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ANSVARIG UTGIVARE: E. FOLKE. 

Ditt huvud, Jesus, böjes: 


Ditt ve/'k fullbordat äl'. 


Till Dig mitt hjärta höjes · 


Och än en blick begär. 


Till korset Dig jag följer, 


Dit kärleken DigbrwJt, 


Där Du Din höghet döljer < 


Och dör uti förakt. 


Jag vill hos Dig förbliva, 


Som återlöste mig, 


Och Dig ett hjärta giva, 


Som evigt älskar Dig. 


När Du mig innesluter 


Uti Din kärleks famn, 


Jag lugn och trygghet njuter 


I denna .sälla hamn. 

(Sv. Ps. 91; 1, 7.) 

I 
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"G l V AKT PÅ V Å G E NI"'" 

»Det ena släktet pri sar tör det andra 
din a verk. de förkunna dina väldiga 
gärningar. » Ps. 145: 4. 

Då vi den 14 mars fira minnet av. 
vår vän Erik Folkes landstigning . i 
Kina för i år 48 år sedan, synes det 
mig vara rätt att stanna inför, att det 
ena släktet förkunnar för det andra 
vad Herren har gjort. Och då jag i 

dag på mötet ser våra gamla trogna 
vänner såväl som en skara ungdomar, 
känner jag det som vore det ännu 
mera anledning tala om det ena släk
tet, det som fått uppdraget, och det 
andra, som skall taga vid, och deras 
förhålhnde till varandra. 

Uppdraget förbliver detsamma, men 
inte blott uppdraget utan även upp
dragsgivaren. Uppdraget är lika svårt 
.nu, som det var då vi först fingo det, 
och Jesus Kristus är densamme i går 
och i dag och desslikes i evighet. Vi 
behöva därför icke se tillbaka med 
saknad för vad som varit. Det ena 
släktet håller visserligen på att bli 
gammalt, men Herren vet det, och 
han skall, då tiden är inne, kalla och 
utrusta dem, som skola taga vid. När 
han är densamme, ha vi samma möj
ligheter nu som förr och därför även 
samma frimodighet. 

I Ps. 7I: 17, 18 finnes en sång för 
oss, som börja bli gamla, ett ord, som 
talar om att vi få förtälja om Guds 
arm för ett annat släkte. Och detta är 

. då vad jag nu ville göra. Något om 
vad jag har fått lära i fråga om upp

* Anteckningar fl 'ån missi onä r C. F. Bloms 
predikan 'på K. F . U. )'1'1. , Stockhol m, S. M. K:,' 
tacksägelse-, bön- ooh o ff erdag d. 14 ma rs 193;> . 

giften, det ville jag så gärna få säga ' 
särskilt till Er unga. 

Då Erik Folke gick och bar på sin 
missionskallelse, gick en yngling 
Västergötland och fostrades under 
samma Herres hand. Han kände ock
så Herrens kallelse. Nog tyckte han 
sig vara för ung och oerfaren, men 
såsom förr till Jeremia ljöd det till 

honom: Säg icke att du är för ung, 
utan gå åstad vart jag än sänder dig, 
och tala vad jag än bjuder dig. - Vad 
kunde han då göra annat än säga: Här 
är jag. Sänd mig och gör vad du vill 
med din tjänare. 

Före utresan till Kina hade jag här 
hemma gemenskap med vår dåvaran
de sekreterare, pastor Josef Holmgren, 
som gav så många år av trogen tjänst 
åt vårt arbete. Särskilt en sak fick jag 
lära av honom, som stått kvar i mitt 
medvetande. Det gällde avskiljandet 
av missionärer. Vi bruka ju avskilja 
missionärerna, avskilja dem för Herrens 
räkning, och det är gott att få göra 
det. Men det egentliga avskiljandet 
måste vara något som redan skett, då 
avskiljningen i församlingen förrättas, 
försåvitt denna skall kunna bli en verk
lig avskiljning. »Förrän jag danade 
dig i moderlivet, utvalde jag dig, och 
förrän du utgick ur modersskötet, hel
gade jag dig; jag satte dig till en 
profet för folken » (ler. I : 5). Gud 
själv kallar ; sedan få vi avskilja (Apg. 
3: 2). Herren sänder; vi få låta dem 
av Gud sända begiva sig åstad. Guds 
kallelse och hans sändande är det enda 
verkliga stöd, som vi ha att lita på. 

Jag tror, att var och en i sin stad 
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får känna, att det är Gud som sänder, 
att det alltid är han, som lägger grun
den. Men då gäller det för oss att få 
klart · för oss vad det är vi skola. göra. 
Det synes ej mig såsom vore det vår 
uppgift att fortplanta någon viss be
kännelse eller trosåskådning. V år upp
gift är att predika evangelium om Je
sus Kristus. Djupast sett gå vi ej 
heller ut i det eller det sällskapets 
tjänst, utan vi äro Guds tjänare, vi 
stå i Herrens tjänst den ene såväl som 
den andre. Därför få vi ej döma var
andra eller låta oss dömas av varandra. 
Vi äro Guds tjänare och stå under 
honom såsom soldater stå under sin be
fälhavare. Vi välja ej vår' väg, ej vad 
vi skola gå igenom. Vi skulle vara 
underlydande i ännu högre grad än 
soldater och ämbetsmän, vilka gå 
åstad i sitt lands tjänst. Svårigheter 
och lidanden kunna möta i denna 
tjänst, och den svåraste nöden är den 
inre. Det är ej alltid så lätt att vara 
trogen sin Herre. 

Det gäller alltså att veta vad som 
är Guds vilja. Är det möjligt för oss 
att få veta Guds vilja? Ja, om vi tro 
på Gud, måste vi tro, att han kan visa 
vad som är hans vilja. Huru han visar 
den blir en annan fråga, men vi måste 
stå såsom lärjungar, redo att lyda. 
Äro vi villiga låta oss ledas av Guds 
helige Ande, så skall han visa oss 
Guds väg. Det blir kanske att lära 
sig vänta och bida, men då Herren 
kan vänta, borde vi också kunna vara 
stilla. Då Herren är stilla är det ej 
för oss att hasta åstad, men vi ha lika 
litet rätt att stå stilla, då han har bju
dit oss gå framåt. Det gäller att lyda 
Guds maning och fingervisning. 

En av våra församlingsäldste i Kina, 
som var gammal och tagen avsides 
och som kanske tyckte att han kunde 
ta det med ro, berättade en gång på 
ett möte om följande erfarenhet. De 
kristna hade sinsemellan delat upp 
distriktet, och han hade lovat vara an
svarig för mötena i en by. En söndag 
kände han sig klen, det var också då
ligt väglag, och han skulle helst ha 
velat stanna hemma, men fick ingen 
ro, och begav sig iväg. Färden blev 
emellertid svår, och han började tän
ka: Är det så svårt för mig, som ändå 
får rida på en åsna, så är det väl ändå 
svårare för de andra, som måste gå. 
Det kommer nog ingen till mötet. -'
Så vände han om och begav sig på 
hemväg. - På en smal väg mötte han 
då en man, som kom med sin oxe och 
plog. Vägen var så smal, att .de omöj
ligt kunde komma förbi varandra; ej 
heller kunde någon av dem vända. ' Då 
fick församlingsäldsten se huru lydig 
oxen var. På sin herres befaUning gick 
nämligen oxen baklänges, tills vägen 
var bred nog för att de skulle kunna 
mötas. Och detta blev äldsten till 
hjälp och undervisning. Han berätta
de, att oxen kom såsom ett Herrens 
sändebud, att Gud, som en gång lät en 
åsna tala, nu använde oxen såsom sitt 
språkrör. Om en oxe kunde vara så 
lydig mot sin herre, huru mycket mera 
borde ej församlingsäldsten vara det. 
Han vände om, begav sig till prediko
platsen och blev välsignad i utföran
det av Guds vilja. 

Uppgiften därute är att föra män
niskor till Gud, men ej blott att föra 
dem till honom för första gången, 
utan ock att föra dem fram hela vä
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gen. Filipperbrevet talar om seger
lönen, och i samband därmed ville jag 
erinra om Kol. l: 24 f., som talar om 
Kristus-bedrövelser, som Paulus måste 
utstå för Kristi kropp, som är försam
lingen, för att kunna ställa fram var 
människa såsom fullkomlig i Kristus. 
Kristus uppenbarad i de sina, det är 
vårt härlighetshopp. För det målet 
äro vi kallade att arbeta och kämpa. 
Jesus Kristus kom för att föra oss till 
Gud . och ' vill använda oss att föra 
andra ända fram till målet. Det är 
vårt härlighetshopp. Från Kina nå oss 
nu många glädjande underrättelser 
om huru Gud utför sitt verk. Brev 
med synd'abekännelse och bön om för
låtelse har kommit oss tillhanda. Gud 
får makt inne i hjärtana, och därige
nom bli vi skickade att vara välsignel
sens,käril. 

Då ' vi 'så äro på den plats, där Gud 
ställt 'oss, få v'i åtnjuta frid och trygg
h~t{ i Lycfu v'i Guds 'kallelse, så att vi 

äro där han vill ha oss, äro vi i"trygg
het huru 'farligt det än kan synas vara 
runt olnkring oss. Väl äro vi fram
. I" . 

lingar, 'men 'främlingar i Guds hägn 
(P~. 39': 13) och det kan ej vara farligt. 
Frågan blir ej: V åga vi lyda Gud? 
utan snarare: V åga vi låta bli att lyda 
honom? Det sistnämnda är det 'som 
är den största faran ~ . Ingenting annat 
bör fi:>rskräcka oss, såsom vi såga i 
poemet, som missionär Stam sände 
hem och som var infört i Missionstid
ningen ' Sin~ms Land för den 10 sist!. 
febr. Och även med tanke på de tim
liga-behoven få vi vara frimodiga. Det 
som Gud förser oss med medel att ut
föra, det är vad han menar att vi 
skola göra. Herren samlar aldrig upp 
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där han ej först strött ut; han kräver 
aldrig mer än han giver. Vi få ge åt 
honom vad han först har g'ivit åt oss. 
Må vi få nåd att göril så nu på denna 
S. M. K:s högtidsdag. Må vi låta 
Herren göra med oss vad han vill. 
Lika väl som han kunde föra oss åstad 
för 40-50 år sedan, kan han göra det 
i dag. Och lika väl som han vårdat 
sig om oss, hållit sin hand över oss, 
under . gången tid, kan och vill han 
vårda sig om oss nu. » Jesus Kristus 
är densamme i går och i dag och dess 
likes i evighet.» 

Bönemötena rör S. M . . K. i Stockholm. 
Vi bedja a tt även denna gång få erinra 

, om och inbjuda till bönemötena, som an
. ord nas för S. M. K.i Stockholm. Vi k änna 
s tort behov av förbön och äro sä tacksam
m a få vå ra för ebedjande vä nner . ,Böne
mötena ~ Stockholm anordn~s dels vorJe 
t isdag kl. 7. e. m. i Kinarummet, Betesda
k yrkan, Floraga tan 8; och dels varannan 
fr edag .k L 2e. m. på S. M. ]{:s Ex p., Drott
ningga tan 55. Det sistnä mnda m ötet hål
les nu närmast fr edagarna den 12 och 23 
april. 

Kinaiänkarna i Stockholm 

samlas till m öte p å S. M. ILs Exp., Drott

ningga tan 55, 3 tr., torsdagen den 25 april 

kl. 7 e. m. Envar hj ä rtlig t välkommen ! 


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

Innevarande är planer a vi att a nordna 
två Bibel- och Ungdomsveckor. Den för
s ta h ålles v. G. som vanligt på Ma urit zberg 
i Ostergötla nd, och lill . den skall sam 
lingen ske på e. m. tisdagen den 23 juli. 
'C ppbrott sker måndagen den 29 juli på 
morgonen . 



77 10 april 1935 SINnlS LAND 

Beträffande den andra »v~ckam) ha da
garna ej ännu kunnat slutgiltigt bestäm-o 
mas, men den kommer v. G. att hällas på 
Säter vid Jonsered (utanför Göteborg), och 
samling sker antagligen antingen den 8 
eller 13 augusti. - Må dessa veckor såväl 
som förberedelserna för dem bliva ihåg
komna i förbön! 

Hemkommande missionärer. 
Enligt från Kina mottagna underrättel

ser har plats beställts på Wilhelmsens 
M/S »Tancred», som beräknas avgå från 
Shanghai den 20 juni, för missionärspa
ret Nath. och Elsa Engbäck samt deras 
barn. De utreste till Kina hösten 1830 och 
deras aI'betsperiod har avkortats på läka
res tiJlddan pa grund a v klenhet. Må de 
ihågkommas i förbön att Herren må väl
signa oeh stärka dem under tiden före 
uppbrottet såväl som under resan och vid 
hemkomsten. 

Biskop Song. 
Da livs·bilder ur Kinas missionshistoria 

ej kunna annat än väcka vårt intresse och 
bliva till hjälp för oss i vår egen kallelse 
bland Kinas folk, införa vi härnedan en 
teckning av den infödde biskopen Song, 
som är verksam på engelska kyrkans mis
sionsfält i västra Kina. Skildringen är 
hämtad ur tidskriften The Chinese Re
corder, och författaren är A. J. Brace, K. F. 
U. M.-sekreterare i Chengtu, provinsen 
Sichuans huvudstad. Han skriver: »För
fattaren av dessa rader 'har nu i tjugu års 
bid fått hava denna andligt starke man till 
personlig vän, och det synes mig, att han 
förtjänar att bli vidsträcktare känd än 
han är. Ehuru Song är kristen i första ge
nerationen, har han visat sig äga en myc
ket fast kristlig karaktär, ja, vi våga säga, 
att han ibland Kinas kristna i själva ver
ket är en stjärna av första ordningen. 

Biskop Songs fader var mandsohu och 
innehade ett lägre ämbete. Alla hans släk
tingar ha tillhört ämbetsmannaklassen, 
med gmndlig bildning efter klassiskt mön
ster. 

Den unge Song visade tidigt· en brin
nande törst dter kunska-p. Efter det han 
genomgått statens mellanskola, ägnade han 
sig med förkärlek åt studiet av engels.ka 
språket och undervisade under flera år i 
engelska i K. F. U. M:s engelska kurser. 
Han ansågs där vara en av de bästa lä
rarne. Under ett år var han sedan an
ställd i provinsregeringens departement 
för utländska ärenden. Han kände emel
lertid ·behov av grundligare u~bildning och 
inskrevs i Västra Kinas Universitet, där 
han fortsatte sina studier i engelska. Är 
1924 tog han sin grad, och fastän han 
aldrig varit u tom sitt eget lands gränser 
kallades han att föreIäsa i engelska ämnen 
vid universitetet. Vid statsuniversitetet un
dervisar han ännu i engelska Bibeln. 

Songs utveckling visar betydelsen av 
Bihelns användning vid undervisning i 
engelska av elever från statens skolor. 
Song hade aldrig haft någon beröring med 
den kristna missionen. Det var endast för 
att lä ra engelska, som han sökte inträde i 
en bibel klass, och där blev han en kristen. 
M,en han dröjde ännu i två år innan han 
sökte inträde i församJoingen. Han ansåg 
nämligen, ,a tt han genom att stå utanför 
skulle kunna u töva större inflytande över 
den studerande ungdomen. Då han senare 
in trädde i församlingens gemenskap, fann 
han emellertid, att hans inflytande över 
de unga snarare växte därigenom. Det var 
efter det han mottagit underrättelsen om 
att hans älskade lärare J. R. Stewart stu
pat i kriget i Frankrike, som han trots 
stark opposition ·från sina anhörigas sida 
förenade sig med den församling, denne 
hans forne lärare förestått. Genom hel
hjärtad kristen tro och vandel ' utövade 
,han där ett stort inflytande över alla, som 
han kom i beröring med. 

Endast kort tid efter sedan han tagit 
detta steg, ställdes hans tro på ett mycket 
hårt prov. Hans moder, som genom sin 
sons gudfruktiga vandel förts till tro på 
Jesus som sin Frälsare, insjuknade allvar
ligt. På dödsbädden lovade sonen att giva 
henne en kristlig begravning. Men så snart 
hon var död, inkalla,de de övriga anhöriga 
spåmännen rör att bestämma, var hon 

http:engels.ka
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skulle begravas. Song å sin sida utsåg en 
gravplats åt sin moder på de krisLas 
kyrkogår~. På själva begravningsdagen 
antog strIden mellan å ena sidan Song och 
hans kristna vänner och å den andra de 
hedniska släktingarna en sådan karaktär, 
a lt. det såg ut som skulle dessa senare få 
sin vilja fram. Song fnädde då fram och 
sade: »Låt oss bedja», varpå han böjde 
sina knän och började bedja med allvar 
och kraft, att Gud skulle visa släktingarna, 
att de foro vilse. Han bad länge och med 
oförminskad kraft. Starka åskdunder läto 
nu höta sig, och blixt på blixt korsade 
luften. Song fortsatte att bedj a med allt 
större iver. Svetten blandad med tårar 
strömmade ut över hans kinder, men Song 
fortsatte alltjämt att bedja. De skräck
slagna anhöriga rymde fältet och skyn
dade hem samt lämnade åt Son '" och hans 
lilla skara att utföra begravnin;en. Löftet 
till modern var fyllt, ooh märkligt nog blev 
d'et hela av folket uppfattat som det högsta 
uttrycket för sonlig vördnad. Ryktet om 
vad. som skett spreds vida i trakten, och 
man kallade allmänt Song: mannen som 
har makt med Gud i bön. 

Från den tiden kan man säga, att Song 
tillväxte i nåd och visdom och vann ynnest 
bland allt folket. Han började nu bereda 
sig för pl'låstämbetet. Genom den endelska 

• • b 
mJsslonsbiskopens bemedling saUes han i 
1i1lfälle a tt · under två år bedriva vidare 
studier i England, oeh han prästviudes 
där vid 34 års ålder. Två är därefterb in
vigdes han till biskop på engelska kyrko
sällskapets fält i västra Kina. 

Vidhjärtad till sin läggning omfattar 
han med kärlek olika kristna bekännare. 
Det f.örtroende han åtnjuter bland alla 
samfund som äro företrädda i hans hem
provins är mycket stort, och han har 
tagits i anspråk .för många förtroende
poster. Sålunda är han vald tiH ordföran
de i sin hemprovins missionsråd; under 
en följd av år har han varit ordförande i 
styrelsen för universitetet och vice OJ-dfö
rande i K. F. U. !VI.. ji\mte en mångfald 
andra uppdrag. Varhelst han kan tjäna 
Kristi rikes sak är han villig att sätta in 
sin kraft. 

Biskop Song är i hög grad en andlig 
siare. Hans visdom, skarpsinnighet och 
djupa insikt gör honom mycket värdefull 
i kommittearbete. På verksamhetsfältet Ilar 
han visat sig vara en god inspektor, i ta
larestolen gör han sig starkt gällande 
genom sin klara 'och gripande framställ
ning, men det är i synnerhe t i klassrum
met och under de enskilda samtalen med 
de unga, som komma för att söka råd och 
hjälp, som han utövar sitt allra största 
inflytande. 

Song är' en ve rklig bönens man. Under 
de tidiga morgonstunderna, innan ännu 
människor i allmänhet stigit upp, li·gger 
han på sina knän med sin Bi·bel uppsla
gen. Man har sagt mig, att han under sin 
studietid i England rege~bundet höll denna 
tidiga morgonandakt och att detta tillika 
med hans djupa fromhet gjorde, att hans 
inflytande blev så stort i de läroanstalter 
där han bedrev studier. ' 

Efter en visitationsr-esa i sitt distrikt 
skrev han: Vi se med tacksamhet huru 
församlingarna tillväxa i alla delar a v 
provinsen, men vi få ej förgäta, att vi 
ännu h a en lång väg framför oss, innan 
vi nå vårt mål. Tänk på alla dessa stora 
folJ{skaror på landsbygden, som ännu ej 
hava hört evangelium och aldrig blivit 
gripna av evangeliets sanning. Tänk på de 
bildade klasserna i städerna. Tänk på den 
studerande ungdomen och på deras lärare. 
Tänk ock på våra soldater. Tänk på våra 
köpmän och .på våra politici. Och 1änk på 
medlemmarna i våra församlingar, av vil
ka många föra ett tynande liv. Skörden 
är verkligen mycken, men arbetarna äro 
få. Låt oss bedja Herren uppväcka och 
fostra flel'a ledare. män och kvinnor. som 
äro brinnande för Herren, så alt de~ un
derbara skörden i denna provins må 
kunna bli inbärgad. - Ja, Song brinner 
av helig nitälskan och hans väsen utstrå
lar en frisk väldoft, som inger en stora 
förhoppningar för ' Guds rike i Kina.» 

E. F. 
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Intryck av missionsarbetet 
i Kina. 

Herr MacIennan, sekreteral'e i det In
ternatione!la Missionsrådet, har gjort en 
ålta månaders lång resa i Fjärran östern. 
Därom slu'iver han bland ·annat följande 
mycket tänkvärda ord: Kineserna äro ett 
synnerligen intressant folk; glada och 
vänliga, fredsälskande, driftiga och ar
betsamma. De lida under det gruvligaste 
förtryck från kommunisters, banditers och 
soldathopars sida, Jag fick stor kärlek 
till detta l'and och folk. 

Kristendomens inflytande i Kina är 
mycket större än man skulle kunna döma 
av antalet kristna. De kristna idealen ha 
trängt igenom och hlivit en makt hos fram
åtsträvande kineser. Missionärernas an
seende har nog aldrig varit större än nu, 
och såväl icke-kristna som kristna uttala 
som sin bestämda övertygelse, att missio
närerna äro Kinas bästa vänner. 

Behovet av kristen litteratur intar ett av 
clc Il'ämsta rummen på missionens pro
gram. Bi,belspridningen utgör en verklig 
ljuspunkt i verksamheten. Varken den 
inre oron eller ekonomisk depression har 
utgjort något hinder för bibelspridarnes 
verksamhet som fastmer bedrives med allt 
större framgång i alla delar av landet. An
märkningsvärt är den ökade efterfrågan 
på helhiblar och nya testamenten. 

ö"erallt i landet fann jag ett starkt in
tresse i frågor som röra fostran av in
födda ledare och församlingarnas självun
derhåll. Levande lu'istna i Kina möta 
med förståelse och offervilja de krav som 
stiillts på dem med anledning av det min
skade understödet från hemförsamlingen. 

Betydelsen av Missionens skolverksam
het vinner allt större beaktande. Mis
sionsskolorna äro ett av de mest verk
samma medlen för att vinna Kinas ung
dom för ' Kristus. 

Kina lider svårt under solda ters och 
banditers våldsamma framfart, och fol
ket har alt utstå en hård och bitter kamp 
för sin tillvaro, men överallt stå dörrarna 
öppna för evangeliet. Behovet av arbe-
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tare för direkt evangelistverksamhet är 
synnerligen kännbart. Underbara möj
ligheter öppna sig för Guds församling. 
Tyvärr ha vi att kämpa med stora svå
righeter, då det gäller att gå när Gud 
kallar, men Gud är mäktig och Kina ro
par nu till oss: Giv oss budbärare. 

* 
Under <le senaste hundl'a åren har det 

Amerikanska Bibelsällskapet i Kina spritt 
över 69,000,000 exemplar ' av de heliga 
skrifterna eller 439,000 helbiblar, 1,944,000 
nya testamenten och 67,000,000 enskilda 
bibelböcker. 

Brittiska och Utländska B~belsäl!skapet 

har under 119 år spritt sammanlagt 
97,898,854 biblar och 'bibeldelar. Under 1934 
har det sistnämnda sällskapet i Kina spritt 
4,216,727 biblar och bibeldelar, vilket ut
gör 314,436 exemplar mer än under år 
1933. Säden sas. Herren säger: Mitt ord 
sk~ll icke återkomma fåfängt. Delta se vi 
bekl'äftat i den stora framgång evangeliet 
f. n. rönt i alla delar av landet. Må den 
stora skaran av sånings- och skördemän, 
som nu .arbeta därute, få känna sig burna 
av missionsvännernas fiörböner. 

E. F. 

Nöd och trångmål. 
I senaste numret ,av »China's Millions», 

organ för Kina Inlandsmissionen, påpekas 
huru allvarligt missionsläget f. n. är i 
vissa trakter av Kina . Som exempel an
föras de telegrafiska meddelanden, hem
ledningen i London fått mottaga från 
Shanghai under en månads Hd. De lyda: 

Febr. 18. Kommunisterna ha inträngt i 
sydvästra Shensi. Bedes enträget om för
bön för missionärerna där. 

Febr. 21. Alla stationer i sydvästra 
Shensi äro utrymda. Inga säkra under
rättelser om missionär och fru S. C. 
Frencham. 

Febr. 22. Telegram från Sian. Missionär 
S. C. Frencham tillfångatagen. Fru Fren
chams 	öde ovisst. 

Mars 1. Inga säl(l'a underrä ttelser om 
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missionär och fru Frencham. Alla andra i 
södra Shensi ha nått fram till tl'ygg plats. 

Mars 2. R. A. Bosshardt och A. Hayman 
säges ha 'blivit dödade den 25 dec. Dock 
tills dato ej bekräftat. 

Mars 2. Följande telegram anlänt från 
Carwardine, Fenghsien, Shensi: Soldater 
från Ningkiang säga att S. C. frencham 
blivit dödad. Inga underrättelser rörande 
fru Frencham. 

. Mars 4. Telegram ,ankommet frän Yuan
chow, Bunan. H. Becker. Budbäraren åter
kommen. Meddelar att A. I-Iayman och R. 
A. Bosshard t blivi t sedda elen 16 febr., och 
att de då befunno sig väl. Sägas ha flytt. 
Efter några dagar åter tagna. Enligt 
andra ha flyktingar i Tzeli tidning (Bu
nan) bekräftat päståendet att missionärer
na blivit mördade. Följande telegram har 
mottagits från Fenghsien, Shensi: Inga un
derrä ttelser men vi frukta det värsta rö
rande fru Frencham. 

Mars 12. Från Shanghai. Brev ankom 
från missionärerna Bosshardt och Hayman 
dat. febr. 14. Bådabefinn,a sig väl. 

Dessa telegram tala för sig själva. De 
föra i vär erinran den apostoliska ma
ningen: »Tänken pä dem som äro fångna, 
likasom voren I deras medfångar, och 
tänken på dem som utstå misshandling, 
eftersom också I själva haven en kropp.» 

Vi behöva i denna tid mer än någonsin 
ingå i .bönekamp för dem som stå i mis
sionsledningarna såväl som för dessa Her
rens sändebud, vilka stå i den hetaste 
stridslinjen och som i fullaste mening väga 
sina liv för evangelii skull. 

Sedan »China's Millions» utkommit har 
enligt Svenska Morgon:bladet ett så lydan
de telegram ankommit från Hanchung, 
Shensi: »Missionär och fru Frencham ha 
anlänt hit och äro nu i säkerhet. Allt väl.» 

E. F. 

Skriven till missionitrerna! 

Bedjen för missionitrerna! 

Vi upplevde något. 

Berr Ching var för närmare tio år se
dan lärare i missionens gosskola här i 
Hoyang. Jag tyckte mycket om honom, ty 
han var en käck, hurtig, glad kristen, som 
'höll ordning på sina elever och allt i sko
lan. Hans hem var ett stort rikt sådant 
med omkring 20 familjemedlemmar, som 
höllo av och hjälpte varandra. Hans (ar 
hade varit en präktig kristen under en 
följd av år, dött i frid och blivit begraven 
som kristen. 

I Hoyangs gosskola tyckte herr Ching 
att han tjänade för litet pengar, så han 
startade en kvarnrörelse samman med en 
annan person, som sade sig vara kristen. 
De skulle bäda skära guld med täljkniv. 
Bägge skulle lägga lika mycket pengar i 
rörelsen, men den andre skulle sköta det 
hela, ty Ching h ade ju sin skola. Det star
tade så bra, men efter ett år upptäcktes 
det att den andre bedragit Ohing på 2,000 
dollars. Han flydde och Ching fick reda 
upp det hela så gott han lmnde. Detta 
klarade han ej utan måste också ge sig 
iväg från .de ilskna fordringsägarna. Så 
var han borta 8-10 år, men betalade ge
nom sin äldre bror undan för undan sin 
skuld. På de platser han vistades tog han 
anställning som sekreterare inom armen 
och bland syndiga, gudlösa officerare kas
tade han bort sin tro på Gud. Fastän han 
hade en älsklig hustru i sitt hem, skaffade 
han sig nu en till. 

Det var i fjol vår, som herr Ching åter 
vågade komma hem, ty det mesta av hans 
gamla skulder voro avklarade. Där i hem
met mötte han då sin gamla rara mor, som 
nu åldrades och tynade av. Skulle hon 
månne snart dö? Hur skulle de då be
grava henne? Under närmare 20 år hade 
inga avgudar funnits eller tillbetts i det 
hemmet. Hur skulle de efter döden kunna 
lämna modern åt gudar, som de ej trodde 
på? Helst ville de ju att modern skulle 
komma till samma plats, som fadern . Men 
hela familjen hade ju gått bort från Gud 
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under de sis·ta åren. Ingen trodde på. ho
nom längre. Skulle de som' ateister be
grava modern? N ej, det blev för svårt, ty 
det beredde ej tillfredsställelse i någons 
hjärta. - I D.en svåra kamp som nu upp
stod i allas deras hjärtan var Gud barm
härtig emot dem. Han öppnade deras 
hjärtan och sinnen så att de alla kommo 
till den övertygelsen att »i ingen annan 
finnes frälsning; ej heller finnes under 
himmelen något annat namn, bland män
niskor givet, genom vilket vi kunna bliva 
frälsta». Jesusnamnet är det enda! - Er
ter detta följde en kraftig vändning i hela 
familjens liv. Herr Ching ledde. Nu måste 
de få ha möten i hemmet varje söndag. 
Men då han själv så syndat emot Gud, 
kände han sig ej värdig att tala evange
lium, utan ville att vi varje söndag skulle 
sända någon från Hoyangs stad till hans 
hem för a tt leda möten. Detta gjorde vi 
gärna. En stor skara började samlas i 
hemmet. Minst 30 varje gång, ibland över 
50. - Vid höstens stormöte i Hoyang tog 
han så m ånga som möjligt av familjen 
med till Hoyang. Vid det tillfället blevo den 
gamla modern och äldsta sonhustrun döpta. 
- Flera av familjen voro med idopkIas
sen, men de blevo ej döpta den gången. 
Då det gällde att avgöra vilka som skulle 
få döpas, ställde herr Ching sig upp och 
sade : »Jag vill gärna att den ooh den i 
min familj ej blir döpt denna gång. Ni 
känna alla mig och vela hur nitisk och 
varm jag var, då jag som skolgosse blev 
döpt. Alla veta, hur jag då vittnade om 
Gud, och gjorde det med stor glädje. Men 
jag var ej rotad i sanningen. Annars hade 
jag väl ej varit borta från Gud dessa 8-10 
år och syndat så fruktansvärt mycket, som 
jag gjort. Låt ·dessa mina närm"lste vänta 
med att bli döpta, så a lt de ej göra sam
ma sorgliga upplevelse som jag. Fastän 
jag nu med hela min själ älskar Herren 
Jesus är jag i dag utesluten ur denna för
samling för min synds skull.» (Underteck
nad, som satt ordförande vid det mötet, 
samt många av de närvarande kunde ej 
hålla tårarna tinbaka inför en sådan man
lig bekännelse i ett stort allmänt möte.) 

