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ANSVARIG UTGIVARE: M. LINDEN. 

"Dit du icke vill". 
Joh. 21: 18; Apg. 18: 26. 

Jag vet en väg igenom livets öken. - Där tynges skuldra och där blöder hjärta, 

Kanhända även Du den känner till? - Där vandrar endast den, som korset bär. 

Den slingrar upp i branter och i töcken. Men var finns läkedom för nöd och smärta, 

Den vägen heter: "Dit du icke vill". Så rik, så ljuvt hugsvalande som där? -

Men vilka vandra i det tåg, som skrider Se, fadershanden själv de sina leder, 

Mot stora mål på denna svåra stig? Guds trofasthet har icke gräns och slut. 

Det är de själar genom alla tider, Han känner vägen, skyddar den som beder, 

Som bedit : Gud Din 'vilja ske med mig! Ty vägen själv Hans kärlek stakat ut. 

Han har en avsikt stor med barnets tuktan. 

Ej ano~ Du, vad Gud Dig ämnat till! 


Så tag Ditt kors och vandra utan fruktan 


Den väg, som heter: "Dit du icke 'vill"! 


H-s K. 
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Ledareskifte inom Kina Inlandsmissionen. 

LJnder hö~,ten skedde, såsom förut 
meddelats, ledareskifte inom Kina In
landsmissionens högsta ledning i Shang
hai. Hittillsvarande redaren (General Di
rector), G. tV, G1'bb) som 1936 besökte 
Sverige, utnänmde såsom sin eftertra
dal-e biskop FranI? Ifoughton) och en
dast Z2 dagar efter det utnämningen 
skett, fick pastor Gibb hembud. Han var 
L ö. redan då utnämningen skedde säng-

Den, nye missionsdirektorn, Frank: 
H oughton) är född den 24 april 1894" 
Han prästvigdes år I 91 7" och tjänstgjor
de före u.tresan till Kina ett pa.r ar inom 
engelska kyrkan. Till Kina kom harr: 
1920 och arbetade sedan där tilI 1926,. 
då han återvände till England på semes
ter. Efter någon tids vistelse i hemlan
det blev han anmodad att tjäna såsom 
ledare för Kina Inlandsmissionens för-

G. W. Gibb. 

liggande a v klenhet. Den 12 nov. nådde 
honom hembudet. Han hade då vari t 
missionär i Kina sedan 1894 och hade 
tjänat såsom ledare för Kina InJands
l~issionen sedan I935. Innan han till
trädde denna post, hade han under en 
tid a v närmare 20 år vari t företrä
darens, D. E. Hoste's, medhjälpare i 
arbetet vid huvudkvarteret i Shang
hai. Bland de sista ord som han 
uttalade voro några ord till de nuva
rande ledarna. Han gav däri uttryck för 
sin tacksamhet till Gud för all I-lans 
kärleksfulla omvårdnad under förfluten 
tid samt för sin förvissning om att de, 
ti11 vilka han överlämnat ansvaret för 
verkets fullföljande, skulle få se än stör
re bevis p:t Guds härlighet och makt. 

Frank Houghton. 

lagsverksamhet och redaktör för dess 
missionstidning i London. I detta arbe
te kvarstod han närmare 9 år. Ar I934 
företog han och hans fru en resa till 
Kina. Kort efter återkomsten från den
na färd utnämndes han ti11 biskop i östra 
delen a v provinsen Szechwan och har 
arbetat såsom sådan sedan januari I937. 

1\1å vi inom Svenska 1/Iissionen i 
Kina i bön ihågkomma Kina Inlands
missionen och dess ledare! Vi ha så stor 
anledning till tacksamhet för hjälp från 
o::h gemens.kap med denna mission, och 
de liksom vi alla behöva under denna 
orostid mera än annars Guds nådefulla 
hjälp och ledning. 

NIartin Linden. 
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Rättelse. 
Vid siffergranskningen av räl<enska

perna för år 1940 har det Visat sig, att 
några poster i redovi sningen, som \Tar 
införd i numret för den 10 maj , bortfal 
lit. De skulle alla ha stått under rubri
ken »Allmänna Missionsmedel» ;, och vi 
införa dem nu: 
559. 	 E. F., VetIanda SO:
560. 	 H. o. I. ]., Gbg 25:

561. lIIisslonsinkomst fr. F-s, 
gm A. ]., Köping 100:

562. 	 OHerkuvert fr. Köping, 

gm d:o 35:

563. 	 B. o. K. L., Stockholm 30 : 

.564. A. ]., österäng 5: 

.5 65. F. D., Stockholm, »11 in
ne av Erik Folke» 10: 

Vid sammanräkning av Allmänna 
missionsmedel i nämnda mummer blir 
slutsumman 29,°5°: l l och ej den i tid
ningen angivna 29,305:1 l; denna sum
ma uppnås först efter till ägg av de 
255:- kroncr, som ej kommit med .i 
redovisningen. 

Bönemöten för S. M. K. 
Bönemöten för Svenska 11issionen i 

Kina hållas i Stockholm varje tisdag 
kl. 7 e. m. i Kinarummet, Betesdakyr 
kan, Floragatan 8, samt varje fredag 
kl. 2 e. m. på S. 11. K:s expedition, 
Drottninggatan 55. Varmt välkomna! 

Kinaiänkarna i Stockholm. 

samlas på S. 111. K:s expedition torsda

gen den 3 april kl. 7 e. 17l. Varmt väl

komna! 


~io~. 
"Jag är så lycklig i Hans tjänst." 

Pucheng, She. Ute i distriktet 
16/9 1940 . 

Kära Vänner! 
Efter ankomsten till fältet skrev Jag 

LAND 	 b7 

ett brev till 11issionstidningen Sinims 
Land, och av detta sågo ni, att vi lyck
Jigt anlänt hit och voro i fuJlt arbete 
igen. Jag besökte i våras nästan alla 
våra utstationer med omkringliggande 
hyar, utom det distrikt, där jag nu ·vis
tas, som jag inte hann med före het
tiden. 

Efter några veck ors vila på Bloms
terberget reste jag direkt hit till Hua
chow, där jag vandrat och ridit omkring 
nu en månad, och jag blir nog här ännu 
en m~tnad, tills stormötet är över. Att 

leva så här nästan helt på kinesvis, och 
att göra dessa ansträngande vandringar 
och hålla möten tar mycket på krafter
na, helst som jag ingen bibelkvinna har 
med mig, de äro på annat håll, men 
Herren ger nåd och kraft därtill. 11er 
o(:h mer börjar jag förstå Jesu ord: 
»N1 il1 mat är att göra dens vilja, som 
har sänt mig ». Ja, jag är så lycklig att 
åte r få vara härute i hans tjänst. 

Detta distrikt var vid min hemresa 
likt ett »torrt land », men Herren har 
låt.it »öknen blomstra», och härliga 
plantor hava växt upp. Det syn liga red
skapet är en cirka 8o-årig gammal 
herr Kao, som för ungefär 4 år sedan 
vanns genom en av våra bibelkvinnor, 
fru Chang. Hon hade haft möten i hans 
by en tid, och även han hade en dag a v 
nyfikenhet bevistat ett möte. Han var 
hårt bunden i opielasten sedan nära 50 
å r tillbaka. Sjuk som han var måste han 
stödjas vart han gick. Efter mötet låg 
han hopkrupen i en vrå på gården, där 
mötet hölls. »Varför har du segnat ihop 
så här, gamle farbror?» frågade bibel 
kvinnan. »Därför att jag är ofärdig och 
väntar på min son, som skall hjälpa mig 
hem. » - »Varför tror du ej på Jesus?» 
»Hur kan jag det, jag som bannat ho
nom så mycket. » - »Det vill han för
lå ta, och han kan även göra dig frisk. » 
- »År det möjligt , då vill jag tro på 
honom. » Fru Chang satte sig vid hans 
sida och talade med honom om Tesu kär
lek och makt samt bad för h~nom och 
lärde honom en enkel bön. Samma kväll 
bröt han med opielasten och sov gott 
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hela natten. »Hur kan man säga att det
ta är en dålig lära, då den kan utföra 
ett sådant under i min kropp», tänkte 
han, och gav sig iväg för att höra mer. 
Dag för dag stärktes han mer och mer 
och kunde t. o. m. gå utan stöd till en 
grannby, där fru Chang var. »0, är det 
verkligen gamle farbror, som kommer 
hit», utbrast hon. »Ja, jag tror verkli
gen på Jesus och vill höra mera om ho
nom », sade han. Den dagen fick han 
genom förbön ny kraft och stärkt tro. 
En dag fick han höra någon ropa: »Din 
sonsonson har fallit i en brunn». Utan 
att tänka på sina svaga ben rusade han 
dit och ner i brunnen, fick till männi
skornas häpnad, upp pojken med livet 
och prisade Gud för hans under. En natt 
senare drömde han, att Jesus sade: »Vill 
du tjäna mig och förkunna min fräls
ning skall jag använda dig. Du skail 
också bedja för sjuka och jag skall hela 
dem. Ditt uppehälle skall jag ock giva 
dig.» Detta är ju blott en dröm, tänkte 
han, men Herre, vill du använda mig, 
så vill jag giva hela min kropp och allt 
åt dig. Sedan begav han sig ut på vand
ring för att vittna om Jesus. Hans 
hustru och döttrar voro buddister (nu 
äro alla troende), och ingen i byn var 
troende. Han blev smädad för si n tro 
och begav sig därför en mil bort från 
si tt hem för att predika. Innan han gick 
in i den byn bad han: »Herre, du har 
sänt mig, du får ta ansvaret, du måste 
sända människorna till mig och öppna 
deras hjärtan» o. s. v. - En stor skara 
lyssnade sedan villigt och erkände san
ningen i hans ord om den himmelske 
fadern, som föder och vårdar oss alla, 
men läran om Jesus förstodo de ej fullt. 
Två hem bjödo på middag, och därefter 
predikade han åter för dem. Från den 
dagen fortsatte hari att predika och läsa 
bibeln för dem. Han kunde blott ett få
tal skrivtecken från början, men lärde 
sig läsa riktigt bra på kort tid genom 
tro och bön. Han började också bedja 
för sj uka. Då de bådo honom bedja för 
dem, vände han sig till Jesus i bön och 
sade: »Herre , dessa söka dig, du vet 

jag kan ej hela dem. Du som burit deras 
synd och sjukdom upp på korset (Matt. 
S: 17) du må hela dem. Gör du ej det, 
så är det ej din tjänare utan du själv 
som blir smädad», och de helades. Den 
första var en hans fosterdotter, vilkens 
ansikte, huvud och hals voro fulla av 
sår, den andre, en man med dåliga ögon 
och annan sjukdom, den tredje en kvin
na, som vari t lam och orörlig 5-6 år 
och nu är fullt frisk och stark. I hennes 
hem samlas varje söndag en stor skara 
till gudstjänst, de flesta helade från svå
ra sjukdomar. Så har gamle Kao nu 
vandrat omkring cirka 3 år och i många 
byar vunni t en stor skara både män och 
kvinnor genom vittnesbörd och tron~ 
bön. Flera a v dessa platser har jag nu 
besökt och ~.kall, vill Gud, besöka de 
andra nu denna kommande månad. Att 
lyssna till dessa nyvtmnas vittnesbörd, 
en del döpta och verksamma troende nu, 
fyller en med häpnad, det är ju nästan 
som på apostlarnas tid. Det är också en 
glädje att se hur villigt de samlas, fast 
de börja få brått med höstskörden, ej 
blott där utan också i byar, där aldrig 
ett Herrens vittne förr varit, men som 
jag nu fått besöka. 

J ag har aldrig sett sådan öppenhet 
och villighet att tro på Jesus härute 
förr. De ville helt enkelt ej släppa mig 
utan bådo bevekande att jag skulle stan
na hos dem någon dag. I en by blevo de 
nästan vreda. emedan jag kommit och 
förkunnat en sådan underbar lära och 
sedan samvetslöst ville lämna dem, just 
när de bestämt sig för att tro. Jag mås
te, trots det att jag lovat resa till annan 
plats den följande dagen, gå till dem och 
ha ännu ett möte. 

På en annan plats hade de samlats 
utanför byn i väntan på mig, då jag 
skulle gå hem, för att bedja mig komma 
in och tala i byn. Skymningen föll på, 
och jag måste gå vidare, men de togo 
till min förvåning tag i mina händer 
och drog i mig för att tvinga mig in tilI 
dem. Först sedan jag sagt några ord om 
Jesus till dem därutanför byn, släppte 
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de mig äntligen. Ja, skörden är verkli
gen, stor och arbetarna få. 

En f. d. buddistkvinna har i några 
grannbyar här fått vinna en stor skara 
för Gud, men det får jag visst be rätt", 
en annan gång. Bedjen att vi nu må få 
nåd till att tillvarataga dessa härliga 
skördar~ Bed särskilt för herr Kao! 

Hmuw Wang. 

Från Shanhsien. 

Ella Dahle skriver: I september och 
halva oktober var jag mest ute på landet 
i Shan-hsien-distriktet. J ag besökte en 
hel del nya platser, särskilt i trakten av 
Ts'ai-yuan. Vad det är uppmuntrande 
att finna små grupper av kristna litet 
varstans i bygderna! Över en söndag fo
ra äldsten Wang Chih-hsin och jag till 
Kong-ch'yan och T'ou-y, omkring 50 Ii 
från Ts'ai-yuan. Det lär vara riktiga 
gamla rövarebygder, fast det numera är 
fridfullt där såsom på andra platser 
en frukt a v kriget. Dels har det skett en 
upprensning, dels äro soldater utposte
rade, och dessutom ha rövarna själva 
tagi ts ut till krigstjänst. Därnere fin
nas I 2-I 5 döpta, och flera tiotal sam
las till gudstjänsterna. På båda platser
na finns det samlingslokaler. En av de 
ledande i T'ou-y är Kuo Ch'eng-tsan, en 
tid tjänare hos Beinhoffs i Loyang, se
dan rövare några år men nu innehavare 
aven matbutik i T'ou-y. Vi plockade 
vilddruvor vid vägen på färden dit och 
firade nattvard för första gången till
sammans med de kristna i Kong-ch'yan . 
- Senare delen av oktober var jag åter 
i Shan-hsien på dopkurs och stormöte, 
men detta var just under den brådaste 
tiden, varför kvinnorna inte kunde kom
ma ifrån. Av de tio som döptes var det 
sju män, bland dem några unga militä
rer och en lärare från staden. Jag tyc
ker det är ett stort problem med alla 
dessa omvända människor, som äro fär
diga för dop men inte ha möjlighet att 
lämna sina hem och komma ifrån till en 

dopkurs. Jag har stött på dem överallt 
ute i byarna. En del ha varit troende i 
flera år kanske och ha även lärt sig en 
hel del katekes o. d. Nu när männen äro 
borta i militärtjänst äro de ännu mer 
bundna än vanligt. Hur skulle man kun
na lägga om arbetet för att hjälpa des
sa? De borde ju införlivas med försam
lingen. De behövde faktiskt privatun
dervisning i hemmen, eller rent av att 
man reste runt på landet och döpte. Men 
hur räcka till för detta????? , 

"Regnskurar till välsignelse." 

» Jag skall låta regn falla i rätt tid; 
regnskurar till välsignelse skall det bli
va. » (Hes. 34: 26.) 

Nattmörkret vilar tjockt över jorden 
o::::h många nödrop höras, rop av ångest 
och smärta, a v hat och bi tterhet. Härut
ifrån ha nog många nödrop gått hem, 
men denna gång skulle jag vilja komma 
med ett fröjderop. Och kunde jag bara 
riktigt beskriva vad Gud har gjort, är 
jag viss om, att Ni alla, som stå med 
oss i arbetet, skulle som psalmisten ut
ropa »Halleluja! Jag vill tacka Herren 
av allt hjärta.» (Ps. I I I: 1.) 

En rätt stor skara av våra medarbe
tare och dessutom en del andra försam
lingsmedlemmar hade samlats här i Ho
yang till ledarmöte över julen. Den ta
lare, som vi inbjudit, en kinesisk pas
tor VVei från Amerikanska Baptist Mis
sionen, Chengchow, Honan, kunde ej 
komma någon annan tid än över julen. 
Det var många svårigheter att övervin
na, innan mötet blev bestämt, men hur 
prisa vi nu ej Gud, att det gick att ord
na det, och att ledarna kunde komma. 

Pastor vVei har varit Mandarin, men 
blev vunnen av Gud och gav sitt liv, åt 
hans tjänst. Han är nu pastor för en 
stor församling i Chengchow. Han är 
fylld av kärlek till Gud och själarna och 
frambar sitt budskap i kraft och Helig 
Ande. Vid varje möte var det som and
liga skurar falli t över oss - }) regnsku
rar till v~i.lsignelse». Anden levande
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gjorde på ett särskilt sätt vad vi ~iga i 
Guds frälsning. Rannsakande trängde 
ordet ned i hjärtana. Ivlycken synd blev 
bekänd och uppklarad , och ur frigjorda 
hjärtan bröt lovsången fram. 

Pastor \iVeis ämne var »Helgelse », 
och blodets kraft till ett liv i seger up
penbarades för många. Guds Ande var 
mäktigt utgjuten under mötena. Hjär
tana böjdes i tillbedjan, och lovsången 
genljöd ibland som bruset av stora vat
ten. 

Vi kände alla en djup längtan efter 
att få giva våra liv mera helt i Herrens 
tjänst. En av våra lärare offrade åt Gud 
en del saker, som utgjorde hans dyrba r
heter vid vilka hans hjärta hängde fast. 
Han ville ej ha något, som hindrade, 
sedan Jesus blivit hans största skatt. 
Dessa saker inbringade en ej liten sum
ma åt församlingen, och själv blev han 
löst på ett förunderligt sätt och fylld av 
fröjd. 

Det var särski l t våra medarbetare 
och ledare, som fingo mottaga nåd. 
Somliga av dem gingo med tankar att 
lämna tjänsten, efte rsom de i annat ar
bete kunde få stora löner, men nu har 
det blivit stort för dem att få vittna om 
Guds nåds evangelium. Ja, vilken nåd, 
vilken ära , är det ej för oss alla att få 
bära fram Jesu budskap om Guds fräl
sande nåd, om hans nåds överflödande 
kraft och frid! 

Vi prisa Gud för det djupa verk, som 
han utförde i hjärtana. Dagarna avslu
tades med att vi gemensamt firade Jesu 
döds åminnelse. Det var en underbar 
stund. Luften var mättad av Andens 
kraft. Det övergick i ett vi ttnesbörd
bön- och tacksägelsemöte, som varade i 
flera timmar till långt in på natten. Det 
var lovsång och tacksägelse av friCTJ'or

. b 

da hjärtan, bön om att bliva fyllda med 
den Helige Ande och Kristi kärlek. Vi 
fingo en försmak av den stund, då vi 
en gång inför Guds tron skola sjunga 
Hans lov, som vunnit oss åt Gud med 
sitt blod. 

Det är nu en månad sedan mötena 
sI utade. och väckelsen fortsätter. Hur 

prisa vi ej Gud därför! En bönens ande 
är utgjuten över de troende, och då mås
te ju under ske. Och under få vi dagli
gen uppleva med själar. Jag står här 
och ser med förundran på vad som sker. 
En efter en komma de. Vi få de härli
gaste bönesvar. Flera, som vi alldeles 
förlorat hoppet om, ha kommit åter till 
Kristus. 1rlin kockpojke avlade en dag 
ett gott vittnesbörd om vad Gud gjort 
med honom, och det gav mig fröjd. Un
der ferierna blevo barnen inom mis
sionss tati o nen berörda av Guds Ande, 
och flera a v de äldre fingo uppleva fräls
ningens under. Det har gripit mig att 
ofta finna dem samlade till bön . 

N u ha skolorna börjat, och från för
sta dagen fingo vi se Gud vara i verk
samhet. Innan någon enda klass eller 
något möte hållits, kom en av de äldre 
flickorna i nöd över sin synd och ville 
bli frälst. Hon kom härligt igenom i går 
kväll, och i dag har hon vittnat för 
kamraterna. I kväll fann jag hela ska
ran på knä, bekännande synd, gråtande 
och bedjande. Lärarinnorna voro med 
och hjälpte dem. Hur de jublade! Ja, 
»stora och underbara äro dina verk 
Herre Gud, du Allsmäktige». Upp. IS; 
3· 

Evangelisationsarbetet efter kinesi
ska nyåret är nu i gång. Alla utstatio
ner, alla hemmen i staden samt när
g.ränsande byar besökas. Vilken outsäg
lIgt stor nåd att v i få arbeta fritt utåt! 
Och hedningarna komma. I går var ka
pellet så full satt som det kunde vara . 
Efter mötet var det flera, som avgjorde 
sig för Gud. 

Detta får vara en hälsning till alla 
vänner, som i sina böner kämpa för oss . 
»I veten, att ecl~rt arbete icke är fMänCTt 
i Herren.» I Kor. IS: 58. Vilken härlig 
uppgift vi ha! Och vi få alla vara med. 
Låt oss göra allt vi kunna, låt oss skyn
da, ty dagen är kort. 

Hoyang d en 3 februari 1941. 

l da SöderbeTg. 
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Svenska Alliansmissionens styrelse 
har hållit sammanträde å missionsexpe
ditionen i Jönköping, varvid ett flertal 
för missionen viktiga ärenden avgjor
des. 

Styrelsen beslöt att förelägga årskon
ferensen förslag om att till innehavare 
a v den sedan några å r vakanta posten 
som rriissionsförestånda re välja rekto!"' 
E. H. Skoglund. 

Till rektor för missionssällskapets 
missionsskola har kallats teol. och fil. 
kand. David Hedegård, förut under 13 
år lärare i bibelkunskap och troslära vid 
Svenska Missionsförbundets missions
skola i Lidingö. Hedegård har antagit 
styrelsens kallelse och kommer att till
träda tjänsten instundande höst. I sam
band härmed kommer en betydande ut
vidgning av skolans program och verk
samhet att företagas. 

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens 
styrelse 

har hållit årets första sammanträde. 
Kassarapporten för 1940 visade att i 
gåvomedel inkommit kr. 948,947 :82. 
Fastän bokslutet ej ännu förelåg, utvi
sade preliminära beräkningar att räken
skapsåret får avslutas utan brist. 

Sti ftelsens årskonferens hålles den 12 
-I S juni. 

Då vägarna till yttre missionens fält 
äro stängda, anvisas elever, som utbil
dats för yttre missionen, tills vidare ar
bete inom landet. 

Vid Johannelunds missionsinstitut 
kommer en ny klass att intagas först 
hösten 1942, alldenstund antalet av dem, 
som för närvarande undergå utbildning, 
synes motsvara behovet för de närmaste 
åren. 

Stor donation till Baptistsamfundet. 
Köpman P. Johnsson i Karlskrona, 

som avled i slutet av förra året, hade till 
Svenska Baptistsamfundet testamenterat · 

det närmaste hela sin kvarl å tenskap. 

Samfundet får därigenom omkring kr. 
70,000. Pengarna skola utgöra en fond, 
och avkastningen av denna skall delas 
mellan baptistsamfundets inre och yttre 
mission, sjuka och åldriga predikanter 
samt samfundets verksamhet i Blekinge. 
Även några andra, mindre donationer 
har samfundet den senaste tiden fått 
mottaga. 

Baptistsamfundets arbetsutskott var 
nyligen samlat för handläggning av 
verksamhetsfrågor. Till hjälp åt krigets 
offer i Finland anslogs 2,000 kr. Som 
bidrag till de norska baptisternas kon
gomission beviljades 1,500 kr. 

En av samfundets kinamissionärer, hr 
Martin Jansson, har avrest till sitt ar
betsfält. Vägen går över Spanien, Ame
rika och Japan, och resan kommer att 
ta lång tid i anspråk. 

Maningsord från biskoparna. 
Ärkebiskop Eidern har å egna och de 

övriga biskoparnas vägnar utsänt en 
maning inför svenska bibelns 400-års
minne, i vilken det bl. a. heter: 

»Skall vårt folk ännu kunna räddas 
och bestå i den prövning som nu går 
över världen, då måste bibeln för oss 
åter bli en levande bok, talande, vägle
dande, tröstande och väckande i den när
varande tidens nöd och inför dess upp
gi f te r. Bibeln måste åter få bl i vårt 
folks samvete. Bibelns ande måste åter 
få komma till makt vårt samhällsliv. » 

Missionsjubileum. 

Den I S mars var det 7S år sedan 
Evangeliska Fosterlands-Sti ftelsens för
sta missionärer landstego i Nlas'saua i 
Sydöst-Afrika. Det var missionäre rna 
P . E. Kjellberg och C. J. Carlsson. Där
med började Stiftelsens mycket fram
gångsrika missionsarbete på detta vid
sträckta missionsfält. 

Lagförslaget om oftfentliga 
insamlingar. 
Svenska Missionsförbundets stvrelse 

föreslår i ett yttrande till K. M:t e-tt par 
ändringar i förslaget till förordningar 
om offentliga insamlingar. i 
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\ Förslagets text, säger styrelsen, sy
nes leda till en begränsning av de reli 
giösa organisationernas frihet ifråga 
om insamlingar. 11edan förordningen 
ger politi skt parti full rörelsefrihet för 
insamling till partiets verksamhet, sy
nes den begränsa religiösa organisatio
ners insamlingar därhän, att sådana 
måste ske » i samband med gudstjänst 
eller annan andaktsövning». Förbundet 
anser att dessa ord böra utgå. 

Då religiösa samfund och försam
lingar icke bruka kunna inordnas under 
någon av beteckningarna välgörande, 
kulturell eller allmännyttig institution, 
föreslås vidare att offentlig insamling 
utom för dylika må tte kunna ske även 
till förmån för religiösa samfund och 
församlingar. 

Knappt mer än en tredjedel! 
av jordens befolkning är ännu ens till 
namnet kristen. Enligt en ungefärlig be
räkning äro av jordens 2,012 millioner 
människor 1,000 millioner hedningar, 
200 millioner muhammedaner, 12 mil
lioner judar och 800 millioner kristna. 

Andlig väckelse i Grekland. 
Enligt ett meddelande över Danmark 

upplever Grekland för närvarande en 
djupgående religiös v~ickel se . Under de 
senare åren har ett livligt arbete bedri
vits för kristen förnyelse, och nu bär 
detta arbete rika frukter, heter de t. 

Missionstidningen 

Sinims Land, 

organ för Svenska Missionen i Kina, 
utkommer I94I i sin 46:e årgång. 

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

Tidningen kostar: helt år kr. 2:50, halvår 
kr. I:50, ett kvartal kr. 0:90. 

Till utlandet kostar den kr. 3:- pr år. 
Prenumeration kan verkställas på posten 

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

Redaktionen. 

INNEHÅLL: 
»Dit du icke vill.» - Ldareskifte inom Kina Inlandsmissionen. - Från Red. och Exp. 

Från missionärerna . - Från när och fjärran - Missionstidn. Sinims Land. 

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

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


Boktr. A/ B P. A. Palmers Eftr" Sthlm. 



N:I7. 46 ARG. 10 APRIL 1941 PREN.-PRIS 2: SO 

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

,-. 1= rt - . 
Gll fII:i: ~ Il ....-..fl. 11 --11 l. ~ '=U ~ ~ 

i:::: 

=; ~ ll~ 
.1r ~~GEN. 1 

." .'*12~ 
~ ,~;;. .. ~6~·UIND·~f-

~ 

+np;z. ~~'~ ~ ::;

4 
l ..Ål' 

";' ·ORGAN·röR~~ONcrG~KINA:- l~ ~ 
..... 

( ~ ([ ~ U r .1 Il'-- ]L »- !I<1i ..l ~ ..JI ,
-JP= .~ 

'~ '- '-' 

ANSVARIG UTGIVARE: M. LINDf:N. 

I 

Så älskar Gud. 

"Gud, Fader, då hml såg vår nöd, 

sin egen Son i himlen bjöd 

för oss att gå till korsets död. 

Ha llpluja! 

Glids SOI/ den bittra kalJ..·en tog. 

upp till Jerusalem han drog, 

där han för oss på korset dog. 

Hallplllja! 

Guds Ande oss försäJ..:rar visst, 

att den som tror på Jesu Krist, 

h(m vorder fräl.~t fru1I 5ynd och hrist. 

Halleluja I" 

Gamm,ll latinsk hymn . 
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ÖRTAGÅRDEN INVID KORSET. 

Joh. 19: 4I. 

Många gånger har jag med tanken 

stannat inför, att det invid det ställe, 

där Herren Jesus hade blivit korsfäst, 
fanns en örtagård. Det har för mig bli
vit en påminnelse om att korsets fruk
tansvärda dödslidande står i nära sam
band med platsen för växande liv och 

uppståndelsekraft, och det har blivit 

en bild av vad som sker, då Jesus Kris
tus och honom korsfäst förkunnas av 
hans efteriföljare. De få bära sitt kors. 
De få ej minst nu i denna tid ofta ge

nomgå li~ande. Men invid lidandes
platsen finns en örtagård, där livet spi
rar, ty Jesu Kristi uppståndelsekraft 
är verksam ibland hans efterföljare. 

Flera brev från Kina, som ha anlänt 

under den senaste tiden, utgöra exem

pel härpå. Jesu Kristi kors förkunnas 

därute, och livet i örtagården spirar 
fram till glädje i himmelen och för 
dem som arbeta i örtagården. Tidens 
lidanden kunna ej förkväva livet. Nej, 
lidandet får i stället bereda marken 
för sådd och skörd. Och även i hemlan

det äger korsets predikan kraft till liv 
och tillväxt. Den kommer syndabör

dan att falla från våra skuldror och 

trötta, missmodiga pilgrimer få nytt liv 
och ny frimodighet. "Han som icke har 
skonat sin egen Son, utan utgivit ho

nom för oss alla, huru skulle han kunna 

annat än också skänka oss allt med 

honom?" (Rom. 8: 32.) - Må den 
kom'mande påsken för oss bli en för
nyad erfarenhet av denna sanning! 

Men örtagården var ju en begrav
ningsplats, kanske någon invänder. "I 

örtagården fanns en nya grav." 

"Där lade de nu Jesus." - Motsäger 

icke detta vad som sagts om örtagår

den såsom livets hemvist? För mig har 

det i stället blivit en påminnelse om 
fröet, som måste falla i jorden och dö 
för att kunna uppstå i en ny kropp, "åt 
vart frö dess särskilda kropp". Begrav

ningsplatsen hör ej endast samman 

med död och förgängelse, utan för den 
kristne hör den också samman med 
uppståndelse och liv. Man skulle kan
ske t. o. m. kunna säga, att för Jesu 
efterföljare är örtagården-begravnings

platsen ej blott en påminnelse om gra
ven vid jordlivets slut utan också om 
att vi skola dö var dag, låta vårt dag- 
liga liv myllas ner för att det skall kun

na växa upp i ett nytt liv till Guds 
ära och egen samt medmänniskors 
frälsning. Leva vi i livsgemenskap med 

den korsJäste och uppståndne Herren 
J esus Kristus, så få vi vara i en örta-
gård, där det varje ny dag finnes en ny 
grav för den dagens gärning, en grav 
som innebär död för självlivet men som 

leder till ett uppståndelseliv som är 
fullt och rikt samt bär frukt för evig
heten. 

Örtagårdar äro alltid begravnings
platser. Det som växer där kan ej 
komma till och glädja oss utan att frö 
först få sin grav där. Det frö man sår 

får liv sedan det först har dött. (I Kor. ' 

15: 36.) Örtagården är alltså ej endast 
en påminnelse om en plats för vila och 
vederkvickelse utan minner också om 
behovet av arbete och offer. Den är en 
maning till oss att stå till Guds förfo-
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gande, en kallelse till självutgivande 
tjänst. Må vi under påsken också få 
uppleva detta! 

"Du bar ditt kors. 
Så lär ock mig, 
O segerhjälte, vinna 
Och uppå korsets helga stig 
Till himlamålet hinna 
Då är min själ Förvarad väl 
Och lever i din kärlek." 

Martin Linden. 

14 mars~mötet i Stockholm. 

Till tacksägelse, bön och offer sam
lades en stor skara av v~l r missions vän
ner i Stockholm den 14 mars. Norr
landssalen P~l K. F. U . '~/l. var fylld till 
sista plats. 

Mötet började med s ~\ngen: »0, giv 
oss, Herre, av den tro, som sorgerna be
tvingap, varefter en syskonkvartett 
::;jöng er sång. 

Kapten Oscar von J}!rth7'lborg inledde 
genom att hisa följande ;.libelord: :Marlc 
9 : 23 : »Om jag förm?lf, säger du. Allt 
förmår den som trop; Joh. I I : 40: 
»Sade jag dig icke, att om du trodde, 
skul le du få se Guds h~illighet»; I Kor. 
r I: 12: »NIen alltsammans är av Gud. » 
Vår mission, som firar missionsdag i 
dag, kallas Svenska lIIissionen i Kina. 
I)etta beror p?l att när den började för 
5+ år sedan, yar det den enda svenska 
missionen i Kina. :.\:Ien den har också 
elndra namn: » Folke::; mission». S~irskilt 
de ~ild re kalla. den S;t. och det ~ir natur
Iigt. dfl det yar Erik Folke. som ,'ar den 
förste banbrytaren. Ihland br den ock
så ett annat namn: »Trus-missiol1 ». Vi 
b~ira inte det namnet i motsats till an
dra missioner utan i likhet med dem, 
men yi ha fått det namnet cLirför, att 
\· i illte ha någon cgcll ()l'~'anisation, n;lg
ra egna församlingar, som underhrtlla 
cs~. utan fri'tn hörjan till llU ha, som 
det står i yära stadgar, al la hehov fram
lagts inför Gud i ])ön. Och det iiI' för

underligt vall Gud vari.t trofast under 
alla år. Ar efter år ha vi fått sluta r~i
kenskaperna med att <l.lla behov fyllts 
och: »Skulder: inga. » 

l fråga om tro kan-;ke vi äro böjda 
för en missuppfattning; vr a nse, att tro 
iir en slags prestation fr;\.I1 vår sida, att 
det ~i.r den som skall åstadkomma något. 
Jesus talar också om tro, som kan för 
flytta berg. I versen före dessa ord s~i
ger han dock: »Haven tro på Gud!» Det 
betyder väl, att det är G'ud som skall 
göra det, icke vi. Jesus siiger flera gån
ger: »Di ll tro har hulpit dig». NIen vi 
veta, att den som hjälpte var Jesus) och 
han säger, att hans gärningar voro gjor
da av Gud. :Men för att Gud skal l kun
na göra en kraftgärning, måste det fin
nas en som inget kan sj ~iJv, men låter 
Gud göra allt. Al lt förm{ll- den som tror. 
men Paulus hade fått l ;~ra sig, att allt 
~'ar av Gud. 

Vi ha inol11 "år mission tre minnes
dagar om året, som vi f ira: Trettonde
dagen) minnet av att Erik Folke den 
dagen 1887 lämnade Göteborg. den I4 
marSJ den dag då han kom till Kina 
första gången, och J(risf1~ H i111:mels
/ärdsdag) vårt i'lrsmöte) som vi fira den 
dagen, d~irför att det fö rsta årsmötet 
hölls den dagen 1888. I dag, den I.:t 
mars, tänker jag låta Erik Folke taJa. 
om hur det var när haj} kom till Kina 
genom att läsa något ur elen del av 50
:hs-beri-i.ttelsen, som 11:111 sj ~i1v skri
vit. - - 

Detta I-.t-mars-möte ii r det första se
dan båcle Erik Folke och .:\ugust Berg 
I ~imnat uet jordiska. Vi ha ],;:ol1lmit i ett 
nytt skede. i ha k~iJlt ctt djupt och in
nerl igt hehO\- a \" att f;\. (~t1ds ledning. 
siirskilt eLt. vi stått inf,'ir uppgiften att 
utse en ny ledare. I .1 11()s . 3 T : 2, 3 bsa 
yi om hur d<."t \'ar n ~ir Israe ls harn skul
le h en IIY Jt>rlarc. "~,nir deras leciare gic.k 
bort. hade ck Lht besked om hur de 
skulle ha det. Vi hade clvt inte sa. n~lr 
Erik Folke hlmnade o-.;s. "V i kände det 
mycket tungt och al lvadigt, men vi ha
de Yisshet om att Gud hade en bestämd 
\ -j Ij el angående hur det i fortsättningen 
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skulle ordnas . n ilr han tagit bort leda 
ren. När "valet var förr ~ittat, ha vi tac
kat Gud i tro a tt han It:tt på rätt "äg. 
Vi hade 6nkt att före jul få sarhlas för 
att h ä lsa Nf arti 11 Linck n välkomme n 
som vår nye ledare, men då kom August 
Bergs död, och d~irför ble,' det uppskju
tet. Då vi i sbillet vid cleaa tillhille h~l
sa honom. vilja vi göra. det med de 
uvanl1~i mnda orden lir:; j\{os. 3 r. , -ar
vid jag särskilt vill fäs!a uppmärksam
hete n "id den a" Gud <l !1givna ordnings
följden: Herren.folke~. ledaren . Och 
jag vill sluta med de c -d jag n~il11nde 

först: »Alltsa11l1l1ans ;Lr a,- Gud »_ D et 
har varit sIL förut, och ,-år önskan ;ir 
att det ska fil forts~itta .: 'l. 

Efter sången: »Vänta efte r Herren ». 
talade fröke;1 Lisa Blo:Jl. Hon börjacle 
med att s~iga: N är jag i hörjan ay å ret 
hade elen stora glädjell HL vara med P ~l 
missionärskonfe rensen r) ~l Hagaberg , 
var det en dag något SC);Tl ristade sig iII 

i mitt mechTetande _ D et var n ~ir ~irke 

biskopen sade. att man ;-tldrig kan 5it
ga: kristendom Dell mi ssion d;irför att 
kristendom iir mission . Det var också 
vad jag s [tg framför mig de dagarna. 
Vart jag S;tg satt där nlission;trer , som 
kuncle påyisa vact kristendom och mi s
sicm i föreni ng" kunde g·/) ra. De grfL11a
de. SOI11 hade yari t med i kampen. de 
,-isste "ad d et , -ilIe säg;;. att göra offret 
h e lt och fullt. de unga. SOI11 yarit ute 
en period, och dc S0111 v~intade på att ffL 
g ;'L för för s ta gånge n, ;llla liksom sade 
ja o~h amen till påsta ndet att kristen
<hm ii r mission. Ärkebi skopen sade 
neks;'!: » Vi ;tro alla lnlssionärer ». Vi 
;iro missioniirer stadda 1';1 yandring i 
'- ;lr Herres tj ~inst. Men det iir inte S;l 
liitt att vara mi ssionär. ?\fu 0111 någon
s in behö,-a ,-i en varm. le,-ande tro p ;"1 

";11- Gud. och jag yil! fr f'tga: Hur iir det 
med dill tro och min? H:l. vi en tro, som 
kan bära oss igenom, ;1\"en 0111 det kom
mer gränslqs nöd och lidande? I Hein. 
kunna vi hisa 0111 "ad ~' de gaml a » kun 

. dl' vara med om, de som trodde på Gud. 
Och vi få i brev höra om yad yåra mis
:>ion;-j,rer kunna få va ra m ed 0111 i denna 

tid. De ;tro lyckliga iast~ill de få sitla i 
jordgrottor och gömma sig. De ha tro 
på Gud. Vi hehö,-a verkligen f å en tro, 
som iir villig låta Gud hjälpa oss i allt . 
Gud vill n?Lgot med svensk mission llL! . 

Vi s tå ~innu fria att bedriva missiol1 . 
Föru tom Schwei z ~lr Vål·t land det enda 
i Europa som icke behöver ta emot Ull 

d e rstöd för missiollsarl>etet fri\l1 J\mc 
xika. S ~l gör Gud med oss. de t iiI" ('II 

gfl\'a yi fått Cl" hono111 . 

N :.tr det giiller oss od1 J11issionen tvc
k er jag, att det har y::tri t förunder(igt 
under de tunga ;'tr som ligga bakom. Vi 
ha Htt se hur F·aders -1..: ~irleken riktigt 
talat ti Il oss för varje ny prövning. Ett 
,-armt handtag, ett ord , en blick, det har 
vari t en gfl va fd\.n Gud själv. Det ii r 
icke förg~t"es att tro på Gud. Även 0111 

tiderna skola bli aldrig så svåra, skola 
vi dock genom Guds h~dldlingar få se 
vad han menar med d em och vad ball 
vill göra genom dem. och ci fL kunna y j 

vara trygga. :Me n yi :-:ka inte stanna 
vid dtta endast utan pa minna om v?lrt 
s tora hopp. Därom l ~isa vj i Matt. 24: 
I3: »Den som är ståndaktig in·till i-ili
den. han skall bliva fl-:-i.lst!» Detta ilr 
till slut y~irt hopp för framtiden. för 
e,' ighetcn . 

Åter sjöng kvartetten en S ~ll1g. och 
därefter talade missionsföreståndare 
JIadin Lindim. Först i1ttalacle han ett 
tack för den v;i!gångsönskan som bring
ats honol11. sedan framförde han ell 
hiiIsning fr?m doktor F;·i es. Denna häb
ning "ar orde n i Fil. ]: (): »Ocl1 jag' 
bar den tillförsikten. att hall S0111 j eder 
har begynt ett gott "erl~, han skall ock 
fullborda det intill Kristi Jesu dag .» 
Doktor Fries hade s;irskilt framhållit. 
att ordet » i eder» skulle kunna övers~it
tas med »bland eder » eller »genolll 
eder», och han tänkte då s~irskilt pii 
S. NI. K. fvIartin Linden fortsatte med 
att erinra om n;lgra meningar ur (!eli 

uppsats av Erik Folke. som var jnförd 
i "år tidning för d en ro mars : »Krii
ver tiden en bön och missionsY;ickeJse:-» 
Det var särskilt dessa meningar. » Är 
Gud ,-erkligen Gud a llsJnilktig för o~s: 
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)\ro vi Gud:, mällniskor eller världs
lll~inl1iskor? Vilket ansvar vilar ej på 
os::; just nu. Var äro de som gå in i upp
giften? :Huru skola vi få kraft för den
Ila stora uppgift? Vi behöva en bön och 
missionsväckelse. Gud give oss en så
dan!» Ett ord blev så levande för mig 
då jag läste detta, sade 1!Iartin Linden, 
ctt ord, som missionsföreståndare Erik 
Folke ofta läste: T-ies. 22: 30: »Jag sö
ker bland dem efter ll~\gon som sku Ile 
kunl?a .uppfönt en mu r och t6ida i ga
pet mför mig till försvar för landet, p i't 
det att jag icke må fördiirva det, men 
iag finner ingen.» - Spanar icke Gud 
:lvcn i v~lra dagar ut över v~i.rlden efter 
nagon som kan uppföra en mur, någon 
som träder fram i gapet ti 11 folkens 
riiddning? l\lIånne han finner någon? 

Därefter uppEistes de föreslagna böll
f lch tacksägelseämncna , och CIl stund 
;l\'-skildes till bön. 

Ett offerbord var dukat, l11en Innan 
vandringen fram till det började, sjöng 
kvartetten ii.nl1u ell sång: »Tackol11 ,-;\r 
(;uc1!» 

Ffter sall1kviimet ;:tvslutade missiolls
sekreterare ~'\;far.tin Bergtin:g mötet med 
l~n kort aftonbön. Först talade han om 
att offret uppgått ti Il 708:- kr. och 
l1ttalade ett varmt tack härför. Genom 
utdrag ur brev fran olika delar av vårt 
f~ilt yisade hall hur arbetet g~lr fram;'tt. 
IJ;l ell del platser har v~ickelse brutit ut. 
IJe böner som sänts upp ha icke vari t 
förg~ives. I Uppb. X: 3-5 se vi, hur 
hönerna samlas upp och föres fram in
för Gud. De glömmes icke bort, utan i 
(;uds egen tid få vi se resultatet. Ännu 
;ir det tillfälle att bedja, i frimodighet 
F;"[ , -i träda fram inför Gud. 

»S;l kommer jag, mill Gud, i Jesu namn 
rätt glader 

Och säger i fast tro: Jag ~ir ditt barn, 
min Fader. 

Jag beder, tror och vet, att du 111 in bÖll 

upptar: 


Du vill, du kan, du gör vad du mig 

lm'at har.» 

J-f.· H. 
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Bönemöten för S. M. K. 

Bönemöten för Svenska ?dissionell i 
Kina hållas i Stockholm varje tisdag 
kl. 7 e. 111. i KinarU11111let, Betesdakyr
kan, Floragatan 8, samt 'l'arje Fredag kl. 
2 e. 111. på. S. 1tf. K:s expedition. Drott 
Ilinggatan 55. Varmt , - ;ilkoll1na~ 

Kinaiänkarna i Stockholm. 


