så haltande och långsam. 

Må, vi inför minnet av det grundläg~ 
gande steg i tro som togs, då vår käre 
Erik Folke första gången landade 
Kina, och vid tanken på all Guds tro
fasthet under de många gångna åren 
fatta nytt mod och lyfta våra huvuden 
upp i förnyad tro! 

Karl Fries. 

Tacksägelse::: och böneämnen 
den 14 mars. 

En på sista tiden mycket uppmärk
sammad författare har påpekat, att vi i 
närvarande stund "leva mellan tider
na".. En dag i historien håller på att 
dala, en ny är i antågande, och dess 
förebud äro allt annat än ljusa. Vi be
höva profetisk ande för att kunna tolka 
dem alla. Vi behöva profetisk ande för 
att på nytt gå till vår Bibel för att få 
ljus över läget, och vi behöva nytt mått 
av tro för att kunna möta vad som skall 
komma och som synes stå för dörren. 
Utan att såsom de kristna i Tessaloni
ka förlora besinningen är det av ytter
sta vikt, att vi aktgiva på tidens allvar
liga tecken, att "dagen" ej må komma 
på oss oförtänkt. "Ty såsom en snara 
skall den komma över hela jordens alla 
inbyggare". (Luk. 21.) 

Vilket rikes intressen äro vi som 
Guds folk kallade att bevaka och främ
ja? Var samlas i denna tid våra skat
ter? Vilket vittnesbörd avgiva vi i våra 
liv och i vår umgängelse? Finner vår 
Frälsare oss redo att gå hans ärenden 
och att offra verkliga kärleksoffer för 
honom? Och ha vi blivit så lyhörda för 
hans kallelse, att inga främmande hän
syn, icke ens samfundsmässiga sådana, 
hindra oss ifrån att känna igen hans 
röst och göra hans vilja. Nu gäller det, 
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att det i fullaste mening blir ett fåra
hus och en herde. Att nu gå i splittra
de hopar är ytterligt farligt. Herren har 
sagt till sin lilla hjord att ej frukta, ty 
det har behagat Fadern att giva de sina 
riket; men han har manat oss att ej 
söka efter sådant som världens barn 
söka och att samla andra skatter än de 
göra samt att vara r'edo att möta Her
ren , då han kaminer. (Luk. 12.) 

Vårbönedag detta år talar allvarligt 
till oss om des!?a sanningar. Det över 
allt ohyggliga ' laget därute i Kina med 
dess obeskrivbara nöd och lidande, våra 
egna bröder och systrar som stå där 
som Jesu vittnen, skaran av de kine
siska kristna: i deras svåra belägenhet 
och sen all' ångest, brist och lidande, 
som skriar mot dem från alla håll, kom
mer ej all t detta over oss som ett det 
allvarligaste uppbåd till att kämpa i 
bön, i bön med tacksägelse, ty vi ha 
även rika ämnen för tacksägelse. 

Ett resultat av kriget i Kina böra vi 
ej förbigå, då det utan tvivel samman
hänger med en viktig utveckling i 
Guds rike. Vi ha hört om att bland de 
stora flyktingsskaror, som undan fien
den draga västerut, äro många kristna. 
Detta torde hava till följd, att evange
Ii um ytterligare sprides i de stora 
folkrika västra provinserna, och a.lltså 
få liknande betydelse för missionsarbe
tet i Kina som förföljelserna i Jerusa
lem hade för evangeIii spridning under 
kyrkans första tid. 

Låt oss därför mera beredvilligt än 
någonsin förr komma tillsammans och 
gemensamt träda {ram inför vår Gnd ' 
som ett prästerligt folk i helig tjänst. 

Tacksägelseämnen: 

I. 	Att Herren så nådigt bevarat våra 
missionärer från fiendehand, från 
pest och olycksfall samt låtit dem 
få tjäna Herren utan allt för svåra 
hinder. 

2. Att de kristna blivit så stor ut
sträckning bevarade tron och i 
trohet mot Herren. 
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3. 	 Att så många hedningar blivit 
vunna för Gud. 

4. 	 Att vi fått börja sända ut ,förstärk
ning hemifrån. 

S. 	 Att våra vänner härhemma i stor 
kärlek, ja, under uppoffring stått 
oss bi. 

6, 	 För våra hemgångna som fått ingå 
i vilan. 

7. 	 Att vi fingo avsluta året utan brist. 

Böneämnen: 

I. 	Att Herren i nåd snart ville sätta 
" , en :gräns för kriget och låta frid in

träda. 
2. 	 Att missionärerna och de kristna 

måtte få äga frihet att tjäna Herren 
och att dem måtte beskäras kropps
lig och andlig kraft, så att de kun
na uthärda. 

3. 	' Att de kristna under den stora för
skingringen måtte, var de hamna, 
troget vittna för Herren och::van
gelium så lunda ,spridas till nya 
trakter. 

4, 	 Att de under alla sina lidanden 
måtte kunna visa ståndaktighet. 

S 	 Att Herren måtte bistå de ledande 
i landet i alla påfrestningar. Låt oss 
särskilt bedja för General Chiang 
Kai-shek och hans maka. 

6. 	 Att den broderskär\eken~ ande mel
lan Japans och Kinas kristna, som 
hi ttilIs rått, må förbI iva och stär
kas. 

7. 	 Att vägar må öppnas till vårt fält. 
8. 	 Att vi redan denna höst måtte få" 

sända ut flera missionärer till I{i- , 
na, och att vi ' må få medel därtill. 

9· Att missionsvännerna må få nåd 
,att hålla ut i bön och i kärlekens 
offertjänst, så att den uppgift vi 
fått av Herr'en i Kina må bliva 
utförd, i Jesu Kristi kärlek och i 
den Helige Andes kraft, så att Jes.l1 
Kristi namn därigenom alltid och 
allestädes därigenom må bliva för
härligat. ' , 

Erik Folke. 
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'~~~EDrrrON 

S :M.K:s årliga bönedag. 

Såsom vi meddelade redan i förra 
numret uv denna tidning anordna vi i 
Stockholm ej något större möte på den 
egentl iga böndagen, men ett sådant an
ordnas i stället påföljande dag, onsda
gen den IS mars kl. 7 e. m. på KF. 
U. M., Birger Jarlsgatan 35. Doktor 
Karl Fries, missionsföreståndare Erik 
Fol/u och mi ssionär 111artin Bergl-ing 
komma då att ta la. Efter talen följer 
en tacksäge lse- och' bönestund samt säll
skaplig samvaro med servering mot 
vanlig avg ift. Varmt välkomna i 

Bönemötena för S.M.K. i Stockholm. 

Bönemöten hållas varje tisdag (även 
den 14 mars) Id. 7 e. m. i Betesdakyr
Jean, Floragatan 8, (i " Kinarummet") 
och varje fredag kl. 2 e. m . på S. NI. J(:s 
expedition, Drottninggatan SS. Väl
komna! 

Sommarens Bibel- och Ungdomsvec

kor. 

Det synes som om det vore Guds 
vilja, att Svenska Missionen i Kina 
även innevarande år under sommaren 
skal!' få anordna tre Bibel- och Ung
clomsveckor. Den första bliver v. G. på 
L'ngdomshemmet Ah, ej så långt fr ån 
Ljungskile, omkring 7 mil fr ån Göte
borg, den 4-10 juli; den and ra på 
Mauritzberg i Östergöt land den 25-31 
juli och den tredje i Piteå under senare 
hä lften av augusti, troligen den 15-2] 

aug. 
Närmare meddelanden om dessa mö

ten införas i kommande nummer av vår 
tidning. Må våra Bibel- och Ungdoms- , 
veckor få vara inneslutna i missions
vännernas hågkomst i förbön! Bedjen 
att Guds planer med dem må förverk
ligas ' 

KinaIänkarna i Stockholm samlas 
på Svenska Missionens i Kina expedi
tion, Drottninggatan 55, torsdagen den 

23 t1'lars Id. 7 e. 'JIi. Al la varmt väl
komna ' 

Möte för S. M . K. i Göteborg. 