* 
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För en vecka sedan kom herr Ching hit 
upp till Hoyang tidigt på morgonen. Han 
skulle möta Åke Haglun·d och underteck
nad, som lovat komma till hans by för att 
predika ett par dagar. En mula fick bära 
våra bäddpåsar och vi gingo till fots den 
en mil långa vägen. Vi kommo fram mitt 
på förmiddagen. Det första vi gjorde var 
alt p å ett långt spadskaft fästa våra stora 
tavlor. Så gick herr Ching och slog på en 
stor gonggong och vi följde efter. Till alla 
vi mötte sade vi att de skulle komma till 
västra bygatan för alt höra om Jesus. På 
en husvägg halTIl'ade vi in ett par spikar, 
hängde upp vårt spadskaft med tavlorna 
och hade snart framför oss mer än 50 
personer, som under ett par timmars tid 
villigt hörde på vår predikan ooh sång. 
Efter en god middag hemm a gingo vi ut 
till norra bygatan, där vi hela eftermid
dagen hade över hundra personer, som 
villigt lyssnade till frälsningens budskap. 
Här, liksom på den föregående platsen, 
buro de ut bänkar, fyrfat och te åt oss. 
Vid solnedgången ble~ det så kallt att vi 
beslöto gå hem. En stor skara följde då 
med och mötet fortsattes omedelbart i 
hemmet. På aftonen efter kvällsmat fick 
vi ett gott möte tillsammans med hela den 
stora familjen samt några uppriktiga sö
kare. Med tack til! Gud i våra hjärtan 
gingo vi två svenskar att sova på den 
hårda kangen. 

Nästa morgon var det mycket kallt , ty 
under natten hade det yrt ner höga D.rivor 
med snö. Efter frukost ringdes på gong
gong genom alla byns gator, varefter vi 
börj ade ett möte, som varade i fyra tim
mar utan ,att någon tycktes bli trött. Guds 
Ande syntes arbeta i hjärtana och många 
undrad-e om de ej skulle göra sig av med 
avgudarna och i stället lämna sig till Her
ren Jesus. - Tack vare vädret hade vi på 
eftermiddagen endast de troende och av
gjorda sökare till åhörare. Så var det 
även på kvällen. Men Gud var med oss. 

Det var meningen all vi skulle resa hem 
till Hoyang tidigt på morgonen. Men så 
blev det ej. Vi fingo inbjudan att efter 
fl'ukost besöka tre hem, där de voro villiga 



82 SINIMS 

att kasta ut sina avgudar. Låt mig berätta 
om dem. 

Först kom vi till ett hem där det var så 
fattigt. Hustrun satt på kangen med ett 
20-dagar gammalt barn i famnen. :Mannen 
sa tt i köket och kokade hirsvälling och 
ångade bröd samtidigt. Vi förstodo att det 
var ett fattigt .hem, ty brödet var svart. 
Där i det nerrökta rummet böjde vi vara 
huvuden i bön, överlämnande detta hem 
at H erren Jesus. Så läste vi ett Guds ord 
och talade till mannen om vikten av det 
steg han nu tog. Därefter kröp han upp 
på en stol och rev ner köksguden med alla 
grannlåterna runt den . Rökelsefatet slogs 
sönd·er och ,askan hälldes ut, själva guden 
fick hjälpa till att vä rma vällingen. Jag 
vill lova det blev rök av den sotiga guden.. 
- Så gingo vi till jordgudens grotta in
nanför porten. Både guden och rökelse
karet blevo slagna i småbitar emot gamla 
tegelstenar . på deras bakgård. 

I det andra ,hemmet önskade jag alt 
manga förebedjande missionsvänner hade 
fatt stå där jag stod, när jag sag och 
hörde familjefaderns ödmjuka bön och be
kännelse innan han rev ned köks-, ko- och 
hästguden, som alla tre sågo sin ände i 
lågorna. :Medan de brunno, sjöngo vi jub
lande: »Ära vare Herren Jesus, som för 
syndare dött och för dem uppstått! Ära 
vare Jesus, nådens ' herre!» 

Så kom turen till det tredje hemmet. 
Aven här var det familjefadern, som ut
förde den avgörande handlingen. Först 
petade han med en pinne ned hästguden 
från dess höga säte. Därefter ' gick han in 
i köket, där köksguden fick göra sällskap 
med hästguden in i spiseln. :Men när han 
kom ut till jordgudens grotta stod han väl 
höjd två minuter framför grottan och såg 
på guden. Det var en våldsam kamp i 
hans själ om han skulle våga eller inte. I 
många släktled hade den guden tiHbetts. 
:Men sanningen i Kristus segrade och han 
tog steget. Guden och rökelsekaret kros
sades emot stora stenar utanför porten. 
Det var jubel ooh sång bland oss när allt 
detta skedde. Men vi glömde ej att åter 
lämna dessa familjer i bön till Gud, som 
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kan, vill {)ch skail bevara dem intill sin 
stora dag. . 

Det var långt fram på dagen och vi två 
svenskar måste skynda oss hem till Ho
yang, om vi inte ville få det för svårt i 
de smältande snödrivorna på vägen. Herr 
Ching följde oss ett litet stycke, och efter 
gemensamt tack till Gud skildes vi. 

Usch en sådan väg, meterhöga drivor 
och slipprig lera. :Motvind, kall och bitan
de, var det också. På ett ställe måste vi 
krypa uppe på snön, när den var för djup 
att kunna gå igenom. Det såg för komiskt 
ut. iVIen vi voro jublande glada, mest över 
den seger Gud vunnit i de tre familjernas 
liv. Här är en liten vers, som uttrycker 
vad vi kände i våra hjärtan: 

»Så har du gjort - hur skall jag prisa 
Ditt underfulla frälsningsråd ? 
0, Herre, håll mig fast på klippan 
Och lär mig sjunga om din nåd!» 

Hoyang, Shensi den 13 februari 1935. 

Martin Bergling. 

På besök i Chaoyi, She. 
Tali, She. N. China via Siberia 

den 25 febr . 1935. 

I IÖf\dags besÖ'kte jag vår utstation i 
Chaoyi stad. Våra kära vänner, äldste 
Huei och hans fru, ha båda varit anställda 
i evang-elii tjänst ;bär i staden, men i som
ras talade hon om, att hon ville fortsätta 
med samma tjänst men utan lön. I nov. 
visade d,et sig stort behov av arbetare i 
Chaoyi, och då flyttade hon med svärmor 
och barn dit medan mannen är kvar här. 
Hon har fått vara till stor välsignelse för 
många där i staden. Nu ' skall jag endast 
nämna om ett par familJer, som jag be
sökte. 

Den ena familjen är postmästarens. För 
något över ett år sedan kommo de inflyt
tande från Mandschuriet; där de ej kunde 
stanna på grund av de politiska förhållan
dena. Så snart de kom mo, fick jag höra 
två märkliga ting genom kineserna: De 
voro båda församlingsmedlemmar (bland 
våra enkla kristna var det märkvärdigt, 
att sådana personer voro kristna!) och 
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hans lön var mycket stal' (ungefär tio 
gånger större än vära bäst avlönade evan
gelisters) - rent ay fantastisk i föl'hällan
de till vad som är sed här. Detta berodde 
på att. hans lön varit så stor rorut och en
ligt kinesisk sed ej kunde sänkas, även om 
motsvarande post i dessa trakt€r har 
mycket lägre lön. De båda makarna kom
mo troget med på mötena, de gävo också 
bidrag till församlingen regelbundet, men 
att det ändå var något väsentligt som fat
tades, märktes på deras världsliga sä tt. De 
umgingos nämligen på värMens sätt och 
sökte nöjen bland dem som ej frågade 
efter Gud. 

Nu har all t detta blivit annodunda. 
Guds Ande verkade i hjärtana, så att de 
såga detta som synd. Vännerna fingo nej, 
när de irubjödo till världsligt sällskapsliv, 
och de båda makarna överlämnade sig 
helt åt Herren. Postmästaren skaffade sig 
för egna medel en medhjälpare vid posten 
för att få mera tid för direkt arbete i 
evangeJ·ium. Frun, som utan lön under
visat i stadcmi flickskola, sade upp denna 
tjänst "id nyåret för att få ägna sig åt en 
»förberedande kvinnoskola», som hon och 
vär kära fru Huei öppnat i Chaoyi. Där 
undervisar hon dagligen bestämda tim
mar, trots att hon har mycket al'bete i 
hemmet och även undervisar sina barn. 
Postmästaren predikar ibland på mö(oena. 

Vid mitt besök hos dem fick jag se en 
anteckningsbok, där postmästaren hade 
skrivit upp 'böneämnen för varje dags 
morgon- och aftonandakt i ·hemmet. Nu 
.ville han veta, om det var något misstag 
han gjol't. »Det går så lätt vid bönen att 
bara hedja för Oss själva, värt hem, våra 
intressen, men vi ville så gärna bedja för 
allt Guds verk», sade han. Där var många 
<Jlilia slags böneämnen : familjen, släkt och 
vänncr, sjuka och lidande, församlingen, 
Guds tjänare, samhället, landet, uppgiften 

posten samt andra ämbeten. Det var 
gri'pande alt läsa dessa många böneämnen, 
och man kunde förnimlna, att dct var An' 
dens ledning i allt detta. Hur kärt var 
det ej att få samtala med de bå,da ma
karna och sedan gemensamt tacka och 

prisa Gud för den nåd, han bevisat dem, 
då han tagit dem ut från d'et gamla och 
gjort allt nytt! 

Därifrån gingo vi till grannen, en foto
graf, som en gång varit församlingsmed
lem i en annan församling, men blivit ute
sluten på grund av att han tog sig en 
hustru till. Även i det hcmmet hade allt 
blivit nytt: Deras stora passion var spel; 
men sedan Herrens Ande fått överbevisa 
dem om synd, togo de sina dyrbara spe"!
pjäser (värda nel'a tiotal dollar) och buro 
till missionsstationen. Där brändes dessa 
spelpj>äser under det den lilla skaran av 
troende, som voro med, prisade Herren i 
bön och sång. Det var med tacksamhet 
som jag hörde om hur dessa vänner blivit 
så förändrade, att även hedningarna för
undra sig över den kraft öv'er syndens 
makt, som blivit uppenbar i deras liv. 

Bägge dessa famlijer ha också känt sig 
manade .att giva mera till Herrens verk än 
förut. En del av sitt tionde giva de till 
att underhålla ett par fattiga kvinnor i 
kvinnoskolan, och även i annat Guds verk 
vilja de ha del genom sina gåvor. Med 
tacksamhet nämnde de om den välsignelse, 
som fru Huei fått vara till För dem, men 
h'on visade bort från sig själv ooh sade, 
att det var endast Gud själv som gjort 
allt. },Detta kunde ingen människa åstad
komma. Endast Guds Ande.» 

De kära vännerna kände sig i stort be
hov av förbön både f;ör sig själya och föl' 
församlingen. Måtte dessa rad~r giva an
ledning till tacksägelse för vad Herl'€n 
gjor t, men också mana till förbön för dem 
som vunnits, att de må bevaras brinnande 
och nitiska för Herren! 

I staden finnas också några sorgebarn 
(dels från vår församling, dels inflyttade 
från annat håll), vHka genom sitt liv äro 
till anstöt föl' hedningarna. Ingenting 
tycks hjälpa, och vi s'örja över den van
ära föl' Guds namn, som de jörorsaka, 
Vilj-en r hjälpa oss i bön för dessa försam
lingens sorgebarn? Matt. 18 : 19. 

Ingeborg AckzelL 

i 
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Berättelse från Tali och Pucheng di
strikt senare halvåret 1934. 

A v missionär L. H. Linder. 

»Icke med kraft och icke med makt utan 
med min ande», säger Herren. Upplevel
ser av denna sanning ha varit det utmär
kande för verksamheten under det senare 
halvåret. 

Vi fäste stora förhoppningar vid en pre
dikokampanj, som skulle ledas av ett par 
kinesiska evangelister, som vi inbjudit att 
komma till oss långt ifrån. ehuru dessa 
män voro mycket nitiska, så blev deras 
besök (för missionen, ekonomiskt seLt gan
ska kostsamt) inte vad man väntat. Deras 
eva ngelistiska förmågor voro goda, men 
kanske just den främmande miljön, vari 
de ännu levde, gjorde det svårt för dem 
att fatta situationen här hos oss och att 
anpassa sig därefter. Sålunda kom mycket 
av det, som gavs, att förfela sin verkan. 
Det fordras för övrigt ett djupare Andens 
verl< för att i dessa tider kunna verkligen 
få loss själar, nu så nedsänkta i kampen 
för tillvaron eller gripna av den runt om
kJ"ing florerande ma terialistiska andan. 
Församlingen själv har här en svår kamp 
tör att hålla sig uppe. 

Jämte allt annat, som vill dra bort från 
evangelicts väg, ha vi fått se katolska mis
sionärer flerstiides tränga in pil vårt fält, 
där deras medhjälpare söka att locka till 
sig dem, som vi under årens lopp kunnat 
leda till I-Ierren. Ocksa ha katolska ut
ländska präster för en stor summa för
värvat ett stort område beläget strax in
till 'lär för 25 ar sedan »intecknade» hu
vudsLations lägenhet i Tali (förr Tung
chowfu), ja de ha försökt att lägga under 
sig t. o. m. den på andra sidan belägna 
förhyrda lägenhet, som nu av fröken Inge
borg Ackzell användes för kvinnoverksam
heten. Detta senare ha dock myndighe
terna förhindrat. 

Det vore gott, om de katolska missionä
rerna, liksom i allmänhet de protestan
tiska, ville följe apostelns sed och sätta sin 
ära i a tt verka endast där, varest Guds 

Ord icke är känt. \Ien det är alltid lät
tare att bygga på en annans grund. 

Landets regering har ater, liksom en 
gflllg Yuan Shi Kai, när han, själv i hjär
tat kristendomsvänlig, såg det andliga och 
sedliga förfallets hastiga framsteg bland 
folket, börjat söka räddning i de konfu
cianska lärorna och dess motton. I synner
het de fyra: »hövligh"et, ärlighet, m åttfull
het, hänsyns"fullhet» ser man nu måladc 
eller uppklistrade på husväggar i städer
na, och r öster höj as för a tt återinföra 

klassikema såsom läroämnen i folkskolor
na. IvIarkus Cheng har utgivit en traktat, 
som söker leda denna påbjudna Ncw Ufe 
movement (nya livsrörelsen) in på kris
tendomens vägar; den traktaten sprida vi 
nu i vara åtta domsagor. Buddismen vi
sar också nya livsyttringar. 

Men kommunismen är den rörelse, som 
mest griper omkring sig i folkets bredare 
lager. Kampen mellan regeringen och 
denna rörelse är förtvivlad. Många förc
spå ett förfärligt utbrott av ondskans mak
ter här i landet inom en snar framtid; 
Shensi är nu i den kritiska linjen. 

Under allt detta ha vi fått h ålla på med 
evangelii verk. Utom predikokampanjer
na i Tali och Pucheng med flera av deras 
bistationer och predilwplatser ha evange
listerna i de tvenne predikotälten fortsatt 
med sitt välsignelserika arbete. Talitältets 
folk h ar verkat i distriktet söder om Wei
floden och i synnerhet i en by såsom cent
rum på höjderna söder om Tungkwan, 
där det förut fanns en liten kärna av tro
ende. Här blev resulta tet, efter en lång 
tids verksamhet i trakten, en grupp av 
»sökare», som snart skaffade sig en mötes
lokal, där de med predikanternas hjälp 
kunde fira en skön julhögtid med mycke L 

god anslutning. Nere i staden på bi
stationen har en ung evangelist hållit 
på aH undervisa några barn, som trots 
sin yra likväl dagli.gen dragits till hans 
»sko1a». 

(Forts.) 
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Guds ords fasta klippgrund, som håller 
i evighet." 
Allting på denna jord vacklar, allt iiI' så 

oroligt, så ovisst, så förgängligt. 
Var finnes den fasta punkt, vid vilken 

jag kan vila och vara trygg? Så frågar. 
säkerligen mången ärlig sanningssÖI,are. 

Ar det oroligt i världen, så är det icke 
mindre oroligt i våra egna hjärtan. 

Hur strider det inte därinne, hur känns 
det inte 'mången gång som om tvivlets och 
otrons störtvågor skulle komma och släc
ka den lilla gnista av tro, som blivit tänd 
därinne, Hur kan ej gnagande bekymmer 
och ovisshet sänka oss ned i mörker och 
kanske stundom i förtvivlan . 

Finns det ingen möjlighet att få vila för 
sin själ? Går det inte att få svar på hjär
tats inners ta frågor, undrar man. 

Dessa frågor kunna komma även till 
den, som vill Vara ett Guds barn . 

Väl' det något verkligt 'med min omvän
delse eller var det skrymteri? Är det sant, 
att jag är Guds barn? Kan jag "ara viss 
paatt himlaportarna äro öppna för mig? 

Vad skall jag göra för a tt få visshet 
därom? Ha inte, de frågorna uppstigit i 
m ~l nget 'bävande, tvivlande Guds barns 
hjärta. . 

Det finns eh utväg och en härlig sådan. 
Guds eget ord, det enda verkligt fasta och 
vissa i hela viirlcten. 

Guds ord är fast såsom klippa n, ja det 
är sant, men det är ändå fastare, ty, säger 
Jes lls, »Himmel och jord skola förgås, men 
mina ord skola aldrig förgås.» 

~ En av våra »Kinalänkar ) sin'ev en gång 
detta, fastän ej med tanke på att det skulle in
föras i denna ellet" någon anuan tidning. Vi 
ha emellertid fått taga del av det shivna och 
införa uet i hopp om att det skall kunna bli till 
viilsignelsc för andra unga. 

Visa tidningen för edra vänner 
och bekan.ta och uppmana dem att 
prenumerera i densamma I 
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Mångfaldiga gånger sjunger psalmisten 
om Gud såsom vår klippa, vår tillflykt och 
vår borg. Ville blott erinra om ett par 
ställen, där de orden möta oss: Ps. 62: 6; 
40 : 3. Men även i Nya Testamentet talas 
om klippan och den fasta grunden. Här 
är det Jesus som är ldippan. 1 Kor. 3: 11; 
10: 3, 4. 

Det är gott för ett tvivelsjukt, oroligt 
hjärta a tt få syn på den klippan, som he
ter »Guds ord», ja på klippan, som heter 
Jesus Krislus själv. 

Vi som stundom sl,älva i värt innersta. 
över vår vanmakt i kampen mot synden, 
m~ vi ·minnas, a tt det finns en som är 
starkare än vi, å t vilken vi kunna anför
tro våra liv. Må vi minnas a tt det finns 
löften i bibeln, på vilka vi få vila trygga 
och lugna . Låt oss läsa löftena som om de 
voro ämnade just åt oss, ly del äro de, så 
att vi aldrig mer tvivla på Frälsaren och 
hans kärlek. 

Inget löfte, gives utan villkor, det ä r 
sant, Qch det är farligt att synda på nå
den, d. v. s. likgiltigt leva hur som helst 
och tro att Gud förlåter. Men för den som 
i sanning älskar och vill göra Guds vilja 
gälla löftena om Guds förl ~1 tande och be
varande nåd. Det finns alltför många så
dana löften, för att vi skulle hinna påmin
na om dem nu. Men jag vilIe nämna någ
ra SOI11 för mitt eget hjärta blivit stora 
och dyrbara. Joh. 6: 37; 5: 24. Och ett löfte 
i Joh. 10: 28 lyser som en fyrb åk på min 
väg. 

»Ingen skall rycka dem ur min hand.» 
Det år tryggt a tt vila . vid det ordet, när 
frestaren kommer och vill inbilla oss, att 
vi inte »orka» h ålla fast vid Jesus. Vi kun
na ej i egen kraft hålla oss kvar hos Jesus' 
det är han, som håller oss kvar hos sig, 
om vi ej själva vilja övergiva den enda 
frä lsningsmöjligheten. 

S\wlle tvivlen att Jesus dött för våra 
synd er, komma in i hjärta t, så lå t oss läsa 
1 Joh. 1: 9 eller Jes . 53: 5 och byta ut or
det våra mot m i fl a. 

Ja må vi alla vila trygga på den fasta 
klippgrunden, ty den håller ej blott så 
länge våra val~ma känslor varar, den hål
ler i vardagslivets små strider, den håll el' 

http:bekan.ta
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i stormens och sållningens tider, när vi 
inga ljuva känslor äga, elen håller i dö
dens stund, den håller i evighet. Och när 
fienden skjuter sina glödande pilar mot 
oss, väl oss då om vi taga trons sköld och 
visar bort fienden med orden: Mig kan 
du ej nå, ty jag vilar på klippan Kristus. 

Då blir det så förunderligt stilla i sjä
len. Det är Guds frid, som sänker sig n ed 
i det förut så oroliga hjärtat. Guds frid, 
mitt i en orolig tid och värlel. Guds frid, 
trots egen skröplighet. Guds frid, på grund 
av att Jesus har dött för våra synder. 

Genom blodet på sitt kors har han be
rett frid. Give elå Herren oss alla den fri 
den här på jorden och att vi en gång få 
mötas där hemma, där friden hä rskar för 
evigt. J a, läre oss Herren att a v hjärta t 
bedja med sångens ord: 

»Bevara ,du mitt svaga hjärta, o, käre 
Herre Jesus Krist. Giv vad du vill, giv' 
fröjd, giv smärta, giv mig en krona blolt 
till sist. 

,A. L. 

RövarhövdfDgen som blev evangelist. 
Vid evangeliska möten för sexton år se

dan i 	 Amoy, fanns i staden en man, på 
vilkens huvud ett pris var s'att. Den som 
kunde meddela var han uppehöll sig skulle 
få 500 dollars i belöning. För hans gripan
de utlovades 1,000 dollar. Under 20 års tid 
hade denne man varit en opierökare och 
de senaste 10 åren ledare av ett rövare
band. 

För att få inträde till mötena fordrades 
med namnteckning försett kort. Som rö
varen 	 ej kunde skriva sitt namn, kunde 
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han ej fiörskaffa sig kort för det första 
mötet. Han skar då hål på tältet och 
iakttog därigenom talaren samt lyssnade 
till hans förkunnelse. 

Nästa afton fick han av någon en bil
jett. Den kvällen talade mötets ledare emot 
sådana ämbetsmän som förtryckte folket 
och med våld toga dess ägodelar. Därvid 
sade rövaren till sig själv: Det är jag. som 
är rövaren. Det är jag som utplundrar 
Kina. Jag måste sluta upp med detta. 
Han kunde ej skriva sitt namn såsom tec 
ken på att han ville omvända sig, men 
han fick hjälp <IV en medhjälpare. 

Sedan mötesserien avslutats förenade 
han sig med församlingen och deltog i 
predikoverksamheten som frivillig. Han 
fattade bland annat det beslutet, att han 
skulle söka vinna lika många för Gud som 
dem han tidigare hade mördat. Särskilt 
vände han sig till banditer och sjörövare, 
som han uppsökte i deras hemorter. Ibland 
dessa vann han över hundra för ' Gud. I 
tvenne byar, där invånarna flera genera
tioner idkat röveri som sitt hantverk, vann 
han trettio av deras ledare, och detta ledde 
till att byinvånarna helt övergåv{) rövar
livet oeh blevo fredliga jordbrukare. Ännu 
har han ej lärt sig <lU skriv<l, utan han 
måste anlita någon skrivkunnig att ,skriva 
en förteckning på dem som bekänt sig vilja 
tro. Själv tecknar h an bilden av ett träd, 
på vars grenar h3,n med tecken ,anger 
huru de troende bära frukt i sina liv. Un
der 16 år har -denne f-orne rövare troget 
tjänat Herren och burit frukt för Guds 
rike. 

övers. fr. eng. av E, F. 
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T. 	S., Sala 
E. C., Sthlm, »14 mars» 

l st. för f. m.-kaffe jan.-mars

Koll. i Ryssby .församlingshem 

S. L. M .. Växjö, resebidrag

Koll. i Värnamo 

Kinesernas Vänner, d:o 

E. A ., d :0, resebidrag 

Koll. i Tånnö 

G. 	 K., Börköby
S. M., 	 Orrv,iken, gm O. M. 
Koll. vid Alb. Nilssons möte 17/3 i 

Mörön till Selfrid Erikssons nll
derb,m 

lllsaml. vid missionsstund på K. F . 
U. 	K., gm H. N. 

) Hel'rens 	tionde ))
Koll. fr. Böneringen, Mörön, ti ll Sel

frid Erikssons underb . 

Möröns Missionsfören., till d:o 

A. O .. Norderön 

Missionsvänner i Siötorp gm A. S. 
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bidl:a~ till C. F. Blom 

NorrkoPlDgs K. F. U. K., d:o 

Onämnd, Vrigstad 

J. 	J., Lenhovda 
L . L., Norderön, " av · Guds tionde » 
W. M. B. 
G. S., Stensjön
Missionsvännel' 	 i Yngsjö o. Ahus

kärr 
K . S., Vinslöv. "avbet. å skuld» 

D:o, »del av tionde» 

A. Th ., Grimstorp, gm H. B., Hova 

»1 Jesu h elign, dyra namn» 

J. 

Koll. i Medle 6/3

O. 	 H., KlemensniiB, till Thyra Lind

grens underh. 
D:o till åke Haglunds underh. 
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Spal'b. -medel fr. Kinavänner 

Hjoggböle 9/S 
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»Tnckoffer» fl'. Oniimnd, Orviken 
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»Tackoffer » gm N. E., d:o 
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medel 
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Koll. i Bureå 
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D:o i Strömsfors 
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M. L., Falmark, »tionde» 
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Koll. iVaruträsk 

Offergåva i Pi teå 

H. E., Oiebyn, gm I. B. 

K, d :0 , gm d:o 

»Avskild föl' 14 mars» 

>, Tacksambetsgärd 30/3» 

Koll. pA L. M. F. , PiteA 

»Onämnd, Gud har talat» 
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299. 	 Hälsingborgs Söndagsskolas Barn »Han som icke bar skonat sin egen Son, utan 
j\[issions!ören., till Sin-mei i Si utgivit honom för oss alla, huru skulle han 
lJan lJnderh. 150: - kunna annat än ocks1\. skänka oss allt med ho

312. 	 Sandens Jungfrufören. till r. Aok nomh Rom. 8: 32. 
zells kvinnoarb. 75: 

313. 	 BarnsYfören .. Asaka, till »Dyrhar Redovisning över influtna gåvor till 
Liljas » underh. 45:  Missionshemmet i Duvbo_316. 	 E. A., Gbg, till Gerda CarJell, att 
/lnv. efter gottr. 100:  J anuah-rnars 1935.

323. 	 r. A. M .. till deras tre evang. un
derhåll 300: - In natum: D. N. fågel och fisk; A. D-B, 

329. 	 J. E. L.,. Strandbaden, till inr. med Stockholm, Svenska Dagbladet för 1935; . Apote
hjiilpare 10: - ket »Delfinen», Göteborg, medicin; E. B., Duv

330. Luleå K . F. U. M., koll. vid mis bo, handdukar; M. S., östersnnd, mesost; J. U., 
sionsföredrug, till Joh. Aspbergs Värnamo, skinka och kalvkött. 
verksamhet 15: 11 Kontant: C. Th. E., Kumla, kr. 100 : -; S. G.,

331. 	 »Herren Jesus dog för ro ig», till Nässjö, kr. 25: -; Onämnd kr. 10: -; H. K., 
Hanna Wangs bibelverks. o. hihel- Lund, kl'. 10: -; :M. P., Kumla, kr 20: -; Hem
spridning 100: - mets sparhössa kr. 10:-. 

33G. Koll. på NannYlund, Eksjö, till Ebba 
,Viden, att anv. eHer överenSI" 10: - Jl1ed 'varmt tacl.:. tnl varje U'ivarel 

344. H. L, Älgarås, till hamh. i Sinan 5: 
358. E. G. J-n, »14 mars», till medhjäl »Ingen skall st1\. med sknld, som tager sin till 

parefonden föl' ovang. Wang, flykt till honom. >, Ps. 34 : 23 . 
,Juicheng, underh. 150: - August och Augusta BeTa. 

364. 	 Viinner i Skellefteå, till evang. un
derh. i Hoyang, gm S. N. 170: '

365. 	 L. O., Innervik. till Morris Berg
Hngs 111' b., gm d:o 5:

317. D. P .. Tingseryd, till evang. medar	 Missionsfidningen
betare 	 10 : 

382. 	 Söndagsskolan i Falun, Lars Erik o. 
Bo Sundqvists minne, till Maria SINIMS LAND 
Pettersson, för Sollao Si-ling 	 8: 

383. 	 J. A. V. P., Mönsterils, till medhjiiI  utkommer 1935 i sin 40 :de ill·gång.
parefonden 20: 

306. Kinavänner i Uppsala till infödd Organ för Svenska Missionen i Kina. Ansvarigevallg. underh. i M. Berglings

distr. gm G. G. 346: - utgivare: Erik Folke. Redigerad under medver


397. Koll. i Skillingaryd till medhjäl
parefonden gm A. W. 60: 20 kan av Martin Linden m. fl. Utkomm~r med '20 

398. S. 	N., Jkpg, till Ida o. Multe Ring nummer om året, samt innehåller 	uppbyggelseherg, att nnv. eftor gotlf. 100: 
399. S. 	 F ., HerrljlJnga, till hal'llhem i artiklar, bibelstudier, hrev fr. Kina, uppsatser

Sinan . 17: 35 
405. 	 K. O., Mariestad, födelsedagsblom för ungdom' samt missionsnotiser från när och 

mol', till Elsa o. Nath. Engbäck, fjärran 	m. m., m, m.att allv. efter gott! ., 25: 
406. 	 »Far o. Mo,." . till Selfrid Eriksson, Tidningen koslnT: helt år kr. 2: 25, tre kvartal 

att anv. efter gottfr. , gm E. E.,
Ersnäs 10:  kr. 1: 75, halvår kr. 1:25, ett kvartal kr. 0:90. 

410. A. O., Nordcrön, till L Ackzell, till Sänd tiII utlandet kostar tidningen kr. 2: 75 
d:o 	 15: 

416. S. 	 S., Sthlm, till lärare i ~1ienchih . pr år. 
lJnderh . 150: 

42G. Onämnd, Lidköping, till G"rda Cal: Prenumeranlsamlnre, . som verkställa prenu
len för fru J ang 50:  meration å närmaste postkontor, 	 erhålla, mot459. S. T., Nockeby, till bibelkv. 
Yungtsi, underh. 50 : - insändande till expo av postens kvittenser, kr. 

2: 25 ' för varje B-tal. ex.. men då intet 'fri

exemplaT. 
Kl'. 2,056: 66 

* 
Allmänna MIssionsmedel 10,621: 68 När 5 ex_ eIle r därutöver rekvireras från exp.,
S_ M. K:s Pensionsfond 10: 
Särskilda ändamål 2,056: 66 erhåIlas vart 6:te ex. gratis. 

Provexemplar erhålIas gra tis från expeditio-
Summa under. mars mån. 1935: Kr. 12,688: 34 

nen. 	 Redaktionen.
Med varmt tack till varje .giva,·e! 

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

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 
Telefon: 10« 59. 105473. Postgirokonto n:r 50215. 

INNEHÅLL: 
m. -	 »Giv akt på vägen!» - Från Red. och Exp. - Biskop Song. - Intryck av 
missi{)nsarlbetet 	 i Kina. - Nöd och ·trångmål. ·- Från missionärerna. - Ungdo

mens avd. -' Redov. . . 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ANSVARIG urGIVARE: E. FOLKE. 

Uppståndelsen och Livet 
.Ja2 var död, men se, ja2 lever 


I evi~heternas evi2heter. 

Och har nycKlarna till döden>, 


sä2er han, som 2enom tiden 

I fjärran sKb.dats av Guds profeter, 

Fri'ilsaren ur syndanöden, 

Ljuset över mörKa öden. 


Jesus Kristus är uppstb.nden, 

Inse2let brutet, bortvältrad stenen. 

flan är förstfödd frb.n de döda 


Genom Anden, som sKall b~b.sa 


Och 2ju1a liv i de torra benen, 

Mb.nQa barn till livet föda, 

Lön för lidande och möda. 


Pb.sKens budsKap härli2t SKa llar 

12enom tiderna. ,Ja2', han sä2er, 

-Lever och I sKolen leva>. 


Löftet in2a 2ränser Känner : 

,Den ä2er livet, som Sonen ä2er»· 

MänSKohänder fb.fän2t treva ; 

Gud Kan bota syndens reva. 


