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"JAG LEVER, I SKOLEN OCK LEVA." 

"Jag var död, men se, jag lever i 
evigheternas evighet!' Det var det bud
skap Frälsaren sände från sin härlig
het med sin tjänare till sin lärjunga
skara i världen, den som skulle vara 
Hans vittnen -i den yttersta tiden. De 
skulle alltid få i sina hjärtan äga för
vissningen därom, att Han i sin kärlek 
offrat sitt liv för dem. Kristi kors och 
Hans död till försoning för deras syn
der skulle alltid vara den bergfasta 

grunden för deras tro. 
Att behålla bilden av Guds Lamm, 

däri ligger den bärande kraften i Guds 
barns liv härnere under pilgrimsfärden, 
och den bilden är det som skall stäm
ma till fulltonig lovsång i härligheten. 
Ända fram till tidernas ände, då kam
pen mot synd och värld och ondskans 
andernakter blir som hetast och fres
telserna till modlöshet och misströstan 
vill inställa sig, är det slaktade Lam
met inför tronen nog som salighets
grund och salighetshopp för oss. 

Detta vill Herren låta vara påskens 
budskap till oss. Han vill ställa oss in
för vår Frälsare, inför Honom, som 
genom sin död har gjort dödens makt 
om intet, som borttagit synd och död 
och fördömelse och som fört liv och 
oförgänglighet fram i ljuset genom 
evangelium. Detta evangelium lyder 
nu till oss: "Jag lever, I skolen ock 
leva." Hans liv är borgen för vårt liv, 
men Hans liv _skall också vara kraften 
i vårt liv. "Av Guds kraft skola vi leva 
med Honom". 2. Kor. 13 :4. Vi ha fått 
tillgång till den rika kraftkällan, som 
är Jesus, och till dess rika flöden. Fara 

vi verkligen då, såsom aposteln, efter 

att känna Hans uppståndelses kraft, 
den kraft som fullkomnas i svaghet. 

Hur vår väg gestaltar sig, få vi se på 

Jesus och säga till vårt hjärta: Han 
lever, jag får ock leva. Ty Jesu löfte 
och försäkran lydde ju så: "Jag lever, 
I skolen ock leva." Vi slippa räkna med 
våra känslor, vi få, såsom Abraham. · 
räkna med löftet, givet åt tron. Detta 
är vägen att nå fram till ett segrande 
liv, som är uppståndelseliv. Över ett 
sådant liv har döden ingen makt. Her-· 
ren give oss nåd att leva det livet med 
Jesus. 

Men uppståndelselivet är också ett 
liv för Jesus. 2. Kor. 5 :14,16. Att leva 
för Jesus är en kallelse som tillhör den:" 
na tiden. Därför har Gud sänt oss i 
denna syndens och dödens värld, att 
vi skola vara livskanaler för Jesus. Vi 
äro omgivna av människor, som sucka 
under dödens herravälde. De vänta på 
att någon skall föra dem till Jesus. 
Många äro försänkta i sorg och smär
ta, i ensamhet, i nöd. Skiner någon. 
stråle av liv från oss till dem? Känna 
människorna omkring oss, att vi leva 
ett annat liv än det som är världens 
liv och som kan hos dem väcka längtan 
efter detta liv? Leva vi för Jesus här 
skola vi få leva för Honom där i Hans 
Faders rike. 

Därför beder Han i Joh. 17 :24: "Fa
der, jag vill, att där jag är, där skola 
och de som du har givit mig vara 
med mig, så att de få se min härlighet, 
som du har givit mig; ty du har älskat 
mig före världens begynnelse." Då blir 
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det ordet fullbordat: "Jag lever, I sko
len ock leva." 

Erik Folke 

Våra utresande Missionärer. Johannes 
och Ingrid Aspberg samt Runa Hägg 
anlände till Shanghai den 24 febr. Re
san hade varit god, om man undanta
ger lite storm samt den förkylning som 
de ådrogo sig på Medelhavet, där det 
var ganska svalt. Johannes Aspberg 
skri ver: "Efter Portsaid var vädret 
underbart vackert. Indiska oceanen all
deles lugn och värmen lagom, så. där 25 
a 28 gr. På Röda havet hade vi den 
hittills högsta temperaturen + 30 gr." 
Vid framkomsten till Shanghai voro 
de alla friska och krya. Genom Kina 
I nlandsmissionens stora tillmötesgåen
de fä våra syskon bo på deras hem i 
Shanghai, tills det blir dem möjligt att 
resa upp till vårt fält. Adressen under 
deras vistelse i Shanghai är: China In
land Nhssion, I53I Sinza Road, Shang
hai W. 2. China. I Shanghai gives rika 
tillfällen till missionsverksamhet bland 
de stora fl ykti ngsskarorna. 

Från Missionärerna på fältet har kom
mit meddelanden, skrivna så sent som 
elen 7 mars. Det senaste var från Hugo 
Linder. I detta brev skriver han om hur 
verksamheten i Pucheng- och ·Tali
distrikten fortgått utan hinder. De äro 
så tacksamma ti Il Gud över det stora 
antal predikoplatser, där regelbundna. 
välbesökta möten ha hålli ts, samt för de 
76 personer som 1938 genom dopet in
förlivades med församlingarna. Från 
Shansi skrev Ca'rl fllom så sent som 
den 3 mars. Så långt han då visste, ha
de Gud bevarat de v;lra i den provin
sen. Ä ven från Honan ha vi fått liknan
de underrättelser. Gud har hjälpt alla 
våra syskon underbart, som också fram

går av breven i detta nummer. Vi tacka 
Gud för den nåd vi alltfort få åtnjuta i 
vårt missionsarbete, men allt manar oss 
'dock, att bedja och att akta på apos
telns maning: "Bedjen utan återvän
do" ! 

S. M. K:s årshögtid Kristi himmels
färdsdag anbefalla vi redan nu i våra 
vänners hågkomst och förbön. Vi hop
pas, att då få besök aven kristen ki
nes, herr Hsi, som en tid varit lärare 

.vid vår missions evangelistseminarium 
i Yuncheng. Herr Hsi medverkar f. n. 
vid möten i Finland, varifrån han då 
lätt kan komma över till Sverige. 

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

Vi påminna åter om våra Bibel- och 
Ungdo1l1sveckor under den kommande 
sommaren. 

Den första på Ungdomshemmet Ah, 
omkring 7 mil från Göteborg, nära 
Ljungskile, den 4- IO juli; den andra 
på Mauritzberg i östergötland, den 25 
-jI juli och den tredje i Piteå under 
senare hälften · av augusti . . Närmare 
meddelanden om dessa ·"veckor" infö
ras senare. 

Bedjen Gud, att han uttager deltaga
re, och bedjen för alla förberedelser för 
dessa våra "veckor" . 

Länkmöte ordnas på vår Missionsexp·. 
torsdagen den 20 april kl. 7 e. m. 
Hjärtligt välkomna' 

Inackordering på Missionshemmet 
Duvbo. 

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

För vidare upplysningar torde reflek
terande vända sig till fru Augusta Berg, 
Missionshemmet, Duvbo, Sundbyberg. 
Tel. Stockholm 2820 I3. 
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Från hemarbetet. 

Under de månader, som förflutit se
dan årsskiftet, har många av våra sys
kon varit i verksamhet på skilda orter 
i landet. 

August Berg har rest på flera platser 
i Småland, i östergötland och i Da lar
na. Han deltog också i Svenska Allians
missionens årshögtid i Jönköping. Vi 
tacka Gud för all den nåd och kraft Han 
giver denne sin tjänare . Nästa år är 
det 50 å r sedan han första gången res
te till Kina. Då August Berg är hem
ma i Stockholm deltager han livligt i 
\ 'erksamheten, icke minst på vå r Mis
sions syföreningar och bönemöten . 

H enrik och H ilma Tjäder ) bosatta i 
Malmö, ha där tillfälle att tjäna med 
sina vi ttnesbÖrd. I år ä r det 50 år se
dan den unge Henr ik Tjäder första 
g ången reste till Kina. Anna Hahne 
som bor i Karlskrona, har där glädjen 
att samla inte så få vänner i en böne
ring för Kina. Våra kära syskon, som 
bo på Missionshemmet, få ofta tillfälle 
att vittna om Herrens verk i Kina. 
Custaf Österberg är f. n. på en resa, 
som började i Nerike och fortsätter i 
Västergötland och ä nda ner till Hal
land. 

Hanna W ang har rest i Norrland 
m. m. lvJaja Lundmark och Elna Lenell 
ha f. n . den stora förmånen att få resa 
för L. M . F:s räkning t ill många plat
ser i landet. Maja Lundmark har förut 
under året besökt många av våra vän
kretsar i Norrland. Ebba Vl:den har 
förutom möten i hembygden, i Nerike 
och Hälsingland haft en resetur till en 
del av östra Härads i Småland Ung
domsförbunds föreninga r. Martin Berg
ling har fått besöka övriga föreningar i 
samma förbund och dessutom gjort re
sor till ett stort antal platser i vårt 
land. Martin och Birgit Bergling, som 
äro bosatta i Göteborg, få där rika till
fällen att vara i arbete för missionen. 
M orris Bergling har, så lå ngt hans tid 
och kraft medgivit, rest på kallelse till 
olika möten för missionen. Wille 

Bergling har i Uppsala, där ha n vistas 
för studier, varit verksam i missionens 
intresse både bland yngre och äldre 
vänner och vid offentliga möten. 

Även vi, som ha vå r uppgift i expe
ditionsarbetet, få den glädjen att allt
emellanåt besöka vära vänner i landet. 
I januari va r Länksammandragning an
ordnad i Norrköping under medverkan 
av Erik Folke och L isa Blom. Mis
sionskretsen i Eksjö hade till sin offer
dag inbjudit M artin Linden och L isa 
Blom. Den senare fick därifrån resa till 
några andra platser i Småland och se-

o nare även vara närvarande vid fru 
Amanda Hjärtbergs begravning. 

Vid tanken på all den kärlek, alla 
uppoffringar och all omtanke varmed r. 
våra vänner, ordnat för oss i hem och 
för möten, känna vi likt -aposteln, att 
"vi äro pliktiga att alltid tacka Gud för 
eder" . 

Men det ä r ej allenas t då vi person
ligen komma, som denna kä rlekens om
sorg kommer till synes. Dagligen bär 
vå ra vänner missionen och dess arbeta
re med de stora olika behoven på s itt 
hjärta, och de låta oss på mångfaldigt 
satt varenda dag få tydliga bevis ciärpi't. 
Utan denna trofasta de laktighet i vi\r 
gemensamma kallelse, huru skulle yi 
kunna uthärda i den dagliga kampen! 

Herren säger; "Jag skall gi va dem 
deras lön i trofasthet" . 

f:etl oss Jesu, lår oss Ittln, 

f:är oss \?el ka såsom tlu 

®cb ett e\?lgt II\? förbltln 

.lEfter t>etta kortn I1U. 

SOI1I t>u ett me~ jf'nt>ern \?ar, 

jf'ntlern ! Ng uppel1bnr, 

Så \?i ett o met> Ng må \'lncn, 

JDfg i allt "årt "erk förklara. 

S". IPsalmb. 39. 
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Guds nådesgärningar. 

Ax 

plockade ur brev från miss'ionärerna på 
fäl tet under krigsåren. 

"För Kinas land och folk såviil SOI11 
för Japans behöva vi åkalla Herren. Sär
skilt vilja vi anbefalla dem , som bekän
na sig vara kristna och stå som politis
ka ledare, åt missionsvännernas förbö
ner. " 10/9 1937 

* 
"Varför, Herre, står du sit långt 

ifrån och fördöljer dig i nödens tider? 
Till Herren har jag tagit min tillflykt l 
Den 10 :de och I I :te psalmen böra vi 
kineser bedja i denna tid." q/9 1937 

* 
"Men det svåraste ~ir lidandet för 

alla dessa, som nu Iida så oerhört i 
detta land. Vi hedja Herren uppfylla 
sitt ord: 'Han kan förvandla svarta 
mörkret till morgon'." r8/9 1937 

"' 
"Vi vänta stora ting av Gud och r ~ik

na med Honom. Han har sagt: 'Se, 
jag yill göra något nytt '!" 29/9 1937 

"Aterigen ha vi varit i jorden för att 
gömma oss för flygplan . Ännu en dag 
med Guds beskydd I " 2S/rO 1937 

:;: 

"Nöden driver dem till Gud. Ja, det 
är nöd, men inte bara mörker." 

16/1 I 1937 

" Även 0111 vi, eller somliga av oss, 
få släppa till livet, iir jag viss att våra 
efterträdare skulle finna öppna dörrar, 
där det skulle ha yarit stängt, om vi 
lämnat fältet. " 17/I [ 1937 

:!: 

'''Fl-id på jorden I Är det icke Sil, när 
;mgesten kommer över folken och de 
stå r<'lrllösa, att änglarnas saliga bud

skap om 'Frid på jorden' aldrig ljuder 
mer trösterikt im just då." Nov. 1937 

* 
"Det skall bli underbart att se, hur 

Herren ordnar upp det som nu håller 
på att hända." IS/II 1937 

* 
"Det är gott veta, att VI aro i Her

rens hand. Icke ett hår skall fal la a v 
" å rt huvud, Hans vilja förutan." 

19/1 I 1937 

* 
"Framtiden är· för oss okänd, men 

Gud har oss i sin vård. " 19/u 1937 

"Gripande har det varit att höra, hu
ru de I iksom gå in under si tt lancls 
synd och taga den på sig." S/Iz 1937 · 

* 
"Vårt kvarblivande synes mycket 

uppskattat av alla, och bilde vi o~h_.dc 
kinesiska troende ha de rikaste tllltal
len att vittna om vår tro och visa dess 
tröst och bärkraft i nödens lid." 

13/12 1937 

* 
. "överallt råder en atmosfär av nöd 

och hjärteoro. Landet har sorg I Kriget 
rasar med stor hemskhet. " 

16/ 1Z 1937 

"' 
"Herre Kristus, s;ig dem alla, som 

oroas för vår räkning, att vi ;11'0 tryg
gare här i Guds vilja. ;in 0111 vi YOro 
hemma i Sverige och utanför Guds vil
ja." 16/Iz 1937 

"Gud har underbart hört våra böner. 
Hela iulen med de många mötena fingo 
vi fir~ i lugn och ro . Vilken stor n i'l d 
av Gud." z9hz 1937 

"Krigsmolnen förtätas. Vi äro tack
samma så länge vi få leva här i lugn." 

71r 1938 

* 
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"Den hemlösa, vanlottade och van
mäktiga skaran, krigets avskrap, sam
las omkring oss två evangelie förkun
nare för att åtminstone fördriva några 
av detta livets hopplösa minuter." 

9/r 1938 

* 
"Vi ha det lugnt och gott, med rika 

tillfällen till arbete ." 12/1 1938 

* 
" Vi få nu bereda oss på att hjälpa 

flyktingar, väntande mödrar och hem
lösa barn. Vi ha dock fått nytt mod 
och gå till verket med fröjd och sin
nes ro." 14/r 1938 

* 
"Hela dagen var i sanning en dag i 

Guds gårdar, utan missljud, utan något 
störande. Inte ens flygplan fingo kom
ma den dagen och störa vår högtid ." 

27/ 1 1938 

* 
"Vid flodövergången träffade vi en 

grupp soldater. Så fort de fingo syn på 
mig, kommo de och ville köpa bibel
delar samt traktater. öppna dörrar, 
öppna hjärtan överallt." 7/ 2 1938 

* 
"Många, som förr icke ve lat ha nå

got med evangelium a t t skaffa, ha bör
jat tvivla på avgudarnas tillvaro. Bed 
mycket för Kina under denna nödens 
tid ." 19/2 1938 

* 
"Vi fingo just i går e. m. ett besök 

av tre fl ygplan . De gjorde lyckligtvis 
ingen skada. " 2/3 1938 

* 
"Trots oron omkring oss äro vi gla

da över att vi kunna vara här på vår 
station. Herren är vår fasta borg!" 

6/3 1938 

* 
"Det är storartade tillfällen att för

kunna evangel i um och trös t för fl yk

tingarna hos oss, och vå ra frivilliga så
väl som anställda medhj ä lpa re använda 
sig flitigt av tillfällena." 10/3 1938 

* 
"Ja, hur många ligga där nu i plå

gor, lemläs tade av bomber. Hur många 
änkor och föräldralösa? O, Gud, för
barma dig över alla!" 14/3 1938 

* 
"Vi ä ro alla fri ska och vid gott mod, 

men sörja med dem som sörja." 
17/3 1938 

* 
" En del kristna officerare och solda

ter har jag haft besök av. Vi ha både 
läst Guds ord och bedit till sammans." 

18/3 1938 

* 
"Öve rallt på gatorna, då vi möta sol

dater, ta de med tacksamhet mot trak
tate r och ofta vilja de höra något om 
Gud." 30/3 1938 

* 
"Tänk, vilken seger över världens 

furste denna mäniskoskara represente
rar, där den med samlat sinne lyssnar 
till Guds ords predikan under det fien
dens kanonåskor rull a fr am över ka
pellet." Mars 1938 

* 
"Kära missionsvänner , förtröttas ej , 

förfäras ej! Gud finner denna tid nya 
väga r till Kinas folk." P åsktiden 1938 

* 
"Vi höra ihop med vårt folk , och vi 

de la deras glädje och sorg, deras fram
gång och nöd." 27/4 1938 

* 
"Och besöken på sj ukhuset ha ej bli

vi t utan välsignelse för det egna hjär
ta t, som stämts till lov och tack till 
Gud för daglig och stundlig bevarande 
nåd." 3/5 1938 

* 
"Vi tacka Gud för de erfarenheter 

vi haft . De ha gjort oss andligen rika, 
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ty Herren har så uppenbart visat sin "Hur underbart att just i år vi haft 
makt att hjälpa sina svaga barn." mindre sjukligt än variligt under som

25/5 1938 . maren. Man kunde ha väntat tvärtom 

* 
"Ingenting kan uppvägas emot 

glädjen att tillhöra Kristus och att vara 
hans sändebud i hednaIand." 6/6 1938 

. * 
"Så länge molnstOden inte höjer sig, 

st~l vi stilla." 9/6 1938 

* 
"Det har varit en härlig såningstid. 

Inte så få ha lämnat sig åt Honom, för 
att vandra Hans vägar." 13/6 1938 

* 
"Om någon skulle undra hur vi må, 

så vill jag svara: All t hitintills har 
Herren hulpit!" 14/6 1938 

* 
"lVIen då vi stodo där fångades våra 

blickar aven liten tavla, .som hängde 
på en av de få väggar som stod kvar. 
På den stod det: Eder Fader vet!" 

2/7 1938 

* 
"Det var vemodigt att se all denna 

förödelse, men svårast var det dock att 
höra all jämmer från de sårade och kla
gogråten . från dem som förlorat de 
sina." 8/7 1938 

"Tanken på aIla dessa lidande, kvi
dande människosjälar tynger hårt. Och 
dock, Guds nåd ;\r oss nog." 

13/8 1938 

* 
"Det har ' varit rysliga dagar, men 

Herren har uppehållit. Bed för oss!" 
31/8 1938 

* 
"Då man hörde planen sväva över 

staden, föll den stora skaran på knä och 
började åkalla Herrens namn. De tro
ende gjorde det först, och hedningarna 
följde deras exempel." 5/9 1938 

* 

med tanke på de stora flyktingskarorna. 
.Men Gud är icke bunden av sina na
turlagar." 17/9 1938 

* 
"Herrens verk går framåt på varje 

plats och säkert blir krigets gissel ett 
välsignat redskap i Herrens hand." 