~amlas på S. :M. K:s expedition tursda

gen deJ/. ]7 april kl. 7 C. ·//1. ·'nilkolllna~ 


S. M. K:s Bibel- och Ungdomsveckor. 

Ovissheten i tidell gör att det i år ~ir 
sV~'Lrare än det vari t förr om f\ren att 
planera för sommarens BilJel- och Ung
domsyeckor. Vi hoppas elncllertid att 
kunna anordna tY[1 såcbna »veckor » i 
sommar, och vi vilja IlU inbjuda till 
dem samt !>cdja 0111 för[){)l! för dem. 
V1·d Im:dsommartiden hoppas vi fet an
ordna en »yecka» pa V t·istkustens ng
dOlJlsskola I: Ljungsk'ilc :~ Bohuslän), och 
sedan hoppas vi att den :':'2-28 jl/h som 
van] igt U samlas på J.fallritzberg i Ös
tergötlamL Närmare meddelanuell här 
om införas i kommande Hummer a v V~lr 
tidning. - Bedjen Gud :eda ifråga om 
anordningarna för dCSS:l möten ~ Hall 

förmår att hjii!ra oss ;lyc'n i ;tr. 

En minnesruna på August Bergs 
grav. 

Bilderna iran mitt li\' i heröring med 
min ~ilskacle broder, A.ngust Berg rulla 
kalejdoskopiskt fram, då jag en stilla 
stund låter minnet få tri tt spelrum. 

Första bekantskapen gjordes, då jag 
som ung, nyomvänd far:naceut fick Ilär
,rara vid avskedsmötet {ör honom och 
kamrater i Florakyrkan. Där började 
ocksi\ min hekantskap med S. \f. K_ 
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Hans missionssjiil lyste fram i hal1~ 

()"en-askande ord vid avskedet: » Vi mö
tas i Kina». 

Det ble,-, underligt l'Ug, ett möte i 
I(ina och många sådana, eftersom vi ar
betade i olika prm-inser, han först i 
Tungchowfu i Shensi och jag i Shansi. 
Herren ledde sedan, så att vi konuno att 
göra hy te, varefter min andra tioårspe
riod kom att förlöpa i Tungchowfu i det 
arbete, som han grundlagt. 

Hans pionj;irstid d~ir hade varit skif
tesrik. Hur mången morgon möttes han 
j nte, när dörren åt gatan öppnades, a \
ett uppklistrat, anonymt tillk~innagivan
de, att stationen en viss tid skulle öde
läggas, ett a,- de många ~ätt, som mörk
rets furste anv~lncle i syfte: att driva mis
sion~irerna ur staden. 

Det fromma sinne, som V~lr broder 
fatt i an- från sin moder, och glättighe
ten och humorn, som kommit från fa
dern, jämte hans frikostighet och v~in

sälla väsen nedbröt clock så småningom 
det sega motståndet: steg för steg vann 
han stadsbornas bevågenhet. 

Vid tiden för mitt inträde i hans ar
bete fann jag, att pastor Pei (Berg) var 
en a'- alla klasser i samhället uppburen 
person. :Mi n häpnad blev stor, då jag på 
kinesiska nyårsmorgonen fick se stadens 
högsta styresmän i de ståtliga ~imbets
dräkterna och sittande i sina b~irstolar, 
följda a\- beriden eskort och uppvakt
ning komma till missionsstationen för 
;-l.tt göra sin uppvaktning, varefter, se
nare på dagen. st~ltliga nyårspn:senter. 
m E: SL delikatesslr, v~ixlades. 

Och när jag sedermera behövde en 
god lägenhet vid min bos~ittning med 
min maka, fann jag bland de av v~lr bro
der vunna afLirsmänneu dugliga med
hjälpare, som på ett mycket ti Il freds
ställande sätt löste den (wnars så svåra 
frågan om förhyrande av lämplig mis
sionsgård n:o 2 i den stora staden. 

Vad visdom, kärlek, rakt, nit och ut
hållighet,som fordrats för att vinna 
konservativa kinesers bevågenhet och 
högaktning i en så stor och fientlig stad. 
iir nog sV?lrt för en utomst?lende att fat-
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ta. \ år broder hade. genom Guds nåd. 
vid sin flyttning ti 11 YU:lCheng, Shansi. 
såsom ledare på platsen vunnit en här
Iig seger; och det mis3ionens fotfäste, 
som sedermera vanns illom de tio st~i
der och distrikt. som juridiskt lydde un
der Tungchowfu och som utgöra 
S. :M. K:s egentliga Lilt i Shensi 
var h~lnned storligen LlI1derJ~ittat. 

Heder åt sådana Herrens trogna rec1
skap~ 

Sin tj~Lnst åt missionen i dess helhet. 
såsom missionsföreståndare prl fältet, 
ga\- vår lJroder hm"udsal-.:ligen under sin 
tid i Yuncheng, Shansi . Hans och han~ 
k~lra makas hem, ~O\ll under åren i 
Tungchowfu alltid ,-arit ett k~irt tillhåll 
för senare kommande missionärer, dels 
de som blevo placerade i. arbetet där, 
och dels sådana, som heh.'j\rde el en tids 
vila och omväxling, blc\- nu ~in mer an
litat. i synnerhet i tider för kommitte
sammantr-äden och årskonferenser, då 
man vid ankomsten fann allt så k~i.rleks
fullt ordnat P~l bilsta s~itt. 

Den anda. som rådde i det hemmet. 
\-ar sådan, att man g~irna Se g framåt 
mot de dagarna, d?l missionens angehi
genheter kallade till samling. Den ton. 
som vår broder såsom ordförande vid 
sammanträdena kunde giva åt dessa. 
var ock sådan, att mal1 kunde skilja~ 

från honom, utan att n~lgon tagg satt 
kvar i hjärteroten. 

Sin uppgift såsom ledare på fältet 
löste han v~il; några oförsökta experi
ment i missionspolitik, vore de än av 
tidsandan på sina håll högt lm-ordade. 
såg han ej vara Guds y;i.g eller i över
ensstämmelse med andan i Guds ords 
undervisni ng ang~lendc m issionsarbetc 
utåt. 

Följden har blivit att \ flr mission HItt 
segla j~lmt fram, utan act a\- kash"indar 
drivas upp på skär. såsom ty\-ärr skett 
på somliga håll. 

Den inre sammanb[tilningen mellan 
missionärerna, som stodo i ansvarspos
ter i missions- och församlingslivet ute 
i distrikten, kunde också bevaras. 

H~lnsyn. takt och andlig. god binsel 
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voro utm~irkande i \"<I.r broders förhål
lande till kamraterna o~h i hans admi
nistration. 

Efter din outtröttlig:l yerksamhet de 
manga åren därhemma fick du S?l till 
sist ro tillsammans med din kära maka 

ditt nya hem. Jag gladdes storligen 
med dig. Och hur såg F,g inte framåt 
mot den dag, då jag snart, om Gud så 
v ille, skulle få min lott i samma miljö. 
l {uru skulle vi inte frossa i ånyo upp
levda minnen frfl.11 slagfiiltet! Och huru 
skulle vi ej minnas Guds nåd mot oss 
till hans pris! 

.Nu ~ir jag förankrad h~iruppe, lyftad 
högt ö\'er krigen på slätterna nedanför 
herget. Jag sitter dock icke såsom en 
e nsam fågel på taket; j;:,g har vanligen 
l'n full arbetsdag i direkt och indirekt 
~Hhetc i evangelium. 

Dig har Herren givit den fullkomliga 
y i1an i paradiset. 1tfen kröningsdagen 
nalkas. Vilket möte! I-{z,lleluja! 

Din medbroder ännu i striden, lidan
det och det saliga hoppet. 

Hug:o I~illdel'. 

Utdrag ur brev. 
Frän I shih skri \-er Lisa Gustafsson: 

I )cn l l februari 194I. 
Ja, nu ~ir skolan i gång med 22 barn. 

men en del ti Il vänta vi nu, då den l S:dc 
med sina festl igheter v~il är överstökad. 
Jag har haft en jobbig y·~'.:ka nu med allt 
) skolan och kockgumman och husan 
förkylda och sjuka. SjähT .hade jag ock
så y~irk med förkylning - tydligen iir 
\fet någon sorts lindrig influensa som 
g~lr nu. - »G~tn in genom hans portar 
med tacksägelse», stod det på Rinman
ska almanackan den dag yi började sko
Jan (den 3 febr.), och j;lg har föresatt 
mig att bara tacka varje dag, ~iven om 
jag tycker ungarna kunde ha kommit 
tillbaka till skolan fria från sin skablJ. 
H är har jag ett fasligt plåstrande, och 
sil. får jag höra, att en del föräldrar till 
skabbiga barn ej låtit dessa sova pft 
.-::amma kang som föräldrarna utan Jå-
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tit dem ligga p?i. gol\'et. _\ndra dagen i 
skolan fick varje flicka taga av sig vart
enda plagg, och jag synade dem, om de 
hade skabb. I så fall isolerades de. En 
del av dem badade jag med egna händer 
- först i stark såplösning, och sedan 
sköljdes de i en extra halja. :NIin husa, 
som var mig behjälplig' med att torka 
ungarna, nekade sen att tv~itta badskyn
ket av fruktan för smitta, under det att 
jag var i vattnet hela tiden med båda 
händerna och tvättade kropparna. Det 
var då jag till min gdimelse fick veta, 
hur somliga föräldrar låtit barnen sova 
på golvet. - De värst angripna äro nu 
nästan fria, 111en andra ha en del fula 
sår. Detta tycker jag är ett jobb, men, 
som sagt, jag vill tacka för att jag än 
s?t länge får ha flickorna att måna om 
och undervisa. Vem vet för hur länge??? 

I dag ha alla barnen haft idrottslov 
och haft kapplöpningar samman med 
andra skolor i staden. 

Elsie Bergquist skri ver från grottan i 
Tsai-yu,an) 20 h ( = drygt 10 kilometer) 
från Shanhsien, den 19 februari 1941 : 

Före, under och efter julen var jag 
trött och nere a v en förkylning. Var 
rätt så glad, att jag ej hade en »våning» 
att julstäda. Ur grottan, som vi bebo 
härute på landet, drevo "i, ut dammet 
och en del jord förstås - på en dag. 
Julskinka hade vi emellertid och korv; 
pepparkakor utan kryddcr; samt lusse
katter. När jag skulle baka till julen 
och skickade ut efter kand, kom läraren 
\tVang hem med oförrätlatärencle: »För 
dyrt». Fem dollar för et't hekto ~ tror 
jag det var. Hur ljuvligt att få tända 
grenljusstake och julgransljus, när man 
i veckor suttit om kvällarna vid en usel 
oljelampa, att få dricka kaffe och äta 
småkakor samt ha en andra rätt på mid
dagarna! Vilket överdåd - för några 
dagar! :NIan kan knappast låta bli att le, 
när man i brev ser vänner hemma uppge 
priser på det ena och det andra som en 
riktig sensation. NIan H'tr då nästan lust 
att berätta för dem om den sagoli/ca 
prisstegringen här. 

P~t annandagen hade ':i en andra jul
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afton, när Ella Dahlr kom till oss. 
Samma dag hölls en trevlig julfest i 
skolan. Du vet nog, att flickskolan flyt
tades hi t från Lingpao i våras. Den har 
varit till stor glädje och hjälp för för
samlingen här i Tsai-yuan. Man måste 
verkligen förvåna sig över hur mycket 
en skola betyder i en församling. L~ira
rinnan här är en duktig liten människa: 
men nu har hon fått en liten, och Dag
gryningens skolor ha ju ej råd att hålla 
hjälpkvinna rit lärarinnorna. - Gunvor 
fortsätter denna termin sin svellslw 
kurs, som hon tog en del av före skol
åldern. Skrivningen går som en dans 
nu, sen hon övat sig en termin med pen
sel och tusch på kinesiska skrivtecken. 
Men det är tomt efter kamraterna i ki
nesiska skolan. Och värre blir det väl i 
Mienchih, om vi flytta dit; där får hon 
ingen att leka med på rasterna heller. 
Komma vi dit, skall det bli roligt att se, 
hur mycket som finns kvar av Ringbergs 
saker att am';indas ay oss - efter IS 
rlrS paus. 

Skulle det ej vara ett utmärkt sätt att 
ho några månader p~;t varje utstation i 
distriktet? NIan lär kinna folket och 
de kristna bättre än "id aldrig så 
många och långa kurser och stormöten. 
Och så får man se medarbetarna i deras 
arbete ute i församlingarna . - Vår lilla 
Ella Dahle är ute och h~\ller kurser. 
Hon skulle stanna hemmrl blott över en 
natt mellan två kurser; men just då 
kom snön och Srl fick hon ett par fri
dagar extra . Hon kom hitut då, mar
scherande 20 Ii, förtjust över snön och 
den friska luften; detta sistnämnda ej 
minst på grund av att hon under fjortoJl 
dagar bott j samma grotta som kines
kvinnorna pä kursen, OC;l det till på kö

_pet innanför det kök, som YcH i främre 
delen av grottan. 

Som du vet, förenar ''/Vang Tzu-ren i 
sin person att vara vår l.::cck, vår sekre
terare och mjÖJkleverantör. Hans hals 
är fortfarande dålig, men han har likvä.l 
ofta hjälpt till med mötena här; kapel
let är ej större än att han kan göra sig 
hörd. Han har :,>tor beg?tyning. och det 
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;lr uJlderligt att han skail bli g,lende så
här, oförmögelI att ta <'..l1ställning i för 
samlingsarbete. Är det :n~'tI1ne Guds sätt 
att hj~i1pa hono1ll fr;m hallS gamla onda : 
högmod... ? 

Vi hade sänclagsskolkurs h~ir i hösta~ . 
och sen dess har det yarit ett styvt ar 
bete att hålla söndagsskolans arbetssätt 
p;t rätt bog. 11an vill S ~ l g~irlla förfalla 
till att hålla ett gemensamt möte för al 
la med predikan - som förr - i stäl
let för att fråga ut texten. Jag har fått 
söndagsskolan på min lott, och då ock
så den textutredning, som måste hålla::; 
med Iiirarna Jl~'t söndags morgoll. efter 
S0111 dessa pi'l grund <1.,. a ysULnden e j 

kunna samlas under yeckans gång. S~ir 
skilt kYinnorna ha no;~- haft syårt att 
fatta, att det nu gäller att lära Guds 
ord, och ej blott att h(ir~l, höra och 
glömma. Jag har ihland k~int detta S;t 
tröst löst. men på sistone har en ljus
ning iakttagits, till min stora fröjd. 
T~ink, om "j kunde killlnCl, att söndags
skolau bli,-it inarbetad hiir inllan VI 

hryta upp ~ 

Bjbelkursen på Barnhemmet i Sinano< 
hsien. 

~i nanhsiell den 3/3 l S)-+ I _ 

Till aJl;.t de Lira Y;lllllcr, som varit 
ll1ed och hedit för den 2 m<lll_ bjbelkurs , 
SOI11 Y j planerade i barnhemmet, vill jag 
s;inda en hälsning med ordet i Jer. 33: 
3: »Ropa till mig, så vill jag svara dig' 
och förkunna för dig stora och förun
derliga tiug, som du icke k~inller.» 

.Med jnte ri nga undran hade vi sett 
fram emot denna tid. Skulle det bli 
lugnt nog? Skulle krafterna räcka till"? 
Skul le l~implig kineshjälp erhållas? Det 
yar många frågor, som vi fingo för
"andla till bön. Själv kände jag mig 
absolqt oduglig och beroende av hjälp 
från m-an för att kunna göra en insats 
i ctt s?ldant arbete, 50111 faktiskt mot
svarar konfi rmationsskola hemma. 
Skolungdom är kritisk -vad språk och 
kunskaper bet6iffar, och det gäller att 
hålla tungan r~itt i mun. för att ej he
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liga ting genom sIJråkbrister och ovi~:.
het skola profaneras. Nu ~ir emellertid 
den tiden tillända. och vi få tacka för 
<1lla de många bönesvaren. 

Vi startade med 25 c.v de förra ele
verna vid barnhemmets skola. Efter tio 
dar sände Gud till oss en ung kines
pastor i A.ugustanasynodens mission. 
Han höll goda, mäktiga v~ickeJsemöten. 
En sådd i Anden, skulle jag vilja kalla 
det. Barnen, och ~iven äldre, började 
vakna upp. Det kinesiska nyåret kom. 
och vi skulle taga tre dagars ledighet, 
ty man kan bli mycket trött av möten. 
Helt apropå kom då en visserligen in
bjuden men icke väntad gäst, missionär 
Henry Guinness. vilkens mor före sitt 
;i.ktenskap med e1:r Guinness tillhöröe 
vår mission. 

Det var barnens eget förslag att ~L11Yo 
börja med möten och taga ledigt senare. 
Eftersom skolorna redan slutat, kom
mo både lärarna och eleverna med. 

Nej, en sådan farbror! Han talade j1I 

kinesiska som de själva, och som han 
kunde skriva sen! Lika fort och fint 
som vilken ·kines som helst. 1!Ien det 
hästa a\' allt var, att han spejade silver
eornett, ()l'.h sel som han kunde sjunga! 
När han sedan började predika, var d~~~ 
också något alldeles märkvärdigt. Fla
nellbitar i blått, gröllt och brunt satte 
han upp på svarta tavlan. Det var him
mel, hav och jord. För de bibliska häll" 
delserna hade han väll målade och ut
klippta bi Ider. 11ed en hi t flanell på 
baksidan fick han dessa att fastna emot 
den upphängda flanellen. Detta var ju 
såsom trolleri i kinesernas ögon. Föl
jande exempel visar användningen: Den 
första påsken. Far och äldste sonen 
komma med ett lamm. »Vad skall far 
göra med lammet?» - »Slakta det.» 
Han lägger det slaktade lammet fram
för dörren - - »Är det färdigt nu? » 
- »Nej, det räcker inte.» - - »Om 
man skulle sätta upp en skylt på dör
ren med följande inskrift: Jag tror på 
~ud. Jag tror på det slaktade lammet. 
Gud är kärlek och han skall bevara mig 
från dödsängeln~ besök. Skulle inte det 

vara \log:» - »0Jej, skY'ltell duger ej. 
Det måste vara blodet som skycldar. » 
Först då, när man fullföljt Guds befall
ni ng och best ruki t dörrposten med blo
det, blir far trygg. Sonen ~ir innanför 
biodet. NIan ser, hur dödsängeln svä
var förbi. Tillämpningen sker med hjär
tat som rum. Skylten sitttes in i hj~irtat ~ 
Jag tror att Kristus dog pi't korset. Jag 
tror, att han iilskar mig. Han skall nog 
se till, att jag kommer till himlen till 
sist. :Men blodets renande kraft för det 
syndbelastade hj~irtat har man illgen all
v~indning för. 

Den stora l'\'ighetssallllingell i de 
enkla bilderna sade mer än mångårig 
predikan med svävande abstrakta be
grepp. Detta kunde man se med ögonen. 
fatta med förståndet och mottaga i hjär
tat. Pil en gång fick man kristallklart se 
sin egen ställning till Kristi försoning. 
Sådant är v~ickeise. Hela mötesserien 
gick i dessa tecken. Vad den hetydde for 
ung och gammal, skall först evigheten 
uppenbara. Den satte djupa spår i bar
nasjälarna, och vi ha sedan haft förmå
nen att H vattna utsädet i flera veckor. 
Ett stort antal begära nu dopet, och 
nog måste jag erkänna, att detta varit 
elen bästa dopklass, som jag varit med 
om. - När vi den 28 febr. hade avslut
ning med vittnesbörd, önskade jag, att 
ni fått vara med. Jag vet, vad ui skulle 
ha gjoh: bara gråtit. TV;t av eleverna 
voro utan fötter, en helt lam i henen. 
:Men vad Kristus betydde för dem, viss
te de. Knappast någon <~v dem hade va
rit med P~l ett vittnesbördsmöte. Vitt
nesbörden blevo enkla men levande och 
rakt på sak. Jag inför några härnedan. 
Uh-s'iu) 13 år: Jag vill tala om, vad jag 
mottagit av Guds nåd under dessa två 
månader. men jag är ej van att tala of
fentligt, sa jag ber de nån'arancle bedja 
Gud giva mig god talförmåga. Det är 
verkligen mycket svårt att med ord ut
trycka all den nåd jag mottagit. I Joh. 
I: 9 gjorde mig till den grad lycklig. 
Jag vet nu med s~i.kerhet att Jesus bor 
i mitt hjärta och att han i mitt ställe 
skall bä ra goda frulde;-. När jag syn
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.uar s~inder han sill helige i\nde, som 
förebrår mig. Så fort jag bekänt min 
synd, ~ir det liksom en stor sten fallit 
från mitt hjärta, och det blir sådan frid 
i hjärtat. Skillnaden mellan det förflut
na och det n~irvarande är mycket stor. 
Det är därför jag i dag vågar- vi ttna 0111 

-detta. Jag beg~ir nu dopet, och det sker 
av följande anledning: I. Jag vi 11 lyda 
Jesu befallning i :Matt. 28: 18-20. 2. 
Jag vill bli född på nytt och få inträda 
'i Guds rike. Joh. 3: 3-5· Titus 3: 4-7· 
3· Jag vill begrava den gamla männi
skan. Rom. 6: 4. Jag vill frälsas för 
att få kraft att vittna. :Mark. 16: 16 
-18. 

Bao-reu} 14 år: Jag ~lr ursprungligen 
en bedräglig gosse, men under dessa 
månader har jag hlivi t starkt påverkad. 
Jag visste, att synd leder till helvetet. 
och ständigt kom den tanken för mig. 
att jag i alla fall skulle dit. och därför 
kunde jag synda hur mycket som helst. 
Men en dag, när fröken talade om Ja
kob och hans bedrägl iga hj~irta, visade 
hon också på, att Gud trots detta i stor 
nåd och kärlek förföljde Jakob ända 
tills han helt fick grepp om honom. Se
·dan fick jag sådan hjälp av I Joh. I: 9: 
»Om vi bekänna våra synder, så är han 
trofast och rättfärdig, så att han förUl
ter oss våra synder och renar oss från 
all orättfärdighet.» Då bad jag följan
de bön: »Herre jag ~i.r en sådan stor 
syndare, och likväl vill du förlåta mina 
synder och med ditt blod rena mig. Jag 
~ir sannerligen icke värd detta, men 
förtröstar på ' ditt dyra blod.» Från den 
'dagen har mitt hjärta varit fyllt av 
glädje. 

Chu.-kuei} 24 år: Genom NIatt. 18: 35 
11ar en stor förändring i mitt liv inträtt. 
i det att jag nu kan förlåta mina fien
·der. Herren vare tack, i dag har jag 
ingen enda fiende. Jag vet också, att jag 
är frälst, trots det att jag är en stor 
syndare. Kristus uor i mitt hFirta, och 
·därför vågar jag säga detta. 

Många a v dessa .längta nu ;:ttt få göra 
något för sin lVListare. Vi ha därför haft 
·övningar uti att leda söndagsskola un-
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der de senaste fjortoll dagarna. Häl· 
finns överallt S~l gott 0111 barn, och bris
ten på medhjälpare har vari t stor. Så 
snart flera av dem bli . döpta, 11a de till
räcldigt både av kunskap i Guds ord och 
av medfödda talanger och nu därtill 
Andens hjälp för att kunna leda de sm~l. 
Bed för dessa nya vittnen, när de skola 
tala till de små hec\nabamen! Bed ock
så att de må bli hevarade! Dophögtiden 
blir i början av april. 

Smärtsamt k~innbar gör sig bristen 
på kristlig utbildningsanstalt för dessa 
unga gällande. Inte mindre ;ln tretton 
härifrån ~lro detta år inskrivna i hed
niska seminarier och mellanskolor. Vår 
utomordentliga skola i norr ligger nere, 
och de präktiga lärarna ~iro hemma. 
Ingeborg Ackzells präktiga skola för 
flickor och kvinnor Iigger för långt bor
ta. Så gå de stora möjligheterna att HL 
präktiga medhjälpare för framtiden 
ifrån oss, därför att ,"i ej kunna taga. 
vara på möjligheterna. Fälten vitna till 
skörd, men yi digna under arbetsbördan 
och bedja om infödda medhjälpare. 

Tack för all Eder hjälp i förbön! Vill 
~i inte nu taga detta brev med Eder 
på knä inför vår store, mäktige Fader? 
Gör det genast, så att ni inte glömmer 
det! . 

Just nu st?tr jag- i begrepp att resa ut 
för vårmånadernas arbete pil landet. 
Kom ihåg mig d;lr! 

Eder varmt tiJlgiYlla. och tacksamma 

.:.lIaja LIf J/d1l1ark. 

Förgäves. 

Det var iJlvasion a,· fiendeh~irar i sta
den. De hade låtit v~i.nta på sig. Långt 
tidigare, när ryktet var i omlopp att de 
voro i antågande, hade staden utrymts. 
Några åldriga stackare stannade som 
dörn·aktare. och »Iyckoljuclshallens» 
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(missionsstationens) folk med flyk
tingar stannade ocksfl i ft)rli tande P~l att 
Gud skuile beskydda och bevara dem. 
som han alltid gjort. E:1 bland de sena
r e var en femtonårs tös, smutsig, s lar
v ig och lusig ti Il det yttre, men jag vå
gar påstå. att under det skrovliga om
hölj e t fanns en icke alltför mask~iten 
kärna. 

}'din första dagen Liqe Estrid och 
jag oss vid flickan, och hon blev en av 
dent, som Guds Ande nfta manade oss 
att bedja för. Under lektionerna och bö
nestunderna lyssnade hO~.1 m'anligt upp
miirksamt, och hennes ::;må mandelfor
miga ögon blixtrade allt som oftast i 
iver att få höra mer. Det var en inspira 
tion att ha henne till ~Ihörare . Och det 
var en fröjd för min kamrat och mig 
cttt se, huru n ~lgot vakn;;.cle inom henne. 
ll :lgot som vi skulle vilja ge namnet: 
( ;uuslängtan. 

Om en sol ros planteras P~l en skuggig 
plats, huru går det då? - Den tynar. 
~,fen sätt den på en öp pen plats i solen 
och den utvecklas på ett märkligt s ~itt. 
Ja, man kan n~istan se huru den frodas 
och skjuter i höjd. 

Så var det med lilh Liu-yun. Hon 
var omplanterad, och fön'andlingen var 
()verraskande. Lössen, de forna all här
:-:;karna i huvudet och P:'l kroppen, för
svunno. De smutsiga kläderna fingo ge
llomg;"l en reningskur, S0l11 de nog aldrig 
sett maken till, och ansiktet, händerna 
och fötterna började först lysa i svart 
och gult , men så småningom kom den 
riktiga grundfärgen fram, och då var 
T-iu-yun söt. Ja, jag glammer icke elen 
<lagen, när jag stod utanför en stängd 
tr~idgårdsdörr och bu l tacle. - Vem där? 
Jnget svar . Endast vattenplask hördes. 
Dit kom en a v kvi nnorna och viskade 
till mig: »- Fröken, Lill-Yl1n badar. » 
» - Vad? B a d a r 11 o n!» »Hörde jag 
r~itt? »-Menvad badar hon i?» »-I 
farbror Chaos tunna!» ~ Vår gamle 
trotjänare »Eleasar» (jag skall senare 
vid tillfäll e berätta om honom) hade 
gjort i ordning ett primitivt badkar för 
egen dej. men det uteslöt icke att alla 
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andra , som vill e am-;incla s ig- a,' det, 
fick det med glädje. 

»A,' lump kan bli papper. ;l\- ell kra
ke kan bli en karakbir - hos Jesus.» 
Det var icke endast ti 11 det yttre för
vandlingen skedde, det blev också en 
om v~i h'ning i den i nre y ärlden, mell ic
ke utan kamp och tårar. Eli dag kunde 
Lill-yun s~iga: »- Jag ;ir Jesu lilla dot
ter.» Estrid och jag Il~ottogo nyhetell 
med glädj e. men också med b~ivan, ty 
vi visste, att hemmet, som hon kallade 
sitt, var ett i V~lrt t.ycke sannskyldigt 
helvete på jorden. Hör hara! 

Liu-yuns s . k. far hade köpt henne 
som liten till blivande !lustru ~lt foster
sonen. Två hustrur ägde han sj~ih' . den 
»sto1'a» och den »liJla». Den första hust
run var icke en miinniska. hon var ett 
levande skelett utan n~isa, ett syfi l is
vrak. Den, s. k . »lilla » led också av 
samma åkomma, men sal"arsanbehand
lingar hindrade sjukdolll r:: n att bli allt
för härjande. Huru det g flr i längden 
vet jag inte, ty manneli ;11' sjukdoms
härden, och så hinge h2.n icke vill söka 
bot för sitt onda, får he:Cl familjen dras 
med faran att alltid lida a, ' detta hem
ska lidande. Ack ja, vilken liten hän:
syn! Sjukdomen gör honom, den bastan
te mannen, ej större omak ~in att han 
har hals! idande och baciller i blodet, och 
då behöver man ju inte plåga sig med 
i njektioner och sjukhus~)c sö .k! 

Liu-yuns blivande m<l ~1 skulle nog för 
Iiinge sedan ha suttit i h~:lkte hemma i 
S,'erige, Han, stackarn. har fostrats till 
en odåga, en som am'änder sin tid för 
att göra allt möjligt ofog. D et gör oss 
så ont om honom. Om han hade haft 
rättrådiga föräldrar så skulle det nog 
blivi t bättre vi rke i pojken, men som 
det nu är kan man har~L ömka honom. 
Nu förstå Ni nog att vi hiivade för flic
kans framtid. Det var <1. svårt att t~in
ka sig henne bunden vid den mannen 
under ett helt Ifll1gt Ii,', Hon sj~ilv var 
icke bl i nd för hans fel ~)ch brister, och 
en dag yttrade hon: »- Jag kan icke 
gifta mig med honom. han vill icke tro 
på Jesus och göra det rii t Ll. » 
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Under hellnes sista tid hos oss ble\' 
det tal om uröllo]>. Först nekade h011 
att gifta sig med fosterbrodern. Vi för
~ökte alla upptänkbara l1ledel att Hl hen
Ile fri, men vi misslyckades. Så smtl
Ilingom blev h';'lllget och hotelserna hen
Ile för starka, och hon lovade att gå in 
på faderns önskan på följande vill
kor: r. Frihet att gå ti IJ gudstjänsterna 
och höra Herren till. 2. Ett par års vis
telse i kvinnoskolan i Yuncheng-. 

Fadern och fosterbrodern gingo in 
P;'l villkoren, men då reste sig »en tagg 
i köttet » på den »liIJa» illlstru"n, och hon 
med den miiIlskliga kärlekens makt ön~ r 

mannen kunde vi ra honol11 omkring sitt 
l i llfinger, och hall gick llled p;'t hennes 
vilja. BröllopC't uppsköts på oheshimc1 
tid. 

Den dagen Li U-yUIl LLllllladc oss. bör
jade hennes »via Dolorosa », S0111 jag 
icke i de talj kan gå in pil. Den »lilla » 
hustrun hatade henne. och som alla veta 
;lr hatet uppfinningsrikt [,ch giftigt. Uet 
spred sitt gift ill i alla iamiljemedlem
marnas hj;irtan, (Kil Lill-yun hlev hind
rad att sta i kontakt med oss hiir. :Men 
ibland kOlll sm(~l brev ~Lndock till oss, 
brev med hjärtsIi tande innehåll. 

»-- Älskade frök:ell ':\fäet', frid! 
(Mitt kin. namll ilr: En = .:\i ;td.) Huru 
gärna jag ~ln hade veb. t komma och se 
frökens ansikte, så kan jag det inte, far 
hindrar mig. Han förbjuder mig till och 
med att gå till Lyckoljuc1shallens möten. 
Vad skall jag göra? Jag kan inte tala 
om hur svårt jag har det i mitt hem. 
Jesus ~ir min tröst. Var icke orolig för 
mig fröken, jag är Jesu lilla dotter", och 
han skall aldrig i evighet övergiva mig. 
Hälsa , S;t mycket till fröken She! Bed 
för mig!» 

Sä ljöd illneh ~l llet i ett ,n' breven, som 
hon skrev strax j nnanr<.,Lleru och hust
run nummer tvfl lyckades i sina planer. 

En dag reddes fest i Liu-yuns hem, 
och hon sj~dv skrudades i röda (lyckans 
färg) sidenkläder. .\ndetavlorna damm
torkades för en gångs skull, och rökel
sekaren med rökelsestickorna placera
des på hordet. som skulk tjänstgöra så-

SOlll himmelelIs och jo,'dells altare, och 
elär två människobarn utan kärlek skul
le förenas till äkta mal<::ir. Så tvingades. 
dlrt lilla bönebarn att g.ifta sig på hed
Iliskt vis . När nyheten nådde oss gingo 
vi var och en till sitt och utgöto vår 
sorg, vårt medlidande in-för He~Ten. Ja. 
så underkuvades alla Li u-:yuns önsk
ningar, och hOll själv hehandlades som 
handelsvara - köpt och hetaId. 

Det sista jag S ~lg av Liu-yun var ett 
förtvivlat anlete, vars drag buro spår 
a\' namnlös sl11~irta. Stora, tunga t;{ral
hanade v;ig nedför blekgula kinder och 
droppade ned på den haild, som omslöt 
hennes. Sk~ilvande I~ipjJar stammade 
fram Cll bebinnelse: »- De tvi ngade 
mig att böja kn ~i inför dc falska gudar 
na och andetavlorna.I mitt hjärta bad 
jag Jesus förUlta mig min synd. Han 
säg ju att jag inte kunde handla annor
lunda ~ln jag gjorde. Vad tror frök
Ilarna?» Estrid och jag" förklarade fÖl

henne , att Jesus såg hennes hjärteställ 
ning, och han visste om den förförelse 
hon \'ar utsatt för. »- ~{en jag ~ir så 
olycklig och friden ~ir b( ;rta, borta frflll 
1l1itt hj ~irta», sade hon. 

Vi föllo på kn~l och b~tdo tillsaml11all:S
under tårar om hi111mC'lsk styrka f Öl

Liu-yun under ]iysvaIlJIIngen' och om 
seger i de m~l.nga frest elserna och om 
kraft och frimodighet i h:kännelsen. 

Det sista jag hörde om Li U-yUI1 ycH. 
att hon icke bngre kunde hälsa den van
Iiga kristna hälsningen härute: »Frid! » 

N u kan undras : Var det .förg~lves att 
hon k0111 hi t? Var det förgäves att hon 
k0111 under inflytande <tV Kristus och 
hans ord? Var det förg;i.ves att hon vig
de sitt liy åt Jesus? 

A'y det förgäves att tro att ~lven här 
besannas orden: - Allt samverkar till 
det bästa för dem som iiJska Gud? Du 
som läser detta, förena Dig i tön med 
oss här pil Chiehhsien missionsstation 
för Lil1-Yl1T1. Bed, ::ttt y j en gång må få 
möta henne därhemma i den Eviges bo
ningar. Bed, att hennes tid här icke hal
varit förg~iyes. 

Dagny .:.\lordgrell. 
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Svenska Alliansmissionen 
har nu utsänt sin årsbcriittelse för 1940 . 

Verksamheten i hemlandet har delvis 
hindrats genom rekvisition för militära 
;indamål av missionshus samt genom in
kallelser till heredskapstjänst. Likas;t 
har br~lnsle- och lysefrågan \'ållat S\-;t
righeter. Bet6iffande den yttre missio
nen har kriget lagt hindet· i \'ägen för 
mi ssion~i.rernas ut- och hemresor. U n
der mars månad 1940 utreste dock fem 
missionärer til l Indien. :Mission~irernas 
antal ;lf 19 i AJrika, 26 i Indien, 28 i 
Kina, jämte sammanlagt 769 infödda 
medarhetare. Räkenskaperna för 1940 
balansera på kr. 633,057 :-. Sällskapet 
har kunnat ej blott uppehålla sin egen 
verksamhet utan även bistå såväl dansk 
som 110rsk mission med penningmedel. 

Alliansmissionens ftrskonferens hölls 
J()rdagen och söndagen den 29-30 
m ars i Jönköping. 
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Svenska baptistsamfundets årsbok 

har utkommit. Den redovisar försam
lingarnas antal till 575 och medlems
antalet till 44,678. De insamlade med
len uppgå för 1940 till 2,764,943 kr. 
:MedlemsantaJet har neclgått med cirka 
2,000, beroende på att några försam
lingar utträtt ur samfundet. Inkomst
minSkningen ar dock icke större ~in 

7,531 kr. Den stora summan a\' insam
lade missiol1smedel vittnar om stor of 
fen-jIJigllE't hos menle1l11Tlarna. 

Till ledare för Frälsningsarmim 
Norge 

har utsetts nuvarande chefen för Fr~lls 
ningsarmen i Danmark, kommendör J. 
Jvfyklebust, efter avlidne kommendören 
Th. vVestergaard. TiJ l armens ledare i 
Danmark har utnämnts överste E. 
Thykjaer. Båda länderna få därigenom 
inhemska ledare för Fr~ilsningsarmel1. 

REDOVISNING 

för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under mars 1941. 


Allmänna missionsmedel. 

:3ö9. " Sångpengar" ............. . 5: 
;~70. Hägerstads M issionsfören . . .. . 60:
371. Bondstorps Kyrkl. Syfören.... . 100: · 
3'72. Söndagsskolbarnen i Skyttmon 12:
:373. E. Y., gm A. B., Skellefteå .... :10: 
:374. Koll. i Skellefteå bönhus vid 

C. G. Kordbergs besök, gm d:o 125:
;37;"). 	 D:o i Yttervik vid d :os besök, 

gm d:o ...................... . 
I,. I_. . ..................... . 
E. S., Strömstad ............ . 

L. ]., Klippan, "ett tack" ..... . 
O. P., Aveqa .. . ............ . 

B.o. K. F.. Storängen ....... . 
"T ionde" .................. . 
:v1ellansvenska }(, F. 1. .:. M.

dis tr., till Malte Ringbergs 
underh. . .................. . 
E. A., Borås, "1-1 mars" ..... . 
y. NL, Norrtälje, till August 

Bergs minne ... , .... , ..... . 
:Mörteryds Mfg .. , .......... . 
D :0, koll. vid G. Gustavsson:;; 
heslik 28!~ ................ . . . 

:126:68 
10:
15:
10:

2:öO 
200:

3:14 

,100:
36: 

6: 
50 :--

20:

389. 
390. 
391. 

392. 
3~3. 

304. 

395. 
396. 
397. 
398, 
399. 

-101. 

-402, 

404. 
.:l();") . 

406. 
.+07. 

A B ., Klippan, resebiclrag ... . 
.Munka-Ljungby, d:o ........ . 
Kyrkl. Ungdomsfören., el :0. 

koll. vid missionsafton . .... . 
"Hotellutgifter", e1:0 ......... . 
1-lissionskoll., gm K. F. U. NI: ~ 
scoutkilr, Kävlinge .......... . 
Kol!" vid missionsbön i S :t 
PalIIi, Malmö ...... . ........ . 
KinaIänkarna, Malmö ....... . 
K. F. U. M., <1:0 ............. . 

I' A" VetIanda , resebidrag ... . 
H. H., Eksjö ................ . 
Offerhögtid o. Sparbössetöm
ni ng i Eksjö, ~-3 mars till A. 
Hjärtbergs underh. . ......... . 
Böle-Palled'tsens o. Asens sön
dagsskola .................. . 
En blomma på Ellen Billing::;. 
b-lis by, grav ................ . 

Galtås Mfg ................. . 

A. L. , Kristianstad .......... . 

A. O., Norderön ............. . 

A. F .. Loboniis, "offer till tack
sägelsedagen" .............. . 

10:
5: 

40:
5:

~3:43 

:")0 :- 

37:
50:
10:

7:i){j 

900:

.) . 

i):

öO: 
10:

100:- 

10: -
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408. 	 H. o. K L., Sthlm ............ 30:
409. 	 "Alma o. Anna 14 mars gåva" 100: 
410. 	 Karstorps 14 mars-insamling .. 75:
411. 	 Svea o. Josef, Eksjö, till Arvid 

Hjärtbergs underh. ......... 15:
412. 	 Vid försäljning prt Expeditio

nen 6/3 ..................... . 370: 
414. 	 A. L., Rök .................. . 10: 
415. 	 M. L., Östersund,"offerdagen" 20:- 
416. 	 J S., Kvidinge . . ..... . ..... . ;30: 
417. 	 E. J, Boden, till Joh. Aspbergs 

underh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50:
418. 	 Blommor prl ä lskade Judiths 

grav 9/3 ..................... 25:
-H9. 	 E. R., "tack till Gud, till August 

Bergs minne" ..... . .......... 10: 
420. 	 NI. S., :Mora .................. 31:
421. 	 A. K., K'ramfors, })14 mars" .. . 5: 
422. 	 Fam. J, Björkeby, "tackoffer" ,')5: 
423. Koll. fr. Bällsta o. Ängby Mis

sionssyfören. vid M. Berglings 
besök . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~5 :7;; 

425. 	 B., Sparb. medel ............ 19 :86 

426. 	 O. B., Örebro, d:o ......... ... 14: 
428. 	 E. S., Nye, i st. för blommor 

vid August Bergs bår ....... . lO:
429. 	 G. L., Vaxholm .... .... ..... . :2:50 
430. 	 S. P. \iV., [--fägerstad ......... . 10: 

431. 	 K. K., Björköby ...... . ..... . :20 : 
43:2. Länkmöte i Sävar vid Thyra 

L indgrens besö k ......... ..... 1,5:
4.:33. 	 .\Ii ssionsoffer, Mörön, till Han

na n. Selfricl Er ikssons underh., 
gp1 ,E. J ,~.,~'lör~n ....... ;,.... -13: 

434. 	 K. S., VInslo\', åt Herren .. , 3;): 
435. 	 Håsjö östra syfören. ......... ~,j: 


486. 	 E. B., Hemse, spa rbössa ...... 5: 
437. J. H., Uppsala................ 10 :
~38. L. T ., Dandery d ............. 2 :-- 
439. 	 L. B., Stånga. !'till :Mors minne" 10:
440. 	 H. o. E. J., Jkpg ............. 10:': 
441. 	 S:y fören . i Lappvik .......... lO?):
443. E. L., )'/fa ll1l ö, till Högtidscla

gen 14/3 . . ...... .. ........... HY): 
444. 	 A. L., Tyringe, till "våra mis

s ionärer därute" ... . ...... ... . 100:
4.4;'5. F. P Björklinge . ....... . ... . 20:
44ö. T. K., Storbrännan, ".t:! - l11.ars 

n1lnne" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 :
447. 	 L. E. I) ., Oc1eshög ............ 100 :- ·
448. 	 [(oll. i ~let()dist församling en, 

Luld, vid C. G. }Jordbergs be
sök ....................... . 25:

- 1 ,~9. S. S., Sthlm ................ . 25: 
· ~ :) O. fVr. O., I\.:.vistbro ............. . 10:
"~ :,)1 . :t::. G., BrunfIa ............... . ~:50 
- ~;)2. / \. H., St. Sundby, "offerdagen 

1-1 mars" .... ... ..... .. ...... 10:
J;:53. J). S., :JJlid "bc rg, til l "E rik Foj

kes minne 1-1- mars" ......... . :): 
464. 	 Koll. vid l'. G. X ordbergs be

sök , gm B. A (~ .. E rsnäs ..... . ;3:>: 
-1- :):'). :R. I)., T-fögd,tlS:l S ... ....... .... ~ . ) :-
1i5ö. G. (l. T. ::-'- .. :\orredsbyn. "14 

n1ars" ... .... ......... . . ... . 

4:37. 	 B. o. N. S., Laxviken, "14 ma rs" 
4.62. l:;'am. L-t ......... ..... .... . 
-166. J P. F., Jkpg, "Missionsoffer 

14/3" ................... .. . . 
-467. T. K., Linköping, till Ebba Vi

dens underh. . .. ... .......... . 
-+ö8. G. J, Råsunda, till "Böne- (). 

Offerdagen 14/:)" .. ..... ..... . 
-169. "14 mars offer" fr. Naglarp .. . 
-170. Offer vid 14 m a rs möte a K. F. 

U . M., Sthlm .......... ..... . . 
-1-71. E. c., Sthlm, ".14 mars" ...... . 
-1-72. "En liten länkgåva" .......... . 
-1-7:-3. Uppsvenska K. F. F fd. Distr. 
474. 	 ::,,,1. E., Sth lm .. ............. . . 

·:1:7ö. Tvenne länkar, ' Agda o. T., på 

offer- o. tacksägelsedagen ... . 
476. 	 M. L, Sthlm, "14 mars" ..... . 
477. 	 E. J, Tärnaby, })minnedagen 14 

111 a rs" .. ....... ... .. ...... . 
-+78. E. F., 8tter-sjöbäcken 
.18:2. Koll. i N yåker kyrka vid Thyra 

Lindgrens besök . .... . ....... . 

483. 	 Del av koll. i Kasama rks Luth . 

liissionshus vid d :os besök .... 
Offerstund 14 mars, Malmö, gm 
.H. lf. ..................... . 
Syfö reningens sparböss,l, gm 
d:o ........................ . 

Offerg - va fr . Kinavänne r 
l3)är~lIm. .. ;, " ....... . ,., .... . 
~'r. t., LIsta, offerdagen ... . 
C. N ., " mitt tackoffer" gm A. 

R, Skelleftei't ............... . 


'+9-1- . L o. E. H., 1.J/3 "Tack för att 

R una f år nåd a tt va ra med i 

gärn ingen." ..... . ......... . . 