Kristuslivets dolda ursprun2. 

Medbor2arsKapet i himlens riKe, 

Jordens hopp och himlens lycKa, 


Är i 	 den ur ~raven ~An~ne, 


Som sist sKall 2öra oss honom liKe 

Och med livet.s Krona smYCKa. 

Vem Kan ur hans hand oss rycKa 7 


C. F.~. 
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»NU HAR KRISTUS UPPSTÅTT FRÅN DE DÖDA.» 

I sitt första brev till korintierna 

påminner aposteln om den fasta grun

den för vår tro och för vår frälsning: 

att Kristus dog för våra synder och 

~tt han på tredje dagen uppstod igen 
från de döda. Vad Kristi uppstån

delse angår, är den för honom full
komligt viss, ty den är bestyrkt ge
nom en mängd vittnen, ibland vilka 
aposteln också räknar sig själv. Re
dan då funnas emellertid sådana som 
sade, att det icke finnes någon upp
ståndelse ifrån de döda. De lärde, att 
uppståndelsen redan hade skett, då en 
människa blivit kristen (2 Tim. 2:r8). 
Huru ödesdiger en sådan lära ' vore, 
visar aposteln utförligt. Funnes ej 
någon uppståndelse ifrån de döda , då 
vore tron innehållslös, ett tomt be
drägeri, tron vore ock då förgäves, 
d. v. s. den gav ingenting, den åstad
kom ingen verkan. Hela evangeliet 
vore då ett falskt vittnesbörd och dess 
förkunnare bedragare. Ingen förlå
telse för synd, intet nytt liv, endast 
död, andlig död och evig död, dödens 
oinskränkta herravälde återstod över 
allt vad människa heter. Allt a:rbete i 
evangeiii tjänst, alla umbäranden i 
osjälviskt syfte, martyrernas lidanden, 
allt som syftade hän på ett liv efter 
detta vore fåfängt om de döda ej upp
stå. Och allvarligast av allt: Vi hade 
då inte längre någon levande Frälsare. 

Aposteln behöver dock ej stanna 
där. Med triumferande glädje kan han 
förkunna, att Kristus ' verkligen upp
stått ifrån de döda och att han lever. 
Han har ock genom sin uppståndelse 
blivit en ny stamfader för släktet, en 

motsats till Adam. Adam förde in dö

den i världen, en död som sträckt sig 

tiB alla. Kristus har gjort dödens 

makt om intet och fört liv och oför

gänglighet fram i ljuset. Detta är nu 

det evangelium, som förkunnas för 

oss. Och han har lagt grunden till en 

seger, som skall beröva hans fiender 
all makt, ja, själva döden skall tillin
tetgöras. En härlig början, som skall 
föra till ett övermåttan härligt slut. 
Sådant är det saliga hoppet, som blivit 
en frukt av ' Jesu Kristi uppståndelse 
ifrån de döda. 

Men nu intäller sig den frågan: På 

vad sätt uppstå då de döda, och med 
hurudan kropp skola de träda fram. 
Bilden,som aposteln använde för att 
lösa den frågan, är mycket belysande. 
Fröet, som sås i jorden, måste dö för 
att kunna ge upphov till ett nytt liv, 
men detta kräver att fröet har liv uti 
sig. Det nya är dock ej detsamma som 
det gamla. Det uppstår med en helt 
ny kropp, den som Herren giver, och 
han är skapare aven oändlig mångc 

fald kroppar. I de dödas uppståndelse 
skola vi få vara .vittnen till något lik
nande. Den nya kroppen skall likna 
den gamla, men den skall dock vara 
en annan, en kropp, som Herren giver 
och som passar till det livsfrö denna 
bär uti sig. Och så få vi höra det un
derbara budskapet, att de som här 
livet vuxit samman med Kristus ge
nom en lika död skola vara samman
vuxna med honom genom en lika upp·· 
ståndelse, ty vi som hava dött med 
Kristus vi skola ock leva med honom. 
Och den kropp, Herrens egna då skola 

i 
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bära, skall vara densamma som Kristi 
himmelska gestalt. Vilka under vi då 
skola få se! "Vad som bliver sått för
gängligt, det uppstår oförgängligt; 

Vad som bliver sått i ringhet, det upp

står i härlighet; vad som bliver sått i 

svaghet, det uppstår i kraft » (I Kor. 

IS :42-43). Alla skola bliva lika hans 

uppståndeisekropp, men alla skola 
dock återstråla någon särskild sida av 
hans härlighet. Vi erinras här om 

vad aposteln säger om den nya män
niskan, som ej blott skall födas till liv 
utan som ock måste förnyas till sann 
kunskap, så att den bliver en avbild 
av honom som skapat henne. Och 
vidare påminnas vi om vad Skriftel. 
säger om den klädnad, som vi måste 
vara iklädda för att få ingå i härlig
heten. Slutligen lyfter aposteln ännu 
mer på slöjan och vi få se vad som 
skall ske på den stora dagen, då den 
första uppståndelsen äger rum. Då 
skola basunerna ljuda, då skob uc i 
Kristus avsomnade lämna sina gra
var, och då skola de som leva och ha
va del av Jesu liv förvandlas. Då har 
detta förgängliga iklätt sig oförgäng
lighet och ordet som är skrivet full
bordats: »Döden är uppslukad och se
ger vunnen. » Då få ana Guds barn in
stämma i lovsången. "Du död, var är 
din seger? Du död, var är din udd? 
Gud vare tack, som giver oss segern 
.genom vår Herre Jesus Kristus. » 
» J ag vill lära känna honom och hans 
uppståndelses kraft och få känna del- . 
aktighet i hans lidanden, i det jag 
bliver honom lik genom en död sådan 
som hans, om jag så skulle kunna nå 
fram till uppståndelsen från de döda " 
(Fil. 3:10, II). Erik Folke. 

Bönemötena för S. M. K. i Stockholm. 
Vi bedja att även denna g,\lIg la erinra 

om och inbjuda till bönemötena, som an
ordnas för S. M. K. i Stockholm. Vi känna 
stort behov av förbön och äro så tacl,sam
ma för våra förebedjande vänn'er. Bönc
mötena i Stockholm anordnas dc'Js varJe 
tisdag le/. 7 e. m. i 1(jnarummel, Belesda
kyrkan, Ploragatan 8, och dels varannan 
fredag kl. 2 e. m. på S. M. l(:s Exp., Drott
ninggatan 55. Det sistnä mnda mötet hål
les Dn närmast fredagarna den 26 april 
och 10 maj. 

Daggryningsförsäljning. 
Daggryningen i Stockholm anordnar 

sin sedvanliga försäljning för lTIISSlOnen 
lördagen den If maj kl. 11,30 f. m.-9,30 e. m , 
på K. F . U. M., Birger Jarlsgatan 35. 

Kl. 12 f. m. talar Fru J. Guinness och kl. 
7,30 e. m. anordnas aftonunderhållning i 
stol'a hörsalen. Vi berlja f<1 fästa uppmärk
samheten vid Civilingcnjören G. W :son 
Cronquists föredrag, belyst med skioptikon
bilder i naturliga Hirger, vid aItonunder
hållningen, Ingen , söm älskar natur och 
vackra färger, bör underlåta atl se dessa 
enaståenrle na turtrogna bilder, ensamma i 
sitt slag. Hans ämne iir: »Färgen i träd
gården», Solosång av fröken Brita Dahl
man. 

Bilj.etter till aftonunderhålIningen al: 
kr. tillhandahållas å Svenska Missionens 
i Kina Exp., DI'ottninggatan 55, samt å K. 
M. A:s Exp., Brllnnsgatan::l. Ev. överblivna 
försäljas vid ingången. 

Gih'or till försäljningen mottagas med 
tacksamhet. 

S. M. K:s Bibel- och Ungdomsveckor. 
Innevarande [Il' planera vi att anordna 

två Bibel- och Ungdomsveckor, Den för
sta hålles v. G. som vanligt på Mauritzberg 
i östergötland, och till den sl\all sam
lingen ske på e. m. tisdagen den 23 juli. 
Uppbrott sker måndagen den 29 juli på 
morgonen. 
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Beträffande den andra »veckan» ha da
garna ej ännu kunnat slutgiltigt bestäm
mas, men den kommer v. G. att hållas på 
Säter vid Jonsered (utanför Göteborg), och 
samling sker antagligen antingen den 8 
eller 13 augusti. - Må dessa veckor såväl 
som förberedelserna för dem bliva ihåg
komna i förbön! 

S. M. K:s Årsmöte. 
S. M. K:s ål'shögtid firas i år elen 29 

maj-l juni. Program införes i nästkom
mande nummer av Missionstidningen Si
nims Land. 

Berättelse från Tali och Pucheng 
distrikt senare halvåret 1934. 

Forts. fr. föreg . n:r. 

Puchengtältets arbetare ha dels gått om
kring, besökande gamla tältplatser, och 
dels verkat i köpingen Pa-i, där kinesiska 
församlingen i Hsiao-i har egen stationslä
genhet. Av bris t på arbetare har de'tta om
råde förut ej kunnat utvecklas, men dia
lwnen i Hsiao-i omtalar, att då verksam
heten nu blivit känd och uppmärksammad 
av många, vi ha sl(äl vänta en rik skörd 
av ett fortsalt arbete därstädes. På ovan
nämnda centralstation i den tralden 
(Hsiao-i) har verksamheten gått härligt 
framåt, så att mötena varit mycket väl be
sökta. l3ibelkurs hölls där av underteck
nad och Å. Haglund vid höstarbetets bör
jan; fröken Hanna Wang har även tjänat 

samma arbete bland kvinnor, och till 
' sist har välsignelse framströmma t vid den 
bibelkurs, som lärarinnan fru 'vVang hål
lit därstädes. Det mest utmärkande i det 
goda, som Herren gav, blev trenne opie
rökande kvinnors frälsning från den hem
ska lasten genom trons bön utan nå
gon föregående avvänjning medelst medi
cin. Den ena kvinnan hade så djupt sjun

ne; hon blev fri icke end as t från det rys
liga opiekravet utan ock från spritbegäret 
och andra synda bojor till stor förundran 
föl' alla och ej minst - för hennes man, 
som nu av denna Guds nåd så gripits, atl 
även han börjat söka frälsning i Kristus. 
När lärarinnan snart därpå måste resa till 
Ingeborg Ackzells bibelskola, följde denna 
kvinna med för att ytterligare stärkas 
tron. Rapporten därifrån är, att kvinnan 
gjort så stora framsteg andligt och fysiskt, 
att hon nu är som en annan människa. 

Jag hade ej träffat dessa kvinnor, men 
det blev gripande, då jag vid mitt besök 
i Hua-chow i predikan hade omnämnt 
dessa ting och vid dess slut blev presen
terad för en kvinna bland åhörarna med 
orden: »Se här en av dem, som pastorn 
talat om.» Hennes friska hy och frodiga 
lyckliga ansikte bekräftade vad ryktet for
mält; även denna kvinnas man söker nu 
kämpa trons goda kamp för att bli fri 
den sista opieportionen, som han ännu 
känner sig tvungen att dricka för sin sjuk· 
doms skull. 

Skolarbetet bland gossar och flickor har 
med Herrens nåd fått fortgå på de tvenne 
huvudsta tionel'l1a, trots sjuklighet u tom
kring, så att terminen kunnat avslutas 
med glad tacksägelse. Elevantalet i goss
skolorna har ej varit så stort som det 
borde; de föregående nödårens skuldsätt
ningar ligga ännu som en mara över 
många hem. Dock, om de troende mera 
gjorde pliktcl' mot sina barn och försam
lingen till föremål för trons bön, skulle 
nog Herren ge medel nog för barnens skol
gång i missionens mera kostsamma sko
lor. Elevernas frivilliga, gemensamma 
bönestunder ha varit oss en uppmuntran. 
Våra gudfruk tiga lärares liv är något, som 
vi prisa Herren för. 

I Tali har fröken Ackzell, som nu haft 
till välkommen kamrat fröken Gerda Gus
tavson, jämte tillsynen av flickskolorna och 
kvinnoarbetet i allmänhet, också med Her
rens välsignelse få tt arbeta i sin kvinno
skola och i Bibelskolan, som är ett sta

kit i lasten, a tt hon ansågs för obotlig, - dium i utbildning av bibelkvinnor och lä
men Gud gjorde ett stort under med hen- rarinnor för flickskolorna. I kvinnoarbe

i 
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tet i staden och på byresor har hon haft 
hjälp av syster Gerda. 

I Pucheng har fröken Hanna Wang fått 
tjäna med ledningen av möten för utom
stående och med kortare bibelkurser i sta
den och på landsbygden, därvid biträdd 
av flel'a lärarinnor och bibelkvinnor, som 
fått tjäna med glädje och även haft myc
ken uppmuntran. Min maka, vars hälsa 
alltsedan vistelsen på Kikungshan myeket 
förbättrats, har fått .stå vid trossen hem
ma på huvudstationen, där hon fått dela 
sina krafter och sitt intresse åt allt och 
oss alla. 

Broder Åke Haglund kom under hösten 
till oss och blev mig till välkommen hjälp, 
liksom min maka med glädje tog även ho
nom in i sitt hushåll och sin omvårdnad. 
Han och jag fingo så tillsammans göra 
missionsresor till vära viktigare bistatio
ner och någon predikoplats, då Herren 
gav oss stor uppmuntl·an . 

* 
Aret som gått har varit ovanligt : under 

hemska krig, mycken oro och nöd ute i 
landet ha vi fått arbeta ostörda. Försam
lingsbeslut, som fattats, ha fastställt större 
krav angående katekumeners inträde i för
samlingen; de döptas numerär har dädör 
nu i början blivit mindre; men försam
lingen vinner därpå i inre halt. Dock är 
det stora behovet eLt allmänt uppvaknande 
i församlingen, i synnerhet bland männen 
och ledarna, till en fullare syn på vad vi 
äga i Kristus till frälsning från levnads
bekymren, till ett liv i Kristus, till ett ful
lare vittnesbörd inför hedningarna och till 
mera tro på Herrens omedelbara verkan 
vid vittnesbördet. »Med Eder förbön och 
den Helige Andes hjälp.» Därpå vilja vi 
förlita oss. I glädje. Lars-Hugo Linder. 

Bedjenl 
. Så förmanar jag nu framför all/o 

all böner, åkallan och förböner och 
tacksägelser hållas för alla männi
skor.» (1 Tim. 2: 1.) 

Vi ha haft bibelklasser för män och 
]<vinnor under februari och böIijan av 
mars.. Inte så få voro samlade. Först var 
det männen, 10 dagal', och se'n kvinnorna. 

LAND 

Det såg i början ut, som om vi på kvinno
kursen ej skulle bH så många , men efter 
ett par dagar kom mo de, så att viblevo 
20 stycken. En ovanligt god ande var 
rå-d ande; frid och endräkt mellan bi-bel
kvinnorna och en villighet att hjälpa, som 
man inte alltid får se. Herren vare pris! 
Vi hade det riktigt gott tillsammans kring 
Guds ord. De flesta voro församlingsmed
lemmar, men några voro sökare endast. 
Det var så roligt att höra dem bedja så 
varmt och personligt." Bland andra var 
-det en kvinna, som, ehuru hon varit fö,'
samlingsmedlem i 20 år, ändock levat 
nästan som en hedning. Aldrig på många 
år har hon varit på en bibelkurs, ej heller 
har -hon brytt sig om att gå till mötena 
på söndagarna. Hennes · herri är ett par 
sv. mil härifrån, men det finnes en mötes
plats ej långt från hennes hem, så hon 
har haft tilIfäll€. Nåväl, i fjol kom hon 
hit på ett stormöte, och blev då väckt, 
men inte förr än nu under kursen synes 
hon ha blivit helt frigjord. Hon bad så 
ödmjukt, bekände sina synder och bad 
Gud om hjälp att övervinna i hans namn. 
Det rörde en djupt alt höra, ty det var 
en bön så olik de flesta man är van vid. 
Hon har det också besvärligt i hemmet 
med en adopterad son, som röker opium 
och är en odåga, och en sonhustru, som 
ej drar sig för att stjäla av svärmoderns 
saker. Vi behöva mycket -bedja för henne. 

En annan kvinna var så glad och lyck
lig över allt hon fått under kursen. Hon 
tackade och prisade Gud för allt och 
kände sig . nog så stark i tron. Vi 
beredde dem på, att .de kanske likt lär
jungarna skulle möta fienden, då de kom
mö »ned från bergeb>. Vi ha ju erfaren
het av att det ofta är så. Och Denna 
sist nämnda kvinna fick då erfara, att det 

·var så, men jag fruktar aH hon inte 
kände igen honom. Medan hon var här, 
hade en granne passat på att såga ned 
ett stort träd, som var hennes, men som 
växte på det land, hon för ett år se 'n sålt 
till denne granne.. De behöllo ju inte 
trädet, utan bar det hem till henne, men 
hon ,blev ändå så förbittrad på ·dem för 
att de hade gjort ·detta medan hon var 
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borta och ulan att fdga henne till råds. 
Hon förstod ej, att detta val' fiendens 
ver!, för att röva borl den f!'id och' glädje 
hon fåll här, och så föll hon i snara u och 
genom sina ord och sitt uppträdande van
ärade hon sin Herre.. Hon trodde nog ej, 
all det skulle bli så farligt, d å jag var
nade henne och dem alla rör a Il de tro
ligen skulle möta fresl'aren, da ,de kommo 
å ter till s ina hem, och så var hon ej på 
sin vakt. »Räds att frestarn lägger snaran, 
där dll minst förmodar faran, sådan är 
hans sed. Vaka själ och bed!» 

Vi ha ofta uppmuntran i arbetet, men 
ingen ma tro, att fienden är overksam. 
Han angriper mfll1ga av de kristna såväl 
som sådana som visa intresse för san
ningen. Ett par församlingsmedlemmar 
ha fallit i otuklssynd en, denna synd, som 

. är ~å vanlig bland hedningarna. Andra 
ha gripi ts av girighet och därmed följande 
obarmhärtigt sinnelag, som icke ömmar 
för andras nöd. Andra åter l1a gräl och 
osämja i hemmen, of tast mellan den icke 
troende makan ellel' maken. En del 'har 
fienden fånga t i opiumbegiiret, andra i 
osanningens och falskhetens snaror. Få 
av ',dessa komma med på kurser och blolt 
sällan till gudstjäns ter, så det är sYårt a tt 
få tag p{) dem. O, ja det äl' stora bö ne
ämnen vi ha här. Vi äro i strid moL 
ondskans andem akter, det må vi ej glöm
ma. Det behöves mera av Andens verk 
i församlingarna, genomgripande väckel
ser, både här och där, 1y dessa förhållan
den äro mera vittomfattande än vi i all
mänhel Lro. Fienden är lika verksam över
allt. Guds barn behöya i sanning vara 
iklädda hela Guds vapcnruslning, för al t 
kunnat motst~) i denna . den onda ,dagcn. 

Yllngtsi Shansi den 22 mars 1935. 

Edra i Herren 
N ils och Olga Styrelius. 

Erfarenheter till stor glädje och hjälp. 
Pucheng, She., China 17/3 1935. 

-ii.lskade Kinavänner ! 

»... Ett verk av mina händer, som jag 
vill röl"lliirliga mig med», säger IIerren. 
Jes. 60: 21. 

Ofrivilligt 'har jag fått en fridag här på 
en utstation. där vi nu skola ha en 3 vec
kors bibel- och fonetisk kurs för kvinnor. 

Ämnade i dag ,besöka nägra troendes 
hem samt inbjuda hedningar lill guds
tjänsten i morgon, men en stark snöstorm 
hindrar oss alt gå ut. Vill då ta tillfället 
i akt och sI<riva en hälsning till Missions
tidnin gen Sinims Land, ty det är länge 
sedan sist. 

Först då ett innerligt tack för all ldir
lek och förbön under det gångna året, 
som jag ju föru t bod tacka för, men ej 
förrän nu fått tid till. Var även i år 
un,der januari månad i Loyang ·för bibel
kvinnokurs , och hade förut kurser i sta
den och distril,let ända till jul, så det blev 
ej tid för brevskrivning. 

Efter kursen i Loyang reste j;tg til! pro
vinshuvudstaden Kaifeng för alt få se litet 
av arbetet ide olika missionerna där. Detta 
besök blev mig till stor glädje och hjälp. 
Fick där träffa c:a 40 missionäl'er, som 
tillhöra olika missionssäJIskap. Bod.de hos 
gamle HlIdson Taylors sonson med fru, 
tillhörande frimetodisterna. Lärde känna 
dem litet i somras då jag hade förmån en 
vara på Kikungshan, där jag fick vara 
samman med många Herren helt hän
gh'na missionärer och fä välsignelse ge
nom dem. Nämnda mission jämte flera 
andra i Kaifeng har sista åre t fått upp
leva en härlig väckelse, som lett till fräls
ning och helgelse för många. Det var 
'hjärteviirmande höra unga och gamla viLt
na (Hi rom vid cH sä l'skilL möte efter för
mi ddagsguds tj ä ns tcn . 

Besökte också de dagarna en Ii ten bap
tistkyrka, där de ·den sista tiden haft en 
underbar väckelse - ja, väckelsen har på
gått 2-3 flrs tid. Den började med ~tl 

elen infödde paslorn - han hade varit 3 
år i Bibelskola samt innehaft 2 års pas
torsämbcte i Amerilw - f ick et t nytt möte 
med Gud, varvid han bekände, 'alt han be
dr~git församlingen på pengar och ersalle 
skulden. Han 'bl"v sedan en verklig herde. 
Jag ombads hålla några möten där och 
fann h järtana ovanligt öppna för san
ningen och så ivriga att höra Livets Ord, 
a tt de absolut ej ville släppa mig, ulan 
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pastorn ville tel egrafera lill S. M.' K. och 
be att jag fick stanna där en lid , men 
j<lg Ybigrade, då jag tänkte' på allt det 
arvele vi planera'l för på våren i Pucheng 
och distdktet. Men del var svårt liimna 
de kära .där, särskilt dem vi fått följ a 
till korsel dc dagarna. HlIr lilan önskade 
alt även på vårt räH få se något av samma 
lIppoffrande sinne, som särskilt de 7-8 
unga evangelisterna därstädes visade. 
Brinnande av nit för själar tjänade de 
fÖl'samlingen för en liten summa,. ]mappt 
lillräcldig till föda. Även flera kvinnor 
deltogo frivilligt i evangeJii tjänst. 0 , en 
sådan anda av bön, som där förmärktes. 
Gnderbara omvändelser hade de ock fått 
vara med om. Jag träffade även i Kaifcng 
en ung man, son till väl' nu hemgångne 
äl,dste Kong i Loyang, och fick höra hans 
livshis toria. 

EHer att ha genomgått vårt seminarium 
i Yuncheng fick han plal's iChengchow 
K. F. U. !vI. och yar ,där några år men 
gled mer och mer bort från Gud. Senare 
kom han till Kaifeng. En dag kom det 
för honom hur »ogudaktigt» det var att 
aldl'ig besöka några möten. Han bad då: 
»Gud, visa mig vart du vill jag skall gå.» 
»Gå ,till frimelodisterna», blev svaret. Han 
gick och träffade nämnde Taylor och fick 
gellom honom nåd att på nytt komma till 
den ldilla , som ej blott rCllar från synd 
ulan ocksa gel' kraft lill eli heJigl liv. Han 
började därpå eH litet halllycrk, som Gud 
sä vtilsignat, att han ej cndast därigenom 
livnärt sig och sin familj, utan han har 
ock kunnat bygga ett litet hem i utländsk 
stil, där han dagligen samlar sina gran
nar till aftonbön. Alt på delta sätt rödja 
undan i det trevna hemmet och ordlla för 
möten dagligen för 60-70 personer bety
der ej sä litet uppoffring för honom och 
hans huslru, men de göra det med gliidje. 
Skaran ökar mer och mer, så det är hans 
bön a tt snart fä råd bygga ett särskilt 
litet kapell på gården. De ha haft dessa 
möten i 2- 3 års tid nu, och det val' en 
stor förmån få tala till dessa, så mottag
liga själar, sista kviillen jag y,lr i Kaifeng. 
0, all vi fin~e se si'tdall lIitälskan liven 

på vårt Jält. Nämnde Kong har nu fltlt 
erbjudande att bli för es tåndare för pro
vinsbanken, som en kristen man Iu, måg 
till pastor Ting Li-mei, vilken är kassör 
i provinsregeringen, rekommenderat ho
nom till. Kong hal' tagit pla1sen på prov 
i 3 man. men han säger, att ,om han där
igenom begränsas i sin kristna frihet, äm
nar hari ej fortsätta. Han har nu också 
fått frihet att h å lla möten för al'betarna 
i ban'ken och även möten i fängelset. ,Jag 
ha,de förmånen att även träffa nämnde Iu 
och hans fru samt hennes far Ting Li-ll1ci, 
som en tid rest,e omkring i Kina som evan
gelist och då även besökte S. M. K:s fält. 
Han är nu gammal och sjuklig. 

~I'led stOl' tacksamhet för vad jag fåll 
se och för de välsignelser, jag fålt i 
Kaifeng, reste jag hem. Det var .dagarna 
just efter kinesiska nyåret, och den årliga 
evangelisationsvecka.ns arbete var i full 
gång även i Pucheng. Vi ha även där bli
vit mer uppmuntrande än något föregå
ende år, dels genom sta,dsbefolkningens 
villighet att komma och lyssna till ordet, 
dels genom de ,troendes villighet att g~\ 

ut med evangclii budskap. Vi bruka dter 
kinesis'ka nyåret ha 3 dagars möten för 
kvinnor, detta ~\r fingo vi utsträcka tiden , 
till 6 dagar, söndagen inberäknad. , 

Hätt m~ll1ga avgjorde sig för Herren, och 
en del av dem ha också deltagit i dell läs
och bibelkurs vi haft 3 veckor nu i 
Pucheng. 

Under denna kurs bar fru Linder för 
första gängen på många är orkat med att 
hjälpa till genom att flera timmar dagligen 
undervisa i fonetiska. Vi prisa alla IIer
ren för ,denna bönhörelse. Att det varH 
och ännu är så lugnt i politiskt hänseende, 
trots de rödas framfart i söder och 1I0IT, 

så att vi kunna L ha flera mycket up.p
muntrande kurser under hösten och nu 
undel' februari och mars, är ett stort tack
sägelseämne. 

Gud har också sista tiden visat sin un
dergörande kraft genom att flera opie
slavar, 20-30 åriga slavar, blivit frigjor,da, 
och de äro nu eH levande vittnesbörd om 
vad cn levande Frälsares livskraft kan 
verka i en »dödlig» ](ropp och i en »dö·d» 
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själ, . när en sådan för Is i beröring med 
hans underbara livsström. 

Må vialltfol,t fil. se denna livskraft up
penbaras bland oss. Hed för oss, som äro 
kallade att vara kanaler för denna livs
ström! Eder tillgivna 

Hanna Wang, 

vid Jesu hjärta» - )lD m du är blind lik 
en Bartimeus och lik en Tomas, som ej 
kan Iro, Om du har synder som en Sackeus 
-, Vid nådastolen du finner ro.» Tack och 
lov, det är för mig! 

Jag läste februariredovisningen än en 
gång, och i aprilnumret har jag läs t mars
redovisningen, och nu ser jag och törslår, 
att kan man inte sända in mycket, så är 
det dock bä tlre sända det lilla än ingen
ting alls. - Nu kan jag endast sända 5 kr., 

.Öppnade ögon.• 
Nedanstående är ett utdrag ur ett ano

nymt brev, som nyligen kom oss tillhanda. 
Vi införa det i »Ungdomens avdeIn.» i 
hopp om att det skall bliva tj]) hjälp för 
andra »Iänkar» och' läsare av vår tidning: 

I en av våra sånger står det: »öppnade 
ögon Herre mig giv». Den bönen har varit 
min det senaste aret. 

På S. M. K:sbibelvecka i Skellefteå 1934 
fick jag vara med Jesus på förklarings
berget och se honom. På S. M. 1\::s offer
afton i Skellefteå, Bebådelsedagen 1935, fick 
jag . vara med på bespisningsberget och 
se honom där. Ur de tolv överblivna kor
garna ger han mig alltjämt ljus - kraft 
- frid - och, vad jag kan förstå, även 
allt bättre »seende ögon». - Ett exempel 
därpå: Jag har haft Missionstidningen Si
nims Land i fem år men aldrig sell gåvo
redovisningen förrän i marsnumret detta 
år. Jag tillstår, att · jag läste den med 
verklig .andakt. När jag kom lilI slutet, 
sade jag till mig själv: Men varför har jag 
aldrig läst denna si·da förut? - Ja, varför? 
- Är ·det månne synden, som så förblindat 
min själ? Den tvivlande Tomas har jag 
varit i. många år och lidit därav - men 
den blinde Bartimeus har jag varit ännu 
längre och inle velat om del , och det är 
väl förfärligare. Dock - »sköna plats in-

men jag tackar Gud för .de öppnade ögo
nen. Kanske skal! han välsigna både den 
lilla gåvan och den tacksamma givarinnan. 
O, vad öppnade ögon kunna vidga syn
kretsen och skåda härliga ting! Godhet 
allenast och nåd ! Gud vare tack! 

»En ensam kina/än/o). 

Missionstidningen 

SINIMS LAND 
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DET HELIGA KRIGET'') 

"Se, j ag har g ivi t eder m akt att 
trampa på ormar och sko rp ioner och 
a tt förtr ampa all ovlinnen" härsmak t" 
(Luk. 10: 19). 

Herren Jesus uppmuntrade gärna 
sina: lärjungar med den påminnelsen 
att ingenting kunde hända oförutsett. 
»Jag säger Eder på förhand », och lik
nande ord, inneburo den trösten, att 
han visste om vad de skulle möta och 
hade gjort förberedelse för varje be
hov. De hade blott att tillägna sig ur 
Guds rika förråd vad som krävdes för 
varje läge, och de skulle alltjämt få 
erfara, att ingenting skulle fattas dem, 
emedan han som ser också förser. 

Vi läsa i texten om farligheter, om 
kamp och seger, och det ligger nära 
till hands att av den överväldigande 
bilden av stridsvimmel och inbördes 

kämpande krafter en annan bild 
skymmes bort: den som framställes i 
orden: »Jag har givit eder. » - Men 
det är nödvändigt att behålla den bil

* Föredrag vid m issionärsko nferens en 
Yuncheng sommaren 1933. 

den i sikte och låta den utgöra bak
grunden och infattningen till allt det 
andra. Den »jag », som giver, står ej 
på avstånd från striden utan är dess 
medelpunkt och är kraftcentrum för 
oss för vårt deltagande i densamma. 
»Kvinnans säd » fick sin häl stungen, 
då han söndertrampade ormens hu
vud, och såsom vår Frälsningshövding 
(Heb. 2: 10) måste han fullkomnas ge
nom lidande. Det är hans fortgående 
seger, som ger oss löftet, att Fridens 
Gud skall krossa satan under våra föt
ter (Rom. 16: 20) , men löftet innebär 
ej att segern skall vinnas utan strid 
eller utan sår å vår sida. Därför gäl
ler det för varje generation såväl som 
för varje individ bland Jesu lärjun
gar, Guds egendomsfolk, att bereda 
sig för kampen och minnas, att denna 
är en väsentlig del av Guds fostran. 
Ett exempel härpå se vi i Dom. 3: 1

2, där odet berättas huru Herren lärde 
sitt folk att föra krig : De som skulle 
leva i framtiden rustades för framti
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den genom övning i de uppgifter, som 
skulle möta dem. 