I8/ro 1938 

* 
"Gud give eder en välsignad högtid! 

Give Han eder nåd att lämna omsorgen 
om oss alla i Hans starka Fadershän
der. Han förmår bevara!" 4/II 1938 

* 
"Måtte vännerna hålla ut i förbönen. 

Herren skall vinna seger även under 
denna oroliga tid." 4/1 I 1938 

* 
"Molnet lyfter väl Herrens tid." 

IS/II 1938 

* 
"Gud hjälpe er att hålla ut i trogen 

förbön för Kinas blödande folk. De li
da mer än man kan med ord beskri va." 

6/1 I 1938 

* 
"Vad voro vi utan edra trogna för

böner? Må Herren i sin oändliga kär
lek förkorta lidandestiden." 2/I 1939 

H. B. 

~io~. 
Gud hjälper! 

Utdrag ur ett privatbrev från Fru 
Hanna Eriksson, Ishih, av den 13/2. 

Någon gång då och då få vi brev 
från Tientsin genom japanerna. Men 
det är inte ofta. Ibland få vi dock brev 
genom kinesisk förmedling, särskilt 
sista tiden har en hel dej tidningar och 
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brev hittat hit, ja, t. o. ITI. paket ha vi 
fått. Visserligen är det tämligen gamla 
nyheter från i fjol och förfjol - men 
ändå! Jag fick tidningar i förra veckan 
från januari och februari 1938. Det har 
det goda med sig att läsa gamla nyhe
ter, att man inte behöver ängslas Si'l 
mycket för allt elände och alla farlig
heter, som spalterna äro fulla a\', Det 
är ju redan förbi alltsammans och det 
nya eländet ha v i ej fått höra om än. 
- Nu läsa yi ock om hur Konungen 
hade det på sin So-årsdag, o::-h det iir 
väldigt intl"essa nt. 

Vi ha det bra här. Det går mycket 
lättare med matfrågan nu iin i hörjan. 
Då var det ibland omöjligt att få någon 
omväxling, Jag vet inte hm Iiinge vi 
höll på i somras att äta ris och ägg. 
Det gick åt mindre och mindre med mat 
- till slut blev man mätt bara a\' att 
titta på ris och ägg, Men så sll1?mingom 
gick det att få litet av varje ute i byar
na, Nu kan vi också få köpa en del 
inne i staden. 

Det iir en del flyktingar b'ar ännu. 
En del äro långväga ifrån, men de fles
ta är ute fdln landsbygden. Förhållan
dena inne i staden är nu mycket bättre, 
fastän det nog finnes mycken nöd ock
så här. Alltsomoftast, d~l det kommer 
trupper till staclen, ha vi missionssta
tionen proppfull med kvinnor och barn, 
Gud hjälper - det ha vi fått erfara ota
liga gånger, inte minst i somras. Folk 
rusade hit utan att få med sig varken 
mat eller annat. Men mat måste de ju 
ha, men vi hade ingen fonel att ta ~v 
och inte möjlighet att sj;ilva underhålla 
mänga hundra personer, så var det 
ingen annan r~ld än att få till hemmen 
och försöka få tag på något ;itbart. An
tingen Lisa Gustafsson eller jag fick gå 
med dem. Och ti.ink , inte en enda g~mg 
behövde vi gå tomhiinta tillhaka. 

Underbart iiI' det också, hur öppet 
och mottagligt det är för evangelium 
nu, Förut, när allt var gott och väl, el!'l 
hade man intet behov av Gud och ingen 
tid över för att tänka på sin själs fräls
ning. Men nöden har Htt driva männi

skorna till Gud. Det ena h:irda slaget 
föll efter det andra, såren sveda och 
blödde, var fanns frid och läkedoin att 
finna? - Det var en kvinna i höstas, 
Hon var från ett förmöget och fint hel1l, 
Aldrig hade hon \'etat vad svårigheter 
c~h lidande var. Men så kom kriget, 
och med det nöden. Hemmet fick de 
lämna. Till slut hClmnad2 de i en liten 
hy hiir i vilrt distrikt, utblottade på allt 
hade de oftast ej ens mat för dagen, 
Men värre än allt annat \'ar den djupa. 
tomheten och ofriden d;ir inne i hjär
tat. Var fanns frid att finna? Ett par 
av dua evangelister och hihclkvinnor 
voro ute och predikad2 i en hy, Ryktet 
om dem och den fridens lära de förkun
nade spred sig till byarna runt omkring 
och nådde också till denIla unga b'inlla, 
"Säger du, att de tala 0111 frid. o. cl;i 
m1ste jag gi'l dit och höra cm det verk
ligen iir sant, att det finnes frid att få." 
Tidigt niista morgon gick hon, Det \'ar 
flera mil till den hy, diir bihelkvinno r
na voro, men hon hastade i väg, S;'t 
kom hon då fram och fick sitta ned och 
höra om syndares och eländas vän. 0111 
Honom, som är kiirleken och friden, 
Hon satt stilla med kniippta händer 
och lyssnade med hela sin varelse, och 
ögonen strttlade trots att tilrarna ström
made. "Är det sant, ;ir det oeks!'l för 
mig, får jag tro iJ;t Honom och hedja 
till Honom?" "Ta, det får du. det iir 
för dig." - " . 

Nästa dag l1låste hon åten'ända hem, 
hem till de gamla svårigheterna och li~ 
clandena, men nu IJar hOIl Friden i sitt 
hjärta och blicken var ljus och gången 
lätt. . 

Vi må bra alla hiir. Lisa har fullt 
UiJll att göra med sina rrtånga c1e\·er. 
Om någon \'eeka börjar lJibelkurs här 
och sedan ha \'i kurs' för binno r. In
neri iga h~ilsn ingar t i II alla viinner. 

Gud ger kraft och glädje. 
Utdrag ur ett pri\"atbrev fr~lI1 Estrid 

SjöströuI, skrivet i Chiehhsien den T5/2. 
I dag ~ir det brevskrivningsdag, ty 

postmannen kommer i 1l10rgo:1 för att 
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taga brev till utlandet, och då vill jag 
passa på a tt sända några rader. Det 
ledsamma är,jn, att man .aldrig vet, om 
breve'n verkligen - ku-nna 'kryssa sig 
fram. Dock - Gud förmår ju att låta 
detta komma f ram. N u mer än någon
sin lär man 'sig att göra allt till ämnen 
för bön, så vä l små'tt som stort. Och 
det är ett välsignat skolämne. i\HI VI 

liira oss dessa läxo r för all framtid. 

Här ha vi det lugnt och gott på alla 
sätt f. n. Arbetet pågår som \'anligt 
bland de av flyktingarna, SOm ännu bo 
kvar inom mIssionens områden, unge
fär ett 50-tal, barnen inräknade. Här 
hos oss bo ännu fjorton personer utom 
vi sjä lva och tjänarne. Det är ju riktigt 
ljuvligt och st illa emot \'ad det var. när 
vi hade över trettio. Det yar ett ull(kr , 
att det gick bra, srl hegriinsat som om-

Chiehhsiens 

Jag har Dagny Nordgren ute pit 
landsvägen mellan Yuncheng och 
Chiehhsien just nu. Hon cyk lade in i 
gå r i ett ii rende och sku Il e komma igen 
i dag. Men det är gråkallt och litet bl,\ 
sigt i dag, så det är nog ej så trevligt 
att vara ute. Nitr jag reste in fÖl' ett 
par , tre veckor sedan, var det ljuvligt 
d'lrväder, så . det var en härlig rekrea
tionsresa. Det är så roligt, att det nu är 
Sil lugnt, att vi kunna resa emellan även 
på landsvägen, jag menar ' den vanliga 
kitrrvägen. Det ya r det ej under en lång 
tid. 

missions5tation. 

ri'ldet hiir uppe iir. Det iir underl>art, 
hur Gud ger kraft och gliiclje, i vael Han 
ger a \' möda och hesv iir. 

Arhetet ibland a ll a dessa har \'uit 
den stora ljuspunkten hela tiden och ä r 
det ännu. Vi ha egentligen endas t , eller 
åtminstone mest, riktigt unga In' innor 
kvar. Det iir hoppfullt att se, hur de 
taga in ordet Om frälsning och liv i 
Kristus Jesus. Och våra husbesök ~iro 
en fröjd nu. Bihelkvinnan, Yang ta sao, 
sade härom dagen, niir vi voro ute till
sammans: "Tänk, fröken, dessa portar, 
som förr ha varit så hårt tillstängda 
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för oss, så att vi ej ha fått komma in; 
nu komma ju kvinnorna lItspringande 
på gatan för att enträget bjuda oss att 
komma in till dem och sitta ned hos 
dem." I lördags hade vi de härligaste 
tillfällen, som jag någonsin haft, sedan 
jag kom hit, att tala med människor om 
Herren Jesus i hemmen . Och mycket 
folk komma på gudstjänsterna på sön
dagarna både sådana, som ha bott hos 
oss och andra, som dessa i sin tur ha 
tag it med. Och det bästa är, att de sy
nas fortsätta att komma, och att de 
flesta synas verkligen vilja bli kristna. 
Hilr se vi nödens välsignelse. Den 
långa tiden av såningsarbete skall väl 

. kanske nu äntligen även inom staden 
bära skördar för evigheten. Ä ven för
samlingsledarna tycks vakna upp till 
mera ansvarskänsla, ä"en detta en följd 
av att Glid har fått välsigna deras egna 
själar under denna tid. Jag skymtar 
gryningen till en ny dag för Chiehhsi
ens stad! Bedjen, att Gud måtte få full
borda verket, och att ljuset ifrån ovan 
snart måtte bryta fram i all sin glans! 
Det vore sorgligt, om det skulle stanna 
vid ett uppvaknande, som sedan leda 
tillbaka till sömnaktighet igen. Gud 
förbjude det! "Genom Eder förbön och 
Den Helige Andes hjälp -". 

Ute på landsbygden har det ju även 
förut varit .så mottagligt. och vi ha fått 
glädjas över en hel skara fr ån olika by
ar, som ha kommit till tro på Herren 
under de sista åren. Men ä ven där går 
Gud fram också nu i nåd och kärlek 
och frälsar själar. Ja, vi ha så många 
ämnen till tack och lov och pris, så inte 
behöya vi bara hålla på att bedja, när 
vi komma inför vår käre himmelske Fa
der. Gud vare pris! 

rden nu måste jag också tala om en 
mycket materiel sak, för er, som ju kän
na till förhållandena i Kina och där
för kan förundra er i kapp med oss 
själva. Jo, för ungefär en vecka sedan 
kom en man och bjöd ut fisk. Den såg 
sil stor och fin ut, så att vi köpte den. 
När den sedan gjordes iordning, fingo 
vi se, att det var en finfin luxöring, som 

vi fått för en dollar! Den nr ej liten 
heller, så att den har räckt för oss 
många mål och räcker nog minst för två 
mål till. Den har bevarats frusen, så 
den var röd och fin och god och färsk . 
När jag tog första biten, utropade jag : 
"O, Dagny, det smakar Skellefteå!" 
"Nej", svarade hon, "det smakar 
Holmsund'" Här sitta vi alltså i krigs
zonen och äta läckerheter , som inte 
finns att få för pengar i detta land, och 
finns det i de stora kuststäderna, så är 
det i alla fall inte för missionärer. 
Men vi äro ju "ba rn till en Kung", som 
har all rikedom uti sin hand, och då 
har Han råd, att när Han så vill, ge 
sina barn det allra bästa även i timligt 
avseende. 

De allra innerligaste hälsningar! 

Herren sviker ej. 
Fröken Astrid Håkansson, Juicheng, 

skriver den 27 febr. 
"Och varen frimodiga och arbeten , 

alla I som hören ti 11 folket i landet, s~i

ger Herren, ty jag är med eder, säger 
Herren Sebaot." Hagg. 2: S. 

Innerligt tack för alla förböner, som 
vi veta dagligen omsluter oss. Ja, Her
len själv har lovat vara en eldsmur 
kring oss och det ha vi i ett års tid fått 
uppleva. Ofta beder jag, att Gud också 
skall vara ett eldstak över oss, ty Iuf
tens fasor äro skräckinjagande. Här
ligt är det att se Herrens underbara 
ingripande i varje svår situation. Svå
righeterna äro så mångskiftande och 
ofta kan man ingen utväg se, men a ll 
tid , alltid visar Jesus sig vara underhar 
i råd och väldig Gud. Jesus räddar 
sina barn ute i byarna på ett så påtag
ligt sätt, så man kan inte undgå att se 
Hans härlighet. Hedningarna få se att 
det är stor skillnad på dem som tjäna 
Gud och dem som tjäna avgudar. Do
men drabbar mycket ofta inte alls de 
troende häri trakten, utan de få behål
la allt. Även här ha de kristna flaggor 
i sina hem med ett rött kors på och or
den: " Jesus har utgivit sig för mig", 
samt Juichengs församlingsstämpel. 
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Innerliga hälsningar med önskan om 
Guds rika välsignelse för var dag! 

Fru Gerda Carlen skriver samma 
dag från J uicheng. 

"I allt detta vinna vi en härlig seger 
genom honom som har älskat oss ." 

Rom. 8: 37. 

Underbart hur Gud bevarat de 
kristna och deras hem. Vi bo i den 91 
psalmen, och Herren sviker ej sina 
löften. Ej så få ha burit fram sina tack
<lffer till Herren för bevarande nåd. 
Herren kallar många i denna tid, kal
lar genom nöd och lidande och många 
.säga sig tro på levande Gud. 

Vi hade ett kort men kärt besök av 
Äke Haglund för 14 dagar sedan. Vi 
.hade då ej sett en svensk på ett hal vt 
ir. 

Innerliga hälsningar. 

:En tillflyktsort är Han. 
Fröken Ingeborg Ackzell skriver i 

ett privatbrev av den 6 mars från Tali. 
Sedan staden bombarderades ha vi 

.gått ut till landet dagligen en månads 
tid, men då det var besvärligt för den 
J<ristna familj, som vi fingo vara hos, 
lyckades vi hyra en liten gård 3/4 tim. 
väg från missionsstationen . Här bo vi 
nu. Omkring IO kineser ligga på halm 
-och lärarinnan på en slags säng och jag 
på en turistsäng bakom ett skynke (för 
att bo privat). Allt i ett rum! Bredvid 
är ett rum där två mal11JTIOr med 3 
barn bo, av vilka två äro småbarn. 
Därinne ha vi också en gammal blind 
tiggargumma, som blev virrig, då hon 
var med om bombnedslag. Hon pratar 
·eller beder i ett, dag och natt - med 
endast några tysta timmar under dyg
net! Gumman har ingen som frågar 
efter sig, och vi behöva i praktiken vi
.sa, att det gäller att ta hand om de 
värnlösa. 

Vi ha också ett rum - delvis utan 
vägg - där vi samlas till möten. Ty i 
staden kan vi ej' ha möten varken på 
söndags f. m. eller under veckan. Ris
ken är för stor. I söndags var det myc

ket folk härute. Denna veckan ha VI 

börjat bibelkurs för kvinnor från sta
den och byarna häromkring. Här kan 
vi arbeta i lugn och ro, även om vi höra 
varningar och 	flygplan över oss. I sta
den hände det att flygplan kom över 
staden S gånger på en dag, och då kan 
man ej arbeta, utan bara sitta i spän
ning nere i bombgrottan. Där är mörkt 
och fuktigt, och det är svårt gå upp och 
ned flera gånger om dagen! . 

Thyra Lindgren och jag voro till 
Tihu i går på möte. En hel del av de 
troende där ha gått till en avlägsen och 
otillgänglig bergstrakt, där de hoppas 
få slippa kriget. 

Vår goss- och flickskola har denna 
termin flyttat till landet. Där kunna de 
arbeta i lugn, Att hålla lektioner och 
ständigt a vbrytas av flygplan och "be
sök" i bombgrottan, det går ej, det 
märkte vi i höstas. Bibelskolan kan ej 
börja förrän det blil' bä ttre förhållan~ 
den. 

Thyra är hemma i staden. Därifrån 
har hon gått ut byarna under evange
lisationsveckan. Vi ha gått härifrån 
byn. 

Varma hälsningar. 

INBJUDAN 

till 

Nordiskt 1\IIissions'möte tör f(vinnor 

den II - IS augusti 

på Sörlandets 	kristliga ungdomsskola 
Birkeland, 

Vi ha i år glädjen att inbjuda Nor
diskt Missionsmöte för Kvinnor till 
Norge den I I-IS augusti, Det blir ett 
internatmöte på Sörlandets kristliga 
ungdomsskola i Birkeland vid Lille
sand. 

Det är Nordiska Missionsrådet , som 
genom en arbetskommitte inbjuder till 
detta möte, som önskar samla kvinnlig-a 
missionärer och missionsvänner, som 
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äro representerade i de Nordiska Mis
sionsråden. 

Detta blir det tredje Nordiska Mis
sionsmötet för kvinnor. Det första hölls 
i Sverige 1927. Det andra sex år sena
re på Nyborg Strand i Danmark. I år 
iir det Norges tur att inbjuda till ett 
sådan f möte, då vi få samlas omkring 
kvinnornas arbete för missionen. 

I programmet ingår bibelstudium och 
föredrag om missionsarbetet ute på fäl
ten och i hemlandet. Målet är att upp
muntra och stärka varandra i den ge
mensamma kärleken till missionen. 
Tillfälle gives också till samvaro och 
gemensam bön . 

Vi samlas till detta möte i en vansk
lig tid för allt missionsarbete. Vi ha 
satt som motto för mötet 

"[nför Herrens ansikte." 
Måtte vi alla mötas under hön till 

Gud om att komma djupare in i förbö
nens ' tjänst och i Herrens innerliga ge
menskap samt mera c1tigliggöras att 
vara "sändebud i Kristi ställe"" "Guds 
medarbetare" missionens stora gär
ning. 

!Vlå nEjdens och bönens ande vara över 
oss, må helig stillhet fylla oss, m;'t Her
rens ansikte lysa över oss. 

Med dessa ord inbjuda vi till det 
tredje Nordiska Missionsmötet för 
Kvinnor. Anmälan om deltagande tor
de ske till fröken Henny Dons. Pile
stJ'edet 83, Oslo, före den 1 juli. In-

skrivninsgavgiften är kr. 4:-, som tor
de sändas med anmälan. Priset för up
pehållet är kr. 4:- pr dag, för hela 
uppehållet kr. 16 :-. 

H enny DOJ/s. Elisabeth Hallen. 1'hea Hiiber /h. 

ElviILe OlseJ/. Al/II(/, Vaagen . 

För Sveriges vidkommande göres an
mälan till K. M. A., Birgerjarlsgatan 
67, Stockholm. 

DAGGRYNINGEN 

a nordnar 

försäljning till förmån för Svenska 
Missionens i Kina flick- och kvinnosko
lor lördagen den J 5 april å K. F. U. M. , 
Birger Jarlsgatan 35, Stockholm. 

Kl. 12 andaktsstund a v l11is s ion~ir 
Martin BerglilIg. 

Kl. 19,30 aftorlunuerh;tlJning. Med
ycrkancle: /ami/ jeruu 8ergling och fru 
Lster Berggren. 

Ur prograJJl'11l.et . 

S{tng på kinesiska. Familjerna Berg
ling. 

Föredrag av fru Birgit Berg-lillg och 
missionii.r iYla'rtin 13erg·h-ng. 