lördagen den I I ma rs kl. 7,30 å Liba
non, Skolgatan 2. Göteborg. 

~~~. 
J ust då detta nummer av vår tidning 

var färdigt att börja tryckas, an lände 
ett par tre ' brev från Kina, skri vna i 
början av februari, och v i äro g lada att 
ur dem kunna meddela följande utdrag: 

Missionär Arvid Hjärtberg skriver 
den 3 febr.: Med tacksamhet t i 11 Gud 
kan jag meddela, att v i hår i Pucheng 
She. ej haft direkt känning av k riget. 
De många så rade so'ldaterna här och 
flygvarningar clå och då påmi nna oss 
eme ll e rtid om att kriget inte ä r långt 
borta. Vår provinshuvudstad har flera 
gånger denna vin ter blivit hemsökt , 
och vår grann stad Tali har också haft 
besök av öfolkets fl yg. - - 

Samma dag, den 3 febr., skriver 
fröken NIaria Pettersson fr ån Sinan 
Ho. : De senaste veckorna ha varit 
upptagna med förbe rede lse r för den 
händelse kri gshonten kommer hit . De 
upprepade bombardemangen göra, a tt 
v i inte kunna freda oss för tanken, att 
det kanske blir så. En dag voro vi i 
grottan sju timma r i ett sträck. Det 
blev för myc ket för en del av harnen 
och även för som liga av de ä ldre. 

Den 28 jan. slutade v i höstte rminen 
i skolan, och då sände vi de flesta 
barnen ut till en by bland kullarna, 3/1 

sv. mil från staclen. Vi gå varje morgon 
före clagningen dit med mjölk och a n
na t ätbart. Hirs ha vi kört dit, så det 
hade de at t tillgå där . Då de vilat nå
got , börja vi , v. G., skolan där fast i 
mindre skala . - - V i äro alla friska . 
Fem flickor ha nyligen bl ivit bortgifta, 
och ä nnu [lterstår att ordna för ett par 
till. Tältet ha r va rit upp i en by norr
ut , och några ha kommit till tron. - 
l dagningen lämnar folket staden och 
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bege sig i n bland ku Ilarna. men även 
där ar fara för maskingevären från 
flygm askinerna. - 

brevet från fröken Pettersson var 
också ett från fröken Gerda Gustavs
son, skriv et i Loyang Ho . den I febr. 
Hon meddelar att de voro någorlunda 
krya,och att de den dagen fastän det 
var ruskväder haft flygaIarm, fastän 
flygmaskinerna ' ej då kommo. Lille 
Gunnar, som föddes den I2 jan., fick 
vid fl yganfal l fly ti ll grottan i en "lock
lös resväska". Han var snäll och växte 
dag för dag. Hans mamma, fru Tngrid 
:Malm, var ganska kry. En bibelkurs 
för bibelkvinnor sku lle håll as på 
A ugu s tanasynodens missionssta tion, di t 
även våra bibelkvinnor i Loyangdistrik
tet inbjudits såsom deltagare. 

Från de utresande. 
Fru Ingr·id Aspberg skriver bl. a. 
Innan vi komma till Genua. vi ll jag 

försöka Hl iv~.ig en hälsning. Den stor
miga Biscayabukten ilr nu ett minne 
blott. Pi, lördagskvällen började båten 
rulla en del. Runa och jag skulle ha en 
bÖllestund tillsammans. Vi läste då 
dter Dagens Lösen Ps. 93: }-4. 
"He rre. strömmarna hava upphävt, 
strömmarna hava upph~lvt s in rö:;t, ja, 
strömmarna upphilva sitt dån. Men 
väldig ~lr Herren i höjden, mer än bru
set av stora vatten, väldiga vatten, 11a
vds bränningar." Runa måste se efter 
en gång till, om hon ,'erkligen läst rij F 
ställe' 

P[l natten fingo vi känna vid en del 
av havets bränningar. Jag vakInde på 
efte rnatten och hörde "vågskvalp" 
utanför hyttdörren. Då jag såg efter 
fick jag se, a tt en del vatten rann fram 
och tillbaka på golvet i vår hytt, och 
jag upptäckte att det kom in genom 
dörrspringan. D:l jag öppnade dörren, 
såg jag' till min häpnad, att det var fu:i 

. översvimning ute i gångarna, ocl! ,ut 
I)esättningen var i fullt arbete. Jag 
måste se vad det var, klev ut i vattnet 
och frågade första steward jag träffa
de: "Was ist das?" (Vad är det?) ._
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"Das ist "Vasse r" (Det ä r vatten), k01l1 

det någo t ironiska svare t. Jag nöjde 
mig emellertid inte med min d re, än att 
jag fick veta va rifrån vattnet kom. 
Det skulle ha kommit från C-däck, ge
nom ett öppet fönster. Senare på mor
gonen blev det ommöblering här i hyt
ten, .Iill ens stora tunga järnsäng for 
med en väldig smäll mot min bädd, och 
väskorna passade på att göra utflykter 
fr am på golvet. En g[lI1g när båten lu" 
tade kraftigt, ' bad Erik sin pappa se 
till, att inte båten väl te' 

Sjösjuka ha vi inte besvärats av, ute 
0111 möjligen Erik och David, men för
kylning ha vi inte klarat oss för. ?den 
nu gå vi mot sol och vår. Lille Sven
Olof klarar s ig bäst av sällskapet. Han 
iir knubbig och glad och tycks njuta av 
att inte höra till de 1110därna småbar
nen, SOI11 inte få vaggas! 

N u ha vi fari t förbi Gibraltar. Det 
blåser redan Ijul11ma vindar. - Stora 
krigsbiltar for fr am där i trakte·rna. 

Tack att ni följa oss i förbön' Vi 
iiro g lada att vara på väg till Kina. 

Fröken Runa Hägg skriver samti
digt. 

Tack, tack för al l kärlek och vän l ig-
het, som visats mig. Gud löne er! Tack 
också för de förböner, som följt oss på 
resan' Resan har gått utmärkt hittills, 
och "vå ra barn" ha skött sig bra. Så 
gott som alla på båten tycks tycka om 
harn. En särskild sköterska har till 
uppgift att se till alla barnen på båten. 
Barnen ha också särsk ilda måltider, så 
föräldrarna få äta litet mera i ro. I 
dag har elen Aspbergska familjen en 
hel svärm g lada nunnor omkring sig. 

Nu befinna vi oss på Medelhavet. 
Over oss välver sig en blå himmel med 
lätta strömoln på, och vattnet är verk
ligen så blått, som man hört att det 
skulle vara. Nu ~i.r det så varmt och 
skönt, så man kan vara uppe på' däck 
utan ytterkläder. 

Nyss paserade vi Gibraltar och sågo 
en hel del av Spaniens och Afrikas 
kust. I kikare kunde vi se en hel del av 
fästningarna på Gibraltar ~ivenså sta
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den Ceuta på Afrikas kust. Den span
ska kusten avtecknar sig nu som några 
ljusblå kullar bara. Det ser så frid
t"ulIt ut, men strax framför skymta någ
ra krigsbåtar, som vittna om att vi inte 
ä ro så långt borta från krigszonen. 

Ja, så går färden då framåt mot vår 
kallelses land. Jag har ännu svårt att 
fatta, att jag verkligen är på V~lg till 
Kina, men jag är så glad, jag vet att 
det är Herren, den Allsmäktige, som 
leder mig. Hans allmakt kom så starkt 
för mig, da vi reste över Biscaya och 
vi tillsammans läste den 93 ps. 3-4 v. 
Ja, det är Han, den väldige, som vill 
leda oss var och en, och som \;i Il att 
alla människor skola bliva frälsta. 

Ett senare brev, avsänt i Port Sa id, 
meddelade, att färden dit också gått 
bra. Enligt båtens turlista skulle de 
den 24 februari anlända till Shanghai. 

Gud har hjälpt. 

Utdrag ur privatbrev fl'ån missio
när Carl F. BloJn) skrivet i Yuncheng 
den I I jan. 1939. 

Sedan jag skrev den 29 dec. ha vi 
haft glädjen att ha Lisa Gustafsson, 
Selfrid Eriksson, Estrid Sjöström och 
Dagny Nordgren här i Yuncheng över 
nyår. Jag hälsade också på i Chiehhsien 
och fick se och tala med medarbetarne 
där. Hanna Eriksson är duktig, men 
vågade sig ej ut med den lille, som var 
smått förkyld. Från Ake Haglund och 
Gösta Goes ha vi hört att all t var gott 
hos dem, men de kunde ej båda lämna 
stationen och Gösta ville ej resa ensam. 
Vi, hade också brev från Gerda Carlen 
och Astrid Håkansson, vilka båda voro 
krya. Erik Malm är fortfarande svag 
och torde behöva få hemsemester, så 
snart han kan bli avlöst. Maria Pet
tersson är frisk och har fullt upp med 
alla sina skyddslingar, flera än vanligt 
på grund av flyktingarne från över

svämningen, och Herren förser för 
dem alla. 

Car1~Johan och Elsie Bergquist samt 
Ella Dahle skriva med sådan glädje om 
arbetet och medarbetarne, att det är 
fröjd att läsa. De ha uppehållits under
bart och ävenså de små, så att alla äro 
vid friskt mod. Församlingen livas upp 
till verksamhet och offer. Ledsam t nog 
är Marie Linder medtagen av sitt gam
le, onda, värre nu emedan hon ej kan få 
lämplig mat. De äro så glada åt sin 
nya kamrat (Frances Bartiett) , och hon 
trivs gott hos dem. 

Det blev stor glädje, när vi idag hör
de om Aspbergs och Runa Häggs före
stående utresa. 

Här äro vi alla tämligen duktiga. Ida 
Ringberg är ej så kry under den kalla 
tiden. Skolorna ha ferier, men nu bör
jas det med anordningar för obligato
risk skolgång i stadens egen skola. Att 
börja med är det fråga om flyktingar· 
nas barn, så att vi kunna blott ordna 
för religionsundervisning åt dem hä
danefter, troligen. 

Det andliga arbetet pågår obehind
rat på stationen, men det är ej möjligt 
för de våra att vara mycket ute för att 
se till de troende i byarne. Dock gläds 
jag åt, att på flera ställen de lokala 
ledarne buri t bördan så troget och 
effektivt. Församlingen .ska)l väl växa 
sig stark under nöden. 

Fru Ethel Blom tillägger: Vi firade 
nyår som vanligt. Ett litet möte på ny
årsafton med nattvardsgång. Staden 
var flaggprydd med "solen", annars 
märkte man just inte någon nyårsstäm
ning. Kanske de vänta till kinesiska 
lJyåret i februari. Våra tankar gå till
baka tre år, då reste vi från Göteborg 
den I I jan. Det är som en dröm. Inte 
kunde vi ana vad dessa tre år skulle 
innehålla för hela världen och för oss. 
Men Gud har hjälpt så underbart ge
nom allt och kommer nog att göra det · 
al ltfort. 

Vi må som vanligt. Carl sover or
dentligt- nu om nätterna hemma och 
känner sig mindre trött om dagarna. 
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Frida Prytz och Maria Nylin njuta av 
ferierna , det vimlar av folk hos dem 
även nu, men litet bättre är det än un
der terminen. Ida är inte stark, men 
håller sig uppe för det mesta. Hon li
der när det blir kallt och blåsigt. Nu 
gå r det mot vå ren, som väl är, om sex 
veckor eller så har kölden givit med 
sig. 

Under den allsmäktiges skugga. 

K ä ra Vänner. 

Gud har varit så oändligt god emot 
oss. Jag har hjälpt till med fyra dop
kurser under tiden 19 Okt.-12 dec. och 
det blev inte en dags vila . Men det var 
en välsignad tid . Jag är så glad för 
den. 

Vi ha fått fira en god jul och ett 
lugnt nyår. Vädret är ej så ka llt nu , 
men i julas var det riktigt bistert. Jul
post lyste med sin fr ånvaro. Det är gott 
så länge vi få ha kontakt med så pass 