Det gäller för hela det kristliga li
vet, att det är en kamp, ej blott en ar
betsuppgift. Herren säger själv »käm
pen för att komma in genom den 

trånga porten », Luk. 13: 24, och detta 
innebär, att det finns någon att kämpa 
emot. Visserligen är det sant, att ar
betet är en nödvändig del av vårt liv, 
men det är ej det hela, ej ens det för
nämsta. Vid byggandet av Jerusa
lems murar buro arbetarna svärd och 
murslev, men mursleven hade ej varit 
dem till stor hjälp om ej svärdet fun
nits. Liksom Jesus blott genom ett 
evigt förbundsblod blev den store her

den för fåren (Heb. 13: 20, 2 l) och 
detta blod var hans eget, så är det vår 
uppgift att »göra hans vilja » i den 
fortsatta kampen mot samma fiender 
och bära det lidande som åtföljer kam
pen. Orden »Icke till blods motstått 
under kampen mot synden » (Heb. 
12: 4) visar, att fienden, som kunde 
stinga kvinnans säd, också äger makt 
att såra · oss. Det är ej frihet från sår 
och lidande, som Herren lovar, utan 

.	makt att trampa på ormen och fort 
sätta trots såren. 

Vi ha att göra med en kraftig och 
listig fiende, men vi behöva ej låta oss 
överväldigas av detta medvetande. 
Kraften, som vi behöva, ha vi fått 
löfte om, och i Guds ord uppenbaras 
även fiendens metoder och planer, så 
att vi kunna vara på vår vakt, 2 Kor. 
2: I I. Ä ven när han får makt att sålla 
oss som vete, likt Petrus (Luk. 
22: 31), kan han ej rycka oss ur Se
gerfurstens hand. Det är blott när vi 
själva försumma vår andliga övning, 
och vår andliga näring, som fienden 
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kan komma oss till livs och dessa äro 

därför nödiga förutsättningar för en 
segerrik kamp (I Kor. 9: 26, 27). Till 
fiendens metoder höra också frestel
se till klemighet och bekvämlighet 
samt överdriven omtanke om eget 

välbefinnande. Övningen är aldrig 
för dess egen skull, utan för att sätta 
oss i stånd att kämpa på allvar mot 
fienden och under kampen kunna an
vända de vapen vår Herre sätter oss i 

händerna: »hela Guds vapenrustning» 
(EL 6: II). Annars blir den oss en 
Saulsrustning, som ej hjälper utan 
hindrar, tynger oss ner under en bör
da, som vi ej lärt oss bära. Likaså får 
Guds rustning aldrig bli något påta
get utan något ur det inre Gudslivet 
framvuxet. Först då blir dess använd
ning lika naturlig som livet självt. 
Likaså blir Ordets användning lika 
naturlig som barnets intagande av 
modersmjölken (l Pet. 2: 2) och bön, 
förbön, förkunnelse och förmaning 
springa ur vår Gudsgemenskap. 

Allt krig består av anfall och för
svar. För oss gäller det att aldrig 
slå oss till 'ro med försvarsrrietoder, 
ty då är kriget redan förlorat. Det 
heliga kriget är den eld som vår Fräl
sare kom för att tända på jorden 

(Luk. 12: 49). 

»0, att den elden redan brunne, 
som: du, o Jesus, tända vill! · 
0, att all världen redan funne 
Den frid, som hör Guds rike till! » 

Det är ett befrielsekrig, och vi få 
aldrig förväxla krigets föremål med 
vår motståndare. Det är aldrig mot 
människor vi kämpa utan för dem. 
Vår strid är ej emot kött och blod, 



99 10 maj 1935 SINIMS LAND 

utan mot ondskans andemakter i him
larymderna (Ef. 6: 12). Kan fienden 
blott förleda oss att kämpa mot män

niskor, så kan han sedan tryggt läm

na åt oss själva att fullborda vårt 

eget nederlag. De onda lidelser, som 

då å ömse sidor väckas till liv, kom
ma att omintetgöra varje gott uppsåt; 
ej blott bringa oss själva på fall, utan 
även förhindra oss att hjälpa dem, för 
vilkas frälsning vi kallats att ställa oss 
under Frälsningshövdingens fana. Det 
är själafienden som fångat i sin snara 
dem, han sedan vill förleda oss att 
bekämpa. Även när människor för
synda sig mot oss, är det den gemen
samme fienden, som först gör dem 

illa och sedan använder dem i sin 
kamp för att komma oss på fall. För
låtande kärlek mot människor ärun
der en sådan kamp det bästa vapnet 
mot fienden. 

En annan snara, som frestaren med 
förkärlek använder för att omintet
göra det godas makter, är att sätta 
Guds barn i harnesk mot varandra. Det 
måtte vara ett av fiendens mest till
fredsställande ögonblick, när han ser 
Guds stridsman trampa på varandra 
och såra varandra, under det de tro 
sig trampa på ormar och skorpioner 
och vara i strid på liv och död med 
ondskans andemakter. Herren give 
oss klarsynt blick att känna igen vårt 
eget stridsmärke i varandras led, och 
ett ödmjukt sinne, som kan ge andra 
rum och minnas att det finnes många 
olika lemmar i kroppen, men alla hava 
de 'samma huvud (Rom. 12: 4-5). 
Inom den trånga kretsen i samarbetet, 
hur ödesdigert är det ej om den en
skilde ej vill underordna sig, utan 

självhävdelse och utkrävande av vars 

och ens egen rätt blir det vapen, ge
nom vilket fienden lyckas komma oss 

alla till livs. Det ej blott förta'ger 

kraft och glädje i arbetet och kommer 
allt att gnissla, utan det ger fienden 
rum att komma oss på fall till kär
lekslös kritik och förtal och missty
dande av motiv. Det är ett av hans 
mästerverk av hemligt maskineri, vari 
satan under skepnaden aven ljusets 
ängel för krig mot själarna och fram
kallar förräderi i Frälsningshövding
ens egna led. 

Låtom oss bedja om den enfaldiga 
troheten mot Kristus, som också hål
ler oss lojala mot varandra och vår 
egen sammanslutning, som kan hjälpa 
oss ej blott att liksom av nödtvång 
underordna oss, utan att med glädje 
offra oss själva och våra tycken för 
det helas bästa och för den uppgift, 
som är oss gemensamt förelagd. »Det 
är inga tomrum i konungens här! » 
Ansvarskänsla och tidens och tillfälle
nas rätta bruk äro oundgängliga för
utsättningar för fruktbärande sam
arbete. Även i vad angår den verk
samhetsgren eller det fält, som är var 
och en särskilt anförtrott, får man 
vara på sin vakt, så att ej vår mot
ståndare får använda själva kärleken 
till arbetet som en snara till fördold 
själviskhet. Det är så förvillande lätt 
att låta sin egen uppgift bli så stor 
och viktig, att den skymmer bort allt 
annat, och så blir man ensidig och 
pockande för det egna arbetet samt 
löper fara att underskatta andras, och 
det kan bli· så viktigt för oss var och 
en, att få sina arbetsbehov (eller det 
man själv anser som behov) tillfreds
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ställda, vad angår arbetskraft och 
ekonomi, att det åstadkommer splitt
ring och svaghet i den andliga kam
pen. Då har fienden vunnit en seger, 
och vi ha blivit betungade med tross 

i stället för att bli försedda med effek
tiva vapen. Låt hellre allting annat 
gå än den innerliga inbördes kärleken 
och offervilligheten, utan vilka den 
Helige Ande ej kan ge oss kraft och 
gåvor till inre bestånd och segerrik 
kamp för Guds rikes tillväxt. 

»Herre, låt ingenting binda de vingar, 
Vilka du en gång har givit åt mig! 
Giv att jag fri över jorden mig 

svingar, 
Lever och sjunger allenast för digL) 

När vi tänka på det arbete, som vi 
gemensamt hava för händer, torde det 
vara synnerligen på sin plats att be
tänka dessa synpunkter och lägga på 
hjärtat, vad Herren härmed vill säga 
oss. Detta gäller oss alla i lika hög 
grad, ty fienden har intet anseende 
till person, och den som tror sig stå, 
han må se till att han icke faller. I 
särskild grad gäller det för er unga, 
som, för att använda orden i Domare
bokens 3, vilka först riktade mina 
tankar på detta ämne, icke »hava va
rit med om alla krigen». Både vär
jandet av er egen tro och. kampen om 
själarna komma att taga andra former 
än ni haft erfarenhet av, och det gäl
ler att lära sig krigskonst såväl av sin 
egen erfarenhet som av deras som va
rit med om krigen förut. Petrus sä
ger, då han talar om sin förestående 
bortgång, i 2 Petr. I: IS: »Jag vill 
härmed sörja för, att I också efter min 
bortgång städse kunnen draga Eder 
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detta till minnes.» På ett något lik~ 

nande sätt ,känner jag det vid tanken 
på att vi ej torde vara bland Er vid 
nästa konferens. Därför har jag velat 
nu »genom mina påminnelser väcka 

Eden>, och påminna om kampens 

verklighet och stridandets betydelse 
för att göra oss till dugliga stridsmän 
i Jesu Kristi stridande kyrka. - Vi 
genomleva nu ett skede, som i Kina 
utmärker sig för ovanlig mottaglighet 
för evangeiii förkunnelse hos folket 
i allmänhet och för vaknande djupare 
medvetande om andliga behov hos de 
troende. Det är en besökelsetid ut
över vad vi hittills sett i vårt arbete, 
och vi må tacka Gud därför, men på 
samma gång få vi minnas att fienden 
ingalunda släppt taget. Vi kunna 
vänta nya angrepp på delvis nya sätt 
och nya områden, med förföljelse, för
förelse, förytligande och alla villovä
gar och villoläror, som lögnens fader 
kan göra tilltalande just under dessa 
väcke1setider. Herren göre oss visa 
till att vinna själar och till att vårda 
lammen i hjorden, att de ej genom 
vår bristande vaksamhet och vår för
sumlighet i striden falla i ulvens våld! 
Icke att vi av oss själva kunna uträtta 
något, »men Gud vare tack, som gi
ver oss seger genom vår Herre Jesus 
Kristus!» I Kor. IS: 57. 

»Säll är den, som sina händer 
I Guds händer sluter in, 
Vart hans värld och lycka vänder, 
Har han dock ett roligt sinn! 
Han är nöjd i sorg och nöd, 
Han har tröst i liv och död, 
Allting till hans bästa länder, 
Han är alltid i Guds händer.» 

C a r l F. B lom. 
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glädje och välsignelse! Vi tacka Gud förHildur Anderson 50 år. 
vad han givit genom sin tjänarinna. Må 
hon med sina kära få vara innesluten 
i missionsvännernas förbön med tack
sägelse! M. L. 

Fru Hildur Anderson, född Engström, 
fyller den 25 innevarande maj 50 . år. Hon 
röddes nämligen på Ingarud i Hassle för
samling av Skaraborgs län ·denna dag år 
1885. 

Redan som barn kände hon hedningar
nas nöd, och redan innan hon nått fram 
till full frälsningsvisshet bad hon en gång: 
»Herre Jesus, om jag i framtiden bliver 
ditt barn, vill jag gå med det glada bud
skapet till Kina.» Denna bön blev hörd. 
Förvissningen om barnskap hos Gud kom, 
och kallelsen till Kina stadfästes. År 1907 
blev hon antagen såsom Svenska Missio
nens i Kina missionär och utreste 1908 
till Kina. År 1910 ingick hon äktenskap 
med missionär Richard Anderson och fick 
tillsammans med sin make arbeta und,er 
två arbetsperioder på vårt fält eller till 
år 1923. 

Sedan sistnämnda år har missionärs
paret Anderson på grund av sjukdom ej 
kunnat återvända till fältet i Kina, och 
detta har givetvis varit en svår prövning. 
Nyligen skrevo våra vänner i ett .brev: 
»Var gång vi få brev från Kina eller vi 
läsa Missionstidningen Sinims Land tar 
det djupa tag i hjärtat och vi längta efter 
att vara där.» - AJla Herrens vägar äro 
dock nåd. Han gör inga misstag. 

Må högtidsdagen bliva riktigt ljus och 
full av uppmuntran och framtiden rik på 

Bönemötena för S. M. K. i Stockholm. 
Bönemötena för Svenska Missionen i 

Kina varje tisdagskväll kl. 7 e. m. i Be
lesdakyrkan pågå nu på våren l. o. m. 
tisdagen den 28 maj. De bönestunder, som 
bruka hållas pli S. M. K:s expo varannan 
fredag kl. 2 e. m. hållas V. G. ytterligare 
två gånger före uppehållet under som
martiden, nämligen fredagarna den 10 och 
24 maj. 

lv1å dessa möten bliva väl besökta och 
må vi få nåds och · böns Ande utgjuten 
över oss, så att vi, enskilt såväl som ge
mensamt, kunna träda in i och utföra 
förbönens heliga offe11jänst. 

KinaJänken i Stockholm. 
Kinalänken i Stockholm samlas till möte 

på S. M. K:s Exp., Drottninggafan 55, 3 tr., 
torsdagen den 16 maj kl. 7 e. m. Ett 
varmt välkommen till alla och envar! 

S. M. 	K:s Årsmöte. 
För S. M. K:s årshögtid är program in

fört i detta nummer av vår tidning. Vi 
bedja att härmed få fästa uppmärksam
heten därvid och' .att på ·det varmaste få 
inbjuda till årshögtidens möten. Må vårt 
årsmöte också få vara inneslutet i våra 
vänners förböner, att Herrens namn där
igenom må bli förhärligat och hans väl- . 
signelser komma oss till del. 

S. M. K:s Bibel· och Ungdomsveckor. 
Såsom tidigare meddelats hoppas vi att 

innevarande år få anordna två Bibel- och 
Ungd·ornsveckor. Den första hälles V . G. 
som vanligt på Maurit z berg i östergöt
land, och till den skall samlingen ske på 
e. m. tisdagen den 23 juli. Uppbrott sker 
måndagen den 29' juli på morgonen: 
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Den andra planel'as att hållas på Säter 
vid Jonsered utanför Göteborg. Samlingen 
till d~nna ))vecka)) sker v. G. torsdagen 
den 8 augusti. I nästa nummer av Mis
sionstidningen Sinims Land hoppas vi kun
na meddela utförligare program för båda 
))veckorna:)). - Bedjen för dem såväl som 
för förberedelserna! 

Lärarinnornas missionsförening 
(L. 	M. F.) 

håller konferens i Umeå den 4-8 juli. 
Vid densamma komma kyrkoherde Adolf 
Kloo, missionsdirekt.or Erik Folke, pastor 
Johan Hedqvist samt ett flertal mlSS10na
rer från Kina, Indien, Afrika och Ost
Turkestanatt medverka. 

Till konferensen inbjudas troende lära
rinnor och seminarister. 

Anmälan om delt.agande insä nd€s till L. 
M. F:s Expedition, Vikt,oriagatan 6, Göte
borg, före den 6 juni. 

Program 
vid 

S. M. K:s 48:e Årsmöte 
DEN 29 MAJ-l JUNI 1935. 

Onsdagen den 29 maj. 
Kl. 11 f. m. Kommittens enskilda sammanträde. 
Kl. 8 e. m. Möte i Norrlandssalen, K. F. U, M., 

Birger Jarlsgatan 35, Stockholm 
Inledningsföredrag av doktor ](arl Fries. 
Val av ordf. och sekr. vid mötet. 
Föredragande av revisionsberättelsen. 
Fråga om ansvarsfrihet. 
Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
Föred"ag av missionär August Berg. 
Tacksägelse- och bönestund. 
Servering av kaffe och te . 
Avslutning, 

Kristi Himmelsfärdsdag den 30 maj. 
Kl. 11 f. m. I Betesdakyrkan, Floragalan 8. 

Inledning av missionsföreståndare Erik 
Folke. 
Predikan av kyrlwhcr<lc Eskil Andr"" 

Kl. 3 e. m. Gemensam middag på K. F. U, M. 
(Hotell Excelsior), Birger Jarlsgatan 35. Av 
dem som önska . deltaga i denna middag 
måste anmälan i förväg göras till S. JU. l( :s 
Exp., Tel. 10 If4 59 eller 105473. 

Kl. 	 6 e. m. I Betesdakyrkan.. 
Inle<lningsanförande. 
Utdrag ur årsherättelsen av sekr. 
Föredrag av missionär Carl F. Blom. 

Fredagen den 31 maj. 
Mötena hållas hela dagen pli K. F. U. M, 

(Norrlandssalen), Birger Jarlsg. 35. 
Kl. 10,30 f, m. Morgonbön. Pastor David E. 

Moo, VetIanda. 
Kl. 11 f. m. BihelsLund. Missionsföreståndare 

Erik Folke . 
Kl. 	12 m. Kafferast. 
Kl. 	 12,30 e. m. Möte med korta tal av missio

närerna fru Ethel Blom, fröknarna Frida 
Prytz, JlIdith HuMqvis,t, Lisa Gus.tafsson 
samt Ida Söderberg. 

Kl. 	 8 e. m. Ungdomsmöte. 
Föredrag av doktorinnan Jane Guinness, 
frök en Lisa Blom m. fl. 
Servering av kaHe och te. 

Lördagen den 1 juni. 
Samling vid Duvbo kl. 11,30 f. m. Avresa fran 

Stockholm ske,.: med tåg från Centralsta
tion en till Sundbyberg N orra sta,tion Id, 11 
f. m. eller med omnibus eller spårvagn från 
Norra Bantorget. 

Från hemarbetet. 
Ofta manas vi att bedja för våra sände

bud på missionsfältet, och huru väl be
höva ej de våra förböner! Såväl böne
som tacksägelseämnena med tanke på 
dem äro många och stora. Nu ville vi 
emellertid också påminna om behovet av 
förbön med tacksägelse för hemarbetet och 
meddela någo t därifrån. ))AlIt härintill 
har Herren hjälpt OSS»), det vare då vårt 
vittnesbörd även denna gång och beträf
fande hemarbetet. De orden återfinna vi 
i Bibeln i en berättelse om strid (1 Sam_ 
7: 12), och det har även för oss mera än 
en gång varit en kamp att utkämpa, trons 
kamp för att ej förlora frimodigheten och 
för a tt få alla behov fyllda. 

Behoven synas oss ofta vara så skräm
mande stora. Och då Herren nådefullt 
sänder hjälp, fyllas ej behoven för en 
längre tid framåt; snart nog ä ro vi åter 
lika fattiga som förut, och fruktan vill 
å ter fylla hjärta och sinne. Det blir åter 
och åter samma kamp. 

I denna strid giver emellertid Gud nå

http:missionsdirekt.or
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defullt så mycken uppmuntran. Vi få ny 
I(raft och frimodighet genom vänners kär
leksfulla gåvor. De Iwmma ofta såsom en 
hälsning från vår käre Himmelske Fader 
med påminnelse om, att han lever och ' 
ännu har all makt. Ater och åter komma 
de, dessa gåvor, och visa, att Gud har 
trogna skaffare, som ej tröttna att gå hans 
ärenden. Från en person ha vi t. ex. ny
ligen under mindre tid än en månad fått 
tre värdeförsändelser, var och en u·ppgå
ende till ett stort belopp. Herren löne 
alla sina trogna skaffare! 

Gåvorna följes ofta av kärleksfulla, 
uppmuntrande brev. Ett nyligen anlän t 
brev meddelar, att vänner från Alingsås 
berett glädje och uppmuntran för våra 
vänner i Anten genom att besöka dem vid 
deras sparbössetömning. En av de besö
kande, fru Ester Fredberg, talade, med 
Uppb. 5: 1-7 såsom text, om Lejonet av 
Juda, som Val' såsom ett lamm. Guds rike 
är starkt, men går fram lugnt och stilla. 
Så få även vi vara med, framför allt ge
nom stilla uthållig bön, som stiger upp 
till Gud såsom rökelse och kommer till
baka med välsignelse. 

De närvarande ringo sedan tillfälle 
framställa frågor om förhållandena i Kina 
o-ch om missionärernas arbete, varefter 
sparbössorna buros fram och folkskollä
rare C. J. Kulier ledde de närvarande i 
bön om Guds välsignelse över gåvorna 
och givarne såväl som över missionärerna 
och missionen i allmänhet. 

Efter sparbössetömningen, berättar 
brevskrivaren vidare, samlades man i Bro
backa missionshus, där fru Fredberg ta
lade och visade skioptikonbilder. Ganska 
många barn hade då också infunnit sig, 
och eftersom deras sparbössemedel från 
söndagsskolan gå till S. M. K., var det till 
särskild uppmuntran, att fru Fredberg en 
stund talade särskilt till dem. Efter före
draget upptogs kollekt för S. M. K., var
på apotekare E. ölu'n från Alingsås av
slutade mötet. 

* 
Från Alingsås, där vi sedan länge haft 

trofasta uppoffrande vänner, men ej nå
gon Kina-krets med regelbundna möten, 

h3. vi mottagit ett glädjande medde
lande av bl. a. följande innehåll: »Har 
härmed glädjen underrätta Eder om, att 
den 16 april här i Alingsås bilda ts en 
Kina-krets. - - - Efter personlig inbju
dan samlades i mitt hem cirka 25 för 
S. M. K. 'nitälskande män och kvinnor, 
vilka förklarade sig villiga genom bön och 
affer stödja S. M. K:s arbete. - Vi ha 
tänkt att i fortsättningen samlas i respek
tive hem en gång i månaden, då vår kära 
S. M. K:s mission , med den kra.ft Gud 
ger, av oss kommer att stödjas genom 
bön och offer, varjämte våra damer tänk t 
för,färdiga diverse handarbeten. - - Har 
även glädjen bifoga i remissa kr. 87:-, 
utgörande det synliga beviset för vår ny
bildade Kina-krets' offervilja». 

* 
I Ungdomens Avdelning i detta nummer 

av vår tidning ha vi ett referat från Kina
länkarnas möte i Malmö, Med stor tack
samhet och glädje hava vi tagit del av 
dessa och liknande underrättelser. Vi 
tacka Gud för dem, och vi önska, att 
många av våra vänner få göra samma 
erfarenhet, som nyligen gavs uttryck för 
i ett brev: »Du skreven gång, att kärle
ken liH missionen gör oss rika, och nu 
börjar det gå upp för mig, huru under
bart rikt den har gjort mitt liv. Den fyl
ler hela mitt liv och bär mig över varda
gen. Jag vet inte hur det skulle ha varit, 
om jag inte haft S. M. K. Jag är rädd, att 
det då skulle ha varit grått i grått.» 

Gud vare tack för alla våra missions
vänner, unga och gamla! Må de alla bli
va allt mera rikt välsignade av Gud och 
till allt större välsignelse! 

M. L. 

Från utstationerna i västra Honan
distriktet. 
Under 1934 ha vi haft glädjen att få 

döpa 28 personer i Wenhsiang, förstlings
frukterna av tre års arbete i denna den 
västligaste delen av vårt honanfält. Endast 
några få av dessa ha varit med från första 
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början. De många, som genast visade så 
stort i'ntresse för vårt budskap, ha små
ningom dragit sig undan. Samma sorgliga 
erfarenhet ha vi fått göra i Pingluoch på 
andra nya platser. Vikten av att ej döpa 
för snart, då det gäller de första troende 
på en ny plats, tror jag våra kinesiska 
medarbetare genom detta blivit rätt vakna 
över. De flesta av våra församlingsmed
lemmar i Wenhsiang äro präktiga, väl
bärgade lantbor från de närgränsande by
arna . Några unga män äro från själva 
staden. 

Ett par kilometer från staden ligger en 
större by, .vars befolkning visat sig sär-

De första kr,is/na 

skilt oemottaglig för vårt budskap. Från 
första början har folket haft tillfälle att 
ständigt höra Guds ord, och vi ha nog 
hoppats mycket av sådden i den byn. Allt 
har dock synts förgäves. Men under som
maren har Gud öppnat en dörr där genom 
en · kvinnas tillfrisknande från en svår 
sjukdom. Hon hade hört rätt mycket, som 
de andra i byn, men först den svåra sjuk
domen bröt hennes motstånd. Både hon 
själv och hennes man trodde, att hon 
skulle dö, och även byns »doktor» gav dem 
intet hopp. Då blev hon förtvivlad och 
bad mannen sända efter evangelisten för 
att denne skulle bedja för henne. Men 
mannen ville .ej ha något med oss att 
skaf'fa och vägrade att efterkomma hen
nes önskan. Till sist gav han dock efter 
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för hennes enträgna böner, och evangelis
ten kom. Denne fann henne ·döende och 
bad, att Gud måtte frälsa hennes själ. Sen 
talade han allvarligt med mannen om det 
enda nödvändiga. Men nu hände det ovän
tade att kvinnan blev bättre och bättre 
från den stunden. Hon började själv bed
ja och vittna om sin erfarenhet för alla. 
Ett omslag har skett i folkets inställning 
till »evangeliesalem>, ooh en hel del vilja 
nu tro på Jesus. Många erfarenheter lika 
denna kunna våra medarbetare omtala. 
Med all sin nöd gå de till Herren i bön, 
och det sker dem efter deras barnsliga 
förtröstansfulla tro. 

Foto: Joh. Aspberg. 
Wenhsiang. 

Bibelsällskapet underhåller nu en kol
portör i Wenhsiangdistriktet, och därige
nom sprides Guds ord överallt i byarna. 
Ett dylikt systematiskt förberedande av 
marken är av oskattbar betydelse för det 
framtida arbetet i ett nytt distrikt. Ett 
stort behov och böneämne för Wenhsiang
arbetet är nu, att vi måtte få medel till 
anskaffande av fast lokal i staden såsom 
centrum för de troende i byarna runtom. 

Sedan PingIu-arbetet sist omnämndes 
S_ L. ha vi även där fått genom dopet in
lemma en skara förstlingsfrul(ter i för
samlingen. Deras antal är nu 40-50. Det 
var hårdarbetat i början även där, men 
nu börjar det bli rätt livligt i verksamhe
ten. Omlu-ing häl.ften av de troende bo en 
sv. mil från staden, och där ha de inrett. 

i 
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egen predikQlQkal i en stQr grQtta med 
gudstjänster varje söndag. En gång i må
naden kQmma de till na ttvardsgudstjäns
ten i staden. 

Det är alltid en stQr glädje Qch upp
muntran att besöka de trQende på dessa 
våra uts1atiQner. Den första kärlekens 
värme Qch innerlighet råder ibland dem. 
De ärO' SQm en stQr familj . Den enskildes 
glädj·e Qch sQrg blir allas. I äldre för
samlingar med flera hundra medlemmar 
blir man helt naturligt mera främmande 
för varandra. 

Vid ett föregående tillfälle nämnde jag, 
att arbetet i Pinglu tQg ,fart genQm att en 

För ett par år sedan drQg en fattig för
samlingsmedlem från Juicheng åstad till 
bergstraJ{terna 2 sv. mil sydQst Qm Chiieh
chQW för att söka sin utkQmst där SQm 
nybyggare. Bland de trQende i Juicheng 
hörde han Qtvivelaktigt till de mindre be
aktade församlingsmedlemmarna, men 
här i obygden har han låtit sitt ljus lysa 
bland sina fattiga grannar, Qch nu vill 
en liten grupp trO' på samme Gud SQm 
han. De kQmma ibland den långa vägen 
till ChiiehchQw för att bevista gudstjän· 
sterna. 

Så går evangeliet på sitt segertåg från 
hjärta till hj~irta mången gång tyst Qch 

Foto: Joh. Aspberg. 
De första kristna i Pinglu. 

man från platsen, SQm utvandrat till Man
churiet, kQmmit tillbaka därifrån såsQm 
kristen Qch börjat vittna Qm Kristus för 
sina grannar. Innan han reste gick han 
under öknamnet »Speldjävulen», men nu 
är ha en ny människa. Den Qvannämnda 
grQttan-predikQlokalen har denne man 
iordningställ t. 

På liknande sätt har under det gångna 
året två grupper av sökare kQmmit till i 
västra HQnan. En man från bergstrakter
na öster Qm vår utstatiQn Tsaiyiian har 
några år bQtt i ShansiprQvinsen Qch bli
vit troende där, men fören tid sedan 
kQm han tillbaka för att stanna i sin hem
trakt, Qch nu har han genQm sitt vittnes
börd vunnit en ganska stQr skara bland 
sina grannar för Kristus. 

Qbemärkt för världen men förande med 
sig ljus, liv Qch salighet åt var Qch en 
SQm i trO' tar emQt Gud~ Qutsägligt stQra 

gåva. Johannes Aspberg. 

"Hos Gud är makten". 

Sinanhsien HQnan den 2 april 1935. 
))Den som vandrar på Qstrafflighetens 

väg, han får vara min tjänare.» Ps. 101: 6. 
Nu är det vår i naturen. Allt klädes i 

grönt, vetefälten, träden, kullarna. Man 
ser skillnaden dag för dag. Med detta 
åskådningsmaterial för ögonen plIminnes 
man om Guds stQra makt. Hjärtat fylles 
av hopp Qch en lyftning från jQrdelivets 
jäkt förnimmes: »Hos Gud är makten». 

. Vi ha nyss slutat vårmötet, Qch även 
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under detsamma förnams en fläkt från 
ovan. Atta kvinnor och sex män upptogos 
genom dopet i församlingens gemenskap, 
och några andra beslöto sig för att tjäna 
Herren. En m~n refererade i sitt vitt
nesbörd missionär Aspbergs predikan på 
förr~ mötet. Han hade erfarit Herrens 
ords kraft i hjärtat och livet. 

En hans farbror hade för flera år se
dan kommit till tro och bad i ensamhet. 
Vid det kinesiska nyåret fiel, han, da han 
bad, en känsla av någons närvaro, och mot 
vita kalkväggen avtecknade sig ett ansik
te. I-Ian steg upp och tecknade med en 
penna av detsamma. Detta ansikte, som 
han trodde var Herrens, medförde en syn· 
nerlig ro, och alla som se det erfara en 
förnimmelse av Guds närvaro. 

Den som vittnade hade genom bön av
vänts från opium och giftpiller, som äm
betsmän använda i stor utsträelming 
fastän det är förbjudet att förtära dem. 
Bedjen för denne Wang från »Peh-kiai», 
att han må bli verkligt omvänd. Hans 
hustru och doller äro troende. För flera 
år tillbaka hade vi en skola i den kö
pingen, och nu först visas livsteel<.en från 
det utsädet. För närvarande är det nog 
så lugnt att man kan besöka byarna. För 
en 14 dagar sedan funno de en man, som 
var ledare för två tusen personer. Sedan 
han blivit Jasttagen känries det lugnt igen. 

Vi tacka innerligt Herren att vi ännu 
få stå härute, som Herrens vittnen. 

I Barnhemmet är det som vanligt »Her· 
rens nåd är var morgon ny». Tack för allt. 
understöd från Sverige intill i dag. »Her· 
rens barmhärtighet är det att det icke är 
ute med oss.» Varm hälsning och tack 
till Kommltten och alla missionens vänner 
Sverige runt. 

Ed·er i Herren Maria Pellersson. 

Från arbetet i östra Honan-distriktet. 
Andra halvåret 1934. 

Av Nalh. Engbäck. 


.En såningsman gick ul 	{ör all så • ... 
.Mall. 13: 3. 

En Herrens tjänare har en gang yttrat: 
»Det viktigaste för oss som Ordets för
kunnare är, .att vi ha ädelt säde i skäppan, 
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da skall Gud själv se till att resultatet .av 
vårt arbde ej utebliver.» Våra erfaren
heter som Herrens såningsmän synas ock
så bekräfta de ordens riktighet. Vår upp
gift är att så det levande sädet, oeh Gud 
giver växten. I liknelsen, som Jesus fram
ställer, är det anmärkningsvärt, att säden 
vid varje tillfälle spir.ade upp och så vi
sade sin inneboende livskraft, även då 
jordmånen var ogynnsam. Säden förfe
lade ej sit:t mål. Det var jordmånen, som 
i sista hand blev avgörande för skörde
resultatet. Sa visar också människohjärtat 
olil<a grad av mottagJighet. Ordet är det 
samma alltjämt. Även under den gångna 
verksamhetsperioden ha vi fått erfara 
detta. Den sådd, som 'blivit utförd, ger 
anledning till tacksägelse, men också till 
innerlig hjärterannsakan och förbön. 