Sång av fru Ester nerggren. 
F öred rag a v mi ssioniir JlI OJ'1' is Berg

ling. . 
Bön av fru Dagny Uergling. 
Stöd Daggryningen genom att IJesö

ka denna försiiljning' 

REDOVISNINGAR 

för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under mars 1939, 


Allmänna missionsmedel. 13:33, Resebiclrag 1.:-50, Nye 
362. "Missionsvän, B-d" ....... . 1.4:7:3 Missionshus 18:~5 , ()dshults 
363. Koll. vid E bba Videns resor: U ngd. fören. 4 :1.4, E. c., 

SlätHlkra Ungdf. 8:50, Ov 10:-, . . .................. . 
landehult d:o 21:-, Lindes 364 Vetianda Daggryning, resebi
berg 
16 :8$), 

d:o 0:30, 
Holsby 

Husnäs cl:o 
d:o 3D :06, 365. 

(lrag ..................... . 
"Herrens" ............... . 

-5:
:20:

Mamrelunds d:o 60:
kulls Mfg 40:-, D:o 

. Eke
'ngcl.

370. 
:~71. 

E. A., Borås, "14 mars" . ... . 
Kyrkl. M fg i Fjällsjö .... , .. . 

~U 
,)0 -

fö ren. 20:-, Skede d:o 1'7:29, 372. M. S., Mora . .......... .... . 27 -
Rösa d: o 16:43, J.\.orsberga 373. E. ]., Lund ................ . 10 -
d:o 50:-, S. Solberga d:o 374. Insaml. vid H. "Vangs möte i 

http:prograJJl'11l.et
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875. 
376. 

377. 
378. 

379. 
380. 
381. 

386. 
387. 

388. 
389. 
390. 

391. 

392. 
393. 
394. 

395. 
396. 
397. 
398. 

399. 

400. 
401. 
402. 
403. 

405. 
406. 
410. 
411. 
412. 

413. 

414. 
415. 
418. 
419. 
420. 
421. 

Glanshammar 22/2 . .. ....... 15 :75 

G. S., Färnabruk ........... 10:
A. N., Bjämum, "Tackoffer 


'åt Herren" ............... . 50: 
M. B., Södertälje . .... .. .... 135:
Koll vid Martin Berglings 

resa: I Boda 17/2 9 :40, Mör
teryd 18/2 10:-, Björköby 

19/2 22:50, Naglarp 19/2 26:29, 


Hjältaryd 22/2 6:04, Lands

bro 23/2 26:30, Myresjö östra 

24/2 10 :-, Eckereda 25/2 

6 :-, Bäckseda kretsmöte 

26/2 90:-, Fifflekull 27/2 

40:68, Ulriksdal 28/2 22:25, 

Sparb. medelo. koll. i Kars

torp 20/2 92 :-, N äsby 21/2 
104:25 .................... 465:71 

Ynglingafören., Lihanon , Gbg 100 :
B. N., Ostersund ........... 25:
E. J ., Boden, till Joh. Asp
bergs underh. . .............. 100:
S. S., Sthlm ................ 200:
L E., Nkpg, till I. Ackzells 

underh. . ... .. ............. 1.00:
G-r ..................... 15:
A. D., Kristdala .... . ...... . 18 ::30 

Koll. i Medle vid Maja Lund
marks möte .............. .. . 130:
C. N., "Tackoffer" , gm A. B., 

Skelleftd ............... .. 10:
"Min sönclagsbössa" 25:
A. L. .................... . 25 :
Stina Bauers sterbhus, testa
mentarisk gåva ............ . 500:
Okänd givare ...... . ... .. .. . 7:60 

A. A..................... . 25:
Koll. i K F. U. M., Arvika .. 60:
K. K., Björköby, "14 mars
offer" . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 20:
E. o. N. E., Vedum, i st. för 

blommor på prostinnan Ella 

Karlssons, Grebo, bår .... .. . 10:
E. G., Holmsund ........... . 15 :-

Luleåk retsen .............. . 30:50 

M. B., Hejde ........ . ..... . 100:-

Skolba rnens spa rb. penga r, 

gm d:o ... .. . ............ . Hi:
A. o. 	 A. K., "14 mars offer" .. 10D:
A. o. K. L. ................ . 30:
N. H., Värnamo ........... . 15:
F. J.. Kinnemalma ......... . 20: 
Missionsafton i Skärvsta, gm 

F. B., Sollefteå ............. . 105: 
Ett tackoffer till S. M. K. från 

Böneringen, Karlskrona, i st. 

för blommor vid vår kära 

Hedvig Andrens bår ....... . 20:
"Gunnar' , .... . ........... . 20:
tJUr en kokssparbössa " ..... . 41:75 

A. o. P. J ., V änfors ........ . 15:
S. P. W., Hägerstad ....... . 10:
A. E., Nkpg ............... . 20:
Från H. Wangs besök i Sab

batsberg ........... . ..... . 45:10 

422. 	 D:o i Axbergshammar . . ... . 43:
426. K. F. u. , M., Karlstad, koll. 

vid missionsstund 6/3 ...... . 21:-
427. 	 Koll. vid d:o 7/3 i Domkyr

kans församI. hus, Karlstad .. 44:32 
428. 	 M. O., Stocksund .......... . 100:
429. ' A. S., Jkpg, "Herrens del" .. , 5: 
430. 	 En länk, Malmö ........... . 10:
431. 	 "En länk" . ................ . 1): 
432. 	 L. U., Sthlm, en liten skärv till 


utresorna ................ . 50:
435. 	 E. A., Gbg .. . . .. . .. .... . .. . 30:
436. 	 Linneryds Mfg ............ . 25:
439. 	 "S" ........ . ............. . 100:
441. 	 En IIHerrens tjänarinna", ti1l 


Thy ra Lindgrens underh. .... 25:
442. 	 O. L gm H. B., Hova .... . . . 5: 
443. 	 "Onämnd, 14 mars", gm d:o . 30: 
444. 	 Fören. Anspråkslös, Tr<lnås ., 50: 
445. 	 T. K., Storbrännan ........ . 30:
446. 	 S. M. K:s Syfören., Malmö, 


offerstuncl ....... . .... . .... 20;'): 
447. 	 O. B., Skellefteå ............ 70 :
448. 	 Kinesernas Vänner, Värnamo 300 :
449 . 	 B. o. N. Sn., "14 mars" ...... 25:
450. 	 A. A. , Södertälje ...... . .... 10:
451. 	 Onämnd .................. 50:
452. 	 A. o. M. L., Sthlm, i st. för 

blommor vid fru Amanda 
Hjärtberg, Eksjö, bår ....... 5:

453. 	 Miss. syfören., Källunge ... . . 25:
454. 	 M. S ., Dals Rostock. till mis

sionärernas utresa .......... 10:
455. 	 K. 'vV., Hemse.. .. ........ .. 5: 
456. 	 "Onämnd" ................ j 000:
457. 	 B. P., Undersåker .......... . 5: 
4:58. 	 Kinakretesn i Eksjö, offerdag 


5/3 till Arvid Hjärtbergs un
derh. . ..................... 900:

459. 	 "En länk", till Elsie o. Carl 

Johan Bergquists d :o ........ 100:

460. Koll. i MörterycIs missicns
hus 7/3 ... .... .... _.. . ... .. ... 34 :1)6 

461. 	 Ulriksdals Mfg ........... . . 25 :
462. 	 14 marsoffer fr. Ulriksdal .. , 80:25 
463. 	 J.. Björköby ............. . .. 45:
464. 	 Koll. i Björkö missionshus 9/3 32:11 
465. 	 H . S., Vetianda ............. 10:
466. 	 Koll. i Nye 10/3 ......... . .. 27:65 

467. 	 14 marsoffer i Osterkorsberga 112:33 
468. 	 "Tackoffer" ......... . ..... 200:
469. 	 "14 marsoffer" i Naglarp 12/3 200:
470. 	 O. H. K. U-d Mörteryds 

Ungd. fören., "Judith Hult
qvists minne", till Ebba Videns 
underh. 200:-, Lemnhults 
Ungd. fören., koll. vid krets
möte 33 :-, Boda-Stensjön 
Ungd. fören. , Martin Lindens 
underh. 80 :-, Björkö Ungd. 
fören., till Judith Hultqvis ts 
gravvård, 10 :-, Vet landa 
Ungd. fören., "14 mars offer" 
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568:81 	 891:81 
471. 	 A. N. , Hedeviken, till hjälp i 

de stora behoven .... ... ..... 10:-
472. 	 A. O ., Mölnbo, "14 mars" ... 5:-
473. 	 K. F. U. M:s kamratkrets, 

Kristinehamn, koll. 9/3 ...... 6 :35 
474. 	 Koll. vid offentligt missions

möte, gm. K. F. U. M., Karl
skoga .. .................. , 30 :60 

475. 	 D:o vid söndagsgudstjänsten i 
E. F. S., Orebro 12/3 ....... 47 :60 


476. 	 D:o K. F. U. M., Orebro 12/3 36 :72 
477.' B. 	 o. M. B., Gbg, i st för 

blommor vid fru Charlott Ny
stedt, Gbg, bår .... . ......... 5:- 

478. 	 E. L., Malmö, "14 mars" .... 1000:-
479. 	 Onämnd, i st. f. blommor vid 

fru Amanda Hjärtbergs Eksjö, 
bår ..................... :. 5:- 

486. 	 En länk 14 mars ...... . ..... 5:-
487. 	 Tabergs Mfg., koll. vid Aug. 

Bergs möte 8/3, gm. C. H. 
Små!. Taberg ...... . ........ 26:73 

488. 	 .Missionsvänner i Sjötorp, gm 
A. S. ..................... 10:- 

489. 	 F-a P., Björklinge ......... 10:
490. 	 Koll. i BaptistförsamI. La-

torpsbruk . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:
491. 	 D:o i Bäckalunds Missions

hus, d:o ........... .. .... . 68 :
492. 	 Resebidrag ...... ... ...... . 10:
493. 	 K. G., Uppsala ............. . 20: 
494. 	 Kinespojkarnas vänner i Stor

brännan, spa rb. medel, gm. 
Th. K. .......... . ......... 15:55 

496. 	 Nyköpings K. F . U. M., mis
sionsbön i S:t Nikolaikyrkan 
14/3, koll. till M . Ringbergs un
derh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 :39 

497. 	 G. J., i st. för blommor på tant 
Hjärtbergs bår ............. . 5:

502. 	 A. E., Alingsås ............ . 50:
503. 	 Syskonen H., blommor till 

tant Amanda Hjärtbergs minne 10:

504. 	 "Herren förser", gm r. H., 
Skelleftehamn ............ . 30: 

505. 	 Onämnd .... . ............. . 50:
506. 	 Offer vid 14 mars mötet på 

K. F. U. M., Sthlm ........ . . 762:17 

507. 	 E. E., Mörön, på minnesdagen 

14 mars .................. . 5: 
50R. 	 B. H., Skellefteå, "tackoffer 

på min 85-årsdag" gm A. B . . 3G:
509. 	 S. H., d: o, " tack på iVrors 85

å rsdag", gm d:o ........... . 10: 
510. 	 L. H., Kiruna d:o gm d :o .. 10:
512. 	 E. A.,o. E. J, VetIanda, i st. 

för blommor vid fru A. Hjärt 
bergs bår . : ...... ... ....... . 25:

513. 	 O. o. N. S., Sthlm, d:o ..... . 10:
514. 	 S. W., Nkpg .............. . 10:
515. 	 G. E., Sthlm, "en länk" 50 :
516. 	 E. A., Söderköping pil offer

dagen 3:-, ur sparb. 2::- . . . 7:
517. 	 S. o. S. J., Orebro, "5 mars" .. 100:
518. 	 Onämnd, 14 mars ......... .. 10 :
519. 	 Tillägg till koll. på K. F. U. M. 10: 
523. 	 H . L., Sthlm .............. 5000:
524. 	 A. L., d :o ................. 1000:
525. 	 "Saligare är att giva än att 

taga" ..................... 10:
526. 	 Tre vän ner, gm H. L., Lidingö 5: 
527. 	 M. H., Magra, blommor pil 

tant A. Hjärtbergs grav ..... 10:
530. R. E., Gratiliden, till Thyra 

Lindgrens underh............ 30:
531. 	 L. G., Kåge .............. .. . 15:
532. 	 Onämnd, "tackoffer 14 mars" 2 :Ii) 
533. 	 S. R., R. o. A. H., Eksjö, i st. 

för blommor vid tant Aman
da Hjär tbergs bilr .... . . . .. 10:

534. 	 A. A. , Odebo, d:o ........... ii: 
535. 	 Albert o. Helga, en blomma 

på ä lskade Mors bår ......... 10:) : 
.336. Stina, Ola o. Per, en blomma 

pil älskade Farmors bår. ... . 30:-
537 . 	 E. S., Adelöv, en blomma vid 

fru Amanda Hj ärtbergs bår. 5:.
538. 	 Onämnd, för d:o ..... .. ..... 5: 
539. 	 E. o. J. R. , Eksjö, en blomma 

vid tant Hjärtbergs bå r ..... 10:
.340. Kinakretsen, Eksjö, en blom

m a vid fru Hjärtbergs bår .. , 21 :70 
541. 	 Kinamissionens Vänner, Vet

landa, sparb. medel ...... . .. 100:
:542. D :0, del av förs äljningen 18/3 400 :
546. 	 Koll. i Huskvarna ..... . ..... 112:47 
547. 	 E. O., d:o .... . ....... . ..... 10:- 
548. 	 Koll. i Odeshög ............ 20: 
549. 	 D:o i Immanuelskyrkan, Nkgp 100: 
550. 	 E. Hj. S. ........ .... ....... 25:-
551. 	 Koll. i Dagsbergs kyrka . .... 9:33 
552. 	 Koll. i Ulrika .............. 21:- 
553. 	 D:o i Källsvedens skola . .. .. 6 :64 
554. 	 Resebidrag ..... . .......... 5: 
555. 	 Vännerna på Missionshemmet, 

Duvbo, till Amanda Hjärt 
bergs minne ... ............. 28:

556. 	 r. o. N. A., Brunflo ......... 25:
557. 	 Malmölänkarnas offerhögtid 

18/3 ... . ................. , 205:-
558. 	 E. o. E. J, Tenhult ......... 25:
564. 	 V. P., Norrköping .......... 100:- 
565. 	 A. J, Kinnemalm a ...... . .... 100 :
566. 	 K. O., Mariestad, födelsedags

blommor ... .. ............ 20:-
567. 	 S. R., Malåträsk ..... . .... 16 :50 
568. 	 "En vägbryta re drager ut 

framför dem; de bry ta sig 
igenom och tilga fram. " Mika 
2: 13 ...................... 1000:

569. 	 Brattåkers skola . .. . . .... ... 5:-
570. 	 E . G., Ank a rsrum ....... .. . 10:
572. 	 A. T., Hbg. .... .. ...... . ... 25:- 
573. 	 A . T., Mörön, t ill Selfrid 

Erikssons underh., gm E . E.. 5: 
574. 	 Koll. fr. Bönestunden iMörön, 
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575. 

576. 
577. 
580. 

581. 

582. 

583. 
584. 
585. 
586. 
587. 
589. 

590. 

591. 
592. 
593. 
594. 

595. 
596. 

597. 
600. 
601. 

602. 

603. 
604. 
606. 
607. 

608. 
609. 

610. 
611. 
612. 

615. 

616. 

617. 

till cl:o gm d:o ............ . 

E. A., FI~n, i st. iör blommor 
vid Amanda Hjärtbergs Ek
sjö, b~r . ................... 
K]., Ekelid, d:o ............ 
E. C., Sthlm. 14 mars... .. ... 
Kvinnornas Bönedags .kom
mitte, Gbg ................. 
L. M. F. kretsmöte, Oster
sund, gm H. W. ........... 
Möte på Hemmet, FrösödaJ, 
14 mars ......... . ......... 
Koll. i Hallen, offerdel ...... 
D:o 	i Kaxås, d:o .. . . . ...... 
D:o 	i Tångenäsen, d:o . . .. .. 
D:o 	 i Finnsäter .... . .. . .... 
R H. . . ... , . " . .. . . . . .. . .. 
Koll. Luth. Missionshuset, 
N jurånger . . . . . . . . . . . . . . . . 
D:o i BaptistfÖr~aml., . Igge
sund .. . ...... .. ....... ... 
K F., Njutånger ............ 
H. F., d:o ... ..... . ........ . 

H. F., d:o .................. 
Boda MissionsförsamJ., ·koll. o. 
sparb. medel . . .. .. . .. . ...... 
A. D., Skat tungbyn ......... 

B. K, Vänel'sborg i till Elna 

Lenells nuderh. .... ..... .... 

D:o, "14 m"rs" ........... . 

"Ps. 1UU: 6" ................ 

K F. U. K, Kristianstad, till 

Ida Söderbergs underh. 

Koll . vid Mellan~venska K. F. 

l:. M:~ miite i Marietred 26/3, 

vid ;'vl. Herglingö besök ...... 

A. B., Strängnäs .... . ....... 

Strängnäsvänner . . . . . . . . . . . 

lVI. L., Södertälje .. ....... ... 

Onämnd, tackoHer 14 mars, 

gm A. H., Skövde . ......... 

Onämnd, Vrigstad . . ........ 

F. K, Tibro, till G. Carlens 

underh. ........... .. ...... 

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

K ]., Ekenässjön .......... 

"-th", till Elna Lenells un
derh. .................... . 

"Missionsvän", gm F. 'vV., 

Vimmerby . . ......... .. ... 

Daggryningen o. dess ledarin
nor till tant Hjärtbergs minne 

"Fdn en varm vän till S. M. 

K.",gm T. L., Alingsås . . . .. 


618.·'Cr en missionsbössa aven 
varm vän till S. M. K.", gm 
d:o ....................... 


3-58. 

3-59. 

Kronor 20.950 :94 

Särskilda ändamål. 
S. T.. Nockeby, till bibelkv. 
underh. i Yungtsi ........... 
]. Ns, U rsviken, i st. för blom
mor 28/2, till flyktinghjälpen i 
Kina ...................... 

6: 

5: 
5: 

00:

36:76 

40:

12:
3 :28 

23:
15:48 

6 :37 
20:-

16 :75 

13:70 
15:
10:
20:

90:47 
10:

3): 
7: . 

50;): 

450: 

28:25 
5:
1:50 
5: 

25:
10:

25:
25:
30:

25 : 

20:

23:

85:50 

6: 

360. 	 "Manad av Gud", till L Ack
ze ll, at t allV. efter gottf., gm 
]. B., Rent järn .... . . . ...... 10:

361. 	 A. H., Karlskrona, till Lisa 
Gustafsson för Snöflingans 
gosse i Ishih skola .. ... ..... 2.): 

366. 	 A. K ., Hbg, till Ida Söderberg, 
att anv. efter· gottf. ......... 20:

367. 	 E. K. , Gbg, till Ho Hsiang 
mel i Ishih unde rh ... ........ 200:

368. 	 Anonym, till lindrande a'l 
nöden, gm M. L., Simrishamn 5: 

369. 	 Lilltomta, till Maria Petters
sons barnh. ............. .. .. '): 

382. 	 G. O. o. A. L., Sävast, till 
hungr. barn på ]. Aspbergs 
station, gm E. J., Boden 3: 

383. 	 L. K., Klintemåla, till Maria 
Pettersson, a tt anv . efter gottt. 50:

384. 	 M. N., Uppsala, till d:o barnh. 30:-· 
385. 	 S. S. , Sthlm, till M. Ringberg, 

att anv. efter gottf. ... . .. ... 50:
404. 	 A. L., Malmö, till G. Carlen o. 