många av kamraterna. Hoyang, Tali , 
Pucheng, Shanhsien, Sinan, Juicheng, 
och dessutom en del platser österut, 
där vi ha Augustana missionärer och 
dessutom någon C. r. M. station, som 
vi hört från för ej så länge seda n. Vi 
hade två julgäster : Maria Pettersson, 
som var här litet mer än ett dygn, och 
pastor Benson, som var här en dag hos 
missionär Lindbecks. Nu äro vi sex 
utl änningar, Bengt ej inräknad. 

Det är jämförelsevis lugnt här nu. 
Vi ha sökt arbeta för högtryck. man vet 
ej hur länge vi få ha dessa tillfällen att 
arbeta utå t. Vi trO dock, att vi ej skola 
behöva vara arbetslösa. 

Nu vill jag berätta något om arbetet. 
I början av hösten hade vi en läs- och 
bibelkurs för kvinnorna i staden . Det 
blev endast på eftermiddagarna vi kun
de samlas. Förmiddagarna voro så 
osäkra för alarm och flygare den tiden. 
Anta let deltagare var ej så stort, men 
för oss, som kunde samlas dagligen, 
blev det dyrba ra stunder omkring Guds 
ord. Gud hade nog särskilt berett den 

tiden för oss. Det var en sådan vila un~ 
der oron omkring oss , att få läsa Guds 
ord tillsammans och att få samlas till 
bön. 

En särskild gl ädje var det att se flera 
av våra grannar med i klassen för ny
börjare . N ågra av dem ha kommit i be
röring med oss därigenom att de an
vända sig av vår bombgrotta vid flyg
alarm. P å så sätt ha också de fruktade 
flygbesöken fått bli til1 ' välsignelse. 
Kineserna känna sig visserligen tryg
gast då det ä r alldeles tys t nere i grot
tan; också de små barnen lära sig att 
det inte duger att bråka. Således läm
par sig inte grottan för samtal. Några 
av barnen ha lärt sig en liten kort bön. 
De bruka samlas tätt intill oss, ' och så 
viska vi den lilla bönen i korus. Det 
ger dem trygghet. Nä r dånet av de 
tunga maskinerna börjar höras, bqlka 
vi uppmana också hedningarna att böja 
sina huvuden medan någon leder i Qön. 
Vi ha förnummit, att den Allsmäktige 
sträckt ut sin hand för att överskygga 
oss. D å faran ä r över och alla krypa 
fram ur sitt gömställe, bruka vi palssa 
på tillfället att få tala med dem :om 
Gud, att få ge bort en traktat eller 'att 
höra efter om den" som fick dagen för
ut , läst igenom den. 

Familjen, som bor närmast vårt om
r ~lde, är en a v de första att söka sig till 
grottan, då alarm hörs . P å deras gård 
föll två bomber vid det stora bombar
demanget i som ras och några dödades. 
Flera i den familjen besöka nu regel
bundet aftonbönen och äro ivriga att 
lära sångerna eller körerna, vi sjunga 
då. Bedjen med oss att hel a den famil
jen må bli vunnen för Gud! 

Den 19 okt. skulle dopkursen börja 
här i Loyang. Dagen innan bombarde
rades staden, och det satte nog skräck i 
många. N ågra kommo från landet men 
sprungo hem igen . Vi hade kommit 
överens om att bedja mycket att ej 
flygaIarm skulle få förhindra kursen. 
Vi behövde så vä l använda oss även av 
förmiddagarna. Vid 9-tiden på morgo
nen sutto vanligen kursdeltagarna be
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väpnade med ficklampor, ljus, lyktor 
eller annan lysdon, ivrigt läsande, men 
färdiga att genast rusa ner i grottan, 
då signalen hördes. Vanl igen blåstes 
klart efter en halvtimme eller en tim
m~, men där sutto vi alla åter i spän
ning, da vi kommit upp, i vänta på ny 
varning. Så småningom funno vi ut, 
att det bästa för oss var att göra grot

foto: Gerda GUstolvsson. 

Sung-hsien. en av u/stationerna i Loyang
distriktet. 

tan till värt tillhåll på förmiddagarna. 
Där nere behövde vi ej sitta och lyssna 
efter signalen och vara oroliga att ej 
hinna undan i tid. Det blev en alldeles 
ny erfarenhet för oss alla, att sitta 20 

-30 fot under jorden och studera 
Guds ord. Den 30 oktober döptes 19 
personer. Det var en sti Ila söndags
morgon. Ingen yttre oro störde oss . Vi 
förnummo Gud så nära. 

Dagen efter hade vi planerat att resa 
till en köping, 6 mil från Loyang. Det 
såg ut som om "i ej skulle ' kunnna 
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komma i\'~ig, Allas sinnen voro i upp
ror. Vi , reste dock i tro på att Gud led
de oss till att göra så, Hur gladdes vi 
inte åt att komma till en lugnare plats! 
lvlen därnere. fingo vi veta av annan 
oro. Rövarna ' hade vari t framme, och 
sa snart bara ett gevärsskott hördes, 
blev det undran vad det var fraga om. 
Muren strax intill vårt rum utåt gatan 
var nedrasad, och inga arbetare fanns 
att få för reparationsarbete, Vi kunde 
fritt anv;inda oss av den vägen , då · \'i 
skulle gå ut. Och v;ilkomna eller e\'en
tutlit ovälkomna g;ister kunde också 
naturligh' is använda sig av den "ägen ! 
Ingenting hände oss dock under de nära 
två \'eekorna, vi voro där.· Herren tog 
vard om de sina. Då stormötet skulle 
börja, restes där ett predikotält, som 
rymde 600 personer. Det var omöjligt 
att härlJärgera möteshesökarna på an
nat sätt. Vi tackade Gud att stormötet 
inte stördes varken av oroselement i 
staden eller av flygare. Det stora "ita 
tältet kunde lätt ha siktats på ganska 
långt håll. 

Hur glada voro vi ej för tillfällena 
till tjänst på denna plats och pa tva 
andra, att vi fingo hjälpa till med dop
kursen och fingo möta de troende från 
olika platser på dessa stormöten. Från 
många byar kom mo de med bön om 
hjälp. - "Korn tdl oss en vec/w' Ingen 
hjälper oss.-" Det var så svån att 
nödgas säga dem, att vi ingen hade att 
sända, Och då vi m;lste bryta upp så 
snart sto rmötet var över för att hinna 
till nästa plats i tid för det arbete som 
väntade där, gräto de och bädo oss 
sta.nna ännu några dagar. Bedjen med 
oss att Herren måtte sända arbetare 
för den myckna skörden. Där äro 
många sökare, som beslutat sig för att 
tro men som förstå så litet. Och VL ha 
ingen att sända del'n till hjälp. 

Vid årsskiftet blev detta ordet så le
vande för mig: "Srl se nu Guds godhet 
emot dig'" Gud har bevisat oss sä oänd
I igt mycken nåd under det gångna 
tll-et. Samma mått av nåd skall förvisso 
besbiras för dagar som komma. Vi veta 
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det. Därför är det med hopp och för
tröstan, vi börja ett nytt år, trots krig 
och oro. Då de stora prövningarna kom
ma, skall Herren ge dubbelt mått av 
nåd. . 

Tack för att ni bedja för oss. Vi för
nimma ofta att vi äro föremål för för
bön. Det är riktigt underligt att vi 
kunna vara så lugna trots att vi veta 
vad som framtiden kan ha med sig för 
oss. Allt är Guds nåd. 

Innerliga hålsningar. 
Eder 

Gerda Gustavsson. 
Loyang, Ho. den 13 jan. 1939. 

Vi hade genom en man ifrån en by 
nära berget fått 3 cypresser, glesa och 
fula, som jag knappast sett maken till, 
men det blev "j ulgranar" i alla fall. 
Ingen vågade i [Ir gå upp i bergen , där 
de äro vackra och lummiga, så de to
gos nedanför, 'vid bergets fot. En sattes 
in i kapellet, en i skolan och en här i 
det gamla kapellet, som nu får tjänst
göra som gudstjänstlokal för flykting
arna, som bo hos oss, samt som klass
rum för bibel- och läsklasser , som mat~ 
sal och mottagningsrum. 

P å julafton f. m. gick jag in och 
klädde med hjälp av barnen "granen" 

Foto: Lisa Gurtclfsson. 

Kapellet i Chiek=hsien' Sha. 

En fridfull julhögtid. 

Utdrag ur ett privatbrev från fröken 
Estrid Sjöström, skrivet Chiehhsicn 
den 15-16 jan. 

Här ha vi firat den roligaste jul jag 
upplevat, sedan jag kom hit till 
Chiehhsien. Det var en obeskrivlig 
glädje att få göra litet för flyktingar 
Ilas barn s~irskilt. Och att se deras för
väntansfulla glädje sedan många dar 
före jul, det förde tankarna tillbaka till 
en!" egna barndomsdagar. 

med vår gamla stjärna i toppen , den 
som alltid satt överst i vår gran där
hemma. Dte var glädjefylld spänning i 
luften . En pappersbonad med röda 
klockor sattes upp på y~iggen och en 
krubba på ett bord. Ett par dagar tidi
gare kokade Dagny Nordgren honungs
karameller (sockret är för dyrt här nu), 
och jag satt en hel dag och lade in dem 
i granna papper och klistrade på roliga 
tavlor, som vi fått hemifrån, så att alla 
barnen i kapellgården, skolan och här 
fingo. Sedan Dagny och jag haft vår 
julaftonskvällsmat, gingo vi in i gamla 
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kapellet med en stor bricka med en röd 
j ulstake på. Men det var också något 
annat.på brickan: ettj:laket till var. och 
en! Somliga . fick en tvål, andra en 
handduk, andra en anteckni ngsbok och 
blyertspenna o. s. v. Ni kan tro, att det 
var glädje. Det var bara de; som bo hos 
oss, som kunde få paket. I kapellgården 
och , skolan fingo de bara karameller 
och litet pengar till kött till julmidda
gen. Här uppe hade kineserna samlat 
ihop pengar och köpt ett stort stycke 
svinkött och 10 kolossalt stora, vackra 
päron, som bars in i mitt rum på 'jul
aftons f. m. på en bricka, vackert upp
lagt, och med hälsning från alla här bo

.ende flyktingar. Det gjorde hjärtat gott 
att få se bevis på deras tacksamhet, för 
vad vi göra för dem. 

På julaftonskvällen hade Dagny och 
jag en stund för oss själva som vanligt 
med juJkaffe, julevangeliet på vårt 
eget språk, julsånger, litet "klappar" 
och en god bönestund. Vi kommo ej i 
säng förrän midnatt. Men på juldagens 
morgon vid fyratiden voro våra ungdo
mar i farten. Vid halv sextiden såg 
jag skenet av ett ljus komma över går
den. Jag tänkte: Det är väl bäst, att 
också jag börjar röra på mig, ty det 
blir nOg tidig otta i dag, när de redan 
äro uppe. Men jag hann ej me, än tän
ka tanken, så öppnades dören och lju
set, som jag sett utanför, kom in i mitt 
arbetsrum, och klar och frisk ljöd 
"Hosianna, Davids Son", av fem unga 
röster, på kinesiska förstås. Det var en 
överraskning, ty jag visste ej, att de 
kunde den. Den hade Dagny lärt dem i 
all hemlighet. Sedan kom Dagny med 
kaffebrickan' 

Tulottan leddes av läkaren Kuoh. 
H~n talade härligt om de vise männen, 
hur de följde det ljus, som blivit dem 
gi vet, om deras sökande efter Tesus de
ras tillbedjan, deras offer. D~t va: jul 
med den tända granen, krubban, jul~ 
ljusen och julsångerna. Förmiddagsmö
tet var även gott. På kvällen samlades 
vi åter kring den tända granen och 
sjöngo j\1lsånger både unisont, duett 