Församlingarnas höslmölen ha kunnat 
avhållas i hela distriktet och erbjudit rika 
tillfällen att utså det levande sädet. Dop
klasser i samband med dessa möten ha 
hållits förutom här i staden även på ut
stationerna Yiang, Hancheng, Songhsien 
och Yich'uan. Vid dessa tillfällen ha un
der hösten 109 kvinnor ·och 46 män efter 
undervisn ing mottagit det heliga .dopet. 
Siffran kan synas st{)r, men ändock ha 
många måst vägras dopet, vilka ·anmält 
sig därtilL Det synes på många platser 
vara en verklig besökelse tid, då Gud ver
kar i det fördolda, och Yi få vara med 
och undel' jubel bärga in skörden. I vissa 
fall är det svårt ,att kunna giva sa grund
lig kunsk~lp som önskvärt vore. Men skall 
våra otillräckliga resurser behöva för
hindra dem, &om ha en levande tro på 
sin Frälsare, att bliva döpta, och så få 
del av frälsningens nåd? Dock känna vi 
allvarligt behovet av innerlig förbön föl' 
dessa som kommit inom församlingens 
råmärken att »han som i deras hjärt'an 
börjat ett gott verk också måtte få fort 
sätta det.» Faran ligger så snubblande 
nära att betrakta dopet som ett mål, vil
ket när {let är uppnått, lätt ingiver käns
lan av att allt är färdigt I stället för aU 
dopet snarare är p{)rten till Jiyets väg, 
som det sedan gäller ,att vandra fram mot 
fullkomningen. På den vandringen be
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höva dessa våra nykristnaallt det stöd, 
som våra förböner kunna skänka dem, 
liksom de också behöva få mera ljus över 
vägen och' kraft för vandringen genom fli
tigt bruk av nådemedlen. 

Ett av de stora problemen är hur man 
bäst skall kunna giva den undervisning i 
Ordet, som är så av nöden för de troende. 
Det har märkts sista åren en tendens 
bland församlingens ledare att vid an
tagandet av dopkandidaterna lägga mera 
vikt än förr vid frälsningsupplevelsen i 
samband med dopet. Detta är enbart 
glädjande i och för sig, men vi behöva 
också bedja att församlingens andliga liv 
i allt högre får sin näring av Ordets eviga 
livskrafter. Endast genom ,att bli rot'ad 
och grundad i sanningen kan församlingen 
i denna tid fylla sin uppgift ·ochbära frukt 
som förhärligar Gud, samt motstå allt i 
den onda dagen och bliva beståndande. 
Vid alla dessa möten ha stora skaror sam
lats omkring förkunnelsen, och på de 
flesta av våra utstationer klagas över att 
gudstjänstlokalerna äro ·alldeles för små 
vid sådana tillfällen. I Hancheng, där lo
kalfrågan ännu ej fått sin definitiva lös
ning sedan det förutvarande kapellet 
brändes ned av rövarna, samlades man i 
ett för tillJället förhyrt tempel. Där, var
ifrån man förr tillbett de stumma avgu
darna, saml·ades man nu för att dyrka 
den ende sanne Guden, ·och den han sänt, 
Jesus Kristus. Ligger det inte månne nå
got symboliskt i delta? Skall inte ·den 
dagen snart komma, då Herren helt får 
intaga sin plats i detta folks liv, och ,alla 
avgudar förlora sin makt? Komme den 
dagen snart! 

Tällverksamheten är i alldeles särskild 
mening elt såningsarbete. Stundom får 
man här se omedelbart resuHat, i andra 
fall mognar frukten mera långsamt. I 
Fenglichen, en stor köping 40 Ii väster 
om Loyang, kommo flera personer till tro 
under tältkampanjen. De ha sedan visat 
stor iver att få mera hjälp, och en lokal 
har iordningställts, dä r mera regelbundna 
möten nu kunna hållas. Får fienden ej 
insteg, så synes grunden vara lagd till en 
församling på den platsen. Vi finna ofta, 
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att det är just tillsynen av denyomvända, 
sedan täl tet tagi ts bort, som betyder så 
mycket för det bestående resultatet. Bris
ten på medarbetare gör det ·dock rätt 
svårt att understundom förverkliga en så
dan plan. Vi ha sökt komma till en upp
görelse med församlingsorganis·ationen, ,att 
den församlingsgrupp, som är närmast en 
sådan nyöppnad plats, också söker taga 
en .del ansvar i efterarbetet. På detta sätt 
ha vi veloat få de kristna att känna mera 
medansvarighet för dessa nyvunna. Dock 
få vi nog söka giva dem den »hjälp till 
självhjälp» som vi kunna. Men glädjande 
tecken på församlingens vaknande an
svarskänsl'a i här berörda avseende sak
nas inte heller. 

Hohsia är en annan köping, där vi se
nast bedrivit tält mission. Allt såg lovande 
ut, ·då vi först kommo dit, och många an
mälde sig som sökare. Bland dem var en 
man, som efter en liten tid blevoffel' för 
en våldsam sinnessjukdom. Han kom nu 
dagligen till tältet för att störa ordningen, 
och folket på platsen sprwde ut ryktet 
att han förlorat sitt förstånd på grund av 
atl han studerat läran. De mera sansade 
vägrade dock att sätta tilltro till dessa 
rykten, men fienden fick ett gynnsamt 
tillfälle att hindra ett lovande ,arbete. De 
flesta kommo sedan ej mera till tältet, 
men vi bedja och hoppas att förtroendet 
för evangelii verk skall återvända, innan 
vi gå från den platsen. Måtte inte törnena 
alldeles få förkvä va utsädet! 

Skolverksamheten har kunnat fortgå 
obehindrat och erbjudit rika tillfällen att 
utså livets säde i barnahjärtana. En väc
kelse bland barnen förra våren förde flera 
av dem till personlig avgörelse för Kristus. 
Och en god ande har också under denna 
termin varit rådande. Särskilt den ene 
av' lärarna har haft barnens frälsning 
tungt lagd på sitt hjärta och sökt hjälpa 
dem tillrätta i andliga livsfrågor. Vi gläd
jas över varje termin, som vi få sluta 
utan att myndigheterna på något sätt 
gripa in i vår skolas tillvaro. Under det 
vår grannmissions gosskola tvingades att 
slu ta,då den ej ville inregistrera, ha vi 
dock ostörda fått fortsätta med vår. Barn



108 SINIMS 

antalet har också varit mycket stort. De 
anmälda eleverna överstego hundratalet. 
Även många barn från icke kristna hem 
ha vi nödgats mottaga, då föräldrarna 
hellre ville se .dem hos oss. Det är stort 
förtroende, som så visats oss. Och det är 
så mycket mera glädjande som regering
ens skolor numera här i staden börja 
rycka upp sig till en standard vad den 
yttre apparaten beträffar, där våra små 
ekonomiska resurser ej alltid gör.a {let 
möjligt att följa med. Den religiöst fost
rande uppgiften måste för vårt vidkom
mande bli det väsentliga och det i sista 
hand avgörande för skolans existensbe
rättigande. 

På utstationerna Yiy,ang och Shihch'iao 
har församlingarna gjort små försök att 
börja egna skolor för barn, som ej kun
na komma till oss bär i staden. På den 
sistnämnda platsen synes en lovande bör
jan vara gjord. Likaså har skolan i 
Songhsien pågått med ett antal elever. 
Ett glädjande tecken är att de troende 
nu mer än förr också synes vakna upp 
över ansvaret även för flickornas utbild
ning. Samskoleprincipen har nu här i 
staden, vad regeringens skolor beträffa, 
helt slagit igenom. Själva ha vi ju varit 
försiktiga hitintills, men ett försök under 
det gångna året att taga emot flickor un
der tio år i de lägsta klasserna har slagit 
väl ut. Detta har dock endast gällt dag
elever, som haft sitt hem i staden. I 
Changchuan har församlingen sökt börja 
en egen flickskola med gott resultat. En 
flickskola, som startades i Mingkao, har 

. dock slagit mindre gynnsamt ut, beroende 
på oenighet inom församlingen. Men an
svarskänslan för denna gren ·av verksam
heten synes dock vara väckt och det har 
blivit ett klarare erkännande av likställig
het, som bådar gott för framtiden. 

Söndagsskolor ha pågått både här i 
staden och på några av våra utstationer. 
Lokala svårigheter ocb bristande förstå
elseför sakens vikt ha {lock hindrat oss 
att få regelbundna söndagsskolor i gång 
ute i distriktet i den utsträckning, som vi 
önskade {let. Kurser för söndagsskolear
betet ha hållits på flera platser för alt 
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väcka mera intresse för saken ocb söka 
giva metodiska anvisningar för ett ra
tionellt bedrivande. Vår missions sön
dagsskolsekretenare Wen Ch'ao Pei bar 
härvid utfört ett mycket uppskattat arbete. 
Hans gåva att ställa allt under den andliga 
uppbyggelsens synpunkt har ökat värdet 
av dessa kurser och fått utgöra ersättning 
för vad som kan ha brustit i pedagogisk 
skicklighet. På flera platser anordnades 
dessa kurser i samband med höstens stor
möten för att därigenom få såväl ledarna 
som flertalet av de kristna intresserade 
för söndagsskolan och känna medansva
righet för {less bedrivande. Vi våga också 
tro, att de impulser som så givits skola 
bli fruktbärande för denna viktiga gren 
av församlingens arbete. 

Arbete bland fångarna har upptagits un
der den gångna 'hösten och regelbundna 
gudstjänster ha hållits i fängelset varje 
söndag. Initiativet härtill har i första 
hand utgått från vår.a kristna själva, som 
kände sig kallade att göra något i detta 
avseende. Samar·bete har därför etablerats 
mellan de tre församlingarna i staden, 
Augustanamissionens, Episkopalkyrkans 
och vår egen. Den gångna höstens erfa
renheter i detta arbete har varit mycket 
uppmuntrande. Stor mottaglighet har för
märkts bland fångarna för evangelium, 
och myndigheterna ha visat sig mycket 
tillmötesgående och uppskattat det arbete, 
som gjorts. Bland cirka trehundra manliga. 
fångar ha för närvarande 69 antecknat 
sina namn som sökare. Man torde ha skäl 
aU i vissa fall söka närmare pröva deras 
motiv, som så anteckna sig. Men många. 
ha visat en uppriktig önskan ,att bliva 
kristna. Nyligen utskrevs en man från 
fängelset, som under tiden. där l{Qmmit till 
tro. En rekommendationsskrivelse gavs 
honom till församlingen i den stad, där 
han hade sitt hem. Det samtal jag fick 
med mannen i samband med ·att jag gav 
bonarn denna rekQmmendation, gav mig 
en f.ast förvissning om, att ett verk av 
Guds Ande börjats i hans hjärta. Jag. 
näst·an väntade att han också skulle kom
ma med någon begäran om ekonomisk 
hjälp, men därav blev intet. . I stället. 
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sökte han så mycket som möjligt få hjälp 
i andlig·a ting. Han ha·de före sin. fängelse
tid varit fullk{)mligt främmande för evan
gelium. Men nu var han gripen av dess 
kraft. En sak som många av fångarna 
uppskattat var den lilla fest, som under 
julen an-ordnades för dem av de tre för
sam!ingarna gemensamt. Därvid utdelades 
en liten gåva till var och en samt bibel
delar till .dem, som önskade moUaga så
dana. Detta praktiska bevis på kristlig 
kärlek tilltalade i hög grad både fångarna 
och befälet,och <let fi ck nog också i nå
gon mån bana väg för budskapet om den 
fullkomliga kärlek, som i Jesus Kristus up
penbarats för att lösa alla syndens fångar. 

En förstärkning i arbetet har givits un
der hösten i och med syskonen Malms 
placering här. De ha gå tt in i uppgifter
na med ungdomlig enfusiasm, och i ,den 
mån de hinna sätta sig in uti missions
arbetets skiftande problem' och språkets 
labyrinter, hoppas vi, att de få finna be
redda gärningar ide ständigt växande 
uppgifterna. Arbetsuppgifternas mångfald 
härute kallar till uppbåd de bästa kraf
terna både från öster {)ch väster. Med 
förenade krafter skall verket gå fram till 
seger, trots allt, som vill 'nedslå modet. 

En annan glädjande tilldragelse under 
hösten har varit besöket av var vän, 
pastor Fritz Peterson från St{)ckholm. 
Alltför kort blev hans visit, men han drog 
fram som en uppfriskande fläkt genom 
vårt fält {)ch fick vara till uppmun tran 
för många både kineser {)ch uUänningar. 
Ä ven då språket lade hinder i vägen för 
d en personliga meddelelsen, så förstodo 
dock våra kineser det hjärtats språk, som 
talades, och det gjor<le intryck på dem. 
En man , som vid 70 års ålder kommer 
över hav och land för att bringa dem en 
hälsning från vänner, som ständigt bedja 
och offra för dem, se det var någonting 
som de ' måste beundra. Vi äro förvissade 
om ,att det personliga {)ch talade vittnes
bördet skall visa sig vara en sådd, som 
bär frukt i välsignelse. 

Så kunna Yi även sluta -denna arbets
period med tack till Gud för att vi få vara 
hans såningsmän härute. Mycken försum-
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lighet och ·brist h a vi att bekänna. Mycket, 
som vi velat göra, har ej blivit utfört. Och 
även det som i svaghet uträttats behöver 
stå under det renande blodet. Vår för
hoppning är d{)ck, att det som blivit sått 
i svaghet skall uppst å i kraft. Må det på 
den stora skördens dag visa sig ,att någon 
skörd för evigheten också må kunna in
bärgas 'av denna höstens såningsarbete. 
Ordets egen livskraft är en borgen för 
a tt så skall ske. 

»Odlaren strör i mörka mullen 
Fröets sådd till kommande skörd. 
Däröver vandra höstens stormar, 
Däröver bäddas vinterns snö. 
Han gör som jag, begraver sitt hopp. 
Han tror som jag på sol och vår.» 

Loyang Ho. 17 ·jan. 1935. 

KinaIänkarnas i Malmö missionsfest. 
KinaIänkarna i lVIalmö anordnade för

hoppningsfullt en missionsfest <len 23 
april i K. F. U. K. Det var första gången 
vi företagit oss alt arrangera ett offen1:
ligt möte på egen hand, men vi gjorde 
det i tro på Gud. Det var kanske ett 
vågstycke. Men .den, som vill vinna något, 
måste våga något. Vad vi ville vinna var 
att få in medel för S. M. K., så mycket 
som möjligt förstås, och därför beslöt vi 
att både ta 75 öre i inträde ·och dessutom 
ta upp en kollekt. Ni kanske undrar hur 
vi kunde ta så mycket i inträde. Jo, vi 
målade lsj älva progr.am - ·en ,kinesisk 
och en svensk flagga meden länkkedja, 
som förenade de båda flaggorna - och 
så textade vi de olika programpunkterna 
på. Att biljetterna fingo åtgång behöver 
väl knappast påpekas. 

Naturligtvis föregicks mötet av mycken 
förbön och mycken ' -övning och när den 
efterlängtade kvällen kom, kunde vi gläd
jas åt att många slutit upp för att lyssna 
till Vål-t omväxlande program, som upp
tog sång av musikförening, solosång, kör
sång, poem och musik. 

http:progr.am
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Kvällens talare var stud. D. Hillerskog 
från Lund, som höll ett varmt och inspi
rerande missionsföredrag. Även förekom 
en punkt på programmet, som vi lmllat 
»länktal». Det var en av länkarna, som 
talade om vad vi länkar äro och vad vi 
vilja. Och säkerligen var det ingen, som 
behövde gå hem från det mötet utan att 
veta vad kinaIänkarna är för folk och 
utan a tt ha fått större kärlek och in
tresse för missionen. 

Det serverades också kaffe i ett rum, 
som vi dekorerat med kinesiska bonader, 
och en gemytlig stämning var rådan·de. 
Sedan avslutades mötet med elt vittnes
börd ,av missionär Tjäder, som vi hade 
glädjen att ha ibland oss. 

När festen var över och vi rälmade 
ihop vad den inbringat, kände vi bara ett 
behov, och -det var att tacka Gud för vad 
han i sin nåd velat använda oss till. Att 
få stä ll a sina små gåvor i Herrens tjänst 
det är väl den största förmån vi länkar 
ha. Må vi allt mer i ödmjukhe t bedja 
Gud, att han använder oss till att gå sina 
ärenden, och må vi, när han kanar, vara 
redo att svara: »Se, här är jag, sänd mig!» 

I.-B. E. 

Av det ganska långa poem, som om
nämnts här-ovan, införa vi den första och 
de två sis ta verserna: 

"Gån ut!" 
Profeten höres sia 

Till en i synden fallen värld 

Om ljus, som skall befria 

Det folk, som är av otron tärd. 

Med klarhet skall det stråla 

I dödens skuggas dal, 

Guds faderskärlek måla, 

Ge tröst i ångerns kval. 

Se, Gud sin Son skall sända 

Hans namn är Väldig Gud. 

Han skall på jorden tända 

En offereld på Herrens bud. 


Gän ut i hela världen 

Blivevangelii rena tolk! 

Guds Son vid himmelsfärden 


I uppdl'ag ger sitt trogna folk. 

Han lovat Anden sända, 

Som kraft dem skulle ge, 

och frälsningslängtan tända 

hos arma syndare. 

Och lärjungarna alla 

De lydde Herrens bud 

att hedningarna kalla 

till världens Frälsare och Gud. 


Men verket är ej färdigt. 
Än mörker råder på vår jord. 
Må därför vi ihärdigt 
Så ut Hans evangelii ord 
Till folk, som ännu vandra 
l hedendomens natt. 
Vi länkar med varandra. 
För Kina målet satt. 
För det vi vilja verka 
I offel', bön och tro. 
Må Gud oss alla stärka! 
Vi helt ulav Hans nåd ber-o. 

R. S. V. 

Japanska regeringens inställ
ning till religionsunder

visningen. 
Under oktober förra året inbjöd mi

nistern för undervisningsdepartementet i 
Japan representanter för buddismen, 
schintoismen och kristendomen till diskus
sion -angående behovet aven andlig folk
väckelse. H-an betonade därvid det faktum, 
att religionen blivit mycket försummad i 
skolundervisningen, och att följderna där
av på ett mycket sorgligt sätt visat sig i 
folklivet. Den nuvarande regeringen hade 
därför beslutat att verka för att en reli
giös väckelse bland folket måtte komma 
till stånd. Det förhöll sig inte så, påstod 
han, att religionsundervisning varit för
bjuden i statens skolor; det hade en
dast varit förbjudet att hålla religiösa 
gudstjänstövningar i skolorna. Den nu
varande regeringens inställning till frå
gan om religionsundervisningens betydelse 
är en helt annan än föregångarnes . 

Denna förklaring -grundad på erfarenhet 
är verkligen värd att noga beaktas. 
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Den lilla skriften utgör ett värdefulltInsänd litteratur. 
vittnesbörd om huru Herren ej blott hjäl 
per ~tt tåligt bära långvarigt svårt sjukGENOM LIUANDE TILL SEGER. Av 

Bruno Pettersson. 31 sid. Pris häft 
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Pettersson, Fridhem, Stensjön. 

domslidande, utan huru detta även kan få 
lända till rik välsignelse och Guds namns 
förhärligande. Må boken få bringa hug
svalelse till många lidande och hjälpa dem 
att behålla trons frimodighet! E. F. 
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470. 	 Onämnd - »Margit Erikssons min Mörteryd 240 :-, till C. Bloms un


ne», gm E. S. , Kumla 250: - derh, Mamrelund 50:-, Lemnbult 

471. 	 Kinaiänkarna i Klippan, till Hanna 25: -, Vetlanda 150: - 1,374: 83 

Lundbergs underh. J20: - 508. A . C., Vetlanda 10: 
473. E. J., Boden, till Joh . Aspbergs d:o 100: - 510. »F. H-n », till Arvid Hjärtbergs un
471. »En länk» 	 25: - derh. gm A. H., Eksiö 5: 
475. Linneryds Mfg 	 25: - ;'11. G. S., Smill. Taberg. »tionde» 10 : 
476. H. J., Eslöv 	 7: 75 512. S . o. M. S., östersund, till Hanna 
477. 	 Kinakretsen, Gbg. till Carl-Gustaf "\\rangs underh. 100 : 

Nordbergs underb. 480:  Ekenäs syfö reD. 	 75: 
478. B. 	o. K. L., Sthlm 25:  l. N., Skelltefteå, bidrag till offer
479. Koll. vid C. F. Bloms föredrag å guvan gm S. N. 5: 

N01'l'köpings K. F. U. K., 26/3 12:  "För KnYl)pling» 	 7: 50 
481. En länk i Hälsingbor~ 10 :  " Till Mors minne 2 apriL> 3: 50 
482. Missionsinkomst fr. 1< - 8, gm A. J., VeUancla Ungdomsf. vid M. Lindens 

Köping 100: - besök 	 55: 
483 . :iVIissionsv"äuner i Köping, ) Offerku 519. Onämnd. Vetlanda 5 : 

vert ) ~ gm d:o 35: - 520, »Tackoffer» 100: 
,184. S. .T., örebro, »5 mars - minnes  ;'21. Ps. 103: 2 10: 

gåva» 100: - 522. Koll. i Nysund, Mölnbo 12: 
485. 	 L . M. F., till Mal'ia Nylin o. Frida il23. D:o i Zinkgruvan 5: 

J:>rytz underh . 900: - 524. D:o i Ammeberg 10: 
486. 	 Koll. vid symöte i Kongsta, till ;-}25. D:o i lDgelsby 9: 55 

Hanna 'Vangs d:o 12: 35 ;)26. D:o i Fiugesta 22: 15 
487. 	 Mellorsta K . 1<'. U. M. distr., till ;·,27. D:o i Lanna, Hidingebro 10 : 70 

Malte Ringbergs underh. 250: - 528. En blomma vid Kyrkoherde A. Ry
489. Holmestads missionsarbetskrets 100 : - landers, Linköping, bår 5: 
490. A. O., Norderön 	 485: - ;;29. »Två vänner» gm A. N., Ma lmö 100: 
491. 	 N. W., Sthlm, »taclwffer för H er :)~O. K. B. L .• Jkpg, »Herrens tionde» 15: 

rens stora godbet », Es. 63: 7 10: - 531. »En ensam kinalänk» 5: 
493. Koll . i Redbergslids missionshus 34: 30 532. A. C., St.hlm, 2 Kor. 9: S» 50: 
494. 	 D:o i YDglinga Fören. »V i Unga». 533. M. R., Agunnaryd 40: -

Gbg 11: 72 534. »Ps. 145: !) > 1,000 : 
495. D :o i Sandås skolhus. Billda l 30: 21 535. S. G., Nässjö 	 100 : 
496. K. E., G:la Uppsala . 20: - 536. 2 missionsbössol' 5: - o. 3: 20, gm K. 
497. »Dalecarlian » 	 23: - G. R., Rögboda 8: 20 
498. 	 Efterskörd till offerstunden i Skel- 539. Resebidrag fr. Furudal 11:

lefteå 25/3 lO , - ,;40. Koll. i Boda, rcscbidntg 34: 50 
499. F. S., Kumla, »den 11 april 1830-1935" 20: - 541. D:o i Gullerå sen, till Elna LenelIs 
501. Kol\. i Katrinebolm 150: - underh. 	 23 81 
502. A. E., d :0, sparb.-medel 46: - 542. F .•J ., Grycksbo. resebidrag 5 
503. Koll. i Valla 	 15: 70 ;'4.3 . F. O., Falun. d:o 10 
504. K. 	L., Katrineholm 10: - 544. Daggryningen i Grycksbo, d:o 15 
:;06. 	 Missionskretsen inom Hbgs K. F .. U. 545. Koll. i d:o 20 

M., till Martin Berglings underh. 250:- 548. Myrhults 1IHg 10 
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549. A. D., Piteå, »tack för bönhörelse» 10: 
550. Sunneränga Mfg 	 25: 
551. A. O., Norderön 1,000: 
:;52. A. H., Go'cksbo 10: 
553. J. 	H., Kristinehamn a: 
554. O. 	 G., »tionde » 5: 
555. »Mor o. dotter » gm D. K. , Motala 

Verkstad 	 10: 
556. »Jes. 44: 3» 	 10: 
557. »En Herrens tjänarinna » 300: 
558. J. 	J., Hädinge 10: 
561. K. o. R. S., Ostersund, till Guul'un 

Boqvists underh. 100: 
562. 	 Visby F emöresXören. till evangelisa

tionsurbetet 25: 
5G3. Kollel<tmedel från Betleheroskyrkan,

Karlstad 132: 
5G4. Mnmrelunds Mfg 50: 
566 . ») En länk» 	 5: 
567. G. H ., Luleå 	 10 : 
5G8. M. H-r, i st. för blommor vid Kyr

koherde A. Hylanders bå r .G: 
569. r. 	L-n, d:o 10: 
570. 	 P. A. R., till »Kapten Bäärnhielms 

minne», gm A. B .., Skellefteå 25: 
571. N. 	S., »tackoffer», gm d:o 5: 
572. Kinakrctscn, Alingsas 87 : 
573. Onämnd, till Elna LenolIs underb. 10: 
575. »Gunnar» 	 10: 
576. Grytgölsbruks o. Bys Mfg 25: 
577. G. 	 K., Björköby 10: 
578. Kinakretsen i Anton, sparb.-tömning 85: 06 
579. B. 	C., ' Anton, gro C. J. K. 25: 
580. Kinaiänkarna, Malmö, 2 Kol'. 4: G. 90: 

Kr. 9,382 : 81 

Särskilda ändamAl. 

464. J. o. K. B., till !lVA ng. Ti Hsibsien 
underb. i Cbiehsiell 300: 

472. 	 A. il .. till Gerda Cuden, att anv. 
en!. överenskomlllelse 20:

480. 	 H ögagärdels smilskola, till barnb. i 
Siuan 5: 

488. Konferellskoll. fr. Finspång 25/3 till 
M. Ringberg att auv. "nI. gotlt. 50:

492. 	 Stefanskretsea, Stblm, till pastor
Kaos uudel'h. 84: OG 

500. 	 E. G. R, Västerås, till Martin Berg
ling, att anv. efter gottt. 25:

505. 	 Onämud, Katrineholm, till d:os verk
samhet 20': 

509. Kinaviio, t. bibelkvinna i Yuncheng 10:
517. Söodagsskolan pil Kristioeberg,

spal'b.-medel till Ville Bergling 
att aov . elter gottf. 20:

537. 	 Daggryningen i K. M. A., till flick
skolorua i Kina 3,000: 

538. A. G., Sthlm, föl' arb. i Miencbih 10: 
546. Tilläggsl<ol!. från Stefanskretsen, 

StJ:dm. till pastor Kaos underb. l: 
547. 	 A. P., Klintemåla, till Maria Pet

terssons barob., i st. rör blom
mor på Judit Holmbergs bål' 5: 

559. L. 	 K., Klintemåla, till d:o att an v. 
efter gott!. . 25:

5GO. D:o till I. Malm, föl' d:o 5: 
565. Gbgs K. F. U. M:s Missionskrets till 

K. F. U. M:s arbete i Kina 100: 
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574. 	 Onmänd, till Elna L~nell, att nnv. 

efter gottt. 5: 

Kr. 3,685: 06 

Allmänna IUlsslonsmedel 9,382: 81 
Särskilda ändamål 3,685: 06 

Summa und. april månad 1935: Kr. 13,067: H7 

Med varmt tack /.iiI varje givare! 
»Han som icke har skonat sin egen Son, utan 

utgivit honom för oss alla, huru slcul/.e han 
kunna annat än också skänka oss allt med 
honom?» Rom. 8: 32. 

Medel influtna till Tyska Missionen. 

E. o. J. R-n, Sth lm 	 10: 

Kr. 10:
Rättelse. I redovisningen på sid. 63 i denna 

tidning föl' den 10 mars bade ett trYCkfel in
smugit sig. Kvitto nor 200 skulle ha redovisats : 
F. J ., Karlskoga 10: -. Red. 

Missionstidningen 

SINIMS LAND 


utl<ommer 1935 i sin 40:de årgång. 

Organ föl' Svenska Missionen i Kina. Ansvarig 

utgivare: Erik Folke. Redigerad under medver

kan av Martin Linden m. fl. Ulk<>mmer med 20 

nummer om året, samt innehåller uppbyggelse
artiklar, bibelstudier, brev fr. Kina, uppsatser 

för ungdom samt missionsnotisel' från när och 
fjärran m. m., m. m . 

Tidningen kostar: ·helt år kr. 2: 25, tre kva rtal 

kr. 1: 75, halvår kr. 1: 25, ett kvartalieT. O: 90. 

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

Prenumerantsamiare, som verkställa prenu

meration å närmaste post!wntor, erhålla, mot 

insändande tin expo av postens levittenser, kr. 
2: 25 för varje 6-tal ex. men då intet fri 
exemplar. 

När 5 ex. eller därutöver rekvireras från exp. , 
erhållas vart 6:te ex. gra tis. 

Provexemplar erhållas gratis från expeditio
nen. Redaktionen. 

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 
Telefon : 104459. 105473. Postgirokonto n:r 50215. 

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

INNEHÅLL: 
Det heJiga kriget. - Hildur Anderson 50 år. - Från Red. och Exp. - Program. 
- Från hemarbetet. - Frän missionärerna. - Ungd<Jmens avd . Insänd litte

ratur. - Redov. ~ Missionstidn . Sinims Land. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~JY~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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HELGELSE I 

2 Kor. 7: 1. 

Vi äro så vana vid att tänka på och 

höra om det fria tillträde som vi hava 
tilJ Gud på den »nya och levande 

väg», vilken öppnats för oss genom 
Jesu blod (Hebr. 10: 19, 20), vi lägga 
sådan tonvikt vid att »fullkomlig kär
lek driver ut räddhågan », att vi äro 
benägna att glömma bort de ord som 
tala om »Guds fruktan » såsom det 

ovan anförda vilket lyder: »Då vi nu 
hava dessa löften, mina älskade, så 
lå tom oss rena oss från allt som be

fläckar vare sig kött eller ande, i det 
vi f u l l b o r d a v å r h e l g e l s e i 

G u d s f r u k t a n.» Härav fram

går, att fruktan är något som följer 
oss genom hela jordelivet intill dess 
helgelsen fullbordats. Men den fin
nes också vid det andliga livets be
gynnelse såsom det heter i det märk
liga ordet i Fil. 2: 12: »Så mån I ock
så nu med fruktan och bävan arbeta 
på eder frä1sning.» Och under det 
andliga livets fortgång gör sig också 
fruktan gällande enligt ordet i I Petr. 
I: 17: »Om I såsom Fader åkallen 

honom, som utan anseende till perso
nen dömer var och en efter hans gär
ningar, så vandren ock i fruktan un
der denna edert främlingskaps tid. » 

Hur stå nu dessa ord - och åt

skilliga andra - samman med ordet 

hos Johannes om att kärleken utdri

ver räddhågan eller fruktan? Är det 

verkligen så att vi måste gå i en 
ständig fruktan för att få vår levnads
lycka krossad aven grym och nyck
full makt? Nej, jag tror icke att det 
är så menat, men väl att vi ha all 

F R U K T A N. 

anledning att under vandringen ge

nom livet, då ju frälsningens och 

helgelsens verk skall begynnas och 

fullföljas, känna fruktan för att detta 

verk genom något vårt förvållande 
skulJe misslycka,s eller bli förfuskat. 
Vi befinna oss i samma läge som en 
människa som har att från en ort till 
en annan överföra en stor dyrbarhet, 
utsatt för faran att plundras eller på 

annat sätt förlora det dyrbara före

målet. Den människan färdas säkerli

gen med stor försiktighet under stän

digt aktgivande på att bevara dyr

barheten oskadd. I sista hand blir 

ju detta en fruktan för Gud, ty det är 
inför honom vi skola göra räkenskap 
för vår omvårdnad om dyrbarheten. 
Men det är inte slavens krypande 

fruktan som befarar ett straff, utan 

det är barnets fruktan för att orsaka 

en älskad Fader besvikelse och för
lust. 