A. Håkans.son, d:o .......... 10:
407. 	 F., till Hugo Linder, at t anv. 

enl. Ö·:erensk. .... . . .. ...... . 50:
408. L. H., till de nöd l. ........... 5:
4U9. C. D .. Södertälje, till de nöd J. 100:
416. 	 En liten lju sglimt till Maria 

Petterssons ba rnh. ..... .... . 25:
417. 	 E. K, till de nödl. .......... 7: 
423. 	 Kinesernas Vänner, Jkpg. A t 

minnet av Ester Bergström till 
d:o ... . ................... 10U: 

424 . 	 Kinakretsen, Lund till de nöd!. 
"I Herren Jesu välsignade 
namn" ..................... ·43:15 

425. 	 E. L., Uppsala, till Lisa Gus
ta fssons verks. i Ishih .. .... . 2G:

433. 	 L. U .. Sthlm, till Maria Pet
terssons sjuklingar .......... 25:

434.. 	 Umeå Husmodersfören.. till 
biblar .... . ................ 15:

437. 	 1. A. M., till deras 3 eva ng. 
underh. . .. " . . .. . ......... ; 300:

438. 	 Allianslänken, till 3 skolgos
sa rs d:o .......... ........ .. 200:,- 

440. 	 En "Her rens tjänarinna" till 
Thyra Lindgren för Ing chao 
Jang ................. . .... 10:

480. 	 KaHepengar vid 14 mars mö
tet i Naglarp, till Carl Blom 
fÖr de nöd!. ................ 70:

481. 	 Till Judith Hultqvists minne, 
till Gerda Carlen o. Astrid 
Håkansson, att anv. efter gottL 
gm A. H.... ... ........ . .... 20:

482. 	 D:o till Arne Bendtz för d:o 10:
483. 	 L A., Al sen, till 1. Ackzell fÖr 

d:o ................. . . .... 100:
484. 	 D :0, till M. o. L Ringberg för 

d:o ... ..... .. .. ............ 10:
485. 	 L. M. F., till de nöd!. 519 :33, 

biblar till flyktingar 63:- .. 582:33 
495. 	 D. P., Tingsryd, på offe rda

5U:

5: 
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gen, till 1. Ackzell för a rb . 
bland de lidande i Tali .. ... . 10:

498. M. S., Sthlm , till 1. Aspberg 
för kvinnoarb. . ....... .. ... . 10:

499. 	 Till Judith Hultqvists minne 
för arbetet i Jui cheng . .. ... . 20:

500. 	 Vänner till D agny Nordgren, 
for sä rskilt ändamål gm S. H., 
Sävar ........... ... . '. ' . ' .' .. 255:

ö01. 	 A. E., 'Alingsås, t . hungr. barn 50:
1511. Daggryningen, Skellefteå, till 

Estric1 Sjöström pä födelse
dagen . . . ................. . 50: 

520. Lotterimedel från Kinakret
sen, Uppsa la fÖl" underh. av 
evang. . ............... . . . . 150:

.521. 	 Kinakretsen , Uppsala, till 
d:o ...................... . 500 :
H. L., S thlm, till barnh. i 
Si nan .. . .. . ....... . ...... . 500:

~528. Ba·rnmissionsfören . Hbg, till 
Si n Mei llnderh. ............ . 150 :

ö29. 	 Holmsllnds MissionsförsamJ. 
Ungdomsf., till Dagny Nord
gren , att ·anv. efter gottf. . . .. 10:-

Ma. 	 Till Maria Petterssons barnh ., 
gm M. N., Uppsal a ... . . . ... . 5:-· 

;:544. A. o. A . B., Duvbo, till I. 
Ackzells verks. . . ... ........ . 10 :

5~5. Till 1. Ackiellssjukhem, gm 
A. B., Duvbo ...... ... .. ... . 13 :

559. "6/3" ett tack till Herren till 
de nöcll. på Aspbergs fä lt, 
gm E. r. Boden .. .. . .... ... 100:

560. 	 S. F ., Herrljunga , till Barnh . 
i Sina n .. .... ... . .. .... . . .. . 22: 05 

-3t)1. 	 Till Erik Malm, till hung r. 
barn, som genom kriget förla- ' 
ra t sina hem .... . ... .. . . .. . 12:25 
n :0, bibeldelar a tt spridas 
fl yk tingarna . .. .......... . ' 25:

.563. 	 lviaj a, till Gerda Gustavssons 
kvinnoa rb. . .. ... .. .. . . . .. . 2J :

,j71. 	 A. T ., Hbg, till "Ljustrå iens" 
underh. hos Li sa Gus tafsson, 
Ishih ... . ..... .. , ...... .. . 25:

.578. K. N :, Steninge, till Dagny 
Nordgren, a tt anv. efter gottf. 25: 

579. 	 r B., Rent järn, till Elna L e

nell 3/4, alt anv. eft er go ttf . 5: 

588. 	 r A. S., till atb . i L Oyang 

50: -	 , d :o i S ina n 50: - ... .. ioo: 
598. 	 A-a "'Il-s, Jkpg åt minnet av 

Ester Bergström, till de nöd!. 
gm ' K. R. ... .. .. . .. ...... . . 5.:~ 

599. 	 A-a o. H-a A-a, d :0, gm 
d: o . ....... .. . .. .......... 5:':"" 


605. E. B., Sthlm, till Li sa· Gus
taesson ' fpr en ' fli ckas underh., 
en!. öveninsk. · .......... : ... . 65: 

613. 	 G. ]., U mell, till Thyra Lind
gren fö r de nödJ. 10 :-, till 
Arne Bendtz för d:o 10 :--, 
till Hanna \Vang, alt a nv. 
efter gottf. 10:- . . ........ , 30 :

614. 	 E. E. , H ässelby vstad, till de 
nöd l. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 5:50 

Kronor 4,250 :88 

Allmänna missionsmedel 20,950: 94 
Särskilda ändamål 4,250: 88 

S:a . under mars mån. 1939 Kr. 25,201: 82 

iltf ed var'/'I1·t tack till varje givare! 

"S tora ä ro Herrens verk, de begrunda s av 
alla som hava s in lust i dem." Ps. 111: 2, 

Redovisning för influtna gåvor till Missions
hemrr,et i ,Quvbo. Jan . ...:.Mars 1939. 

r kJntaltt e,': 
r och 1. A., Du vbo, 20:- ; C. O., Ture

berg, 10:-; Hemmets bössa, l R:25; A. L., 
Du vbo, 10 :- ; Hemmets bössa , 31::iO: A. H ., 
Kortebo, 100:-; Hemmets bössa, 17 :75; M, 
och B. B" Göteborg, 7 :50 ; En vän, Adelsö, 
10 :.,.- ; Hemmets bössa, 33 :42; A. J ., D uv 
bo, pli 80Cä rsdagen, 50:-; "Eder Fader ve!. " 
L. K. , Stockholm, 5 :-. 

In na.lura: 

A. D :son B., Svenska Dagbladet. Sanc 
ningsvittnets redaktion . . Göteborg Veckotid
nings redakt ion, .deras respekt ive tidningar. 

iV!c .1. 'var'/'l'It tack till varje g iva re/ 

"Såsom tj änaden I Herren ocli icke män 
niskor. " Ef. 6: 7 .. 

A nglist och Al/gli sta Bel'g , 

INN EHÅLL: 
Jag lever, l skolen ock leva '), - Från Red . o. Exp, - Fräa hemarbekt. - ·Led oss JesuS» 
Guds nåd~sgärningar, - från missionärerna . - Inbjudan till No ,di skt missio n~möte för 

kvinnor, - Daggryningen . - Redolisningar. 

Expedition: Drottninggatan 55. T eleg-r amadress: "Sinim", Stockholm. 


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


Stockho lm 19,9, Roktr. A.,Il . p, A, Palmers Eft,. 
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ANSVARIG UTGIVARE: E. FOLKE. 

GUDS ORD BÄR ICKE BOJOR. 

U nder den nyligen tilländalupna 
påskhögtiden har ordet om att Guds 
ord icke bär bojor på ett särskilt sätt 
blivit levande för mig. Påsken visar ju 
att Herren Jesus icke kunde beläggas 
med förbiivande bojor. Döden lade sin 
tunga hand över honom, stenar tillslöt 
graven och förseglades, vakt ställdes 
ut för att .hindra att Herren Jesus för
des bort därifrån. Och ändå kunde gra
ven och döden ej behålla sitt byte. Li
vets Furste kunde ej kvarhållas. Det 
såg hotande ut för människoög~n, men 
Herren Jesus uppstod och gick ut ur 
graven. Han är sannerligen uppstån
den. Livets Furste bär icke bojor. 

Ja, så var det med Honom, Ordet 
som vart kött. Och så är det med Guds 
ord. Guds ord bär icke bojor. 

Ordets tjänare kunna komma i det 
läget att de måste bära bojor. Så var 
det för Paulus, då han skrev detta ord. 

. . . 

Och även då de ej behova bära bojor i 
bokstavlig mening, kan det vara myc
ket som binder eller hindrar deras rö
re!sefrihet. Det kan vara krig och oro 
såsom ute i Kina just nu. Det kan 
också vara kroppslig svaghet och li
danden av olika slag, som hindrar Guds 
budbärare från att fritt röra sig. Men 
Guds ord bär icke bojor. Denna san
ning gjorde att Paulus kunde stånd
aktigt uthärda allting. Må den också 
förhjälpa oss därtill! 

* 
Guds ord kan också lösas från bojor, 

liksom Herren Jesus själv bröt sönder 
bördors ok och skuldrors gissel. Ordet 
om "Honom som älskar oss, och som 
har löst oss från våra synder med sitt 
blod" kan lösa från syndens bojor, och 
Guds sändebud få därför gå ut med för
låtelsen budskap, försoningens ord. 



90 SINIMS LAND 25 april 1939 

Kraftlöshetens bojor lösas ock genom 
ett ord från Gud. Detta fick mannen 
men den förvissnade handen i Mark. 3 
erfara. Ordet: "Räck ut din hand" gjor

de handen frisk. Och många ha fått gö
ra liknande erfarenheter. Ett ord från 

Gud, mottaget i trons lydnad, har bru

tit sönder kraftlöshetens boja. För

sagdhetens, rädslans, bekymrens och 
liknöjdhetens kalla bojor lösas ock av 
det eviga livets ord. "Voro icke våra 
hjärtan brinnande i oss, när han talade 
med oss på vägen och. uttydde skrif
terna för oss?" Så frågade Emmaus

lärjungarna. De hade blivit brinnande, 

frimodiga och hänförda av att lyssna 
till ordet, som icke bär bojor. 

Må detta ord och dess uppståndelse
kraft komma till oss! Må vi därav få 
kraft att l:lthärda, bliva frigjorda och 
få möjlighet att sprida detta underbara 
Guds ord! 

M.L. 

Missionärerna på fältet. De senaste 
dagarna ha vi erhållit underrättelser 
från flera av våra Syskon. Från Yun
cheng skriver Carl Blom den 20-21 
mars: "1 dag ha vi också haft glädjen 
att fi't brev från Maria Pettersson, 
Ingeborg Ackzell, Ida Söderberg och 
Carl-Gustaf Nordberg. Allt stod väl 
ti 11 hos' ~lem, och de kunde arbeta fri tt. 
Meddelanden ha också ingått från 
Estrid Sjöströ~, Ake Haglund och 
Gösta Goes. På lördag vänta vi Estrid 
och Dagny hit." 

S elfrid Eriksson skri ver från Ishih 
den 20 mars. "Våra två evangelistlag 
ha nu varit ute i var sin by några vec
kors tid . Trots eron på landsbygden 

kände vi a lla, att Gud ville ha oss att 
predika evangelium också denna vår för 
dem som ännu inte fått höra det." 

Såningsmännen få alltfort utså him
melrikets säd, och Herren skall giva 
växten." Skörden är mycken men arbe.
tame äro få. . Bedjen för den skull!" 
Miss ionär Johannes Aspberg under
handlar med vederbörande att få besö
ka vårt fält. För Runa Hägg har man 
lyckats anskaffa en kineslärare. Under 
väntetiden arbeta missionär och fru 
A spberg bland flyktingarna i Shang
hai. 

S. M. K:s årshögtid. Som vi redan 
förut meddelat få vi besök av den i 
förra numret omnämnde pastor Hsi, 
vilken kommer att predika alla dagar
na under årsmötet. Dessutom komma en 
del av de äldre utresande missionärer
na att tala. Vid ungdomsmötet fredag 
kväll få vi höra de tre unga missionä
rerna , fröknarna Ella Nilsson och 
Margit Andersson samt herr Eugen 
Alm. 

I å r kunna vi åter få ha en gemen
sam middag Kristi himmelfärdsdag på 
K. F. U . M. Priset är kr. 3:- och an
mälan ti Il del tagande emottages å vå r 
Exp. tel. 105473 - 104459. 

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

Den första "veckan" hålles på Ung
domshemmet Ah, Ljungskile, den 4
10 juli .. Bibelstudierna ledas a v mis
sionsföreståndare Erik Folke. Ämne: 
"Abrahams, Isaks och Jakobs Gud ". 
Missionsföredragen hava ti Il gemen
samt ;imne: Kampen för Guds rike i 
Kina: l) Under förföljelsetider. 2) I 
tider a v hungersnöd. 3) Under krigs
tider. 4) Kampens resultat. 

Den andra "veckan" hålles på lvIau
ritzberg, nära Norrköping, den 25-3 I 
juli . Bibelstudierna ledas dä r av doktor 
Karl Fries. Missionsföredragen ha till 
ämne: Nöd och nåd i missionsarbetet. 
I) .Från missionsledningens synpunkt. 
2) Från en hemarbetares synpunkt. 3) 
Från en hemmavarande missionärs syn
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punkt. 4) Från en missionärs på fältet 
synpunkt. 

Den tredj e "veckan" hålles i Piteå se
nare häHten av augusti. Bibelstudierna 
komma att ledas av missionssekreterare 
]y[artin Linden. Bestämd tid och äm
nen meddelas senare. 

Priset är detsamma som föregående 
år, 20:- kr. för hela "veckan". Säng
linne, kudde och minst två fi"ltar torde 
medtagas. Anmälan om deltagande tor
de i god tid sändas till "Svenska Mis
sionen i Kina", Drottninggatan 55, 
Stockholm. 

Vi anbefalla dessa våra "veckor" an
deles särskilt i våra vänners hågkomst 
och förbön. 

KinaIänkarna samlas på vår Mis
sionsexpedition torsdagen den 4 maj 
kl. 7 e. m. Hjärtlig·t välkomna! 

Inackordering på Missionshemmet 
Duvbo. 

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

För vidare upplysningar torde reflek
terande vända sig till fru Augusta Berg, 
Missionshemmet, Duvbo, Sundby.berg. 
Tel. Stocl?Jwlm 2820 13. 

Pastor Hsi till S. M K :sårs:: 
möte. 

Det är mig en stor glädje att för mis
sionens vänner få presen tera den kine
siske pastor Hsi Shih-te (Petrus Hsi), 
som lovat komma såsom talare till 
S." M. K:s årsmö te i nästa månad. Det 
är första gången i Missionens historia 
en kines, som varit direkt.a-nställd i 
S. M. K:s tjänst, besöker oss i Sverige. 

Det var våren 1934 pastor Hsi tjänst
gjorde såsom lärare vid Evangelist-
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Pastor Hsi 

seminariet i Yuncheng. Vår egen pas
tor Kao hade insjuknat och vi beslöto 
att kalla någon från Augustana-missio
nen till vår hjälp för skolan. 

Jag glömmer ej lätt den imponerande 
gestalt, som mötte mig i pastor Hsi. 
Rent kroppsligt var han olik sina lands
män, storväxt och ståtlig. Och andligen 
gav han mer än de flesta. 

Vi hade just en avgående klass av 
_predikantelever inne. Pastor Hsi skulle 
bl. a. undervisa i Galaterbrevet. Men 
han var alltid mera av evangelist än 
lärare. Och han nitälska'de för de unga 
studenternas frälsning. Många och 
långa samtal förde han både enskilt och 
i klassrummet med de blivande predi
kanterna. Flera av dem räkna från den
na tid sin ·vet:kligt avgörande omvän
delse. Dessa ha också sedan i livet"visat, 
att vad de fått genom pastor Hsi var 
det ädlaste guld. 
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Redan innan pastor Hsi kom i Mis
sionens tjänst hade han varit brukad av 
Gud till rikaste yälsiglJelse .för sitt folk. 
Sedan Gud fört honom till avgörelse 
och f6ilsning gick han i missionsgymna
siet i Hsuchang, Honan. Därefter följ'-, 
de studier i ett ryktbart lDi,bclinstitut i 
Huna1l, och slutligen genomgick han 
det luterska prästseminariet i Shekow 
utanför Hankow. Det var, när jag var 
lånad s ~tsom lära re dit 1935-1937, 
som jag ' å ter upprepade gånger sam
manträffade med \'ännen FJs i. H an hade 
då ytterligare fördjupats i sin ande. 

nder studietiden i Shekow, blev 
unge H s i sft sta rkt gripen a v Gud, att 
han branll för sin och kamraternas hel
hj iirtade överl fttelse åt Gud. l januari 
kom den s tora ,'iickeisen vid prästse
minariet. Hsi fick yara medel till att 

, 'föra m;\nga djupare in i det andliga li
vets hemligheter. Men strax efter dessa 
händelser blev han kallad att tillsam
man med en kamrat och tva missionä
rer fara ut pil en predikoresa. ])enn,a 
resa bin' en enda stur väckelsekampanj, 
).iIan oesökte bl. a . den norska och fin
ska kyrkans missionsfält. Norska Mis
sionssä llskapets ledare, pastor Smebye, 
skrev om besöket bl. a . följande i mis
sionstidningen: 

"Till å t mig att säga, att detta var 
den mest underbara erfarenhet. jag haft 
i Kina. Jag räkn'ar det "åsom oförtjänt 
nåd att ha få tt se, höra och deltaga i de ' 
välsignelser, som utgått av de två taI a r
nes möten under, dessa dagar. J ag fick 
bevittna Herrens verk och den Helige 
Andes kraft på ett siitt som aldrig förr 
hiir ute. - Ähörarna skola aldrig för
gäta den insikt , som de fingo mottaga 

sann kun skap om synden, om sann 
kristendom och om Kristi kraft och full
het. - Tillåt mig säga, att i trots av 
allt det underbara, vi fingo uppleva, 
såg jag intet osunt. Det var en väckelse 
efter Hauges mönste,-, så långt jag kun
de se, Där var djup syndakännedom och 
sorg över synden, tills man kommit ige
nom till korset och mottagit försäkran, 
visshet om förlåtelse ." 

En läkare,dr . R. Wislöff-Nilsen, 
skri ver om de möten, han fick bevi ttna: 
" Predikanterna ' från Honan är ande
fyllda fläktar från Gud. Deras budskap 
är enkelt men fundamentalt. Kristi 
kors, vårt enda hopp, var det centrala 
temat i deras utläggningar . Först talade 
de ej om nåd men om död, synd och 
dom ... Om de funno, att någon kom 
till dem utan att vara ärlig inför Gud; 
sände de dem bort med ett Guds ord, 
som de hoppades skulle väcka upp dem. 
- Hur mycke t ha vi ej att tacka Gud 
för! Bara tänk på det, kära missions
vänner , att få se en hel försami ing i en 
lutersk kyrka, flera gånger på dagell på 
knä inför Gud, ropande över ~in synd, 
och många bliva hjä .lpta fram till Ii\' i 
Gud. Det iir Herrens verk, och det är 
underbart i våra ögon'" 

Jag kunde citera _många, många ,-itt" 
nesbörd. Men detta mrt "ara nog, Nu 
kommer denne vår kinesiska broder till 
oss. Han kan ej tala så fritt som han 
kan i sitt hemland, ty han rhåste' tolkas. 
Men må vi iindå bedja Gud , att Han 
genom sin tjänare Hsi må få bli Mis
sionens vänner till den rikaste \'~ilsi g

nelse under årsmötesclagarna 1939. 