och solo. Sedan Vl haft en böne- och 
tacksägelsestund bjödo vi på te och 
godsaker, kinesiska klenät ter, kinesi~lya 
maltkarameller m. m. Nu vankades 
ä ven de vackra utländska karamellerna, 
som väckte en obeskrivlig glädje. Om 
den vän, som skänkt tavlorna, kunnat 
se fröjden, skulle hon känt sig rikligt 
belönad för sin kärleksgåva. 
Den 16 jan. 

Ja, detta var i stora drag en beskriv
ni ng på vårt jul fi rande här mi tt under 
brinnande krig och oro. Hos oss var 
det bara frid och glädje, och den ena 
gången efter den andra hörde vi de tro
ende säga: "Tänk, i år då vi trodde, 
att vi ej skulle få fira jul alls, fingo vi 
den roligaste julhögtid vi någonsin 
haft." Det instämde vi alla i, och våra 
hjärtan tackade och prisade Gud för 
allt. 

Det var också så roligt veta, att de 
på alla tre platserna kunde få äta ett 
par festmåltider tillsammans. De hade 
gjort en slags halvmånformiga deg
klimpar, fyllda med finhackade grön
saker till frukost, och till middag olika 
slags grönsaker tillagade på olika sätt 
samt kött och ångat bröd. Vi hlevo 
bjudna på deras frukostmat här på 
morgonen och på middag där nere i ka
pellgården. Nog var det en stor Guds 
nåd, att vi fått fira än en julhögtid 
frid och glädje trots all yttre oro. 

Bedjen för 
missionärerna! 

Skriven till 
missionärerna! 

http:annat.p�
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Redogörelse för Svenska Missionsrådets verksamhet 1938. 


Under Guds välsignelse har Svenska 
Missionsrådet fått fullborda ännu ett 
-verksamhetsår. 

Den kurs för hemmavarande - missio
närer, som hölls vid Missionsskolan -på 
Lidingö den 11-20 januari , var myc
~(et ta lrikt besökt och högt uppskattad. 
Ett hundratal missionärer fr ån landets 
-olika missionssällskap voro närvarande, 
och säkert är att den behå llning kursen 
lämnade skall vi sa sig fruktbärande i 
missionärernas arbete på de olika fäl
ten. Kursen präglades av samförstånd 
och broderlighet samt en allmän önskan 
hos deltagarna att bli allt bättre rusta
de för de stora uppgifter, Gud givit 
dem. Det ansågs också önskvärt, att en 
vinterkurs av detta slag regelbundet 
.anordnades under mellantiden mellan 
två Holsbybrunnkonferenser. P å det 
sättet torde de fle sta missionärer, som 
komma hem på ett eller halvtannat år, 
kunna få tillfälle att deltaga antingen i 
en sommar- eller en vinterkurs. Då nu 
Svenska Missionsrådet beslutit att in
nevarande å r anordna en fortbildnings-
1<urs för missionärer vid Holsbybrunn, 
kommer alltså nästa Lidingökurs att 
hållas inom ett eller två år. 

Det var en stor förlust, som drabba
de-svenskt missionsliv, då missionären 
och missionssekreteraren, fil. lic. Her
man Sandegren förlidet år hemkallades 
till Guds sabbatsvila. Den sista stora 
insatsen i svensk missionsgärning fick 
lic. Sandegren utföra just såsom ledare 
för den nämnda fortbildningskursen på 
Lidingö missionsskola. Detta uppdrag 
utförde han med sin vanliga grundlig
bet och plikttrohet, och inte minst un
der denna kurs blev det klart för var 
och en, att Herman Sandegren tillhörde 
hela det svenska missionsarbetet. Vad 
som framförallt utmärkte Herman San
-deg ren både såsom människa och 
missionsarbetare var kunnighet och 
yederhäftighet ti II sammans med den 
'mest äkta och mest osjälviska kärlek 
till sin uppgift. Outtröttlig och mång

sidigt verksam i sitt kall \;arhan en 
forskare och skriftställare, hos vilken 
vetenskaplig utrustning och aktiv kris
tendom intimt förenades. Hans minne 
lever i ·vä·lsignelse. 

Till lic. Sandegrens efterträdare så
som sekreterare för Svenska Missions
rådets Studiekommi tte har kallats 
Svenska Kyrkans Missionsstyrelses 
ombud i Stockholm, pastor Folke 
Westrup. 

Enligt Svenska Missionsrådets be
slut kommer en allmän svensk mi s
sionskonferens att hållas i Jönköping 
elen 19-23 april innevarande år. Ett 
rätt omfattande förarbete har utförts 
för planläggningen och ordnandet av 
denna konferens. Bland - annat deltogo 
Missionsrådets vice ordförande och 
sekreterare i ett sammanträde med re
presentanter för Svenska Alliansmis
sionen i Jönköping sistlidne juni m å
nad, då en del yttre linjer drogos upp 
för konfe rensen . _En lokalkommitte har 
bildats i Jönköping, vilken under det 
gångna året haft två sammanträden. 
Det är att hoppas , att denna konferens 
skall bli aV Gud rikt välsignad, och att 
den skall tillföra det svenska missions
Ii vet nya rikedomar av insikt"uch kraft 
och broderlig gemenskap. 

Atskilligt föral'bete har ' även utförts 
för den fortbildningskurs för missionä
rer, som skall anordnas vid HoIsby
brunn under senare hälften av augusti 
månad. 

Det gångna årets största händelse på 
det internationella missionsområdet är. 
den konferens , som hölls i Tambaram 
nära Madras i Indien den 12-30 de
cember. Konferensen var anordnad av 
Internationella Missionsrådet och var 
den tredje i ordningen av de större in
ternationella missionskonferenser som 
ägt rum under de senare å ren, nämligen 
i Edinburgh 1910, i Jerusalem 1928 
och nu senast i Tambaram 1938. Så
som svenska representanter deltogo 
Tambaram-konferensen professor K. 

i 
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B. Westman och missionsföreståndare 
Axel Andersson, båda såsom represen
tanter för Svenska Missionsrådet, mis
sionsdirektor Arvid Rifverfeldt såsom 
representant för Sveriges Kristliga 
St-udentrörelse samt missionär Josef 
Öhrneman såsom representant för de 
protestantiska kongomissionernas kon
ferens och biskop Johannes Sandegren 
såsom en av representanterna för In
diska Kristna Nationalrådet. Missions
föreståndare Nils Dahlberg, som ock
s;, var utsedd att representera Sven
ska Missionsrådet, blev i sista stund 
förhindrad att resa. Det är glädjande 
att här kunna omnämna och u tgör även 
en beder för svensk mission, att ord
föranden i Svenska Missionsrådet, pro
fessor K. B. Westman, vid nämnda 
konferens blev utsedd till en av vice
presidenterna Inom In1"ernationella 
MissioI1srådet, vars ordförande alltfort 
är doktor John . R. Mott. 

Ett betydande förarbete har i vårt 
land såsom i flera andra länder utförts 
för n~ill1nda konferens. Hit må fram
förallt räknas det sammanträde, som 
Nordiska Missionsrådet höll i Stock
holm den 24-25 augusti med repre
sentanter för Sverige, Norge, Danmark 
och Finland. Vid detta sammanträde 
beslöts att genom Nordiska Missions
rådets ordförande och sekreterare låta 
utgå en kallelse till samtliga nordiska 
deltagare i konferensen i Tambaram att 
den 10-1 I december eller omedelbart 
före konferensens öppnande samman
träde i Gurukul, Madras, för att råd
göra om de uppgifter, som skulle före
läggas konferensen, och möjligheten av 
gemensamt uppträdande på vissa punk
ter. Till detta sammanträde blev ock
så enligt rådets beslut ett betänkande 
u tarbetat av professor K. B. vVestman, 
missionsföreståndare Nils Dahlberg och 
rådets sekreterare. 

Det må vara på sin plats att här er
inra om elen förlust Nordiska Missions
rådet såväl som det nordiska missions
arbetet i si n helhet gjort genom mis
sionsdirektor Matti Tarkkanens i Hel-
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singfors bortgång under året. Missions
direktor Tarkkanen hade varit medlem 
av Nordiska Missionsrådet från dess 
begynnelse och deltog även i samman
trädet i Holsbybrunn den 26- 27 
augusti 1937. Hans minne lever bland 
missionens vänner i hela Norden i tack
samhet, vördnad och kärlek. Hans in
sats var synnerligen betydelsefull på 
grund av hans djupa gudsfruktan, rika 
erfarenhet och stora kunnighet samt 
hans broderliga sinne. 

Sftsom redan i förra årsberättelsen 
omnämndes, hade Svenska 11issionsrå
det anmodats att bidraga till kostnader·· 
na för missionskonferensen i Tamba
ram med en summa av of 270,.Yilken 
summa enligt beräkning skulle utgöra 
Sveriges andel i det för Europas kon
tinent bestämda bidraget av f 1.000. 
För att ordna denna sak tillsattes en 
kommitte, bestående a,· professor K. 
B. \Nestman, missionsföreståndare Ni Is 
Dahlberg, missionsdirektor A. Bäfver
feldt, pastor John Hurtig, pastor C. G. 
Lundin och sekreteraren. Det har lyc
kats för denna kOlTImitte att från de 
olika missionssällskapen erhiUla bi
drag, så att kassan varit i stånd att in
nan årets slut till Internationella Mis
sionsrådetssekretariat för konferensen 
i Tambaram insända ett belopp av kr. 
4· I 50: -. Sedermera har i början av 
innevarande ilr ytterligare avsänt~ 
1.000 	kr. 

Till de svenska missionsvännerna 
har genom Missionsrådets försorg u(
sänts upprop om gemensam bön,att 
Guds välsignelse mi'ttte vila över 1'am
baramkonferensen och dess förhandlin
gar. 

Tvenne offen tl iga möten ha under 
året anordnats, vid vilka kollekt upp
tagits för Svenska Missionsrådet, 
nämligen i Betelkapellet i början av 
året och i Jakobs kyrka i december må
nad. Kollekten j Betelkapellet l1ppgicl< 
till, kr. 434: oS och i Jakobs kyrka tiU 
kr. 77: 34· Vid det första tillfället (a
lade professor K. B. Westman och mis
sionär Aron Andersson och vid det :.i<:C



61 

i 

10 mars 1~39 SINIMS LAND 

nare missionsföreståndare Dahlberg, 
kyrkoherde Joh. Lindgren och pastor 
Göte Bergsten. 

Enligt anmodan av Svenska Mis
sionsrådet har en förtp<::kning över· nu
tida svensk missionsJitteratur utarbe
tats av f. missionsdirektor Gunnar 
Dahlquist och publicerats j 11:0 4 av 
Svensk Missionstidskrift förlidet år. 

Under doktor John R. Motts besök 
Stockholm under våren, då han ledde 

K. F. U. M:s världskommittes ;:am
manträden, bereddes Svenska :Mis
sionsrådets ledamöter tillfäl.1e att 
sammanträffa med honom. Doktor Mott 
höll därvid ett tal om det nuvarande 
missionsläget och förberedelserna för 
konferensen i Tambaram. Ett mycket 
uppskattat besök hade också Svenska 
Missionsrådet den 13 oktober, då bi
skop Baudert från Herrnhut gästade 
Stockholm. Vid tillfället anordnades 
en lunch på Hushållsskolan Margareta, 
Norrmalmstorg I, där ett stort antal 
svenska missionsledare och missionärer 
deltogo och där biskop Baudert höll ett 
synnerligen intressant och upplysande 
föredrag om den tyska missionens nu