.JU,>. Källerycls Arbetsfören. . ...... . 
-1-96. E. M., Sthlm ...... ...... ... . 
-l~'7. A . '!\ ., Vistträsk ..... '.' ..... . 
198. 	 Koll. o. offer vid C. G. Norcl 

bergs möten i Luld .. . . . .. .. . 
8ureä Kinakrets, koll. vid d :os 
besök ............. . ..... .. . 

:)00. S. R, ::\Jalåtiäsk. "Tackoffer" 
;')01. Kinakretsen, Karlstad, "14 

lnars ... . ... ..... ..... ... . . 
E. A., 	 ~orrköping .......... . 

L. S., Obbol ,l , till D~lgny Xorcl
grens underh. . ...... . ....... . 

;')O-J. 	 i<.inakretsen, Gbg, till C. G. 
.\ ()rclbe rgs (J . G. C()es unclerh. 
S . .H., Knislinge ......... ... . . 
j-\ . G., :Malmö . .... ....... ... . 
I,-ina länken, Cmcå, Offer::;tuncl 
14-mars till farbror E r iks minne 

·')09. 	 Bodenkretse n, koll. v id l.:/.-l11ars
l11öte .. . _ .. ... .. .... _ _ .. __ _ 

.)10 . h::oll. i Församlingshemmet, Bo
den, v id C. G. l\"o rclbergs besök 

.')11. Offer vie! Alingsas Kinakrets 
möte l2;;:~ ......... ... ....... . 

.') 1~. "H mars", Länkmiite i Lund 11);3 

5: 
2;5:
;')0: -

::5;. 

10:- 

;): - 
.102:-

708 :~I 
60:- 
5:- 

ö:2G:
2:!)fl 

10:- 
10 :-- 

10 :--
3: 

~5 :0;) 

1 :] :RII 

;30D:- 

1~)O:-

~O:-
10:

10:- 

20: 
75: 
10: 
:2:'): 

160 :

:');'5:01) 
10 :--_. 

73: 
,)0: 

:2:): 

,,),')0: 
7 :6ft 
:2:20 

9:): 

:2!i: 

7;; :

l53:;3[1 
:2:): 
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513. A.. :'i.. Helll:-'c, "14 mar,;'" ... 
!514. K. O., Gbg ....... . 
G16. ]) ju rgå rdens ,;öndagsskola. .. . 
!i17. S. S., Sthlm . . ..... . 
018. Skolba rnens ,;pa rbössepengar 

gm. 1\J. B., Hejde . . .. . .. .. 
!,)lU. ~1. B., Hejde, "till älskad 1'v10r,; 

minne" .... .... .. 
;")20. 	 E. J., Skien . . . . 
:)21. 	 ,:\lr. L., Värna, Ijnköping. "of

fergåva 14/3" ... , .. .. 
:)24. ::\1issionsbidrag fr. Eskilstuna 

r(. F. l r i'"r. ... .. .... . . 
525. 	 I. F., gm M. C.,K ristdala .. 
026. G. \ ·V ., Ystad " . . . ... 
,)27. ": . ..-\ .. ;)(jderköping, p.'L offer 

dagen . . . . . ... . 
,')28. "Provision" . . . . ... . 
;329. Offer vid Länkarna::; i Hbg 

tacksägelse o. bönestuncl 1-+ mars 
0:)0 . Gåvor i Betania , T yringe .. 
;131. 	 1(011. i Hörnefors ?\'Lissionshus 

vid Th.yra Cindgrens besök 
Bäcbeda :-lissionsförsaml., en 
hlomma p[L A ugus t Bergs gr'lv 

Jungfrufören., Bråbo, I(ristda la 
A. ~ .. J o nsto rp .. . ... 
Koll. 	 fr. Bäi1sta o..\ngb:v SJ' 
fören. vid \;\7. Berglings besök 

O. H. K. l O- d: till C. Blom::; 
underh.: LllriksdalsCngd. fören. 
:2.') :- , Slättåkra j\I[issionsför
sam\. :23 :- , U lrikscla ls 'Cngd. 
fören. 33 :10, E . Videns un
derh., ),i(örteryds l Yn gel . fören. 
:~6 :-, :-J. Lindens unclerh; LJl 
riksc\ ab TJ ng d. fören. :37 :75, 
D :o ;33 :10, S. M. K. Slättåkra 
:\{issionsförsam\. 25 :-, ~äsby 
::-/1 i ~~ions - & 1:'ngcl. fören. 25 :-, 
::\:Iörteryds Ungd . fören. 100:- , 
Slättåkra l~ngc\ . fören . :W:- , 
:\ye Lngc!. fören . ~OO:-, Vet
land a LJngd. fören. 1-1 mars of
fer -135 :80 . . . . ., .,. 

i);30 . Koll. i l'"lossby, J-I äll;lbrottet 
,')40. C T. E., d :o .. . .. . 
;') -+1 . "14 mars" .. .. 
;} -[2. T. B. , Gulbpång . . 
048. Koll. vid syfijren. , Laxå " .. 
0.J4. K. o. A. E., d :o . .. 
.1 -·15. Koll. i }\m;nebcrg .... 
,-dö. lJ:o i Inge)shy .. 
047. D:o i Huk .... .. 

,')-tl-:. K. S. , d:o . . . .. 

ii49. l'vlfg i Toraq) ... .. . 

iiQfl. Koll. i Skillinga ryd . . . 

;)61. D: o i Hagshult . . . .. . 

:);5~. G. o. A. A ., el:o .. 

:)53. Koll. i Bo r ., .. . . 

i)01. l):o i Hörle ... . 

35;3. Koll. på l {eI11I11CL. Oster,;und 


19/3 ..... . 
6:3G. A. O., Xorderön .. 
5;')7. 1(011. på ~~()rderön :2:1;::J .. 

::>:
20: 
4: 

150: 

~2:-

;')8: ----, 

83 :41 

10: 

160:
30:- 
10: 

;'): 
'l. 

:W :
4: -

;iU:-

1.0 : 
196:
~i):-

.11: 

995:80 
18:50 
50:
20: 

126: 
11:
lO:

R:
;3:

12:-
:20 :~ 

25:
03: 
:3() :311 
2(): 
74:5U 
~8 :-

:30:
i50 :
27:G1 

;");]8. D: o OrTviken :2tJ;-~ .. ;30:
:):50. D:o i Näs 22/8 .. 7:55· 
;360. D:o i Fillsta 28/8 .. 15:
061. 	 Kollekte r o. s pa rbösseme cl e l i 

Ovanmyra 25/3 . . . . . " .. 142:
:)63. A. J, Osteräng . . . . . !3 : 
664. "Tackoffe r, H. H." . . . .. . . 7 :50> 
;')65. "En vän till S. 1\'[' 1<." gm T. K. 5: 
:Sög. Fryele kyrkl. sy fören. . . . 30:
;')70. A. Å., Södertälje .. 7: 
:sn. K. F. U. K., Kristianstad, till 

T. Söderbergs unclerh . . ....... 450:
:)I~. Barnsyfören. Kinabarnen, Skel

left eå, till M. Lundmarks el:o 262 :;')7 
;')13. Böneringen, Karlskron,l, "Tack

offer 14 l11;Jrs" .. 26 :
."iIJ. C. \V. L, Sjötorp .. ~: 50' 
;')7;'). E . V.,1. , gm d:o ... .. 5: 
;376. K. S., Vinslöv, .. ·At Herren" .. 25 : 
;')77. K. H. E' J gm r;. R, Solleftd 11:
;')78. K. B. L. , "tionde" . . 15:
;')7U. "En länk" .. .. ;'): 
:S8:2. K. K., Björköby ., . . . . 20: 
383. Koll. i Edsberg '20/;~ 60:
;")84. Piteå Kvrkl. Arbetskrets .. 37:60 
:S85. Koll. i Pitetl 1l1issionshw; .. 2:10:
:)86. D :o i Medle . . . . .. 98 :10 
;')87. D:o i Burvik . . . . . . 13:46 
;')88. E. T., till Thyra Linclg ren s UI1

d erh. .. ...... . . .. 30: 
;")89. Fr~ln Offerstul1c1en i Skellefteå 

;30/3 . . . . .180~ :20 
:>91. "Lille Bo m ed sin mamma" en 

tackgåva till missionen, gm E . E. 10): 
Kr. 13.792:49 

Särskilda ändamål. 
38;3. A. H-borg, till E. L enell , att 

(lnv. en!. överensk . .... . . . . ::5: 
38"1. D. P., Tingsryd, till J. AckzeJl 

10 :- , o. G. Carlen 10 :-, att 
anv. eftel' gottf. .. . . .. ~'J:-

400. 	 A. H., Sthlm, till T. Ackze l1 , 
för d:o.. .... 4:'5: 

-t03. E. G., Holmsunc1, till iVIaja 
Lunclmark, a tt a nv. i verks . .. lO:-=--

·U:3. H. S., Linköping, till 1. Ack
ze ll, att anv. i verk~. ., 10: 

424. Småskolebarn i S ävar, till tant 
Thvra för en kinesflickas underh. 5: 

J:27. 	 E.' L., Uppsala , till Lisa Gus
tafssons verks. i Ishih .. . . 23:

44:2. 	 Bruzaholms s(indagss kola, till 
,Maja Lundn1<lrk, att a nv. bland 
barnen .. ~O;S5 

458. 	 Söndagsskolbarn i Älgarås, till 
Maria Petterssons barnb . i Si
nan .... . . . .. 2;'):30 

4i)~l.Barnhe1l1svänner, d :0, till el:o 14: 70 
-WO. G. O., Kristclal;tJ till el:o ... 10: 
-l61. \. . A .. S m. Rydaholm, till Ast

rid Hakanssun, att anv. efter 
gottf. ., :25 :

468. 	 r\. D., Kristdala. till L c-\ck 
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zell, att an\'. enl. överensk..... IDO:~ nesbarn ................... . 

164. 	 S. '1'., Nockeby, till bibeJkvin- ;jti7 . Söndagsskolan, Kläckeberga. 


nas unc1erh. i Yungtsi ........ 50:~ till d :o för kinesbarn ....... . 

465 . 	 :M. F., el :0, till barnll. i Sinall. ;")68. Skolbarnen o. konfirmandklas

Joh . ~l. G. 12, 1:3 ............. :)0 :- .- sen i Feminge till d:o för biblar 
~7n. 	 Kinalänkar, Umeå. till Maria ;'tt kinesba rn ................ . 3:90 


Petterssons barnh. ............ 20 :30 ;")80. En länk, till Runa Häggs flickor i5:~ 


480. Kinakretsen, Sävsjö, till el:o .. 76:~ ö81. M. A., Sthlm, till Maria Pet 
.J81. E. F. F .. Brömsebro, till Malte terssons barnh............... . 

Ringbergs verks. ............ . . 25:~ ;")90. Länkarna i Piteå, att fördelas 
-!84. 1. A. }'1., för 3 evang. underh ... 300:- lika mellan Maria Pettersson o. 
485. Allianslänken, för s ina skolgos - Dagny N orclgrens verks. ö6:- 

sarS underh................... 200: - Kr:--2.175 :05 
486. 	 M. U , Lista, till Ingeborg Ack

Allm.änna missionsmedel 13,792: 49zells verks. .................. 10: 
.:187. Kinavänner, Bjärnum, till H. Särskilda iindamål 2,175:05 

\tVang 15:-, E. Lenell 15:-, 
S:a under mars mån. 1941 Kr. 15,967: 54att anv. efte r gottf. .. . ......... 30: 

A. R., o. H. H., till Ida Söcler
berg för a rbetet bland kvinnorna 30:- .Ued ', 'urmt taci;· till ,,({I"je g i ·"III"I'.' 

.")07. . O ., Väx ii>. till Maria Nvlin 
fö r arbetet i Yu ncheng .....-... .JU. "Tacken herrarna s Herre, ty hall :"' nitti V,I

.")15. Uppsa la Kinakrets Offerdag till rar evinnerligen: honom som allena gör lIn
der.'.' Ps. 1:36 : 3, 4.evang. \Vang i Hoyang underh. 


Overskottet till m eclhjälpare-
 Gåvor till Missionshemmet Duvbo. 
fonden gm S. N ............... 8:2;):~ 


A~ont(/ Ilt .
322. 	 E . J.. Yetlanda. till G. Carlen, 
att an\". enl. överemik. ........ GO : lVI. Ö ., Stocksund, :W:- . B. o. 1\.1. R. Du\"

:)23. S. F-m, för lidande barn i bo, 10:--, A. R., Stockholm, 10:75; A. () 
Kina, till "Anna Spiras minne" 10: · G. R. Stockholm, "i stället för blommor vid 

L\ug. Bergs b år ". Hl :-- -, Hell1 111 d " hiiss<t 
17 :- - ; f1:0 28: - ; eI:lJ :J,O: - . 

335. 	 J. B., :.\f alilträsk. till H. \tVang 
5:-. F. Lenell 5: - , lvI: Lund
mark G:-- . att anv. efter gottf. V)':~ 111 natura: 


538. 	 S. F - m, fiir lidande Kinabarn, G. K ., Duvbll, (;'Irt<t: \1. O .. StoCK:-lII1d, 
till " :\nna Spiras minne" ..... 10: f ruktkoll se rver. 

:)62. E . L, Joestrum, till H. \Vang J/ed ','arIlIt t"ck til! 7'u rj l' gi·<.',/f"l
n : '-. F. Lenell 1:) :-', för der" s 

arbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30:  "Den SOIll förtriista r riå Herren . !l0!10111 

omgiver han med n;ld. ·' Ps. 32: tO.::;66. 	 SkOlbarnen i Vet Ianda till Ma
ja Lundmark för biblar åt ki- Lisa LItIIdberg. 

INNEHÅLL: 

Så älskar Gud. - Örtagården invid korset. - 14 mars ~ mötet i Stockholm. - Från Red. 

-och Exp. - Från missionärerna - Ungdomens avdelning. - Från när och fjärran~- RedovQ 

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


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


Boktr. A/ B P. A. Palmers Eftr,. Sthlm. 



--

--

N:r 8. 46 ARG. 25 APRIL 1941 PREN.-PRIS 2: 50 
~ 

1 
1= 

fl
~ al ~ · l ---I. JI --":II l ~ -::11 ~ :JI 

== 
• 

p::; ~ Jff! ~~~GD1.• r 
~ *ll 
:;.~ ~ ,~ ~s~ ·UIND·J~ 

-= ~n 
~ P;l. ~ .. 
4 

=:; '~ 
.ORGAN·"FÖR~~ONfl'H.~~ ~,a 1 .. ~-u~~ ~ JI I Il-- j »-- ~ 11 ~ :::II 

~.~ -:r
~ " I.. L....o 

ANSVARIG UTGIVARE: M. LINOf:N. 

»)MIN NAD ÄR DIG NOG.» 
2 Kor. 

Det blev så dyrbart iför mitt hjärta, 
då jag läste dessa korta men livgivan
de ord. De skänka mycken tröst och 

glädje mitt uti både glädje- och sorge
stunder. Ack, att vi mer kunde inse 
vad Guds outsägligt rika nåd är för 
oss stackars människovarelser på vår · 
korta väg emot evigheten! Det vore 
ute med oss alla för längesen, om vi 
inte finge erfara hanE mäktiga nåd. 
Den är långt mäktigare än den vi män
niskor kunna ge. Vi bli så fattiga och 
fåordiga, då vi skola försöka trösta nå
gon sjuk människa, och i synnerhet då 
vi stå hos en svårt sjuk eller medtagen 
medmänniska, som i hela sitt liv fått 
gå igenom lidande. Dessa ha mången 
gång mera tröst att ge än de friska. 
Stor lättnad beredes dem, som vårda 
de sjuka, om dessa sprida solsken och 
tacksamhetens glädje omkring sig. 
Mången sjuk kan också ha ett tröstens 
ord att ge i sin svaghet. Herren giver . 

12: g. 

kraft, om vi hålla till vid kraftkällan 
på Golgata. Tyvärr finns det många 
sjuka människor, som bara klaga och 
knota och tycka, att både Gud och 

människor äro orättvisa. Härigenom 
göra de det mörkt och hopplöst både 
för sig själva och för sin omgivning. 
Men Gud har givit många sjuka och 

. svaga människor den gudomliga nåden 
och kraften att vara sina sjuka kamra
ter till tröst och hjälp och dela deras 
sorg och glädje mitt i lidandet. Jag vill 
här till Guds ära omnämna vad jag 
upplevde för en tid sedan och som be
redde mig både överraskning och gläd
je. Då jag för omkring fem år sedan 
utgav en liten bok om mitt liv och 
lidande, fick jag mottaga många vack
ra och rörande brev från både sjuka 
och friska mäninskor, vilka blivit väl
signade då de läste den. Vill här om
nämna ett exempel: 

En ung man, som var endast 2 I år 
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gammal, led av hjärtfel. Han låg stän
digt och klagade och tindrade, varför 

just han skulle behöva ligga sjuk och 

ej få vara som andra. En kamrat? som 

låg på samma sjuksal som han själv, 

gav honom en bok och sade: »Läs den 

här boken, så får du se att det fin n s 

många, som lida utan att klaga. Sen 

kanske d u inte ldagar så myck et.» Se
nare skrev han och bad att få k öpa 
min bok, ty han önskade äga den s jälv. 
Den hade givit honom så mycket att 

tänka på. Sedan dess ha vi brevväxlat 

med varandra. 

Han har frågat mycket i bibliska och 

t 
Fritz P eterson. 

Ett av omhuden för Svenska .;.\li:-;sio
Ile ll i' 1/· ina, dell i "ida kretsar v~ilkä:i1de 
b rrc pas torn i Bcte ~ dakyrkan, Stock
ho lm Fri t::; P eterson} avled den 7 april 
i Cll ;t1 d ~ r av !lag t över 75 år. 

ndc r 25 [lr var pastor "") tcrs~m 

y ' rksam i ctesdakyrkan, där S. l L K. 
i r ('gel yar je tisdag under höst, vinter 
u;:h \'år samlas till bönemöte, och där 
vi fira \'{lra störte 'högtider, t. ex. vid 
ar :·, mötct (r h trettondedag jul. Det har 
aJlb;'l ,+rit 25 !tr a,· gemelrkri.p ,i a1"
ile t ' t. Dch denna gemenskap har va
rit a , ' , t o rt v~ircl " fh r oss såsom mi5
s i I l. ·i st l'L i s t r tacksa :nb,ot skuld till 
pas t r P e.terson fö r all den välvil ja, 
s 111 ha n d~ir\'icl \'i~ at oss . O"h d fL pastor 
p -'krSOll c 't r uppn :tcld pension <l Ider 
f i· re tug el1 r sa jorden run t , be. ökte hem 
;i',:en v;lr arbetst g- i Kina samt blev 
till s'tur l1ppmllIHran för d'u·a missio
i1~i.reF och de J.::ristlla kin 'serna där. 

andet mellan h onom, och V;'lrt arbete 
knöts så l unda ~innl1 fa stare, och vi kiln
na nu stor saknad, d . han ej längre är 

LAND 25 april 194: 1 

re igiösa spörsmål, och jag har med 
G uds hjälp försökt att besvara hans 

frågor. Det är en st or glädje för mig 

att i dag kunna säga, att han är frälst 

och lycklig i tron på Jesus. H an är ej 

lä n g re räd,d för att dö) ty han är be

redd att ' flytta hem till ' de eviga bo

n in garna, dät- ingen sjukdom eller sorg 

mer skall vara. Det är en stor nåd att 

så här få vara med och h ·älp a till i 
striden och trös t a de lidande, då man 

s jälv genomgåt- lidandets svåra skola. 

»] in nåd är dig nog, ty kraften full
komnas i svaghet.}) 

Bruno Pettersson. 

k\'ar ibl a nd os ~ . Tacksamheten {ör va J 
Gud gi ,·i t g enom denne sin l)ctrodc1J-' 
tjilnatT iir OCk5 ;'l stor. I ta cksamhet och 
glildje lever h~ins minne ihland oss. I 

» Saliga äro (k döda som dö i Herrell. 
- Ja, säger Anden, de skola få vila 
sig fd\.n sitt arbete, ty deras g~i.rningar 
följa dem.» 

t 
Ing"id Bergman. 

En länk har bruii ts ur den långa 
lii.nkkecljan. Tngrid Berg'n1,an fick ga In 

genoill himmc: cns port P~l Påskdagens 
f. lTI. Nog kan deL för oss synas uncle r
ligt handlat av Gud, men vi få dock 
h:dla iast ,·id. a tt Gud gör inga l11.isst:lg. 
l v ;':. r skulL hon invigas till diakonis sa. 
För en m ;'lIlad sedan kom hon åter tilll 
Ersta efter .si LL år som assistentsköter
ska pi:. V(~clsLcTl Lasarett. Hon kom 
glad och lyck ii:::: över att få genomgå 
diakonisskurscu. I sbllct fick hon ilTJ
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taga s~ingcn, och liu hal" hOIl inträtt i 
den högre tjänsten, 

Solig och glad, väl' Ingrid, all tid 'nörd 
med de uppgifter s?m gavs henne i a(' 
betet. Alldeles säkert' \'ar hon lika nöjd 
att nu få sluta sitt arbete då uppbrotts
ordern gavs.' TOillnlill!net bland v~inner, '; 
kamrater och Kinalänkar blir mycket' : 
stort. 

Vi, som hade den stora förmånen va
ra samman med Ingrid under vet r »vec 
ka» på 11auritzberg' sommaren 1934, 
vi minnas hur sulig hon gick 1 laJl d oss 
och hur tacksam hon var för allt, som 
hon där fick ta emot av Gud. Sii rskilt 
~d ska r jag att minnas Ingrid på sön
dagskvällen vid farvälmötet, Då ordet 
läm nades fritt för dem som ville säga' 
något, var det Ingrid som kom först. 
Längst ned i kyrkan satt hon , frimodigt 
vandrade hon gången fram och steg upp 
i talarstolen. Sin p a lmbok höll hon i 
handen, och n~ir hon tackat ,för allt hon 
ELtt, LLste hon upp hela ps?-Imen: »Je
sus ~ir mitt liv och hälsa ». Det var gri 
pan(lE· :-:e och höra hennes trosfrimodig
het. 

N u har hon fått skåda vad hon här 
trodde på. Frid över hennes bira mll1
ne. 

Ii. B. 

Bönemöten för S. M . K. 

Bönemöten {ör Svenska :CVlissionen i 
Kina hållas i Stockholm 'varje t1:sdag 
kl. 7 e. m. i Kinarummet" Betesdakyr
kan, Floragatan 8, samt 'l'arje fredag kl. 
2 e. m. på S. 111. K:~, expedition, Drott 
ninggatan 55. Varm,t vällw111,na! 

KinaIänkarna i Stockholm 

: a mlas p~t S. JVI. K:s expeJi tion tors
dagen den 8 ,ynaj kl. 7 e. m, i\lIa varmt 
välkomna! .. 

Eugeniahemmets Daggryning 

anordnar förs~lIjning onsdagen (len; 
Iltaj. Kl. 11.30 f. m. h;Llles' ar; daktsstunc1 
av fru Birgit Rergling. Kl. 3 e. m. an
o rdnas undcrhfdlning . Vidare förekom
mer försäljning av hanclarl)(itcn ocll 
kaffe."ervering. Viillw171J/(/'-' 

»De Ungas Daggryning» 


i Stockholm anordnar o//erllögtiJ pcL 

K. F. U. 11:s Centralförening i Stock
hl;lm torsdagen den 15 maj kl. 7)30 e.m, 
Biskop T. Yscl1lder har lc)\'at lllechcrka, 
'C tfnrhgare program ,i nföres i denna 
tidning för den ro maj. 

s. 	 l\t1. K:s årshögtid. 

Aven i år hoppas vi a tt ta fira v;Otrt 
;hsmöte vid Kristi himmelsfärdsdag. 
Det planeras alltså att h~'L1las de'Il- 21

24 maj) och det skulle vara en stor gläd
je och uppmuntran fö r oss, om många 
kunde komma och taga del i vår högtid. 
Tidens nöd gör att man pfl ett särskilt 
sätt känner behov av att {fL komma 
tillsammans för att dela bördor. samt 
stödja och uppmuntra varandra. Vi rik
b alltså redan nu en varm inbjudan till 
v~Lra vänner att närvara vid ,årshögti 
den. Program kommer att införas i 
nästa nummer av vår tidning. 

s. 	M. K:s Bibel- och Ungdomsveckor. 

Den första av vära Bibel- och Ung; 
domsveckor under sommaren IC)41 är 
nu bestämd till att hållas på Vfistkus
tens Ungdomsskola i Ljungshle den 
19-2 5 juni. Samling sker den 19 på 
kvällen och av resa den 25 på morgo
nen. Skolans styrelse har godhetsfullt 
bestämt ett extra pris ·för oss, så att de 
som bo i rum få betala kr. 4;- per 
dag för inackord(;ring, under det att de 
som ligga i läger ej behöva betala mera 
än 3-:25 per. dygn. Härtill kommer en 
inskrivningsavgiftp;l 3 kr. till hjälp för 
vara omkostnader vid mötet. 

/\lla deltagare skola ha med sig säng
linne, handdukar Geh filtar. 

»Veckan» på :NIauritzberg hoppas vi 
få an-orc1na elen 22-28 jul i, 
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Vi äro så tacksamma för hjälp med 
förbön för våra »veckor». 1tlå Missio
nens vänner bedja Gud leda i allt som 
rÖT program och anordningar samt att 
han må sända deltagare. Må våra vän
ner också göra vad de kunna för att 
sprida kunskap om våra ungdomsvec
kor och hjälpa oss att få deltagare, som 
kunna få hjälp och v;i1signelse av sam
varon där. 

Från arbetet i Ishih. 

(U tdrag ur pr-ivatbre'l-') daterat den 
19/3 1941.) 

1 går avslutades en kurs för kvinnor 
Il~ir, som pågått en månads tid. Vi äro så 
tacksamma att Gud också i år gav vår 
församling tillfälle att anordna en så-: 
dan kurs. Jag har haft den glädjen att 
få hjälpa till litet under kursen. I egen
skap av västerlänning kan jag ju inte 
få följa med på några möten på lands
bygden, -och jag har därför satt desto 
större värde på att få göra bekantskap 
med en hel del kvinnor från landet un
der dessa kursdagar. Lisa Gustafsson 
har också givit en del av sin tid åt den
na kurs. Den har f. Ö. letts helt och hål
let av kineserna själva. 

Vi ha inte fått glädja oss åt att det 
stora .Ljuset gått upp för alla, kursdel
tagarl1a,. men vi ha märkt att Gud arbe
tat . i hjärtana, och flera gånger ha vi 
förnummit hans Ande som den stilla 
vindens susning. Atskilli-ga av kursdel
tagarna voro troende, när de kommo till 
kursen, under det att andra .voro hed
ningar med mycket dunkla begrepp om 
kristendomen. Fem kvinnor ha under 
denna tid för första gången mött Jesus 
som sin personlig<\- Frälsare. Två a.v 
dem äro f. d. opiumslavar. De kommo 
till kursen för att . söka befrielse från 
sitt opiumbegär, och med Guds hjälp 
har det gått mycket bra för dem att 

undvara giftet, och dc ha också orkat ' 
deltaga i lektionerna. För två andra, 
som också velat avvänja sig från opium, 
har det gått sämre, emedan de inte mot
tagit Jesus som sin hjälpare och Fräl
sare. De ha visserligen under denna tid 
rett sig utan opium, och pe ha också 
kunnat äta och sova ordentligt, men de' 
ha inte kunnat förmås till att deltag(-. 1 
lektionerna. När inte Guds ord fått nå
gon ingång hos dem, ha de ingen mot
ståndskraft, när frestelsen kommer. 
Opium är nu så lättillgängligt i det oc
kuperade området. :Men Gud kan ju. 
finna utvägar att rÄdcIa dem iiven efter 
kursens slut. 

Vid vittnesbördmötet i går yttrade 
de flesta av kursdeltagarna sig om vad 
kursen fått betyda för dem. Den första 
som talade sade, att Gud löst henne da
gen förut, S;l att nu också hon kunde 
tacka Gud för frälsning. Hon är änka 
och har det mycket fattigt och svårt i 
si tt hem, och därför gläder det oss sär-
skilt att hon nu funnit sin hjälpare i 
nöden. En annan sade, att hon bestämt 
sig för att bli en kristen, riär hon bör
jade i kursen. Hon var det inte ännu, 
men hon ville bli det: Av alla vittnes
börden framgick det att deltagarna i: 
kursen kände sig tacksamma för att 
Gud givit clem tillfälle att vara nH~d om 
densamma. 

F. n. äro ,-åra bibelkvinnor och evall
gelister ute p;t landet och leda bibelku.r
ser och möten. Tältmötena äro väl be
sökta. Det är ett stort tacksägelseämne 
att våra kristna kineser ännu fritt Ut 
färdas omkring på landsbygden och för
kunna Ordet. Folket på landet tycks ock
så längta mera efter Guds ord än fol
ket inne i staden. Det kanske beror till 
stor deL på att folket utanför stadsmu-· 
rarna under en lång tid levat i större' 
Ii vsfata ~in de som bo innanför mu
rarna. 

r goss- och flickskolorna går ' arbetet 
sin gilla gång, och vi äro så tacksamma 
att det fått fortsätta oantastat hittills
trots rykten av olika slag. 

~t1 skola Lisa Gustafsson och jag gå. 
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, och kiba p;\ ;ildstens flicka, som legat av, ty jag var alltför grön i Kina. Ja, 
svårt sjuk i sex månaders tid. Nu ser det var då! 
det ut som om slutet nalkas, och det 
vore ju väl om hon bleve förlossad från 
sitt lidande snart. Hon har visat ett 
enastående tålamod under denna tid, 
och hon har varit en riktig predikan för 

. många som sett henne. Ibland när hen
nes far varit ledsen, har hon tröstat 
honom med att sjunga små körer för 
honom. - -

Runa HägR. 

Eleasar. 

Om någon bland de kineser , med vil
ka jag kommit i närmare heröring med 
härute, skulle kunna anses förtjänta av 
en minnesruna. så vore det s2.nnerl igen 
vår och missionens trotjänare, den he
derlige Eleasar. 

Jag glömmer aldrig det första intryc
ket. som jag fick av honom hösten 1936 
på Chiehhsien järnvägsstation. Det var 
innan tåget stannade. Jag stod nyfiken 
och blickade ut genom fönsterrutan och 
fick då syn på en liten dvärggubbe, som 
såg så godmodig ut . På hans huvud 
dinglade en för hans ansikte .alltför stor 
halmhatt i utländsk fason, sekelskiftets 
modell, och utanpå kinesiska vardags
kläder hängde en råsidenrock, som gott 
hade kunnat bereda rum åt en jätte. 
(Jag undrar, om inte klädesplaggen till
hört farbror Henrik Tjäder. en gång) 
Lisa Gustafsson presenterade dvärg
gubben för mig: - »Ser Du, detta är 
vår portvakt, enfaldig, men hjärtegod, 
ett inventarium på Haichow (Chiehhsi
en kallas allmänt vid detta gamla namn) 
missionssta tion.» Snart stod jag fram
för gubben med mina grejor. - »Är 
detta den nya missionären?» - »Ja!» 
Vid"'nännare ' påseende såg jag huru ful 
gubben var. Oregelbundna drag, stor 
näsa och mun, breda, bruna betar till 
tänder. Det enda som ti Il talade mig var 
hjärtevärmen, som faktiskt sköt små 
hlixtar ur hans mandelformiga själs
speglar. Han sade vid det tillfället en 
hel del till mig på sin ,genuina Honan
dialekt, som jag då inte begrep ett ord 

När Eleasar och jag hörjade bättre 
först~l varann, kom han gärna i kvälls
skymningen för att sitta och språka en 
stund. 'Man förstod, att det var en ve
derkvickelse för honom att få 'ha någon 
att anförtro sig åt , och därför hörde 
Estrid och jag gärna på honom. Sjuka 
och fattiga, fångna och betryckta, alla 
hade stort rum i gubbens kärlekshjärta, 
och han ville så gärna räcka var och en 
en hjälpande hand, men ocks~L en bägare 
friskt vatten från källan, som aldrig si
nar. Sj;ilv fordrade han oändligt litet 
av livet, och därför kunde han giva 
desto mera till de många hjälpbehövan
de. Aldrig hörde jag Eleasar tala illa 
om en enda människa, och aldrig hörde 
eller såg jag honom handla svekfullt i 
aff~iref . (Det senare hör nog ti II en av 
kinesernas nationalsynder.) Visst ' var 
gubben enfaldig i mångt och mycket, 
men jag vågar ~lndock påstå: Han ägde 
en dyrbar skatt i lerkärlet - den klipp
fasta tron och barnafromheten. De sat
te spår, där han gick fram, och det var 
elen s tämpel, som Eleasar var inärkt 
med, hans s;irmärke. I tid och otid 
\'ittnade han om sin Frälsare. Jag 
minns en gång under vårt första krigs
år. Jag skulle resa till Yuncheng med 
ett militärtåg. Eleasar var med och bar 
min kappsäck till stationen, och två sol
dater med gevär på axeln voro min 
eskort. Vid framkomsten till järnvägs
stationen tog elen ene fram en cigarrett, 
t ~inde den och hörjade dra ringlande 
bloss. Man kunde riktigt se huru han 
njöt . Men då skulle Ni sett Eleasar. U r 
sin hatts innandömen tog han fram en 
traktat, sbU Ide sig framför soldaten och 
började predika över cigarrettens skad
liga . inverkan och att den, som »äter 
rök» aldrig kan komma in i himlen. 
Soldaten stirrade ömsom på gubben och 
ömsom på mig. Det hela sag 'så komiskt 
ut att jag måste Je. Sedan gick jag fram 
till Eleasar tog honom i armen och sa: 
- »Förstår elu inte, att soldaten begri
per icke ett orel a" vad du säger; han är 
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japan och du kines. » »Ja, visst ja », 

sa gubben vemodigt, »han förstår inte 


. vad jag säger, och inte kan jag skriva 

till hOllom heller.» 

S i"ldan "Var E leasar. H a ry s lust yar 
att p redika och det fa :: tån han ingen 
predikant var. Hörde ha-n aH det var 
m a rknad i stan eller u tanför, var viss 
0111 a tt nog skulle han dit. Ett -kartställ, 
e tt par 1)äpkar, plansche r och traktater 
hörde till hans utrustni ng , och allt bar 
han själv till mötesplatsen. Där satte 
han upp sina grej o r och folk, .stora och 
smet, fylkades omkring hono111 och lyss 
nade. Eleasar iiJskade sång, men han 
kunde icke en melodi rätt. lVfen vad 
gjorde det, om han sjöng i falsett e l ler 
hlandade ihop kinesiska och utländska 
md odi e r, han sjöng ändå gladeligen 
sangen 0111 Jesus. Förresten, hans lyss
nare.skara var icke krisen. Inte heller 
var han, som sagt, ll flgon vältalare, en 
sådan chr duktig ord- och fr a :;;v;tndare, 
som kunde nedslå alla motst~L11clets ar
?" me nt och be pottare . men han ,"ar 

-vad jag tror i Andt'ns v;irld skattas 
högre - en uppleyclsernas och verklig.:. 
heternas förkunnare, en kiirlekens apos
te l. Om Franciskus av Assi si hört och 
scH Eleasar , skulle han nog sagt: 
B reder, lilla F;lr, du ('nds ;ilsk=telc (.I ch 
utvalde ~ 

Om .<J asar och barnell skulle kunna 
skrivas en lång historia. Från tidigt på 
morgonen - ungefär vid tiden för vår 
tupps lTIorgonkonsert - till sena kväll 
kl11lcle man höra rop a \- s p~ida barr~arös

tn och svaga knackningar P ~l porten: 
- l) C~hao-pe, Chao-pe kai men! » (Far
hror öppna por ten! Eleasars kinesiska 
namn var: Chao Chin-hsioh.) Och all 
tid i~ppnades porten för de SITI ;:l . Vilka 
ungar ~ D e hade synba.rlig~~ ri' e j kommit 
i beröring med vatten på -rnången god 
dag, så svarta voro de som negrer. U n
der deil varma tiden voro de helt nakna 
eller halvnakna, under elen kalla skyl
de: snml:siga trasor deras kroppar. H år
kalnffsarna voro hoptorkade av fett och 
smuts, om de inte voro bortrakade. Alla 
yttre bristfällighet <:> r betydde så litet för 

Eleasar, han älskade dem och som N j 
veta överskyler kj.rlcken en myckenhet 
av brist. Vid måltiderna hade Eleasar 
alltid. sällska p. D å gick hans pinnar 
fr ;tn mun till mun. Ni må tro, det var 
ett smaskande av små rnda harnal ~i D I)2.r 

och ett flödande från deras små »kra
J1. ~1'· » . Ta, så ,'!av v;lr portvakt av sin 
nödtorft, in,en han gav ocks'å de små Li
vets bröd. 

En (h~' var iac- ute nå stan j ett ären
de. Vid ett gathörn såg jag n?tgra små 
»trasllngar» stå i en klunga, orh _iag 
undracJe vad de h ane för sig-. När jag 
kom nilrmare, igenkände i ;:l Q," n;I'~Trt av 
Elf'asars små v ~lnner. vilka för sökte 
med elen lilla nedagogiska Eiggning de 
hade att undervisa _några andrrt en 
sång : » N~, r han kommer. när han kom 
mer» etc. JVIelodin var det lite si och så 
med. Deras läromästare hade nog inte 
lärt dem den rätt. Vad som rörde mitt 
hjärta vid synen av harnungarna var 
tanken' p;{ den käre gamle o,h hans s;ldd 
i h iärtei' kra r na . Han sådde verkligen 
vid alla vatten. 

Ett annat skikt av människor, som i 
EJ easar hade en trogen vä n, var tig
gare och siuka. Ingenenda av dem Jäm
nades av honom utan hiälp och tröst. 
Voro hans egna tillgångar slu t , fann 
han alltid P;l råd. Dn kunde han komma 
till oss, och vid första anhlirken sågo 
vi, att han hade n ~lgot på hiärtat, som 
var svårt komma fram med. I-Ian gick 
som katten kring het gröt , talade om 
ditt och datt tills vi höriade pumpa ho
Ii_om och bit för bit plockade fram hans 
egentliga ärende och hjärteönskan. 

Eleasar som »läkare » är ett kapitel 
för sig. Hans ordinationer och behand
lingar yoro ihland litet lustiga och en 
sidiga. Två universalmediciner höll han 
sig med: Lazarinsalva, äkta sven:;k till 
verkning, och quinine. D en för'ra lades 
på alla bölder och sår och tllbe rkulos
knölar, och den senare g avs för invärtes 
åkommor. Pl flster gjorde gubben sj ä lv 
av sin egen saliv, som placerades på en 
hit papper av hans stora, breda tunga . 
Koppning skedde vid svåra fall, och det 
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~kedde p;t följaj);1e sätt: En stor vass 
Il:tl stacks in i en ytlig ven, ocb ll~lr blod 
kommit ut i tillräcklig mängd, satte 
gu1)bcn ett lll)lster för hålet. Att knpp
Iling ~lr bra för högt blodtryck hade jag 
hört, men att det hjälpte mot blodbrist 
visste jag ink , förr~ln jCl,r~' l~lrde känna 
r~leasar. 

Jag g]i)111l1ln aldrig, ll~tr jClg under 

kriget insjuknade i hög kll e r ()ch s tac

kars Estrid Sjös tröm tyckte symlomer

Ila liknade tyfus (antagligen var det pa

ratyfoid). Vi voro CllS~~l11l11a, avskurna 

fr;Ll1 kamrater och bkare, Och huru 

skulle det grt att anskaffa cn kista? Det 

fann::; ju ingen snickare i staden, Då 

kum Elcasar vid ett tillhille inta ~: sal1de, 


gick fram till mitt sjukLiger och lacle 

"in s,'ala stYlllpade hand (under nng du

llll'lE~ da r hade han ,'ari t ut fi)f en olyc

ka) 11fl mi n fe berheta panna samt bl,d en 

hön, , 'ars ord gick direkt in i mitt hjär

t il aeh fy 11 ck 111 i!la ög'OIl med tårar: 
',>Herre förbarma Dig! Giv nåd! Gör 

Din tj~lnarinna frisk igen. Läo-g Dina 

heJande händer på henne, Amen!» 

~{i~ sioll.;irerna hade stort nii " i Elea

sa 1"5 hj ärta. Och hans bön r för gamle 

pastorn (' ch frun därhemma (herr och 

fru Tj~Lder) och för oss alla härute, som 

han kände, följde oss och tystnad~~ ald

rig s läng'c han levde. Jag tror, att dc 

följa oss än . 


:\11a husgerådssaker och annat, som 
Eieasar skaHade för egen del, m~irkte 
han med n ågra ord, vilka jag skulle vil 
ja rista in som eldskrift i min egen jäl: 
- »Brukas för Herren!» Pannor och 
grytor, slevar och mjölsiktar, salt och 
hröd, a l l t var Herrens och d~i.rför Et

, nadt's - och gavs det ut - till hö cr , r 
( ch vänster. 

Sista g ången jag såg min gamle vän 

var '::0111111aren I939. Innan ja . skulle 

resa till kusten" kom han in i mitt rum 

med en hel femma i handen. - »Tag 

elen här och köp te unde r resan!» 
»Nej, det kan jag inte göra, men jag 

Ilar ett annat förslag: jag köper Qui

nine fel' pengarna.» Gubben lyste som 

en sel vid erbjudandet, och han såg nog 
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i andallolll dc många invärtes sjuka, 
som han pEt höstsidan skulle kunna 
hjälpa. 

Efter ett par manader nådde dödsbu
elet mig: Eleasar har flyttat hem till 
den himmelska världen, där Jesus ocksrt 
be ret t en boning rtt honom. »Brukas för 
Herrcn!» det ya r mottot för hans jor
diska cg:,'llcl olll och »Brukas av H er 
rell » det var mol to t för hans J iv. 

HallS stoft vilar i vår lilla gravgård 
12tan:,')r stacLll, d ii. r \\1~'sters, l\largit 
Eriksnll och Gudrun Boquist m. fl. mis
sicn;trcr ha s ina "ilo rum. Det honom 
anfört roclcla pundet var icke stort, men 
han ha r fön' aJ tat det med större 
ll l:ggTannh C' l och samv\.'L;grannhet än 
lllallge n ,ll1n2 11, ::;Ulil vari t rikare utrus
tad intcl!ektucllt, 

- »Ikt som i \' ~irldell var svagt 
ringa och föraktat, det utvalde Gud 
ja, det S0111 ingenting var - för att han 
skulle göra c1et till intet, som ni'tgon 
ting VaL» 

Dagny Nordgr ell. 

Svenska Bibelsäl1skapet 
höll den 30 m:lfS in ;1rshögticl i Jakobs k}T

ka i Stockholm. I den årsberättel se, som dft 
framlade" , l e.t~r det att sällskapet under T040 
"pred 9,587 biblar, 4 ,093 barnhi'olar, r66,722 
N:ya Testamenten och 901 psalmböcker. En 
sto r del av dessa bäcker ha utdelats gratis, 
därav 22,592 fältt e '·t,!menten, 

H" g tids talet vid h S!1: ()tet hölls av profes 
sor Albert \ iVifstrand, ' 

MissionFisälJskapet K vinn1iga MissionsRJ'he
ture 

ha r h ~tl.tit sitt årsmöte i Stockholm. Arbete-t 
har under det gåno na !'tret fort;.(ått s,om y,an
li g t, trots de svå righeter som Ur ~)st:J.tt p; : 
grund av att viigarna ut till mi '''sio!"l :: fälten 
bli vit srärrac-le genom krige t. Aven i Grek
land b edrives mission".arbete för närvarande, 
och från Nordafrilu rapporteras stor fram
g !l. ng särskilt i ;trbetet bland barnen. Det 
s en oka pojklägrct i Indien har ytterligare 
vuxit i omfattning och räknar nu över 400 
elever. J en ekonomiska situationen har va
rit ovanligt ljus, tack vare flci'a testamenta
ri ska gåvor, som tillfallit KMA under året, 

http:Ur~)st:J.tt
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I Indien 

finnes det fem millioner infö dda hus trur un

der 10 år. Vidare 3 2 1,000 änkor under 15 år, 

105,000 änkor under 10 år och 30,000 und er 
fem år. Härav framg;lr att barnäktenskapet 
alltjämt är allmän sed i Indien. Enligt in
disk uppfattning ~ir det hus truns skuld om 
mannen dör, och därför har änkan att se 
fram emot en fruktan svärt dy ster tillvaro 
under resten av s itt liv . 

Enligt en av Indiens nationella kri stna råd 
offentliggjord stati stik. skulle a ntalet mis
s ionsarbetare i Indi en, Burma och Ceylon 
uppg:t till SA17, av vilka 4,935 i Indien, 298 
i Burma och 184 på C~ylon. J jämförelse 
med uppgifterna för två å r sedan blir detta 
en minskning m ed 176. 