M arris Berghng, 

Glädje i arbetet. 

U tdrag ur hrev fråil f röken Lisa 
Custarssan, Ishih, av den 14/3. 

Det ä r den J4 mars i dag, och mina 
tankar gå alldeles särskilt hem, Redan 
tidigt i morse bad jag s ~irs kilt för Far
bror Erik om rik välsignelse och att 
Gud ännu många å r måtte låta oss få 
behålla Farbror Erik ibland oss. 

Ni må tro det varit en fröjd. då \-j nu 
för två veckor sedan fingo posten som 
lagrats i Tientsin. Man blev riktigt 
huvudyr och inte gick det att · smälta 
allt på en g[lIlg, utan breven ha l~ists 

i 
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om och om igen. Hur det nu skall gå 
att komma ur den svåra brevskuld som 
jag är i, det förstår jag ej. Det får väl 
bli så småningom. 

Liksom förra terminen ha vi fullt 
hus i flickskolan. Vi hörde under jul
ferien att flera av de hednaflickor, som 
vi i höstas togo emot, i sina hem HItt 
utstå mycken förföljelse för att de nu 
ville tro på Jesus och ej tillbedja avgu
darna. För den skull undrade vi så, om 
de skulle få kJ mma tillbaka till vår 
skola. Under' ferierna vo r o dess flic
kor vårt beständiga böneämne. V å r 
glädje var stor, då vid terminens hörjan 
alla utom två kommo åter. En kunde ej 
för sjukdoms skull och en hade uncler 
ferien gift sig. Att en första klassens 
skolelev går och gifter sig sker nog ej 
gärna i Sverige. Hon var 16 år, och här 
om dagen kom hon i sin fina bruds tass 
och hälsade på i skolan. Hon sa', att 
hon beder i sitt hem och vill tillhöra 
Jesus. Så var kanske ej en termins skol
gång Aörgäves. 

Vi hade en sådan besökelsetid från 
Gud under höstterminen bland skolflic
korna , och vi ha det hoppet att många 
då fingo sina namn inskrivna i Livets 
bok. Gud anv~inde flicksko lans lärare 
då, liksom Han ock denna termin an
\'änder honom till att hjälpa flickorna 
framåt på vägen. Vi ha det gott i sam
arbetet här inom vår skolvärld. Visst 
söker fienden så sin sådd, för att orsaka 
oenighet , men Gud vare tack som giver 
oss segern genom Jesus. 

Ganska trångbodda ä ro vi, då vi äro 
över 70 personer inom vårt lilla områ
de. ] [itintills ha vi alla fått vara friska 
och fätt i lugn och ro utföra vårt skol
arbete, trots det vi leva mitt i krig och 
oro. Gud välsigne alla som bär oss i 
trogna förböner. Vi erfara så ofta för
bönens kraft. 

Varje vecka samlas vi, skolans med
arbetare, till gemensam bön, och i kväll 
vid bönestunden berättade jag, med an
ledning av att det är I4 mars, om alla 
dem som i Sverige i dag samlasti II bön 
och offer för oss. Jag berättade ä ven 
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om Farbror Eriks kallelse till Kina, 
och om huru de i Sverige på den tiden 
ej hade någon tro för Kinas evangelise
ring, huru Farbror Erik då gick ut i 
tro, och huru Gud öppnade och banade 
väg. Många och vanna böner bådos för 
Er kära dä rhemma och tack höjdes ti Il 
Gud för att evangelium också kommit 
t i II dem och att de kunde lova Gud för 
barnarätt hos Gud. Vi ha haft en sA dyr
bar stund i kväll. 

Det är en sådan ni'ld få stå med hilr i 
arbetet och jag är så lycklig och glad i 
min gärning. Ni skulle bara se alla mi
na kära, stora och smil. Kindergarten 
med sina 17 elever äro ej de minst k:-ira, 
De äro så behändiga och söta, fulla av 
liv och verksamhetslust. Alla hälsa de 
så vann't till Sverige och vännerna däi·. 

Ja , S ~l hälsar jag själv S,t \'annt och 
hj iirtligt till Er alla. 

U nderbart att se Guds omsorg om 
Oss. 

Utdrag ur ett privatbrev från fröken 
Ingeborg Ackzel! skrivet i Tali den 6 
mars, 

Innerligt tack för kära brev, av vilka 
det äldsta kom sist fram. Det var en 
lång tid utan brev, S~l gott som hela hös
ten , och vid jultiden hade vi ej fått ett 
enda julbrev eller julhälsning hemifrån. 
Men i slutet av januari började posten 
komma fram, och nu har det hänt, att ' 
vi ffttt brev från okt., nov. och dec. med 
samma post! Ä ven januari brev ha 
kommit igenom-· enstaka -och ett 
februari flygbrev. Det har verkligen 
\'arit en sådan gl~idje att få post igen 
efter en sån tids "fasta". 

Gud har berett för oss en I i ten gård 
för oss själva här i hyn. Det är så un
derbart att seHans om sorg om oss i 
varje detalj. Jag har ju mina skydds
lingar med mig här. Somliga kunna ej 
komma .hem för krigets skull, andra ha 
ej hem att komma 'tilL Och så äro vi 
samman' Till och med i samma rllm' 
Men vi behöva ej gå upp två gå nger om 
natten och öppna fönstren, som det stod 
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om ett barnhem, där många sovo i sam
ma rum. Vi ha tillräckligt med luft ge
nom alla öppna springor och stora pap
pers fönster ~ en hel vägg är nästan 
pappersfönster! - så nog få vi luft 
tillräckligt! Det är som att ligga ute. 
Men jag har till räckligt sängkläder och 
mössa och schal om huvudet, n.är jag 
sover! Likaså mössa hela dagen inne! 

Här lagas välling ti Il .frukost och 
"mien" till middag. Jag går hem varje 
e. m. en stund för att se ti 11 det därhem
ma, och oftast är det någon som vill 
tala med mig. Mycket behöver ordnas 
med denna tid - ifall kriget kommer 
över! Vi ha köpt in förråd av olika 
slag, öka.t på våi-å murar åt alla håll, 
och på olika sätt försökt "vara redo". 
Ack om vi bara sluppe kriget' 

Stockholm -Shanghai. 
"Gån in i hans portar med tacksä

gelse." Ps. 100: 4. 

På kvällen den 21 januari öppnades 
från Stockholm portarna ut till stora 
världen för ett sällskap på tre stora och 
fyra små. Adjö, adjö! Hälsa till den 
och den. Hälsa till Kina. Så stämdes 
avskedssången upp: "En tillflyktsort är 
urtidens Gud". Tåget sattes i rörelse, 
och avståndet blev allt större mellan oss 
resenärer och de kära vännerna, som 
viftade faryäl åt oss. Banden måste sli
tas, men detta måste vara ett kärlekens 
måste från vår Herre, som går med oss 
var och en. Skola vi mötas mera i ti
den? Om inte förr så ha vi utsikt att 
mötas i vårt eviga hem bortom tiden. 

I Malmö h.ade vi den stora glädjen 
att än en gång träffa några KinaIän

kar, som kommit ned till tåget. Om en 

stund hade vi skilts också från dem, 

och sedan hade vi bara en kort bit kvar 

av vårt långa fosterland . Snart voro vi 

ombord på färjan, som förde oss över 

til I Tyskland. Snart försvann den sis

. ta skymten av svenska kll'sten, och vi 

sågo bara himmel och vatten. 

På kvällen den 22 jan. voro vi i Bre
men, där vi stannade till den 24, då vi 
reste ned til l Bremerhaven och stego 

LAND 25 april 1939 

ombord på "Scharnhorst", som skulle 
föra oss till fjärran Östern. Samtidigt 
med oss stego en mängd jndiska flyk
tingar ombord. Bland passagerarna var 
också en norsk kinamissionär, fröken 
Tysland. 

Den första hamnen vi anlöpte var 
Rotterdam, och här stannade båten en 
hel dag, så barnen hunno mycket väl 
ut och titta på de holländska träskorna. 
Tidigt på morgonen den 28 stannade vi 
utanför Southampton på Englands syd
kust. Havet låg spegelblankt, och det 
engelska landskapet hade något av vår 
över sig. Om någon timme lättades an
karet igen, och så voro vi ute på Atlan
ten. På kvällen läste vi Ps. 93, som var 
föreslagen i Dagens Lösen och passade 
alldeles utmärkt. ty då voro vi på Bi
scaya,Bch "havet började upphäva sin 
röst". Flera av passagerarna voro sjö
sjuka, men i vårt sällskap var det en
dast barnen, som mådde litet illa. Vi 
kommo lyckligt och väl över, och ko
miska inslag fattades inte heller. 

På f. m. den 30 började havet andas 
lugnare igen, och Spaniens och Portu
ga ls kust fingo vi se i .sol. Av Portugal 
sågo vi berg och kullar, som voro od
lade högt upp. En del ängar hade frisk 
grön färg. Här och där syntes klungor 
av vita hus och bortom alltsammans 
blånande höjder. Det verkade nog så 
fridfullt, men vi visste, att ej långt där
ifrån rasade kriget. Snart började vi 
xkså se krigsbåtar, och dessa blevo 
flera ju närmare vi kommo Gibraltar. 
Vid tolvtiden sågo vi Nordafrikas mäk
tiga, höglänta kust, och "id tvåtiden 
voro vi inne i Gibraltarsundet och kun
de från båtens ena sida se Europas kust 
och från den andras Afrikas, på den 
sistnämnda också staden Ceuta högt 
uppe på ett berg. Utanför Spaniens 
kust sågo vi den ståtliga Gibraltarklip
pan, genom kikare kunde vi se kanoner 
och befästningsverk. NlI började luften 
k~innas ljum och skön, och vi kunde lät 
ta på vå'ra ytterkläder och däckstolarna 
sattes fram. Himlen var blå och vatt 
net var blått. 
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Den I februari voro VII Genua. So
Jen sken, men det var kallt. Staden är 
byggd i terasser på bergshöjder, vilket 
ger ett imponerande intryck. Vi togo 
först en promenad ut i staden och kom
mo in på smala slingrande, intressanta 
gränder och fingo tillfälle att se en hel 
del av folklivet och lyssna till det klin
gande språket. Denna dag var facsis
mens årsdag, och därför var det itali
enska flaggor och vimplar överallt i 
staden. På e. m. bilade vi ut till den 

En grupp 

berömda begravningsplatsen Campo
santo. Här finns tre olika gravplatser. 
en romersk katolsk, en protestantisk 
och en judisk. Vi fingo bara tillfälle att 
bese den katolska med dess sköna 
konstverk i marmor. På återfärden för
de vår "guidc" oss in i cn konsthandel 
där vi fingo se enastående prov på i ta
liensk konst. På kvällen lade vi ut från 
Genua i klart månsken. Då var det nå
gra personer på kajen, som sjöngo en 
kristen sång på tyska. Vi förstodo, att 
det betydde, att några trossyskon kom
mit ombord. Senare upptäckte vi dem. 
Det var en tysk kyrkoherde från L ie
benzellermissionen, som reste ut för att 

inspektera fältet i Japan och på Söder
havsöarna. Vidare var det ett par bli
vande missionärsbrudar, som reste till 
Söderha vsöarna, en kvinnlig läkare, 
som reste till Indien, och en manlig 
missionär, som reste till Chrischona
missionens fält i Kina. Vidare var det 
två läkare från · Finland, som gjorde 
oss sällskap ända hit till C. r. M . i 
Shanghai . Vi fingo många trevliga 
stunder tillsammans med dessa missio
närer. Varje morgon samlades vi till 

missionå·rer. Eoto: J. Aspberg. 

morgonbön, till vilken VI aven inbjudit 
andra passagerare. Vi hade flera gån
ger den glädjen att ha judar med oss 

.' på dessa stunder. Om aftnarna strax 
före solnedgången brukade vi ha en li
ten sångstund i någon lugn vrå av däc
ket. 

På kvällen den 2 febr. passerade vi 
den vulkaniska ön Stromboli. Ett tjockt 
rökmoln vilade över dess hjässa, och 
ibland syntes ett matt eldsken. Den har 
ett mindre utbrott var 7:e minut, på
stås det. På ön finns ett fängelse för 
livstidsfångar! Något senare samma 
kväll reste vi genom Messinasundet. 
Det skulle nog ha varit vackert se den
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na trakt i dagsljus, men det var också 
oerhört stiligt att se den i månljus och 
med ' alla de strålande ljusen från bo
ningarna på bergshöjderna på ömse si 
dor a v sundet. På ena sidan hade vi 
Messina och på den andra Reggio. Här 
färdades nu en liten trupp av Pauli ef
terträdare fram i samma farvatten, som 
han hade rest, men hur lätt gick det 
inte nu att komma fram ' mot på hans 
tid, Men färdledaren är densamme för 
honom som för oss, Jesus Kristus, och 
i samma tecken som Paulus skola vi 
segra: I korsets tecken. En av kamra
terna gjorde mig uppmärksam på, att 
från ett visst ställe på däck avtecknade 
sig Scharnhorsts mast som ett väldigt 
kors! , 

Snart hade vi även Europas kust ut
om synhåll. Port Said kommo vi till 
efter mörkrets inbrott. Då vi närmade 
oss staden, kommo en massa araber 
emot oss i sina båtar, och när vår båt 
hade stannat, ilade de snabbt upp på 
däck, så att det ble~' en väldig tr~i ng
sel. Där kom mo pe'nningeväxlare, fri 
märksförsäljare och många andra af
färsmän. Jag tror , varje fiber i deras 
yarelser var ' intresserad av affärer. 
Emedan vårt fartyg hade ankrat ett, 
gott stycke från ' staden-, fingo de, som 
önskade gå i land, färdas dit i små båc 

tar, som fördes av ,araber. På båten, 
som förde oss i land, uppträdde en slags 
trollkonstnär, som " förvände synen" på 
j'olk till allmän munterhet. När vi kom
mo i land, voro vi strax omsvärmade 
av ivriga försäljare, som följde med oss 
långa stycken och talade för sina varor 
och prutade och prutade ned priserna, 
i hopp att få sälja något, I ett stort va

rullus köpte vi solhjälmar. Innanför 
diskarna stodo mer eller mindre euro
pe iska typer och utanför långa, ståtliga 
araber. Sedan gingo vi, en liten inter 
nationell grupp, anförd av Johannes 
Aspberg, ut på en promenad bortåt 
a rabstaden. Vi fingo flera anbud att 
bli skjutsade runt staden av araber, 
som åkte i små vagna r d ragna a v små 
nätta hästar , försedda med silverklin
gancle klockor. På grund av den, sena 
timmen avböjde vi alla anbud. En av 
besättningsmännen på Scharnhorst 
upplyste mig om, att Port Said är värl 
dens smutsigaste stad. Det kan mycket 
väl hända. J ag an tage r, att den såg re
nare ut i mörker än i dagsljus, pitto
resk var den i alla fall. 

Nästa dag var söndag, och när jag 
vaknade voro vi ute i Suezkanalen. Det 
var strålande solsken, och fram på da
gen blev det riktigt varmt. På e. m. 
hölls tysk evangelisk gudstjänst, som 
leddes av den tyske kyrkoherden. Re
san genom Suezl(analen var mycket in
tressant, och som vår båt måste gå sak
ta fram, hunno vi se desto mera. Väl
diga öknar utbredde sig på bägge sidor, 
här och där ett beduiniäger, kameler, 
får och hundar. Några få oaser sågo vi, 
som gjorde ett uppfriskande intryck . 
Det blev en mäktig predikan för mig att 
se denna öken, där Herren en gång fört 
sitt egendomsfolk. I dessa dagar dra
ger åte r en stor skara av detta folk ge
nom dessa trakter på flykt mot öster. 
Tusentals judar ha pfi sista tiden an
länt till Shanghai via Suez: 

Runa Hägg. 

Forts 

INN EHÅL L: 
Guds ord bär icke bojor. - Från Red. o. Exp. - Pastor Hsi till S. M. K:s årsmöte. - Från 

missionärerna . 

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


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


Stockholm 1939. Boktr. A .• B. , P. A. Palmers Htr, 



-I 

N:r 9. ARG. 44 10 MAJ 1939 PREN.-PRIS 2: 25 
.. 


F-
 r 
., ~U1  a -..f ]I ---ejl l ::J 

.. 

F 
 ~ ~0I!)11DNINGEN~ Jl~ ~ 

~12]f 
~ 

~}X S~·UIND·~f-
+n ~ 

P}tle; :1.'~.. 

4 
~ 

, ·ORGAN.röR~~oNqH·KlNA.~· l.a 1 
~-II ,u.;- ._u~( · 1»JL .......... ....,.,. 
.:.= .~ 

ANSVARIG UTGIVARE: E. FOLKE. 

ARSBERÄTTELSENUMMER. 
Svenska Missionens Kina 52:a verksamhetsår. 



98 SINIMS LAND 10 maj 1939 

Tvivel och tro beträffande , Guds rikes ut.s 
bredande i världen. 


Då vi blicka ut över världen, kunna 
vi lätt frestas till ,tvivel beträffande 
Guds rikes utbredande. Länder 'som 
göra anspråk på 'att intaga en ledande 
ställning såsom bärare av samtidens 
kultur och som för ett eller annat år
tionde sedan ansågos såsom i särskild 
mening kristna, göra nu till principer 
för sin behandling ej blott av andra 
svagare nationer, utan även av stora 
folkgrupper inom sina egna gränser, 
våld och väld, lögn och löftesbrott, 
hänsynslös maktlystnad och nationell 
själviskhet. Vi bevittna oerhörda för
luster av sådana värden som vi trott 
vara säkerställda frukter av Guds rikes 
utbredande i världen och ' av den fost- ' 
ran i kristlig ande som folken ha fått 
åtnjuta i många generationer. 

Och det som ~ väcker bekymmer hos 
oss är icke blott dessa förluster av 
andliga och moraliska värden, ' förlus
ter som från att gälla förhållandet mel
lan staterna säkerligen komma att gö
ra sig kända i förhållandet mellan indi
viderna, utan det är även det planmäs
siga avlägsnandet av kristet inflytande 
på det uppväxande släktets fostran, 
som redan genomförts mest konse
kvent i Ryssland och som allt mer 
effektivt håller på att genomföras i 
Tyskland. Vi ,må icke i fariseisk själv
godhet förfasa oss häröver, utan öd
mjukt erkänna att även i vårt eget land 
icke allt är som det borde vara. Nöjes
lystnad och själviskhet på alla områden 
sprida sitt gift bland unga och gamla 

ochbana väg för direkt gudlöshet. Ofta 
förlama de den andliga handlingskraf
ten hos' dem som ~e farad och vilja be
kämpa den. Det är många som inför 
dessa företeelser 'frestas till tvivel, Ja 
förtvivlan beträffande Guds rikes ut
bredande i världen. 