I den omständigheten att vår mis
sion nu står vid slutet av ett verk

samhetsår och vid början av ett nytt 
ligger en särskild maning till oss att 

anställa självprövning. Ha vi under 

det gångna året så som sig bort sökt 

rening ifrån :allt som befläckar ,och 
eftersträvat fullbordande av vår hel
gelse i Guds fruktan? I sista hand 

rikta sig dessa frågor till var och en 

av o.ss personligen, så vitt vi äro med

arbetare i verket, ty sådana vi äro, 

sådant blir verket. Låtom oss då be
gagna denna årshögtid till att på nytt 
söka den rening som är en väsentlig 
förutsättning för 'framgång i och 
fullhordande av all andlig gärning! 
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själva den verbform, som i grund
texten är använd för maningen till 
rening, ligger en antydan om, att den 
skall ske genom en förnyad avgörel

se, ett oförbehållsamt överlämnande 

åt Guds vilja. Må vi göra detta i 

medvetande om det · ansvar som på

vilar oss, i den fruktan, om vilken 

ovan talats, men också i den frimo
dighet som oförbehållsamt litar på 
Guds kärlek och makt, uppenbarad i. 
Kristus Jesus kärlek med en nåd 

som är tillräcklig för alla våra behov. 

Utgångspunkten för maningen var ju 

l ö f t e n a. 

K a r l F r i e s. 

»G U D S MÅNGFALDIGA N Å D.» 


Då vi stilla oss och besinna vad 

som varit, och vad som är, är det ett 
ord som strålar emot oss ;med en sär

skild glans och det är nåd. Sångens 
ord besannas: »Nåd, ja, nåd, hur han 

än den kläder, Nåd, som fostrar för 
himmelriket opp, Nåd, som tröstar 
och gläder. » Så har ock det år, som 
vi nu skåda tillbaka på, såväl enskilt 

som i vår gemensamma missionsupp
gift varit i alla hänseenden ett nådens 
år från Herren. 

Visserligen har vägen mången gång 
för oss lett genom sorg och nöd. Vi 
ha fått känna skillsmässans sorg, då 
Herren kallat hem till sig många av 
våra kära vänner, som varit oss till 
stöd och hjälp. Leden ha glesnat här
nere, och hjärtat kvider: Herre, vem 
skall fylla tomrummet. Sjukdomsnöd 
har ock förorsakat smärta och pres
sat fram sitt »varfön> ur beklämda 
bröst. Ibland har det »allenast varit 

en handfull mjöl i krukan och litet 
olja i kruset», och klenmodet har ve

lat resa sitt huvud. Kampen mot 
ondskans andernakter har på ett för 
skräckande sätt tilltagit i styrka, och 
frestelsen att räkna över de otillräck
liga stridskrafterna har ej uteblivit. 

Brist på tro och stilla förtröstan, 

känsla av svaghet och kraftlöshet har 
pressat fram mången ängslans suck. 

Men under allt har Herren låtit Hjäl

paren vara oss nära och alltid har 

han viskat i hjärtat sitt : Min nåd är 
dig nog. Guds mångfaldiga nåd. Med 
den sCiITI reskost 
ännu ett år, med 

ha vi fått arbeta 
ännu »en timme». 

ha vi fått vandra 
den som kraftkälla 

i Herrens vingård 
Vi ha fått se vad 

Guds nåd har verkat därute i Kina. 

Genom Herrens Jesu nåd har en stor 
skara själar blivit delaktiga av fräls
ning. Genom Guds Andes hjälp ha 
vi ock fått se själar »växa till i nåd 
och i kunskap om vår Herre och 
Frälsare, Jesus Kristus». Vi ha ock 
fått följa flera till gränsen och fått 
vara vittnen till huru dessa i frid in
gått i vilan och fått mottaga den gåva, 

som Gud av nåd giver, som är evigt 
liv. 

Även i vårt hemarbete ha vi dagli

gen fått tacka Gud för ny nåd. »Av 

hans fullhet hava vi ju alla fått, ja 
nåd utöver nåd. » Vänner när och 
fjärran hava brutit sönder sina ala
basterflaskor med dyrbar smörjelse 
och helgat sig och sina gåvor till 
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Mästarens tjänst. Trofast kärlek be

visad i trogen förbön och i offer har 

medfört så mycken bärande kraft. 

Ja, nåden har överflödat och den 

har överflödat utöver allt vad vi kun

nat bedja eller tänka. Som psalmis

ten kunna vi bekänna: Godhet och 

nåd ha följt oss alla dagar, och med 

tacksam glädje kunna vi instämma 

ordet: "Hans nåd varar evinnerligen. " 

Herren hjälpe oss ock att alltid 

akta på förmaningen: "Tjänen var

andra, var och en med den nådegåva 

han har undfått, såsom goda förval

tare av Guds mångfaldiga nåd. » 

E r i k F o l k e. 

Svenska Missionens i Kina Årsberättelse för dess 
48:de verksamhetsår. 

»Däl'till {iren I ju ock l.allade, 
att I sIwlen få välsignelse till 
arvedel.» (1 Petr. 3: 9.) 

Under senare delen av mars innevaran
de år erhöll vår missionsföreståndare en 
dag ett poem, skrivet med anledning av 
S. M_ K:s böne-, tael<sä,gelse- och of
ferdag den H mars. Poemet hade såsom 
rubrik: »I åren kallade att ärva välsig
nelse», och detta ord torde även lämpligen 
kunna användas såsom inledningsord till 
vår ~\rsberiittelse. Orden blevo oss till stor 
hjälp o<:h uppmuntran på expeditionen, 
och vi ville därför låta dem gå vidare till 
andra. Vi tro också vår årsberättelse vi
sar, att orden äro sanning och att denna 
vår kallelse blivit en verklighet. Välsig
nelse har varit vår arvedel under år som 
gått; välsignelse skall ock bliva vår arve
del i tider som komma. 

* 
Årsberättelse för Svenska Missionens 

Kina ver,ksamhet på fältet 
under året 1934. 

),Kommen 1<'ItOll1 oss höja glädjel'Op 
till Herren, jubel till ";\1' friilsnings 
klippa. Liitolll oss trä,da fram inlör 
hans ansikte med tac1(siigelse och 
höja jubel till honom med lovsånger. " 

Ps. 95: 1-2. 

Gud, som kallat oss med denna him
melska, höga kallelse - nämligen alt för
kunna hans dygder bland hedningarna 

har i sin stora nåd fört oss igenom ännu 
ett år. Det torde kunna sägas , att 1934 va
ri t kanske det lugnaste arbetsår vi på vårt 
fält såsom ett helt upplevat sedan den ki
nesiska republikens införande. Varken krig 
eller någon annan liknande oro har undcr 
året varit rådande på S. M. K:s fält. Rö
vare och kommunister ha ej haft tillfälle 
lyfta upp huvudet. Endast en mindre re
bellarme drog igenom vårt Honanfält i 
början av året, dock utan att vålla vflr 
verksamhet något men. Goda skördar ha 
under året inbärgats, vilket bidragit till 
större lugn bland folket. I jämförelse med 
föregående år ha vi därför anledning att 
i särskild bemär,kclsc tacka Herren för 
arbetsro och arbetstillfällen. 

Missionärs- Sex av våra kamrater ha 
kåren. under året rest hem för 

semester. I början av 
april avreste fröknarna Frida Prytz, Ju
dith I-Iultquist, Ida Söderberg och' Dagny 
Edla Bergling samt i senare delen av 
samma månad föreståndaren på f·ällct, 
missionär Carl F. Blom med fru. Fyra 
nya missionärer fingo vi vid missionärs
konferenscn i juni välkomna till fältet, 
nämligen Margit Eriksson, Astrid Lövgren. 
Hanna Lundberg och Arvid I-Ijärtberg, 
~om placP'l'a-clp.s: Margit Eriksson i Shan
hsien, H-onan, Astrid Lövgren i I-Ioyang, 
Shensi, Hanna Lundberg på Kikungshan, 
Honan, samt Arvid Hjärtberg i bhih, 
Shansi. Arvid Hjärtberg skulle dock bi
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träda sekreteraren i Yuncheng intill tiden 
för missionärsp-aret Ringbergs återkomst 
till fältet. 

I februari fingo vi till fältet välkomna 
Estrid Sjöström, som inträdde i arbetet i 
Yuncheng; i november Gerda Carllm, som 
återinträdde i arbetet i Juich'eng, samt 
missionärsparet Ringberg, som återuppto
go förra periodens arbete vid sekretar.iatet 
i Yuncheng. Ett nytt tillskott i arbetskå
ren ha vi fMt däri, att Selfrid Eriksson i 

våra i november återkomna syskons säll
skap kommit till Kina. Selfrid Eriksson 
reste direkt till Kilia Inlandsmissionens 
språkskola i Hwaining An. 

Bland omplaceringar märkas Thyra 
Lindgrens förflyttning från Shanhsien, 
Honan, till Yuncheng samt Åke Haglunds 
från Yungtsi, Sha., till Pucheng, Shensi. 
Att 1\ret ej svunnit utan sitt romantiska in
slag märkes däruv att ej mindre än två 
brÖllop firats: Ingrid och Erik Malms "id 
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lwnferensen och Margaret och Wilhelm 
Berglings på Kikungshan i september. 

Såsom mission ba vi under året fått 
göra en mycket smärtsam· förlust. En av 
de till fältet sist ankomna, ' Margit Eriks
son, en lovande missionär, har sl,ö-rdens 
Herre behagat befordra till högre tjänst. 
Hembudet kom på Kina Inlandsmissionens 
sjukhus i Kaifeng efter en jämförelsevis 
kort sjukdom. Medan vi sörja med de sör
jande, kunna vi dock bara tacka för lå
net, även om tiden 'vi hade henne ibland 
oss var kort. Vemvill fylla luckan? 

Thyra Lindgren, som lidit av sömnlös
het och huvudvär1(, har en ,tid vistats på 
sjukhus. Elsa Engbäck fick i november en 
svar malariaattack, som gjorde . det nöd
vändigt, att Gerda Gustavsson reste till 
Loyang för att sköta henne. 

Yi äro <tacksamma till Herren atl hälso
tillst ndet, .med dessa undantag, på det 
hela taget varit gott. 

Skola för missionärernas barn öppna
des pi\. Kikungshan i sept . En del av den 
Svenska Skolans lokaler därstädes .använ
des för ändamålet. Hanna Lundberg är 
skolans lä'rarinna. Lärarinnan och de tre 
barnen inackorderades i den Ameri-kans'ka 
skolan. Av flera skäl beslöt emellerlid 
missionskommitten på fältet vid mötet i 
december att från och med vårterminens 
början flytta skolan till Yuncheng. 

Från vcb med den 24 okt. t. o. m. den 
6 november hade vi förmånen att på vårt 
fält få besök av allas vår gode vän, pastor 
Fritz Petterson från Stockholm. Det var 
kärt få detta besök. Sent sk:ola vara kine
siska syskon glömma pastor Pellersons 
glada, soliga anlete. De följde ock med 
spänd u.ppmärksamhet det budskap som 
frambars. Han var ou ttröttlig i att tala 
Guds Ord, var han hade tillfälle därtill. 
På en pla ts, där han redan tala t två 
gånger på söndagen, kunde man ej undgå 
att märka hans missräkning, då han fick 
ldar! för sig, att han skulle få tala blott 
en gång Im den dagen. Resorna tycktes 
ej trötta hOllom så synnerligen mycket, 
fast han ju ej är ung längre_ Vi tacka 
hjärtligt för besöket. Det ~kaJl bära frukt 
för evigheten. 

Den infödda Det thaI' blivit så gott 
församlingen. som en -oskriven lag, 

att man, särskilt på 
huvudstationerna, skall samla alla ledare 
under en tid aven eller två veckor 
till bibelstudium. Detta sker oftast 
januari, före det kinesiska nyåret, vilket 
torde vara den ,lämpligaste tiden. Aven un
der 1934 höllos dylika kurser på de flesta 
av stationerna, inom somliga ,distrikt, även 
på tits~ationerna. Dessa kurser äro ledda 
av missionärerna och avsedda att hjälpa 
våra in'födda medarbetare, så att. de i sin 
tur kunna undervisa aridra (2 Tim. 2: 2)_ 
Bibel'kurser för män, som pågå en månad, 
ha även hållits i ett par distrikt. A ven 
denna ver1(samhetsgren hoppas vi kunna 
utveckla till allmän praxis pa stationerna. 
Dessa kurser äro avsedda att bereda till
fälle för de troende - vem som kan kom
ma · - att få mera ' bibelkunskap samt att 
lära sig läsa, då sådant behov föreligger. 

De årligen återkommande månadskur
serna för ibibelkvinnor höllos i januari; 
en i Tali, en i Loyang oeh en i Yunehe'ng, 
alltså en för bibelkvinnorna i varje pro
vins. De regelbundna höst- och vårkon
ferenserna (stormöten), som hållas ej 
blott påhuvudstationernoa, utan även för 
de större grupperna ute i distrikten, äro 
församlingarnas högtidsdagar och motses 
med stor entusiasm. De äro i allmänhet 
väl besökta. »Då de vandra igenom tåre
dalen, göra de den rik på källo!'». Ja, det 
ej blott gräves nya käHor vid dessa klOn
ferenser utan gamla igenfyllda källor ren
sas också upp. 

Synodalkonferensen, som hålles vart 
tredje år, hölls i maj månad i Ohiehlbsicn 
under en veckas tid och var rikt välsignad. 
Pastor Yang .från Kina Inlandsmissionen , 
Kiiwo, som var huvudtalare vid kon
ferensen, frambar ett kraftigt, rannsakan
de IOch upphyggande budsl<ap. Från och 
med den 15 september har en pastor Liu 
och en herr T'ien fra n Bethelmissionen i 
Shanghai verkat på vårt fäll. De hade kal
lats att arbeta på vårt fält sex månader 
och skulle verka två månader i v>ardera av 
de tre provinserna. Ä ven om ej allt vad 
de sade och gjorde kan sägas vara just 



119 25 maj 1935 SINIMS LAND 

Kinas· regering, då den var samlad i Loyang. 
1. Wei H'uai; 2. Yeh Ch'u-Is'ang; 3. Feng Yii-hsiang; 4. Wang Ching-wei; 5. Lin Sen; 6. Li 
Lieh-chiin; 7. Chiang Chieh-shih; 8. Li Chi-sen; 

Pi-chiin; 12. 

vad vi önskat, så har dock deras verksam
het fått vara till gagn både för ledarna 
och för församlingarna. 

Ett nytt arbete har tillkommit under det 
senaste året, nämligen att de troende sam
las till sommarkonferenser. Man samlas 
på någ,on sval plats, eller på någon mis
sionsstation, under två eller tre dagar, ja, 
upp till två veckor, i och för uppbyggelse 
och bibelstudium. Så samlades under två 
veckors tid ett 80-tal troende i Tali på de 
lokala ledarnas eget initiativ. I Hancheng 
hölls en kortare konferens, ävenså hölls i 
Sinan, Honan, på en sval plats i distriktet 
några dagars möten med mer än två
h undra deltagare. 

Evangelisations- :Ylissionen har även 
verksa!mheten. under 'det senaste aret 

kunnat h1l11a sina tolv 
stora predikotält i verksamhet. Tältet 
slås upp i den mest centrala .aven 
grupp byar. Där v·erka tre å fyra 
män och två bibelkvinnor. På kvällarna 

9. Ch'u Peilch; 10. Chang Chi-lang; 11. Ch'en 
Shao Li-tsu. 

h{jllas möten och på dagarna gå tältarbe
tarna omkring i ·de närgränsande byarna, 
predika, sälja böcker .amt inbjuda till mö
ten på kvällen. Ännu fortsätta vi med att 
stanna i samma by en till två månader, 
vilket synes giva det nästa resultatet. Med 
dessa tolv tält-enheter i verksamhet åtta 
eller nio månader om året utföres ett väl
signat och omfattande samt på samma 
gång grundligt evangelisationsarbete, som, 
utom den omedelbara frukten i omvända, 
även ger utsikter till framtida skördar. 
Några av församlingarna ha börjat med 
att anställa en lämplig evangelist, som 
utom sitt uppdrag att besöka och hjälpa 
de troende även skall se till,. att de som 
genom tältet blivit intresserade och vunna 
hjälpas framåt. Vidare ha vi av Bibelsäll
skap såväl som på annat sätt underhållna 
kolportörer, vilka hela året eller kortare 
perioder gå omkring i byar och på mark
nader, predika evangelium, sälja böcker 
och sprida traktater. 

Det omedelbara resultatet av .a11 verk
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samhet under aret har varit det bästa hit
ti.lls, om man får räkna efter antalet av 
dem som genom dopet upptagits till för
samlingsgemenskap. Alltså kunna vi till 
Herrens ära säga: »Det senaste åre t, det 
bästa året». rörsamlingarnas ekonomiska 
bidrag ha glädjande nog ökats något, men 
ej i proportion till de ekonomiskt bättre 
förhållanden, som inträtt, även om man 
tänker på, att de troende ännu delvis I,än
na följderna av den femåriga hungers
nöden. 

Skolorna. Från vår eyangclistsko\.a utexa
minerades i maj den första 

två-årsklasse n med elva eleyer, förstlingen! 
Alltså ett litet tillskott i antalet användbara 
arbetare i vingården. De flesta utföra nu 
predikoarbete, ett par undervisa i försam
lingens skolor. Den i Chiehhsien i maj sam
lade Synoden framstälIde önskemålet aH få 
evangelistskola'n utvidgad, så att utom den 
nuvarande (dåvarande) en fyraårskurs 
kunde inrymmas i skolplanen. Detta ön
skemål tillmötesgick missionärskonferen
sen, och vi ha nu vad vi kalla ett evan
gelistseminarium. Alltså både en två-års
kurs för lämpliga unga män, som anting· 
en ha otillräcklig un...{\erbyggnad eller sak· 
na medel för en längre skoltid, samt en 
fyraårig kurs för sådana, som önska och 
kunna tillgodogöra sig en grundligare ut
bildning för prediko- eller lärarekalle t. 
Under höstterminen ha vi haft tjugonio 
elever. Vi ha särskild anledning tacka Her
ren, som gett denna skola td så synner
ligen lämpliga lärare för de ungas fostran. 

För att vinna enhetli'ghet i undervis
ningen i församlingens skolor såväl som 
för befrämjande av samhörigheten på vårt 
av Gula floden så styckade fält och ej 
minst för att ge tillfälle till andlig förnyel
se inom lärarekåren hålles årligen en 
fortbildningskurs för lärare och lärarinnor 
under vinterlovet. Under sistlidna å r hölls 
en dylik kurs i Yuncheng under januari 
månad med 24 deltagare. Intet hinder har 
lagts i vägen fÖ,r skoJ.verksamheten fra n 
myndigheternas sida. Enda begränsningen 
under det senaste året kan man säga har 
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förorsakats av lokalutrymme och lärare
tiHgång. Skolorna ha varit fyllda med gos
sar och flick or, ungdomar med obegri1n
sade och o'beräkneliga möjligheter -för Guds 
rike i Kina om Herren fär hand om dem. 
Vilket tHlfälle och vilket ansvar att fostra 
och leda denna unga skara, och vilket bö
neämne! Att föräldrarna sätta Yärde på 
den kristna skolan vi,sas av att de bidragit 
med mellan 15 och 20 tusen kr. för sina 
barns underhåll. Ej få hedniska föräldrar 
komma med sina barn till våra skolor, vil
ket ju Yisar att verksamheten iiven bar 
deJ-as förtroend e. 

Flick- och J(uinnoskolornu. Utom ~mä
och folkslwlor för flickor, ha vi kvinnoslw
101' i olika former. 

1) Sådana dit kvinnor utan ayseende pa 
ålder eller kunskapsmått få komma pa 
längre eller kortare tid, med ett ord, da 
det passar för dem själva. De få lära ~ig 
läsa och få för övrigt regelbunden under· 
visning i Guds Ord. 

2) Sådana där vissa fordringar ha upp 
stäms såsom villkor för inträde, bland 
annat att de skola fortsätta med läsning i 
skolan i två å r och följa för ändamålet 
uppsatt kursplan. 

3) Slutligen ha vi e tt tredje slag: Bibel
kvinnoskolan . I denna äro inträdesford
ringarna högst, ty målet är att fostra fram 
dugande bibelkvinnor samt lärarinnor för 
flickskolorna. 

I Hancheng, Chiehhsien och Loyang h a 
vi skolor av formen nummer 1. 

I Yuncheng är det utom små- och folk
skola för f1iclwr ä ven skola för kvinnor 
enligt formen n:r 2. 

l Tali finnes u tom småskola för flickor 
ä ven skolor för b'innor enligt skolformen 
n:r 2 och 3. 

I Hoyang finnas små- och folkskola för 
flickor. 

I I-shih, Chiehhsien, Yungtsi, Lingpao 
och Mien -chih finnas endast småslwlor. 

Att denna skara flickor och kvinnor 
över hela fältet ha tillfäll e att få under
visning i Guds Ord, är ämne till stor tack · 
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sa mhet till både Gud ·och Lill dem, som 
genom sina gåvor göra denn a skol verk
samhet möjlig. Vem l<a n förutse eller rät
tare värd esä tta dess betydelse för alla 
dessa hem, församlingar och Guds rike. 

Söndagsskol- Denna verksamhet fort
verksamheten. far att utvecklas. Den 

för ändamfllet anställde 
sekreteraren \.ven Ch 'aopeh har und er 
år e t 'besökt så ' goM 'som hela vårt fält,. 

. sa tt i gå ng nya sönd agsskolor och hj älpt 
fram å t de som tidigar e startats. Det 
är nu i somliga distrik,t lika vanligt 
a H ha i klasser uppdelade söndagsskoc 
lor varje söndag, både på huvudstatio
nen och på utstationerna, som i en för
samlingsverksamheti hemlandet. Unga 
och <1amla, män och kvinnor, ta del i del
ta v~,lordnad e bibelstudium och lära silt 
tänkespråk söndagligen. De' för varje dag 
föreslagna texterna användas av många l 

så väl morgo nbönerna på s ta tionerna som 
vid andaktsstulliderna i hemmen. 

Att hålla sommarsl;oJ.or för barn h ar p~ 
vårt fält ännu ej slagit igenom sa allmänt, 
men under förliden sommar höllos pil tre 
av "åra stationer sådana sl,olor med rätt 
god anslutning. Aven gjordes försök på 
nagra Ilt s tationer med varierande re sultat. 

Till sInt ville vi uttrycka vårt hjärtliga 
tack till alla i hemlandet, som i uth ållig, 
helig offertjänst, omsorg och förb ön s tött 
vtlra händer i verket här ute. 

Rik och full har Herrens nåd över oss 
varit under det gangna ål·et. Han h ar fyllt 
alla vara beho v. Med. lärjungarna kunna vi 
säga »intet» har fattats oss. Vi kunna bara 

ödmjuk tillbedjan tacka och prisa ho
nom alla goda gåvors givare, och rör Wo
dets skull kunna vi, trots alla våra brister, 
träda fram och instämma i kören: »Ho
nom, som sitter på tronen, och Lammet 
tillhör lovet och äran och priset och väl 
det i evighC1e~s evigheter». (Uppb. 5: 13). 

Yungtsi Shansi den 20 februari 1935. 

Nils Styrelius. 

Verksamheten i hemlandet. 

Kommitten_ l vår förra ~Irsberältelse 
meddelades, a tt fröken finna 

Gauffin rfå tt hembud. Hennes plats stod 
alltså tom vid tid en för förra årsmötet, 
men den ha r nu fyllts, i det att förre 
suppl~anten i l(,o mmitten för Svenska lvI is
sionen i Kina, fru Ester Fredberg, invalts 
så·som ordinarie ledamot av Kommitten i 
fröken GauHins ställe. TiH suppleant i 
s tället för fru Fredberg har fröken Lisa 
Blom invalts . 

Kommittens .funJdionärer äro: Doktor 
Kar! Fries, ordförande; missionsforestån
dare Erik Folke, vice ordförande och di
rektör H. Hall encreutz , kassaförvalt ar e. 
Missionär Martin Linden är Kommitlens 
sekreterare. 

Kommittens arbetsutskott' består inneva 
rande år av följ ande p ersoner: Doktor 
Karl Fries, missionsfö reståndare Erik 
Folke, rektor Joh. Rinman, . direktör H. 
Hall'encreu'tz och missionär August Berg, 
ordinarie ledamöter, samt musikdirekt ör 
Harald Gillgren oah fröke n Lisa Blom, 
suppleanter. . 

För.teckning pä sa mtliga ledamöter l 

Kommitten å ter.finnes på sid. 127 i detta 
nummer av Miss'ioIlstidningcn Sinims 
Land. 

Nyantagna »Skulle vi pa grund 
missionsarbetare_ av nU rådande ekono

miska 'förhå].]anden 
upphöra med att a ntaga och utsända nya 
missionärer? » ä r en fr åga som framställ 
des i en artikel, översatt fr ån Chinas Mil
lions och införd i vtlr t idning för den 10 
sept. 1934. Svaret var i lwrt.het , att blev 
man övertyga d om a tt ·kallelsen var fn'i n 
Glid, bor·de · man, enligt Kina Inlandsmis
sionens principcr , oberoende av del eko
nomiska läget utsända nya missionärer i 
förtrö stan på, att Gud skulle hava omsorg 
för fyllandet av de ekonomiska behoven. 

S. M. K:s ställning till sa mma fråga h ar 
ooks:\ framgått genom ett uttalande i vår 
tidning för den 10 oJ<t., ett uttalande, som 
djorts av missionsföreständare Erik Folke: 
~Att bli stäl1d iJ1lför uppgiften att utsända 
nya missionärer är å ena sidan ett ämne 

i 
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tiH stor tacksägelse. Bönen om hjälp från 
fältet, den lovande skörden därute, allt 
gör det så undel1bart at,t få möta behovet 
av nya medanbetare. Vi ha ju också bett 
Herren om skördemän, och då ;de komma, 
äro de alltså bönesvar, en gåva från Her
ren. A andra sidan är det förenat med ett 
ansvar så aUvarligt att antaga ännu flera 
missionärer, särskilt i närvarande tids
läge. Det -blev sålunda ett verkligt tros· 
prov att säga ja till oob bevilja dessa an
sökningar, men ' Herrens 'ledning syntes 
oss så klar, aU vi kunde göra det med 
tacksam glädje och frimodighet.» 

Hösten 1934 utsändes till Kina en nyar
betare, Selfrid Erbksson, som antogs vtd 
kommittesammanträdet i samband med 
förra ål'Shögtiden. Dessutom ha va ansök
ningar om a,tt få utgå till Kina såsom 
S. M. K:s missionärer från fröknarna Ella 
Dahle och Dagny Nordgren samt Arne 
Bendtz och -Gösta Goes under året blivit 
beviljade. Av dessa komma v. G. rfröknar
na Dahle och Nordgren samt helT Gösta 
Goes att i höst utresa till Kina. 

I samband med nämnandet av dessa 
namn går också tanken till andra unga, 
som stå frågande inför missionskallelsen 
000 undra, om Herren menar att använda 
dem såsom sändebud på vårt fält i Kina. 
Må de redan antagna såväl som dessa, 
vilka ,ännu stå undrande, få vara inne
slutna i våra vänners kärleksfulla håg
komst. 

Hemkomna Under 1934 hava vi haft 
missionärer. glädjen få hälsa följande 

missionärer välkomna till 
hemlandet i och för semester. Den 16 maj 
anlände fröknarna Frida Prytz, Judith 
Huitquist, Ida Söderberg och Dagny-Edla 
Bergling till Malmö, och missionärsparet 
Carl och Ethel Blom,' som tillbringade 
sommaren i England, anlände till Sverige 
den 31 aug. 

Då detta skrives, ha vi dessutom fått , 
meddelande om att missionärsparen Car/
Johan oohElsie -Bergqwst samt Nathanael 
och Elsa Engbäck äro ,att hemvänta under 
sommaren. Båda dessa missionärspar 
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komma på grund av klenhet något tidigare 
än vad som förut berälmats. 

Föreståndaren på fä],tet skrev nyligen, 
att tillrfällena till helig tjäns t på vårt fält 
just nu äro så rih och däl1för en ständig 
sporre till verksamhet, så att överan
strängning lätt kan ,bli följden. - Våra 
hemmavarande missionärer behöva i san
ning vila ooh vederkvickelse. Må vi bedja 
Gud välsigna deras vilotid samt även i bön 
ihågkomma dem som göra sig färdiga att 
resa ener kanske redan ha börjat sin färd. , 

Utresta Förutom fröl,en Estrid Sjö
missionärer. ström, som u.trestetill Kina 

på nyåret 1934 och alltså 
innan förra årets årsberättelse skrevs, ut
reste under året följaride missionärer till 
Kina: Missionärsparet MaHe 000 Ida Ring
berg, fru Gerda Car/Cn samt John Se/frid 
Eriksson. Ay dessa utreste missionär 
Eriksson för första gången till Kina, var
för han under vintern idkat språkstudier 
på Kina Inlandsmissionens språkskola i 
Hwaining (Anking). - Ater och åter er
inras vi om de stora 'behoven av arbetare 
på vårt fält. Däpför är det en glädje att 
få sända ut förstärkning. Men må vi ej 
glömma att giva de utresta allt det stöd, 
som vi äro i stånd att giva. Må vi framför 
allt bedja Gud giva dem all den nå.d, vis
dom och kraft, som de behöva, samt me
del, v.i.lka behövas för dem och deras ar
bete, så att de ej behöva nedtyngas av 
ekonomiska bekymmer. 

Hemförlo,vad En av de våra därute har 
missionär. under 1934 blivit löst från 

allt,som kan trycka Her
rens vänner och tjänare härnere, och har 
få.tt bryta upp för att vara hos Herren. 
Det kändes smärtsamt för oss att mot
taga meddelandet om fröken Margit Eriks
sons hemförlovning, men vi ' måste stilla 
oss vi,d, att Gud är Gud, att hans tankar 
och vägar äro högre än våra. Margit 
Erikssons sjukdom ' och död blev också en
llgtrflera -,s.amstämmiga vittnesbörd till 
Guds förhärligande, såsom oak 'hennes liv 
tidigare hade varit det. Vi taoka Gud för 
henne ooh för vad han givit genom henne. 
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Välsignat lever hennes minne ibland oss. 
Må Herren alltfort giva hennes närmaste 
den tröst ooh hugsvalelse, de behöva i sak
naden efter den kära hemgångna. 

Möten. Under året har S. M. K. i likhet 
med föregående år med tacksam' 

het begagnat tillfällena aH komma i berö
ring med Missionens vänner genom mö· 
ten, som anordna ts. Själva hava vi däri-

Foto Karin Goes. 
Bild från Mauritzberg. Solljus och mörka 

skuggor över vägen. 

genom fått rik uppmuntran och värde
fullt stöd, ooh vi våga ·tro; att våra möten 
genom Guds nåd ·fåttbliva till hjälp och 
välsignelse för delta.garna. 

I Stockholm ha sedan förra årsmötet 
förutom de regelbundet och med kortare 
mellanrum återkommande bönemötena 
även några större möten anordnats. Vi 
minnas dem alla med glädje ,och tacksam
het och nämna dem här i vår årS/berättel
se: Höstrnötet den 28 och 29 september, 
försäljningen den 23 nov., missionshögti-
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den den 6 januari, månadsmÖ'tet den 8 
febr. samt mötet på S. M. K:s tacksägelse', 
böne- och oliferdag d€n 14 mars. 

På många andra platser ha ookså mö
ten anordnats, vilka berett oss mycken 
uppmuntran. Många namn på sådana or
ter skulle kunna nämnas, men för att und
vika en lång rad av namn nämna vi här 
endast missionärsavskiljningen i Nederlu
leå kyrka, då Selfrid Eril(sson avsldldes, 
samt missionS/högtiden i Eksjö den 10 
mars innevarand€ år, då Kinakretsen där
städes hade sitt 45:e årsmöte. - Bibel
och Ungdomsveckor hava anordnats i 
Mauritzberg 000 Skellefteå samt »Ung
domsdagar» på Säter vid Jonsered, och 
»Kinalänkarna» ha glatt oss med under
rättelser om, att de på flera o!ilea platser 
samlas till regelbundna möten. 