Nytt från Kina. 
[ Rina Inlandsmiss ionens »The Field Bul

letin» har i de två nummer som utgivi.ts i 
Shanghai för februari och mars meddel a ts 
·o m flera dop, som förrättats på Svensk a 
Missionens i Kina s tationer. Om vi börja med 
Shensi-stationerna, så hade 19 döpts i Pu
cheng, 3 i Tali, 5 i Hoyang och 20 i H an
cheng. prl stationerna i Shansi hade 24 döpts 
i Ishih, 46 i Yuncheng, 45 i Chi ehhsien, 45 i 
Yungtsi och 27 i .]llicheng. I Honan hade i 
Shanhsien 28 döpts enligt rapport i febru
~Hinui11ret och 93 enligt rapport i mars
numret; i Sinan hade 9 blivit döpta och i 
Loyang 187. Tillsq.mmans hade alltså enligt 
<lessa två rapporter 551 persone r blivit döpta 
]lå S. lVI. K: s fält. Huru skola ej våra vän
ner på dessa stationer glädjas över skaror
na, som blivit vunna för Kristu~ ~ Må vi 
förena oss med dem i tack och lov till Gud! 

Utresande missionärer. 
Svenska Kyrkans missionärer, fröknarna 

Elfie Källberg, Willy Stenfelt och Laila 

Björkquist lämnade torsdagen den 20 mars 
Göteborg för att via Amerika resa till Svell 
ska Kyrkans mi ssionsfält i Central-Kina. 

Svenska Alliansmissionens missionär Si
gunl Ohlsson anträctcte cten S mars från Jön
köping sin färd tillbaka till missionfältet i 
Indi en. Fdn Jönköping gick färden först till 
Petsamo och därifrån vidare till Buenos Ai
res i Argentina, varifrå n elen via Kaps taden 
fortsatte till Indien. En »l?lngsökt väg > 
skulle man vilja säga . Men dock var det vid 
tillfället den enda möjliga. l\Ht Gud sk\'(I(\ ;I. 
led;l och välsigna s in tjänare ! 

Läs' och skrivkonsten 

;tr betydligt äldre än man en tid antog . Dc 
äldsta babyloniska skrivtecknen brän(b 
lertavlor med den fina ste kilskrift - gå till 
baka till åtminstone tre tusen flr fiire Krio'
tus. D å N ya Tes tamentets skri Eter koml11o 
till - fiir snart 2,000 år sed a n - var papy
ru s det skrivmaterial, som mest användeo' . 
Man har dock funnit papyrusrullar, som 
härröra från en tid av mer än 2,000 år f. Kr. 
Till Nya Testamentets skrifter åtgingo r;itt 
ansenliga bokrullar. Markusevangeliet har 
s l'tlunda krävt cirka tio meter. Matteusevan
geliet 16 meter och flera a v de andra skrif 
terna i N. T. ännu mer. l\·1an skrev med en 
rörpenna, som doppades i ett slags bläck. 
bes tående aven blandning av sot och gUIll 
mi. Man skrev utan att skilja mellan orden. 
utan accenter och utan skiljetecken. 

Den kapit elindelning, SOm vi ha i N va Te~
tamentet , gjordes av ärkebi skopen ~v Cm
terbury, Stephan Langton, som dog år 122R. 

indelningen i ve rser stammar från en ännu 
senare tid. Den gjordes av Robert Stepha
nus, en fransk boktryckare, som 1551 utga\' 
en upplaga av N . T., där varje kapitel \';lr 
indelat i verser. 

INNEHÅLL: 
))Min nåd är dig nog.'> - t Fritz Peterson. - t Ingrid Bergman. Från Red. coh Exp. 

Från missionärerna. - Från när och fjärran. 

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


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


Boktr. A/B P. A. Palmers Eftr.. Sthlm. 
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OUTSÄGLIG OCH HÄRLIG GLÄDJE. 

Dessa ord i I Petr. I: 8 tillhöra ett 
sammanhang som ingalunda är ge
nomgående färgat av medgång, lycka 
och solljus. Tvärtom har det starka 
inslag av lidande och mörker. Det var 
just dessa som drogo min uppmärk
samhet till detta bibelställe, då jag 
tänkte på de lidanden som nu övergå 

folk och individer och det mörker som 
sänker sig över världen och skymmer 

framtidsutsikterna. 
Petrus visste av egen erfarenhet åt

skilligt om vad lidande betyder i en 
människas liv, skärpt genom medve

tandet om att man själv i icke ringa 
mån bär skulden till det. Han levde 
i en tid som i mycket likI1:ade vår, då 
det ena lilla folket efter det andra 
förslavades aven framstormande mi
litärmakt, som hänsynslöst utnyttjade 
de svagares resurser och påtvingade 
dem sina livsformer. Då som nu be
handlades medlemmarna av Guds 
egendomsfolk såsom en pariaklass 

utan rätt till skydd för person eller 
tillhörigheter. Under samma saknad 
av medborgerliga rättigheter ledo 
även de kristna. Det är just därpå han 
syftar, då han om dem, till vilka hans 
brev är ställt, säger: "I mån fröjda 
eder, om lock nu en liten tid, där så 
måste ske, liden bedrövelse under alle
handa prövningar." Själv fick han 
ju, liksom Paulus och många an
dra, giva sitt liv efter långt fäng
e~selidande utan annan anledning 
än förkunnelsen av evangelium om 
Kristus. 

Mänskligt att döma voro utsik
terna för den kristna församlingen 

allt annat än ljusa. Och dock är Pet
rus själv fylld av "outsäglig och här
lig glädje', och han manar sina vän
ner att även vara det. Vad har han 
för grund därtill? Grunden heter Kris
tus, den EiIter dödens lidande upp
ståndne och förhärligade, om än för de 
sina osynlige, mot vars uppenbarelse 
i härlighet de få blicka framåt. 

Hur kan nu detta förverkligas? Sva

ret är: genom tro, en tro som. nog 
kommer att sättas på hårda prov. Hur 
svåra . dessa prov kunna bli, söker 

aposteln åskådliggöra genom en bild, 

den om guldet som för att renas och få 
ökat värde måste genomgå en smält
ningsprocess, där det närmast ser ut 
som skulle det förintas eller åtmin
stone förvandlas och förminskas så att 
man undrar, om det skall bli något 
kvar av det. 

Vid sidan av tron nämnes kärleken. 
"Honom älsken I utan att hava sett 
honom." Hur är det möjligt att tro på, 
älska och, som det heter strax efter, 
fröjdas över någon som man aldrig 
.sett? Svaret synes mig vara att hans 
bild så levande tecknats för oss på 
Skriftens blad att vi kunna träda i 
personlig beröring med honom, och 
om vi det göra genom flitigt, enkelt 
och trosfriskt bibelstudium, motsvarat 
av ett därur härflytande kristligt liv, 
skola vi ;få göra en sådan inre erfaren

het av hans frälsande och fostrande 
nåd att intet skall kunna rubba vår 
tillit till honom. 

Petrus skrev sitt brev i en mörk tid, 
då utsikterna till seger för de tankar 
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han uttalar voro de minsta möjliga. 
Men dessa tankar utbreddes och vun
no inflytande över människorna ända 
-till dess att våldsmakten fick vika för 
rättsrnakten. Väl kan man inte påstå 
att rättsmakten ännu vunnit avgöran
,de seger, men kampen pågår, och vin
ningar göras i enskilda människors 
liv, i grupper, i trakter, i länder. Mis
sionen är ett led i denna kamp som 
utkämpas utan vapen. I Kristi fotspår 
gå vi framåt. Med honom skola vi en 
gång stå som segrare, om vi förbliva 
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trogna i tro, kärlek och glädje - en 
outsäglig och härlig glädje, begyn
nande här nere, fulländad en gång 
där ovan genom hans nåd och tro

fasthet. 
Vi få såsom mission i dessa dagar se 

tillbaka på ett år, och vi tacka inner
ligt Herren för hans trofasta omvård
nad, och då vi blicka framåt mot en 
okänd framtid, göra vi det i förtrös
tan på samma trofasta omvårdnad. 

Karl Fries. 

Aterblick på Svenska Missionens i Kina 

arbete på fältet 1940. 


»Gucl giver den trötte kraft.» Det or
d et är sant. Vi ha ofta fått erfara det 
och med Guds hjälp lärt oss, fttmins
tone till en viss grad, att se mindre 
på tröttheten och mer nå löftet. Det såg 
en gång under det gångna året synner
ligen farligt ut, inte på grund av nå
got, som vi gjort, men "emedan misstron 
alltid ger anledning att misstyda oskyl
diga saker, och man tröttnar på änd
lösa undersökningar, vilkas egentliga 
:syfte man ej förstår. När jag den 
.gången kom hem efter undersökningen, 
stod på mitt skrivbord ett ark papper 
med orden ur Job S: 19. »Sex gånger 
;räddar han dig ur nöden, ja, sju gånger 
avvändes olyckan från dig.» Det kom 
:som ett klingande budskap från Gud, 
vilket min hustru fått i uppdrag att 
framföra, och sedan dess ha vi gång p~t 
gång fått se dess sanning. »Genom den 
hjälp, som jag har undfått av Gud, står 
jag alltså ännu i dag såsom ett vittn~ 
Inför både små och stora.» Dessa Pauli 
-o ret kunna vi alla här frimodigt taga 
s <lsom vårt vittnesbörd om Guds tro
fClsthet under det i'tr som gått. 

Fältet ;ir fortfarande delat och arbe
tarna ha i följd därav varit ur stånd att 
uppehålla förbindelsen med varandra 
annat än genom en mycket långsam 
postgång. Vissa tider har arbetet vä
sentligen störts genom olika former av 
krigsföring, men mestadels har verk
samheten, särskilt på landsbygden, va
ri t ganska obehindrad vad de infödda 
arbetarna beträffar. Ingeborg Ackzell 
på sitt håll samt familjen Bergquist och 
Ella Dahle på sitt håll ha nödgats up
pehålla sig mestadels på utstationer för 
att undslippa olika slag av beskjutning, 
men verksamheten har icke desto min
dre kunnat uppehållas och synes i vissa 
avseenden rent a"v ha vunnit på omlägg
ningen. Familjen Aspberg och Maja 
Lundmark, under de tider hon ej varit 
ute i distriktet, ha fått tillfällig hemvist 
hos Augustana Synodens missionärer, 
vilka välvilligt upplåtit bostäder åt dem, 
emedan vår missions lägenheter varit 
utsatta för luftangrepp. Övriga statio
ner ha varit besatta såsom förut, - och 
yerksamheten har kunnat bedrivas täm
ligen fritt, fastän på det l)(;.satta om
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ridet missionärernas rörelsefrihet va
rit väsentligen begränsad. Svårast har 
det vari t för distrikten söder om bergs
kedjan i denna provins, som ånyo upp
repade gånger vari t krigsskådeplats, 
men trots alla vedervä'rdigheter har ar
betet kunnat fortgå med fruktbärande 
resultat. 

Missionärerna. Tidigt på nyåret res
te Carl-Gustaf Nordberg hem på semes
ter. I maj blev det av hälsoskäl nödvän-

Fru Marie Linder, 

som avled den 12 okt. 


digt för Hugo och Marie Linder att 
lämna fältet för att vistas på Kikung
shan, till dess lämpligt tillfälle kunde 
ges att resa hem. Härigenom förlorade 
missionsarbetet synnerligen värdefulla 
arbetare, vilken förlust blev så mycket 
mer smärtsam, som Marie Linder den 
12 okt. avled utan att ha kommit till 
hemlandet. Hugo Linder stannade emel
lertid kvar och har alltsedan gjort ef
fektiv insats i församlingsvård och pre
dikoverksamhet på berget. 

Nyårsdagen ankommo Elna LenelI, 
Hanna Wang, Ebba V:den och Maja 
Lllndmark till Shanghai. De tre sist
nämnda fingo snart - tillfälle att åter
vända till sina respektive stationer, me
dan färden ännu var jämförelsevis 
snabb och lätt, och fvllde kännbara luc
kor i arbetet var på ;in plats. Den först-
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nämnda fick åtnjuta en snabb och be
kväm resa hit, men härifrån blev den så 
mycket långsammare, så att hon först i 
juni månad ankom till Juicheng, där 
hon var mer än välkommen. Nils och, 
Olga Styrelius anlände till Shanghai i 
slutet av februari, men förhindrades av 
olika orsaker, bl. a. av att Nils Styre
lius där nödgades undergå en allvarlig 
operation, från att resa inåt landet förr
än under sommaren. De nådde emeller
tid efter en mycket besvärlig resa fältet 
och övertoga det arbete, som Hugo och 
Marie Linder lämnat, och där de ~yn
nerI igen väl behövdes . 

Alla dessa avreste hemifrån undel
1939, och under 1940 kunde inga för
stärkningar utsändas ,från hemlandet. 
Ej heller företogs några hemresor med. 
undantag av Carl-Gustaf Nordbergs, 
som han emellertid faktiskt påbörjade 
med avresa från fältet under 1939. 

Det allmänna hälsotillståndet har va
rit efter omständigheterna gott och. 
skyddsympning mot olika farsoter har 
på det besatta området avvärjt allvar
ligare hälsofara för såväl missionärerna 
som de infödda på för smittofara utsat
taplatser. Under sommaren gavs det 
tillfälle för Estrid Sjöström och Lisa. 
Gustafsson, Matte och Ida Ringberg 
samt Gösta Goes 'och Astrid Håkansson 
att få en tids vila vid kusten medmöj
lighet att erhålla tandvård och annan 
hjälp, som ej stod att finna inne i lan
det. De två sistnämnda reste sedan 
till den fria delen av fältet, Gösta 
Goes till sin gamla station och Ast
rid Håkansson till NIaria Petterssons 
barnhem. En del av de övriga mis
sionärerna fingo en tids vila på slutt
ningen av det s. 1<. Blomsterberget, an
dra fingo omväxling genom att besöka 
närliggande stationer. 

.lVfissionens Ekonomi i förhållande 
till hemlandet har genom växelkursen 
kommit i en mycket förmanlig ställ
ning. l användningen ha dock medlen i 
så hög grad förlorat sin köpkraft, att 
endast genom stigande tillägg på alla 
punkter i budgeten denna kunnat i nå
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gon 111 ;l. n täcka förkrigstidens beräkning bedrivits i ett sammanhang genom by
av utgifterna. Det är trots dessa tillägg predikan i anslutning till bibelkurser 
ett stort under, att missionärernas och för de kristna. Inom de fria delarna a v 
medarbetarnas underhåll kunnat räcka fältet har det varit större möjlighet att' 
till för de dagliga behoven, och vi be ägna sig åt direkt evangelisation, även 
höva alltfort bedja Gud, att mjölet i där den egentliga tältverksamheten måst 
sk~ippan och oljan i krukan ej må tryta, indragas. En betydlig del av detta ar
tills Gud i sin nåd sänder andra tider, bete utföres av fnYilliga krafter eller 
på vad sätt det honom behagar. församlingsanställda. Överhuvudtaget 

Evallgelisation och Församhngsvård har den evangeliserande verksamheten, 
ha , särskilt inom det besatta området, om än till omfattning något begränsad 
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och till sina metoder något förändrad, 
dock varit minst lika intensiv som nå
gonsin och rönt lika stor mottagli~het 
inom alla yrkesområden och samhalls
klasser. Man kan ju ej bygga på de för
sta intrycken, men där hela familjer och 
grupper ena sig om att förstöra avgu
darna och mottaga evangelium, har man 
åtminstone ' en beredd jordmån för vi
dare undervisning och tillfälle för Guds 
Helige Ande att verka på hjärtana. Jag 
har hört om blott ett fall av öppet mot
stånd å befolkningens sida, och detta 
föranleddes av att några svärmiska 
kristna i ovist nit nedbröto avgudabil
der i platsens tempel. Ett störande in
flytande utövas av den politiska h~~sen 
å ömse sidor och det tryck, som utovas 
av de makthavande, men sådant kan 
aldrig kväva verkliga andliga behov el
ler hindra uttrycken för andliga erfa
renheter. Fullständiga uppgifter om 
under året döpta ha ännu ej kommit 
tillhanda, varför inga siffror kunna 
meddelas. 

Sjukvdrdsarbetet. I det med bidrag 
från Kinahjälpen understödda sjukhuset 
i Yuncheng har det getts rika til1fäll~n 
till såväl enskilda samtal som offentltg 
predikan, och den i samband med sjuk
huset bedrivna opieasylsverksamheten 
skulle vara hopplös utan intensivt kris
tet inflytande. Utan grundlig omvän-· 
delse gå nämligen så gott som alla av
vanda tillbaka till bruket av sina njut
ningsmedel. Dagny Nordgren har haft 
nästan lika många patienter på sin mot
tagning i Chiehhsien, som det kommit 
till polikliniken här, och alla ha fått 
höra evangelium. OIga Styrelius har 
fortsatt Hugo Linders medicinska verk
samhet, men inga uppgifter finnas Dm 

dess utsträckning. Detta gäller för öv
rigt nästan hela verksamheten utanför 
det besatta området, varför det är 
omöjligt att ange några exakta siffror. 

FörsamHngslivet. Det andliga livet i 
församlingarna har fått välbehövliga 
impulser i de bibelkurser, som av kine
siska ledare och missionärer hållits året 
runt med längre eller kortare perioder 

på olika platser i distrikten. Trots stun
dom i omedelbart grannskap pågående 
strider har ingen under dessa samman
komster skadats till Ii v eller lem. I 
detta arbete gavs i Shensi under våren 
och sommaren värdefullt bistånd av 
f. d. föreståndaren för Bibelinstitutet i 
Hungtung, Graham Anderson, . vilken 
genom såväl sin undervisning som. sin 
personlighet gjDrde djupa int~yck .~. de 
olika församlingar, där han fIck tJana. 
Den ökade bibelkunskapen är av oskatt
bart värde både såsom näring för det 
andliga livet och såsom skydd mot de 
måno-a förförelser, som alltid äro. fär

o . . o ..

diga att leda den okunnIge 1n pa avva
gar. Tendenser till splittring ha fram
trätt på ett par ställen, dels på gr~nd 
aven överspänd ledares syner och drom
mar, vilka blivit till norm för tro och 
leverne för hans anhängare, så att Bi
beln skjutits åt sidan, dels genom en 
ytterlighetsriktning beträffande för
samlingsbildande, enligt vilket ingen
ting, som ej har direkt stöd i Nya Tes
tamentets ordalydelse, är tillåtligt i en 
rätt kristen församling. Vi Ledja och 
hoppas, att dessa båda riktningar, vil
kas uppriktighet man ej har anledning 
att betvivla, efterhand skDla sansa sig 
och återgå till gemenskap med de för
samlingar, från vilka de avsöndrat sig. 
A andra sidan saknas ingalunda ljum
het. världslikställighet och syndafall 
ino~ de församlingar, som samarbeta 
med missiDnen, och i kampen mot sådant 
ha ingått längre eller kortare samman
komster för bön, predikan och förma
ning såväl som enskild själavård. I 
detta arbete äro de infödda medarbetar
na oumbärliga. 

De s. k. stormötena ha överhuvudta
get samlat lika många ' deltagare S0111 

förr, men på grund av förhållandena 
eller för minskande av risk ha de i 
,issa fall uppdelats på olika platser. 
Fastän härigenom en viss förlust gjorts 
beträffande sammanhållningen, har på 
samma gång den vinsten gjorts, att 
många, särskilt kvinnor, SDm annars ej 
kunnat vara med på mötet, nu fått till
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fälle till det. Givandet vid dessa möten 
såväl som till de söndagliga offren och 
särskilda insamlingar för de fattiga el
ler andra ändamål har visat en gläd
jande stegring, även om man måste 
~ninnas det nedsatta penningvärdet. 
Särskilda ledaremöten av olika art, för 
planerande av verksamheten, för per
sonlig uppbyggelse eller för bibelstu
dium, ha varit fruktbärande, och senast 
i Hoyang lett till en allvarlig väckelse 
inom församlingen med åtföljande änd
ring av planer och xnetoder, för vilket 
vi tacka Gud. Sådant ökar församlin
gens självverksamhet och stärker dess 
bärkraft utan att åstadkomma någon 
söndring eller sp~inning mellan missio
nens och den infödda församlingens spe
ciella insatser i den gemensamma verk
samheten. 

Utom det direkta givandet till evan
geliskt arbete, skolverksamhet och dy
likt se vi även i olika syföreningar, 
»Daggryningar» och andra samman
slutningar för att stödja den kristna 
verksamheten en utveckling i riktning 
mot ansvarsmedvetet självunderhåll. 
Att en del på detta sätt insamlade me
del sänts till Bibelsällskap och missi
onsverksamhet i andra länder är ett 
glädjande tecken till vidgad samhörig
hetskänsla och offervilja utöver de egna 
intressena. Det direkta missionsarbete, 
som församlingarna i Hancheng och 
Hoyang för många år sedan upptog i 
bergstrakterna norrut, har lett till för
samlingsbildning i omedelbar anslut
ning till »moderförsamlingen», varför 
denna verksamhet numera snarare har 
karaktären av »inre mission» än yttre 
sådan. 

I Tali firades femtio-årsminnet av 
församlingens grundläggning med efter 
förhållandena stor anslutning. Det var 
ett spontant uttryck av tacksamhet för 
vad Gud gjort under dessa årtionden 
och för Missionens arbete i Herrens 
tjänst. Att mötet måste hållas ute på 
landsbygden gjorde det på en gång me
ra självst~indigt, än om det hållits på 
missionsstationen. och fördjupade käns

lan av inre samhörighet med den lika
ledes »landsflyktiga» missionen. 

Skolarbetet. I stort sett har missio
nens och församlingarnas skoIverksam
het pågått tämligen normalt, fastän en 
del skolor måst flyttas ut på landet el
ler, såsom i Sinan, barnen vissa tider 
fått gå ut till en by under dagen och 
hem igen på kvällen. Fastän lärarna 
nöjt sig med en minimal lön, har det 
beträffande goss-skolorna blivit an
strängande för församlingarna att kom
ma ut med de höjda summorna för 
driftskostnaderna. :Nlissionens bidrag 
till vissa skolor ha utgått ofö'fändrade, 
men de ha genom penningvärdets sjun
kande förvandlats från ungefär hälften 
till en tiondedel eller mindre av respek
tive skolors budget . Då är häri ej in
beräknat kostnaden för skolhushållet. 
vilken delas lika mellan de inneboende 
eleverna.. l · flick- och kvinnoskolorna 
har driftskostnaden såsom förut be
stritts av medel från våra trogna un
derstödjare Daggryningen och i 
L. 	NI. F. 

I allmänhet synes en mycket god an
da ha rått i såväl goss- som flicksko
lorna, och eleverna ha varit medvetna 
om det andliga värdet av skolans pro
gram. Ju större svårigheterna ha varit, 
såsom t. ex. i Tali, där ä ven lärarinne
utbildningen måst förläggas till trånga 
och otillfredsställande lokaler på landet, 
desto närmare ha lärare och elever dra
gits till varandra, och desto mera djup
gående har den kristliga fostran och ka
raktärsdaningen blivit. För att ge ytter
ligare eftertryck åt kristendomsunder
visningen och föra den till personlig till 
lämpning ha i vissa fall, såsom i 
Sinan, särskilda tilläggskurser hållits 
mellan . terminerna. Söndagsskolor för 
Låde barn och "uxna äro allmänna på 
stationerna, men ha på grund av bris
tande lämpliga krafter ej kunnat infö
ras p;'t många av utstationerna. Ferie
skolor ha också anordnats på ett antal 
pIa tser, närmast avsedda för smärre 
barn ur grannskapet, vilka härigenom 
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gIVIts både kristendoms- och allmän
kunskap mellan lekstunderna. 

De inhemska skolmyndigheternas 
krav på inregistrering med åtföljande 
förhinder för kristendomsundervisning 
samt vördnadsbetygelser för republikens 
grundare ha lett till skolarbetets ned
läggande i Pucheng. Svårigheten att er
hålla böcker och annat skolmateria1 har 
också gjort arbetet tyngre, men vi tac
ka Gud, att vi dock ägt möjligheten att 
ge ett stort antal av de kristnas barn 
och även många ur icke kristna hem 
en kristlig fostran och ett visst mått 
av kunskap om frälsningens väg. En 
del fristående församlingsskolor och 
enskilda byskolor med kristligt pro
gram ha -varit i gång och även i sin 
mån bidragit till vinnandet av samma 
mål. Barnhemmet i Sinan hör ju på 
visst sätt till vår skolverksamhet. Att 
dess omkring tvåhundra innevånare be
varats undan luftkriget och fått sina 
mest trängande timliga behov fyllda 
är ett stort under. I samband med flera 
s-kolor har det anordnats kindergarten 
för de små. Detta har uppskattats myc
ket, isynnerhet sedan föräldrarna fått 
se, vilken förändring den där givna 
fostran åstadkommit hos barnen. Kvin
noskolorna ha måst inskränkas bl. a. av 
brist på lärarekrafter, men de äro fort
farande en viktig gren av den försam
lingsvårdande verksamheten. Där, så
som i Yuncheng och Tali, undervis
ningen sträcker sig till utbildande av 
bibelkvinnor, utövar den ett väsentligt 
inflytande på hela missionsarbetet. U n
dervisningen i fonetisk skrift har un
der året bedrivits på må~lga stationer 
och i samband med byarbetet samt har 
betydligt höjt läskunnigheten bland de 
troende kvinnorna. 

Då våra egna organ för utbildande 
av medarbetare helt eller delvis varit 
ur funktion, ha åtskilliga lovande unga 
sänts- till andra missioners anstalter, i 
hopp att de, när bättre tider komma, 
skola vara rustade för de nya tillfäl
len, som vi hoppas då skola givas oss. 
Vare sig det blir missionen eller för-
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samlingen, som kommer att anställa 
dem, eller om de komma att tjäna såsom 
fri villiga arbetare, är det av stor vikt 
att få så många som möjligt beredda 
för uppgifterna både i andligt och intel
lektuellt hänsee; Ide. 

NIedhjälparekåren har något sjunkit 
i antal. Sorgligt nog har nämligen en 
del av medarbetarna av ekonomiska skäl 
nödgats övergå till annan sysselsätt
ning, ofta i statens eller hjälpverksam
hetens tjänst. Det stora flertalet har 
dock med stor självuppoffring stått kvar 
i sitt arbete. Ansvaret för lokal verk
samhet har också i allt högre grad över
förts till de infödda ledarna, anställda 
och frivilliga, fastän under året inga 
större framsteg gjorts i fråga om val 
av infödda pastorer. Ä ven församlings
organisationens större enheter ha i ej 
oväsentlig grad sammanhållits av pas
torer och äldste tillsammans med de 
valda ombuden. En särart av medarbe
tare har uppstått, i det att vissa arbe
tare, vilka förut mottagit underhåll 
från missionen eller församlingen, av
sagt sig detta och utförå »frivilligt ar
bete». De samarbeta dock i fullt sam
förstånd med organisationen och mot
taga fri villiga bidrag till sitt underhåll. 
På visst sätt är detta ett närmande till 
missionens ideal beträffande underhål
let, men gör det omöj 1igt att räkna med 
deras ansvar för bestämda uppgifter 
inom vissa arbetsområden. Däremot 
kunde de genom bibelkurser och möten 
göra en mycket värdefull insats i en 
planerad verksamhet, som sträcker sig 
över större delar av fältet. Synoden 
som sådan har naturligtvis ej varit i 
stånd att fungera, men det är beteck
nande, att detta förhållande känts så
som en förlust, och att samhörigheten 
mellan församlingarna inom och utom 
det besatta området fortfarande anses 
självskriven. 

Vårt ständiga böneämne, utom en 
snar och rättvis fred med återställd fri
het och tillfälle för kristlig verksamhet 
av alla slag, är att det uppvaknande 
medvetandet om djupare andliga behov 
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inom församlingen ·måtte leda till en 
genomgripande väckelse, samt att bris
ten på kunskap i Guds ord, särdeles i 
mera avsides belägna trakter, måtte i 
allt högre grad fyllas. Blott så kunna 
de kristna i sanning befästas i tron och 
beredas att stå orubbliga i de påfrest
ningar, som torde ligga framför. 

GiYC Gud så också åt oss all. nödig 
. visdom och andlig kraft att framgent 
utföra det verk, han anförtrott oss, så 
länge han behagar ge oss tillfälle att 
fortsätta vår t j änaregärning! 

Yuncheng Sha, mars 1941. 
Carl F. Blom. 

VERKSAMHETEN I HEM

LANDET. 


Kommitten för Kommittens vice ord
Sv. Missionen förande allt sedan mis

sionsföreståndare Eriki Kina. 
Folkes död, missionär 

August Berg har efter en väl brukad 
arbetsdag' i HerreDs tjänst hemkallats. 
Missionens kassaförvaltare kapten Os
car von Malmborg är nu även dess vice 
ordförande. En plats som suppleant i 
Kommitten är för närvarande vakant. 

Kommittens funktionärer äro: Fil. 
dr. Karl Fries, ordförande samt kapten 
Oscar von Malmborg, vice ordförande 
och kassaförvaltare. 

Kommittens arbetsutskott består av 
följande ordinarie ledamöter: Doktor 
Karl Fries, kapten Oscar von Malm
borg, fröken Lisa Blom, musikdirektör 
Harald Gillgren och missionsförestån
dare 11artin Linden samt tandläkare Jo
sef YOll }'/Ialmborg som suppleant. 

Som Kommittens sekreterare har 
tjänstgjort hemmavarande missionären 
::VIartin Bergling. 

Fullständig uppgift på Kommittens 
ledamöter återfinnes i »Förteckning på 
kommitterade, missionärer och ombud», 
införd längre fram i detta nummer av 
vår tidning. 

11issionssekreteraren i Sällskapet för 
Evangeiii Utbredande i Ryssland, Ty

~_...... 
J".. . .';';. . . 

-=-.... . 

i .... . . 
J 

" 
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Miss;onå'r August Berg, 
som avled den 17 dec. 

cho G. E. Dahl in, som under en följd 
av år tjänat som Missionens reVIsor, 
har nyligen fått flytta till högre tjänst. 
Vi tacka Herren för denne väns varma 
kärlek och ljusa minne. 

S. M. K:s Kvinnokommitten har t i ll 
Kvinno- välsignelse för Missionens 
kommitte. arbete under året regel

bundet samlats för över
läggningar och bön. Ingen förändring 
i denna Kommi ttes sammansättning har 
skett under året. 

Kommit- Från dessa ha vid årsbe
teerna rättelsens skri vande ingen 
i U. S. A. rapport inkommit. Dock 

har under året genom de
ras försorg medel insänts för Låde mis
sionärs- och evangelistunderhåll. 

Missionärs- Förutom fru Marie Lin
kåren. ders i Kina timade från

fälle har missionärskå
ren i hemlandet under året gjort två 
stora kännbara förluster, då dels en 
Herrens trogna. åldriga tjänarinna fru 
Anna Hahne i Karlskrona den 8 sep

.tember och dels den i vida kretsar av
hållne och uppskattade missionären Au
gust Berg den 17 decem ber i Stock
holm fått hembud. r..1ission~ir Berg var 
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Fru Anna Hahne, 
som avled den 8 sept. 

under många år 11issionens ledare på 
fältet. Frid över de hemgångnas ljusa 
minne! 

11issionärskandidaterna Eugen Alm 
och Margit Andersson ha återtagit sin 
ansökan 0111 att få utgå såsom missio
närer inom Svenska 1;f issionen i Kina. 

Under året ha inga missionärer åter
kommit från fältet och heller inga rest 
dit ut. Upprepade försök att planera 
resor ha strandat på den världspolitiska 
situationen. När detta skrives ha dock 
biljetter beställts för tre missionärers 
resor till Kina via U. S. A. för sensom
maren I94I. "ivIå Herren själv i nåd öpp
na vägen! 

Av S. NI. K:s missionärskandidater 
ha tre tillbringat vintern vid Den Nor
ske Indremisjons Bibelskole i Oslo. 
Kallelsen kommer a!1tjämt till de unga . 
En ansökan från fröken Gerty Kallgren, 
Karlskrona beviljades vid Kommittens 
höstsammanträde, och tre ha Lrtlder vå
ren inlämnat ansökan. De sistnämndas 
ansökningshandlingar äro f. n. under 
behandling. 

Följande missionärer stå tills vidare 
ej i aktiv tjänst: Carola och Morris 
Bergling, emedan de under nuvarande 
förhållanden ej se vägen öppen ti!1 Ki
na. :NIorris Bergling har därför jakande 
besvarat. kallelsen till rektorsbefattning-
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en vid E\'. Fosterlandsstiftelsens Mis
sionsinstitut å Johannelund. - Natha
nael Engbäck, som på grund av hälso
skäl ej kan återvända till Kina, har er
hållit tillstånd att inträda i hemkyr
kans tjänst. 

Kinagäst. All tsedan den 7 februari 
1940 har kinesiske pas

torn Petrus Hsi från Hsuchang, Honan, 
varit :Missionens gäst i hemlandet. På' 
grund a v rådande världskris ha hans 
planerade besök i Norge, Danmark och 
U. S. A. samt hemresa till Kina omöj
liggjorts. Dock finns det hopp om att 
han under året skall kunna återvända 
till Kina. Under Sverigevistelsen har 
h;:l.n i skilda delar av landet deltagit i 
en mångfald sammankomster. Under 
vintermånaderna har Svenska Mis
sionsförbundet välvilligt i över 6 må
luder tagit sig an honom och låtit ho
nom till uppmuntran för missionsintres
set resa inom deras församlingar. 

l\1issions- A v :Missionen anordnade 
resor och »Bibel- och Ungdomsvec

kor» hö!1os sommarenmöten. 
1940 dels på Holsbybrunn 

i Småland den 2I-27 juni och dels på 
NIauritzberg i östergötland den 23-29 

juli. Båda voro fulltaligt besökta och 
mycket uppskattade. Den skara unga 
missionsvänner, som där mött upp, bå
dar gott för framtiden. Må Gud själv i 
vars och ens hjärta stärka kärleken till 
Hans verk! 

Reseverksamheten. har under det 
gångna året varit synnerligen livlig. 
Sex av de i hemarbetet anställda samt 
sju hemmavarande missionärer ha på 
missionsvännernas kallelser besökt en 
mångfald större och mindre platser in
om alla delar av vårt långa land. Må 
Gud välsigna alla de vänner, som där
vid så kärleksfullt tagit emot Herrens 
ringa vi ttnen samt på bästa sätt sökt 
planera för deras besök. »Vadhelst I 
haven gjort mot en av dessa mina min
sta bröder, det haven I gjort mot mig». 

Av :Missionen anordnade samman
komster ha varit väl besökta. Särskilt 



10 maj 1941 SINIMS 

syföreningarnas och »länkarnas» för
säljningar, Trettondagens möte, mötet 
den 14 mars samt »Kinalänkarnas» 
möten varannan torsdag under vin ter
månaderna. Under samma månader ha 
två bönemöten hållits var vecka. 

Dessvärre ha dessa sistnämnda i 
Stockholm varit fåtaligt besökta. Må 
Gud bland oss upPv~lcka mer av nåds 
och böns ande! 

Missions- Personalen å Missions
expeditionen. expeditionen har varit 

densamma som under 
föregående år. Arbetet 

därstädes har präglats av glad frimo
dighet samt innerlig gemenskap i bön 
och arbete. 

Publikationer. »Nlissionstidningen Si
nims Land» samt ka

lendern »Hans Stjärna i Östern» ha ut
givits enligt tidigare uppgjord plan och 
i lika stora upplagor som förut. Lika
så har spritts en ny upplaga av »Ämnen 
för hön med tacksägelse». Ödmjukt bed
ja och hoppas vi, att dessa måtte ha fyllt 
en uppgift i Missionens tjänst. 

Missionens "M issionärsparet August 
hem å Duvbo. och Augusta Berg, som 

under I I år med kär
lek och intresse burit 

ansvaret för "Missionens hem å Duvbo, 
fingo den I oktober 1940 på egen be
gäran lägga detta uppdrag på yngre 
skuldror. Skolkökslärarinnan fröken 
Lisa Lundberg f;ån Kristianstad tog 
emot uppgiften som kallelse från Gud 
och gick väl skickad och villigt in i 
densamma. På hemmet bo förutom öv
riga inackorderingar fem av Missionens 
äldre missionärer. I detta sammanhang 
vilja vi till alla dem, som med pen
ningar eller naturagåvor bidragit till 
hemmens behov, säga ett varmt tack. 
Gud signe denna kärlekstjänst! 

Missionens »Skulder inga» har det 
ekonomi. år från år stått i räken

skaperna. Det är ett Guds 
stora under. Han har 

oavlåtligen manat på sina skaffare, som 
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därvid villigt gått Hans ärenden. Där
för räknar missionärskåren det som en 
salig förmån att få vara »nådehjon» i 
Herrens vård. Han glömmer ej de sina. 
Och lyckliga de, som höra Hans röst 
och gå Hans ärenden genom att vid 
trossen fylla behoven för Herrens verk! 
Hitintills har Herren hjälpt oss. Han 
skall förvisso allt framgent hjälpa! 

S. M. K:s Följande ombud hava un
ombud. der året avlidit: Fröken 

Ellen Billing, Flisby, frö
ken Harriet Brusewitz, 

Hova, missionssekr . Tycho Dahlin, Äp
pelviken, fröken Nora Gahnström, E
telhem, Gottland, grosshandl. A. Hem
berg, Axvall, lantbrukare J. Johans
son, Gisselås, kommunalordf. Lars 
Larsson, Norderön, pastor Fritz Peter
son, Stockholm, och grosshandl. B. 
Windahl, Figeholm. 

Till nya ombud för Missionen ha kal
lats: Herr Knut Boberg, Skelleftehamn, 
grosshandl. Carl Borgö, Nockeby, as
sistent Gerhard Bölling, Ängby, diako
nissan Olga Edlund, Kalmar, rektor B. 
NI. Hellerstedt, Ljungskile, järnvägs
tjänstemannen Gottfrid Jansson, Rå
sunda, kommunalordf. Erik Larsson, 
Norderön, fröken Anna Malmerfeldt, 
Flisby, kontorschef Albin Norrbring, 
Kävlinge, doktorinnan Martha Ny
ström, Säffle, fru Frida Stenberg, 
Hjoggböle och kyrkoherde Victor 
Strömgren, Piteå. 

Herren vare lov för den tjänst de 
hemgångna fått nåd att utföra. Give 
Han oss alla, som nu stå i arbetet vid 
trossen eller fronten nåd ·att frimodigt 
gå Hans ärenden så länge tillfälle gi
ves! Han själv leder oss an. Vi få följa 
efter. Och när det på allvar mörknar 
här nere, må vi resa oss upp och upp
lyfta våra huvuden, ty då nalkas vår 
förlossning. 

Må vi så ha tjänat Herren att i evig
heten vi få möta många själar, och sär
skilt då kineser, som genom vår lydiga 
tjänst funnit vägen till det eviga livet! 

Stockholm i april 1941. 
Martin Bergling. 
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REDOGÖRELSE 

för Svenska Missionens i Kina ekonomiska förvaltning under år 1940. 

Inkomster och utgifter under året Skulder. 
Inga.

samt den ekonomiska ställningen vid 

årets början och slut framgår av föl Behållning den 31 december 1940. 

jande sammandrag av räkenskaperna. 
 Kontant .................... . 828: 44 

Innest. medel å bankräkningar 30.59U: 63 
Donerade medel, för vilka gi-

Inkomster. varna uppställt särskilda vill 
Kontant och i bankräkningar kor: 

vid årets början ............ 38.479: 16 Gåva av A. Koskull 2.'0'0'0: 
Gåvomedel ................... 18'0.346: 86 av G. & A. 

Från tidningen och bokförlaget 7.823: 97 Svensson 2.'0'00: 
Räntor ....................... 6.136: 46 Margit Erikssons 

Kursvinst ...................._.__2_6_:'0_4 minne, ......... . 1.'00'0: -


Thilda Sandbergs
Kronor 232.812: 49 testamente ..... . 13.188: 75 

För pensionering .. 119.716: 46 137.905 : 21 

Utgifter. 
Inventarier å expeditionen i

Missionsarbetet i Kina, missio- Stockholm ................ . 1: närers och hemarbetares un- Inventarier å hemmet i Duvbo. 1:derhåll, utbildning av mis Fastigheter i Duvbo ......... . 48.'000: sionskandidater, resor till och Fastigheter i Kina .......... . 1: från Kina, resor i hemlandet 176.7'04: 93 Andelar i Svenska Skolan i Ki-
Omkostnader för hemarbetet, na u. p . a. ...... 31.80'0:

hyror, skatter, annonser, tele ---- 
gram, telefon, porton m. m.. 11.987: '02 Kronor. 217.327 : 28 

Omkostn. för missionshemmet . 3.14'0: 58 
Tidning och böcker .......... . 7.867: '07 
Enligt kommittens beslut den Skulder. 

3'0/5 1921, 23/5 1936, 2/9 och Inga.
14/1'0 1938 ................. 1.111: 65 


Överfört till kontot för pensio- Till tacksam hågkomst må omnämnas, att 
nering .....................___5_8_2_:_1_7 årets gåvobelopp ingå influtna testaments

2'01.393: 42 medel med kr. 2'0.392: '09 efter följande av
lidna missionsvänner :Överskott: 


Kontant ............ 828: 44 

Fröken Maria Lovisa Ek, Jönköi bankräkningar .... 3'0.59'0: 63 31.419: '07 

ping ........................ . 814: 62 
Kronor 232.812: 49 Fröken Karin Nilsson, Ystad ... . 5.476: 21 

Fröken Hilda Palmgren, Sthlm . 5.391: 26 Behållning den 1 jan. 1940. 
Fru Elsa Tottie, Linköping ..... . 8.51'0: 

Kontant och i bankräkningar Fröken Gerda Ekelund, VetIanda 20'0:
enligt ovanstående ......... . 38.479: 16 

Donerade medel, för vilka gi
varna uppställt särskilda vill- Pa förekommen anledning erinras om att i 
kor ....................... . 137.349: '08 testamente till förmån för S. M. K. nam


Inventarier ........... __ . ____ . 2:  net Svenska Afission-en i Kina fullständigt
Fastigheter i Duvbo ......... . 48.'000: bör utskrivas.Fastigheter i Kina ........... . 1:
Andelar i Svenska Skolan i Ki-

Stockholm den 3 april 1941.na u. p. a. ...... 31.8'0'0: - _____ 

Kronor 223.831: 24 Oscar von Afallllbo1g. 
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~ REVISIONSBERATTELSE. 

Vid Svenska Nlissionens i Kina års
möte J 940 anförtroddes å t underteck
nade uppdraget att vara revisorer för 
verksamhetsåret 1940, och få vi härmed 
efter verkställd granskning avgiva föl
jande herättelse. 

Den av Kommitten upprättade tablån ; 
som åtföljer dess årsberättelse, hava vi 
granskat och funnit vara i full över

. ensstämmelse med de som vanligt med 
utmärkt ordning och reda förda räken
skaperna. 

Siffergranskningen har icke givit an
ledning till någon erinran enligt skrift 
ligt intyg från Herr N. Johannesson, 
som utfört densamma. 

Kommittens och Arbetsutskottets 
protokoll hava genomlästs och allt be
funni ts vara .gott och väl. 

\ Ticl in\renteril1g av missionens i 
bankvalv förvarade värdehandlingar 
hava vi konstaterat allt befinna sig i 
vederbörlig ordning. 

Nlissionshemmet i Duvbo har besökts 
och underkastats den årligen återkom
mande avsyningen. Några större repa
rationskostnader synas ej nu behöva 
ifrågakomma, utan kunna de begränsas 
till påb~ittringar för det nödiga under
hållet. 

I 	 Duvbo saknades någon, vår oför
gätlige vän August Berg, som jämte sin 
maka Augusta Berg under förra året 
lämnåde föreståncIareskapet i hemmet. 
Han skulle nu med henne få åtnjuta väl
förtjänt vila där. Hans önskan gick i 
uppfyllelse, men i ett oförgängligt hem, 
som upplyses av Guds härlighet. Där 
återstår en högre revision - re videre 
- återseende. 

Den granskning vi företagit ger icke 
någon anledning till anmärkning, var
för vi föreslå, att Kommitten och dess 
funktionärer med stor tacksamhet be
viljas ansvarsfrihet för 1940 års för
valtning. 

Stockholm den 17 april 1941. 

E. Alfred Jansson. P. E. Werner. 
S. Schubert. 

Förteckning på kommitterade, 
missionärer, hemarbetare och ombud~ 

Kommitten för Sv. Missionen i Kina~ 

a) ordinarie ledamöter: 

Karl Fries, fil. d: r, ordförande, Storängen 
(r. 189'7, o. 1908, r. 1921, o. 1925). 

O. 	 von Malmborg, kapten, v. ordf., kassa 
förvaltare, Stockholm, (o. 1919, uttr. 192'7,. 
s . 1929, o. 1936) . 

1vlartin Linden, missionsföreståndare, S. M . 
K:s exp., Drottninggatan 55, Stockho llTh 
(o. 1940). 

G. Arbman, kyrkoherde, Järpen (o. 1922) . 
Lisa Blom, fröken, Stockholm (s. 1935, o .. 

1936). 
Harald Gillgren, musikdirektör, Ulvsunda (r.. 

1922, s. 1926, o. 193'7). 
Sven Johnson, grosshandlare, Orebro (o. 

1921). 

Elsa Lundblad, fröken, Umeå (o. 1940).

J. 	 von Malmborg, tandläkare, Stockholm (r.. 

1922, o. 192'7) . 
K. Nilenius, apotekare, Göteborg (o. 1921) . 
J Th. Sandberg, komminister, Tranås (s , 

1936, o. 1941). 
Gust. 	 Törnqvist, disponent, Norrköping (0 _ 

1924). 

b) sHppleanter: 

Thure A. J . Carlsson, folkskollärare, Jönkö-· 
ping (s. 1936) . 