En sådan sinnesstämning är emel
lertid icke utmärkande endast för våra 
dagar. Den möter oss flerstädes på bi
belns blad. R,edan en Mose, som ju fick 
betyg på att han var "mycket sakt
modig, mer än någon annan människa 
på jorden", var ju nära att förtvivla in
för folkets omedgörlighet och bad att 
Gud ville dräpa honom. Och Elia, den 
väldige försvararen av sann gudsdyr
kan i Israel, satt en gång under ginst
busken och önskade sig döden. På lik

' Mnde sätt tedde sig läget för sådana 
profeter som Mika och Jeremia, och 
genom Jesaja klagar hela Israel: "För
gäves har jag mödat mig. Fruktlöst 
och fåfängt har jag förtärt min kraft". 

•Exemplen skulle kunna mångfaldigas. 
Ja,.vi höra vår Frälsare själv klaga: 

' ''I viljen icke komma till mig för att få 
liv", och mot slutet av sin offentliga 
verksamhet : "Jerusalem, Jerusalem, 
huru ofta har jag icke velat församla 
dina barn liksom hönan församlar sina 
kycklingar under sina vingar. Men I 
haven icke velat." 

Tydligt är att Paulus mer än en 
gång varit nära att misströsta och fäl... 
la modet, men för varje gång höra vi, 
hur han tränger igenom från misströs
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tan till förtröstan. Fråga vi vad det var sättas med fred och ömsesidigt förtro

som verkade denna förvandling, ges ende? 

oss svaret i ord sådana som detta: "Vi Då vi söka . svaret på bibelns blad, 

veta att han, som uppväckte Herren vill det synas som ginge det i den rikt

Jesus, han skall ock uppväcka oss med ningen att ondskan i världen skulle få 

Jesus och ställa oss inför sig tillsam utveckla sig intill den punkt där "Lag

mans med eder. - Därför fälla vi löshetens människa, fördärvets man 
i c k e modet." Påskens segerbudskap trätt fram - men honom skall Herren 
var det som gav honom denna segran- Jesus döda med sin muns ande och till 
de tro · på Guds rikes slutliga seger. intetgöra genom sin tillkommelse". 
Denna seger tedde sig redan för det Men "nya himlar och en ny jord, där 
gamla förbundets profeter, såsom rättfärdighet bor, förbida vi enligt 
framgår av ord sådana som dessa av Guds löfte". Av sådana ord kunde man 
Jesaja: "Se, över min tjänare.som jag draga den slutsatsen att det enda vi 
uppehåller,min utkorade, till vilken ha att göra är att f ö r b i d a. Så hade 
min själ har behag, över honom har församlingen i Tessalonika uppfat;tat 
jag låtit min ande komma. Han skall saken och tillämpat förbidandet så . ~tt 
utbreda r ä t t e n bland folken - - -. de förblevo overksamma. Det var just 
Hans kraft skall icke fÖI;'tyna eller bry- för att rätta dessa misstag som Paulus 
tas intill dess att han har grundat r ä t- skrev sitt .andra brev till dem, .vari han 
t e n på jorden, havsländerna vänta ju manar dem att icke förtröttas attgö
.efter hans lag", - ett ord som uttryck- ra vad gott är och uttalar den önskan 
ligen av evangelisten Matteus tilläm- att vår .Herre Jesus Kristus själv och 
pas på Herrens Kristus. Och själv till- Gud,. vår Fader, måtte styrka dem till 
lämPar han på sig ett närbesläktat ..:: alltfv'adgott är både i gärning och ,i 
uttalande av Jesaja. Ett ord som före- ord. Qch .så ha vi ju vår Frälsares 
kommer både hos Mika och Jesaja må ofrånkomliga missiansbefallning : "Gån 
också nämnas': "Från Sion skall lag ut-u.t i -hela världen och gören aHa folk 
gå och Herrens ord från Jerusalem. tilllärjungar/' 
Och han skall döma ~~llan hedna- Någon framhöll en gång, att även 
folke.p. och skifta r ä t t åt många folk. om det slutliga avgörandet kommer ge
Då skola de smida sina svärd till plog- nomen övertaskande katastrof, är det 
billar och sina spjut till vrngårdskni- nödvändigt crtt den nya jord, vari rätt 
var. Folken skola ej mer lyfta svärd färdighet bor, förberedes så som sker 
mot varandra och icke mer lära sig bl. a. genom missionen. Oss tillkom
att stri!1a." mer att ådagalägga trohet i det upp-

När och hur skall detta ske? Ja, det .drag som Herren givit oss. Vi minnas 
må man väl fråga, då man befinner sig hans ord: "Om den dagen och de~ 
i en världssituation sådan som i början stunden vet ingen något, icke ens äng
antyddes. Hur skall den orätt, som nu larna i himmelen - ingen utom Fa
råder i världen, övervinnas och ersät- dem allena. - Vaken för den skull -. 
tas av rätt och rättvisa? Hur skall den ·- .Fintles nu någon trogen och förståndig 
krigshets, som nu gripit alla folk, er- . -tjänare, som av sin herre blivit satt 
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över hans husfolk för att giva dem 

mat ,i rätt tid, saliK är den tjänaren, 


, öm hans herre, när han'!ltoAlrner; .finner 


honö~ göra ,så." , 
Till detta, att giva människorna mat 

• • • . ' '. & - • • • 
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i rätt tid, hör också att bära ut evan
gelium ,till alla folk i rätt tid d. v. s . 
i denna tid: Därtill give ,oss 'Gud ' sin 
nåd! 

,Karl Fries: 

ÅKALLAN. 

~'Så åkallar jag nu dig, ty du,Gud, 

skall svara mig, böj ditt öra till mig, 

hör mitt tal. Bevisa din underbara 
, , , 

nås}, du som frälsar ' undan: motstån
darna dem somtaga sin tillflykt till 
din högra hand. Beva'ra mig såsom 
~n ' Ögonsten, beskärma mig under 

, " dina vingars skugga." Ps. 17: 6-8. 
Behovet av förbön för våra sände-

I· 
, " 

bud på missionsfältet och för verksam
heten därute behöver väl knappast på
pekas.' N'ödens hell1~ka verklighet ha 
vi haft så rika tillfällen att lära känna 
att det göres oss inga flera vittnesbörd 
behov, men vad vi väl behöva är ma
ningen att ej slappna eller tröttna i 
bönekampen, ,ty bönens väg är den vi 
ha fått oss anvisad av Herren. Skall se
ger vinnas måste vi där vara trogna. 
Därför är det ock som David inför de 

, , , 

ogudaktigas och dödsfiendernas hot, 
infÖr , denna världens människor, som 
kämpa för sin del här nere och som 
likt det rytande lejonet längta efter att 
gripa sitt rov, åkallar sin Gud, tager 
sin tillflykt till Hans underbara ' nåd 
och Hans frälsning och det beskärm 

, Hans , vingars skugga giver. Detta är 
,den väg vi ha att gå. 

Vi ,befinna oss nu i den stora ofre
dens tredje år, 'och ännu kunna vi ej 
skönja någon förändring i läget. ' Se vi 
'ej däri , ,en tydlig vink av Herren att 
besinna oss, att vi må tydligt se, var vi 

stå ifråga om den kallelse vi ' undfått 
som en nådegåva av vår Frälsare. Då 
vi läsa om Guds f()lks strider i gamla 
tider och 'om villkoret för ' och ,'ägen 
till seger för dem, då vi tillika bevitt 
nat huru underbart Herren hjälpt och 
därmed fö~härligat sitt namn. då fÖr~ 
stå vi vilka medel som stä till v'ärt 
f"ddogande 'i den närvaran<;ie nöden. 

Med bävande undran ha vi tänkt på 
våra kä~a Syskon, då vi, genom under 
rättelser som nått oss, få i aågon mån 
känna vidden och djupet av de lidan
den de fått bevittna och genomgå och 
de försakelser 'av alla slag ' som drab
bat dem. Men trots de hotande farorna 
från alla sidor, trots de stora ansträng
ningar läget medfört, trots ensamhet 
och isolering ha de alla stannat på s'in 
post. Och Herren har verkligen varit 
en eldsmur •omkring dem. Han har 
skyddat deras liv mitt ibland fiEmder, 
han har förskonat dem från pest och 
olyckor och Han har givit dem nåd 
att få ägna sig åt en utgivande kärleks
tjänst. De ha fått bliva en prydnad för 
Guds vår Frälsares lära, både bland 
hedni~gar.na och de , hedningkristna. 
För denna trohet, uthållighet och mod 
hos Herrens vittnen höves oss att tac
ka Gud, ty den ' har länt, och 'skall 
1ändatill förhärligande av Guds vår 
Frälsares namn. 

De våra ha fått göra bekantskap med 

http:hedni~gar.na


10 maj 1939 SINIMS 

krigets alla fasor. Mänskligt sett ha de 
stått värnlösa mitt i stridslinjen, men 
de ha blivit bevarade. Herren har låtit 
dem få erfara, att Han varit deras be
skärm. Det ordet har uppfyllts: "Jag 
skall slå upp mitt läger till ett värn 
för mitt hus mot härar som komma 
och gå." Sak. 9: 8. 

I all sin egen värnlöshet ha missio
närerna ej endast själva blivit bevara
de , de ha underbart nog fått bereda 
skydd åt skaror av hjälplösa kineser, 
och deras räddaregärning har blivit 
respekterad. Det är Herrens kraft, som 
lyst igenom deras svaghet. Och allt 

detta har i hög grad fått bidraga till 

att Jesu frälsande kärlek och evan
gelii underbara gåva blivit uppenbar 
såsom aldrig förr. Nödens tid har blivit 
en nådens tid, rikare än någonsin un
der alla de år vi fått vara med i Her
rens missionsgärning. 

Herrens kallelse till oss vid denna 
vår Missions årshögtid har därför en 
sär~kilt rik innebörd. En kallelse till 
mera trosfrisk bön, till mera rik tack
sägelse och till mera helhjärtad överlå
telse åt Herren så, att Hans uppsåt må 
i hela dess vidd bli förverkligad. 

Skola vi ej då på nytt sluta ett för
bund med varandra att frimodigt gå 
fram till nådens tron, att vi må undfå 
barmhärtighet och finna nåd till hj ä l P 
i rätt tid. Vi kunna ej nog mana var
andra därtill, vi kunna ej nog upp': 
muntra ,varandra därtill, vi veta, att 
däri ligger vår trygga . säkerhet, vår 
rika frid och vår vissa seger. 

Erik Folke. 
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Två högtidsdagar. 

Fru Elin H olmgren, 75 ar den 9 maj. 

Fru Anna Ilahn e, 75 å r den 17 mar 

Med varmt tack . till Gud {ör vad 
dessa t vå t rogna oc h uppoffrande med
a rbet a re var it fö r Svenska M iss ionen i 
Kin a t i ll ö n s ka v i dem Guds rika väl
s ignelse. 
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Svenska 'Missionens i Kina Årsbe~ättelse för 
dess 52:a verksamhetsår. 


'"Varen icke försa.gda i edra 
hjärtan. och /ntk ten icke för de 
olyckst'iLlbud som höres i landet, 
- - om än v/Uel råder i)(l jorden 
(}ch lliirsJailte stnr mot härskare," 

" . Jer. SI: 46 . 

OvahsUtende bibelord har med tanke 
på denna vår årsIJerättelse IJlivit levande 
för mitt hjärta och sinne. A rsberä ttel
sen skulle jh i n;tgon man å terspegla 
det gångna !'tret och dess händelser i 
den mån detta berör v~tr mi ssion, Och 
i samband med redogörelsen för det 
gångna året går ocksa tanken framåt 
till kommande dagar och år. Rivande 
fråga vi då ofta oss sjä.lva: Vad skall 
framtiden b~ira i si tt sköte? Hur skall 
det gå för oss under det kommande 
fl ret ) 

Både beträffande det fö rflutna året 
och beträffande den fr.amtid , som nu 
ligge r niirmast framför oss , synes det 
vara något i hög grad . betecknande, att 
våld rader P;l jorden. Sit ha.r Jet varit 
under den senaste tiden, så iir det nu, 
och det nLl\-arancl till ståndet kan väl ej 
helt ha stigt upphå ra, '0;11 ej ticlen är 
inne för FridsflJrstcn att gripa in och 
u ppr~i tta sitt . rike }Jå jo rden, Olycks
buden, som höras. ;iro iTiflllga, men det 
citerade 'hibelordet lär ' oss, att vi ej 
därför behöva förlora frimodigheten 
och bliva för sagda. Vi skola se san
ningen i ögonen, vi skola se läget så
dant det ~ir, men vi skola ej P,l grund 
av lägct förlora frimodigheten. Detta 
är ju' också den maning, som Herren 
Jesu s uttalar till . sina lärjungar. Då 
tidsläget blir sasom allra svårast, då 
bådar Jet en ny drtid, då ä r det tid 
för Jesu I~irjungar och vänner a tt upp
lyfta sina huvuden och frimodigt vänta 
sin förlossning. 

Arsberättelsen \'isar, att det senast 
förflutna ;Iret trots det allvarliga faro

fyiida läget ej saknat erfarcnheter. vil 
ka giva anledning till tac].(si{gelse. Gud 
har i sanning infriat sitt löfte och trots 
våldet som råder på jorden skydda t och 
bevarat de s ina s;lväl som sitt verk in
om S, M. K:s arbetsområde. Detta ger 
anledning till tacksamhet och frimodig
het. Vi ha fått e rfara att Herren leve t
och uppfyller sitt löftesörc1. Och dft \'i 
veta detta, behöva vi icke frukta för 
olyckstillbuden, ej heller . för\~illdet, 
som råder, men vi behö':'a utbedja oss 
nåd och kraft till att frim odigt och 
oförfärat gå fra måt och, trots allt S0111 

är ägnat att göra oss försagda, i Guds 
kraft fullgöra den uppgift , SOm just nll 
är oss giyen. :Må i'trsberii.ttclscnför oss 
bliva en m'1ning hiirtill' 

. * 

Årsberättelse för Svenska Missionens i 
Kina verksamhet på fältet under år 

1938. 

I Hebreerbrevets sammandrag ' av 
berättelsen om Abrahams trosvandring 
står det, att han drog ut , fa s tän han 
icke visste, varthän han sk ulle kom-o 
ma. Dessa ord återge vår erfarenhet 
under i938, och vi ha , äveil i det av
see ndet, fått följa i hans spår, Den dag
liga uppg iften och vår egen vandring
med Gud är också fortfarande allt, vad 
vi kunna se, men löftet står kvar för 
all tid, och hoppet s.träcker s ig , innan
för förlåten . För den gångna tiden 
kunna vi blott tacka för Herrens skydd 
och trofas ta vård. Han har lett oss alla 
på den rätta vägen, även om vi ej ännu 
kunna se allt j s itt rätta sammanhang. 
"Allt bar han väl beställt." När en 
gång allt , som är fördolt. s kall bliva. 
uppenbart, skola vi också få se, v ad 
varje särskild erfarenhet fått tjäna till. 
Det är så mycket som pågår omkring 



oss. som vi ej få veta något om. Myc
ket av det vi veta kan ej omtalas, men 
Gud som vet allt, i vars hand vågskå
len sitter, han skall en dag uppenbara 
syftet med allt lidande, alla grusade 
förhoppningar, alla krossade hjärtan 
och alla rykande vekar. I tron få vi 
fortsätta vandringen. fastän vi intet 
veta. 

Beträffande det gångna årets arbete 
är det också så mycket okänt, att det 
är synnerligen svårt att få eller ge nå
got helhetsintryck. Uncler de ungefär 
10 månader, varunder Shansi-fältet 
mestadels och mesta tiden varit under 
japansk kon troll ha vi här i stort sett 
varit avskurna från förbindelse med de 
våra på andra s idan Gula floden, var
för det ej är möjligt att ge annat än 
mycket allmänna uppgifter 0111 arbetet 
där. Icke ens för stationerna på denna 
sidan har pålitlig statistik kunnatsam~ 
las, så att årsberättelsen i det avseen
det blir mycket ofullständig. Jag kan 
blott hoppas , att Missionens vänner i 
hemlandet också ~iro villiga att gå 
framåt utan att se. 

Före fältets delning. 

Under årets två första månader på
gick vårt arbete överallt normalt mecl 
skolor, tältpreclikan, bibelkurser o. d. 
Kommunikationerna användes då i 
mycket stor utsträckning av sådana. 
som ville fly undan krigsfaran. Alla 
som kunde lämnacle provinsen eller 
sökte gömma sig undan i mera avsides 
belägna byar, så att nästan uteslutande 
den fattigare delen av befolkningen 
lämnades kvar. Utvandringen beredde 
tvivelsutan en tacksam jordmån för 
evangeiii förkunnelse, varhelst flyk
tingeströmmen drog fram. Så ha · de 
våra på andra sidan floden och andra 
missioner längre bort fått tillfälle att 
förkunna budskapet om lofteslandet 
för många landsflyktiga "gäster och 
främlingar" . Så ha även vi här, både 
före och efter intagandet, haft rika till
fällen att hjälpa och trösta skaror av 
hemlösa och värnlösa, bokstavligen 
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utan hopp och utan Gud i vädden, för
äldrar, sojn tappat bort sina barn, och 
barn, som förlorat kontakten med sina 
föräldrar och andra anhör iga, andra, 
som sett sina kära sönderslitna under 
luftkriget, och själva sårade kommit 
hit för att få dö i ro, gamla, som kvar
lämnades, emedan de unga männen ej 
kunde föra dem ·med läng·re och själva 
ej v~gaclc invänta förföljarna, flickor 
och unga kvinnor, SOI11 hoppades hos 
oss under neutral flagga finna skydd 
mot villd och nesa, dc små barnen, vars 
mödrar ej kunde bära dem längre, hed
ningar, muhammedaner, katoliker, reli
gionslösa, alla kommo de och alla to~ 
gos emot, så långt utrymmet medgav 
och reglerna för flyktingehjälpen till
läto. 

Innan \i ble\o a\skurna från den 
yttre världen, hade vi glädjen att i 
Yuncheng samla ombuden från de fyra 
Presbyterierna till Synodsammanträde 
tillsammans med Missionskommitten. 
Under denna session fattades viktiga 
beslut angående den praktiska tillämp
ningen av församlingarnes stadgeenli
ga självstyrelse och främjandet av des
sas självunderhåll. Särskilda planer 
uppgjordes för att konstitutionen skul
le kunna fungera, även om vissa delar 
av den inhemska kyrkan ej kunde stå 
i kontakt med varandra, och även för 
den händelse, att missionärerna skulle 
nödgas lämna fältet, vilken senare far
håga dock, Gud vare lov, ej förverkli
gats. I vissa avseenden ha dessa beslut 
på grund av krigstillståndet ej kunnat 
verkställas, men deras önskvärdhet har 
genom detta nödläge blivit ännu mer 
ådagalagd, och församlingsväsendets 
utveckling snarare stimulerats än hind
rats . Allt samverkar till det bästa. 

Det ointagna området. 