varande läge. 

Såsom svenska representanter vid 
missionskonferensen i Bremen den 19 
-23 maj 1938 deltogo professor K. B. 
vVestman och missionsföreståndare ]. 
Hyren. Svenska Mi ssionsrådet har un
,der året haft två sammanträden, den 7 
.apr} l och den 13 oktober. 

Svenska Missionsrådet har under 
,året bestått av följande ledamöter: 

:D r Karl Fries, hedersledamot; 

:Professor K. B. 'Westman,' repr. för 
Svenska Jerusalemsföreningen, 
ordf. ; 

:Missionsföreståndare Nils Dahlberg, 
repr. .för Evangeliska Fosterlands
stiftelsen, I:e vice ordf.; 

:11issionsföreståndare Hj. Danielsson, 
repro för Svenska Baptistmissionen, 
2:e vice ordf.; 

Missionsdirektor A. Bäfverfeldt, repro 
för Svenska Kyrkans Missionssty
relse; . 

Missionsförestånda.re ]. Nyren, repr. 

för Svenska Missionsförbundet; 


Fröken Märta Josephson, repr. för 
Kvinnliga Missionsarbetare ; 

Disponent Th. Ericson, repro för Hel
gelseförbundet; 

Missionsdirektor E. Folke, rep r. för 
Svenska lVIissionen i Kina; 

Fabriköl- 1- Blomdahl, repr. för Sven
ska Alliansmissionen ; 

lVIajor Sigurd Sundquist, repi-. för 
Svenska Mongolmissionen ; 

Redaktör ]. Hurtig, repr. för Svenska 
Metodistmissionen, kassör; 

Missionsföreståndare Birger Pernow, 
rep r. för Svenska Israelsmissionen; 

Pastor Harald Padel, repr. för Evan
geliska Brödraförsaml ingen; 
Sekreterare: redaktör J. E. Lundahl. 

Från subkommitteerna ha följande 
redogörelser ingått: 

J(vinnolwmmitten. 

Kommi tten har under året hålli t två 
sammanträden. Festen för missionärer
nas barn ägde rum den 7 januari. då 
rektor Sten Bergman visade bilder från 
Korea och berättade om sina resor. 

Ett samkväm för missionärer har 
hållits, varvid pastor Göte Bergsten in
ledde ett samtal över ämnet "Kropp 
Gch sjäL ' Några själasörjaresynpunk
ter" _ . 

Under höstterminen har kommitten 
inbjudit den kvinnliga personalen vid 
missionsexpedi tionerna l Stockholm 
och Uppsala till ett samkväm. 

"Hälsning" har som vanligt utsänts 
till alla kvinnliga missionärer på våra 
svenska missionsfält. 

Stockholm i februari 1939. 
N ai11'la Leuwgren 

Ordf. 

http:Missionsf�rest�nda.re
http:tillf�l.1e
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Presskommitten. 

Artiklar ha på samma sätt som före
gående år utsänts till de abonnerande 
tidningarna. Författare ha under året 
varit docenten G. W. Lindeberg, Lund, 
missionsföreståndare Erik Folke, dok
tor Kar! Fries, missionsföreståndare 
B. Pernow, missionssekreterare Martin 
Linden och redaktör Lundahl. Medde
landen om svensk missionslitteratur ha 
som vanligt lämnats till redaktionen 
för Internationella Missionsrådets tid
skri"ft-· j London. . 

J. E. Lundahl .' 

Studiekommitten har på grund av lic. 
Sandegrens frånfälle icke varit i egent
ligt arbete under året. 

Kassautgifterna ha varit följande : 

Svenska Missionsrådet . kr. 1.208: 45 
Nordiska Missionsrådet .. 297: 15 
Internationella 

Missionsrådet 2.65 2 : 
Konferensen i Tambaram 4. 1 50 : 

Svensk Missionstic\skrift .. 300: 
P resskomm i tten 65 0 : 

Missionsstatistiken .... ' " 284: 50 
Diverse utgifter 27 1 : 58 

Kronor 

LAND 10 mars 1939 

Revisorernas utlåtande. 

Undertecknade, som anmodats gran
ska Svenska Missionsrådets räkenska
per för år 1938, få efter fullgjort upp
drag avgiva följande utlåtande: 

Räkenskaperna äro noggrant och or
dentligt förda samt försedda med ve
derbör! iga veri f.ikationer. 

Då vi vid revisionen funnit allt i sin 
ordning, föreslå vi, att ansvarsfrihet 
med tacksamhet beviljas för 1938 års 
förvaltning. 

Stockholm den 3 februari 1939. 

M. ReUman. Lisa Blom. 

Det är under tacksamhet mot Gud 
för hans 'hjälp och välsignelse som 
Svenska Missionsrådet avslutar detta 
verksamhetsår. På samma gång uttala 
vi den förhoppningen, att Missionsrå
det genom samma Guds nåd må få till 
fälle att under kommande år på ett rätt 
sätt utföra de betydelsefulla ' uppdrag 
Gud givit detsamma. 

Stockholm i februari 1939. 

J. E. Lundahl. 
Sekreterare. 

RE.DQVISNINGAR 


för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under febr. 1939. 


220. 
224. 
225. 

227. 
228. 
229. 
230. 
231. 
232. 

233. 
234. 

235. 

Allmänna missionsmedel. 
M. A., Gävle ............... . 
H. H., Virserum .......... . 
B. K, Vänersborg, till Elna 
Lenells underh. . ......... . . . 
E. B. , sparb. medel .. _..... . 
H. G., Gbg ............... . 

B. o. K. L., Sthlm ......... . 
Onämnd . . ............... . 
Månstorps Mfg ....... . .. _.. 
"En vän", till Judith Hult
qvists minne, gm A. D., Pål 
berget . . . . _.. . . .......... . 
G. c., Svalöv ..... ........ .. 

A. G., Östersund, "missionsof
fer" .... . ........ . ....... . 

M. S ." Ma lmö ..... . .. . .... . 


236. 
238.50 : 239.40: 241. 
242.30:- 243.30 :

25:
30:

244. 
100: 

2:75 
245. 

246. 
50:
50:- 247. 

10 :- 250. 
15:

M. B., Södertälje ...... .. .. . 
N. o. E . E., Gummark 
B. G., Sollefteå ........... .. 

"En länk' ~ .............. _.. . 

N . L., Umeå .............. . 

H. S., Mariestad, födelsedags
blommor, på fru Ellen Pers
sons grav ......... _.. ... .. . 
KinaIänkarna i Bureå, 27/1 
Offer vid Bibel- o. Missions
veckan i Bureå 23-29/1 .... 
Resebidrag av Daggryningen i 
Skellefteå 31:/1 ......... _.. . 
Kbll. vid Missionsbön i Luleå 
domkyrka 1/2 . . ........... . 
"En kärlekens och tacksamhe
tens droppe i de stora behoven" 

135:
25:
5: 

20:
10:

5: 
44:35 

180:

30:

67:30 

50 :
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251. 	 J. ]., Värnamo ............ . 10:
252. 	 o. O., Latorpsbruk ........ . 10:50 

253. 	 L. L-r .................. . 20:
254. 	 A. ]., Duvbo, Ps. 103: 1, 2 .. 100:
255. 	 J. N., Rockneby, till r. Ackzells 


underh. . ................. . 20:
256. 	 Länkmöte i Lund, 7/2 ...... . 10:50 
257. 	 Tionde, L. H. . ............ . 10:90 

258. 	 Koll. I Fårhult ............. . 8:63 

264. 	 "Till minnet aven älskad far 

o. mor" .............. .. .... 1000:
265. 	 L. O., Adelsö ... .. ........ 50 :
266. 	 Klillä Mfg •........... ...... 75:

267. 	 Kinakretsen, Alingsås, 'l/2 125:
268. 	 E. J, Boden, till Joh. Asp

bergs underh. . ............ . 100:
270. K. B., Duvbo •.............. 10:
271, K. K., Björköby .......... .. 20:
272. 	 Galtås Mfg ............... . 50:
273. 	 "Tack för Guds underbara 

frid" ................... . . 2:75 
274. 	 N. P. P., Klippan ........ .. 50:
275. 	 E. F., Herrljunga ......... . 10:
276. 	 S. N., d:o ............... .. 5: 
277. 	 O. F., d:o ................. . 11:62 

278. 	 A. ]., Uppsala, sparb. medel. 10:65 
281. 	 Ps. 103: 1 ................ .. 50:
282. 	 R. G., Alsten .............. . 10:
283. 	 Hakebo Mfg ... .. ......... . 25:
284. H. J-n ................... . 25:
~R". V J . . Kr~'1gfors ......... .. 15:
286. 	 "Tackoffer" ............. . 50:
287. 	 Koll. vid Maja Lundmarks be

sök i Gärdsmark ........... 58 :03 
288. E. A. R., Delsbo .......... .. 5: 
-289. G. P., Hovra, gm d:o ...... . 5: 
290. 	 L. O... . ................ . . 10:
291. 	 Tackoffer, E. o. J Rn ...... . 100:
294. 	 "Gud är rik på barmhärtig


het", gm r. H., Skelleftehamn 35:
295. 	 L., gm G. H ., Rök ......... 10:
296. 	 "Senapskornet", Lidköping, re

sterande fr. försäljningen 2/11 
1938 ...................... 95:75 

297. 	 H. S., Ostersund, "min väl
signelseask" . . . . . . . . . . . . . . 16 :70 

298. 	 Koll. vid Maja Lundmarks be
sök i Yttervik .............. 103:30 

299. 	 " Onämnd", Yttervik, till Maja 
Lundm.arks underh., gm S. 'V., 
Skellefte~'" . . . . . . . . . . . . . . . . 100:

300. 	 N. B., Mullhytterno.......... 10:-· 

303. 	 S. o. A. N., Rydobruk, en 


krans till Severin Johanssons 

bår ....................... 10:

304. 	 Fru Karin Rehnbergs sista 
gåva till S. M. K, gm S. N., 

stora behoven i Kina" ...... 1000:
314. 	 A. J., Fliseryd ............. 25:
315. 	 A. H., Ursviken, gm A. B., 

Skellefteå ............... . . "30: 
316. 	 H. B., gm d:o ............. . 10:
319. 	 "Vår biltur", gm G. J, Eksjö 7 :50 
320; 	 Koll. vid Hanna vVangs möte 


i Hammarby skola, Nora .... 10:
321. 	 "Filip o. Eva" ......... . ... 20:
322. 	 Kinakretsen, Gbg, till G. 


Goes o. C. G. Nordbergs un
derh. . .................... 100:

323. 	 Tillägg till Trettondedagens 
koll. ..................... . 5: 

327. 	 "14 mars" ...... .. ......... . 100:
328. 	 Onämnd, Norrbotten ....... . 3: 
329. 	 N. N ...................... . 15:
330. 	 B. o. K. L., Sthlm ......... . 30:
331. 	 S. M., ett tack ........... . 10:
332. 	 Tionde o. tackoffer ....... . 15 :
334. 	 "B. H." .......... . ........ . 10:
335. 	 "Missionsvännerna i Nkpgs 


Ma tteus församI. ........... 100:
336. 	 "Missionsäppelträd" . . . . . . .. 10:
337. 	 Koll. vid första Kinamötet i 


Clemensnäs, gm A. N., Urs
viken ..... .. .............. 35:

338 	 Onämnd . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50:
339. 	 R. B., Clemensnäs, gm A. B., 


Skellefteå . . . . . . . . . . . . . . . .. 10:
340. E. E., "en liten blomma till 

Karin Rehnbergs minne", gm 
d :o . ...................... 5: 

341. 	 Missionsförb. ungdomskrets, 

Skeliefteå, gm d:o ......... . 25:

342. 	 M. o. R. S., gm d:o ... . ... . 20:
343. 	 K. o. B. F................. . 200:
344. 	 "Fars minne" ............. . 50:
345. 	 L.' S. . . . ..... . ....... . . . . . 50:
346. 	 T. J, Huskvarna .......... . 100:
347. 	 K E., G:la Uppsala... . ..... 25:
348. 	 A. o. A. B., Duvbo, i st. för 

blommor vid frkn Ester Berg
ströms bår ... . .......... . . . 5: 

349. 	 D. L., Gummafk ........... . 35:
350. 	 Onämnd, Frösön . . . . ....... . 20:
351. 	 Bollnäs L. M. F., vid möte 


25/2 ...................... 12:
352. 	 Kingsburgs Bank, utdeln. 

$. 2:62 ...... . ............. . 10:85 
354. 	 Koll. i Almunge, 26/2 ..... . . 30:
355. 	 Tännö kyrkl. syfören. . ..... . 100:
356. 	 "Löfte till Herren" ....... .. . 15 :
357. 	 Koll. vid Hanna Wangs möte 


i Betlehemskyrkan, Edsbyn, 

26/2 . ..................... 37:

Kr. 5.956: 08 
Uppsala ...... . .......... . 25:

305. 	 Kinavänner, Köping, efter- Särskilda ändamål.
skörd till sparb. medel ...... 12:

306. 	 L J., Linköping ....... . .... 75:- 221. Sm å ba rnen i Kläckeberga, till 

307. 	 Källeryds Arbetsfören. ...... 50:- barnh. i Sinan ............. 6: 
308. 	 Länkmöte i Gbg, till G. Goes 222. A. o. A. B., Duvbo, till L 

o. C. G. Nordbersg underh. 10:- Ackzell för arb. i Tali 10:
309. 	 E. L., Malmö, "hjälp till de 223. S. A., till Maria Petterssons 
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barnh. till "n~gon genom kri
get lidande, ett tackoffer" . .. 

226. 	 E. A., Burås, till de nöd\. 
blanc! flyktingarna ......... . 

.237. E. L., Arvika, till Dagny 
Nordgren, att anv. till de nöd!. 

240. 	 Edsbyns Kyrk\. syfören., til! 
barnh. . .................. . 

248. 	 A. J., Figeholm, till Maria 
Pettersson, att anv. efter eget 
gottf. gm B. W. . .......... . 

249. 	 r. M., Gbg, till de nödl. ... . 
259. 	 Koll. i Farhult, till biblar i 

Kina .. . ................. . 
260. K. N., Gbg, til! nödhjålpsarb. 
.261. D:o till H. Linder, att anv. 

efter gottf. .............. . 
.262. D:o till M. Ringberg, d:o .. . 
263. 	 ]. K. Y. F:s veckomissions

kassa, till H. Linder, d:o .... 
269. 	 Kinakretsen, Boden, sparb. 

medel , till Joh. Aspberg, d:o 
.279. E. G., Lövriset, .til! de nöd!. .. 
280. 	 A. T., Appelviken, till d:o .. 
292. S. M., Sthlm, tilllvIaria Pet

terssons ba rnh. . ........... . 
.29:3. E. E., Lagmansholm, till de 

nöd\. ............ . ....... . 
30l. A. R, Sthlm , till L Ackzell, 

att anv. efter Rottf. ........ . 
30'2. 	 Söndagsskolans . sparb.. töm

ning, till sondagsskolarbetet i 
Juicheng, gm. A. J. , Stensjön 

310. 	 R . B. L., Stocksund, till nödl. 
Kin abarn ..... . .......... . . 

.311. 	 E. O., Lund. till E . . Sjöström 
10:-, A. Haglund 10:- , att 
anv. efter gottf. för nödens 
avhjälpande .... . ...... . .. . 

312. 	 "Till de krigslidande i Kina", 
vid föredrag i Höllviken .... 

31:3. 	 ]. o. F. O., Falun , gåva till 
Schao Siling eller till Maria 
Pettersson, att anv. efter 
gottf. .................... . 

317. 	 A : O., Sörböle, till bibeldelar 
bland flyktingar .... . .... . 

318. 	 M. L., till Gerda Gustafssons 
kvinnoarbete, att trycka fone
tiska ark. i Loayng ......... . 

ö: 

20:

25:

150:

20:
25:

5: 
50:

25 :
25:

156:

156:-· 
100:

7:75 

5: 

5: 

45:

8: 

24:

20:

16:09 

20: 

5: 

20 :

. 324. 	 H. F., till .Hanna o. Selfrid 
Eriksson, att anv. efter gottE. · 5: 

325. 	 M. o. A . . E., Mörön, till d: o 5: 
326. 	 ":).4 mars", till Gerda Carlen, 

för d:o . . ..... . ............ 25:
333. 	 J. S., Huskvarna, "tackoffer", 

till de små hungr. barnen... 10:
353. 	 'IV. VV., Brea, för Feng Chuen . 

Yung 	 $ 20:- .............. 82:46 
. Kr. 1,081 :30 

Allmänna mi~sionsmedel 5,956:08 
Särskilda. ändamål 1,081 :80 

S:a under febr. mån. 1939 Kr. 7,037:88 

!11ed 	varmt tack till v(1'rje gi,-'"re ' 

;;Stora äro de under d'u har gjort, Heri-e, 
min Gud. J ag vill förkunna dem och tala om 
dem,me'n de stå icke att räkna." Ps. 40: 6. 

Missionstidningen 

S-inims Land. 

Organ för S v enska iv[issio1len i Kina, 

utkommer 1939 i sin 44 årgång. Ansvarig 
utgivare : 'Erik Folke. Redigerad under med
verkan av Martin Linden m. fl. 
Tidning~~ .utkommer med 20 nummer' om 

året. Den innehä Iler uppbyggelseartikla r, 
brev från missionärerna, berättelser frän 
missionsfältet, meddelanden om hemarbetet 
och missionsnotiser från olika fält. 

Tidningen kostar: helt år kr. 2:25, tre 
kvartal kr. 1:75, halvår kr. 1:25, ett kvartal 
kr. 0:90. 

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

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

R edaktionen. 

INN ER ÅL L: 

Trons väg. - Tacksägelse, och böneämnen den 14 mars - Från Red. o. Exp. - Från mis, 
sionärerna. - Redogörelse för Svenska Missionsrådets verksamhet 1938. Redovisningar. 

Missionst. Sinims Land. 

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


Telefo~: 1044 59. 105473. Postgirokonto n:r 50215. 


Stockholm 1939. Boktr. AAI. P. A. Palmers [ftr. 
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ANSVARIG UTGIVARE: E. FOLKE. 

»DEN 14 MARS.» 

. "'Det är en stor nåd, att VI an en 
gång Ll fi ra bönedag med vhr missions 
grundare, Erik Folke, bland oss med 
hälsa och samma frimodighet och tro' 
som för 52 år sedan ." Sil inledde dok
to r Karl Fries vi'tr missions högtidsdag, 
\' ilken i ar firades den r S mars ii.. 
K. F. U. M. i Stockholn1. 

Talaren fOl'tsatte med, att det är en 
oändligt stor förmån ha Erik Folke 
bland oss och en förmån att få blicka 
tillbaka på verket under alla dessa år, 
lett och välsignat av Gud som givit 
frukt. Kina av i dag ~ir ett annat land 
än det Erik Folke för första gången 
satte sin fot på. Många och svflra om
störtningar har det fått genol11gi't. och 
detta sista krig är kanske det "itrsta. 
Hur utg:lngen av det skall bli, d~irom 
är bäst ej profetera. Att kineserna själ
va hoppas på en för dem god utgång; 
det veta vi, och vi skola ej upphöra att 
hoppas och bedja att Kin<t, som ej efter
stdvar annat än folkets och landets 
"ii!, måtte på något sätt lyckas hävda 
s in självständighet. 

Se vi framåt kan det se mörkt ut, 

meri vi försöka hämta nytt mod och 
tänka på vad som står i Uppb. 19: 6: 
"Och jag hörde likasom röster aven 
stor skara, lika bruset av stora vatten 
och dånet av starka tordön; de sade: 
'Halleluja' Herren, vår Gud, den Alls
mäktige har nu trätt fram såsom ko
nung'." När och hu r detta skall ske veta 
vi ej, men för oss står fast, att det skall 
ske, och det få vi nöja oss med. 

"Du lovat i ordet en vildmarkens 
Vrlr, dtlöknen skall stå lik en lilja - ". 
Det är framtiden för trons blick 'hur än 
det yttre gestaltar sig. Vi se genom allt 
en Guds viljas plan och seger. l denna 
plan ingår korset som medelpunkt för 
tron SOI11 en enande punkt. 

Missionär Martin Berghng talade 
därefter. Hans text var hämtad ur T 

Joh. 5: 3, 4, S· "Ty däri består kärleken 
- och detta har övervunnit världen: . 
vår tro. - Vilken annan kan övervin
na världen än den som tror, att Jesus 
är Guds Son?" Vi , se i denna tid hur 
det ena riket efter det 'andra störtar 
och försvinner, inget blir kvar av v'er
ket. Då blir det underbart för oss, Y tt
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rade talaren , att vi få stå i tjänsten för 
att vinna världen för Kristus. Hur 
skola vi ej tacka för att Han vill bruka 
oss. 

Jag tänker på gamla tider, hur vi i 
Sverige sände ut skaror av män för att 
vinna vad vi då önskade vinna. Det 
sägs, att de också lärde människorna att 
bedja, men et .n bönen löd: Gud bevare 
oss för nordmännens raseri! N u få vi 
sända ut dem, som ha till mål att lära 
människor bedja, men bruka andra me
del , som äro vissa om sin uppgift och 
gripna av Kristi kärlek önska att Gud .. 
rike må komma och själar vinnas för 
Gud. Det har gripit mig höra att Sve
rige har 940 missionärer spridda över 
heja världen. I Kina arbetar många 
svenska missionssällskap. Tänk på, att 
vi ha en skara av missionärer, som stå 
där ute, vilka icke kunna ge upp kam
pen utan endast gå framåt även under 
vedervärdiga förhållanden. De stå 
därute nu , och de ha alla få tt smaka på 
krigets fasor. En del av de våra ha kri
get på sina områden , vilket må ste vara 
en stor påfrestning. Vi behöva ropa till 
Gud om ny kraft och nytt mod för dem. 

Av vfna 13 huvudstationer äro 10

I I redan bombarderade. Man anar vad 
det frestar på. Många av de våra äro 
gamla och behövde få vi la. Istället stå 
de i striden o~h ha ej gett upp . Men när 
det en gång bl i r Iugna förhållanden . 
hur skall clet d;l se ut. Var fi nnes de 
som träda i n i ledet? Gud, sänd oss nya 
unga män och kvinnor' Dörrarna iiro 
öppna som aldrig förr, hedningarna ha 
fått se vad missionärerna gå för och 
vad de mena med sin hjälp. De kristna 
börja känna att marken gungar under 
dem. De veta icke hur snart allt är för
rött omkring dem, och de drivas till 
tjänst. De arbeta bland sflracle och 
flyktingar och giva ej endast lekamlig 
hjälp, utan de k::Jmma också meel evan
gelium. För sitt eget uppehälle arbeta 
de det minsta möj I iga. Är ej detta nå · 
got att tacka för? 

O 'h alla de v2lra, som prövat nÖd :::n. 
Tänk P~l Gerda Carlen, som var så klen 

att missionsledningen eJ ville låta hen 
ne resa ut. Hon har fått pröva på mera 
än alla de andra. Dessa två ensamma 
kvinnor, tant Gerda och den unga Ast
rid Håkansson, de ha fått hjälpa och de 
ha fått reda upp saker, som ej kan talas 
om. Men tänk också vilka tillfällen att 
förkunna evangelium! Underbara upp
gifter, stor nåd och ril,< skörd! 

Jag har också hört om de kristna ki
nesernas böner i denna tid. De bedja ej 
bara för sig själva ,och för seger, utan 
de bedja, att Gud rrfåtte leda de styran
des hjärtan så, a tt Hans vilja må ske. 
Tänk, att kineserna kunna bedja så, då 
ha de kommit långt på vägen i sällskap 
med Kristus. 

Mitt i dessa svåra förhållanden stå 
v;lra syskon. Ingen har flytt, ingen har 
skadats, det är ett under. De äro under 
Guds beskydd. Hans arm är ej för kort. 
Här hemma leva vi i lugna förhållan
den, vi äga hem och vi få vara tillsam
mans med våra kära. Tänk vad vi ha att 
tacka Gud för. Tänk, att vi få stå som 
tross bakom fronten och alltid ha för
bindelse med den. Förbindelsen går via 
himmelen och den hryts aldrig. Så fort
sätta vi kampen för Guds rike . 

Vi äro nio stycken, som stå färdiga 
för utresa om v~igeI1 öppnas. För männi
skor ser det omöjligt ut, men vi tro. 
Det är tron, som övervinner världen. 
Skulle Gud ej kunna förändra förhål
landena och l~lta det bli ro och reda? 
L ät oss tro och beclja och v~inta. Jesus 
gör långt över vad vi våga vänta. 

Efter en duett: "Skördens Herre 
höres ljuvligt kall a" , talade fröken 
Lisa Blom. Hon hade nyss kommit hem 
från en resa i Småland, där det på fle
ra platser anordnats offerstunder med 
tanke just p?l I4 mars. Det var gripande 
skildringar., som gavs, å våra vänners 
trogna, offrande kärlek. S~irskilt gri
pande var skildringen av besöket hos 
missionär Arvid Hjärtbergs 11101' , fru 
Amanda Hjärtberg, endast några dagar 
II1.nan hon kallades till högre tjänst. 