Gösta Harlin domkyrkoorganist, Luleå ( s ~ 
1939). 

Johan .Hoff, komminister, Stockholm ( ' .. 
1937). 

Ella Josephson, fröken, VetIanda (s. 1937) . 
V. Wisborg, ingeniör, Malmö (s. 192'7). 

]1,1[i ssionssekreterare: 

Martin Bergling. 

S. M. K:s kvinnokommitte. 

Maria Berg, doktorinna (1902). 

Bell Fries, fru (1908). 

Inez Böfling, fru (1910). 

Louisa Tottie, överstinna (1921) . 

Karin Wennerström, fru (1922). 

]udit Högman, fru (1928). 

Emma Kruse, fröken (1928). 

Augusta Berg; fru (1933). 

Lisa Blom, fröken (1933). 

J ::Ine Guinness, doktorinna (1936). 

Elsa Tottie, fru (936). 


Årtalen angiva årtal för inval i kommitten_ 
-:;'c::kp.'=!1 o . = ordinarie; r. = rådgivande' 
s. 	 ="- S 'J~·.pleant. ,. 
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S. M. K:s Californiakommitte. 

O. Pearson, mr, kassör. 
Ole Alen, mr, sekr. 
John Loven, mr. 
K. G. Lindkvist, mr. 
Carl Fahlen, mr. 
E. H. Lindquist, rev. 

S. M. K:s Minnesotakommitte. 

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

Albert M. Johansson, pastor, sekr. 

Samuel M. Miller, pastor. 

Erik Dahlhielm, redaktör. 

Josef G. vVilliams, mr. 


S. M. K:s missionärer 

samt året för deras första ankomst till Kina . 

a) Ej i akti'v tjänst . 

Mimmi Folke (f. Beskow). 

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

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

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

Augusta Berg (f. Hulander) ........ 1890 

Dagny Bergling (f. Aas) ............ 1893 

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

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

Richard Anderson o. o.... o o o . . . . . . .. 1905 

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

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

Maria Hultkrantz ......... o . . . . . . . . 1907 

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

Elsa Engbäck (f. Engström) ........ 1921 

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

Carola Bergling (f. Rudvall) ... o . . .. 1922 


b) I aktiv tjänst. 

Frida Prvtz o o ......... o o . . . . . . . . .. 1890 

Carl Fr. -Blom ............... o . . . .. 1892 

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

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

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

Gerda Carlen (f. Wetterstrand) ..... 1904 

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

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

Ida Ringberg (f. Andersson) ........ 19D3 

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

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

Ingeborg Ackzell .... o.. o . . . . . . . . . .. 1912 

Estrid Sjöström .. o . . . . . . . . . . . . . . . . . 1915 

Carl Johan Bergquist o........... . o 1916 

Elsie Bergquist (f. Rudvall) ........ 1928 

Elna LenelI .. o ••• o • • • • • • • • • • • • • • • •• 1919 

Hanna vVang ............. . ........ 1921 

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


* Vistas f. n. i hemlandet. 

Ingrid Aspberg (f. Israelsson) ..... . 1929 

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

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

*Wilhelm Bergling .... o . o . o ...... . 1929 

*Margaret Bergling (f. Linder) .... . 1931 

Ebba Viden . o .. ~........... o o .... o . 1930 

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

*Thyra Lindgren ................. o . 1931 

*Gerda Gustavsson ....' . ........... . 1932 

Ake Haglu.nd , ............. o... o o .. . 1932 

Frances Haglu'nd (f. BartIett) ..... . 1934 

*Erik Malm .......... o........ · · ··· 1932 

*Ingrid Malm (f. Berg) ........... . 1932 

*Carl-Gustaf Nordberg ............ ~ 1932 

Arvid Hjärtberg .............. . ... . 1933 

**Astrid Löfgren ............. o o .. . 1933 

**Selfrid Eriksson . o . o .. o o o . o o. o o o o 1934 

**Hanna Eriksson (f. Lundberg) . o . o 1933 

Dagny Nordgren .. o . o . o . o o ........ o 1935 

Gösta Goes . o o o. o..... o o .. o o o . o o. o. 1935 

Arne Bendtz o. o . o . o o o o .... o . o o . o o o o 1936 

Ella Dahle o o o .. o o . o. o.. o o o . ... o. o o . 1936 

Astrid Håkansson o o ... o o ...... o . o .. 1936 

Runa Hägg o. o. o o o o ...... o. o.. o' o o o 1939 


I hemarbetet anställda : 

Martin Linden, missionsföreståndare . 1916 

Anna Linden (f. Ahlgren) o..... o o . o 

Martin Bergling, missionssekreterare . 1925 

Birgit Bergling (f. Brandin-Olsson). 1931 

Gustaf Adolf Osterberg, reseombud. 

Lisa Blom,. fröken, kassör. 

Hildur Blom, fröken, korrespondent. 

Svea Pettersson, fru, bitr. kassör. 

Vera Ekborg, fru, expeditionsbiträde. 

Lisa Lundberg, fröken, husmoder på 


ffi issionshemmet. 


S. M. K:s ombud. 

a) Manliga ombud. 

Almgren, Knut, kyrkoherde, Bålsta. 
Andersson, Anders, lantbrukare, Gisselås. 
Andersson, Elis, lantbrukare, Fröberga gård, 

Norrköping. 
Anaersson, Fred., lantbrukare, Bergabo, Ma

riestad. 
Andersson G., lantbrukare, Svamperyd, 

Flisbyo 
Andersson, Gust., lantbrukare, Hagshult, 

Klevshult. 
Andersson, Nils, herr, H åkansta, Brunflo. 
Andersson, Ruben, folkskollärare, Tranås. 
Aren, Emanuel, överlärare, Norrköping. 
Arvedson, Helge, kontr.-prost, Nora. 
Arvidsson, Sigfrid, mekaniker, Höganäs 

(övre). 
Aspan, Otto, kyrkoherde, Sturefors. 
Beinhoff, Eo O., kyrkoherde, Kungsängen. 
Berggren, Karl, kyrkoherde, Torsås. 

** Väntas till hemlandet under SOmmaren. Biörklund, Carl A., kyrkoherde, Nerkes Bo. 

http:Haglu.nd
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Bjursten, K. E .. riksbankskassör, Göteborg. 
Blom, F. G., läroverksadjunkt, ,,västbroga, 

Alvsjö. 
Ruberg, Knut, herr, Skelleftehamn. 
Bolin, Rud., landstingsman, Alfva, Hemse. 
Bohman, E. G., kontr. prost, Hammerdal. 
.Borgö, Carl, grosshandl., Nockeby. 
Bredin, J. A., kyrkoherde, Byarum. 
Brodin, E., fabrikör, Maclängsholm. 
Byström, E., kyrkoherde, Råneå. 
Dölling, Gerhard, assistent, Angby. 
Carlbom, A. E., kyrkoherde, Backe. 

'Carling, O., prost, Borgholm. 

Carlsson, E., grosshandl., F jugesta. 

Carlsson, Henrik. kyrkoherde, Burträsk. 

Ca rIsson, S. A ., herr VetIanda. 

Classon, Gunnar, predikant, Holsbybrunn. 

Dahlström, O., predikant, Malmbäck. 

Danielsson, And., köpman, Karlstad. 

Dillner, J" trädgårdsmästare, Bureå. 

Engstrand, ]. F., herr Edane. 

Eriksson, C. Th., fabrikör, Berga Stenhug

geri, Hällabrottet. 
Eriksson, E ., mjölnare, Ulungsfors, Edsbyn. 
Fagerström, J. 'N., herr, Kramfors. 
J;eldt, Oscar. red., Vittsjö . 
Flodin, Hj., handl., Motala. . 
Forsell, Ruben, herr, Lövriset. 
Forsgren, Fred, disponent, Sundsvall. 
Forshell, J. Plym-, kyrkoherde, Jönköping. 
Forsman, O., häradsdomare, Forshem. 
Friden, Joh., herr, Ulricehamn. 
Goes, Olle. slöjdlärare, Göteborg. 
Granath, Nath. folkskollärare, Traneberg. 
Granberg, Carl. rådman, Skellefteå. 
Gunnardo, K. A., stationsJöreståndare, Asaka. 
\Gustafsson, Bror, handlande, Ersnäs. 
Gustafsson, K., lantbrukare, Sunneränga, 

Flisby. 
Gustafssem, .o., predikant, Espebråna, Eke-

nässjön. 
Hahne, Olof, komminister, Karlskrona. 
Hall. G., hemmansägare, Rök. 
Hallencreutz, Percy, komminister, Västede. 
Hannerz, Rune, tandläkare, Sigiuna. 
Hansson, A., kamrer. Rolsbybrunn. 
Hansson, O., kGlntraktsprost, Sollentuna, 

Norrviken. 
Hellerstedt, B. 1\'1., rektor, Ljungskile. 
Helgesson, Hjalmar, stationsinspektor, Gun

narstorp. 
Hellgren, Knut E., folkskollärare, Malåträsk. 
Hilberts, Hj., kontraktsprost, Kättilstad. 
HolmIund, Albin, handl., Bastuträsk. 
Horsner, Gösta, rektor, Karlskogel. 
Hult, Rudolf, lärare, Hult. 
Hultberg, N., f. d. folkskollärare, Värnarno. 
Häger, Nils, pr<Dst, Vadstena . 
Hägg, Erik, bankkassör, Edsbyn. 

Högqvist, Sigurd, kyrkoherde, Asby, Asby


:-;and. 
haksson, H., berr, Fridhem, Algarås. 
Jamson, Alfr"grosshandlare, ÄIsten. 

Jansson, Gottfrid, järnvägstjänsteman, Rå
sunda. 

Johansson, Anton, kyrkvärd, Skärblacka. 
Johansson, A. P., lantbrukare, S. Lindkulla, 

Ramfall. 
Johansson, Arvid, lantbrukare, Jonsund, Jär

låsa. 

Johansson, Erik, lantbrukare, Rosshyttan. 

J ohansson, F., lantbrukare, Tyskagården, 


Kinnemalma. 
Johansson, Josef, köpman, Lugnås. 
J ohansson, J. Georg, folkskollärare, Oviken. 
Johansson, S., handl., Eksjö. 
Johansson, S., grosshandlare, Luleå. 
Johansson, Valfrid, lantbrukare, Husaby. 
J ohansson, Viktor, missionsföreståndare, 

Jönköping. 
Johnson, ]. F., folkskollärare, Hovslätt. 
Jonsson, A., fabrikör, Rosenfors. 
Johnson, G. P., direkt~r, Norrköping. 
Jonsson, ]. A., lantbrukare, Värne, Medalby. 
Jonsson, Per, lantbrukare, Käringstorp, Sten

sjön. 
Jonsson, Per, lantbrukare, Bodåker, Söräng. 
Kalling, H., gymnastik~irektör, Lund. 
Karlsson, Albin, fOlkSk~Ilärare, Göteborg.1 
Karlsson, Aron, kont re tsprost, Grebo. 
Karlsson, David, lantb ukare, Åsen, Ekenäs-

sjön. 
Karlsson, Fredrik, fabrikör, Tibro. 
Karlsson, Gottfr., lantbrukare, Ostantorp, 

Bohult. 
Karlsson, Johan, svarvare, Bodafors. 
Kuller, C. ]., folkskollärare, Anten. 
Kårström, Aug., stationsinspektor, Sprängs

viken. . 
Lagerberg, Bror, folkskollärare, Brånsta, 

Kumla. 
Lagergren, A., kakelugnsmakare, Hemse. 
Larsson, Erik, kommunalordf., Alsta, N or

derön. 
Larsson, Joh., lantbrukare, Hemmungs, Hab

lingbo. 
Larsson, Nils, S., komminister, Hultsfred. 
Larsson, Oscar, lanfhrukare, Änaryd, Bröt

jemark. 
Leckström, VV., sjökapten, Sjötorp. 
Leijonhufvud, K., hovpred., Södertälje. 
Levenstam, Thorsten, kyrkoadjunkt, Alings

ås. . 
Lindberg J oh., komminister, Stockholm. 
L~ndelöw, Josef, folkskollärare, Ämmeberg. 
L1I1der, Josef, lärare, Strandbaden. 
Lindgren, G., kyrkoherde, Norrköping 5. 
Lindholm, ]. P., skräddarmästare, Virserum. 
L~ndkvis.t, Erik, kontraktsprost, Flisby. 
LJungqVIst, c., direktör, Mullsjö. 
Ljungkvist, Otto, järnhanrllare, Skövde. 
Löfgren, Aug.. godsägare, Borås. 
Magnusson, O., lantbrukare, Orrviken. 
Markgren, Albert, kyrkoherde, Umeå. 
Mogensen, F., handlande, Mörby, Stocksund. 
Mårtensson, John, direktör, Gävle. 
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Möllervärn, M. kyrkoherde, Häggenås. 

Nilson, Ax., nämndeman, Gropen. 

Nilssen, Ernst, kantor, Vimmerby. 

Norrbring, Albin, kontorschef, Kävlinge. 

Olofsson, Erik, herr, Dvärsät t. 

Olson, Anders, nämndeman, Norderön. 

Olsson, Carl, frisör, Mariestad. 

Olsson, Erik, sekreterare, Göteborg. 

Olsson, f ilip, lantbruksingenjör, Uppsala. 

Olsson, Ivar, hovrättsnotarie, Lidhult. 

Olsson, Joel, fabrikör, Borås. 

Palm, J., polismästare, Hälsingborg. 

Persson, G., lantbrukare, Götene. 

Persson, I var, lantbrukare, Hagedahl, Önne


stad. 
Persson, Storåkers Erik, lantbrukare, V. 

Björken, Siljansnäs. 
Petersson. J. A. V., folkskollärare, Mönster

ås. 
Pettersson, Edvin, trädgårdsmästare, Ny
sund, Mölnbo. 
Pettersson, Joh., bagarmästare, Ovanmyra. 

Pettersson, J. A., herr, Götene. 

Rede1l, J. E., kamrer, Stockholm. 

Rinman, Knut, kontorschef, Göteborg. 

Rosen, N., disponent, Ystad. 

Ritdvall, K., rektor, Jönköping. 

Rylander, K. G., kyrkoherde, Alsters station. 

Samuelsson, A., lantbrukare, Sandåkra, 


Bä'ckseda. 
Samuelsson, Emil, resesekr., Nye. 
Samzelius, E., banktjänsteman, Kumla. 
Sandelius, ]. S., kyrkoherde, Ljungby. 
SiselI, :M., folkskollärare, Mora. 
Sjöberg, John, kyrkoherde, lvlönsterås. 
Sjöbeck, Frans, smidesmästare, Hedvigsdal. 
Sjöqvist, Karl, folkskollärare, Jönköping. 

Skoglund, Edm., direktör, Stockholm. 

Steen, lvIartin, bokhandlare, Östersund. 

Stenbeck, c., prost, Orebro. 

Stendahl, B., sekreterare, Malmö. 

Stenqvist, J D., fabrikör, Kvidinge. 

Strömgren, Victor, kyrkoherde, Piteå. 

Sundby, Gustaf, kamrer, Finspong. 

Sunden C. V., fabrikör, Lindesberg. 

Swensson, ]., postmästare, Uppsala. 

Svensson, N. B., kantor, Killeberg. 

Svenson, Nils, herr, Laxviken. 

Svensson, Ragnar, folkskollärare, Åstorp. 

Svensson, Robert, kyrkoherde, Arjeplog. 

Svärd, G., mjölnare, HörJe. 

Söderström, J, folkskollärare, Nederby, Vär

namo. 
Terneus, Fridolf, kyrkoherde, Oja, Burgsvik. 
Thörnqvist, S., godsägare, Linköping. 
Tideström, Hj., prost, Uppsala. 
Toorell, C. E., lantbrukare, Ettarp, Hok. 
Unosson, c., förvaltare, Skebobruk. 
Vvahlström, A., köpman, Göteborg. 
\Valler, P. E. L., komminister, Köping. 
\~Tallerstrand, Alfr., folkskoLlärare, Skillinga

ryd. 

Wc:erneman, A., kyrkoherde, Gudhem. 

Westman, A., direktör, Korsnäs. 

Voss, c.-G., sekr., Jönköping. 

Ohrn, Eber, apotekare, Delsbo. 


b) Kvinnliga ombud: 

Ahlströrn, Frideborg, fru, JärvsÖ. 

Andersson, Edit, fru, Kvidinge. 

Andersson Elin, fröken, Vadstena. 

Andersson, Elisabeth, fröken, Vetianda. 

Andersson Hilda, fru, Appleryd 3, Brömse-

bro. 
Andersson, H., fröken Hareryd, Flisby. 
Andersson, Maria, fröken, Alvdalen. 
Anjou, J., fru, Trollebo, Herrljunga. 
Bergh, Naemi, fröken, Tranås. 
Bergh, OIga, lärarinna, fröken, Västerås. 
Björk, Agnes, lärarinna, fröken, Hjoggbö[e._ 
Bogeman, Märta, fröken, Hjo. 
Bogren, Astrild, fröken, Klippan. 
.t5ohlin, Maria, lärarinna, fröken, Hejde. 
Bondesson, Lydia, lärarinna, fröken, Hjär- 

kanstorp, Björköby. . 
Bostedt, Frida, lärarinna, fröken, Sollefteå .. 
Brandin, Jenny, lärarinna, fröken, Smed

slätten. 
Brunskog, Eva, fröken, Mullsjö. 
Burman, Maria. semin<lrieförestånd<lrinna, 

fröken, Skellefteå. 
Burman, TheIma, lärarinna, fröken, Ytter- o 

vik, Skellefteå. 
Bäärnhielm, Aina, fru, Skellefteå. 
Carlsson, Dagmar, sjuksköterska, Stockholm.. 
Carlsson, Ester, fru Sjöagård, Osterkors

berga. 
Carlsson, Minnie, fru, Kristdala. 
Carlsson, Ruth, fru, Ervalla. 
Dahlberg, Maja, lärarinr..a, fröken, Kristdala. _ 
d'Albedyhll, Daga, friherrinna, Nockeby. 
Dalholm, Anna, lärarinna, fröken, Kristdala . . 
Danielsson, Brita, fröken, Yttergärde. Ovi-

ken: 
Didoff, K., fröken, Växjö. 
DunelI, Anna, lärarinna, fröken, Skatt ung- 

byn. 
Edlund, Olga, diakonissa, Kalmar. 

Edstam, Märta, fru, Göteborg. 

Ekberg, Elsa, fru, Mariestad. 

Ekström, Hanna, fru, Stockholm. 

Eriksson, Anna, fru, Laxå. 

Eriksson, Anna, fru, Katrineholm. 

Eriksson, Emma, fröken, Ersnäs. 

Eriksson, Nina, lärarinna, fru, Gummarle 

Flodberg, Bertha, fröken, Duved. 

Forsell, Adelia, fröken, Lobonäs. 

Forssander, Elin fru, Herrljunga. 

Fredberg Ester. fru, Alingsås. 

Gallander, G., fröken, Uppsala. 

Gavelin, Hulda, fru, Stöde. 

Granlund, Agnes, fröken, Skellefteå. 

Gunnardo, Elna, fröken, Norrtälje. 

Gustafsson, Jenny, fröken, V<ldstena. 
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'Gustafsson, Ruth, lärarinna, fröken, Dags
berg. 

'Göransson, Emma, lärarinna, fröken, Brun
flo. 

Habbe, H., lärarinna, fröken, Virserum. 
Hallencreutz, Nilsalie fru, Djursholm. 
Hansson, Sigrid, fröken , Sävar. 
Hedberg, Ida, fröken, SkeJleftehamn. 
Bellman, Anna, sjuksköterska, Grycksbo. 
Hofverberg, Olga, fröken, Ursviken. 
J akobsson, Annie, fru, Boden. 

Johansson, Alida, fru, Storegården; Kinne

malma. 
Johansson, Anna, fröken, Framnäs, Köping. 
Johansson, Annie fröken, Bor. 
Johansson, A ., fröken, Alingsås. 

Johansson, Emy, lärarinna, fröken, Boden. 

Johansson, Sophie, fru, Skärblacka. 

Jonsson, A ., fru, Ärnäs, Osteräng. 

Jonsson, Augusta, fru, Vänfors, Vännäsby. 

Larsson, Kerstin, lärarinna, fru, Åre. 

Liden, Linnea, fröken, Brattåker, Långsjöby. 

Lindberg, E., fru, Malmö. 

Lindberg, Gertrud, lärarinna, fru, Villa 


Fridhem, Lucksta. 

Lindgren, Aino, fröken, Kristianstad. 

Lindqvist, Elin, lärarinna, fröken, Hus

kvarna. 
Ling-Vlennerus, Elin, fröken, Lidköping. 
Luck, Bildur, fröken, Stockholm. 
Lundgren, Maria, lärarinna, fröken, Värna, 

Linköping. 
Lundholm, .rvraria, fru, Kumla. 
Löfqvist, Märta, fru, Visby. 
Magnusson, Rut, fru, Norrtelje. 
1Ialmerfeldt, Anna, fröken, Flisby. 
Marklund, S ., fru, Bastuträsie 
Meukow, Anna, fröken, Wisby. 
Nilsson, Emilia, folkskollärarinna, fröken, 

Fryele. 
Nilsson Hanna, fru, jönköping. 
Nilsson, Lisa, fröken, Sjövik, Edsbyn. 
Nyblad, Selma fröken, Uppsala. 
Nyström, Martha, doktorinna, Säffle. 
Olofsson, Hilda, fru, Öhrvlken. 
Olsson, Elise, lärarinna, fröken, Lonnhyttan 

Karlskoga. ' 
Olsson, Klara, fru, Borgvik, Oviken. 
Pettersson, Anna, fröken, Tidaholm. 
Petterson, Elina, fröken, Lyckeby. 
Pettersson, Emilie, lärarinna, fru, Ljungby. 
Petersson, Fredrika, fröken, Björklinge. 
Pettersson, Hanna, fru, Karlstad . 
Pettersson, Hanna, fröken, Sjömarken. 
Pettersson, Ida, fröken Skillingaryd. 
Reuterswärd, Maria, fröken, Södertälje. 
Runnbäck, Hilma, fröken, Uppsala. 
Sandberg, Olga, fru, Misterhult. 
Sjöström, Lilly, fröken, Obbola. 
Stenberg, Frida, fru, Hjoggböle. 

Stork, Klara, fru, Hok. 

Sundell, ]., fru, Gnesta. 

Svenson, 11., fröken, Visby. 


Svensson, Olga, fru, Sandarne. 

Söderstedt, Thyra, fröken, Sala. 

Tronet, Signe, fru, Nockeby. 

Uhrbom, L, fru, Värnarno. 

Ulff, Louise, fröken, Stockholm. 

Wahlberg, Ellen, sjuksköterska, Stockholm. 

Venner-Tommas, Anna, fru, Häverösund. 

vVennerberg, Elin, lärarinna, fröken, Söder

hamn. 
VVesterström, Emelia, fru, Stockholm. 
Viklund, Barbro, lärarinna, fröken, Ronö

holm, Hargshamn. 
Ohman, Rut, fru, Göteborg. 

Familjenytt. 

At missionärsparet Ake och Frances 
Haglund föddes den 2 april en dotter, 
som fått namnet lnga-Britta. - Vi lyck
önska på det varmaste och tillönska bå
de föräldrar och barn Guds rikaste väl
signelse. 

Bönemötena för S. M. K. 

Tisdagsbönemötena i Betesdakyrkan 
pågå t. o. m. den 13 11Wj. De bönem.öten

J 

SO"1'n hållas varje fredag kl. 2 e.1n. på 
S.111.K:s exp., pågå t'. o. m. fredagen 
den 16 maj. Efter dessa dagar upphöra 
bönemötena till hösten, då vi i denna 
tidning meddela, när de åter börja. Må 
dock bönen fortsätta ä ven under som
maren, då. bönemötena upphöra. 

"De Ungas Daggryning" 

i Stockholm anordnar torsdagen den 15 
maj kl. 7:30 em. offerhögt1:d i KFUM:s 
hörsal, Snickarebacken. U r programmet 
må särskilt nämnas tal av biskop Y san
der, fru Birg7:t Bergling och fröken 
M ärta Josephson. Vidare utföres sång 
av fru Ester Berggren och Ansga1'ie
kyrlwns kör under ledning av musik
direktör Th. Liwendahl. 

Iv1å missionsvännerna så talrikt som 
möjligt komma till denna högtidsstund 
samt stödja och uppmuntra »Daggry
ningens» missionsarbete i Kina! 
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s. M. K:8 Bibel- och Ungdom8veckor. 

Den första av våra Bibel- och Ung
domsveckor under sommaren 1941 är 
nu bestämd till att hållas på V ästkus
tens Ungdomsskola i Ljungskil e den 
I9-25 juni. Samling sker den 19 på 
kvällen och avresa den 25 på morgo
nen. Skolans styrelse har godhetsfullt 
bestämt ett extra pris för oss, så att de 
som bo i rum få betala kr. 4:- per dag 
för inackordering, under det att de som 
ligga i läger ej behöva betala mera än 
3 :25 per dygn. Härtill kommer en in
skrivningsavgift på 3 kr. till hjälp för 
våra omkostnader vid mötet. 

Alla deltagare skola ha med sig säng
linne, handdukar och filtar. 

»Veckan» på Mauritzberg hoppas vi 
få anordna den 22-28 juli. 

* 
Vi äro så tacksamma fÖT hjälp med 

förbön för våra »veckor ». 11å Missio
nens vänner bedja Gud leda i allt som 
rör program och anordningar samt att 
han må sända deltagare. Må vå ra vän
ner också göra vad de kunna för att 
sprida kunskap om våra ungdomsveckor 
och hjälpa oss att få deltagare, som 
kunna få hjälp och välsignelse a, sam
varon där. 

Uttalanden från Kina om mis=' 
sionär August Berg. 

En lång, trogen och rik insats t ar:: 
betet. 

(Utdrag 'ur pn'vatbrev till 1nlss'wns
föreståndaren.) 

I detta mi tt första brev efter motta
gandet av ditt meddelande om vår gam
le v~in och ledare, August Berg, v ill 
jag först uttrycka den djupa saknad vi 
alla känna vid tanken på, att han ej 
längre är ibland oss, samt vå r tacksam
het för hans långa, trogna och rika in
sats i det gemensamma arbetet. Han 
fick vara med om grundläggandet av 
Missionens verksamhet härute och mer 

än de flesta sedan göra en mångsidig 
gärning på fältet samt därtill vid en 
ålder, då de flesta skulle ha varit fär
diga att draga sig tillbaka från aktiv 
tjänst, på olika sätt bidraga till att föra 
hemarbetet framåt. Fastän han ej fick 
fira sitt 5o-årsjubileum på fältet, hade 
han dock vid sitt frånfälle fullgjort de 
50 årens tjänst i det a v Herren anför
t-.odda uppdraget, och vi tacka Gud för 
honom . - Vi voro ju beredda på med
delandet, när det kom, genom vad vi 
hört om sjukdomen genom brev. Jag hal' 
sökt meddela budskapet till båda sidor 
om floden, så att alla så snart som möj
ligt skulle få del av det, fastän nog sor
gebud alltid komma tidsnog. Sörja göra 
vi nog ej i egentlig mening, ty det ät
så oändligt mycket bättre för honom, 
men vi dela Augustas känslor, och för 
mig personligen känns det outsägligt 
tomt vid tanken på att hans plats står 
tom. Dock äro vi tacksamma, att han 
sparades en lång lidandestid. Hurtig 
och spänstig gick han genom livet och 
fick vara in i det sista. 

Carl F. Blom. 

Minnesgudstjänst i Yuncheng. 

(U tdrag ur privatbrev till fru Au
gusta Berg.) 

Dagen före julafton fingo vi telegram 
om att vår käre, högt värderade och i 
bästa mening »gamle gode vän» August 
Berg fått bryta upp och vara med Kris
tus. - Jag hann knappast fatta inne
börden och har behövt tid för att famla 
en smula i tomrummet efter vår käre 
vän. Det kom dock för mig vad Ester 
Berg sade, när hon på dagen elva år 
tidigare kom till Yuncheng från Maria 
Björklunds begravning: »0, vad Gud 
var god, som lät 1tlaria fira jul i him
len!» 

Så ha vi då fått ytterligare en länk 
i kedjan av vänner, som stå redo att 
taga emot oss, närhelst kallelsen kom
mer till oss att stiga högre upp. Och vi 
tacka Gud vid all " år hågkomst av det 
som vari t och sträcka oss med längtan 
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hän mot den tid, då vi åter skola före
nas. 

På vårt lördagsbönemöte dagen före 
trettondagsafton hade vi sex svenska 
Yunchengbor en liten åminnelsestund 
av August inne i Augustas och hans 
gamla hem i gården bredvid vår egen. 
Men den egentliga minnesgudstjänsten 
hölls i går, trettondedagsafton, i kapel
let kl. 12 middagen. Först talade Carl 
Blom om Simeons möte med Frälsaren 
i templet. Det var intet oförberett i det 
mötet, utan det var väl förberett under 
en följd av år. Och så måste det vara för 
oss också, om vi, när Guds klocka slår, 
skola kunna säga: »Nu låter du din tjä
nare fara i frid. » Låt Gud bereda dig! 

Efter körsång talade äldste Vang 
Wen-huan helt kort och läste upp en 
liten sång, som han författat och sade 
sig vilja skicka hem till Augusta. Ty 
he'nne skulle vi ej glömma, som så tro
get stått vid sin makes sida och delat 
arbetsbördan med honom. - Sedan ta
lade diakonen Shi, som kom såsom tjä
nare till det Bergska hemmet 1895 och 
som sedan blivit en församlingens tjä
nare. Han var kanske huvudtalaren, ty 
vad han sade var en hel historik av 
Augusts liv i Kina från Sanyuantiden 
till hemresan 1928, och vidare kom hans 
tal riktigt från hjärtat, så att han rik
tigt ryckte de närvarande med sig. Han 
gav en återblick på arbetet: först sjuk
vårdsarbetet, som gjorde att människor 
togo missionsstationen för en medicin
butik, vidare arbetet i gatukapellet med 
dess olika medarbetare och slutligen se
minariearbetet, startat i all ringhet men 
sedan utvecklat, och där hade talaren 
också varit elev. Olika grupper i sam
hället hade genom dessa arbetsgrenar 
kommit i beröring med evangelium, och 
exempel härpå nämndes. »Jag för min 
del», sade talaren, »tänker varje gång 
jag bär fram nattvardskärlen på att det 
var missionär Berg som skaffade dem». 
.- »Allt som allt: många ha blivit fräl
sta, och jag måste tacka Herren Gud 
för att missionär Berg kom hit.» 

M alle Ringberg. 

N ågra blommor på August Bergs 
grav. 

(Utdrag ur privatbrev tilt fru Au
gusta Berg.) 

Jag vet inte, om Augusta tycker mitt 
brev kommer »post festum », men jag 
sänder det ändå, enär jag länge känt, att 
jag borde skriva och uttrycka mitt var:" 
ma deltagande i den djupa sorg, som 
drabbat den kära Bergska familjen. Ge
nom Malte Ringberg fick jag höra om 
Broder Augusts hemgång strax före jul, 
men jag har måst skriva så många »af
färsbrev », att andra fått skjutas åt si
dan. Nu har jag en kväll ledig och kän
ner då behov av att få avbörda min 
skuld. Ty jag känner mig ännu stå i 
skuld - tacksamhetsskuld - till Er för 
allt vad Ni varit för mig under många 
år i Kina och vill med dessa rader lägga 
en blomma på Augusts grav. - Broder 
Augusts hembrev blev ju kallelsen för 
mig till Kina. Och sedan, huru har icke 
hans exempel och bådas Eder kärlek och 
gästvänlighet mer än en gång hjälpt att 
lyfta och stärka en ung oerfaren mis
sionär, då han varit nära att stappla 
och falla! Låt detta bliva mitt första 
blomster! 

Och sedan under de många år a v 
samarbete i Yuncheng, huru ofta blev 
ej Broder Augusts glada och hurtiga 
sätt en sporre för mig! Ä ven om vi 
stundom skildes åt i uppfattning om 
vissa saker, i det stora - Kinas evan
gelisering - voro v i ett och stärkte var
andras händer. Mitt andra blomster. 

Nu är handen kallnad. Han fick till 
sist vila. De nya förhållandena, som det 
för oss alla är svårt att kunna helt an
passa oss efter, undslapp han att pröva.
Jag unnar honom det. Han levde i det 
gamla, och hans minne av det följde 
honom säkert intill det sista. - Frids
blomstret. 

David Landin. 
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Brev från församlingen i Yuncheng. 

I Herren älskade fru Berg tillönskas 
frid! 

Sedan vi skildes här ute ha nu betyd
ligt över 10 år förlupit. :Men Gud vare 
lov för att Hans l.rtcl under hela denna 
tid vari t rik över Hans församling. U t
stationerna på landsbygden ha ökat i 
mängd, församlingsmedlemmarnas an
tal likaså. 

För några dagar sedan fingo vi höra 
att er älskade make, gamle pastor Berg, 
Herrens trogne tjänare, som var en av 
de första i Svenska 11issionens i Kina 
arbete här ute, fått gå till vila från sin 
jordiska gärning för att på Guds högra 
sida i himmelen tillsammans med tusen 
sinom tusen änglar och oräkneliga ska
for a v heliga få bära guldkrona samt i 
händerna hålla sin harpa, spelande natt 
och dag samt njuta den lycka Herren 
berett. Härvarande församling har här
igenom förlorat en vän, en ledare i kam
pen för Guds rike. :Mänskligt talat är en 
stor skada skedd. Vi kunna dock ej för
ändra förhållandet med maktmedel eller 
penningar. Och andligt talat har ju pas
torn trotsat höga berg och vida hav, 
brukat veckor och månader, ja, arbetat 
ett helt liv, och är därför värd att njuta 
den verkliga lyckan. }~örutom vår akt
ning och vördnad vilja vi här i försam
lingen sätta in vår kraft på att fC;ilja pas
torn i hans nitiska tjänst för Gud, en 
tjänst i kärlek för att fullborda det på
begynta verket, som har till mål att tu
senden sinom. tiotusenden människor 
måtte få höra -och tro evangelium samt 
bli bärgade för himmelen. 

Förutom högtiden den 5 januari till 
minne av pastor Berg ville församlingen 
sända denna häJsning till fru Berg i 
hopp om edra fortsatta trogna förböner, 
så att Herrens namn än mer må bliva 
ärat. Amen. 

Den 10 januari 1941. 

Alla de på Herren troende i Yuncheng 
buga sig. 

Tack för förbön! 

Gång efter annan kommer den tanken 
till mig, att det måste vara vänners för
böner, som återverkar härute i olika si
tuationer. Och då jag med visshet vet, 
att så många böner omsluter oss, kän
ner jag ett starkt behov av att få säga 
ett tack för förbön. Då jag tänker på 
de många flyglarm och luftanfall, som 
vi varit med om, sen vi kom hit, kan jag 
inte annat än se Guds särskilda Faclers
omsorg om oss, som svar på vänners 
förböner, att våra fyra små helt skonats 
från skrämsel. Vid det första luftan
fallet de var med om, sade en a v dem 
efteråt: »Änglarna gick med oss ner i 
grottan och bevarade oss. - Gjorde de 
inte, mamma?» Sedan började de sjunga 
»Tryggare kan ingen vara» nere i grot
tan. Men allteftersom tiden gått, har 
särskilt de stora pojkarna blivit mer 
och mer intresserade av vad som vid 
dylika tillfällen försiggår uppe i luften, 
och det är med en viss otålighet de vän..: 
tar på löfte att få gå upp igen och se 
vad som hänt. - Då jag sett barn, som 
börjat gråta av rädsla vid flyglarm, 
kan jag bara tacka Gud för att han sko
nat oss från det, samtidigt som jag skul
le vilja tacka Er var och en särskilt, 
som kanske dagligen bär oss fram för 
N ådens tron. 

Då vi kom hi t från kusten, möttes vi 
av ett hem med öppna dörrar hos våra 
vänner här i Augustanamissionen, då 
våra hus i staden redan då var ganska 
illa medfarna efter bombraider. - Vårt 
hem här har också sedan fått vara ett 
hem med öppna dörrar. Då Loyang 11 u 
är ändpunkten för järnvägen och situa
tionen blivit sådan, att resande från de 
mest skilda delar av landet ha måst ta 
vägen över vår stad, ha vi helt naturligt 
ett mycket omväxlande liv i vårt hem. 
- Et-t sällskap kOll11ner in, fulla av vä
gens damm och uttröttade efter en stra
patsrik färd. - I-lur det då känns att 
få komma in i ett hem på en missions
station, vet vi att egen erfarenhet. De 
måste stanna hos oss några dagar, för 
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att få ordnat för vidare resa framåt. 
Under tiden kommer kanske ett tele
gram, som m~ddelar, att ett nytt säll 
skap är i annalkande. Ibland kan det 
bli trångt om utrymme både vad sov
rum och plats vid borden och grytorna 
på spisen beträffar. Men det reder all 
tid upp sig. Ä ven i detta vet jag, att 
förböner öppnat mina ögon att se ett 
»Helgat åt Herren » även på grytor och 
pannor. 

Då jag dessutom har hand om ba.rne~s 
skolundervisning, blir jag naturlIgtvIs 
mycket bunden vid hemmet. Men då jag 
i går kväll läste om vad Kyrkoherde 
Kloo skrev om Paulus mission i Rom, 
då han var fastkedjad vid två knektar, 
fick jag nytt mod. Bara den heliga el
den brinner i våra hjärtan, gör det det
samma var vi är - vi kunna inte undgå 
att sprida evangelium och draga män
niskor till Jesus Kristus. Bed därför 
om, att denna eld måtte brinna i mitt 
hjärta och i vårt hem! Sedan skall Gud 
svara för det övriga. 

Eder tacksamma och i tjänsten Iyck
liga 

Ingn'd Aspbcrg. 

PROGRA1tI 

vid 

S. lVI. K:s 54:e Ärsmöte 

Onsdagen den 2 I maj. 

Kl. 7 e. m. ]'.Iötc på K. F . U. NI., Bir
ger Jarlsgatan 35, Stockholm. 
Inledningsföredrag av kapten Oscar 
'von };Ialmborg. 
Val ay ordf. och sekr. vid mötet. 

l~ öredragande a' revisionsberättel 

sen. 

Fråga om ansvarsfrihet. 

Val av revisorer och revisorssuppie

anter. 

Tal av fröken Lisa BIO'Jln . 

Servering. 

Avslutning. 


Torsdagen den 22 maj. 

Kl. I I f. m. I Betesdakyrkan, Floraga
tan 8. 
Predikan av missionsföreståndare 
M artin Linden. 

Föredrag av missionär Wilhelrn 

Bergling. 


Kl. 3 e. m. Gemensam middag på K. F. 
U. M. (Hotel Excelsior), Birger 
Jarlsgatan 35, till ett pris av kr. 
3 :5 0 . Av dem som önska deltaga i 
den'Ha middag måste anmälan senast 
tisdagen den 20 maj göras till S. 
NI. K:s Exp., tel . JO 44 59 eller 
JO 5473. 

Kl. 6 e. m. I Betesdakyrkan. 
Predikan av komminister Johan 
Hott. 
Utdrag ur årsberättelsen av mis
s i onssekr. j'v1artin B er ghng . 

Fredagen den 23 maj. 

Mötena hållas hela dagen på K. F. 
U . NI ., Birger Jarlsgatan 35. 

Kl. 10,30 f. m. Morgonbön. Missionär 
Erik Malm. 

Kl. I I f. m . BibelstuTlc-l, Komminister 
Torsten Folke. 

Kl. 12. m. Kafferast. 
Kl. 12,30 e. m. Möte med tal av missio~ 

närerna Birgit Bergling, Margaret 
Be1'gling, Gerda Gustavsson, Thyra 
Lindgren och Ingrid l'v1alm. 

Kl. 7 e. m. Ungdomsmöte. 
Tal av fröknarna 111arg'it Cederholm, 
~!Jay H olmström, Gert)' Kallgren 
och Ella Nilsson samt missionär 
Carl-Gustaf Nordberg. 
Servering av kaffe och te. 

Lördagen den 24 maj. 

Samling vid Duvbo kl. 11,30 f. m. Av
resa från Stockholm sker: med tåg 
från Centralstationen till Sundby
berg Norra sta.tion Id. I I f. m. el
ler med omnibus eller spårvagn 
från Norra Bantorget. 
Tal av komminister H enril, Berg 
m. fl. 
Varmt välkomna att deltaga i vår 

årshögt1:d! Bedjen fÖ1' den! 
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Visa tidningen Bed för 
för vänner och bekanta missionärerna! 

samt uppmana dem Skriv ti II 
att prenumerera! missionörernai 

REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under april 1941. 

Allmänna missionsmedel. 	 onde» ..................... . 45:
626. 	 R>.S., ~m E. VY. Umedalen .. 20:

592. 	 1. B., Duvbo: »Herrens» .... 15:- 627. »Kmalank» ................ . 80:
593. 	 D:o till »Mors minne 2 april» 10:- 629. J. o. M.' v. M., Sthlm ...... . 100:
596. 	 J es. 53: 11, »till VV. Berglings 631. r. J, Linköping ........... . 25:

underh.» .................. . 400:- 632. A. O., Norderön ........... . 100:
597. 	 »En länk» ................. . 10:- 633. En blomma vid Pastor Fritz 

098. 	 Vid föredrag på Oscars Kyrkl. Petersons bår, Sthlm ...... . 10: 

Missionskrets ............. . 10:- 634. Slutredovisning i Arkitekt E. 
509. 	 Svensby Kr. U. F., sparb. O. Ulrichs dödsbo ......... . 98: 

medel 	 ..................... . 1:50 635. A. W., Sthlm, »14 mars» ... . 10:
30:- 636. Koll. i Hebbersfors 6/4, vid600. 	 B. o. K. L.. Sthlm ......... . 


Thyra Lindgrens besök .... . 	 35:601. 	 J. F. E ., Ec1ane, till Nils Sty
637. 	 D:o i Kåge 5/4 vid d: o ..... . 70:relius underh. . ............ . 	 25:
640. 	 T illägg till offerstunden, Skel602. 	 E. N .. Hbg. »Ett ringa tack lefteå ..................... . 	 10:till Herren» ............... . 	 10:  6M. 	 Till fru Emelie Strahls minne 100:603. 	 Missionsinkomst fr. F- s, gm 642. 	 D. U. F., Grebo ........... . 100:A. J. Köping ............. . 100: 643. 	 Vänner i Anten gm C. J. K. 10:604. 	 Offerkuvert fr. Köping, gm G44. 	 Ostra K. F. U. M.-distr. till

d:o 	 ....................... . 35: M. Ringbergs underh. . ..... 500:
605. 	 Sthlms kretsen av M. K. J .. 5:- 648. »Den 11 april 1830» 20:
606. 	 Häl'ften av koll. vid försam 649. Koll. vid Thyra Linc1grens be

lingsafton iStefans församl. sök i 	 Kusmark ............ . 30:
.....................
sal 2/-i 	 21:- 65Ll. E. E., Mörön, »Tack till Gud 

607. 	 T. o. N . F. ................ 25:- för fred i vårt land och frid 

608. 	 E. J. Boden, till J oh. Aspbergs vid Jesu kors» ............. . 5: 

underh. .................... 50:- 651. Koll. i Mariestad påsken 1941 109:92 

610. 	 Familjen 8., i st. för blommor 652. D:o i Hassie 14/4 ......... . 24:-

vid 	Anna Anderssons bår .... 5:- 654. E. o. E. E., i st. för blommor 
vid A. Bergs bår .......... . 10:613. 	 H. L.. Sthlm ............... 2,000:

656. 	 F E., födelsedagsblomma .. . 15:61-:1:. 	 Kinamissionens Vänners försälj 
656. 	 O. Å., »tackoffer» .......... .
ning 29/3, Vetianda ......... 1,000:-	 5: 
657. 	 Ungdomsförb., Malmö 7/4 " 50:615. 	 M. S., :Mora ................ 30:
658. 	 Länkarna, d:o 8/4 ......... . 20:616. 	 J. G., Unnaryd ............. 30:
659. 	 »Onämnd», Bjärnum 10/4 .. . 10:617. 	 Länkarnas sparb. tömning för 
662. 	 M. P., Bringetofta ......... . 17:50
Hanna E rikssons underh. .... 100:
663. 	 E. o. F. S., Höreda ........ . 50:618. 	 H. o. r. J., Gbg ............ 20:
664. 	 F. D., Sthlm, »14 mars» ... .621. 	 E. o. P. N ., Falköping, t. Aug. 10:
665. 	 Kinalänkar i Sthlm, en blom-Bergs minne ................ 5: 

ma på Ingrid Bergmans bår.622. 	 E. L., Duvbo, ur »köksspar- 20:
bössan» .................... 34:- 666. H f, Örsjö ................. . 15:

623. 	 »Onämnd» . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:- 669. E. P., Uppsala ............. . 5: 
624. 	 Hälften av resultatet vid Os 670. N aglarps Missionsfören. . .. . 100:

cars Kyrkl. Ungd. förb:s o. 671. Linneryds d:o ............. . 25:
Oscars Kamr:s försäljn. 5/4. 450:- 672. L. M. F., till Frida Prytz o. 