Vi hade ej ens hunnit få Synodens 
prot"okoll tryckt, när krigsstormens 
första våg bröt in över oss. Sedan har 
ingen gemensam åtgärd vidtagits för 
hela fältet , men i den ointagna delen 



104 SINIMS 

ha. enligt den I1ppgjorda planen. provi
sori ska anordningar gjOl-ts, och jag har 
anledning hoppas. att församlingarnas 
liv och utveckling fortgått i åsyftad 
riktning'. Ett tillfälligt Arbetsutskott 
har burit ansvaret för missionsärenden 
inom samma del av fältet. Att Guds 
plan ingalunda har blivit omintetgjord, 
har man kunnat fram läsa ur de nog så 
knapphändiga meddelanden, som kom
mit oss till handa 0111 li\'lig \'erksamhet 
sih·äl av församling som mission inom 
det hia området. Tältpredikan och 
andra former av evangelisationsarbete 
på landsbygden ha bedrivits . till och 
l1lcd mera obehindrat än vanligt, eme
dan rövare och andra oroselement an
tingen upptagits i armen eller på annat 
sätt försvunnit. I detta avseende varie
ra dock uppgifterna betydligt från oli
ka platser och vid olika tidpunkter. 
Skvlarbctct har pågått tämligen nor
malt, utom där luftkriget gjort det 
mindre rådligt att samla folk i stä
derna utan tillräckliga skyddsåtgärder. 
I enstaka fall ha försök gjorts att in
fbra politisk propaganda i skolorna, 
men man har hittills lyckats avvärja 
sådant ingripande. Kvinnoskolor och 
kortare bibelskolor ha a\' säkerhetsskäl 
begränsats till närboende clel tag'are 
eller förlagts till utstatioller, men i 'alla 
fall har deltagandet varit synnerligen 
gott. De olika församlingarnas "stor
möten" ha präg-Iats aven mycket god 
anda och varit väl besökta, fastän inga 
framstående talare kunnat inbjudas. 
.r'\ livar i nfi>r det förestående provet, 
en allmän känsla av innerlig samhörig
het mellan församlingen och Miss ionen 
sam t uppskattande av missionärernas 
vägran att försätta sig i säkerhet undan 
krigsfaran ha kännetecknat mötena. 
Dc infödda pastorerna ha gjort en 
mycket värdefull insats i det hela. bå
de i deras egna fbrsamlingar och i an
i!ränsande distrikt. 

En arbetsgren har vuxit betydligt, 
nämligen Barnhemmet i Sinan. Över 
ett hundratal hemlösa barn från det 
översvämmade området ha av Röda 
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Korsets hjälpkolnlllitte sänts dit för 
vård och vissa penningesllmJl10r ställts 
till förfogande för deras underhåll. 
Detta har. nödvändiggjort ökat utrym
me samt medfört mer arbete och an
svar men också nya tillfällen att tjäna 
och vi ttna. Nödiga medarbetare ha 
sänts oss av Gud. S0111 anförtrott oss 
uppdraget, och Maria Pettersson. fast
än alltfort ensam missionär på platsen, 
är lyckligare ju flera Sll1~1 hon har om
kring sig. 

Tnlt" alla dessa uppnJuntl-ande tec
ken ha \·i ej varit utan nedslående erfa
renheter för att hålla oss ödmjuka . Den 
i förra årsberättelsen omtalade man
nen, S0111 stört 'det goda förhållandet i 
Loyang, övertalades visserligen att 
lämna stationen och oistriktet. men har 
ej upphört med s in agitation. och han" 
parti arbetar allt fort på sön dring. 
Bombardering av sagda station har i 
viss 111ån försvårat det lokala arbetet 
och nödvändiggjort nya anordningar 
för de kvars tående och användbara hu
sens bruk. Största delen av verksam
heten är emellertid på landsbygden, 
där utstationerna och lokaIförsamling
arne berett tacksam jordmån för det 
arbete, som kunnat nedläggas därstä
des. Missionärerna i Loyang ha under 
senare halvåret S0111 bostad använt ett 
hus på Augustana synodens stations
område utanför staden. vilket välvilligt 
ställts till de våras förfogande. 

På en del platser ha de lokala myn
digheterna opponerat sig mot hissan
det av svenska flaggan som försiktig
hetsåtgärd mot luftanfall, ävensom 
emot intagandet av flyktingar och Jag
randet av proviant för dessa på våra 
stationer, för den händel se att tillför
seln skulle avskäras. Det har också 
förekommit sporadisk. oansvarig agi
tation mot missionsarbetet. särskilt 
bland de unga, och brist på förståelse 
för missionärernas ståndpunkt och 
plikter som neutrala, med därav följan
de särställning för mi ss ionsstationerna. 
De högre myndigheterna ha emellertid 
i möjligas te mån sökt rätta sådana 
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missförhållanden, och inga svårare 
motsättningar ha uppstått. 

Alldenstund inga statistiska uppgIt
ter influtit från de ointagna delarne av 
fältet, kan jag ej bifoga några detaljer 
angåend e dop , skolor eller finanser , 
men jag har fått det intrycket , a tt de 
fullt motsvara fö regående års. 0111 man 

. tag~ r i betraktande de föl'i1ålland en un
der vilka arbetet utförts, torde man 
kunna säga, att de synliga resultaten 
representera en tillväxt i verksamhet 
och livskl-aft. Särskilt påfallande har 
för samlingarnes ökade ekonomiska in
sats i den gemensamma uppgiften va
rit. i det att de förutom s in del i tält
och annan predikoverksamhet på 
många platser helt eller i stigande gtad 
delvis avlöna pastorer och andra in
födda arbetare . Man kan säga om som
liga, såsom. Paulus- sade omd.e mace
doni ska kristna: "De hava givit efter 
s in förmåga, ja, över sin förmåga och 
det självmant." 

Den intagna delen av fältet. 

För att nu komma till det ockupera
de området, så var tältarbetet eller dess 
motsvarighet i gång ända till de an
gripande truppernas ankomst och fort
satte i vissa distrikt under större delen 
av våren' titan· något hinder. Ett tält 
:nåste lämnas kvar i den by, där det 
varit uppslaget, och det har lidit en 
del åverkan och en del av den till 
hörande attiraljen bortförts, men sj,älva 
tältet och det mesta av utrustni 'ngen 
ha sedan kll11nat hämtas utan hinder 
från vederbörande. Beträffande by- oc 11 
utstationsarbetet ha förhållandena va
rit mycket olika vid olika tidpunkter 
och på skilda platser, beroende del s på 
myndigheternas inställning, dels på 
den militära s tällningen. I de mer av
lägset be1ägna bygderna har det varit 
möjligt för mi ssionärer och infödda ar
betare att be.söka platser på landsbyg
den. längi'e elIeI:. kortare perioder, där 
de nästan utan undantag rönt mycket 
stor mottaglighet. På trakter där för
ut inga bekännare funnits, har nu bil-
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dat s grupper av troende, vilka samlas 
för uppbyggelse och själva bidraga till 
att föra evangeIii budskap vidare. På 
andra trakter har vår rörelsefrihet \'a
rit mycket kringSkuren , mel~ de krist
na i byarna synas i allmänhet ha hållit 
tillsammans och bistått varandra, and
ligen och lekamligen, i många fall 
~'fpp.ehållit regel bundna söndagsgucIs
tjäns ter och åtmin stone i eri by sam 
lats varje kväll till bön. Med mycket få 
undantag ha de kri stna ej skadats till 
li v eller lem , och clär de lidit förfång, 
synes det ha varit, emedan det ej varit 
tydligt att cle voro kristna. .Även för
samlingarnes h ns och annan egendom 
ha .mestadels · undgått den allmänna 

.förs töre Isen. 
Livet och verksamheten på stationer

na synas i allmänhet ej ha varit utsatta 
för. direkt· ingripande h ån någondera ' 
s1dans trupper, utom genom inspektion 
och kontroll beträffande på stationerna 
befintliga flyktingar och skolelever 
samt angående i skolo rna använda lä
rohöcker, vilket senare ej alls berörde 
dem som använde s i religionsundervis
ningen . Blott i ett enda fall förekom in
kvartering av soldater och det blott en 
enda natt. Flaggan har respekterats 
och. på ett eller tv~ undan t~g' när, de 
p'å statiOl)'somradef befintliga fl)~kting
arne ej förfördelat s, fastän det har va
rit ständiga underhandlingar angående 
villkor och reglementen för flyktinge
hj~lpens .utövande.. Ej .~ällan krävdes 
personlig' hänvanclelse för att få såda
na. som utan anledning tagits i förvar, 
försatta i frihet, men fastän undersök
ningar och förhör tidvis hört till det 
dagliga brödet , tror jag ej att någon, 
som gripits på en av våra stationer, fått 
släppa livet till. Vi ha nä s tan utan un
dantag bemötts hövligt och hänsyns
filllt, stundom bevisats verklig vänlig
het, gi\'its tillfälle att inköpa nödiga 
förråd av livsmedel, fodervaror och 
bränsle och i viss må11 beretts möjlig
het att sända och mottaga ' post. Många 
besök av officerare och gemene man, 
samt på senare tiden även civila ha gett 
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oss rika tillfäll en att gentemot dem 
ådagalägga vi'!r neutralitet, och 'vanligt
vis fört 'ti ll sa mtal i . andliga amnel1, 
stundom till gemensam sång oc h bön. 
Ej få kri stna japaner oeh koreaner ha 
be;;;ökt oss och de infödda le.cla rrie. 
som liga även deltagIt i söndagsguds
tjänsten. 'och det har varit en glädje 
att sek ri stenclomens övernationella art 
ådagaläggas i den and Iig'a gemenska
pen mellan landets f61k och dessa tros
bröder ur den angripande nationen. 

Två' av våra s tationer (på denna si
dan) hava und er året utsatts for an
grepp från luften , trots att de, vari t tyd
ligt märkta med svenska flaggor, och 
väsentlig skada gjorts på hus och -lös
öre. men v i tacka Gud, att inga liv 
spillts. Likaledes. fastän i . olika ut
s träckning, har undel' striderna en del 
åve'rkan åstadkommits av artilleri- OC11 

gevärsbeskjutnillg sa tht i en del fall ge
nOm luftangrepp på ailgränsande bygg
rIader. men jag har ick~' hört, att en 
enda av s tationernas innevånare ens 
sirats eller skadats, trot~ ofta' över
hängande fara: Gud vare lov för hans 
sk)·dd. · " 

Hjälpverksall1 heten ' för flyktingar 
hade i viss mån börjat, innan vårt fält 
intogs, ll1en den ulve'cklades till vår . 
huvudsakliga ,uppgift sarnt idigt med 
att andra grenar av verksam heten mås
te uppg-ivas, eller begränsas. Antalet 
flyktingar har växl.at vid olika tidpunk
ter och .på olika platser j'nel1anett par 
hund ra och över ett tusen, och det är 
en stor Guds nåd. att vi ej hemsökts av 
någon farsot. och ej heller ha några av 
flyktingarne behövt svälta. I de flesta 
fall voro de själ\'ltndcrhållancte, fastän 
vil11åste ordna fö r matvarornas an
skaffande, och för de utblottade fingo 
vi bidrag genom insamlingar, så att 
kostnaden kunde bestriclas utan att v i 
behövde anvanda missionens medel. 
Flick- och kvinl1oskolo'r måste väsent
ligen ut~r idgas, och i det arbe tet ökades 
ju också omkostnaderna genom de 
många elever, som helt eller delvis vo
ro ur s tånd att bekosta sitt underhåll. 
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Manliga seminariet och folkskolan i 
Yuncheng upplöstes före platsens in
tagande. Lägre goss-skolor kunde an
tingen fortsätta s in verksamhet elle r 
ersättas av sådana för flyktingarn es 
barn. . däribland två kindergarten för 
småttingarne. Särskilda anordningar 
vidtogos för att ge andlig hjälp, tröst 
och undervisning åt flyktingarne, detta 
till s tor del genom användande av fri

, vi lliga krafter: I v issa avseenden m er 
än · ersatte detta arbete de förlorade 
tillfalle na till van lig evangelisations
verksamhet. Det var en gripande syn 
att vid en .rond i skymningen se ska
ror samlade till aftonbön på sex eller 
sju olika platser här på Yuncheng sta
tion och ännu mer att under nattens 
timmar finna än den ene än den andre 
på knä i b6n, stundom ute på , öppna 
gården, stundom i kapellet eller någon 
annan stilla vrå. Hade det behövts nå
got rättfärdigande av vårt kva~stan
nande på fältet under kriget, skulle dy
lika syner rikligen försett oss med så
dant. 

Det var oundvikligt. att utrymmet 
blev till. trängsel upptaget. för att ej 
säga "överbelagt", men de ,s tackars 
människorna voro villiga .a.tt fii1l1a sig 
i vad som helst, blott de finge kOl11ma 
inom' våra murar . "Jag kan stå · j C'tt 

hoi·n " ,. sade el1, ' "om det ej finn s plats 
att si tta e)ler ligga." När alla rllm och 
skrubbar vo ro ful ta. an vände.sport
gångarna, och någrafingo slå upp 
mattskjul åt sig. Vi äro tacksam ma att 
det var som det var, när det kunde ha 
varit så oändligt mycket väiT~. På de 
fle sta platser, både på stationer och 
utsta ti oner. saknades ,utbildad lä ka re
hjälp, och det gällde .a tt med de enk
laste medel söka hålla hygienen vid 
makt. I Yuncheng hade vi två läkare , 
sjukvårdare, ackuschörskor (några tio
tal barn kommo till världen på s tatio
nent1l1der året) och andra medhjäl
pa're, varjämte renhållningsväsendet 
och vattenanskaffn ingen ord nades 
effektivt med anvandning av manliga 
flyktingar, så att hälsovården kun de 
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hjälpligt uppehållas. Vid en· hotande 
koleraepidemi förrättade militärläkare 
massinokulering även inom vårt orri
råde, så ' att färan avvatjdes . 

I samband med Synodens möte i bör
jan a~; året hade vi glädjen att inviga 
en ny pastor, Wei Yung-shen, till efter
trädare åt vår käre vän och trogne 
medarbetare, pastor Ching, som avled 
året förut. Pastor \iVei har visat sigva
ra en verklig herde, ej blott i sitt eget 
distrikt, där han mitt under pågående 
krig kunnat hålla seriel' av bibelkurser 
j byarne, utan även sträckt sig till de 
angränsande stationsområdena. I Yun
cheng var han tilf ovärderlig hjälp un
der de fem månader han var hos oss, 
då vi voro avstängda från den yttre 
världen, genom att ägna sig helt åt det 
direkta andliga arbetet bland flyktinge
skaran och organisera det så, att var 
och en fick s in uppgift däri, i mån som 
de många yttre bestyren medgåvo. 

På vissa stationer har det ej vaTit 
möjligt att hålla de sedvanliga vår
och höstmötena, och följaktligen ha ej 
heller förrättats några dop. På andra 
höllos g'oda möten med platsens folk 
och flyktingarn e, under det att i något 
fall det även varit möjligt att samla 
folk från landsbygden. Där dessa mö
ten kunde hållas blevo ganska många 
nykristna döpta, fastän det var nöd: 
vändigt att vara mer än vanligt på sin 
vakt, så att ej sådana,som av orena 
motiv begärde dopet, blevo mottagna. 
Detta gällde ju i aJ] syni1erhet flyk
tingarne, om vilkas liv och omständig
heter under normala förhål.landen vi ej 
kunde göra oss förvissade, men i själva 
verket gavs det bättre tillfällen för un
dervisning och personlig beröring un
deT denna tid av nöd och fata, än vad 
fallet är med dopkandidaterna i van
liga tider, särski lt sådana från .1ands~ 
bygden. Många av dem, som såhl11da 
upptagits'i församlingsgemenskap, ha 
redan återvänt till sin hembygd eller 
komma att så göra och bli därför ej 
något krafttillskott i vårt arbete, men 
vid avresan förses de med introduk-
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tionsbre v till den kristna församlil1gen 
i deras hemtrakt. och vi hoppas, de där 
både sk01a få andl ig vård och hjälp 
sarrit sjä lva bli till hjälp för den för
sa mling. där de . få sitt andliga hem. 

Våra timliga behov - och detta gäl
ler hela fältet - ha av Guds nåd blivit 
fyllda trots alla svårigheter. De hem
ifrån utsända medlen ha genom växel
kursens stigande inbringat l11erän van
ligt i kinesisk valuta. och vi ha genom 
affärsförbindelser lyckats erhålla kon
tanter på platsen . Det sjunkande vär
det av de gamla sedlal'lle och införan
det inom det besatta området av nya 
sådana, vilkas köpkraft ännu ej fixe
rats , ha väsentligen fördyrat alla lev
nadsomkostnader, vi lket blir synnerli
gen kännbart för våra lågt avlönade in
födda medarbetare. För övrigt har den 
rikliga nederbörden under hösten be
fordrat grödan i de trakter där sådd 
kunnat ske, så att utsikterna för en god 
skörd äro synnerligen lovö,nde,. om 
blott förhållandena .bli sådana, att den 
kan inbärgas.. Detta torctc förebygga 
allmän nöd i , vad angår, brödfödan, 
trots al la rekvisitioner oC,h på annat 
sätt förorsakade : {örl uster., m~n beträf
fande. bostäder, 111öblcr och redskap är 
bristen .mycket svårare att fylla och 
skuJle kräva bidrag från Röda Korset 
eller. and ra ·, nödhjälpsinsti tationer för 
att i någon lnån vara tillräcklig. Innan 
fredeh är återställd och ordnad styrel
se, där den nu saknas, införd i landet 
med trygghet för äganderätten, kan 
dock svårligen någonting göras, som 
är av förblivande v~rde. 

I januari månad förlorade vi genom 
döden vår högt värderade medarbetare 
Judith Hultqvist , som under de sist" 
månaderna av sitt liv vårdades på sjuk
huset "Matiida Hospital", Hongkong. 
Det var en stor förlu st för oss och för 
arbetet. men Herren tog henne i tid 
undan all oro och nöd , som sedan gått 
fram över fältet och särskilt hennes 
egen station. Allt vad han gör, är gjort 
i trofasthet. Ebba Viden , som åtföljde 
henne till Hongkong och stannade hos 
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henne. tills hembud kom. reste sedan 
själv till Sverige på en välbehövlig 
hemsemester. Kort däq)å reste även 
våra kamrater vVilh. och Margaret 
Bergling hem på semester. just i tid att 
undkomma krigets utbrott på vårt fält. 
Ingen av de hemmavarande missionä
rerna har kunnat komma ut. men vi ha 
haft gladjen att på fältet välkomna 
Frances H. E. BartIett, som under se
nare delen av året utgjort en välbehöv
lig ökning i arbetskrafterna i Shensi. 
Hon övergick från Kina Inlanclsmis
sionen till vår mission i syfte att träda i 
äktenskap med Åke Haglund. Fastän 
förhållandena ej tilläto planens för
verkligande omedelbart, hoppas vi 
snart få se dem förenade till gemen
sam tjänst. 

Hälsotillståndet inom missionen har 
i allmänhet varit ganska gott, fastän 
många,dels av ålcler och dels av med 
krigstillståndet sam höriga tlm bäran
den fått sina krafter något nedsatta. 
Några fall av feber ha förekommit, 
men lyckligtvis ej visat sig svårartade, 
och där särskild diet varit av nöden, 
har Herren även försett med av be
hovet påkallade födoämnen. 

Vi prisa Gud för all hans trofasthet 
och ej minst, att vi ansetts förtroendet 
värda att under dessa allvarsfyllda ti
der få utnyttja tillfällena att frambära 
vittnesbördet till de hopplösa, förbinda 
de sargade, stärka de svaga och för
kunna ett nådens år från vår Gud. 

y uncheng, Sha. China. 

Den I :sta april I939. 

Carl F. Blom. 

Verksamheten i hemlandet. 

Kommitten för Under tiden, S0111 för
Sv. Missionen flutit sedan vårt års-

Kina. möte förra ~tret, ha ej 
några iindringar skett 

Kommittens sammansättning. 
Kommi ttens funktionärer äro: Fi I. 

d:r Karl Fries, ordförande. missions-
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föreståndare Erik: Falice, v. ordförande, 
och kapten O. von Jllalmborg, kassa
förvaltare. 