Reseverk- har fortgått i den utsträck
samheten ning det varit oss möjligt alt 

ägna oss åt detta arbete, och 
vi ville med tanke därpå uttala vårt var
ma tack till dem som anordnat möten 
eller mottagit vår,a representanter och be
visat dem gästfrihet. Må Herren enligt sin 
nåds rikedom löna alla för aUtl 

Missionshem- På missionshemm€t i Duv
met, Duvbo. bo tjäna alltfort missio
n.ärsparet August och Augusta Berg såsom 
föreständar€. Förut.om missionärer och mis
sionärsbarn ha ocksåan-dra i mån av ut
rymme beretts tillfälle a,tt bo där. Och hem
met har ej endast varit~ ~n kär tillflyktsort. 
Det har också hlivit bevarat i i\{1är håg
komst av många missionsvänner, och 
detta har bl. a . bevisats genom gåvor, som 
kärleksfu.llt givi~s till hemmä Vi bedja 
aH här få ge uttryck för vår tacksamb€t 
för 'stöd: som sålunda lwmmit hemIDet till 
del. 

Expeditionen. Arbetet på S. M. K:5 ex
pedition har bedrivits på 

sarmnå' sått' 000 ·av samma personal som 
under föregå€n.de år. Om något varit sär
skilt utmärkande för detta arbete under 
det gångna arbetsår.et-är·ej så lätt att säga. 
Ibland ha vi .. kanske känt det som om 
trångmålen varit större än förr_ De ekono
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miska behoven hava ofta svnts vara så 
skrämmande stora. Men riJ{" uppmuntran 
har ook kommit oss till del. Genom brev, 
besök ooh gåvor ha mycken uppmuntran 
och glädje beretts oss, och vi ha så stor 
anledning tacka Gud för am, som mött 
oss i detta arbete. Och även till våra vän
ner vilja vi framföra vårt varma tack. 

Missionens Missionstidningen Sinims 
publikationer. Land och missionskalen

dern Hans Stjärna i Ös

tern hava utgivits enligt samma plan som 
tidigare. På samma gång som vi innerligt 
önska, a tt dessa puhlikationers upplagor 
kunde ökas, äro vi så tacksamma till alla, 
som varit ·oss behjälpliga med deras sprid
ning, och vi bedja att få till dem alla ut
tala ' värt varma tack. Även till dem, som 
kärleksfullt uppmuntrat oss med medde
landen om att tidningen eller kalendern 
varit till glädje och välsigneJ,se, bedja vi 
att få u.ttalavårt varma tack. Och må 
våra publiJ<ationer alltfort få vara inne
slu.tna i kärleksfull hågkomst. Vi behöva 
med tanke på dem förebedjande vänner 
och vänner, som äro villiga att tr·äda in 
i den ofta självuppoffnmde uppgiften att 
arbeta för deras spridning. 

Ekonomien. Ifrc\ga om S. M. K:s ekono
miska fönhållanden vore 

kanhända nog att hänvisa till revisionsbe
rättelsen och till vad som här ovan an
tyddes under rubriken »Expeditionen». 
i\.ven här vilja vi emellertid avlägga vårt 
vittnesbörd om att Herren hulpit. Beho
ven ha för ·oss tett sig som skrämmande 
stora, men ,de ha ej varit för stora för 
Gud. Han har låtit oss bida och v,änta 
på hjälpen, och väntetiden har ibland synts 
oss lång, men oss har intet fattats. Dag 
för dag hava vi fått vårt dagliga bröd, 
och vi ta'cl{a först och främst Gud men 
även våra undel'stödjande vänner därför. 

S. M. K:s I omlbud~listan har som van
ombucl. ligt åtskilliga förändringar 
gjorts. Följande ombud hava avgått med 
döden: Herr' O. Halvarsson, Strömsdals 
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bruk; disponent IC J. Hof/und, Råsunda. 
kyrkoherde A. Hylander. Linköping; hand
landen Efr. Isacsson, Mariestad; bruks
patron E. Kjellberg, Valåsen; rådman C. 
Odhner, Mariestad; folkskollärare N. A. 
Ohlsson, GrötJingbo samt folkskollärare 
C. F. Pellersson, Skattung.byn. Herren 
vare tack för vad han givit oss genom 
dessa sina tjänare. Välsignat vare deras 
minne. 

Följande ' personer haya sedan förra 
;, rsmiilct ka,llals alt hliva ombud [Öl' Sven
ska lVIissioncn i Kina: Köpman ,lnd. Da
nielsson, Karlstad; folkskollärare, Rudolf 
Hull, Kristdala; kyrkovärdcn f1nton Jo
hansson, Skärblacka; 'frisör Carl Olsson, 
Mariestad; sekreterare B. Stendahl, Malmö; 
apotekare Eber Ohm, Alingsås; fröken 
Elisabeth Andersson, VeUanda; folkskol
lärarinnan, fröken ilJaja Dahlberg, Krisl
dala; fröken Ida Hedberg, Skelleftehanm; 
fröken Giga Hofuerberg, Ursviken; fru 
Soph>ie Johansson, Skäl'blacka och fröken 
Elin Lindqvist, Huskvarna. - Vi äro gla
da r,i hä,lsa dessa nya ombud Yälkomna_ 
och tillönska dem rik välsignelse fdn Gud . 
samt nåd till alt bliva till välsignelse. 

»Jag skall välsigna dig, så llerren sägcr, 

Och styrka, stödja {Öl' val' dag som går. 

All makt i himmel och på jord fag ägcr, 

Så vila tryggt därvid det nya ål'. 


Jag skall välsigna dig - milt hjärta glädes 

Då av min fullhet jag får giva ul. 
O, hjärta, säg varför du ofta rädes? 

Min nådesrikedom ej tagit slut. 


Jag skall vti/signa dig - Ja, se tillbaka 

Uppå den väg, du ren tillryggalagt, 

Och säg om dl! ej tacksamt kan bejaka, 

Han har fullbordt;tt det,Han haver sagt. 


I 

Jag skall välsigna dig - l glädje, smärta 

Jag är d(g när om än det s!)Jls ej så. 

Se framåt aå med hopp. Invid milt hjärta, 

Där är deL lugnt. Dit {nOa stormar nå.» 




--
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Statistiska uppgifter rörande Svenska Missionen .Kina (fältet) rör år 1934. 

InI. r;lever j 
o 
~ 

o 
~en ::;kolor Elever i,,~~ 

" 
~ .,;Mis .....00 " ~med· E".nge<> o oför vuxna~~ vardags-S';:",,00 'Osio 'Oo"" :0 ~I alba list- och'~a:> ".!!.g ~o skol."" 00 o 

,,~ "X>näroT ~~"-,, .~~tare ".- Bibelsk. ~ """ " "".a,, ~ ~ c.:>""';os ~ ''''0Stationer """ <l,!!l ...,,8~~ " ... " ~ ~ ~ ..- " ~ Q ~ ~ ~~ ~~ " I=: ,......- ....-" ~ "~'" ".a'" "o~ ;;.... " So ,,~ " " ""~\~ ~I~ g .:!~ .e"'.'o'" ,.," -<l1 ~ ~~ '1 ~:00."c .. ~ ~ ;I1~" " A~I" S .. " :>" 8 1;wo·~~ " Cil f:1~881~ ä ~ -'" 

Yuncheng .... . ... , ...... 
 l 50  l 283 6 3 350 5 35 74 8818 8 3801 1 -I 4
1 - --Isbih ............. . ..... ..... 
 - -2 6 fl l 1 421 20 1 125 463 - 2 48 

_.- - - 1 11' - -Ch iehhsien ............ .. 
 178 3.'3 111 1 -20 3 2 3 2 171 
- -- -Yungtsi . .................. 
 199 - -1 4 1.'39 14 21 1 6 4 4 38 27 

;; -- 120 - - l -Juicbeug .............. . ... 
- 7 '2 1 140 24 3 182 -
41 -- 1Tali-Tungkwan ......... 
 2il 2 \! 82 - 2Il 6 357 105 35 282 

- -l -Pncheng ............ ...... 
 41 443 115 95 42 2 22 8 18 3 3 45- 35 
-Hoynng .................. 
 - - - - -2 1 41 461 58 21 606 6 6274 8 833 

- -- - - -Hancheng ............... 
 1 24 2082 7 G09 1 3 8'2- 4 5171471 
- -Loyang ............... ... 
 2 2 1 51.235191  2UO 5 97 6207 4038 6 3 -

1 - -'  -Sim,u ........ . ... , ...... 
- 1 l 219 21  2 4126 571 150 -8 4 
_ .- - --1 218Mienchib ................. 
 4 - 7140 785 I,U84123311~ I 5 

4 -lf)U - - -Shanbsien ...... ......... 
 6 408 9fi  19111 1 6 2 17 

Summa 11312313181701 HI 4715,952183518,92918013,0981131 3471 11 281 -14419001000 

-

Anm. : Ovanstående statistik upptager endast det antal missionärer, som under arbetsåret 
varit i verksamhet på stationerna. Ytterligare två hava varit i Kina, en på språkskola och en på 
Amerikanska Skolan Kiknngshan. Hela auta.\et missionärer är 61, av vilka dock trettou ej äro i 
akti v tjäust och fyra äro anställda i hemarbetet. Bidrag från infödda koistna upptages ej i ar i 
statistikeu, enär dessa bidrag gå till qen inhemska församlingsorgauisationen, ej till missionsorgani
sationen. Missioneu har också barnhem med lH6 barn. 

R E V I S lON S B E R Ä T T E L S E. 

Undertecknade, utsedda vid Svenska 
Missionens i Kina senaste årsmöte att som 
revisorer granska missionens räkenskaper 
000 förvaltning för år 1934, få härmed ef
ter slutförd revision avgiva sin redogörelse. 

Behållning den 1 jan_ 1934. 

I hemlandet: 

Fonder. 


värdepapper och bankmedel: 
Å Missionshemsfouden... 12,'373: 68 
» A. Koskulls foud .... .. 2,000:
> S. Snndins fond .. .... .. 3,000:
> Rob. BarnhemsfoDfl ... 11,600:
» G. och A. Svenssons 

fond.. ...... ............. 2,000:
» E. Åkerinuds fond... 2,466: 47 
• S. M. K:s Pensiousf...106,OI)3: 80 138,39:3: 95 

Transport 1il8,:J9:1: 96 

Missionens ekonomiska ställning vid 
årets början och slut samt inkomster och 
utgifter framgå av nedanstående upp
ställda översiktliga tablå, vilken överens
stämmer med räkenskaperna. 

Transport 138,393: 95 
Allmänna missionsmedel : 

På bank innestående.... ö87: 77 

Kontant i kassan......... 3,012: 1~ 3,599: 90 

Fastigh. och inventarier: 

Fastigheter på Duvbo... 
Inventarier på J:rovbo... 

D:o på Exp. .... .... .. ...... 

48,000:
1,561: 61 

1,4:35:  50,986: 61 

I Kina: 
Fa.stigheter ............... 86,803: 20 
Ande!n r i Andelsfören. 

Sv. Skolan i Kiua... 31.800:
J 

Kronor 118,603: 20192,980: 36 

I 
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Inkomster under 1934. 

Gdvomedel : 

Allm . missionsmedel. .. 151,88l: 15 

Särskilda ändamål.. . .. . 27,028 : 1'( 

S. M. Ks Pensionsfond 1,522 : - 180,431 : 32 

Inkom8t av ftidning och bokförlag: 

Pren.·medel för tidnin' 
gen .. .. . .. .. ... . ..... ...... 4,918: 01 

Säld" böc ker och ko.!en
drar ..... . .. .. . . . .. ...... 1,964: 25 6,872: 26 

Ränlemedel: 

Utdelning och räntor 
på obligationer, aktier 
och in teckningar . . . 5,751:0; 

Bankräntor ........ . ..... . 527: 82 6,278: 89 


Kronor 386,662: 83 

Utgifter under 1934. 

Missionsarbetet i Kina, 
missionärers och mis
sionärskand. underh. 
samt resor till och 
från Kina...... . ........ 115,771: 79 

Utsänt" för Svenska sko' 
lan i Kina. .... ......... 530: 00 

Särskilda mlSSlonsme
deluts. till Kina .. . 27,643: 89 

Underhåll för hemarbe
tare, missionsresor i 
hemlandet, omkostn. 
för exp., annonsering 
m. m . .. .... .. ..... . .... 33,861: 10 177,806: 78 


Omkostn. 	för Missions
hemmet.. ...... ... .... . .. 3,974: 87 

KOBtn . för tidn. och bokjörlag: 

Tryckning och expo av 
tidningen .. . .. . .. . ... ..: 6,031: 12 

Tryckning för bokförl. 1,405: 14 7,436: 26 

S. M. K:s PensionBfond: 

Utbet. en!. Komm. beslut 700:
Avskrivning på aktier. 390: - 1,090: 

Avskri vning på inventar.;;.ie;;.;r;,.,;...;,.. . ;.;...;.;. . ..;,.. . ..;,..__2;;.9.;.;.8;.;:....;6...;,.6 

Kronor 190,606: 66 

Behållning den 31 dec. 1934. 
Fonder. 

I värdepapper och bankmedel: 
Å Missionshemsfonden . 12,373: 68 
» A. Koskulls fond.. . .. 2,000: 
> S. Sundins fond .... . . 3,000: 
> S.M.K:sPensionsfond 107,296: 68 
> Rob. Barnhemsfond.. 11,600: 
> G.O. A. Svenssons fond 2,000:
> E. Åkerlunds fond ... 2,491: 16 140,660: 52 

Allmän'na missionsmedel: 
På bank innestående.... 4,042: 70 
Kontant i kassan ........ . 565: 19 4,607 : 89 

Fastigh. O. inventarier: 
Fastigheter på Duvbo .. . 48,000:
Inventarier på Duvbo... 1,396: 36 

D:o på Exp. ..... .... ...... 1,291: 50 50,687: 86 

I Kina: 

Fastigheter .... . ....... .. . 86,803: 20 
Andelar i Andelsf. Sv . 

Skolan i Kina U. p. a. 31,800:

Kronor 118,603: 20 386,562: 83 

Inga 

Till hågkomst och manande efterföljd 
bör omnämnas, att i årets gåvobelopp tes
tamentsmedel ingå med kronor 29,648: 31 
efter följan.de avlidna missionsvänner: 

Testamentsgava gnn I. D., Nora 50: 
Del av F. E. Möllers, StäHberg, 

testamente . . .. .... . .... . ...... 3,125: 05 
Fru Kristina Augusta Pettersson, 

Kumla ........... . . ... . ...... . 2,564:
Anna Oha rio tta Svensson, Jo· 

hanna Svensson samt Emma 
Kristina Törnström, gm A. K., 
Grebo .... ... ......... . .. . . . . . 1;392: 94 

Fröl{;en Anna Louise Schön, 
Stockh<>lm ................... 14,610:

Herr Petru.s J'ohans~n, BjörköbYI 500:1
Fröken. Caro.lina Lindström, 

Alingsås ...... ....... . ...... . . 400: 94 
Lärarinnan Hanna Pettersson, . 

gm P. S., Linköping ........ 1,000.:-
HandI. A. E. Larsson, Holma

gården, Bolum ............ . . 95: 

http:f�ljan.de
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Fru Kri'st,ina Ohal1lolta Berggren-
Hulten .... .. ................. 1.000:

Del av F . E . Möllers, Ställberg, 
testamente .... .. ....... .... . . 2,880: 38 

Lär:trinnan Hanna Cedervall, 
Sandhem . . .... . .... . ........ 105: - 

Lärarinnan Lydia Fall, Häger
stad . . . . ..................... 1,925:

Kronor 29,648: 31 

Missionens åtkomsbhandlingar, inteck
ningar, obligationer. aktier, försäkrings
brev m. m., som förvaras på fullt betryg
gande sätt i banldack, äro utan anmärk
ning granskade. Gjorda insättningar och 
u ttag 'å resp. bankböcker samt depDnera
de medel överensstämma med räkenska
perna. Bokförda värdet av missionsfas
tigheterna i Kina och andelarna i Svenska 
skolan stå, såsom synes av räkenskaps
tablån, innanför marginalen. 

Räkenskaperna äro förda med största 
omsorg och reda och dess inkomst- och 
u tgiftsposter verifierade. Vid revisionen 
hava protokoll och handlingar varit tiH: 
gängliga och föremål för granskning, som 
givit vid handen, att noggrannhet och re
da även här råda. Tilläggas bör, att mis
sionshemmet å Duvho genomgått en om
fattande och väl planlagd reparation, som 
delvis utförts av för ' ändamålet skänkta 
medel. För övrigt ha varken vi revisorer 
eller den särskilt utsedde siHergranskaren, 
som avgivit sitt utlåtande skriftligt, funnit 
något ,som helst att anmärka eller erinra 
om. 

Såsom en given följd av ovan relaterade 
revisionsresultat återstår endast tillstyr
'lca, att KommJtten och des-s :Ilunktionä
rer med varmt erkännande och stor tack
samhet bevi,ljas full ansvarsfrihet för den 
tid revi-sionen Dmfattar. 

. Slutligen. tord~ .några, . som vi tro, bä
rande och värmande ord få tillfogas. Vi 
konstatera nämligen med stor glädje, att 

.även av år,ets kassaomslutning framgår 
frånsett av allt annat - att Guds rilw -och 
påtagiiga valsignelse" vilat över misSions
arbetet. Betänker man därti.Jl, att de me
del, som Sveriges"1iiissionsfolk affrar ock
så inom denna mission, givas för .att ge

nom evangelii budbärare bryta livets bröd 
åt andligt hungrande i »Mittcns rike)), 
skimrar ljus från ovan över gåvopos
tema, bakom vilka äls-kande, bedjande, 
offrande hjärtan dölja sig. De bära ju så
ledes, dessa offer, på ·sitt sätt vittnesbör,d 
om, att det stora glädjeämnet i himmelen 
- syndares frälsning även på Kinas jord 
- s,tä'ndigt ökes. Därjämte har även de 
cxffrandes behå,llning å missionskontot 
Guds stora räkenskapsbuk stigit och sti
ger, särskilt om man räknar in ränteav
kastningen - den oändligt stora evighets
utdelningen. Hur bör icke då ,givandets 
glä,dje överflöda i tacksägelse och fortsatt 
offrande i tanke på den stora nåden, alt 
också på detta sätt aktas värdig att in
sätta levande stenar i Guds tempelbyggnad 
bland Kinas Talk 

Stockiholm i maj 1935. 

Tycho G. Edw. Dahlin. E. Alfred Jansson. 

P. E. Werner. 

Förteckning på kommitterade, 
missionärer och ombud. 

KommiHen för Sv . .Mi!i~io,nen i Kina. 

u) ordinarie leda.möter: 

Karl Fries, fil. d:r, ordförande, Storängen (r. 
1897, o. 1908, r. 1921, o. 1925).* 

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

H. 	 HalIencreutz, direktör, kassaförvaltare, 
Djursholm (1921). 

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

Duvbo. Sundbyberg (1929). 
Ester Fredberg, fru, Alingsås (s. 1928, o. 

1935). 
Sven Johnson, grosshandlare, örebro (1921). 
J. 	·vou -Malmborg; tandläkar~,' Stockholm (r . 

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

8. 1926, o. 1921). . , .. 
Gust. Törnqvist, disponent,' Norrköping (1924) 

• Artaleu angiva å.ret för inval i kommitt~n. 
Tecknen o. = ordinarie; r. = rådgivande; 8. 

= suppleant. 
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b) suppleall ter: 	 b) I aktiv tjällst. 

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

Lisa Blom, fröken, Stockholm (1935). 
H. 	 Gillgren, musikdirektör, i::ltockholm (r. 

1922, s. 192G). 
Joh. Lindberg. komminister, Stockholm (1920). 
O. von Malmborg, marinintendent, Stockholm 

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

lJJ issionssekretera,·e:· 

Martin Linden . 

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

Elin Holmgren, fru (1902). 

Bell Fries, fru (1908). 

Inez Bölling, fru (1910). 

Louisa Tottie, överstinna (1921). 

Karin Wennerström, fru· (1922). 

Judit Högman, fru ' (1928). 

E;mmn. Kruse. fröken (1928). 

Augusta Berg, Iru (1933). 

Lisa Blom, fröken (1933). 


S. M. K:s Californiakommitte. 
O. Pearson, mr., kassör. 

Ole Alen, mr., sekr. 

J obu Loven, mr. 

K. G. Lindkvist, mr. 

Carl Fahlen, mr. 

E. H. Lindquist, rev. 


S. M. K:s Minnesotakommitte. 
Södergren, C. J ., pastor, teol. d or, ordf. 

Johansson, Albert M., pastor, sekr. 

Miller, Samuel M., j.iastor. 

Dahlbielm, Erik, redaktör. 

Williams, Josef G., mr. 


S. M. K:s missionärer· 
samt äret för deras första ankomst till Kina. 

a) Ej i aktiv tjänst. 

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

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

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

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

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

Anna ErikSson ........................ 1892 

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

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

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

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

HiIdur Anderson (f. Engström) ...... 1908 

Judit Högman (L Gustafsson) · ..... .. . 1905 

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


·· Fri.da Prytz 18ao 

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

"Ethel Blom (f. Usher) ......... . .. . H)UI 

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

Marie Linder U. :Bordtiou) ............ . 1903 

!Ylar j a PetleL·ti"OU . . ............. . ... . Ui9G 

Gerda Carlen (L Wutterstrnnd) ..... . 1!.J0 -! 

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

Malte Ringberg ............ . HJ08 

Ida Hingberg (L Andersson) ... . ..... . 1903 

Nils Styrelius .. .................... .. IDUD 

Olga Styrelius (L Ab.lman) ........... . 190;; 

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

Estrid, Sjöström .. . .................. . 1915 

"Judith Hultqvist .............. . . . . 191(; 

HCarl J oban Bergquist ............. . H) 10' 

*' Els ie Bergquist (L Rudvall) .... . 1()28 

"'"N ath. Engbäck ................... . 1919 

HElsa Engbäck (L Engström) 1921 

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

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

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

Ingrid Aspberg (f. Israelswn) ..... .... . 1929 

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

Car.ola Bergling (f. Rudvull) ... . ..... . 1922 

*Lisa Gu-stafsson .. . ......... . .. . .. . . . 1923 

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

Birgit Bergling (f. Brandin-Olsson) ... . 1931 

"'Ida Söderbero- ............ . 1!J26 

Wilhelm Bergli~~ . ... . ....... . . . .. . 19~a 


Margaret Bergling (i. J,inder) ....... . 19:31 

Ebba Viden ................ . ........ . 1930 

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

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

Gudrun Boqvist· ................ . ... . 1932 

Gerda Gustavsson ...... . .. . .. . .... . .. . 1932 

Åke Haglund ........ . ............ . . . 1932 

Erik Malm .... . ......... . . . .. . ..... . 1932 

[ng'l'id Malm (f. Berg) 1932 

Carl-Gustaf Nordberg .... .. ... . ..... . 1932 

Arvid Hjärtbcrg ........... . ......... . 1933 

Hannn L!.lndberg ......... . .. .. ....... . 1933 

Astrid Löfgren .................. . .. . 1933 

Selil'id Eribson .. . .............. . . . 1934 


I .hemarbetet anställda: 
Erik Folke, missionsföregtåndnre ..... . 1881 

Mimmi Folke (f. Beskowl. 

August Berg, husfauer på missionshern

met ........ . ..... ................. . 1890 

Angusta Berg (f. Hnlander), husmoder 


på missionsbemmet .............. . . . 1892. 

Martin Lind~n, sekreterare . . ........ . 1916 

Gustaf Adolf österberg, reseombud. 

Lisa Blom, fröken, kassör; 

Svea Pettersson, fru, bitr. kassör. 

Vera Axelson, fröken, stenograf. 


• Vistas f. n. i hemlandet. 
.... H·emvänta, under sommaren. 
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S. M.K:s ombud. 
a) Manliga ombud. 

Almgren, Knut, kyrkoherde, Bålsta. 
Andersson, AnderIS, lantbrukare, liisselå. •. 
Andersson, Elis, lantbrukare, Fröberga gård, 

Norrköping. 
Andersson, Fred ., lantbruklIre, Brodderud, Ma

riestad. 
Andersson, G., lantbrukare, Svamperyd, Flisby. 
Andersson, Gust., lantbrukare, Hagshult, 

Klevshult. 
Andersson, Nils, herr, Håkansta, Brunflo. 
Andersson, Valfr., predikant, Vetlaud a.. 
Aren, Emanuel, överlärare, Norrköping. 
Arvidsson, Sigfrid, mekaniker, Höganä~ (övre). 
Aspan, Otto, kyrkoherde, Sturefors. 
Beinhoff, E. O., komminister, Ockelbo. 
Berggren, Karl, kyrkoherde, Torsås. 
Biöl'klund, Carl A., kyrkoherde, Närkes Bo. 
iljursten, K. K, riksbankskassör, Göteborg. 
Blixt. Simon. handlande. Götehor!!,. 
Blom, F. "G., l1iroverksadjunkt, Wästbrogu, Alv

sjö. 
Bolin, Rud., landstingsman, Alfva, Hemse. 
Boman, E. G., kyrkoherde, Hammer<.lal. 
Bredin, J. A., kyrkoherde, ByaruJJl. 
Brodin, E., fabrikör, Madängsholm. 
Byström, E., kyrkoherde, Rånen. 
Carlbom, A. E., kyrkoherde, Backe. 
Carling, O., prost, Borgholm. 
Carlsson, C. W., predikant, Sjötorp. 
Carlsson, E .. gi·osshandl., Fjugesta. 
Carlson, Henrik, kyrkoherde, Sanda. 
Carlsson, S. A., herr, Vetianda.. 
Carlsson , Thure A. J., lärare, Villa. Soliskog, 

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

brunn. 
Daillin, Tycho, missionssekr., Stockholm. 
Dahlström, O., predika.nt, Malmbäck. 
Daniel.sson, And. , köpman , Karlstad. 
Dillner, J .. trädgårdsmästare, nureå. . 
Eriksson, C. Th., fabrikör, Berga StenhuggeTl, 

Kumla. 
Eriksson, E., mjölnare. Ullungsfors, Edsbyn. 
Fagerström, J. 'V., L-err, Kramfors. 
Feldt Oscar, redaktör , Vittsjö. 
l"lodi~, Hj., hand1., Motala. 
Forsell, Ruben. herr, Lövriset. 
Forsgren, Fred. , disponent. Sund,vnll. 
Forshell, J ., Plym-, kyrkoherde, Jönköping. 
Forsman , O., häradsdoma.re, Forshem. 
Friden, Joh .. herr. Ulricehamn. 
Gerner. A .. överine»niör, lIlaimö. 
Goes, A., artist, Billdal. 
Gunnardo, K. A .. stationsföreståndare, Asaka. 
Gustafsson, K., lantbrukare, Sunneränga, Flisby. 
Gustafsson, O., predikant, Espebrånll. Ekenäs· 

sjön. 
Gustafsson, P. J., lantbrukare, Tenbult. 
Gustafsson, Vilh., fabrikör, Tibro. 
Hahne, O.Jof, komminister, Karlskrona. 
Hall, G., hemmansägare, Rök. 

Hallencreutz, Percy, komminister, Kälarne. 

Hannerz, Rune, tandläkare, Sigtuna. 

Hanson, Carl, inspektor, Göteuorg. 

Hansson, A., kamrer, Holsby brunn. 

Hansson, O., kontraktsprost, Sollentuna, Norr


viken. 
Helgesson, Hjalmar, stationsinspektor, Gun

narstorp. 
Hellgren, Knut E., folkskollärare, Malåträsk. 
Hemberg, A.. grosshllndlare, Axval!. 
Holmiund, Alblll, band!., Bastuträsk. 
Horsner, Gösta. rektor. Karlskoga . 
Hult, Rudolf, lärare, i\:ristdala. 
Hultuerg. N. , f. <.I. folkskolJiLrare, V'irnllmo. 
Hiiger . Nils . prost, Vadstena. 

Högqvist, Sigurd, t. f. kyrkoherde, Asby , Aoby

sand. 
T~:1k""on, n., herr , Frirlhem, J\.lll'uol.s. 
,Jansson, Alfr., grosshandlare, S tockholm . 
Johansson, Anton, kyrkovärd, Skärblacka. 
Johansson, A. P., lantbruka~e, .8 . . Lindkulla, 

Hamfal!. 
Johansson, Arvid, lan tbrukare, Jonsund, Jfrr

läsa. 
Johansson, Erik, lantbrukare, Rosshyttnn. 
Johansson. F., lantbrukare, Tysk:1gånJen . Kin. 

nemalma. 
Johansson, J. Georg, folk.<kolliir:lre, Ovikeu . 
Johansson, J., lantbrukare. Unde, Gisebo. 
J ohnnsson, S., handlande, Eksjö. 
Johansson, S" grosshandlare, Luleå. 
Johansson, Valfri d, lantbrukare, Husa hy. 
Johansson, Viktor, mis,ionsföreståll\l u re, JÖn· 

köping. 
Joilnsson, J. F., folkskollärare, Ilovölätt. 
Jonsson, A .. fabrikör, Rosenfors. 
Johnson, G. P., direktör , Norrköping. 
Jonsson , J. A., lantbrukare, Väru~, MeJa ihy. 
Jonsson, Per lantbrukare, Käringstorp, Steu· 

sjön. 
Jonsson , Per, lantbrukare, Bodåker , Söräng. 
Kalling, H., gymnastikdirektör, Lund. 
Karlsson, Albin, folkskollärare, Göteborg. 
Karlsson, Aron, kontraktsprost, Grebo. 
Karlsson, Da vid, lantbrukare, Asen, Eke· 

nässjön. 
Karlsson, Gottfr., . Janturukare, ust"ll lorp, 130

hult. 
Karlsson, Johan, svarvare, Bodafors. 
Klingner, G., kyrkoherde, Göteborg. 
Kulier, C. J., folkskollärare , Anteu. 
T< I'lrström, Aug., stationsinspektor, Sprii nu,

viken . 
Lagerberg, Bror. folkskollärare, nrånsta, 

Kumla. 
Lagergren. A., kakelugnsmakare, Hemse. 
Lar,son, Joh., lantbrukare, lIemmungs, TY ah

Iingbo. 
Larsson, Nils, S.. komminister. IIult,fred. 
Larsson, Lars. kommunalordf., AIsla. Nor· 

derön. 
Larsson, Oscar, lantbrukare, Anaryd. Brötjl" 

mark. 

http:h�radsdoma.re
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Leijonhufv ud , K., kontraktsprost, Södertälje. 

Lindelöw, Josef, folkskol lärare, Ammeberg. 

Linder, Josef, lärare, Höganäs (nedre). 

Lindgren, G., kyrkoherde, Borg, Kneippbaden. 

Lindholm, J. P' o skräddarmästare, Virserum. 

Lindkvist, Erik, kontraktsprost, Flisby. 

Ljungqvist, C., direktör, Mullsjö. 

Ljungkvis t, Otto, järnhandlare, Skövde. 

Leckström, W ., sjökapten, Sjötorp. 

Löfgren, Aug., godsägare, Borås. 

Markgren, Albert, kyrkoherde, Umeå. 

Magnusson, O., lantbrukare. Orrviken. 

Mogensen, F .. handlande, Mörhy; 

Mårtensson, John, sekr. , Stockholm. 

Mårtensson. ;M"., lantbrukare , Orrvike o . 
Nilsson, Ax., nämndeman . Gropen. ' 

Nilssen, Erust, kantor, Vimmerby. 

Norbeck, O., kyrkoherde, Mo, Hels ingmo. 

Nylander , 'J. A., kommunalordf. , Björköby. 

Nylin, C., f. il. fo lkskollärare. örebro. 

Olofsson , Erik, herr, Dvärsätt. 

Olsson , Anders, nämndeman. Norderön. 

Olsson, Carl, kyrkoherde, Fryele. 

Olsson, Carl, frisör, Mariestad. 

Olsson, Erik, sekreterare, Göteborg. 