62i5. 	 H. H., Virserum, »Herrens ti- Maria Nylins underh.. ~ ..... 900:
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673. 
674. 
675. 
676. 

677. 
679. 
680. 
681. 
682. 
6R3. 

684. 

685. 

686. 
687. 
688. 
69l. 
692. 
693. 
6r:l4. 
695. 
696. 
697. 
698. 
699. 
700. 
701. 
702. 
703. 

704. 
705. 
706. 
707. 

708. 
709. 
710. 

711. 
712. 

713. 

714. 
715. 
716. 
717. 

71R. 
719. 

721. 
722. 
723. 
724. 
725. 

»Aterbetalt» ................. 1,200:
O. E. N., Piteå ............. . 7 :50 

E. S. H. .................. 100:
r. K, Linköping, till Ebba Vi
dens underh. . ............. . lD: 
B. G., Sollefteå ............ . JO: 
»En länk" ................. . 20: 
Yl. A., Sandarne ....' ....... . 2:50 

.F. B., Sthlm ............... . 10: 
R. S., Gbg ................. . 100:
Utdelning efter avI. fröken 

Sigrid llddenberg ......... . 12:50 

Gåva 	aven nattvardsgäst, gm 
D. H., öjebyn ............. . 3:--

Sparbössetömning i Höganäs 

:1.9/4 ...................•.... 188:
E. o. J R- n ............. . 100:
A. ]., Kinnemalma ......... . 100:-

Visbv Femöresförening .... . 25:
Koll.- i Arjeplogs kyrka 11/4 13:82 

D : o i d: o 14/4 ............. . 23:71 

D:o i Umeå 15/4 ......... .. 85:
D:o i Obbola 16/4 ......... . 85:01 

D:o i Innertavle 17/4 5D:-
Resebidr. fr. Kasamark 18/4 3:50 
E. L., ),hotell- mat» ....... . 20:
M. P., »bil» ............... . 12:
Föredrag i Alnö kyrka 19/4 .. 25:
F. F., Alnö ............... . 10:
Koll. i Söderhamn ......... . 30:40 

»Onämnd» ................. . 100:
K. F. U. M., örebro, till M. 

Ringbergs underh. . ........ . 250:
A. Ö., Norderön ........... . 100:
A. H., Kortebo ............ . 50:
E. ]., Tenhult ............. . 2D: 
Koll. i Luth. Missionshuset, 

Långviken 20/4, vrd Thyra 

Lindgrens besök ........... . 35:
A. A., »ett tackoffer» ...... . 10:
Ps. 46 ..................... . 400:-

Skolba men vid Källsvedens 

skola, Ulrika, provision å Nor
ge flaggor, tiH Runa Häggs 

underh..................... . 5: 
H. S., östersund ........... . 10:
»Fa3ter Kerstin», bidrag till 

Runa Häggs underh. . ...... . 10:
H. B., efterskörd till offer

stunden gm A. B., Skellefteå 10: 
M. L., d:o gm d:o ........ .. 5: 
E. S., Sorsele ............. . 10:
A. P., VetIanda ............ . 20:
A. B., »en liten blomma på 

75-årsdagen» .......... , ... . 25:
A. L., Jämtön ............. . 10:
A. L., HClsslerör, en blomma 

på Alma Ljungkvists bår ... . 100:
M. R., Agunnaryd ......... . 4J: 
l\listerhults kyrkl. syfören.. . 25:
»En länk,> ................. . 10:
A. A., 1·fora ............... . L): 
Länkmöte i Borlänge ...... . 25:

726. 	 A. G., östersund, »mlSSIOns
offer» ..................... . JO: - 

727. 	 Mfg i Frinnaryd, koll. ..... . 15: 
728. Onämnd .................. . 50: 
7'29. D:o ....................... . 60:
730. 	 H. o. E. E., Sävsjö, resebidr. 10:
731. 	 Mfg i Holsby, koll. ......... . 15:
732. 	 E. o. Ch. W., Björköby ..... . 5: 
733. 	 Mfg i d:o ................ . 30:
734. 	 D:o, d:o, koll. ............ . 8:35 

735. 	 Fam.]., d:o till »Petrus min

ne 7/4» .................... . 70: 
736. 	 Fam. L., d:o till d:o ....... . 5: 
737. 	 M.]., Stensjön, ur sparb. . .. 2:65 
738. A. K., d:o, resebidr. ....... . 10: 
73n. Mfg i Ulriksdal, Björköby, 


d:o 	 ....................... . 10:
740. 	 D:o i Karstorp, koll. ....... . 17: 
741. 	 J. G., Ang ................ .. 10:
742. 	 O. K., Huskvarna ......... . 5: 
743. 	 Koll. v. syfören. i St. Skottek, 

Ulricehamn ................ . 126:- 

Särskilda ändamål. 

594. 	 A. B., Duvbo, till r. Ackzells 

verks. i Tali ................ 10:

595. 	 Till E. Lef.l.ell att qnv. en!. 
överensk. ................... 5: 

609. 	 L. O., Sthlm, t. Barnh. i Sinan 10:
611. 	 E. N., t. Dagny Nordgren, att 


anv. till de sjuka ............ 20:
612. 	 Kårchefen P. P ., o. Kfums 


vargungar i östersund, till Ida 

Söderberg för gosskolefonden 

i Hoyang .................. 54:

619. 	 G. A., Nykvarn, till L Ackzell, 

att anv. efter gottf. ........ 10:

620. 	 ]. N., Malmö, till Maria Pet
terssons barnh. ............. 50:

628. 	 L. K., Klintemå:la, till d :0, att 

anv. efter gottf. ............ 85:

630. 	 G. ]., Umeå, till H. '''lang 

lU:-, T. Lindgren 10 :-, A. 

Bendtz 10 :-, att anv. efter 

gottf. ...................... 30:-

Jkpgs KristI. Yng!. fören. 

kol!., vid missionsstunden 18/3 

till H. Linder, att anv. efter 

gottf. ........................ 194 :30 


639. 	 ]. A. V. P., Mönsterås, till 
Maria Nylin, Maria Petters
son, Ella Dahle, r. Ackzell, 
E. Viden, att anv. efter gottf. 50:

645. 	 Konferenskoll. t. M. Ringberg, 

för d:o .... ... . . . . . . . . . . . . . . 20:

646. 	 Söndagsskolan i Brobacka, till 

Maria Petters~ons barnh. 19:

647. 	 K. F. U. M:s Missionskrets, 

Gbg, till verks. för unge män 

i Yuncheng o. Shanhsien 150:

653. 	 A. o. ]. L., födelsedagspengar 

till Maria PetterssoIls verks. 25:
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66-0. 	 E., till N . Styrelius, att anv. 
enl. ny överensk. i brev ..... . 250: 

661. 	 M. A., Sthlm, till Maria Pet
terssons barnh. . ........... . 10:

667. S . F., Herrljunga, till Barnh. 
i Sinan ................... . 25:

668. 	 F. M., Stocksund, till med
hjälparef. ................. . 30:

678. 	 Granbergs syfören. till r. Ack
zell att anv. i verks........ . 15:

689. 	 E. S., till Maria Petterssons 
barnh., gm M. S., Visby ... . 5: 

690. 	 H. L., Sthlm, till d:o ....... . 500:
720. 	 Karins syskon, »till A. O. 

Perssons minne», till r. Ack
zell att anv. efter gottf., gm 
N. A., Brunflo ........ ' ' __ 10-=-0
' -",___. ' ..". ,.-:-=-=

Kr. 1.667 :30 

Allmänna missionsmedel 11,108:86 

Särskilda ändamål 1,667: 30 

~:a under april mån. 1941 Kr. 12,776: 16 

Med 	varmt tack till varje givare! 

»H en'ert är min herde, mig skall intet 
fattas. Godhet allenast och nåd skola tölja 
1-nig i alla mina livsdagar.» P s. 23: 1, 6. 

Missionstidningen 

Sinims Land, 

organ för Svenska Missionen Kina, 

utkommer 1941 i sin 46:e årgång. 

Tidningen utkommer med 20 nummer Oln 

äret. Den innehåller uppbyggelseartiklar, 

brev från missionärerna, berättelser från 

missionsfältet, meddelanden om hemarbetet 

och missionsnotiser från olika fält. 

Tidningen kostar: helt år kr. 2 :50, halvår 

kr. I :50, ett kvartal kr. 0:90. 

Till utlandet kostar den kr. 3:- pr år. 

prenumeration kan verkställas på posten 

men ställer det sig fördelaktigare för Missio

nen om den verkställes på vår Exp., Drott 

ninggatan 55, Stockholm. 

Redaktionen. 

INNEHÅLL: 
Outsäglig och härlig glädje. - Aterblick på Svenska Missionens i Kina arbete på fältet 1940. 
- Verksamheten i hemlandet. - Redogörelse för Svenska Missionens i Kina ekonomiska 
förvaltning under år 1940. - Revisionsberättelse. - Förteckning på kommitterade, missionärer, 
bemarbetare och ombud. - Från Red. och Exp. - Uttalanden från Kina om mi'isionär August 
Berg. - Tack för förbön! - Program. - Redovisning. - Missionstidningen Sinims Land. 

Expedition: Dro~ninggatan 55. Telegramam-ess: "Sinim", Stockholm. 


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


Boktr. A,IB P. A . Palmers Ettr" Sthlm. 



N:r ]0. 46 ÄRG. 25 MAJ 1941 PREN.-PRIS 2: 50 

r _ 


A~SVARIG UTGIVARE: M . l.INDt:N. 

FRISKT, RINNANDE VATTEN. 
Sällan kan man väl bli så fylld av 

längtan efter friskt, rinnande vatten 
som under en vandring på en dammig 
landsväg en het sommardag. Och blir 
det då möjligt att få ·det, hur obeskriv
ligt välgörande blir det ej för hela sy
stemet! Man njuter och uppfriskas och 
glömmer ej vid ett upprepat tillfälle 
att om möjligt på nytt tillgodogöra sig 
det friska, rinnande vattnet. 

För själen finnes en· med liknande 

ord beskriven, men mycket dyrbarare 
tillgång, friskt, rinnände livets vatten. 
Jesus sade: ' HOrn någon törstar så 
komme han till mig och dricke. Den 
som tror på mig, av ·hans innersta 'sko

la strömmar av levande vatten flyta 
fram, såsom skriften säger." Detta ut

tryck f e v a n d e v a t t e n har van

ligen betydelsen f r i s k t, r i n n a n
d e v a t t e n. Och den enda betingel

sen för att vi skola få tillgodogöra oss 
d'etta vatten är själens törst och 'vilja 
att ~ tro på Herren Jesus ··Kristus. Men 
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möter han självgodhet och självtill
räc1dighet tillfredsställda hjärtan, gå 
dessa miste om den läskande drycken. 
Så ej för de andligen fattiga, törstiga 
själarna. Till dem ljuder uppmaning
en: "Upp, alla I som ären törstiga, 
kommen hit och fån vatten; och I som 
inga penningar haven, kommen hit och 
hämten säd och äten." - "Ty jag skall 
utgjuta vatten över de törstiga och 
strömmar över det torra; jag skall ut
gjuta min Ande över dina barn och 
min välsignelse över dina telningar". 
Av detta se vi, att välsignelsen ej en
dast vederkvicker de mottagande per
sonligen, utan den föres genom dem 
vidare till andra. Så !förmerar Gud 
verkningarna av sitt eget levande vat
ten i och genom dem som törsta och i 
i sina hjärtan tro på Jesus. 

I visshet om att Gud förmerar och 
utbreder välsignelserna av sitt friska, 
rinnande vatten, må vi "ösa vatten 
med fröjd ur frälsningens källor". 

Ordet, detta härliga friska flöde, 
denna underbara frälsningens källa ha 
vi nu fått äga 400 års tid här hemma i 
Sverige. Men lika aktuellt, lika person
ligt, lika friskt och rinnande möter det 
oss, när vi törsta och tro. O, käre! Låt 
oss utnyttja det, låt oss läska oss med 
det, låt oss hämta livskraft därur till 
helig tjänst! Det säger oss även: "Och 
Herren skall leda dig beständigt; han 
skall mätta dig mitt i ödemarken och 
giva styrka åt benen i . din kropp. Du 
skall vara lik en vattenrik tr.ädgård 
och likna ett källsprång, vars vatten 
aldrig tryter." 

Skall det månne bli så, att detta fris
ka, rinnande vattens krafter flödar ge
nom oss så att även,v.i "likna ett käll
språng, vars vatten aldrig tryter"? Må 

trons bön och lov till Gud samt livets 
stumma och talets hörbara vittnesbörd 
likt levande vatten röja undan död och 
väcka till liv runt omkring oss i Sveri
ge och på den teg Herren anförtrott 
oss i Kina! Det give Gud! 

"Här är den sanna livets källa, 
Som flödar rikt i evighet, 
Som gör oss outsägligt sälla, 
U ppfyllda med Guds salighet. 
Så låt oss därav ymnigt njuta, 
Ej Herrens rika nåd förskjuta." 

MARTIN BERGLING. 

Kinaiänkarna i Stockholm 
äro inbiudna till lVIissionshemmet ~ 
Duvbo t~rsdagen den 5 juni kl. 7 e. m. 

Alla hälsas varmt välkomna. 

S. M. K:s Bibel- och Ungdomsveckor. 
Den första av våra Bibel- och Ung

domsveckor under sommaren 1941 är 
nu bestämd till att hållas på Västkus
tens Ungdomsskola i Ljungskile den 
I9-2 5 juni. Samling sker den 19 på 
kvällen och avresa den 25 på morgo
nen. Skolans styrelse har godhetsfullt 
bestämt ett extra pris för oss, så att de 
som bo i rum få betala kr. 4:- per dag 
för inackordering, under det att de som 
ligga i läger ej behöva betala mera än 
3 :25 per dygn. Härtill kommer en in
skrivningsavgift på 3 kr. till hjälp för 
våra omkostnader vid mötet. 

»Veckan» på Mauritzberg hoppas vi 
få anordna den 22-28 juli. Priserna 
på Mauritzberg förutom inskrivnings
avgiften bli kr. 4:- per dag för läger
bädd och 5:- per dag för dem som få 
bo i rum. 

Alla deltagare, både i Ljungskile och 
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på Mauritzberg, skola ha med sig säng
linne, handdukar och filtar samt 1'anso
nen:ngskort. 

* 
Vi äro så tacksamma för hjälp med 

förbön för våra »veckor». 11å 1-lissio
nens vänner bedja Gud leda i allt som 
rör program och anordningar samt att 
han må sända deltagare. 11å våra vän
ner också göra vad de kunna för att 
sprida kunskap om våra ungdomsveckor 
och hjälpa oss att få deltagare, som 
kunna få hjälp och välsignelse av sam
varon där. 

En årsrevy över arbetet på 
Shensifältet 1940. 

Den 27 februari kommo vi, min hust
ru och jag, till Shanghai efter en stor
mig sjöresa över Stilla havet, som bland 
annat helt uppslukade fredagen den 16 
februari . Vår tanke var att efter några 
dagars förberedelse i Shanghai fortsätta 
upp till fältet. Annorlunda var Guds 
plan. Läkare avrådde absolut fran resa 
in i landet till fältet men förordade 
starkt, att jag först skulle genomgå en 
operation. Då jag sade, att jag hade 
bråttom och måste skynda upp till fä l
tet, svarade doktorn, att det troliga var, 
att jag skulle få brått, att komma till
baka! Min motståndskraft svek mig och 
jag följde doktorns råd. Först den 19 
juni kunde vi börja vår färd inåt landet. 
Två dygn tog det oss från fältet till 
Shanghai, då vi reste hem sista gången. 
Nu tog det oss tyå och en halv månad 
från kusten till fältet. Utvecklingen går 
kräftgången ibland. Vår ankomst till 
Loyang bHev vederbörligen saluterad 
med bombregn, och vi fingo tillfälle till 
träning i upp- och nedstigning i skydds
grottorna. Samma »heder» bestods oss, 
då vi kommo till Tali, dock betydligt 
lindrigare. 

Att yi skulle tillbaka till vår gamla 
goda provins Shensi det hade vi fått 
klart för oss redan i Shanghai, men till 
vilken station yi skulle var svårt att bli 
viss om. Behoven på de två stationer va
let gällde, tycktes oss så lika. Slutligen 
stannade vi för Pucheng. Syskonen Lin
ders hade rest. Hur stort det än är i 
denna avancerade tidsålder att få välja 
själv, så är det väl ändå bra mycket 
tryggare att få nåd att gå på en given 
befallning. Vi ha blivit lyckönskade av 
våra syskon med anledning av att vi 
kommo till den s. k. fria delen av fältet, 
därför att vi här ha större rörelse- och 
verksamhetsfrihet. Alltså, »en lott har 
tillfallit oss i det ljuvliga». 1'Iå vi få 
nåd att vara tacksamma. Jag finner, att 
arbetet i vingården har fått oförhindrat 
fortgå på vårt Honan- och Shensifält 
under det gångna å ret. Tillfällena för 
evangelisation ha varit och äro synnerli- . 
gen goda över hela det nämnda fältet, 
och de ha begränsats endast av otill
räckligheten av arbetskrafter. Tillfälle
na ha dock i mån av möjligheter utnytt
jats, tack vare den stab av goda med
arbetare, som ännu stå kvar och troget 
tjäna ärones Konung. 

Från kvinnoverksamheten rapporte
ras: »Vi tacka Gud att vi hela året kun
nat vara i livlig verksamhet och fått ar
beta utan avbrott. Ifrån flera håll ha vi 
fått kal1el~e, men ej kunnat gå. i brist 
pa arbetskrafter. Bibelkurser ha hållits 
håde i städerna och på utstationerna. Vi 
ha fått se att Guds Ord än har kraft att 
göra under i hjärtan,! och det kan
ske särskilt under dopklasserna». Kvin
noyerksamheten har synnerligen väl 
tillgodosetts därigenom, att utom bibel
kvinnornas arbete Yåra självutgivande 
och nitiska kvinnliga missionärer out
tröttligt med hus-, bybesök och bibel
kurser haft tillfälle att obehindrat ver
ka. Det har ock varit en för dessa trak
ter synnerligen lugn och trygg tid på 
landet, t. o. m. tryggare än i städerna, 
där bombriskerna alltid förefinnas. 

Från manliga yerksamheten rapporte
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ras: »Under det gångna året har nytt 
arbete upptagits i fl era byar. Nya grup
per på tjugo ,-I. trettio sökare och kristna 
ha tillkommit för att så småningom in
lemmas i församlingen». 

Arbetet bland männen har dock ej 
kunnat tillgodoses i sanuna utsträck
ning som bland kvinnorna, dels på 
grund av att antalet manliga missionä
rer är färre, dels emedan så många män 
i mi h täråldern inkallats och flera av de 
yngre manliga medarbetarna av ekono
miska och andra skäl tagit anställning i 
statens tjänst. Detta verkar så, att vi 
ej endast förlora deras insats i försam
lingen och dess verksamhet, utan ock 
att de återstående manliga familjemed
lemmarna bli så strängt upptagna av 
hemmets, lantbrukets och dagliga
brödsom'sorgen, att mindre tid återstår 
för Herrens verk. En mycket kännbar 
brist på arbetsfolk gör sig gällande på 
alla områden. Fastän statsskolornas lä
rarelöner ha höjts åtta till tiodubbelt, 
är det omöjligt att bringa upp tillräck
ligt antal lärare för skolorna. Så ter 
sig saken på alla områden, vare sig det 
gäller skolfolk eller andra arbetare. De 
flesta av Missionens anställda medar
betare har dock troget stått kvar till stor 
heder för dem. Man värdesätter deras 
trohet, då man betänker att levnadsom
kostnaderna stegrats tiodubbelt. Deras 
kamrater och på annat sätt likställda 
vänner ha fått mångdubblad -lön, då de 
själva fått en höjning med endast 
från 100-150 % på den ursprungliga 
lönen. Vi ha i sanning all anledning att 
tacka Gud för dessa våra medarbetare, 
som ej låta förvärvslusten dra sig till 
andra uppgifter. Vi bedja Gud välsigna 
dem med glädje i Herrens tjänst. 

Våra predikotält ha här i Shensi va
rit upplagda. Det anses nämligen vara 
alltför riskabelt att slå upp dem. De 
kunde bli tagna för militärförläggning
ar sedda uppifrån. Som böcker och 
evangeliedelar ej kunnat sändas in i lan
det, har även kolportärverksamheten i 
det närmaste upphört. Vi få bedja Gud 
göra de troende till allt tydligare skriv-
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na "levande brev", som bli sedda och 
lästa i vars och ens omgivning. 

"Bland soldater har också arbete ut
förts. Flera unga män ha genom den på 
platsen varande församlingen fått lära 
känna den ende Guden. Översten N. N. 
är ett utmärkt bevis på vilka möjlighe
ter Kristi rike har i Kina, då de i ansva
rig ställning upplevat Kristi frälsande 
segerkraft. Varje dag samlar han sina 
män till bön och bibelläsning". Så skri
ves från en av våra stationer. 

Herren har ock till ära fÖT sitt namn 
och till uppmuntran för sina tjänare gi
vit synlig frukt. En rätt stor skara har 
genom dopet förenats med de olika för
samlingarna. 

Vad skolverksamheten angår, har 
flickskolan här i Pucheng legat nere he
la året. Så kraftig var skolmyndigheter
nas påtryckning under vårterminen, att 
det var med nöd gosskolan fick pågå till 
avslutningsdagen. Som församlingen ej 
kunnat och kanske ej heller velat regi
strera skolorna, ligger skolverksamhe
ten helt nere i Puchengdistriktet. I Ho
yang har det varit stora svårigheter. 
men skolorna fingo dock fortgå till ter
minens slut på löfte att registrera nästa 
termin. Vid årsskiftet blev dock till
stånd givet att öppna och fortsätta sko
lorna där utan registrering, genom, vi 
måste säga, ett Guds direkta ingripan
de. Alla skolorna i de andra stationsdi
strikten både i denna provins och i Ho
nan ha utan störande ingripande fått 
vara i gång. A v trygghetsskäl har flick
och kvinnoskolan i Tali alltfort haft sin 
verksamhet förlagd till en utstatiop två 
mil östel: om staden. Skolavslutningen 
där i december var särskilt högtidlig, ty 
fem lärarinnor utexaminerades efter att 
ha avslutat den pedagogiska kursen. Vi 
äro så tacksamma så länge skolverk
samheten får fortgå. Må vi bedja om 
mycken evighetsfrukt bland de unga! 
För kvinnoskolorna äro vi också tack
samma. Det betyder så mycket för 
hemmen att kvinnorna har lärt känna 
och kunna läsa Guds Ord. Vi önska 
blott vi kunde på ett liknande sätt av
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sätta krafter och medel för männens 
andliga utveckling. Under nuvarande 
förhållanden är det dock otänkbart att 
samla männen till fulltids skolgång, lik
nande kvinnoskolorna, utan vi få nöja 
oss med att så långt krafterna medgiva 
ha kortare kurser för männen. U tom det 
allvarliga behovet av större antal lämp
liga, frivilliga ledare i församlingarna 
och dess kretsar av troende, be
höver församlingen nu av Gud 
l~irda och andligen b a lanserade män, 
som året om kunna hålla kortare hi bel
kurser i byar, där det finnes flera tro
ende, såväl som på utstationer och pre
dikoplatser. Detta skulle bidraga till 
att de »levande breven» bleve mera lätt
lästa och vittnesbörden mera effektiva. 

Under maj månad avreste makarna 
Linder från fältet för att på Kikung
shan söka en välbehövlig vila. På Ki
kung fick emellertid fru Linder kallelse 
till högre tjänst. Vi tacka Gud för den 
mångåriga och självuppoffrande mis
sionsgärningell, som nedlagts på flera 
stationer av vårt fält av dessa våra 
S) skon och nedbedj'a över broder Linder 
Guds rika välsignelse särskilt då han 
nu genom fru Linders frånfälle står en
sam. 

* 
:Med tanke på årets arbete över det 

berörda fältet fylles vårt hjärta med 
tack och lov till Herren, som hållit sin 
skyddande och välsignande hand över 
sina tjänare och sitt verk. 

Vårt fält med sina stationer ligger i 
stråkvägen för de med dödsbringande 
projektiler fyllda mekaniska fåglarna. 
I stort antal ha dessa kretsat över vå
ra hu\"tlclen, och ändå äro vi kvar och 
kunna berätta det. »Det är Herren» 

Många brister finna vi hos oss själ
\ a, men han har i stor nåd vari t trofast. 
:Må vi i trohet med förbön vattna de i 
god jord nedmyllade levande sädeskor
nen att de må bära hundrafaldig frukt 
för Guds rike. 

:Medan missionär August Berg någon 
av de sista dagarna a\ sitt liv låg i vän-
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tan på »änglarna», som skulle föra hans 
ande till Ahrahams sköte, sade han: 
»Nu får jag inte predika mer». Jag 
tror ej vår kamrat och vän hade något 
att ångra, ty mycket hade han predikat. 
Du och jag ha ännu tillfälle att predika, 
vi ttna och gå in i offergärningen för ho
nom, som gav allt. Skola vi få hålla på 
ännu ett år? Än få vi tjäna Herren 
vilken nåd! 

Pucheng, Shensi, 
I941. 

Kina, i februari 

Nils Styrelius. 

Ett år i Loyang. 

Då vi anlände till Loyang den 2 jan. 
1940 efter en strapatsrik färd från kus
ten, fylldes våra hjärtan av tacksamhet 
och 'lov till vår himmelske Fader, som 
under de tio månader vi redan vari t i 
Kina bevarat och lett oss steg för steg 
och nu låtit oss välbehållna nå vår re
sas mål. Den okända framtiden kunde 
\ i tryggt lämna i Herrens hand. Oss 
var det mer än nog att vara förvissade 
om att vi voro, där Han ville ha oss. 
Och när vi nu blicka tillbaka på det 
gångna året, kunna vi med ännu fullare 
hjärta prisa Herren för hans nåd, som 
omslutit oss varje dag och ögonblick. 

Från en synpunlct sett borde vi ju in
te alls vara i en stad som denna med 
våra fyra små. Genomresande gäster ha 
mer än en gång varit angelägna om att 
fortast möjligt ge sig av ifrån de på
frestande flyglarmen och bombningarna 
här. 1'Iell för oss hör sådant till livet 
här, och vi ta det med ro om än inte 
med entusiasm, ty det är mycket tids
ödande att tillbringa timme efter timme 
vid skyddsrummet i väntan på flygbe
sök. Och våra barn ha ännu inte blivit 
rädda ens, fast det hänt, att trävirket i 
skyddsgrottan gnisslat och det värkt i 
öronen i timmar till följd av de vibra
tioner, som orsakats av kraftiga nedslag 
i vårt grannskap. 
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Vi skatta oss trots allt lyckliga att få 
bo och verka i det fria Kina. Vi få röra 
oss fritt, och arbetstillfällena överstiga 
många gånger vår möjlighet att utnytt
ja dem. I stort sett äro också arbetsre
sultaten uppmuntrande. Allt detta inse 
vi klart, då vi höra om de förhållanden, 
som missionärerna i det ockuperade Ki
na arbeta under. 

Förutom det direkta missionsarbetet, 
som väl skuHe kunna sysselsätta ett 
dussintal av missionärer bara inom det
ta distrikt, ha förhållandena medfört en 
oerhörd ökning a v den rent affärsmässi
ga sidan aven missionärs uppgifter. 
Under större delen av året har vår stad 
varit den enda genomfarts leden från 
kusten till det inre av landet, och vårt 
hem har varit mest som ett hotell med 
resande till de flesta av Kinas provinser. 
I regel har det tagit flera dagar att få 
iväg deras resgods och ordna med pass 
etc. Då Loyang nu också är provinshu
vudstad, har det fallit på min lott att 
ombesörja årliga passviseringar för 
nästan hela provinsens missionärskår. 
Detta och resandeströmmen ha stegrat 
den nästan dagliga korrespondensen till 
den grad, att jag måst försumma brev
skrivningen till hemlandet alltför myc
ket. Bittida och sent ha besökande knac
kat på vår dörr. wIilitärer och ämbets
män och tusende andra komma i olika 
ärenden. Alla ha bråttom, och sällan 
blir det tid och tillfälle att föra samta
let in på andliga ting. Men var det för 
sådant jag kommit till Kina? En fåfäng 
fråga kanske. wIen min bön är att nå
got litet av Kristi vällukt och kristlig 
sälta måtte förnimmas av de besökande. 

Från dessa många bestyr hemma i 
staden har det varit en riktig glädje och 
vila att få resa ut på landsbygden på 
min cykel för att hålla en veckas bibel
kurs eller deltaga i ett tre dagars stor
möte. Det är oerhört dyrt att resa på 
vanligt sätt numera, och jag har sparat 
in cykelns pris många gång~r om bara 
på ett år. wIen ay större värde har va
ri t de många dagar, som j ag tack vare 
cykeln fått ge åt arbetet i staden eller på 

landet, i stället för att tillbringa dem på 
landsvägarna. 

Under våren hade vi stormöten en
dast på några mindre platser i stadens 
omgivningar. Men en veckas bibelkurs 
hade vi i alla städer och i ett par kö
pingar .tillhörande Loyang distrikt. 
Äldste Li ehen-te är ovärderlig i detta 
arbete. Han utför i själva verket en 
missionärs arbete såsom distriktsleda
re frånsett det rent administrativa som 
mellanhand mellan miss ionen och den 
infödda församlingsorganisationen. Då 
större delen av Mienchih-distriktet nu
mera måste tillses av oss i Loyang, del
tog Li och jag i flera av stormötena där 
under våren. Under hösten kom Gösta 
Goes till oss från Shansi och fick sin 
uppgift inom 1vfienchih-distriktet, vilket 
i hög grad lättat vår arbetsbörda. 

Hemkommen i maj från det sista mö
tet i Nfienchih-distriktet, fick jag dif
teri och blev med knapp nöd frisk nog 
att i början av juli resa till en Augusta
namissionens bibelstudievecka för pas
torer och evangelister, vid vilken jag lo
vat medverka. En dryg månad senare 
hade vi själva ett av ett hundratal med
arbetare bevistat sommarmöte under tio 
dagar i köpingen Hancheng, 6-7 sv. 
mil från Loyang. Under det förstnämn
da mötet inträdde besvärliga sviter ef
ter difterin i form av förlamning i sval
get, och därefter följde förlamning i be
nen och avdomning i fötterna och hän
derna, som varade i ett par månader. F. 
ö. var jag frisk och kunde deltaga både 
i sommarrnötet och annan verksamhet. 

Under hösten följde så de sedvanliga 
stormötena i alla våra större försam
lingar med föregående dopundervisning 
för katekumener. Det synliga resulta
tet a v verksamheten under året uppta
ges i statistiken, ur vilken jag blott 
meddelar, att I87 personer blivit döpta 
och kollekterna ha uppgått till 3,589 
dollars. Motsvarande siffror för 1939 
äro respektive 116 och 1,516. 

I mars återvände Maja Lundmark 
från sin semester i hemlandet, och hon 
har oförtrutet rest i hela distriktet och 
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hållit bibelkurser för kvinnor med stark 
tonvikt på undervisning i fonetisk 
skrift. 

Kvinnoskolan, som hösten 1939 flyt
tades undan oron i Loyang till köpingen 
Mingkao, 5 sv. mil söderut, har fortgått 
med två lärarinnor som ledare. Elevan
talet har varierat mellan 10- 30. 

Folkskolan i Loyang har haf.t över 
100 elever. Resultaten ha varit' goda, 
så att flera elever fått främsta betygen 
vid inprövning till statens mellanskolor. 
Kristendomsundervisningen är ju obli
<Tatorisk i våra skolor, men myndighe
~erna ha ej gjort några svårigheter här 
beträffande kravet på inregistrering 
som på vissa andra platser. Småskolor 
bedrivas av de kristna på några platser 
inom distriktet, utan ekonomisk hjälp 
från missionen. 

Tältverksamheten har pågått två må
nader under våren och lika länge under 
hösten. Vi ha haft tältet på helt nya 
platser, och tillslutningen har varit gan
ska god. Den tilltagande dyrtiden gör, 
att vi måste inskränka oss till blott två 
månaders tältarbete under 1941. 

Bibelspridningen har slagit alla tidi
gare rekord. Trots de dåliga kommuni
kationerna med kusten ha vi lyckats få 
in tusentals biblar och testamenten, och 
fastän priserna mer än tredubblats jäm
fört med 1939, ha vi sålt all t vi fått upp 
från kusten. 

Bristen på arbetare, både infödda och 
missionärer, är ännu större än under 
1939. Detta gäller nog i lika grad alla 
missioner i Kina under den nuvaran
de krisen. Orsaken är ju mänskligt att 
döma kriget och dess följder. :Men vi 
tro, att över dessa står Han, som bjudit 
oss att bedja skördens Herre om flera 
arbetare. 

En varm hälsning från Loyang titl 
alla våra vänner och förebedjare! Tack 
för förbön, gåvor till arbetet och brev! 
Stöd oss också under 1941 på samma 
sätt! 

Eder Johannes Aspberg. 

Utdrag ur privata brev. 

Från bergen i Hancheng distrikt 


skriver Ida Söderberg den 29 mars: 
Det är nu tre veckor jag varit här

uppe i bergen, och jag hoppas få stan
na lika länge till. Herren Gud har hjälpt 
underbart - jag är knappast trött. Det
ta är ett härligt arbete. N og hade jag 
hört åtskilligt, men att bergsfolket var 
så öppet och mottagligt för Ordet, hade 
jag aldrig tänkt mig. I dag har jag haft 
tre långa möten och läst med kvinnorna 
dessemellan, så jag får knappast någon 
tid för mig själv. Litet ensamt känns det 
kanske tv båda bibelkvinnorna i Han
cheng ~ro sjuka, så jag har en kvinna 
utan utbildning med mig. Men hon är 
god och har stor kärlek till människor
na. En enda månad har hon gått i vår 
kvinnoskola men läser flytande; läraren 
i sin bv har hon haft att lära sig skriva. 
Hon ä~ änka utan barn, så jag tycker 
Gud har utvalt henne till bibelkvinna. 

:Mitt hjärta är fyllt av jubel och till 
bedjan. På varje plats har jag fått se 
Guds verk i själarna på ett underbart 
sätt. 

Hanna Wang lever "uteliv", 
säger hon i ett brev, daterat den I april. 
Det var då inne på tredje månaden, som 
hon var borta från hemmet och höll läs
kurser med de troende kvinnorna läng
re dler kortare tid. Han fortsätter: 

Vi känna oss så ovärdiga att få bo så 
pass lugnt och arbeta så fritt, fast »fåg
lar» nu och då besöka våra trakter, 
dock utan att lämna några explosiva 
ägg. Jag har haft flera kurser, mycket 
uppmuntrande, då vi fått se många sam
las och lyssna till Ordet till frälsning 
och frigörelse från avgudar, amuletter, 
opiebegär och synd i alla former, samt 
från onda andemakter och sjukdomar. 

Av allt hjärta prisar jag Herren Gud 
att den enkla ljudskriften kan användas 
så bra till härvarande dialekt. K vinnor
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na använda den med stor glädje och 
framgång. Nog tar detta »uteliv» på ens 
krafter, men får jag bara tid till bön, så 
orkar jag me.d det allt och skulle ej vil
ja utbyta detta arbete mot något annat, 
så länge Herren vill använda mig däri. 
Efter vårt stormöte den 25-27 april 
hoppas jag få vara på liknande kurser i 
östra delen av vårt distrikt till tiden för 
veteskörden. Men i slutet av juni hop
pas jag komma åter till dessa trakter, ty 
vid foten av de höga bergen ligger en 

het. För närvarande äro provinsens 
sjukhus och universitet förlagda till den 
staden. Det är S år sedan Gerda Gu
stavsson och jag voro där under en må
nads tid. Då lovade vi att komma till
baka årligen, vilket löfte ej kunnat in
frias. Nu blev det därför stor glädje, 
när vi komrno. Jag vet ej, om jag kän
ner glädje eller smärta inför de stora 
arbetsmöjligheterna . I en sådan stad 
komma folk av alla samhällsklasser för 
att höra och lära. Men hur skall man 

Gossarna och flickorna, som dö·ptes i Sinan. 

vacker by, dit de troende bjudit mig 
komma och tillbringa den hetaste tiden 
av sommaren. Där skulle vi då under en 
vecka i juli ha en sommarkurs, och jag 
har bjudit Miss Heath från Kina 1n
landsmissionen och elen präktiga kine
siska fröken Ly att komma till mig där, 
om det blir möjligt för dem att färdas 
den långa vägen hi t. Bed Herren leda 
allt efter sin fullkomliga vilja. 

Från barnhemmets stad. 

Sinan, Ho, den 2/4 194I. 

Kära Vänner! 

Det är precis en månad, sedan jag 
lämnade barnhemmets stad, och de kära, 
kära eleverna, för att besöka en mycket' 
sällan besökt utstation, 8 sv. mil från 
Loyang, med stor omfattande verksam

räcka till? Jag äger ej en ordentligt ut
bildad bibelkvinna för sådant arbete. 
Vill ni ej hjälpa mig att bedja fram åt
mi nstone en sådan? 

Efter en välsignad tid bland ett 50

tal kvinnor därnere kom jag hem för att 
tillsammans med Johannes Aspberg re
sa hit till dophögtid. 20 gossar och 6 
flickor upptogos genom dopet i försam
lingen, och vi tro säkert att de nu till
höra Guds rike. De visste vad saken 
gällde, och det var högtid i deras hj är
tan. Hur hade ej fröken Pettersson an
strängt sig för att de skulle få nya och 
rena kläder till den dagen! Det var en 
glädje att se dem. Och jag tänkte på) 
vilken fröjd det m åste vara i himlen. 

En döpt flykting, som kom hit förra 
sommaren, avlade följande vittnesbörd: 
»När jag kom hit i fjol, var jag den en
de i mi tt hem, som bad till Gud. 0, vad 
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jag har bedit för alla dessa kamrater! 
Nog kan ni förstå min glädje i kväll, 
när nu alla tro på Gud; alla böja de knä 
i bön, och endast 2 äro ännu odöpta.» 

Tacka med oss för nådesregn i Sinan, 
och bed om ännu större ting för oss! 

Hjärtliga hälsningar. 

Eder 

iV!aja L und11wrk . 

Några nyheter om Kina In
landsmissionen. 

I dag, den IS maj, kom mars-april
numret av Kina Inlandsmissionens tid
ning »China's Millions». Ur missions
direktorns i London, pastor W. H. AI
dis' innehållsrika brev hämta vi några 
nyheter om missionen. Vi citera: 

»Kära vänner! 
Ar 1940 kommer för oss här i hem

landet att länge leva i minnet såsom ett 
år, då vi blevo svårt prövade, men även 
såsom ett år, då vi hade mer än vanligt 
påtagliga bevis för vår Guds trofasthet. 
Vi gingo in i år 1941 med en fördju
pad förvissning om att vad det än måt
te föra med sig av prövningar och för
virring skuHe vi få bli 'mer än segervin
nare' genom honom, som älskade oss. 

Följande fakta och siffror plockade 
ur rapporten om arbetet i hemlandet äro 
fyllda av uppmuntringar. 

Det finns 5.267 medlemmar av 'B&
neförbundet' samt 2.981 bönemedhjäl
pare för enskilda missionärer. Under 
året ha 20 nya missionäret rest till Ki
na. 'China's Millions', som kommit ut 
varannan månad, har i medeltal haft ·en 
upplaga av över 15.000. Vi sålde 8.000 
ex. av vår årsrapport 'Buildung Un
daunted' ('Okuvligt byggande'). Sam
manlagt över 72.000 ex. av 'John och 
Betty Stams seger' ha sålts. Inkoms
terna i :Missionens allmänna kassa, oro 
Pund 54.283, I 5, 10, vilket är omkring 
9.000 pund mer än under år 1930. Vil
ken underbar Gud vår Gud är!» 

LAND 12~ 

I brevet nämner sedan ..pastor Aldis. 
om situationen i Östern. Engelska och 
amerikanska missionärer tvingas läm
na det »ockuperade» området i Kina. 
:Många resa hem, men många resa tiIr 
den ännu dria» delen av landet. Detta. 
har medfört många och stora problem. 

I staden Paoshan, provinsen Yun-· 
nan, d. v. s. i sydvästra Kina vid den nu 
så viktiga Birmavägen, har Missionen 
öppnat en ny station, där tvenne utländ
ska läkare, en sjuksköterska samt flera 
kinesiska medhjälpare hoppas bli till fy
sisk och andlig t j änst för folket. 

Om Missionens centrum i London 
skriver pastor Aldis vidare bl. a.: »Till 
Guds pris och ära vilja vi meddela, att 
våra fastigheter vid N e,vington Green 
ei norra London) alltjämt äro oskada
de, och vi skulle vilja tacka alla, som' 
vari t förenade i bönegemenskap med oss· 
- bland dem våra tyska vänner - bed
jande om beskydd över detta missions
centrum.» 

Om f6rhållandena skola möj liggöra 
det eller ej , vet han ej, men han uttryc
ker förhoppning om att :Missionens års
högtid i London skulle kunna hållas tis
dagen den 13 maj kl. 5.30 e. m. 

I ett annat brev i samma tidning 
skriver Re,. Aldis bl. a.: 

»Vi känna hehov av att få bringa 
Gud " åra hjärtans tack för det ö,verflö
dande sätt, varpå han fyllt Missionens 
materiella behov under det gångna året. 
Ater igen, liksom under åren 1914-18, 
ha vi sett vad Gud kan göra för oss· 
under krigets dagar. Vi ta dessa fyllda 
behov som en maning till att icke slapp
na i våra ansträngningar för att fullbor
da vårt uppdrag i Kina - evangelium 
till var och en -, och genom Guds nåd 
skola vi fortsätta verket, huru stora 
svårigheterna än må bli. 

Vi äro också tacksamma för att vi 
hitintills ej haft svåra restriktioner då 
det gällt att översända l11.edel till Kina, 
detta med undantag av de ofrånkomliget 
begränsningar som krigsförhållandena 
nödvändigt måste skapa. Under det 
gångna året ha vi fått löfte att sända ut 
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lika stora belopp, som under ~lr 1939, 
och ,-i tro att vi skola få löfte att göra 
'Clet även under innevarande ?~r.» 

Samma nummer av »China's NIil
lions» berättar bland smånotiserna föl
jande: »En kommunistsoldat, som tidi
gare hade vaktat missionärerna Boss
hardt och Hayman under deras fången
skap (som ju varade resp. 560-413 da
gar) är nu en kristen. Genom denne 
mans vi ttneslbörd har hans hedniske ar
betsgivare samt dennes hustru och dot
ter blivit omvända till Gud». 

Ur maj-numret av »Die Liebenzeller 
:Mission», vår tyska systermissions må
natliga tidning, hämta vi följande med
delanden: 

»Aterha vi mycken orsak att tacka 
Herren. Doktor E. Witt har skrivit en 
redogörelse för vårt missionsarbete i Ki
na under år 1940, vari det bland annat 
heter: 'Var redan 1939 med sina 1,038 
döpta ett utomordentligt välsignat år, 
så har vår trogne Frälsare under det se
naste året ännu rikligare välsignat och 
fröjdat oss genom 1.428 döpta, och det
ta trots v~lr svaghet och penningknapp
-het, trots krigsnöd och månget i sanning 
bedrövligt tillstånd i våra församling
ar.» 

Vidare omtalas missionärernas kär
lekstjänst i att besöka sjuka och vårda 
dessa. Missionen har även tänkt på 
blinda och hemlösa. Om dessa nämnes 
bl. a. följande: »I 35 års tid ha vi i 
Changsha haft en skola för över 50 
blinda flickor. De få lära sig räkna, lä
sa, skriva samt att förfärdiga. konst
närliga handarbeten, vilka beundras av 
kineserna långt utanför Changshas om
råden. Detta arbete bär sig och ger me
ning åt de blindas annars tomma och in
tetsägande tillvaro, så att de få känna 
sig vara nyttiga medlemmar i männi
skosläktet och ej behöva fördriva sin tid 
onyttigt och i synd.» 

»Sedan I 923 ha vi i Ch~hkiang stad 
ett barnhem. Ar 1939 hade vi 138 gos
sar och 36 flickor, som där fingo sin 
uppfostran. De bli utbildade till duktiga 
hantverkare, och bli därigenom värde-
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fulla medlemmar i det borgerliga sam
hället. Landets regering har erkänt den
na krigsbarnhemsverksamhet. Den är 
självunderhållande. Och när gossarna 
och flickorna äro vuxna, blir det ofta 
kristliga äktenskap, som verka likt ett 
stilla salt och ljus i omgivningen.» 

Nlartin Berghng. 

Redogörelse för Svenska Mis
sioDsrådets verksamhet UD::! 
der år 1940. 