Hennes hälsning löd: "Gud väl signe 
Ed~r. Gud öse sin välsignelse över Eder. 
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Glid give att Ni få vinna många sj~i1ar 
för Honom". Ett dyrbart testamente från 
en. s-om statt med i arbetet för S. M. K. 
i 49 år. På ett ställe låg i offersI<ålen 
JO:- kr. i guld inlindad' i ett !)apper 
"arl)å stod :"1 nöden mpade du och jag 
räddade dig; jag svarade dig"'. Det blev 
18:- kr. för de IO:-' Det lönar sig, 
sade talaren, att ge guldpengarna åt 
Gud. I tack för vad Gud givit och vill 
giva är det nu vi få ha denna offer
stund. 

Till det dukade offubordet gick Srl 

vandringen, och det synliga resultatet 
blev kr. 762:-. 

Missionsföreståndare Erik Folke 
tackade Gud för all t vad Han gett oss 
och läste seclan Apg. 4: 24--3 I, be rät
telsen om hur Gud hörde de första 
l<ristnas bön och hur han svarade p;"t 
·den. "De ropade endräktigt till Gud" ; 
sade han , "~ir clet ej som Herren ville 
säga oss att vi ha salllma väg för bön 
och tack och ha samma löfte". 

De angivna tacksägelse- och böneäm
nena lästes upp och S;l fingo vi träd:J. 
fram inför den Evige, och vi kände att 
Han tog emot det tack och lov, som 
uppsändes, och Han tog emot våra bö
ner och . skall besvara dem i sin egen 
ti d. 

Lokalen var fullsatt och över hundra 
s tannacle kvar P;l samk\'iimet vilke t av
slutades av missionssekreterare lvIar
ti n Li nc1en mecl bön. 

H. ]j. 

Senaste nytt från Kina 

Fran missionär L. Hugo Linder ha 
vi mottagit ett brev, da te rat den 24 
februari. Han skriver: Gud har hört 
vår bön om frihet från omstörtning un
der ,·interkylan. Vårliga vindar smeka 
nu vå ra pannor. Vetefälten lysa efter 
ett skönt vårregn i friskaste grönska , 
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o~h all t h f\dar en gynnsam tid för lant
brukaren , som är den, till vilken lan
det ·_ser för att få sitt uppehälle i den
na krävande :tid. Missionärens sinne 
livas ock; han ville nu flyga ut i byg· 
derna med fridshuclskapet. 'Men ack , 
c1aglfga ' lanrfsignaJ"er tvir!ga oss, ibland 
före frukosten, att samla ihop kassa, 
räkenskapshöcker och litet kläder och 
så rusa ti Il bombskydden. - I dag' 
börja I>ihelkvinnor och e"angelister pre
dika i staden, och de troende på landet 
göt'a detsamma. D e få skynd a in i bu
tiker då fl yg larm ljuder och de ej få 
vistas på gatorna. 

Vad mission;tr Linder skriver om 
predikan i stad och på land hör tydli 
gen samman med den arligen återkom
mande evangeli sationsveckan efter det 
kinesiska nyåret. H a n medclelar ocksi'l. 
att missionärerna i Shensi och Honan 
~lro tämligen friska och att verksamhe
ten på landsbygden kan bedrivas utan 
större hinder. I övrigt hänvisa vi till 
hreva vel e l ni ngen. 

Familjenytt. 

Missionärsparet ]/f/ilhelm och jlJarga
ret Bergling fingo den 9 mars en dot
ter. Vi gratulera och tillönska hela fa
miljen Guds rika välsignel~e 

Bönemöten för S. M. K. i Stockholm. 
Bönemöten hå llas varje tisdag kl. 7 

C. 111. i Betesd(t/~yrkan, Floragatan8, (i 
"Kinarumll1e t") och varje fredag kl. 2 

€. 1'11. på S. Nf. K:s expedition, Drott
ninggatan SS. Välkomna' 

Sommarens Bibel- och Ungdomsveckor. 

Det synes som om det vore Guds 
vilja, att Svenska Missionen i Kina 

. även innevarande år under sommaren 
skall få anordna tre Bibel- och Ung
domsveckor. Den första bliver v. G. på 
Ungdomshemmet Ah, ej Sil I;\ngt frilll 
Ljungskile, omkring 7 mil från Göte
borg, den 4-10 juli; den andra på 
kfauritzberg i östergötland den 25-]f 

juli och den tredje i Piteå under senare 
hälften av augusti. 
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Närmare meddelanden om dessa mö
ten införas i kommande nummer av vår 
tidning. Må våra Bibel- och U'ngdoms
veckor få vara inneslutna' i missions
vännernas hågkomst i förbön' Bedjen 
att Guds planer med dem må förver1<
ligas' 

. Försäljning. 

Oscars Kyrkl-iga Ungdomsförbund 
anordnar försäljnl:ng lördagen den I 

april till förmån för församiingens ki
namissionärer, Vi Ily Stenfel t och Arne 
Bendtz. Försäljningen äger rum i För
sam:lingshemmet , Fredrilcshovsgatan 8, 
med början kl. 12 f. m. Aftomtnderhåll
wing kl. 7 e. m., d[l föredrag hålles av 
missionsföreståndare Erik Folke och 
Gustaf Adolfs Kyrkans kör medver
kar. Välkomna' 

Inackordering på Missionshemmet 

Duvbo. 


På 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 Råsunda. Goda kommuni
kationer till huvudstaden. 

För vidare upplysningar torde reflek
terande vända sig till fru Atigusta Berg, 
Missionshemmet, Duvbo, Sundbyberg. 
Tel. Stockholm 2820 I3. 

t 
Fru Amanda· Hjärtberg. 

Den· 12 dennes gick vår. tmtasta Vän 
och dyrbara Medarbetare i missionen, 
Fru Åmanda Hjärtberg fr ån Eksjö, 
alt vara hos Jesus. Med aldrig svikan
.dc trohet och med ständigt brinnande 
nit verkade hon ända in i det sista för 
att stärka och utvidga intresset fur 
Guds rikssak bland Kinas folk. Och 
hon var ett föredön1e i verklig offer
gärning. Med tacksam glädje gav hon 

till allt annat det dyrbaraste en moder 
äger, sin son, Arvid Hjärtberg, till 
direkt tjänst på missionsfältet. :Mec\ 
glädjefyllt hopp motsåg hon den dag, 
då hon skul·le få i den kära missjons
kretsen i Eksjö fira dess femtioårshög
tid. Det blev henne viss6rligen ej för
unnat härnere, men han skall ej därför 
gå miste om något av den högtidsgläd
je, Herren beskär sina trogna tjänare. 

För oss, som stå kvar i striden, 
kännes förlusten aven så verksam och 
så hängiven Herrens tjänarinna, för 
Guds sak i allt så trogen och så utgi
vande, mycket , mycket stor. Vi dela så 
den känsla a\· tomhet och förlust, SOlll 

ej kan annat än stå kvar hos de n;ir
maste, hos rnissionens Vänner i den 
krets hon tillhörde och där hon oför
trutet verkade samt hos de många, 
hon fick uppmuntra och värma för 
Herrens sak. Fylle Herren elen plats 
hon lämnat hiirncre, och låte han frukt 
för evigheten av hennes liv i allt stör
re och större rikedom tillväxa' 

Erik Folke. 

Något om arbetet i Yuncheng 
Utdrag ur pri\"atbrc,· fr ån missionär 

Carl Blom, skri vet i Yuncheng den -J.
7 febr. 1939· 

Estrid Sjöström var 11;\r i förra \·ec
kan, så att vi ha ofta tillfälle att triiffa 
dem nu förtiden. Hon är frisk och kry 
och har fullt upp att göra, fastän det 
iinnu ej är lön t att söka göra husbesök 
där . Det finns knappt några kvinnor 
staden utom dem som bo på missions
stationen. De hålla gudstFinst rå td 
ställen i staden, och det är mer folk vid 
gudstjänsterna, ;in dct vanligen \"ar 
före !<riget. Folk har vaknat upp till 
medvetande om sitt behov av Gud. 

Lisa Gustafsson har nu börjat sin 
skola igen och har fullt upp med c-le\·er. 
Hon är så glad i sitt arbete och ö\·er 

i 
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dess synbara resultat sal11t själv så 
frisk och duktig. Ni skulle läsa hennes 
brev om hUF hon cyklade ut att hämta 
några elever en gång, i djupt damm och 
sent på dagen, men gick gjorde det, 
fastän hon ej cyklat på åratal' Hanna 
Eriksson och lille Lars äro duktiga 
och trivas så gott i de rum som iord
nings täll ts is tället för det raserade hu
set. Selfrid är glad åt de många öppna 
dörrarna i och omkring staden, där det 
-förut varit synnerligen dött. Vi äro 
tacksamma , så länge det ej lägges hin
der i vägen för deras byarbete. 

Här skall terminen börjas om mån
dag i de kvinnliga skolorna. De ha nu 
haft en lång vilotid, nästan två måna
der, men det behövdes, ty alla lärarin
nor voro uttröttade efter så gott som ett 
;Olrs oavbrutet a.rbete, och eleverna be
hövde få fritid även, varjämte man 
måste spara på bränsle och lyse. Nu 
börja dagarna bli längre, och det bli
dare vädret börjar snart. Vi ha ju ej 
haft någon sträng vinter, vilket vi äro 
tacksamma för, då det vari t en så.dan 
hrist på bränsle. Skolan för de egent
liga "flyktingebarnen" är i gång hela 
tiden. Det var ej lönt att ge dem ferier, 
då de ej hade något att göra och bara 
lilrlk sig okynne om de vo-ro sysslolösa . 

Vi hålla på att söka få söndagsskol
arbetet i riktiga g~ingor igen, men dfl vi 
ej kunna få upp textutredningar från 
kusten, så ha vi fått lov att utarbeta 
sådana själva och trycka dem här i sta
den, fastiln det blir mycket dyrt, så att 
folk ej har råd att köpa. Kostnaderna 
har stigit för allting, från tre till sex 
gånger det normala priset. 

I dag har jag ånyo haft besök aven 
ung kristen man i officiell ställning 
här. Han är så rörande glad att få 
känna sig i en atmosfär, som mer över
ensstämmer med hans egen läggning. 
Han ville så gärna komma till någon 
Bibelskola som utbildning för framtida 
arbete i evangelisk verksamhet, men 
det torde svårl igen kunna ske under 
nuvarancle förhållanden. Så många a v 
dessa unga kristna ha sagt, att de kän
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na det som i sitt eget hem, när de kom
ma till oss, och att vi äro lika far och 
mor' .Det är riktigt rörande och på. 
samma gång uppmuntrande, att vi verk
ligen kunna få vara. över och utanför 
motsättni ngarna. 

Vi ha i dag fått oss tillsänt ett ex. 
av Sinims Land för dec. 10, och det 
var ju som en luftfläkt hemifrån. Det 
hade komOlit till Selfrid Eriksson, och 
han fortskaffade det hit. Det var sär
skilt stort att se försäljningens slut
summa. 

Genom vår vänlige flygofficer ha vi 
fått löfte att ett försök skulle göras att 
få h~ t den post som ligger samlad i 
Tientsin troligen . Om det lyckas, skulle 
den vara här om ni'lgon dag. . 

Den 7. Jag har nu varit och frågat 
angående avsändandet av hrev med 
flyg. Jag fick till svar , att de skola gå 
i morgon kl. 8, så att jag måste taga 
brevet dit nu och kan ej skriva mera. 

Nu farv~d och de hjärtligaste häls
ningar. 

I ett brev, skrivet den 28 dec. beskri
ver missionär Blom hur julen firades i 
y uncheng: 

Här ha vi firat jul med sedvanliga 
högtidligheter och med mer än sedvan
lig tillslutning. Ledarne gjorde själva 
upp hela programmet och stodo föt dess 
utförande själva med undantag av att 
l\1alte Ringberg predikade juldagens 
middag. De togo upp s~irskild kollekt 
för omkostnaderna och fingo överskott! 
En nyhet var en julbön på julaftonen, 