Olsson , Filip, lantbrllksingenjör, F a lun. 

Olsson, Ivar ,. hovrättsnotarie, LiilhuJt. 

Palm, J ., polismästare, Hä.lsingborg. 

Persson, G., lantbrukare, Halffara, Äskekärr. 

Persson, l var, lantbrukare, TIagedahJ, önne

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

ken , Siljansnäs. 
Peterson, Fritz, pastor, Stockholm. 
Petersson, J. A. V_, folkskollärare, Mönsterås. 
Petersson, N. Aug., fubrikör, Värnamo. 
Pettersson, Edvin, trädgårdsmästare, . Nysund, 

Mölnbo. 
Pettersson, J oh. , bagllrmästare, Ovanmyra. 
Pettersson, J. A., herr, Götene. 
Påhlman , , \xel, kontrakt~prost, Rök. 
HeJeII, J. E., kamrer, Stockholm. 
Renqvist. K. A., överlärare, Piteå. 
Rinman, Knut, kontorschef , Göteborg. 
Ros~n, .Karl, måInremästare, Malmö 9. 
Ho.;~ n, N .. djgponent. Ystad. 
Rudvall, K., rektor, Tenhult. 
Rylander , K. G., komminister , Högboda. 
I:)umuelsson, A., lantbrukare, Sandåkra, Bä(;k

seda . 
Samuelsson, Emil. resesekr., Kye. 
Sarnzelius, K, banktjänsteman, Kumla. 
Sandberg, Theodor, komminister , Bergvik. 
~a;IlJelius, J. 1:)., kyrkonerle, Ljungb~-. 

SiselI, M., fulkskollärare, Mora. 
Sjöbeck, Frans, smidesrnästare, Hedvigsdal. 
Sjöqvist, Karl, folkskollärare, Huskvarna. 
Skoglund, Edm., direktör, Stockholm. 
Steen, Martin, bokhandlande. 'östersund 
St.en beck, C., prost, örebro. 

SUlld~ n , C. V., fabrikör, Lindesberg. 

Svanberg, J., maskinist, K,arlskronu. 

Swensson, J., postmästare, Säter. 

Svensson, N. B:, kantor, Älghultsby; 

Svensoon, Nils, herr, Laxviken. 

Svensson, Ragnar , folkskollärare; Astorp. 

Svenllson, Robert, kyrko'herde, ·Arjeploug. 

Svärd, G., mjölnare, Rörle. 

Söderström, J ., folkskolJärare, Nederby, Vär

namo. 
Tbörnqvist, S. , godsägare, Maspelösa 
Tideström, Hj., kontra ktsprost, Bjursås. 
TooreIl, C. E., lantbrukare, Ettarp, Hok: 
Törnblom, H., statlOnsinspektor; Söderhamn. 
Unosson, C., förvaltare, Skebobruk. 
Wahlström, A. , köpman, Göteborg. 
Wallerstrand, Alfr. ; folkSkollärare, Skillinga

ryJ . . 
'Vrernemnn, A. , komm inister , Händene, Skara. 

Westmun, A., direktör, Korsnäs. 

Westling. V., kyrkoherde, Lindesberg. 

Windahl, B., grosshandl. ; Figeholm. " 

vV i ttenerona; A.; 'kon trak tsprost, Grä nna. 

Voss , C.-G., sekr. , Gävle. 

öhrn, Eber, apo tekare, Alings äs. 


bl Kvinnliga ombud: 

Ahlström , Frideborg, fru , Järvsö. 
Andersson, . Edit, fru, K viJillge. 
Andersson. Elin,. fröken. Vadstenn . . · 
Andersson, Elisabeth , frök·en, Vetlanda. 
Andersson, Hilda, fru ,. Appleryd 3.. Bröm~ebro . 
Andersson , H., irÖken. Hareryd, Flisby. 
Andersson, Maria., fröken, Älv.dalen . 
Andren, .Hedvig, fröken, Karlskronit. 
Anjou, J .. fru Trollebo, Herrljungu. 
Bergh, Olga, lärarinna, fröken, Västerås. 
Billing, E., fröken, Flisby. 
Björk, Agnes.. lärarinna, fröken, Hjoggbölp. 
Boberg, E., fru, Kulmar. 
Bogren, ·Astrild, fröken, Klippan. 
Bohlin, Elise, fru . Källunge. 
Bohlin, Maria, lärarinna, fröken , Hejde. 
Bondesson. Lydia, lärarinna, fröken, Naglarp, 

Björköby. 
Bostedt, F'r.ida,. lärnrinna, höken,Sollefteå . 
Brandin, Jenny, lärarinna, fröken, Stockholm. 
Brunskog, Eva, fröken. Falköping-Ranten. 
Brusewitz, H .. fröken . Hova_ 
Burman, Marin, seminarieföreståndarinna, 

fröken, Skellefteå. 
Burman, TheimIt, :lärnri.DI:in, fröken , Fahlmark . 

Rjoggböle. 
Bäärnhielm, Aina, fru, SkeIlefteå. 
Carlstectt, Elin, fru , G.ränna. . 
Carlsson , Ester, fru , Sjöagård, österkorsberga. 
Dahlberg, :'lInja, lärarinna, fröken, Kristdalll. 
DalLolm, Anna , lärarinna, fröken. Kristdala. 
Danielsson, Brita, fröken, Yttergärde, Oviken. 

. Diduff, K .. fröken . Växjö. 
Stenda,hl, 13., sekreterare, Malmö. Edstam, Märta, fru , Göteborg. 

Stenqvist, J. D., fabrikör, Kvidinge. Ek, Maria, frök en, Jönköping. 

Sundby, Gustaf, kamrer, Finspong. Ekberg, Elsa, fru, Mariestad. 
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Ekström , Hanna, fr~u, Stockholm. 

Eriksson, Anna, fru , Laxå. 

Eriksson, Anna, fru , Ka t ri ncholm. 

Eriksson, Helena. fröken, Kilafors. 

Eriksson, Nina, lärarinna, fru, Gummark. 

Forsell, Adelia, fröken, Lobonäs. . 

Gahnström, Nora , lärarinna, fröken. Etelhem, 


Gotland. 
Galland.er, G., fröken, Uppsala. 
Gavelin. Hulda, fru , Städe. 
Granath, Ossie, sjuksköterska, Grycksbo. 
Granlund, Agnes. fröken , Skellefteå. 
Grönberg, A., fru , Karlavägen 32, Duvbo, 

Sundbyberg. 
Gustafsson, Jenny, fröken , Vadstena. 
Göransson, Emma, lärarinna, fröken. Brunflo. 
Hi!bbe, H. , lä rarinna, fröken , Virserum. 
Hedberg, Idn , frö ken , Skellefteham n. 
HedE'n,!rren, Elin, fru . Lanna, Hidingebro. 
A:ofverberg, Olga, fröken; Ursviken. 
Johansson, Alilia, fru , Storeghden, l\:inne

malma. 
Johansson, Anna, fröken , Ftamnäs, Köping. 
Johan~son, Annie. fröken. Bor. 
Johansson, A., fröken, Alingså". 
Johansson, Emy, lärarinna, fröken, BDden. 
Joha nsson , .Hilma, fröken , Forssa Bruk. Ka.tri

neholm. 
JDhan.>son, Sophie, fru, Skä.rbl acka. 
Jonsson, A. , fru . Arnäs, österäng. 
Jonsson , Augusta, fru , Vänfors, Spöhmu. 
LarsSDn , Kerstin . lärarinna , fru , Are. 
Li ijesson, Anna, lärarinna, fröken, Grebo. 
Lindberg, E., fru, Köpenhamn. 
Lindberg, Gertrud, lä rarinna, fru, Bjärmelund. 

FlI.ker. 

Lindqvist , E-lin, lärarinna, fröken, Hu s· 


kvU!·na. 
Ling-Wennerus, Elin, fröken, Lidköping. 
Luck, Hildur, fröken, Stockholm. 
Lundgren, Maria, lärariJ;J.Da, fr ök en, Värna, 

Linköping. 
Lundholm. Maria, fru. KlImia. 
M:agnusson, Rut, fru , Näs, Enköping. 
Mllrklund, S" fru , Bnstuträsk 
Matton, Daga. fröken. Stockholm. 
Meukow, G .. fröken, Visby. 
Nilsson, Hanna, fru, J 5nköping. 
Nil~son, Lisa, fröken, Sjövik, Edsbyn. 
Olofsson, Hilda, fru , Ohrviken. 
Olsson, Klara, fru , Borgvik, Oviken. 
Petersson, Alma, fröken , Bärsta, Hackva. 
Petersson, Fredrikn, fröken. Björklinge. 
Petterson, Hanna, fröken, Sjömarken. 
Pettersson, Anna, fröken, Tidaholm 
PetterSSDn, Emilie, lärarinna, fru , Ljungby. 
Pettersson, Hanna, fru, Karlstad. 
Pettersson, Ida. fröken, Skillingaryd. 
Reuterswärd, Maria , fröken , Holsbybrun n. 
Runnbäck, Hilma, fröken, Uppsala. 
Sandberg, Olga, fru, Misterhui t. 
af Sandeber~, J .. fru. Väneröbor!!. 
Steen, Helene, fröken, VeUanda: 
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Stork, Kl ara, fru. ·Hok. 

Sundeli, J ., fru , Stockholm. 

Svensson, Olga. fru , Sandarne. . 

Svensson. M. , fröken , Visby. 

Tottie, Elsa, fru , Stockholm. 

Uhroom, L, fru , Vä.rnamo. 

Ulff , Louise, fröken, Stockholm. 

Wahlberg, Ellen, sjuksköterska. Stockholm. 

Weinberg, E. , fru , Karlstad. 

Venner-Tommos, Anna, fru, Häverösund. 

Wennerberg, El in, lärarinna, fröken , Söder

hamn. 
Wester ström, Emelia, fru, Djurshol m. 
Viklund . Barbro, lärarinna., fröken , Ronö· 

hol.w, Hargshamn. 
Obma n , Rut, fru , Göteborg. 

Hemförlovade missionsvänner . 
Kyrkoherde Aug. Hylander 

kallades ·den 15 april i sitt 83:dje levnads
år aH ingå i sin Herres vil a. Såsom 
emel'itus bodde han de senas te åre n i Lin
köping, där uppbrottet skedde. 

Under många å l' var kyrkoherd e Hy 
lander medlem av Kommitten för Svenska 
Missionen i Kin a och har sålunda s·tät t vår 
mission nära. 

Flera år stod han i F ångvårdens tj änst. 
Ål' 1902 utnä mndes han till kyrkoherde i 
Sim/una och Alluna förs amlingar i Ärke
stiftet och fick alltså tj ä na d~r ett 30
tal år. 

Med värme frambar H. sitt budskap om 
synd och nå·d. »Det ena nÖdvä ndig a); 
fr amlyste alltid däri. Arbetet ·har icke 
varit fåfängt. 

Ylen det var icke bl·ott i pr.edikan, som 
denn'a kärlekens nitälskan kom till ut 
tryck. Helt visst var det som ärkebiskop 
Söderblom sade vid en visitation, att kyr
koherden icke 'blott med omsorg och vac
ker st il skrev in namnen i kyrkoboken, 
utan h an bad också att de skul'le få stå i 
Livets Bok. 

Gott samförstånd och sällspord ~mighc1: 
präglade de stämmor, som H. hade . at.t 
leda. Detta beredde h<Jnom gl'ädje . . 

Säkert skall kyrkoherde Hylanders min
ne leva lä nge hos många. Därom vittnade 
också den gripande begravningshögti.den 
i Simtuna, där stoftet jordades. 

http:Galland.er
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Ett innerligt tack för vad vår missi·on 
har fått av kärlek samt förbön och för 
mångårig personlig vänskap. - Må vi 
bedja, att Herren hugsvalar de sörjande, 
närmast två söner samt en doHer och 
·deras familjer. 

Frid över det ljusa minnet! 

* 

Ännu en hemförlovad missionsvän vilja 
vi erinra om: 

Rådman C. Odhner, Mariestad. 

den höga åldern av 98 år kom hem
budet till honom. 

Under en lång följd av år stod rådman 
{)dhner såsom Svenska Missionens i Kina 
ombud. 

Rådman Odhner var en sällsynt per
sonlighet, rikt begåvad. Vidsynt och varm
hjärtad, blid till sitt väsende men också 
fast, vann han många vänner. Han fick 
-också många uppt:lrag att sköta, och lugnt 
samt plikttroget utförde han sin g,ärning. 

I missionsverksamheten har O. säkerli
.gen fått göra en mycket betydelsefull in
sats, som vi icke nu kunna överblicka. 
Trogen var han .j det sista. De senaste 
åren ha ju varit en av-lagandets tid på 
.grund av den höga åldern . Stilla och 
nästan omärkligt gick han över gränsen. 

Med tacksamhet och glädje tänka vi på 
vad denne Herrens tjänare genom sin per
sonlighet få tl vara även för vår mission . 

Må vi i bön frambära den efterlevande 
makan, som i stor trohet och kärlek bi
stått sin make på den höga ålderns dag, 
och hans barn. 

Välsignat vare även hans ljusa minne! 
G. O. 

Ett tack. 
I samband med utsändandet av vår års

berättelse känna vi även i år ett dj\lJpt be
hov av alt här lm aHa vänner och med

hjälpare få uttala ett varmt tack för tro
fast stöd under det gångna verksamhets
året. Innerltgt önska vi ock, a lt Gud efter 
sin nåds rikedom skall välsi.gna alla och 
envar. OC/h GUld är .icke orättvis, så att 
han förgäter vad I haven verkat, och vil
ken kärlek i bevisaden mot hans namn, 
då I tjäna'den de heliga, srlso-m I ännu 
gören» (Hebr. 6: 10). 

Ett förtydligande. 
Sedan föna numr'el av vår li·dning ul

s'ändes, hava vi fått meddelande om att 
den i redovisningen n:r 572 omnämnda 
sllJmman skulle hava uppdelats i två: Kol 
lekt i Brohacka missionshus kr. 36:50 samt 
Kina]uebsen i Alin:gsås kr. 50: 50. vilka be
lopp iillsammans uppgå tiH det i redovis
n.ingen angivna :lu. 87:-. 

Hemkommande missionärer. 
MiJssionärsparet Carl-Johan ooh Elsie 

Bergquist samt deras barn komma enligt 
ett just mQ·ttaget meddelande fråm Kina 
att avr,esa från Shanghai 'den 28 maj med 
P. & O.-håten »Ranpura». Från Yunch-eng 
slGuHe de resa den 16 maj. 

Må bön om Herrens nå'defulla hjälp och 
vä,lsignelse följa dem på färden! 

Program 
vid 

S. M. K:s 48:de Årsmöte 
den 29 maj-l juni 1935. 

Onsdagen den 29 maj. 

Kl. 11 f. m. Kommittens enskilda sammanträde. 
KI. ·8 e. m. Möte i Norrlandssalen, K. F. U. M., 

Birger Jarlsgatan 35, Stockholm 
Inledningsföredrag av doktor Karl Fries. 
Val av ordf. och sekr. vid mÖ'let. 
Föredragande av revisionsberättelsen . 
Fråga om ansvarsfrihet. 
Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
Föredrag av missionär August Berg. 
Tacksägelse- och bönestund. 
Servering av kaffe och te. 
Avslutning. 
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Kristi Himmelsfärdsdag den 30 maj. 

Kl. 	 11 r. m. I Betesdakyrkan, Floragalan 8. 
Inledning av missionsföreslåndare Erik 
Folke. 
Predikan av kyrkoherde Eskil Andra!. 

KL 	 3 e. m. Gemensam middag på K. F. U. M. 
(Hotell Excelsior), Birger Jarlsgatan 35. Av 
dem som önska del/aga i denna middag 
måste anmälan i förväg göras till S. M. K:s 
Exp., Tel. 104-4- 59 eller 1054-73. 

Kl. 	 6 c. m. I BelesdaJcyrkan. 
Inledningsanförande. 
Utdrag ur årsberättelsen av sekr. 
Föredrag av missionär Carl F. Blom. 

Freodagen den 31 maj. 

Mötena hållas hela dagen på K. F. U. M. 

(Norrlandssalen), Birger Jarlsg. 35. 


Kl. 10,30 f. m. Morgonbön. Pastor David E. 

Mao, VetIanda. 

Kl. 11 f. m. Bibelstund. Missionsföreståndare 
Erik Folke. 

KL 12 m. Kafferast. 
Kl. 	 12,30 e. m. Möte med korta tal av mi·ssio

närerna fru Ethel Blom, Iröknarna Frida 
Prytz, Judith Hullqvist, Lisa Gustafsson 
samt Ida Söderberg. 

KL 	 8 ' e. m. Ungdomsmöte. 
Föredrag av doktorinnan Jane Guinness, 
Iröken Lisa Blom m. fl. 
Servering av kaffe och te. 

Lördagen den 1 juni. 

Samling vid Duvbo kl. 11,30 f. m. Avresa från 
Stockholm sker: med tåg från Centrals ta
lianen till Sundbyberg Norra sta tion k!. 11 
f . m. eller med onlIlibus eller spdrvagn från 
Norra Bantorget. 

s. M. K:s Bibel- och Ungdoms
veckor sommaren 1935. 

FÖl'teredelsevis hava vi redan tidigare 
meddelat, att Svenska Missionen i Kina 
innevanmde sommar planerar a II an· 
ordna lvfl BiiJel- och Uugdomsvcckor: På 
Maurilzberg, öslra Husby, östergötland, 
den 23-29 juli och p[\ Säl er vid Jonsered 
i n~irheten av Göleborg den 8-14 aug. 
Här följa nu nå·gra ylterligare meddelan
ueH h~irom. 

Kursledare blir pe, båda veckorlla mis
sio1!sförcståndare Erik Folke. 

Priset blir på M:da platserna för hela 
tiden kr. 20: -, i vilken avgift ingår en 
rninure dellagareavgift till hjälp för be

stridande a v omkoslnaderna vid mötena. 
Betalningen erlägges så snart som möj
ligt efter ankomsten till re'speklive veckor. 

Deltagarna böra medtaga handdukar, 
sänglinne, kudde och lillar. 

Vid iYlaurilzberg sker samlingen på e. m. 
tisdagen den 23 juli. Resan företages med 
t:\.g till Norrköping. Därifrån ordnas sam
lingsdagen med bussar för resa iill Mau
ritzberg. övriga dagar gå ej bussar, utan 
resande måste själva ordna för vägsträc
kan Norrköping-Mauritzberg. Man kan 
också resa till Östra Hushy station och 
därifrån på bil till Mauritzberg. För åter
resan ordnas med bussar på morgonen 
måndagen den 29 juli. 

Postadressen Li.Jl deltagarna under vec
kan är: Bibel- och Ungdomsveckan Mau
ritzberg, Östra Husby. 

Bibelstudierna komma v. Gud att ullder 
denna vecka ledas av missionär Carl F. 
Blom. 

Missionsföredragen före middagen kom
ma. att behandla ämnet »Fl'ån S. M. K :s 
tegar p å Guds ~lkei'», vilket ämne kommer 
a Il ll'Ppdelas i fyra: 1. Huru fälten blivi t 
beredda; 2. Huru såningsarbetet sker; 3. 
Huru sl(örden inbärgas och 4. Arbetet P~l 

S. M. K:s hemlandsteg. I övrigt anordnas 
möten efter föl' varje dag uppgjort pro
gram. 

* 
Vid veckan p i\. Säler vid Jonsered ulan

för Göteborg sker samlingen pd e. m. lors
dagen den 8 aug. Uppbrott sker på mor
gonen den 14 aug. 

Poslförsändelser ti-lldeltagarna kunna 
adresseras: . Bibel- och Ungdomsveckall, 
Libanons Sommarhem Säter, JOIlsered. 

Bibelstudierna komma här v. G. att le
das av missionsföreståndare Erik Folke. 

Missionsföredragen före middagen kom
ma att behandla ämnet »Guds medarbe
tare i tjänst inom S. M. K.» med underru
brikerna: »Pä mission~slalionl'n I och II; 
På resor i Kina; l hemlandet.» l övrigt 
anordnas varje dag missionsstunder och 
uppbyggelsemöten. 

:j~ 
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Anmälan om deltagande i dessa båda 
veckor motta'ges taäsamt på Sv. Missio
nens i Kina exp., Drottningga tan 55, Stock
holm. 

Vi anbefalla på det varmaste Bibel· oeh 
Ungdomsveckorna åt missionsvännernas 
kärlelsfulla hågkomst. Bedjen för dem och 
hjälpen oss att få deltagare, särskilt ung
dom. Och mottagen vårt varma tack för 
värdefullt bist1\nd härmed u'nder gång
na år l 

En vädjan. 
En av våra mlsslOnärer, som begärt att 

få vara anonym, har sänt nedanstående 
vädjan, vilken v,i införa i hopp om att den 
må giva anledning till förbön : ' 

Vid ett besök ute i distriktet, greps mitt 
hj ärta av djupaste smärta, när jag såg 
det skriande behovet av flera medarbe
tare. Vi kommo t. ex. till en stor by, där 
förut funnits en blomstrande församling 
på omkring 40-50 församlingsmedlemmar. 
Men hur funna vi det nu? Kallt och dött. 
Ingen visade glädje över besöket; många 
hade sjunkit tHlbaka i de hedniska va
norna, glömt att bedja , gingo sällan till 
gudstjänst, levde i synd och las t i lil(het 
med hedningarna. 

Och varför? Två bibell(vinnor av den 
gamla typen ha under många år haft an· 
svar för ett 2O-tal utstationer. De ha ej 
orkat, ej heller riktigt ,förstått sig på att 
besöka iplatserna i ordningsföljd, 000 så 
ha somliga blivJt försummade. Så varial· 
let med denna plats. Den kvinnldga mis· 
sionärens krafter och tid räcker ej heller 
till för de oändliga vidderna. Vi skulle 
behöva bibelkvinnor, som ständ,igt voro 
ule och höllo bibeHmrser i byarna. Hur 
skulle ej församlingsl,ivet blomstra då? 
Bed fram sådana! 

Det smärtar mig var gång jag hör talet 
om indragning av anbetare. Ha vi verk
ligen råd att låta evighetsskördarna viss
na bort på grund av brist på medel till 
infödda medarbetare? Nej , och åter nej! 
Vi få ej upphöra att i tro frambedja det, 
som vi absolut iclce kunna undvara. 
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På stormöte i Yungtsi 
»Upp, välsigna Herren , alla 

Herrens tjänare!» - - »Herren 
välsign e dig från Zion, han som 
har gjort himmel och jord. » 

»Loven Herrens namn, I Herrens 
tj änare, Tacken Herren, 'ly han är 
god .• 

Att få samlas från norr, söder, öster och 
väster av vårt Yungtsi distrikt, för att i 
Herrens hus välsigna Herren, lovsjunga 
honom ooh tacka honom för hans godhet, 
det var vår' stora förmån för några da
gar sedan. 

På samlingsdagen trädde den ena efter 
den andre in på gårdarna, glada, förv än
tansfulla med hälsningsordet: Frid! Ja, 
frid, Guds frid, önskade v.i varandra. Från 
första sLund präg:lades samvar<m av kär· 
lek och endräkt. Våra tältarbetare kom
mo hem och hade med sig en skara, som 
de .särskilt togo hand om. 

Nils hade flera dagar varit besvärad av 
tandvärk, som kom och gick. Till sist blev 
den värre, och efter vällwmstmötet på 
kvällen var det ganska svårt. Nästa dag, 
lördaJg, efter att ha suttit och plågats med 
värken 'hlnder församl1ngsrådsmötet, mås· 
te han lägga sig ett tag och kunde den 
dagen iåe vara med pa mötena. Sent på 
lördag kväll fick jag dra ut tanden, men 
kinden var mycket svullen, och varbild· 
ning hade tydligen börjat, så värken gick 
ej genast över men [ram på söndag mor
gon hade den släppt. Kl. 7 f. m. slm!le 
dopet äga rum, och Nils måste förrätta 
det, emedan ingen annan fanns, som kun
de göra det. Ganska medtagen efter Ilera 
dagars värk, och emedan han ätit så litet, 
måste han, yr i huvudet som han var sli
ga upp och förrätta dopet. Jag fruk1a
de att han simlle svimma, ,innan han hun· 
nit döpa de 11 personer, som moUogo ,do
pet, lmnde blott sitta och bedja för honom 
att Gud skulle styrka och uppehålla, och 
det gjol1de Herren. Få av de närvarande 
anade hulOu klen han kände sig. Fram på 
förmiddagen blev han dook kry, och på 
kvällen leddc han nattvardsmötet, då vi 
ocksä hade diakona vskiljning. Det mötet 
var så högtidJ,igt och Herren kändes så 
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nära, då vi gemensamt ringo deltaga .j 

Herrens måltid, och påminna oss Jesu li
dande och död för oss. Hela stormötet 
var gott. Det bästa, tyckte flera av oss, 
som vi haft någon ,gång i YungtsL Mera 
folk än någon gång förr hade också sam
lats. Det stora kapellet var ti-ll trängsel 
Iu])salt, och del var mest sådana, som 
frän landsbygdenk()mmit tilll mötet, och 
därför var med hela tiden. Nära 100 
kvinnor v·oro med, och ·av män var det 
ännu flel-a. Så många nya sökare från 
de platser, där tältar·betet under de två 
sista åren varit, hUlde lwmmit. Flera va
ra med för ·första gången. Vad roligt det 
var mcd [,lera av dess a kvinnor, som 
Uimnat hedendomen och nu trodde på Je
sus. Det var högtidsdagar för dem att 
få vara med på ett stormöte och träffa 
så många som älskade Herren Jesus. Fle
ra av dessa, både män och kvinnor, hop
pas vi kunna !få döpa i höst eller nästa 
vår. 

Gamle Pastor Ohing från Yhsiang, nu 
80 år, hade u1tryckt sin önskan a tt f[l 

besöka Yungtsi än en gång. Församlingen 
inbjöd honom därför till stormötet. Det 
var så kärt att ha denne gamle bepröva
de Herrens tjänare ib-Iand oss, och hans 
budskap var undervisande och hj·älpande, 
framburet i smla ödmj,uk ande. 

Bara att se 'den gamle var en hjälp och 
inspirati·on för mången. Herr Wen var 
oakså en av ta'}arne. Hans möten vara 
medryckande och väckande, och man satte 
stort ,'är,de på dem. Ja, vi hade det rik
tigt gott. Det var också så ()vanJ.igt \Stilla 
under mötena. Inte så många som kom
ma och gin go, ej heller så många bråkiga 
baJrn, som det -brukar vara. J ag vet ej, 
men jag tyckte det var n ågot särskill med 
detta möte. Det är 'säJkert svar på bön, 
ty det har bedits mycket och länge för 
delta stormöte. Herren hör bön. P.risat 
vare hans namn! Detta kan också vara 
en uppmuntran för eder där hemma, Slom 
i många år bedit särskilt för Yungtsi 
(Puchow). Att fienden -inte skulle komma 
a tt vara overksam, det ha·de vi berett oss 
på. På ett eller annat sätt skulle han för
söka att störa mötet det fruktade vi. Allt 
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gick ,dock väl, ända till söndag morgon, 
just [öre dopa:kten: En kvinna, sökare, 
som från och ti·]] i ett par års tid varit 
besatt av onda andar, men som nu en 
längre tid varit bra, blev helt plötsligt be
satt och 'började ställa till svårighetel'. 
Hon tar sina kl äder i ett knyte och går 
in i avkJä'dningsrllmmet, där de manliga 
dopkaI1ldidaterna sImIle byta kläJder,och 
där sätter hon sig och gär ej med lock 
eller pock att få därifrån. »Hon vnIe ock
så bli döpt». Då bibelkvinnan och lärarin

84-årig kineskvinna med barn, barn
barn och barnbarns barn. 

nan började bedja för henne, blev hon 
vå1dsam, l<astade sig under höga rop p å 
golvet och sökte draga lärarinnan, wm 
höll henne i handen med sig ned på gol
vet. Den s-enare kände hur den ondes 
makt v.ille komma över henne, och 1111 

måste hon bedja för 5igsjälv: »Jesus, J e
sus», ropar hon, »fräls mig, fräls mig! 
Lat inte den onde aruden komma över 
mig». - Bihelkvinnan, som hörde hennes 
bön och såg hur hon blev alldeles lik
blek i ansiktet, ropa.de ti.ll henne: »Släpp 
genast den besatta kvinnan! Håll inte oj 

hennel Din tro är inte stark nog att mot
stå ·den onde.» - Hon slälppte henne, ooh 
efter ytterligare bön tiU Gud kände hon 
sig befr.iad. Bibelkv.innan .sade, att hon 
känt a.lldeles detsamma, men att hon då 
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genast släppte henne och sedan ej vågade 
hå.JIa i henne då hon bad för henne. Den 
ond·e anden lämnade ej då kvinnan. De 
måste ·sända efter ·ett par bröder och kvin' 
nans ,man. Herr "Ven 'bad också för 
henne, och s·edan måste ,de bära ut henne 

. ur rummet ooh in i det kvinnliga gäst
rummet, där de lade henne på »kangem. 
Där hade de ytterligare besvär med hen
ne, och Ihon rev oeh s10g en av de nya 
sökarne. Efter mycken bön för henne 
lämna,deden -onde anden. henne, och hon 
var å ter med på mötenaoc;h var normal. 
På kvällen, efter slormötets slut, då några 
lev,innor och jag hade ett litet hönemöle, 
steg hon upp, bad, grät och bekände synd. 
Men hon är ej fri fr[ll1 Satans makt, det 
känna vi, ty hon har ej eI"ikänt, eller be
känt den synd, som denna gång såväl 
som andra ,gånger varit orsaken till den 
ondes makt över henne: Hon hade stulit 
den där söndagsmorgonen. Det stulna tog 
hon då sedan inte med sig hem, utan göm
de det, och vi funno det under ett skynke 
bakom predikstolen samma dag hon gick 
hem. Arma kvinna! Mft den IIcJige Ande 
få ma,l,t med henne,så aH hon blir villig 
att bekänna detta, och ävenså bära igen 
annat tjuvgods, som hon har i sitt hem, 
stulet ocks:1 det här, då hon varit hos oss, 
utan att någon sett det anna't än i hen
nes hem. Bedjen för ihenne, att· Herren 
snart må lösa henne ur fiendens garn! 

Efter detta fierudens försöa{, att störa 
mötet, fingo vi vara i fred. Herren vare 
pris! S<ärs>kHt glada blevo vi att finna det 
stulna, så att det kunde ftterstäHas till sin 
ägare, en kvinnå, som var med p~t stor
möte för första gången. 

Hjärtligaste hälsningar från min man 
oeh mig Eder i Herren 

O/ga Slyre/ius. 

t 
Emma Beskow. 

Just då denna vår tidning är fär
d ig att gå i press, når oss buclsl{apet 
om att S. !vI. K:s mångåriga medar
betare och trofasla vän, fröken 
Emma Beskow, fått bl'yla upp för 
alt vara hos Herrn. Hon avsom
nade den 23 dennes. I nästa num
mer av vår tidning hoppas vi kunna 
införa hennes bild samt uttala.nde 
om något av vad hon varit för oss 
såsom mission. 

Missionstidningen 
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utkommer 1935 i sin 40:de årgång. 

Organ för Svenska Missionen i Kina. Ansvarig 
utgivare: Erik Polke. Redigerad undel' medver
kan av Martin Linden m. fl. Utkommer med 20 
nummer om året, samt innehåller uppbyggelse
artiklar, bibelstudier,brev fr. Kina, uppsatser 
för ungdom samt missionsnotiser från när och 
fjärran m. m., m. m. 

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

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

PrenumerantsamIare, som verkställa prenu
meration å närmaste postkontor, erhålla, mot 
insändande tiII expo av postens kvittenser, kr. 
2: 25 för varje 6-tal ex. men då intet fri
exemplar. 

När 5 ex. eller därutöver rekvireras från exp., 
erhållas vart 6:te ex. gratis. 

Provexemplar erhållas g'ratis från expeditio
nen. Redaktionen. 
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