Det gångna året har vari t ett smär~ 
tans och prövningens år för den evan
geliska missionen, ett av de svåraste i 
dess historia. Ä ven om vårt svenska 
missionsarbete kunnat fortgå utan stör
re avbrott på de olika fäl ten, ha andra 
länders mission och icke minst våra 
grannländers drabbats så mycket hår
dare av krigets hämmande inverkan. 
Redan i november 1939 träffades Fin
land av det ryska anfallet och den 9 april 
1940 stäl1des Norge och Danmark un
der en främmande makts överhöghet. 

Det ryska anfallet kom som ett förla
mande slag även över den finska mis
sionen. För att hjäipa våra bröder i de
ras betryck utfärdade Svenska Mis
sionsrådet i början av året ett upprop 
till Sveriges missionsvänner att kom
ma det finska missionsarbetet till und
sättning. Det heter i uppropet bland an
nat: »Det brutala våldsdådet mot vårt 
broderland Finland har här i Sverige 
utlöst icke blott den varmaste sympati 
gent emot ett folk i namnlöst lidande 
utan ock en spontan hjälpaktion, som 
tagi t sig de mest gripande uttryck och 
som verkligen visar, att Sveriges folk 
ännu är mäktigt att samla sig till en 
gemensam offergärning. 

Sveriges missionsvänner ha tagit en 
verksam del i denna stora aktion. Men 
det gives nu ock för dem en särskild 
uppgift: att giva ett direkt handtag åt 
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den finska missionen. Ty detta förödan
de krig hotar att lamslå den missiQns
verksamhet, som Finland under stor 
välsignelse bedri vi t i Afrika, Indien och 
Kina. De i Finska :NIissionsrådet sam
manslutna organisationerna ha tillsam
mans omkring 100 missionärer. Genom 
valutasvårigheter och brist på tillgäng
liga medel kunna de nu icke utsända ens 
underhåll åt missionärerna och långt 
mindre något understöd till de inhem
ska kyrkorna. Svenska Missionsrådet 
har därför känt det som en oavvislig 
plikt att här träda hjälpande emellan 
och genom en vädjan till de svenska 
missionsvännerna om bidrag söka kom
ma de nödställda finska missionerna till 
undsättning.» - Gåvorna skulle sändas 
antingen till de olika missionsorganisa
tionernas organisationer eller till Sven
ska Missionsrådets vice ordförande, 
missionsföreståndare Nils Dahlberg, 
för att sedan fördelas mellan de finska 
missionsfälten. 

För att i samband med insamlingen 
sprida närmare kännedom om det fin
ska missionsarbetet och dess nuvarande 
läge ansågs det gagneligt att ett par re
presentanter för den finska missionen 
finge göra en resa till en del större plat
ser i Sverige och hålla föredrag. På 
grund härav anmodades Finska Mis
sionssällskapets föreståndare, teol. d:r 
Uno Paunu, och missionären fröken 
Sanny Lampen att komma hitöver. Det
ta skedde och besök gjordes på ett tio
tal platser i landet, där insamlingsmö
ten med tal av de finska representanter
na anordnades. 

D:r Paunu och fröken Lampen ut
tryckte såväl till Svenska 11issionsrå
det som till de svenska missionsvänner
na på de olika platserna den finska mis
sionens synnerligen stora tacksamhet 
för denna hjälp, som vore ett bevis på 
den kristna broderlighetens verklighet 
och på det gemensamma ansvaret för 
Jesu Kristi rikssak. Det var nu omöj
ligt, förklarade d:r Paunu, att hålla 
några missionsmöten i Finland, rese
predikantverksamheten hade avstannat 
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och syföreningarna så gott som upphört. 
Ett mycket stort antal av de andliga ar
betarna voro ock utkallade till militär
tjänst. 

Vid Nordiska Nlissionsrådets sam-o 
manträde i Stockholm den 2 I februari 
bes löts också, att de norska och danska 
representanterna skulle i respektive 
hemländer söka få till stånd liknande 
insamlingar för den finska missionen. 
Detta skedde också och arbetet pågick 
till den 9 april, då även Norge och Dan
mark förlorade sin självständighet och 
blevo urståndsatta att på samma sätt 
som hittills fortsätta sin missionsverk
samhet. 

Uppropet till Sveriges missionsvän
ner mottogs över hela vårt land med 
glädje och tacksam redobogenhet och 
vid Svenska Missionsrådets samman
träde den 5 november kunde vice ord
föranden meddela, att omkring 140,000 

kronor utsänts från Sverige såsom 
hjälp till den finska missionen på de 
olika fälten. Intill den 9 april hade ock
så från Norge sänts 16,000 kronor di
rekt till finska missionsfält och från 
Danmark 25,000 kronor till Finland för 
samma ändamål. 

Vid ett besök, som missionsförestån
dare Dahlberg sistlidne höst gjorde i 
Finland, hade tacksamheten för den 
svenska missionshjälpen tagit sig syn
nerligen varma uttryck. 

Den 21 februari var, såsom redan 
förut framhållits, Nordiska Missionsrå
det samlat i Stockholm ~ör att göra upp 
program och riktlinjer för den nordis
ka missionskonferens, som var bestämd 
att hållas i Stockholm den I I-IS sep
tember. Allt var klart för konferensen 
och man motsåg den med hoppfull gläd
je, då med ett slag all t grusades genom 
den tyska invasionen i Norge och Dan
mark den 9 april. Det var intet annat 
att göra än att avlysa densamma, dock 
med en förhoppning, att den tiden ännu 
en gång skall komma, då Nordens mis
sionsvänner få samlas kring det gemen
samma verket och den gemensamme 
Herren och Konungen. 
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Arbetet på de norska och danska mis
sionsfälten, som är fullkomligt avsku
ret från hemländerna, har glädjande 
nog kunnat nöjaktigt uppehållas genom 
den ekonomiska hjälp, som lämnats från 
de amerikanska missionsorganisationer
na. 

Våra förbindelser med Internationel
la Missionsrådet ha under det gångna 
året huvudsakligen skett genom konto
ret . i New York, då postförbindelserna 
med England vari t mycket svåra. Inter
nationella Missionsrådets tidskrift, som 
sänts från London, har '.~ isser1igen kom
mit fram men i allmänhet omkring fyra 
månader försenad. 

Fortbildningskursen för missionärer 
och missionärskandidater å Hagaberg, 
Södertälje, som visserligen hölls den 
10-16 januari innevarande år, kan 
också anses tillhöra det gångna årets 
verksamhet, framförallt på grund av att 
hela förberedelsearbetet skedde under 
detsamma. Kursen var den andra av 
Svenska Missionsrådets vinterkurser. 
Den första hölls vid Lidingö :Missions
skola i januari 1938. Synnerligen gläd
jande var den tillslutning kursen fick 
röna. Antalet deltagare var 146, repre
senterande 13 olika organisationer. He
la kursen omfattades ock med ett syn
nerligt intresse av samtliga deltagare. 
Så mycket torde utan övedrift kunna 
sägas, att dessa missionärskurser är den 
största av de gåvor, som Gud genom 
svenska Missionsrådet tillfört den sven
ska missionen. 

Kursens ledare var professor K. B. 
Westman. Föreläsningar höllos av ärke
biskop Eidem, professor Westman, mis
sionsföreståndare Dahlberg, pastor Stig 
Hannerz, dr S. Estborn, missionär 
Björkdahl, missionsföreståndare Hj. 
Danielson, pastor Th. Arvidson och 
kyrkoherde Joh. Lindgren. Bibelstu
dierna höllos av kyrkoherde Kloo. Dess
utom talade vid samkväm på kvällarna 
fröken wIärta Josephson och syster Ing
rid Wermcrantz från Wien. Redogörel
ser från de olika missionsfälten lämna
des av missionärer, dels angående läget 

i allmänhet och dels i form av minnen 
från infödda kristna. Morgon- och af
tonböner höllos av deltagare i kursen. 
På söndagens förmiddag predikade rek
tor Landgren vid Hagaberg och på ef
termiddagen hölls ett större missions
möte i Södertälje kyrka med föredrag 
av kyrkoherde Kloo och professor West
man. :Mötet var mycket talrikt besökt 
och en kollekt upptogs till täckandet av 
omkostnaderna för kursen. 

Ett särskilt erkännande må även i 
denna berättelse givas åt ledningen för 
Bibelinstitutet Hagaberg, i första hand 
rektor och fru Landgren, för den bered
villighet och den osparda möda de visa
de för att allt skulle bliva ordnat på 
bästa sätt. Det var också en allmän 
tacksamhet, som från alla deltagares 
sida gjorde sig gällande och detta icke 
minst med hänsyn till de yttre anord
ningarna. En god kamratanda vilade 
över samvaron från den första dagen 
till den sista och Guds välsignelse spå
rades i stort och smått. 

Ett nytt inslag i denna kurs utgjordes 
av ett antal studenter såsom represen
tanter för de kristna studentsamman
slutningarna i vårt land, vilka blivit in
bjudna att deltaga. Det är att hoppas, 
att denna praxis alltfort kommer att 
följas, när nya missionärskurser anord
nas. 

På anmodan av Svenska Missions
rådet vid sammantr~ldet den 22 februari 
har professor K. B. Westman i Svensk 
Missionstidskrift lämnat en del medde
landen angående fullföljandet av Tam
baramkonferensens resultat. - Ett av . 
missionsläkaren dr. Ysander upprättat 
formulär för sjukvårdsstatistik vid de 
svenska missionsstationerna har genom 
Rådets försorg utsänts till missionsor
ganisationerna för vidare befordran till 
de stationer, där sjukvårdsarbete bedri
ves. - Till Internationella Missionsrå
dets sekretariat har av ordföranden på 
begäran av pastor Axel B. Svensson i 
Stockholm avlåtits en rekommendations
skrivelse med anledning av att nämnda 
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sällskap anhållit om tillstånd att upp
taga missionsarbete i Kenyakolonien. 

Svenska wIissionsrådets kassör, pas
tor J. Hurtig, har under året avgått ur 
kommitten och därmed även lämnat sin 
befattning såsom kassör. Till hans ef
terträdare såsom rådsmedlem har Sven
ska :Metodistkyrkan utsett pastor Th. 
Arvidson och till kassör efter pastor 
Hurtig har Missionsrådet förordnat 
sekreteraren, redaktör J. E. Lundahl. 
Vid sammanträdet den 5 november ut
talades till pastor Hurtig ett tack för 
den insats han under flera år gjort så
som medlem av Rådet och särskilt för 
det arbete han under senare åren utfört 
såsom kassör och räkenskapsförare. 

Svenska :Missionsrådet består f. n. av 
föl jande ledamöter: 

Dr. Karl Fries, hedersledamot; 
Professor K. B. Westman, repr. för 

Svenska ]erusalemsföreningen, ordf.; 
Missionsföreståndare Nils Dahlberg, 

repr. för Evangeliska Fosterlandsstif
telsen, I:e vice ordf.; 

Missionsföreståndare Hj. Danielson, 
repr. för Svenska Baptistmissionen, 2:e 
vice ordf.; 

Missionsdirektor Arvid Bäfverfeldt, 
repr. för Svenska Kyrkans wlissionssty
relse; 

Missionsföreståndare Axel Anders
son, repr. för Svenska "Missionsförbun
det; 

Fröken Märta Josephson, repr. för 
Kvinnliga :Missions-Arbetare; 

"Redaktör Chr. Jersild, repr. för Hel
gelseförbundet; 

Missionsföreståndare ~i[artin Linden, 
repr. för Svenska Missionen i Kina; 

Disponent J. Blomdahl, repr. för 
Svenska Alliansmissionen ; 

Missionssekreterare Magnus Haver
mark, repr. för Svenska Mongolmissio
nen; 

Pastor Th. Arvidson, repr. för Sven
ska Metodistkyrkans Mission; 

Missionsfi?:-~ståndare Birger Pernow, 
repro för Svenska Israelsmissionen ; 

Pastor Harald Padel, repr. för Evan
geliska Brödraförsamlingen; 

Sekreterare och kassör: redaktör J. 
E. Lundahl. 

Under året har Svenska lVlissionsrå
det haft två sammanträcien, den 22 fe
bruari och den 5 november. 

Från subkommitteerna ha följande 
redogörelser ingått: 

Kvin.nokommitten. 
Festen för missionärernas barn ägde 

rum d. I3 jan. Föredrag med film- och 
ljusbilder över K. F. U. l\i[.-körens säll
skapsresa till Skottland och Island hölls 
av rektor Olov Hammar. En kvartett ur 
K. F. U. M.-kören bidrog med sång. 

Kommitten deltog i Kvinnornas In
ternationella bönedag den 9 febr. genom 
anordnande av två möten: ett på f. m. i 
St. Peterskyrkan och ett i Betlehems
kyrkan på kvällen. Vid dessa tillfällen 
upptogs kollekt för den finska mi'ssio
nen. 

Samkväm för hemmavarande kvinn
liga missionärer anordnades den I6 okt. 
med föredrag av fröken Märta Joseph
son över ämnet: "Se, Se bygger Gud sin 
kyrka". 

Den I I nov. vat personalen på de oli
ka missionsexpeditionerna irtbiudna till 
samkväm, varvid dr An~la SjÖgren be
rättade från resor i skilda världsdelar. 

På grund av den ovissa postgången 
har tidningen ""Hälsning" ej utgivits 
under I940. I dess ställe utsändes ett 
kort med en tryckt hälsning till alla de 
kvinnliga missinonärerna. 

Under året har Kommitten fått två 
nya medlemmar. I stället för fru Karin 
Dahlberg, som under året avlidit, har 
Fosterlandsstiftelsens mission invalt fru 
Valborg Stjärne, och sem efterträdare 
till fru Daga d'Albedyll, som avsagt sig 
uppdraget, har Svenska 1'lissionen i Ki
na kallat fröken Anna Björk. 

Kommitten har under året hållit fem 
sammanträden. 

Stockholm mars I94I. " 

Naima J.eu,wgren. 

Ordf. 
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Presskommitten. 

På samma sätt som föregående år ha 
artiklar utsänts till de abonnerande tid
ningarna. Författa're ha varit docenten 
Gustav Lindeberg, doktc:r Karl Fries, 
missionsföreståndare Nils Dahlberg och 
missionsföreståndare B. Pernow. Med
delanden om svensk missionslitteratur 
ha som vanligt sänts till r-edaktionen för 
Internationella Missionsrådets tidskrift 
i London. 

l. E. Lundahl. 

Missionsstudiekomm,itten. 

Under vårterminen och sommaren var 
verksamheten mycket oregelbunden och 
inget sammanträde hölls, enär kom
mittens dåvarande sekreterare, pastor 
Folke Westrup, var ink~dlad till mili
tärtjänst. Under vintern hölls emeller
tid en missionsutställning i Stockholm 
under kommittens medverkan, som rön
te mycken uppskattning. Från och med 
den I oktober inträdde undertecknad 
som sekreterare i kommitten. Vid sam
manträdet i november beslöts hemställa 
till de olika missionssällskapen om en 
serie skioptikonbilder belysande mis
sionsarbetets olika grenar. En sådan an
hållan har också gjorts ti 11 alla säl1skap~ 
som äro representerade i Svenska Mis
sionsrådet. Dessa bildserier skulle 
framför allt användas för missionspro
paganda och undervisning i skolorna. 
Vid sammanträdet beslöts även att an
ordna en kurs för lärare och lärarinnor 
i Stockholms skolor under vårtermin
nen. :Med anledning därav ha såväl 
samtliga överlärare i Stockholms folk
skolor och folkskoledirektionen tillskri
vits, varvid ett fullständigt förslag be
träffande antal timmar och ämnen upp
gjorts. På grund av bränslesvårigheter
na har tyvärr planen ännu icke kunnat 
realiserqs. 

På initiativ av Studiekommitten hölls 
ock vid nyårsskiftet en större pressmot
tagning å Diakonistyrelsen, varvid så 
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gott som samtliga organisationer i Sven
ska Missionsrådet voro representerade. 

Uppsala den 13· 3· 1941. 

Oscar Rundblom. 

Kassautgifterna ha varit följande: 

Svenska Missionsrådet Kr. 1.388 :25 
Internationella Missions

rådet » 2·539 :5 2 

Missionsstatistiken » 30 4.:5° 
Missionsstudiekommitt'~n » 75:
Presskommitten » 810:
K vinnokommitten » 200:

Svensk Missiol1stidskriit » 300 :
Kr. 5.617 :27 

Revisorernas utlåtande. 

Undertecknade, som anmodats gran
ska Svenska Missionsrådets räkenska
per för år 1940, få efter fullgjort upp
drag avgiva följande utlåtande: 

Räkenskaperna äro förda med ord
ning och noggrannhet samt vederbörli
gen verifierade. 

Då vi vid revisionen funnit allt i sin 
ordning, föreslå vi, att ansvarsfrihet 
med tacksamhet beviljas för 1940 års 
förvaltning. 

Stockholm den 7 mars 1941. 

~1. Hellman. Lisa Blom. 

Om framtiden veta yi intet annat än 
att den står i Guds hand. Vi tro på Gud 
och att han har makten. Missionen är 
hans verk och vi äro hans tjänare, som 
i allt bero av honom. Han skall genom
föra sina planer, hur det än för närva
rande ser ut i världen, ty de äro grun
dade i hans eviga rådslut. Detta ger oss 
tillförsikt och förtröstan. Vi gå kom
mande tider till mötes under den bönen, 
att Gud må göra oss trogna i den upp
gift han givit oss. 

Stockholm den 13 mars 1941. 

J. E. Lundahl. 
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Svenska Israelsmissionen 

höll på söndagen och måndagen den 20 
och 21 april sin 66 :te årshögtid i Mes
siaskapellet i Stockholm. Förutom de 
enskilda årsmötesförhandlingarna höl
los offentliga möten, vid vilka föredrag 
hö110s av missionsföreståndare Birger 
Pernow, pastor Göte Hedenqvist, mis
sionsföreståndare Axel Andersson m. 
fl. Israelsmissionens verksamhet i \iVien 
fortgår i full utsträckning och är till 
stor hjälp och välsignelse för judarna 
där. 

Om judarna i Rumänien skriver en 
meddelare till Svenska Israelsmissio
nen, att de nu genomleva en fruktans
värd kris. Det stora slaget kom ganska 
oförberett. Det var ju, heter det, ingen
ting mer eller mindre än en revolution 
Yi upplevt denna sista höst, och denna 
revolution har haft och kommer att få 
långt gående följder för judarna. I man
naminne ha de icke fått utstå ett sådant 
år. Under 1941 komma de nya judeIa
garna att genomföras helt. Det betyder 
att j.udarna icke få inneha någon tjänst. 
Det talas om att staten skall utskriva 
juda.r på offentligt arbete, men därom 
vet man ännu ingenting bestämt. 

Sällskapet för Evangelii utbredande 
i Ryssland 

höll den 26--28 april sin årshögtid i 
Stockholm. Sällskapets verksamhet rör 
sig numera uteslutande bland ryssar 
utanför Sovjets gränser, i Finland, tys
ka Polen m. fl. områden. Den ryska be
folkningen i Finland var tidigare hu
vudsakligen bosatt i Karelen, men är nu 
efter kriget spridd till olika platser i 
landet, varför verksamheten bland dessa 
ryssar mycket försvårats. Sällskapet 
har en missionär, Konstantin Koch, an
ställd för verksamheten i Finland. Nö

den bland de ryska flyktingarna är oer
hörd, varför en väsentlig del av sällska
pets verksamhet består i materiell hjälp 
till de nödlidande, utdelning av kläder, 
matvaror etc. I Estland har sällskapet 
haft trenne missionsarbetare i Narva 
och i Tartu (Dorpat) två, samt ett barn
hem i Taevaskoda. De ha emellertid 
efter Baltikums anslutning till Ryssland 
lyckats lämna Estland. l Tyska Polen 
fortgår verksamheten utan hinder. Ä ven 
i Bulgarien har S. E. U. R. en missions
arbetare. Inne i det egentliga Ryssland 
har till och med åtskilliga nödlidande 
kunnat bringas materiell hjälp. Sovjets 
antireligiösa inställning gör dock risken 
stor för alla som på något sätt ha för
bindelser med utländska kristna. Det 
meddelas sålunda att en person, som va
rit bosatt i Baltikum och som var en 
välkänd medlem a v den ortodoxa kyr
kan, efter anslutningen till Sovj.et »blev 
förd till ett 'sanatorium, och hans sjuk
dom är nog obotlig», d. v. s. han är 
fängslad och utan utsikter att bli fri. 
Om han ännu befinner sig i »sanatori
et» eller han förgåtts i någon skog eller 
gruva, är ej känt. 

S. E. U. R:s inkomster och utgifter 
för 1940 balansera på 79-442 kronor. 
Sällskapets ordförande är överingenjör 
P. E. \Verner. Dess tidningsorgan är 
»Ljus i Öster». 

Det bästa året hittills 

i Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens 
hela 8s-ariga historia i ekonomiskt av
seende har 1940 varit, säger Stiftelsens 
sekreterare för yttre missionen, pastor 
Joh. Hagner. För Svenska Missionsför
bundets del blev sparbösstömningen an
nandag jul, som är förbundets .;;törsta 
inkomstpost, den största hittills. Fjol
årets räkenskaper kunde avslutas utan 
skuld, och ~lndå gavs rätt stora summor 
till hjälp å t v a ra nordiska brödrafolk. 
Ä ven för Baptistsamfundet har det gått 
yäl med ekonomien . Det första kvarta
let detta år blevo missionsgåvorna till 
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.och med större än samma tid förra året. 
Även från andra håll meddelas det att 
·ekonomien gått bra ihop trots krisen. 

Det är ju så att samfundens likso l11. 

.allt frivilligt kristligt arbete uppehålles 
med frivilliga gåvor, och man kunde nu 
ha väntat att kris och dyrtid skulle kom
mit dessa missionsgåvor att avsevärt 
minska. Så är dock icke fallet. Missions
folket bevisar sig vara troget även i 
svåra tider. 

,Glömmen ej 

att bedja 

för missionen! 

Missionstidningen 

Sinims Land, 

organ för Svenska Missionen Kina, 

utkommer 1941 i s in 46:e årgång. 

Tidningen utkommer med 20 nummer om 

året. Den innehåller uppbyggelseartiklar, 

brev från missionärerna, berättelser från 

missionsfältet, meddelanden om hemarbetet 

och missionsnotiser från olika fält. 

Tidningen kostar: helt år kr. 2 :50, halvår 

kr. 1 :50, ett kvartal kr. 0:90. 

Till utlandet kostar den kr. 3:- pr år. 

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. 

INNEHÅLL: 
Friskt, rinnande vatten. - Från Red. o. Exp. - En årsrevy över arbetet på Shensifältet 1940. 
- Ett år i Loyang. - Från missionärerna. - Några nyheter om Kina Inlandsmissionen. 
'Redogörelse för Svenska Missionsrådets verksamhet under år 1940. - Från när och fjärran. 

Missionstidningen Sinims Land. 

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


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


Boktr. A/B P. A. Palmers Eftr.. Sthlm. 
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ANSVARIG UTGIVARE: M. LINDEN. 

BERGET, DÄR KRISTI VINDAR BLASA. 

Matt. 28:16-20. 

Det är en väldig order som Jesus 
ger sina lärjungar, den stora missions
befallningen. Han skulle snart stå med 
dem på himmelsfärdsberget. Den da
gen blåste det friska Kristus-vindar 
med ande och kraft. De som varit med 
på det berget utan att känna Kristi 
vindar blåsa, de ha ej upplevt Kristi 
himmelsfärdsdag. Det var också uppe 
på ett berg, som han gav lärjungarna 
den stora missionsbefallningen kort 
innan han skildes från dem. När de 
lydde och gingo dit Herren befallde 
dem gå, då fingo de taga emot detta 
väldiga uppdrag. Vi få aldrig några 
stora erfarenheter och uppgifter, om vi 
icke gå dit, där Herren stämmer möte 
med oss, om vi ej våga gå dit Herren 
vill. Vad vi uppleva på våra egna vä
gar, det leder ut i öknen och ned i 

oj: Sammandrag av anteckningar, gjorda vid 
komminister Johan Hofts predikan på e. m., 
Kristi Himmelsfärdsdag i Betesdakyrkan, 
Stockholm. 

mörker, men vi segra aldrig. Till ber
get där Kristi vindar blåsa och sedan 
ut i världen, det är vägen. Ni missio
närer, ni som skola resa eller varit ute, 
ni /få göra samma upplevelser som vi: 
dit vi icke vilja gå föras vi ofta, men 
där har vinden kommit. Och det skola 
vi komma ihåg, att då vi gå, icke dit 
vi vilja, men dit H e r r e n vill, då 
komma vi till berget varifrån Kristus
vinden blåser. Jag har märkt det i mitt 
eget liv, att när jag kommit dit jag 
icke ville, men dit min Herre ville, då 
fick jag välsignelse, kraft och frid, som 

.jag aldrig väntat att få. Då vi gå i tro
het till det berg, dit Herren kallar oss, 
då öppnar sig himmelen över oss. Vi 
komma till berget, varifrån Kristus
vinden blåser. 

. Låt oss lägga märke till en sak! 
Bland lärjungarna funnos de som tviv
lade. Jag tror, att vi skola ha förståel
se för dem som tvivla. Vi vilja att alla 
skola vara snara till tro. Men döm ej 
dem som ha svårt för att tro! V å r 
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uppgift är ej att döma utan 
a t t h j ä l P a. Du som har lätt för att 
tro på och möta Jesus i vardagslivet 
och under livets svårigheter, hav barm
härtighet med dem som ha svårt att 
tro !Kristus gav' alla sina lärjungar 
den stora missionsbefallningen. Se till 
att du själv kommer på knä för Jesus, 
även med din tro och - med dina tvi
vel! På knä skall det klarna. Så skall 
du bli skickad att ta emot uppgi;ften av 
Herrens hand. 

»Mig är given all makt.» - Se ut 
över världen! Är det sant att Jesus 
har all makt? Hur har det gått? Kom 
ihåg! Det var bara I I lärjungar från 
början. I dag är det ej bara II eller 
11.000 eller 11.000.000 'utan många, 
många flera. Det är inte 2.000 år se
dan de II skickades ut. Vi måste säga, 
att redan har missionsbefallningens 
ord om Herrens makt besannats. Men 
om vi misströsta på grund av vad som 
händer nu och fråga: Var är Kristi 
makt? kan det hända, att vi börja bäva. 
Låt oss aldrig misströsta! Det vi se 
är ej makt utan vanmakt. Våld 
ä r icke makt. Det ä r vanmakt. När 
Kristi vindar upphöra att blåsa är det 
fara på färde, men så länge de blåsa 
är det ingen fara. Kristus har sagt: 
»Gån ut och gören a 11 a folk till lär
jungar. Det ges intet undantag. Kris
tus vill att a 11 a människor skola fö
ras till honom, och bakom den viljan 
har han a Il m a k t. Sist kommer löf
tet: »Se, jag är med eder!» Vi äro al
drig ensamma. Herren är med! Vi be
höva känna att detta är ett personligt 
löfte, och det skall då hJälpa igenom 
alla svårigheter som möta oss. Han har 
all makt, ha,n är med och skall föra sin 
sak väl igenom. 

Hanna Wang 50 år. 

Den 27 juni detta år fyller S. 1il. K:5 
missionär, fröken H an'IW liVmig 50 år. 
Hon föddes i Frösö församling i Jämt
land. Själv berättar hon, att hennes sex 
syskon och hon själv i hemmet av för
äldrarna fostrades »till Gudsfruktan, 
fl i t och sparsamhet ». 

Efter fullbordad utbildning tjänst
gjorde hon i åtta år som lärarinna i 
Jämtland, innan Herren öppnade hennes 
väg ut till missionsfältet. . 1 september 
1921 reste hon för första gången till Ki
na. Där har hon sedan fått nåden att 
tjäna till rik välsignelse i nu snart 20 

år, i vilken arbetstid ingår tvenne besök 
i hemlandet. 

Med en stilla, hängiven, uthållig kär
lek har Hanna Wang tjänat Herren där 
ute i Kina. Oftast har hon därvid varit 
på resande fot för att kunna nå kvinnor 
på de mest skilda platser. Gud har be
känt sig till hennes gärning och givit 
henne glädjen att få se många kvinnor 
lämna sig åt Herren för att villigt van
dra på Sanningens och Li vets väg. 
Men skulle vi säga detta till Hanna 
Wang, skulle hon nog svara ungefär så 
här: »Det är ej jag, utan Herrens nåd 
och välsignelse som gjort det. Och 
hemma i Sverige har jag en skara kär
leksfullt bedjande och offrande vänner 
som hjälpa till!» 
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På högtidsdagen vilja vi bedja Ban
nas v~inner alltfort i uthållig trogen 
förbön följa henne, och samtidigt till
önska vi 50-åringen ~innu många lyckli
ga, fruktbärande år i Mästarens tjänst 
i Kina. 

iV]artin Berghng. 

Missionstidningen Sinims Land. 

Under månaderna juni-september 
utkommer Missionstidningen Sinims 
Land i år liksom föregående år med 
endast ett nU1'mner i 1'l'Ictnaden. 

Nyantagna mi~sionärskandidater. 

Vid Kommittens sammanträde den 
2I maj blevo tre personer antagna 
såsom missionärskandidater : Fröken 
Emma W å/din från Umedalen samt 
fröknarna lliJargit Cederholm och May
Karin H olmström, båda från Stock
holm. 

Vi tacka Gud för dessa medarbetare 
och anbefalla dem åt missionsvännernas 
hågkomst i bön med tacksägelse. 

Hemkommen missionär. 

Fröken Astrid Löfgren anlände till 
Stockholm söndagen den 25 maj efter 
en god resa från Kina genom Sibirien 
och Ryssland. Vi hälsa henne varmt 
välkommen och tillönska henne rik väl
signelse och vederkvickelse under tiden 
i hemlandet. 

Inackordering på Missionshemmet. 

Gäster mottagas för längre och kor
tare tid (även över en week-end) på 
Missionshemmet i Duvbo. Närmare 
upplysningar genom husmodern, fröken 
Lisa Lundberg, adr. Missionshemmet, 
Duvbo, Sundbyberg 2. Tel. 2820 I3. 

S. M. K:s Bibel- och Ungdomsveckor: 

Den första av va ra Bibel- och Ung
demsveckor under sommaren 194I är 
nu bestämd till att hållas på Västkus
tens Ungdomsslwla i Ljungskile den 
19-25 juni. Samling sker den I9 på 
kvällen och avresa de n 25 på morgo
nen. SIwIans styrelse har godhetsfullt 
bestämt ett extra pris för oss , så att de 
som bo i rum få betala kr. 4:- per dag 
för inackordering, under det att de som 
ligga i läger ej behöva betala mera ~in 

3 :25 per dygn . . Härtill kommer en in
skrivningsavgift på 3 kr. till hjälp för 
våra omkostnader vid mötet. 

Medverkande under denna Bibel- och 
Ungdomsvecka bli missionärerna iv!01'

r1:s Bergling , Wille och lv!argaret Berg
ling, Thyra Lindgren,} Astrid Löfgren 
och Carl-Gust. N ordb e1'g, fröknarna Hil
dur och Lisa Blom, samt missionsföre
ståndare }.ifartin L1:nden. De unga, som 
fått sin ansökan om att f å utresa till 
Kina beviljad, deltaga också i »vec
kan ». 

Missionsföredragen på förmiddagar
na ha såsom ett gemensamt ämne: »De 
unga inför missionen», och vår tanke 
är att därvid från de ungas ståndpunkt 
stanna inför tanken på sändandet av 
missionärer, deras gärning på fältet och 
i hemlandet samt deras medarbetare på 
fältet. 

'" 
»Veckan» på Mauritzberg hoppas VI 

få anordna den 22-28 juli. Priserna 
på 1rfauritzberg förutom inskrivnings
avgiften bli kr. 4:- per dag för läger
bädd och 5:- per dag för dem som få 
bo i rum. 

* 
Alla deltagare, både i Ljungskile och 

på Jvlauritzberg, skola ha med sig säng
linne, handdukar och filtar samt ranso
neringskort. 

* 
Vi äro så tacksamma för hjälp med 

förbön för våra »veckof».. Må Missio
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nens vänner bedja Gud leda i allt som 
rör program och anordningar samt att 
han må sända deltagare. Må våra vän
ner också göra vad de kunna för att 
sprida kunskap om våra ungdomsveckor 
och hjälpa oss· att få deltagare, som 
kunna få hjälp och välsignelse av sam
varon där. 

Arshögtiden 1941. 

»Herre, samla oss nu alla Kring ditt 
dyra nådesord» . 

:Med denna sång öppnades Missio
nens årsmöte på onsdagskvällen. N orr
landssalen å K. F. U. M. var fylld till 
sista plats av vänner, som tillsammans 
med oss kommit att fira högtid. 

Kapten O. von Malmborg frambar en 
hälsning från doktor Karl Fries, vilken 
ännu icke orkade vara med om några 
kvällsrnöten. En varm välkomsthäls
ning riktades också· till alla de närva
rande, och en önskan om Guds välsig
nelse över hela mötet uttalades. 

Till inledning lästes orden i Rom. 
7 :4,5 .» - - - att vi må bära frukt 
åt Gud.» Paulus talar om hur detta 
skall tillgå: Att vi bliva dödade från 
lagen genom Kristi kropp. Han talar 
om Jesu död som vår död från synden. 
Och för att hjälpa oss att förstå detta 
ger han ett exempel, ett äktenskap. 
Hustrun är icke fri så länge mannen 
lever, men då han dö·r är hon fri. Dö
den har gjort henne fri. Så blir det ock
så för oss, den gamla lagen har upphört 
att ha någon makt, den nya lagen som 
tillhör livet i Jesus Kristus är den som 
bestämmer över oss. Det är som när 
negerslaveriet upphörde. Förut, om en 
slav flydde och blev gripen, släpades 
han fram till domstolen och dömdes, 
men efteråt kunde han hänvisa till den 
nya lagen och var fri. Jesus har lidit 
för oss, och i sin död vann han seger 
för oss; vi ha blivit döda från lagen och 
leva nu det nya livet. Gud har verkat 

med mäktig kraft i Jesus och givit oss 
sin ande för att vi skulle kunna tjäna 
i Andens nya väsende. Låt oss därför 
minnas Jesu maning till oss att förbida 
Faderns löfte. Det var den Helige An
den som skulle komma. Jag tror, att 
vi behöva lära oss vänta på Faderns 
löfte, som han skall uppfylla på sitt sätt 
och i sin tid. Jesus Kristus har gjort oss 
fria från dödens lag. Därför kunna vi 
tjäna i Andens nya väsende och resul
tatet blir: Frukt åt Gud. 

Härpå följ de årsmötesförhandlingar. 
Kassarapporten och revisionsberättel
sen upplästes, och Kommitten fick an
svarsfrihet för 1940 års förvaltning. 

Efter en kvartettsång talade fröken 
Lisa Blom. Hennes anförande forma
de sig till en tacksägelse för allt vad 
Gud givit under år som gått. Paulus 
säger: »I skolen med glädje tacka Her
ren.» När jag satt och hörde de olika 
summorna, sade hon, var det som om 
ett mäktigt ljus lyst på gåvorna och på 
de olika givarna. Och det var som om 
jag hört en röst som sade, att jag skul
le göra som Paulus, vittna om vad jag 
hört och sett. Först vill jag då tala om 
den stora glädje, som kommit oss till 
del idag, när vi inför Guds ansikte fått 
antaga tre nya missionärer. Jag vet ej 
om Ni kan förstå hur det kännes att i 
tro på levande Gud göra det och den 
tacksamhet som genomströmmar oss, 
emedan Gud även i denna tid uttager 
sina tjänare. Obeskrivligt stor tacksam
het känna vi inför alla våra förebedjan
de vänner. Det är förunderligt hur Gud 
lägger böneämnen på våra vänners 
hjärtan och hur han påminner om vad 
som behöves. Vi vi lja tacka för allt det
ta. Vi vilja också tacka för alla de gå
vor, som vi fått vid möten. Alltid är 
det någon som efter mötet säger: »Nu 
har Gud manat oss att ta upp ett offer», 
och det är en stor glädje att få ta emot 
det. Så nämndes en del av de olika 
föreningar, grupper och enskilda, som 
regelbundet stödja Missionens arbete, 
många ha hållit ut nästan från Missio
nens början, andra äro ganska nya. Alla 
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äro framdrivna av kärleken till Gud 
och hans verk. L å t oss komma ihåg 
detta när det blir svårt och tungt och 
medeln ej vilja räcka till; komma ihåg 
att han, som givit löftet, är trofast. 

Kvarte tten sjöng: »Det är en koste
lig ting att tacka Herren», och därefter 
avskildes en stund till tacksägelse och 
bön. 

Efter samkvämet avslutade kommi
nister Th. Sandberg med en kort afton
bön , och hans text var: »Medan vi hava 
tillfälle. » 

Kristi himmelfärdsdagen predikade 
missionsföreståndare NI artin Linden 
över Joh. 17 :24-26. När vi läsa den
na text, sade talaren, kunna vi fr åga 
om den har något gemensamt med mis
sicnsgärningen. Se vi närmare på den, 
skola vi dock finna , att den har något 
a tt säga oss som mi ssionsvä:nner. Her
ren Jesus frambär tre böneämnen, och 
alla äro av betydelse för oss. Det första 
böneämnet gäller platsen, där vi skola 
vara. Det påminner oss om den eviga 
boning, som Herren berett åt oss och dit 
,: i äro på väg. Under vandringen dit 
skola vi förvalta det pund Gud givit åt 
oss och fullgöra hans befallning att gö
ra alla folk till lärjungar, och vi få i 
den gärningen också vara där Herren 
är. »Jag är med eder alla daga}'», sä
ger H erren. Det andra böneämnet gäller 

ynen, som vi skola se (Jesu härlighet) 
och det tredje: Fadern som vi skoja lära 
känna. A tt lära känna F adern betyder 
att i någon mån bliva lik honom. Vi 
behöva lära känna honom som vår per
sonlige Fader men också som allas Fa
der. Bönen om lärjungarnas fullkomlig
het är en bön som vi behöva stanna in
för. Ja det är en bön, som behöver för
verkligas i våra liv. Det är Jesu vilja: 
»Facler, jag vill.» 

Mi ssionär Carl-Gustaf Nordberg ta
lade därefter om Jakobs kamp med Gud. 
er jVIos . 32 :9-30.) Han påvisade hur 
det blir då vi stå ansikte mot ansikte 
med Gud. D å uppenbaras vår oförmåga, 
vi få se \'åra misslyckanden och hur 

våra hjärtan äro fästade vid det vi fått 
men icke vid honom, som givit gåvan. 
Allt skulle Jakob ha, men han blev inte 
tillfredsställd. Då kommer Gud och 
säger: Gå hem, du är icke där du skall 
vara. Och Jakob får pröva på att gå lyd
nadens väg. Skulle han väl våga? Ja, 
han går på Guds ord. N u står han en
sam kvar. När man kommit så långt att 
det pressas fram: »Gud, jag släpper dig 
icke », då kommer brottningen. NIen 
det är under den brottningen, som vi 
få uppgiva allt vårt eget, vinna seger 
över oss själva. Då vinner också Gud 
sin seger över oss, och vi bli fullt vil
liga att gå hans viljas väg. Så få vi va
ra hos Gud allena, öppna hjärtat för 
honom och höra honom säga: »Gå 
hem, och jag skall göra dig gott.» 

Komminister Hoffs predikan på e. m. 
referas i en särskild artikel. 

* 
Fredagens morgonbön leddes av mis

sionssekreterare },;!artin Berghng. Tex
ten var hämtad ur Dan. 7 :27: »Men 
rike och välde och storhet - skall gi
vas åt den Högstes heligas folk. » I nö
den på jorden och oredan kommer lik
som den slutgiltiga domen över onds
kans andernakter, men då kommer ock
så motsatsen för dem som höra Herren 
till. den lyckliga dagen. Vi samlades i 

. går kring minnet av himmelsfärden. 
Under det att han välsignade sina lär
jungar for han upp till himmelen, och 
de fingo löftet att han skulle komma 
igen. När det mörknar, när allt som 
människor byggt upp rämnar, hur un
derbart att veta: Han kommer igen. Han 
har ett rike som är fullt av storhet över 
alla riken, och det skall han giva åt den 
Högstes heligas folk. 

Ett sammandrag av komminister 
FoJkes bihelstudier hoppas vi kunna 
införa i ett kommande nummer av vår 
tidning. 

Vid f. m. möte var det fyra hemma
varande kvinnliga missionärer som ta
lade . Fru Birg1.·t Bergling berättade om 



142 SINIMS 

hur en gammal kineskvinna låtit skriva 
upp hur det var när NIissionen började i 
Hancheng. Hon hade beskrivit svärig
heterna, förföljelsen och trögheten hos 
de första kristna. Hon ville att denna 
beskrivning skulle hängas upp i kapel
let för att församling ·n icke skulle 
glömma dem som började arbetet och 
hur det var i början. Fru NIa,rgaret 
Bergling talade om de infödda medar
betarna och deras förmåga att tala till 
sina egna och väcka dem. r'lIen inte en
dast ti 11 sina egna landsmän kunde de 
tala, också missionärerna fingo många 
gånger sitta och ta emot, icke såsom lä
rare utan som elever. Fröken Gerda 
Gustavsson framhöll särskilt betydel
sen av bybesök. Kvinnorna kunna icke 
komma till missionsstationerna, åtmin
stone inte under kdgstider, och de kun
na icke komma till bibelkurserna, som 
hållas på stationerna. Därför behöva 
missionärerna komma till dem. Hon be
rättade också hur dessa kvinnor, själva 
vunna för Gud, icke sky några svang
heter för att föra andra fram till den 
levande Guden. Fröken Thyra Lind
gren talade särskilt om den hunger som 
nu råder efter Bibeln. Det var gripan
de skildringar om deras glädje som fått 
en bibel. Den blir deras största skatt. 

På kvällen var det »»ungdomsmöte». 
Fyra unga missionärer skulle då tala. 
Fröken klargit cederholm) nyantagen 
vid årsmötet, började med att tala om 
hur hon kom i kontakt med NIissionen, 
och hur hon på en av våra »veckor» 
fann sin Frälsare. Snart därefter kom 
han också till henne med kaHelsen att 
gå ut till Kina, och nu står hon färdig, 
lycklig och glad över att få gå in i den 
heliga tjänsten. Fröken lvlay I-Iolm
strÖ1f1,) också nyantagen, talade om den 
väg Gud fört henne. :Många gånger, sade 
hon, har jag suttit här i salen 
och hört andra unga tala om sin kal
lelse, och jag har undrat om jag 
någonsin skulle komma så långt. Nu får 
också jag göra det. Redan som barn kän
de hon missionskallelsen, och denna kal
lelse har Gud sedan gjort fastare och 
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mera bestämd. Det var till Kina han 
kallade. N u står också hon färdig att 
gå, då Gud öppnar hennes väg. Fröken 
Gert)' Kallgren) antagen förra hösten, 
talade också något om sin kallelse och 
sin kamp för att kunna gå lydnadens 
väg, Guds väg. Även hon är färdig för 
att resa i Guds tid. Fröken Ella Nils
son) som skulle ha rest förra hösten, 
fast vägen då stängdes, kunde vittna om 
att kallelsen håller trots alla påfrest
ningar. Den som kallat är trofast. Allt
fort väntar hon på den öppna dörren. 

Efter dessa fyra vittnesbörd talade 
missionär Carl-Gustaf Nordberg) och 
hans text var hämtad ur Bibelns sista 
kapitel. Det var ett starkt budskap om 
synd och nåd, men härligheten ställdes 
också levande fram för oss. Budskapet 
mynnade ut i orden: »Ja, jag kommer 
snart. Am~n. Kom Herre Jesus». 

Efter samkvämet avslutade missio
när WTilhelm Bergling med en kort af
tonbön. 

P å lördagen var det som vanligt ut
färd till Missionshemmet på Duvbo. 
Det var en tom plats därute. Missionär 
August Berg saknades. Hans son, kom
minister rIenn:k Be1"g) talade om sin 
Far och de andra missionärerna, som 
fått hembud sedan förra årsmötet, fru
arna Anna Hahne och Marie Linder. 
Han påminde också om missionens 
mångårige revisor, T. Dahlin, som ock
så fått hembud. Det är en generation 
som håller på att gå, en annan träder i 
deras ställe. En skara ombud och vän
ner från landet hade kommit till års
mötet, och de framförde hälsningar 
från platser, varifrån de kommit. Det 
blev också tack och lov för allt vad de 
alla fått mottaga under högtiden. 

Nu ligger den bakom, och vi alla, 
som deltagit i den, vi kunna av hjärtat 
säga: »Sin nåd Gud aldrig sparar För 
dem med honom stå.» 

H.B. 
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Fälten vitna till skörd. 

I Huachowclistriktet 20/3 1941. 

K~ira vänner! 

Joh. 4 :34-38. 

l et ~ir en skön vårdag i mars. Den 
spirande grönskan, vårblomstren, den 
stolta bergskedjan och bäcken nedan
för, i vilken pilar och blommande frukt~ 
träd spegla sig, inbjuder till vila och 
vederkvickelse i Guds sköna natur. 
:Men vem har tid därtill mitt i »skörde
brådskan»? 