då både folket på platsen och en mängd 
utifrån infunno sig och hörde om för
beredelserna till Jesu ankomst i värl
den. Många av stadsfolket stannade 
över natten för att vara säkra om att 
komma i tid till Ottan. Julottan börja
de kl. 6, och kapellet var packat långt 
innan tiden var inne. Då, liksom kväl
len förut, hölls en mycket god predi
kan, och ingen torde glömma högtiden, 
allra minst de, som för första gången 
\'oro med. 

Folket går hem alltmera I1U , så att 
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de egentliga flyktingarna ej torde vara 
mer än ISO eller så, och även en del 
skolelever ha lämnat missionsstatio
nen. Vi äro nog blott mellan tre och 
fyra hundra på platsen nu allt som allt. 
Det börjar kiinnas tomt , när man går 
omkring därborta , isynnerhet som gan
ska många äro borta på arbete om da
garna och komma tillbaka blott för att 
sova. Vi leva en dag i sänder numera, 
om vi aldrig fått J~i ra oss det förr! 

»Herren skall leda oss rätt.» 
Ur ett privatbrev frall missionär 

Ake Haglund, sluiyet ]uicheng 
den 6/2. 

Nu vill jag passa på att sända en 
hälsnil]g, eftersom postförbindelsen är 
bättre här än i Yungtsi, där vi så säl
lan få några brev. 

Jag kom hit i går e. m. Herr Shang 
och jag vandrade över berget. Gud be
varade oss hela vägen för fara, men det 
var med bävan man vandrade framåt. 
Vi fortsatte likväl färden, och i går 
som sagt - kommo vi lyckligt hit ef
ter två dagars vandring. Mina ben ha 
varit ömma efter alla strapatser. Det är 
ju 5-6 mil att gå upp och nedfOT det 
höga berget och de många och svåra 
ravinerna. 

Det var en verklig glädje att få kom
ma hit och med tant Gerda ear/en och 
Astrid Håkansson samt våra troende på 
stationen få prisa Herren för all Hans 
godhet emot oss. Av brev härifrån har 
du hört om allt det svåra, som dessa 
våra hjältemodiga systrar fått gå ige
nom. I dag gick tant Gerda och jag 
omkring och beskådade ödeläggelsen. 
Det är något som man m~lste se med 
egna ögon, ty det går ej att beskriva. 
Men värst av allt är ju att vara läm
nad utan militärt skydd mot onda 
människor. Stadsportarna stå vidöppna 
natt och dag utan bevakning. Men 
kring missionsstationen, där dessa två 
ensamma l<vinnl iga lllissionsarbetare 
troget tjäna sin l\1ästare, står säkerli
gen en stor skyddsvakt, som världen ej 
ser eller känner till. Men finns gör elen, 
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ty "Herren skall gwa s ina änglar be
fallning - ". Och de iiro ju tecknade 
med inseglet :"Herren känner de sina". 

Du, som sj ~ilv varit i Kina och här, 
kan fön'isso göra dig en föreställning 
0111, hur det skulle kännas på nätterna 
med nedriven stads- och stationsmur. 
[Vren de fingo erfara trösten av psalm
istens ord: "När fruktan kommer över 
mig sätter jag min förtröstan på dig." 
Ja , \'älsigne Herren dem bi'tcla, så att de 
må få se rikt frukt för sina mödor' Och 
de ha redan fått se det och skoJa få se 
det i fortsättningen av tjänsten - men 
mest, n~ir de en gImg träda fram inför 
Honom, som skall säga: "Väl gjort, du 
gode och trogne tjänue '" 

Mitt besök här blir kort; i övermor
gon hörja vi i'tter vandringen. I Peishu, 
en a\' våra utstationer, tänka vi stanna 
önr söndagen för att med de troende 
där uppbyggas på vår allra heligaste 
grund samt avskilja en diakon och viga 
ett ungt par. I sådana här tider vet 
man dock ej om allt detta går att för
verkliga. 'En dag, ett ögonblick i sän
der" få vi ta , och det är nog. Men jag 
ville be dig mana våra vänne7' till N'tyC

ken bön för vära två ka1'wrater här. Ja, 
vi allu behöva edra dagliga lörböner.' 

I-Lir liksom i Yungtsi kommer myc
ket folk till mötena, och hjärtana äro 
HU som aldrig någonsin förr mottagliga, 
för den tröst, som endast evangeiii 
budskap kan skänka. I alla byar vi 
gingo igenom på hitvägen fingo vi tilJ
Lille att vittna för många, många samt 
dela ut traktater. Må Herrens Ande 
verka i hjärtana I Vi tacka Gud för all 
uppmuntran i arbetet. Gud skall vinna 
seger till sist. Ja, han har den redan' 

Hur det blir med arbetet i vår är 
svårt att säga. Vi bida utvecklingen. 
Herren skall leda oss rä tt, då vi ö\'er
låta oss å t Honom. 

Från Loyang Ho. 
Fru Ingrid Malm skri\'er i ett pri\'at

brev den 3-8 febr. om förhiUlandena i 
Loyang. 

Att Gunnar kommit till en onel värlel 
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har han redan Hltt pröva på, fast hit 
tills bekymrar det honom föga. När han 
var 4 dagar gammal , hade vi alarm för 
första gången, sedan han föddes. Sedan 
hade vi flera till den 24 och 2S jan., 
då vi hade två bombardemang av 
staden. Det var påfrestande dagar. Hur 
vi tackade Gud, att vi inte bodde inne i 

. staden , "isynnerhet sedan vi hörtle ' hur 
nära vårt hu s bomber hade fallit. Dagen 
därpå bars jag ner i g rottan två gån
ger, sedan h~lr jag. gj ort .)llånga utflyk
ter till framgården, där jag väntat tills 
flygmaskinerna hörts . 

I dag är det den 8. De sista dagarna 
ha varit mycke t oroliga. Allra värst 
var det i måndags, då vi hade 4 bom
bardemang, 2 mellan kl. 9-IO f. m. 
Den dagen voro Gunnar och jag i grot
tan sex timmar, innan det blåstes klart. 
Det var kallt därnere, men vi äro tack
samma, att ingen av oss blev sjuk efter
åt. Sammanlagt fälldes IOS bomber. 
Det kunde dock ha varit värre, och vi 
kunde trots al \t tacka Gud pä kvällen , 
att Han hjälpt igenom. 

I går hade v i brev från Juicheng. De 
hade haft en svår tid, men det ii r för 
underligt , huru Gud ;indå uppehåller 
dem. 

PROGR.\M 

för 

Allmänna Svt!nska Missionskonfe1'enseu 

• i Jönköping 

den 19-23 ap ril 1939. 

Onsdagen den 19 april . 

Kl. 6 em. Inledningsgudstj~inst i Kri
stinakyrkan. Hälsningsta l av lokal
kommittens ordförande, prosten O. 
ödqvist. Inledningsanförande av 
Svenska Missionsrådets ordförande, 
professor K. B. Westman, predikan 
av biskop Yngve Brilioth samt av
slutning av miss,ionsföreståndare 
Axel Andersson. 

Kl. 8 em. Samkväm i Stora Missioils

huset med korta anföranden av ' dis
ponent ]. Blomdahl, major S. Sund
qvist m. fl. Sång och servering. 

Torsdagen den 20 aprd. 

Konferensen hålles i Betlehemskyrkan, 
Kanalgatan IS. 

Kl. 10 f. m. Morgonbön: Bibelstudium . 
D:r Karl Fries. Ämne: Tvi'vel och 
tro beträffande Guds rikes utbredan
de i världen. 
Konferensens konsti tuering. 

Missionens folkförbrödrande gär

ning. Föredrag av missionsförestån

dare Hj . Danielsson. 

Missionen och rasproblemet. Före

drag av missionssekreterare Gideon 

Wikström. 


Kl. 3 em. Bönestund. 
Kl. 3.30 em. Internationella Missions

rådets konferens l: Ta11'lbaram , Indien, 
den 12-3-<1 dec:meber 1938. 
Föredrag av missionsföreståndare 

Axel Andersson: Konferensens y ttre 

ram, 'miljö och stä11'mingar. 

Professor K. B. Westman: Förhand

lingar och resultat. 


Kl. 8 em. Offentliga möten i stadens 
kyrkor och predikolokaler. Kollek
ter upptagas för konferensens kost
nader . 

Fredagen den 21 april. 

Kl. 9.30 fm. :Morgonbön: Bibelstudium. 
Doktorinnan Jane Guinness. Ämne: 
Profeten H agga i , välsignelsens 'l'dl
kor. 
Missionens bibliska 11wtive1<ing.Fö
redrag av missionsföreståndare Nils 
Dahlberg. 
Den infödda Icristna kvinnans betydel
se för missionsfältens evangelisering . 
Föredrag av fr Ll Ester Frec\berg. 

Kl. 3 em. Benestund. 
L 

KI. 3.30 em. Det al!männa 111issionslä
get i förhållande ti!! tidens rörelser. 
Afrika: Föredrag 8.V e1:r G. Palm<:er. 
Indien: Missionssekreterare Joh. 
Hagner. K ina : Fröken Ruth 
Na th Jrs t. 

http:11wtive1<ing.F�
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I sraelsml:ssl:onens nuvarande läge. 
Föredrag av missionsföreståndare 
B. Perhow. 

Kl. 8 em. Offentliga möten i stadens 
kyrkor och predikolokaler. Kollekter 
upptagas för konferensens kostna
der. 

Lördagen den 22 april. 
Kl. 9.30 fm. Morgonbön: Bibelstudium. 

Pastor Herbert Lihndaker. Amne: 
jv!iss'ionens kraftkällor, 
JIJissl:onen 'i ljuset av Kristi åter
komst. Föredrag av redaktör J. E. 
LundahL 
Inre och yttre missionens förh ållande 
till varandra. Samtal med inledning 
av redaktör Efr. Palmqvist och mis
sionssekreterare Martin Linden. 

KL 3 em. Bönestund, 
KL 3,30 em. Muha1'/'m/'edaninissionens 

nuvarande läge. Föredrag av docen
ten teoL d:r G. W. Lindeberg. 
Varför är jag missionär ? Korta vitt 
nesbörd av missionärer från olika 
fält. 

Kl. 8 em. Offentliga möten i stadens 
predikolokaler. Kollekter upptagas 
för konferensens kostnader. 

S öndagen den 23 april. 
Kl. I I fm. Gudstjänster i stadens kyr

kor och predikolokaler. Kollekt. 
KL 4 em. Avslutningshögtid i Stora 

Missionshuset. Tal av mötets ordfö
rande, . missionsföreståndare Viktor 
Johansson och missionsförest tll1dare 
Nils Dahlberg. Kör och solosång, 
Kollekt upptages. 

K on/,erensbyrån ~ir förlagd tiJ.l Försam
lingshemmet vid Östra Storgatan . . 

Deltagare1?ort ti I Ihandahål les för hel a 
konferensen till ett pris av 2 kr. och 
sessionskott ti Il So öre. Om del taga
rekort löses lämnas ä ven programbo- ' 
Ilen med ' sånger för konfereilsen , 
anmälan bör meddelas, om vederbö' 
rande önskar del taga i sal11 k,;ämet på ' 
onsdagskvällen. 
Anmälan om deltagande, som helst ' 

bör ske före I apri l, sändes till lokal
kornmi ttens sekretera re, missionssek
reterare Gideon vVikströin, Svenska ' 
Alliansmissionen, Jönköping. Därvid 
kan deltagareavgiften, 2 kr., bifogas, 
då deltagarekort jämte programbok er
hålles, 

Lokalkommitten anskaffar, så långt 
möjligt är, bostäder till billigt pris och 
i vissa fall fritt. I prog'"ramboken läm
nas anvi sning om billiga matstä llen 
m, m, 

Konferensen inneslutes i alla mise 
sionsvänners förbön. 

Svens /w Missionsrådet. 

Missionstidningen 

Sinims Land. 

Tidningen utkommer med 20 nummer om 
å ret. Den innehåller uppbyggelseartiklar, 
brev från miss ionärerna, berättelser ute från 
missionsfältet, meddelanden om hemarbetet 
och missionsnoti ser fr ån olika fält. 

Tidningen kostar: helt år kr. 2: 25, tre 
kvartal kr, l: 75, halv fl r kr, J: 25, et t kvartal 
kr. o: 90. 
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