»Fälten vitna i sanning till skörd» i 
dessa distrikt, i södra delen av fältet. 
Norrut är det hårdare, Bibellärarinnan 
Wei m. fl. anställda och frivilliga 
kvinnliga arbetare och jag reste efter 
v~lr hibelkvinnokurs ut och fördelade 
oss härnere. Fru \Vei och jag ha haft 
flera bibcl- och läskurser och ha blivit 
mycket uppmuntrade, ej minst över 
kvinnornas iver och framgång i det fo
netiska lässättet, varigenom de på kort 
tid kunna bra Eisa sin bibel och andra 
kristliga böcker, som nu finnas i dub
bel raclig skrift, med fonetiska tecken vid 
sidan av vanliga skrivtecken. Utom kris
tendoms lektioner , bön och sång ha vi 
haft väckelsemöten på kvällarna, då 
Guds ande mäktigt talat till den stilla 
lyssnande skaran och fört många till av
görelse för Herren. I går hade vi en 
särskilt ansträngande dag. Tidigt på 
morgonen hade vi som vanligt bönemö
te, därefter frukost, bön och fonetisk 
lektion sam t studerandet a v kristliga 
små häften med nybörjarna, varpå följ
de bibelklass. Sedan voro vi bjudna på 
middag i ett hem och fl11go därefter en 
stund till enskild bön, som vi känna är 
så viktigt för att orka med detta an
strängande arbete och levnadssätt, likt 
kinesernas. Helt plötsligt smögo sig två 
.kvinnor in i mitt rum och började bedja 
för en sjuk i grannbyn, som sänt bud 

till oss att vi skulle komma och bedja 
för honom. Vi gingo dit under bävan. 
Den sjuke led oerhört av sin magsjuk
dom, ådragen genom vrede. Visst sade 
han sig vilja tro och bad även på vår 
uppmaning, men fienden förledde ho
nom sedan vi gått till att bedja en 
trollkvinna att lindra plågorna, som 
dock sedan blevo än svårare, hörde vi. 

Fru Wei stannade i byn och hade mö
te där på kvällen. Vi ha rätt många ny
omvända där. Här i hemmet hade vi som 
vanligt kvällsmöte, men eftersom jag 
blivit förkyld, beslöto vi låta mötet bli 
bön- och vittnesbördsmöte, då gripande 
skildringar gåvos oss om Guds under
görande makt då det gäller att lösa både 
från sjukdomsandar, opiekrav och synd 
i alla former. Många mystiska men 
verkliga, rent handgripliga ting utföras 
härute av andemakter, som vilja hindra 
själarna att uppleva Jesu frigörande 
makt. Hur jubla inte våra hjärtan med 
dessa, som frigjorts i hans namn! Förre 
läkaren Kao, som fått gåvan att bedja 
trons bön för sjuka, och förra buddist
kvinnan Liu, vilka båda fått vara red
skap till att vinna de flesta av dessa fle
ra hundra nyomvända, voro med och 
avlade gripande vittnesbörd om hur 
Herren frälst dem och gjort många un
der i deras liv. Fru Liu berättade, att 
hon fått se Gud förmera hennes vete 
två gånger, (även andra ha fått se det 
härute) samt att Gud stillade stormen 
på en flod, som hon skulle över, då hon 
under bibelskoletiden i Tali skulle ut 
och vittna i en by. Hon skildrade också 
hur detta blev ett mäktigt vittnesbörd 
inför hedningarna. Två gånger har Her
ren sänt regn under torka som svar på 
hemles bön. Hon tycks ej ha fått gåvan 
varken att predika eller undervisa, men 
genom sitt varma böneliv och genom sitt 
enkla vittnesbörd, har hon under sina 
outtröttliga vandringar i byarna fått 
vinna många, som nu med henne samlas 
var söndag i hennes hem. Bunden som 
hon varit i buddismen - hon har 
bott i ett tempel, älskat och samtalet 
med den store avgudeh d~r i cir
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ka 20 år - tycks hon förstå och 
kunna på ett särskilt sätt hjälpa andra 
bundna. Under nämnda vittnesbörds
möte var en man närvarande, som 
var nästan stendöv, men under mö
tet öppnade Herren hans öron, så att 
han til! allas vår glädje kunde höra. En 
ung man i en grannby har ock dessa da
gar fått uppleva Guds kraft. Av Her
ren själv drogs han till ljuset, som han 
behövde både andligen och lekamligen, 
ty han var nästan helt blind. Han var så 
beredd, att det för oss blott återstod att 
under lov och pris föra honom till Her
ren, som frigjorde honom på ett härligt 
sätt och lät hans ögons ljus klarna mer 
och mer, dag för dag, så att han t. o. m. 
började lära sig läsa de sista dagarna 
där. Det är intet mindre än Apostlagär
ningarna i nuvarande tid, som vi få se 
dessa tider här. Jag skulle kunna skriva 
böcker om dessa under, men tiden med
giver det icke! Det var nära midnatt in
nan nämnda vittnesbörds- och tacksä
gelsemöte tog slut. Därpå följde en stil
la bönestund för de sjuka, som stärkts 
i sin tro under mötet och ville röra vid 
:Mästarens mantel. Det är så ljuvligt att 
se hur förunderligt stilla och naturligt 
allt g?lr till under dessa möten med bön 
för sjuka och bundna själar. Efter mö
tet kom en kvinna till mitt rum. Hon 
behövde särskild bönehjälp, sade hon. 
I-Ion var en a v clessa, som a v Herren 
sj~i1v dragits in i nåden. :Mitt hjärta 
jublade under samtalet och bönen med 
henne, ty fas hin hon var halvblind och 
tills för någon dag sedan helt okunnig 
om fräb:.ningens väg, hade hon fattat så 
mycket av sanningen, att jag storligen 
förundrades . En a v hennes släktingar 
och hennes man hade återfått hälsa!'l nå
gra dagar förut, efter det vi bett för 
dem vid ett av våra möten. och detta 
hade hon fått höra om. Hon kom nu för 
att söka förl å telse för sina synder, som 
dock ej voro stora enligt mänsklig syn 
på saken, men gruvliga i hennes egna 
ögon, eller rättare i Guds, vilket hon på 
ett förunderligt sätt genOlTI nden fått 
upplysning om. Hon hade opiekrav och 

hade nu tagit med föda för att stanna 
och be oss hjälpa henne att övervinna 
detta genom bön. Vi ha fått se flera med 
henne, som Herren Jesus frigjort. Som
liga ha ej behövt känna fysisk smärta, 
andra ha haft svår värk i lemmarna 
samt svindel och oro i kroppen. 

Efter det dessa kvinnor gått, hade 
jag många böne- och tacksägelseämnen 
att lägga fram inför Herren och behöv
de ordna med en del innan jag kunde få 
gå till vila. Ja, nog är detta liv bland 
folket ansträngande och svårt på många 
sätt men dock fyllt av glädje, särskilt då 
vi få vara med om tider sådana som 
dessa. J ag ämnar stanna här nära en 
månad till, vill Gud. Sedan reser jag 
hem till stormötet den 25-28 april. 
Därefter reser jag ut igen till hettiden, 
då vi få en tids vila om intet särskilt 
hindrar. Jag hoppas att i juli tillsam~ 
mans med några medarbetare få ha kurs 
för kvinnor på en plats nära berget, där 
det är svalt, och där blir jag troligen 
hela sommaren. :Med fridshälsning och 
anhållan om förbön för arbetet 

tillgivna 
Hanna Wang. 

En erfarenhet under orostider. 

Utdrag ur privatbrev från fröken 
Elna LenelI. 

Juicheng den 22 april 1941. 

Det har återigen vari t en sådan där 
»allrnän utflykt», vilken lämnade staden 
tom så när som på oss här och dem i ka
pellet. Förebuden kommo i lördags 
kväll. I söndags var det jämförelsevis 
lugnt, så att vi ej hade någon »tillök
ning» i missionsstationens befolkning, 
om det ock blev några bylten flera än 
vanligt här. :Måndagen jäste det fortfa
rande, men vid middagstiden var det in
te värre än att det kom för mig, att bi
belkvinnan och jag' skulle besöka en sjuk 
församlingsmedlem i en by, tre, fyra Ii 
från staden. Hon har varit sjuk en läng
re tid och ej kunnat vara med på några 
möten. För säkerhets skull frågade jag 
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evangelisten, om han hört något vidare 
om oron. Men det hade han inte, och vi 
gåvo oss åstad. Det var skönt att kom
ma ut ett tag. Från jordvallen, som är 
kvar efter stadsmuren, ha vi utsikt över 
vår lilla stad, men det är ingen glädje
full anblick, som möter ögat. Bara hål 
efter bombnedslag. Vi vände ryggen åt 
staden och voro snart ute på de vida fäl
ten, s ro nu äro så vårgröna och vackra. 
Idyllen stördes av ett avlägset muller, 
men vi ville inte tänka på eller höra på 
det. . 

Den sjuka blev så glad, när vi kom
mo. Vi läste bibeln, samtalade, bådo och 
hade en god stund. Snart var det tid att 
styra kosan hemåt. Då vi kommit ut ur 
den lilla ravinen, där byn ligger, voro 
vi ute på vida fältet igen. ~1en vad är 
det? Där kommer en familj med »ut
flykts -attiralj». Och vi ha inte gått 
många steg, förrän vi få se allt fler och 
fler utrustade på samma sätt. De voro 
på flykt från staden, och somliga ge sig 
knappt tid att svara på bibelkvinnans 
frågor. Har något hänt på den korta ti 
den, knappt två timmar, som vi varit 
borta från staden? - Bibelkvinnan gick 
som om fötterna varit bevingade, fastän 
hon är niira 60 år och fötterna små. För 
cn gångs skull fick jag g å så fort jag 
ville tillsammans med en kines-kvinna. 
När vi nått fram till staden, brydde hon 
sig inte ens om att hålla sig till vägen 
längre utan tog vägen över öde gårdar. 

D å ,i kommit hem, möttes vi av ett 
rörligt liv: människor, barn, bylten 
m. m., som ej kan beskrivas. Evangelis
tcn hade gått ut för att möta oss. :Men 
eftersom vi inte hållit oss till vägen, 
hade vi ej sett honom. Lyckligtvis kom 
han tillbaka strax efter oss. Han hade 
fa tt veta, att vi gått hem. Bland »gäs
terna» , som kommo hit, var också en 
liten kossa med sin lilla kalv. Hon var 
nyköpt, ,arför denna upplevelse var ny 
för henne, och hon var orolig, där hon 
stod bunden vid kvarnstenen. På natten 
kl. 2 väcktes Gerda Carlen av ett tas
sande ute på gården. Gerda måste upp 
och se vad det var. ~1en det var ingen-
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ting värre än den lilla kossan, som gjort 
sig fri och tassade omkring bland blom
sterrabatter och blomkrukor. Vår gård 
var mera lik en stallgård än en mis
sionsstations gård. :Men växterna voro 
oskadda, tack vare Gerdas lätta sömn, 
och det andra kunde lätt botas. Längre 
fram på morgonen vände flera hem från 
sin »utflykt», och snart äro bara de bo
fasta kvar här. Det var alltså fCllskt 
alarm denna gång, och hur tacksamma 
äro vi inte därför ~ Dock suger även en 
sådan erfarenhet Jik~om all kraft ur en, 
och efter varje sådan upplevelse är man 
fullständigt matt. Vid morgonbönen i 
morse spelade vi emellertid skivan: 
»Hjärtats sång» av Einar Ekberg, och 
Gerda och jag kunde ej annat än stäm
ma in i jubelsången. Fast dessa erfaren
heter äro så svåra, få vi erfara sannin
gen av ordet: »Allt samverkar till det 
bästa». Att få lära känna Herren i hans 
underbara nåd, makt och trofasthet är 
outsägligt dyrbart. - 

Från Pucheng She. 

Stft upp, o Gud; och håll dom ty med 

an~srätt råder du ö,-er alla folk. 


Ps. 82: 8. 

Kära Vänner! 

N u är det så länge, ända sen i sept., 
sedan jag sist skrev till Missionstid
ningen Sinims Land, så nu måste jag 
låta höra av oss litet. Visserligen har 
jag skrivit till flera enskilda personer, 
men det blir ju på så sätt endast få som 
få del av det. Gud har varit god mot 
oss, oändligt god, och beskyddat oss 
från alla faror, ja vi ha haft det så 
lugnt, ända sen i okt., med varning blott 
ett par gånger. Vintern har gått så fort, 
så fort. Vi ha inte haft det så kallt, ~ 
d. v. s. ingen långvarig kyla, och det ha 
vi varit så tacksamma för , då bränsle, 
så väl som allt annat. är så dyrt. Nu är 
det vår och börjar bli varmt igen. Sy
renerna blomma och sprida sin doft. Det 
har varit mycket torrt nästan hela vin
tern, men för en vecka sedan föll ett ef
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terlängtat regn. - Vi tänka så mycket 
på vftrt eget fosterland och vårt folk 
därhemma, och våra hjärtan fyUas av 
tacksamhet till Gud, för hans stora 
oändliga nåd med vårt folk. Så tack
samma äro vi också för våra missions
vänners trohet och offervillighet i dessa 
sy;tra tider, då det är så mycket annat, 
som kan ta tankar, intresse och pengar i 
anspråk. Herren vare lov för denna tro
het! Han skall förmera edert utsäde 
och välsigna eder ()ffergärning. 

Arbetet här, på just denna del av vårt 
fält, är ej så mycket att tala om. Vi ha 
haft bibelkurser för medhjälparna. För 
k,rinnorna i jan. och för männen i mars. 
Herren var ibland oss och verkade samt 
gav oss välsignelse och uppmuntran, ge
nom sitt dyrbara ord. Så hade vi böne
veckan och evangelisationsveckan i bör
jan av kin. nyåret, d. v. s. i febr., som 
också gav välsignelse, men vi längta 
efter mera. Vidare ha bibelkurser hål
lits på olika platser, och evangelisa
tionsarbete har utförts både i staden och 
på landet. Erfarenheterna i det sist 
nämnda arbetet äro mycket varierande, 
som vi ju alla veta. Ibland möter man 
motstånd och likgiltighet, och detta är 
isynnerhet fallet här i staden. Ibland 
möter man villighet att lyssna och öp
pen mottaglighet: Se gråhårsmannen 
där, som kommer släpande sig fram på 
sina kryckor och slår sig ned på en 
bänk, d~ir vi stå och tala till en skara 
kvinnor och män, som samlats på en by
gata! Han lyssnar så begärligt till ordet 
och tar med intresse emot de traktater 
och den bibeldel vi ge honom. Hans frå
gor visa, att han gärna vill förstå san
ningens väg. Ivlen ack, i denna by finnes 
inte mer än en kristen, och hon har icke 
visat sig vara ett ljus, utan om henne 
kan Jesu ord tillämpas: »Om nu ljuset, 
som är i dig är mörker, huru stort var
der då icke mörkret.» Matt. 6: 23. 

Hon mötte en stor sorg, i det att hen
nes älsklingsson, som också var en kris
ten, blev svårt sjuk och låg så en längre 
tid. Trots aHa hennes böner blev sonen 
inte bättre. Då kom en släkting, en fa

natisk, avgudadyrkande buddistkvinna 
till henne och förledde henne att söka de 
onda andarnas hjälp »att fråga de döda, 
för de levande». Kvinnan lovade, att 
sonen skulle bli bra genom den medi
cin, hon som en gudarnas representant 
skaffade henne från avgudatemplet. Fru 
Li gav vika och drogs så allt längre in 
i fiendens snaror. Sonen förlorade ock
så tron på Kristus, och väntade också 
han på hjälp från andarna. Han blev 
bättre, men det varade blott några få 

dagar, sedan blev han om möjligt ännu 
sämre igen. Då han var nära att dö, sä
ger han till sin mor: »Bed till Jesus för 
mig, ty det är nog bara han som kan 
frälsa». Så dör han. Modern vaknade 
då delvis till besinning över sin synd, 
men fienden släpper inte sina offer så 
lätt. Hon var förtvivlad därför att so
nen hade dött. »Hur hade han det nu? 
Hade hon genom sitt handlingssätt fört 
honom i olycka? Var han nu förtappad, 
eller hade han ändå kommit till paradi
set?» Dessa frågor lämnade henne ingen 
ro, och hon talade med den där buddist
kvinnan om det och sökte hennes hjälp. 
Hon ft sin sida lovade att ta reda på 
det genom att offra till andarna och 
låta en 8-årig gosse, en brorson till den 
döde, falla i dvala, då skulle hans ande 
besöka den döde och få veta hur han ha
de det! Då han vaknade upp ur sin dva
la sade han, »genom anden», att den 
sjuke behövde pengar för att köpa me
dicin i dödsriket, ty han led ännu och 
plågades av sin sjukdom. Och hur otro
ligt det än kan synas för oss, som inte 
ha någon aning om hedendomens mör
ker och grepp om själarna, så trodde 
fru Li det och ger vad denna kvinna be
gär av penningar, som hon sedan genom 
andarna skulle förmedla till den döde! 
Emellertid blev fru Li sedan så olycklig, 
och en dag i höstas kom hon hit med 
sin nöd. Jag fick ha ett långt och in
gående samtal med henne, och hOll be
rättade då för mig vad jag här återgi
vit. Hon bad och bekände sin synd, och 
jag fick också hjälpa henne att bedja. 
Sedan gick hon glad och lättad hem och 
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kom sedan ett par veckor senare hi t och 
var med om stormötet och syntes också 
<l ~l fa håd att ta emot av det goda Guds 
-ord. Men inte har hon blivit helt löst 
från synden, så att hon kan vara en 
hjälp för andra. Hon har långt hit, en 
-dryg sv. mil, och det är inte ofta hon 
kommer hit. Vid vårt besök där var hon 
ej hemma, ledsamt nog, men hon kom 
hit en söndag efteråt. Då jag talade med 
henne om hennes andliga ställning, sade 
hon: »Jag är inte alls sådan, att jag 
kan förhärliga Gud. Jag vet inte hur det 
.är, men jag älskOl' t. o. m. synden. Jag 
tycker om att spela kort, att gå på tea
t ern, då folk her mig om det. Ibland 
hatar jag det och är olycklig, ty jag vet, 
:att det är synd och att jag därigenom är 
ett hinder för andra. Men jag kan inte 
lämna det. Vill inte! Och hur skall jag 
l<unna se Guds ansikte ? » Ja, sådan är 
den enda »kristna» i den byn, hon som 
skulle vara ett ljus och leda andra till 
Kristus. Bedjen för henne! 

Vid v ~:igkanten ett stycke utanför en 
by si tta tre män samspråkande, då vi 
komma vägen fram. Som vi måste frå
ga om vägen, vända vi oss till den äld
ste ay dem, en man i 60 årsåldern. Han 
·omtalade för oss, hur vi skulle gå för 
.att komma till den hy, dit vi ville. Vi 
tacka honom, men passa samtidigt på 
.att tala med honom om livets väg, vil
l<en vi gått ut för att visa människorna. 
Vi ge honom ett par traktater och ett 
l\1atteus evangelium, eftersom han är 
läskunnig och förefaller så uppriktig. 
»Predika ordet i tid och otid», säger 
Paulus. För detta ha vi ju gått ut. Vi 
hade av misstag gått en omväg och 
kommit vilse, men tro att det var Her
ren, som ledde oss så, för att vi också 
till denne man skulle få frambära fräls
ningens budskap. Hjälp oss genom att 
vattna utsädet med edra förböner! 

På fältet se vi några kvinnor, S0111 
plocka ogräs till grönsaker för midda
·gen. Vi vika av in på åkern och tala 
med dem. »Jag bor där», säger den ena 
kvinnan pekande på ett hus i byn, »när 
l1i komma nästa gång, så kom in till 
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mig!» Vi lova och fortsätta vår väg. 
Denna »nästa gång» ha vi i flera veckor 
planerat för, men ända hitintills ha vi 
blivi t hindrade. Dock hoppas vi att 
snart under våren få göra detta besök. 

Nu har stormötenas tid börjat. Vi, 
Ebba Viden, A. Hjärtberg, Nils och 
jag, voro i söndags på en utstation på 
stormöte, det första här i Pucheng di
striktet i vår. Mötet var väl besökt, 
och det var riktigt roligt att få komma 
di t och träffa de troende i den trakten. 
:Många troende hade samlats från de 
omkringliggande byarna. Ett par tre sö
kare voro också med, men inga utom
stående. DE ha för bråttom. I morgon 
skulle vi till en annan utstation på stor
möte där. Atminstone tre av oss hoppas 
få resa och en bibelkvinna. Just nu leder 
Hanna Wang en dopklass för kvinnor i 
Hsiao-I, men om si tt arbete där och i 
Huaehow skriver hon väl själv. Det har 
varit uppmuntrande. Ebba Viden har 
vari t 6 veckor i Tali distriktet och haft 
bibelkurser. Hon k0111 hem därifrån den 
24 mars. På lördag skulle hon och bi
belkvinnan Liu resa till Pehshui för ett 
par veckor; under tiden blir det också 
stormöte där. Det är nu stormöten varje 
vecka, ända till det sista, som hålles här 
den 25- 28 dennes. Sedan ha vi Tali
mötet den första veckan i maj, då Nils 
och jag hoppas kunna vara med. 

Men den goda säden, är rikets barn, 
men ogräset är den ondes barn. Matt. 
13: 38. 

Varma hälsningar från oss samtliga 
här. 

Pucheng den 31 mars 1941. 

Olga Styrelius. 

Folkstormens spillror. 

Till okänd OTt ... 

Under de gångna vintermånaderna 
droppade en del nyheter ut om de tio
tals tusen olyckliga, som med några 
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timmars varsel måste lämna sina fäder
nebygder och sina hem för att föras till 
för dem då okänd ort. De kunde ej få 
med mer än några i hast sammanrafsa
de klädesplagg etc., och många av dem 
voro fullkomligt utan penningar. De 
fördes sedan tågledes till södra Frank
rike, där de internerades i de stora flyk
tingläger, som den franska regeringen 
1938 ordnade för de flyende spanska re
publikanerna. 

En a v den ekumeniska rörelsens leda
re i Schweiz berättar i ett brev om det 
evangeliska arbete, som den franska re
fonnerta kyrkan utför bland dessa ar
ma människor. Vi återgiva här nedan 
fritt några utdrag ur detta: 

Vi ha, berättar han, mottagit otaliga 
skildringar om pinande hunger, om köld 
och andra outsägliga umbäranden. Ang
estrop ha nått oss, vilka vi ttna om full
komlig övergivenhet, och suckar av 
stum förtvivlan ringer i våra oron. 

I sk'uggan av Pyreneerna ... 

Men mitt i detta må yi änd~l tacka 
Gud för att nödropen icke förklingat 
ohörda, utan att de rört många hjärtan. 
Gåvor ha blivit framburna, gåvor som 
varit verkliga offer. Så har det varit 
möjligt för den schweiziska och franska 
hjälpverksamheten att lindra mycken 
nöd. Dock, nöden varar itnnu och kom
mer länge att vara. Därför må icke den 
offerberedda kärleken kallna. 

wIen mitt i dessa nödens läger i skug
gan av Pyrem~erna utföres en välsignel
serik andlig gärning bland dessa Her
rens ringaste bröder, de evangeliska 
flyktingarna. De äro sammanslutna till 
en församling. I lägret vid Gurs hålles 
sedan lång tid tillbaka varje vecka guds
tjänster. Det är en oförtröttelig pastor 
i en evangelisk församling i trakten, 
som tjänar. Han har gjort flyktingarna 
mångfaldiga tjänster i kristlig k~irlek. 

Ett andligt genombrott kan sägas ha 
skett i samband med julhögtiden. Det 
kan sägas, att det protestantiska julfi
randet blev lägrets stora upplevelse. Då 
sutto - trots den hflrda kölden - 100 
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gäster med vid Herrens bord och firade' 
Nattvarden, och ljuset från Betlehen1 
lyste rakt in i det ohyggliga mörkret 
de hemlösa flyktingarnas läger. 

»Församlingen 1: öknen.» 

Församlingen i Gurs räknar mellan 
500 och 1,000 medlemmar. Inom varje
lägeravdelning finnes en äldste, som 
bär ansvaret för församlingsgruppen in
om den. Varj e ti sdag håller en pastor i 
en fransk reformert församling guds
tjänst, som är mycket välbesökt. Då del
taga också internerade med korta vitt
nesbörd, ofta med överraskande klart 
ljus över bibelordet . En av de fransk~ 
vännerna sade en gång, att sådana. 
gudstjänster sällan förekomma i de
franska kyrkorna. 

11edeJpunkten i församlingslivet är 
»Baraque Protestante », den rymliga 
och ljusa »kyrkan», som utgör en uppli
vande fristad för invånarna, v ilka där 
samlas för att studer:a Bibeln. Försam
lingen äger också ett litet bibliotek, men 
det ~ir långt ifrån tillräckligt, varför 
yerkligt goda böcker, såsom bibelkom
mentarer och uppbyggelseböcker, behö
vas. Likaså behövas psalmböcker för 
den yäl underhå llna och livligt uppskat
tade församlingssången, som står under 
ledning aven f. d. kördirigent. 

Deltagandet i det gemensamma för
samlingdivct och elen glädje som där
med ~tr förbunden har ås tadkommit en 
djupgående förvandling i de internera
des l i ,-. ::Vlånga ha både i tal och brev 
vittnat om detta. Visserligen äro för
samlingsmedlemmarna delaktiga med de 
ö, riga i nöden och lidandet, men de ha 
fått kraft och mod att bära det. »Det 
bästa be\-iset är väl det», säger en av de 
äldsta i lägret, »att många a" våra mest 
utblottade bönder trots det yttre ebndet 
känna sig lyckliga.» Det har hänt, att 
sådana internerade, 50111 förfogat över 
kontanta medel och kunnat lämna läg
ret, stannat kvar för att vara till hjälp, 
och detta på grund av den glädje, som 
församlingslivet skäIlkt dem. 
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De'n stumma resignationen - de olyck
hgas värsta Nende. 

De av hunger och umb~irande försva
gade flyktingarnas svåraste fiende är 
-den stumma resignationen inför de 
hopplöst mörka framtidsutsikterna. De 
anse sig inte ha något mer att leva för, 
lägga sig ned på sina halmbäddar och 
invänta viljelöst slutet. I sådant till
stånd påträffa de franska diakonissorna 
många av sina skyddslingar. Dessa ha 
.då erhållit praktisk hjälp, men främst 
av allt ha de genom Guds ord fått ny 
1uaft och nytt livsmod. Så ha de åter 
sett en mening i livet, en uppgift, ett 
mål, och ha så genom kraften från höj
·den blivit räddade. 

Nu höjs allt starkare även från de 
.andra lägren ropet efter gudstjänst, ef
ter kristen gemenskap och efter biblar. 
De franska protestanterna ha gjort allt 
vad som stått i deras makt för att möta 
behoven, och på många håll samlas ock
så skaror kring Ordet. Men behoven 
växa, och de medel som erfordras kun
na icke uppbringas i Frankrike, utan 
·det blir under nuvarande förhållanden 
Schweiz och Sverige som få träda 
emellan. Vi måste höra ropet och hjäl
pa. Och vi hjälpa därvid icke minst de 
franska protestantiska kyrkorna att ut
föra ett arbete, som varit en källa till 
mycket stor välsignelse, icke blott för 
de nödlidande utan även för dessa kyr
1wr själva. 

M e'n1:gheten) där alla mötas. 
Församlingen i flyktinglägret inne

sluter lutheraner och reformerta och f.d. 
,gudsförnekare, tyskar, tjecker, polacker, 
.spanjorer och andra nationaliteter. Den
na församling, i vilken så många kyrko
samfund och så många;nationaliteter mö
tas, präglas aven hittills nästan okänd 
gemenskap, grundad på den helige Ande 
allena, som icke är beroende av statliga 
och politiska gränser utan »blåscr vart 
den vill» över hela vida världen. Dessa 
hemlösa, som här icke äga någon varak
tig stad, de ha funnit ett hem i Kristi 
församling. 

Ehuru flyktingförsamlingarna, trots 
»främlingskapet », äro fast förankrade i 
den franska protestantiska kyrkan, kan 
denna inte ge erforderligt bistånd, då 
den själv kämpar med mycket stora 
svårigheter. Såsom medlemmar av »den 
ena allmänneliga Kyrkan» äro de våra 
medbröder. Dessa, de nödlidande lem
marna i församlingskroppen, vända sig 
nu till oss, vi som genom Guds nåd hit
tills undsluppit ett dylikt nödlidande. 
»Att inte glömma sig själv utan veta 
sig vara en medlem i den ena Kyrkan, 
det är vår enda tröst », läsa vi i flera 
flyktingbrev. 

Genom flyktingförsamlingens exem
pel vill församlingens Herre väcka oss 
upp ur tröghet och försoffning till ett 
segrande och meningsfyllt liv. Det vi 
giva, skola vi i översvinnligt rikt mått 
få igen. Dessa flyktingar, som äga var
ken silver eller guld, förkunna för oss 
Jesus Kristus. Dessa, de hungrande, 
hjälpa oss, de mätta ; dessa som intet 
äga, och därför kanske äga allt, de vil
ja bistå oss, vi som äga allt och därför 
kanske intet äga. 

Nlå ett offer vara vårt tack för det 
livgivande budskapet om den Korsfäste 
och Uppståndne! 

HJÄLP KRIGETS OFFER!, de 
kristna samfundens och organisationer
nas hjälpaktion, har genom sina förbin
delser med de internationella kristna 
bland flyktingarna i dessa områden, 
och kyrkliga organen i Schweiz och 
Frankrike förmedlat gåvor till arbetet 
H. K. O., i vars representantförsamling 
ärkebiskop E. Eidem är ordförande och 
i vars Arbetsutskott generalsekreterare 
Hugo Cedergren presiderar, mottager 
med tacksamhet gåvor för sitt arbete. 
H. K. O. är för upprätthållandet av sin 
mångskiftande verksamhet helt beroen
de av inflytande gåvor och vädjar ånyo 
till allmänhetens offervillighet. Bidrag 
kunna insändas under adress Biblio
teksgatan 29, Stockhol1n. Postgiro 
I577°0 . 
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REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under m.aj 1941. 

Allmänna missionsmedel. 

744. 	 »Tackoffer» ................ 50:
745. 	 E. L., Malmö ............... 1,000:
746. 	 K F UM, Norrköping, resebidr. 15:90 
748. 	 E . S. o. S. S. ............... 35:
749. 	 »Okänd», gm J L., Svensbyn 60:
750. 	 H. o. E. K ., i Herren Jesu 

namn, vid L. Bloms besök .. 10:
751. 	 Koll. i Högdalsås 24/4 vid T. 

Lindgrens besök ............ 25:
752. 	 D :o i Ersmark 25/4 vid d:o 30:
753. 	 D :o i Storkågeträsk 26/4 vid 

d:o 	 ........................ 35:
754. 	 D :o i Hebbergsliden 27/4 vid 

d:o ........................ 25:
757. 	 E.]., Boden ................ 10:
758. 	 Wallstens syfören. .......... 100:
759. 	 Missionsoffer i Luth. Bönehu

set, Hudiksvall v. C. G. Nord
bergs besök ................ 60:

760. 	 Fören. Anspråkslös, Tranås .. 75:
761. 	 M. S., Mora ............... 30:
762. 	 Del av koll. fr. Ostersunds

konferensen .. .. ............ 116 :67 
764. 	 Koll. i Kusmark, U ngdoms

fören. 29/4 ................. 19:
765. 	 Tånnö syfören. ............. 3: 
766. 	 Koll. i Bor 23/4 ............. 26:
767. 	 Domaryds Missionsförsaml. 

syfören. .................... 10:
768. 	 Koll. ijonsboda missionshus 

27/Ll ........................ 12 :93 
769. 	 D:o i Tånnö missionshus 29/4 30 :40 
772. 	 :Missionsvänner i Yngsjö och 

Ahus Kärr ................. 75:
773. 	 E. ]., Boden, till J oh. Asp

bergs underh. ............... 50:
774. 	 B. o. K. L., Sthlm .......... 30:
776. 	 H. o. I. J, Gbg ........ . .... 20:
777. 	 H. o. G. E ., Sthlm .......... 50:
778. 	 H . V., Höganäs ............. 5: 
780. 	 »Vinst å en premieobl.» ..... 45:
781. 	 E. o. A. T. VV., Söderhamn .. 70:
782. 	 »Kinespojkarnas vänner», 

Storbrännan, sparb. tömn. .. 10 :40 
783. 	 ]. M., Jkpg, till vännen Aug. 

Bergs minne ................ 25:
784. 	 Koll. vid »Bröder i Kristus» 

möte i Skelleftehamn 7/4 .... 6: 
785. 	 D :o vid Kinamötena i d:o .. 225:
786. 	 Offerstunden i d:o 4/5 ....... 364:
787. 	 Sparbössemedel i d:o 50:
791. 	 Böneringen, Karlskro na, Of

ferstund vid L. Bloms besök 134 :20 
792. 	 A. L.. Kristianstad .......... 5 :
793. 	 KFUK, d :0, resebidr. ....... 10:
794. 	 Koll. på KFUK, Malmö, vid 

L. Bloms besök .............. 81 :50 


795. 

796. 
797. 
798. 

799. 

800. 

801. 
802. 
803. 

804. 

805. 

806. 
807. 

808. 

809. 

810. 
812. 

813. 
815. 

816. 

817. 
818. 

819. 
820. 

822. 

823. 

824. 

825. 
826. 
827. 

828. 
829. 
830. 
831. 
832. 

833. 
834. 

Kinaiänkarna, d:o, offerdag, 
vid d:o ........... . ....... . 130:
L. B., d:o, gm H . T ........ . 10:
H. o. H. T., en sparbössa .. . 10:
Koll. på Ungd. förbundet, 
Malmö, vid L. Bloms besök .. 58:27 
D:o på K . F. U. K., Trelleborg 
vid d:o .................... . 10 :6f} 
D:o på Länkmöte i Lund, vid 
d:o 	 .......... . ............ . 32 :10 

N . F., Malmö ............. . 5: 
A. T., Hbg ............... . 25:
Koll. på KFUK, d:o vid L. 

Bloms besök ............... . 77:1~ 


D:o på KFUK, Klippan, vid 
d:o ........................ . 50 :80 

D:o på Kinakretsen, Gbg, vid 
d:o 	 ....................... . 88:23 

L. o. A. VI., Gbg .......... . 50: -
Askims Kyrkliga Ungd. krets, 
till Gösta Goes underh. . ..... 100:
Koll. på Församl. hemmet, 
Alingsås, vid L. Bloms besök 146:
D:o på FörsamI. huset, Brod
detorp, vid d:o ..... . ...... . 86:70 
G. S ., Jkpg ............... . 2:50 
En blomma vid Aron Johans
sons bår, Fredriksdal ...... . 5:
»För försålda guldringar» .. . 27:55 
J önköping-Huskvarna Län
karna, vid C. G. Nordbergs 
besök 7/4 ................. . 137:85 
N. S., till Ella Dahle o. Astrid 
Håkanssons underh. ......... 150 :
K. K., Björköby............ 17:50 

C. A., d :0, i st. för blommor 
på Martina Sjöbergs grav '" 5: 
M. B., Umeå, t. »årshögtiden» 25:
Testamentsmedel eft. avI. frö
ken Anna Lindström, Onne
stad . ....................... 1,248:04 
Kinakretsen, Gbg, till C. G. 
Nordbergs o. G. Goes underh. 175:
E. E., Vingåker, till I Ack
zells d:o ................... 100:--':' 
Koll. i Ersmak 6/5 vid C. G. 
Nordbergs besök ........... 42:50 
D :o i Kåge 7/5 vid d:o ..... 28:
D:o i Högdal 8/5 vid d:o .. 15:
D:o i Kågedalens kyrka 8/5 
vid d:o ................... . 65:
D:o i F uringstad .......... . 10:27 

D:o iDagsberg ........... . 27:18 

D:o i Evcrtsholrn 11/5 ..... . 111:55 
Gåva fdin en liten grupp ... . 17:60 
»Tack för hjälp av Herren un 
der 3D-års arbete på Adelsö» 50:
A. O ., Norderön ............ 100:
Alvsjö Kyrkl. Missionskrets 75:-c
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835. 	 Skillingaryds Mfg .......... 

836. 	 K. B., Duvbo ............... 

837. 	 »Våroffret av och gm Kine

sernas V änner», Jkpg ....... 
838. 	 S. K., österkorsberga ....... 

839. 	 Skierydskretsen Ungd. fören. 
840. 	 Koll. i Ulriksdal 13/5, till Eb

ba Videns underh. . ........ . 
844. 	 A. ]., Vänforsby, »med tack 

på min födelsedag» .... . .... 
845. 	 L. L., Långsjöby, t. D. Nord

grens underh. . ............. . 
846. 	 ]. D., Bureå ....... . ....... . 

847. 	 K. S., »reseersättning» 
848. 	 Koll. vid C. G. Nordbergs be

sök i F a lmark, 11- 13 maj ... 
849. 	 L. H., Lund, »tionde» ....... 

850. 	 Föreningslänken, Eksjö, till 

Arvid Hjärtbergs underh . . .. 
8öl. 	 A. R., gåva i st. för Kinamöte, 

gm A. B., Skellefteå ........ 
852. 	 H. B., »en liten blomma på 

min mans grav», gm d:o .... 
853. 	 E. O., gm d:o .............. 

855. 	 H. A ., Flisby, till årshögtiden 
856. 	 Luleå Kinakrets, vid C. G. 

Nordbergs besök, 14/5 ...... . 
859. 	 I. K ., Linköping, t. E. Videns 

underh. ............ . ........ 
860. 	 Almby Östra Syfören. ....... 

861. 	 E ... J. Tärnaby, koll. på års

lTIotet ...................... 
862. 	 Koll. vid C. G. Nordbergs be

sök 18/5, gm G. P., Brånan .. 
863. 	 KFUM, Nkpg, vid d:os besök 
864. 	 Innerviks syfören. . ........ . 

865. 	 M. ]., gm A. N., Bjärnum . . . 
866. 	 E. ]., Björköby, »ett tackof

fer 26/4 1941» ............. . 
867. 	 E. A., Vetianda, »tackoffer 

25/5, till Ebba Videns underh. 
868. 	 Lilla syfören., Magra ...... . 
869. 	 Skolbarnens sparb., d:o .... . 
870. 	 NI. H ., d:o .... . ........... . 

872. 	 Kinakretsen, Kalmar ...... . 
873. 	 E. E., Mörön, »ett tack till 

Gud » ...................... . 
874. 	 A. L., till »Ossies minne» ... . 
875. 	 A. C., Sthlm ......... . ..... . 

876. 	 O. II., »tack» .............. . 

877. 	 B. L....................... . 

878. 	 J. R . ...................... . 

879. 	 H. L...................... . 

880. 	 A. E ...................... . 

881. 	 TiH koll. vid årsmötet ..... . 
882. 	 »1iJå vi vara nyktra, iklädda 

trons och kärlekens pansar, 
med frälsningens hopp såsom 

100:
10:

' 475:
10:
50:

32:

30:

7:50 

20:
10:

100 :62 
5: 

50: 

25:

10:
10:
lD:

45:

10: 
75:

10:

30:
20:
71:84 
7:50 

10:

200:
125:

7: 
20:
56:

3:50 

10:
50:-
30:
5: 

10:
3: 
2: 

10:

887. 

888. 
889. 
890. 

891. 
892. 
894. 
895. 
898. 

899. 

9.00. 
901. 
902. 
903. 
904. 
905. 
906. ' 
907. 
908. 
909. 
910. 
91J. 
912. 
913. 
915. 
916. 
917. 

747. 

755. 

756. 

763. 

770. 

771. 
775. 

779. 

vid kretsmöte till E. Videns 

underh. 37 :52, Ulriksdals Ung

domsf. 14-marsoffer 100:- .. 287:52 

Offer vid C. G. Nordbergs be

sök i Metodist församI. Luleå, 

15/5 ....................... . 40:
E. A ., Nkpg ............... . 25:-

M åndagssyfören., d:o ...... . 40: 
Koll. i Betesdakyrkan, Sthlm, 

Kristi Himmelsfärdsdag .... . 627 :95. 

r. B., 	Boden, Ps 75: 1 ...... . 50:
L. 11,1[" gm d:o ............. . 25: 
»Hebr. 13: 5» .............. . 100: 
A. O., Norderön ........... . 100:
F. P., Björklinge, tillägg till 
koll. . ..................... . 20:
»Dpphittat på en gata i Sthlm 

21/5» ....................... . 0:50 

E. A. R., Delsbo ........... . 5: 
G. P 'J gm d:o .............. . 5: 
Sala stads Mfg, koll. ....... . 25: 
Koll. i Hosjö .............. . 18:
D:o i Bröt järna .... . ....... . 5: 
D:o i Orsa ................ . 15:
E . \V., d:o ...... . ......... . 50:
Koll. i Skattungby ......... . 22:
A. P ., d:o ............. . ... . 10:-

Skattungby Mfg , d :0, resebidr. 2:50 

Koll. i Edsbyn ............. . 16:
F. B., Sollefteå ............ . 10 :
A. S., Björköby ... . ........ . 50 :
I. B., 	Duvbo, »Herrens» .... . 10: 
K. ]., Vetlanda ............ . 25:
J o. M. v. M-g, »Tackoffer». 50:
»Tack för nåd» ............ . 5: 

Kron- o- r- l -=-0-,7:-8-=-0-':8'--"Z 

Särskilda ändamål. 

Barnhemsvänner, till Maria 

Petterssons barnh. . ........ . 13:-:. 

Skolbarnen i Kusmark, sparb. 

tömning till Thyra Lindgren, 

att anv. för barnen i Kina .. 16:50 

Söndagsskolan, Hebbergsliden, 

Offerstund, till d:o för d:o .. 8:50' 

Högdalsås, till en bibel åt en 

Kine~flicka på Barnh. . ..... . 1:
Bernt Ola Stenlund, Skellefte

hamn, 8 år, sparb. till Thyra 

Lindgren, för en fattig kines
pojke ..................... . 18:
K . S .. Jkpg, till evang. underh. 200:
Mörteryds juniorfören., till 

evang. underh.............. . 50:
Lärare o. lärarinnor vid Arvi
ka samrealskola, till D. Nord

hjälm» 1 Tess. 5: 8 ......... 1,000:- gren att aIW. t. sjukvårdsarbete 75:
883. 	 E. A' J Duvbo, en blomma på 788. Koll. vid T. Lindgrens besök 

fru Maria Skoglunds bår .... 5:- i Skelleftehamn, 19/4, till Ma
886. 	 Ö. H. K. U..:.d, Vetb nda Ung ria Petterssons barnh. . ..... . 20:

domsfören. till Bloms underh. 789. »Torgny», till r. Ackzell, att 

150:-, Boda Ungdomsf. koll. anv. enl. överensk. ......... . 16:-
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790. Lärare o. elever vid Rökå sko 
la, till d :0, att anv. efter gottf. 27:71 

811. Ester, till Maja Lundmark, att 
anv. där det bäst behövs .... . 3D:

814. A. B., Duvbo, till L Ackzells 
verks. i Tali ............... 5: 

821. L P., H assIe, t . barnh. i Sinan 25:
841. E. K ., till L Aspberg, att anv . 

efter gottf. ................. 5: 
842. Daggryningen i K. M. A ., till 

Daggryningens skolor i Kina. 3,000:
857. Efterskörd till offerstunden i 

Skelleftehamn 4/5, till Maria 
Petterssons barnh. .......... 20:

858. Syfören. n:r 1, Sthlm, till bi 
belkv. underh. i Loyang ..... 120:50 

871. E.]., VetIanda, till G. Carh~n, 
att anv. enl. överensk. ....... 30:~ 

884. M. N., Säffle, t. biblar i Kina 25:
885. R. o. S. H., till Ebba Viden, 

893. 
att anv. efter gottf. .......... 
Barnhemsvänner, Älgarås, till 

20:

Maria Petterssons barnh. .... 15:
896. M. A., Sthlm, till d:o ........ 5: 
897. M. S., till d:o .............. 10:
914. A. B., Duvbo, till L Ackzell 

för verks. i Tali ............ 5: 
918. L S., Olofström, t. A . Bendtz, 

att anv. en!. överensk. ....... 120:
919. Barnen i Vallerås småskola, 

till Elna Lenell, att anv. efter 
gottf. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 2 :40 

Kronor 3,883 :61 

S. M. K :s P ensionsfond. 

843. Syfören. n:r 2, Sthlm ...... 180:81 
854. 

D :o n: r 3, d :o ...... K;-~-~ --;-1-;:- ~ ""~~-~- ~~~ --=~.

Allmänna missionsmedel 10,780:82 

Särskilda ändamål 3,883:61 

S. M. K:s Pensionsfond 190:31 

S:a under maj mån. 1941 Kr. 14,854:74 

M ed varmt tack till varje gi'vare! 

»Han har rikedomar att giva åt alla som 
åkalla honom. » Rom. iD: 12. 

Bed för 

missionärerna! 

INNEHÅLL: 

Berget, där Kristi vindar blåsa. - Hanna Wang SO år. - Från Red. o. Exp. - Arshögtiden. 
- Från missionärerna. - Folkstormens spillror. - Redovisning. 

Expedition: Drottmft8sataft 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 

TeIefoIl: 10~~';'. 105~73. Postgirokonto n:r 50215. 


Boktr. A/lI P. A. Palmers JMtr.. Sthlm. 