Kommittens sekreterare ;ir missions
sekreterare Martin Linden. 

Kommittens Arheb"tltskott består av 
följande personer: D:1' Karl Fries, mis
sionsföreståndare Erik Folke, missio
när August Ber};, kapten O. von Afa11ll
borg samt fröken Li-sa Blom, ordinarie 
ledamöter, och suppleanterIla rriusikdi
rek tör Harald (;illgren och tand lä kare 
J. von i11al-mbor.,<. 

Fullständig uppgift p;'t Kommittens 
ledamöter återfinnes i "Förteckning p~t 
kommitterade, missionärer och ombud", 
införd längre fram i detta nummer av 
d'tr tidning. 

I samband med dessa meddelanden 
0111 Kommitten vilja vi erinra om att 
Herren sedan förra årsberättelsef1 
skrevs till sig hemkallat en förutvaran
de ledamot av Kommitten. Översten 
Ch. D. Tottie, som under senare år en 
lång tid tjänat såsom Missionens revi
sor. Vi känna tomrummet efter denne 
v[tr och Missionens vördade vän, och 
vi tacka Gud för allt vad vi fått 1110t
taga genom honol11. 

S. M. K:8 Kvinno- I denna kOl11l11ittes 
kommitte. samll1ansä ttni ng har 

under det förflutna 
~tret ingei1 föriindring ägt rum. Kvin
nokommitten samlas regelbundet till 
överläggningar och bön, och vi ;iro 
tacksamma för deras arbete till from
ma för vår gärning. Fullständig uppgift 
på ledamöterna i denna kommitte åter
finnes j den redan nämnda förteckning
en på kommitterade, mission;irer och 
ombud. 

Missionärs- Vid sammanträde i sal1l
kåren. band med förra årsmötet 

beviljade Kommitten en 
ansökan för en av Kina Inlandsmissio
nens missionärer, fröken Frances H. E. 
Bartlett, om intr~ide i Svenska Missio
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nen i Kina. FI'ö\:cen Bartiett och dr 
mission;ir Ake Haglund ha ingått för- . 
lovning, och detta är anledningen till 
att vi, erhållit denna v~irdefulla för
stärkning i arbetskrafterna på fältet. 

På nyåret "r939 fingo yi utsiinda en 
grupp mission~irer till Kina, vilka så 
snart vägen till vårt fält öppnas"skola 
fortsätta dit för att där hfälpa till med 
de tunga -arbetsbördorna . . Gruppenhe
stod av missionärspar('t fngrid och Jo
hannes Aspberg sam t fröken Runa 
Hägg. I'röken Hägg utrcstc för första 
gången. Då detta skrives ha vi ej HItt 
underrättelser om att de kunnat konlIna 
längre än till Shanghai , fastän det då 
de senaste breven skrevos var 111ening
en. att missionär Aspberg skulle för
söka resa ti II fältet uncler det fru Asp
berg samt missionärsparet Aspbergs 
barn och fröken Hägg tills vidare skul
le stanna i Shanghai. 

I detta sammanhang torde det också 
vara av intresse att meddela, att plat
ser beställts på svensk båt i början av 
december för ej mindre än nio av våra 
missionärer, vilka då, om planen kan 
förverkligas, skola utresa till Kina. De 
äro: Missionärsparet lhrgit och Mar
tin Bergling (med tre barn) , fröknarna 
Elna Lenell, Hanna Wang, Maia Lund-

o' rnarl, samt Ebba Vid/m, " vilka sko.la 
återviinda till fältet i Kina, samt tre 
nya niissiona rer: Froknarna ~Margit 
Andersson och Ella Nilsson samt herr 
Eugen A1111, vilka utresa för första 
gången. 

I detta sammanhang bör ocks;l näm
nas, att flera ungdomar tro sig av Gud 
ha fått kallelse att bliva missioniirer 
inom Svenska Missionen i Kina och 
därför satt sig i förbindelse med Mis
sionens ledning. Sådana meddelanden 
tyda pl'l att Gud också för framtiden 
har en uppgift för oss därute i Kina. 
Må han då giva den nåd, visdom och 
kraft, som behöves härför, och det eko
nomiska understöd, som också erford
ras. Vi anbefalla våra missionärer så
väl som de unga. vilka tro sig ha fätt 
missionskallelsen, ja, ä ven de som ännu 

ej fått visshet om den, men som i den 
närmaste framtiden kanske 'komma att 
ställas inför denna kallelse, åt mis
sionsvännernas kärleksfulla hågkomst 
i tacksägelse och förbön. 

Reseverksamhet Påminnelsen om de 
och möten. unga missionärs

I~andidaterna leder 
tanken till möten, då vi siirskilt haft 
tillf~ille att komma i beröring med ung
domar, och då ungdomar, vilka känna 
sig stå i gemenskaf) med oss, fått 
vara oss till stor hjälp och upp
muntran. Under rubriken "Reseverk
samhet och möten" nämner jag där
för - först . våra Bibel- och Ungdoms
veckor under år 1938. Vi hade under 
detta år förmånen att ' få anordna tre 
"\"eckor". Kanske vi ibland kände det 
som om det varit nästan mera än. vi 
hade kraft till, men det var i alla fall 
en stor förmån, och Gud gav kraft för 
uppgiften. De tre "veckorna" höllos i 
H olsbybrunn (Småland), iV!auritzberg 
(östergötland) och i Skellefteå (Väs
terbotten). Vid dessa "\'eckor" hade vi 
en stor skara deltagare, vilka kommo 
från olika landsändar, och vi ha från 
dessa platser många ljusa och välsig
nelserika minnen. Vi minnas också med 
glädJe och tacksamhet många andra 
högti dsstunderpä olika platser i vårt 
kära fosterland , i vilka det förunnats 
oss att taga del. Vi äro mycket tack
samma för varje tillfälle att bära vitt
ne om "vad Gud har g]ört" och ·att 
lägga fram läget ·och behoven på det ar
betsområde, som anförtrotts åt oss. Ja, 
vi äro tacksamma föl' varje tillfälle till 
att tjäna Guds rikssak hemma eller på 
missionsfälten, och vi tacka varmt för 
allt stöd, som givits oss genom förbön, 
offer och kärleksfull omvårdnad om 
våra repl·esentanter. 

Blå;c\ mötena i Stockholm minnas vi 
särskilt besöket a:, pastor AlfJert Lun-. 
de vid vårt ål'smQte i maj 1938. Denne 
Herrens tjänare har sedan dess fått in
gå i den eviga vilan , som också och det 
säkerligen med riitta brukar kallas hög
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re tjänst, och detta gör pastor Ll1ndes 
besök bland oss itnnu mera kärt (om 
detta är möjligt) än om vi kunnat 
motse flera besök. av denne vår vör
dade och käre Vän. Höstrnötet, .förs~ilj
ningen, trettondedagsrnötet, avskeds
mötet den 20 januari OCh · / 1I4 mars: l1'1ö~ 

tet" denIS mars äro högtider, ' som vi 
mimlas med stor· glädje och tacksam
het, · och ·våra bönemöten och länkrnöten 
böra Också omnälunas. Vi tacka Gud 
för ti 'lIfällena till möten och reseverk
samhet, och vi tacka . också alla vf1ra 
vänner, som i detta'arbete givit oss .s itt 
stöd. 

Expeditionen.' I n~irmast föregåe nde 
.. årsberättelse . nämndes 

i förbigående, att .vi ibland kände be
hov av stöl:r~ utrymme på vår expedi
tion. Det. var ett länge närt ,önskeniål. 
som på så sätt antyddes, men ingen 
hade väl då någon tanke på, att detta 
önskcm,ål inom ett å r skulle bli för
verkligat . S;l har emellertid skett. Utan 
att vi gjorde n;lgot åt saken komctt er
bju~ande till oss att fll. hyra ytterligare 
ett rum i samma våning, ett rum vilket 
kunde förenas med förutvarande expe
ditionsrum genom att en' dörr insattes . 
Detta erbjudande hlev också antaget, 
och det nya rummet har bli\'it oss till 
stor glädje och hjälp vidlänkrnöten; 
sammanträden och i det .dagliga arbe
tet, vilket pågått som förut och med 
samma personal som tidigare. Vi äro 
synnerligen tacksamma för alla erfa
renheter av den.trofasta kärlek som så
väl llllssionsvänner SOlll Missionens 
medlemmar \·isat och som mött oss just 

expeditionsarbetet.Genom brev och 
genom I)esök samt genom kärleksfulla 
gåvor har mycken upp~untran kommit 
oss till del, och vi ha fått anledning till 
stor tacksamhet. 

Missionens pub Även under det 
likationer. gångna året har vår 

tidn'ing, Missions
tidningen ·Sinim.( Land, utgi\'its enligt 
samma plan 50111 tidigare och i en lika 
stor upplaga som föregående år. Kan-
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ske upplagan t. o. m. Yisat någon ten
dens att ökas. · Vårkalender,~· Hans 
Stjärna iOstern, har också utgi'vits 
som vanligt, och upplagan blev ganska 
fort alldeles slutsåld. Likaså har även 
detta år en ny upplaga av nAmnen tör 
Bön 1ned Tacksägelse" utgivits. Till 
alla dem som prenumererat på vår tid
ning, samlat prenumeranter, köpt våra 
publikationer eller hjälpt oss' med att 
söka få dem sftlda frambä ra vi vårt 
varma tack . 

Ekonomien. Ä ven ,under det gångna 
~lret Jlar Herren under

bart fylltalJa våra ekonomiska. behov: 
Han har manat fram gåvor tiJ1. vå rt ar
bete, och Missionens Vänner ha villigt 
hörsammat Guc\s maning. Gud ·har ock
så genom fördelaktig växe lku rs berett 
oss lättnad. Han har så många olika 
medel och utväg,,!!' att fylla behoven 
och föra sitt verk till seger. Ng vi allt 
fort få nåd . till att vandra så att. vi H 
se hans härlighet och underbara nåd I 
"Lova Herren, min själ, och allt det i 
mig är hans heliga namn. Lova Her
ren min själ , och förgät icke vad gott 
han har gjort.· ' 

Missionshemmet, . Pii missionshemmet 
Duvbo. i Duvbo stIl missio

närsparet •August 
och Augusta Berg alltfort i ledningen. 
En svårighet i arbetet där har vari t att 
Hemmet tidvis haft relativt få inackor
deringar , men mycket ay uppmlp1tran 
möter också i detta arbete, ej minst 
med tanke på trogna Vänners hågkomst 
av Hemmet och deras bidrag till hjälp 
för Hemmets vidmakthållande. Vi ha 
alltså rik anledning att till Gud och . till 
Missionens Vänner frambära utti:yck 
för tacksamhet, och vi begagna också 
tillfället ' att här till missionärsparet 
Berg uttala ett varmt tack för deras ar
bete och om sorg om Missionshelllmet. 

S. M. K :s På V [l!' omhlldslista ' ha 
ombud. följande förändringat 

skett: Fru Elin H edell
gren.. Hidingebro, fabrikör N. 'A ' Pe~ 

i 
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terssoll, VärnanJO, fru ,r:.. vVeinberg, 
Karlstad, kyrkoherde 0, Norbeck, Hel
singmo. prosten A. Wittencrona, Grän
na, fru Elin Carlstedt, Gränna,överlä
rare K. A. Renqvist, Piteå, lantbruka
re P. ,J. Gustafsson. Tenhult och frö
ken Hedvig Andren, Karlskrona hava 
avgått med döden. 

Till nya Oillbud havakaflats:' Folk
skollärare Ruben Andersson, Tranås, 
fröken Elina Pettersson, Lyckeby, frö
ken Elsa Lundblad, Urrie{l, fröken Lilly 
Sjöström, Obbola, ' fröken Linnea Li
den, Brattäker, Långsjöby, samt fröken 
Sigrid Hansson,Siiv'ar, ' 

Vi tacka Gud för den insats de hava 
gjort, vilka nu fått träda ini den li.ög~ 
re tjänsten , och ,i tacka H eiTen tör de 
nya ombuden och hälsa dem varmt v~d-

,komna såsom medarbetare i 'den gär
ning, Gud anförtrott åt Svenska Mis
sionen i Kina. Må de själva välsignade 
av Gud bliva till stor \' ~i lsignelse, 

Till slut vilja \i innan å rsbe rättelsen 
avs lutas än en gång ge uttryck för vår 
tacksamhet med tanke på hjälp och' hi
stånd, SOI11 under året koillmit oss till 
del. Varje gång en årsberättelse skri
ves, bliver det för oss på n)'tt klart, att 
vi av oss själva intet kunna göra. Vi 
;iro beroende först och främst av Gud, 
som är a II god gåvas gi va re, men också 
a\ dem 50111 stå till Guds förfogande , 
Sfl att Gud genom den] kan låta väl.
signclseoch hjäl[l komma till oss, Vårt 
tack går d~irför först och fr~imst till 
Gud, och vi tacka då honom också för 
var och en, som han gi vi t oss till stöd 
och hjälp . Men vi vilj a också framföra 
ett tack ti II al la dem SO I11 stått ti II Guds 
förfoga nde och låt it sig användas ' av 
honom , "Sig sjä lva gåvo de, först och 
främst åt Herren, och så åt oss, ge
nom Guds vilja." Vi tacka dem därför, 
och vi vilja . tillropa vara ndra: "Varen 
icke försagda!" "Kas ten icke bort .ede r 
frimodighet!""Om vi icke uppgivas, 
så skola vi, n~ir tiden ~ir inne, fft in
b~irga vår skörd. " 

REDOGÖRELSE 
Svenska Missionens ,i Kina ekoriomiska förvaltning under år ) 938. 

Inkomster och lItgifter under året 
sa mt den ekonomiska ställningen vid 
årets hörjan och slut framgår av följan
-de sammandrag av räkenskapern<l.. 

InkO'lnster . 

J(ontant och i bank vid å ret,; 
början .. . . ... ... . . ... . . . 1,827: 46 

·Gåvomedel· " .. .. .. .. . .... .. . 213.402: 41 
Från tidningen och bokförlaget 8,348: 17 
Räntor ....... , . .. .. , ..... . . 6,303: 61 

Kronor 229,881: 65 

Utgifter , 

lvlissionsarbetet i Kina, missio
närers och hemarbeta res 'un
derhåll, utbildning av mis
sionärskandidater, reSOr till 
och från Kina . . . ...•. : ..... 202.234:85 

Omkostnader ' för hem,l,rbetet, 
hyror, resor, porton, annOn
ser, telefon, .skatter m, m. .. 10.430: 84 

Omkostnader för mis.sionshem
met . . .. ' . . ... ... ... . ... . . 2.486: 26 

Tidningen och böcker . ....... . 7.1.52: 82 
Enligt. kommittens beslut den 

30/5 1921, 23/5 1936 och den . 
2/9 och 14/10 1938 ........ . 934: 4:5 

överfört till kontot för pen-' 
s ionering 645: 32 

Kronor 223.88:1: M 
överskott: kontant 6: 33 

i bank 5,990: '78 5,997: 11 
Kronor 229.881 :6.5 

Behållning de 'l 1 januari 1938, 
Kontant och i bank enligt .ovan

stående ............. : . . . . 1827: 46 
Donerade medel, för vilka gi

varna uppställt sä rskilda vill
kor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.833: 02 
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Inventarier .... . , .. ..... , . . . 2:
Fastigheter DllVbo ..... . ... . 48.000 : 
Fastigheter i Kina ... ........ . 1 : 
Andelar i Svenska Skolan i Ki

na, u. p. a . .. Kr. 31.800:

Kronor ~U1.663: 48 

Siw/dN. fuga. 

Behållning dm 31 decl'lIIb er 19.1"8. 
Kontant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6: 33 
Innestående medel i bankräk

ninga r 34.740: 78 
Donerade medel, för vilka gi

varna uppställt särski lda vill
kor : 

Gåva av A. Koskull 2.000: 
Gåva av G. o. A. 

'Svensson 2.000: 
Margit Erikssons 

minne . . . . . . . . . l.000: 
För pensionering .. 118.728: 34 123.728: 34 
Inventarier il exped itionen 

Stockholm ..... . .. ..... .. . 1;

[nventarier il hemm et i Duvbo 1: 
Fastigheter i Duvbo ... .. ... . . 48.00D: 
Fastigheter i Kina . . ... ... .. . 1: 
Andelar i Svenska Skolan i K i

na , u. p. a.. . Kr. 31.800: 
1<: ronor 206.478: 45 

SIwider. fnga. 

Till tacksam hågkomst 111 ;'\ omnämnas, att 
I årets gåvobelopp ingå influtna tes ta ments
medel med kr. 25.094: 55 efter iöl-jande av
lidna mis.sionsvänner: 

Fröken Sofia Louise Berggren, 
VetIanda .......... .......... 2.000:

Fru L. LenelI, Boda, Ovitnmyra . . 3.082: 45 
Fru Matilda Oxelquist, Huskvarn a 2.631: 62 
Fröken Emma Svensson, Holsby
. brunt! . ...................... 2.352: 25 
Herr Klas Persson, Kinnekleva . . 411: 81 
Fröken Helga Pettersson, Vetianda 9.316: 42 
Klara och Agda Svensson, Sjöarp 200:
Doktor Kn ut Bergh, Tranås .. .. .. 5.00D:
Fröken Este'r Öberg, Vännebo .... 100;

På förekommen anledning erinras om att 
i testamente till förmån för S. M. K . namnet 
Svenska Missionen i Kina fullständigt bör ut
skrivas. 

Stockholm den 3 april -1939. 

Oscar v on Nfalmborg. L-is(t Blon·1. 

RE VISIONSBERA TTELSE. 

Efter fullgjort uppdrag få under
tecknade re\' isorer, va:Jda vid' Svenska 
Missionens i Kina årsrnöte I938, av
giva nedanstående revisionsberättelse 
gä Ilande verksamhetsåret 1938. 

Den ekonomiska ställningen vid rä
kenskapsårets böi'janoch sluf samt in
kom ster och utgifter uncler året fram
gå av Kommittens till årsberättelsen 
fogade redogöre lse fö r den ekonomiska 
,förvaltningen, vilken vi granskat och 
funnit överensstämma med de mycket 
omsorgs fullt förda räkenskapel'11a. Sif
fergran skningen har utförts av Herr 
N. Johannesson. som skriftligen inty
gat. att ingen an ledning tiJr anmärk~ 
ning förefunnits. 

De vid k0I11111ittell s och arbetslltskot- . 
tet s sarrllnanträden förda protokollen 
hava genomlästs och befunnits i ord
ning. 

Missionen s värdehandlingar. som 
förvaras i bankvalv, hava av oss in
venterats och varit i överensstämmelse 
med räkenskaperna. 

Missionshemmet i DlIvbo har be
sökts och de olika husen inspekterats 
från källare till vind, varvid kunnat 
fastställa s. att all möjlig sparsamhet 
och omtanke ägnats fastighetens un
derhåll o-ch skötsel. 

Så väl fastigheter som inventarier 
i Duvbo och Stockholm äro försäkrade 
till betrygg'ande värden. 

Då den verkställda revisionen icke 
givit anledning till någon anmärkning, 
men väl till tacksamhet mot Gud och. 
miss ionen s vänner, hemställa vi, att 
full och tack sam ansvarsfrihet beYil
jas Kommitten och dess funktioniiret
för den ekonomiska förvaltningen. 

Stockholm den II april I939. 

P. E. Werner. E. Alfr. Jansson. 

E. Diiring. 
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Förteckning på kommitterade, 
missionärer, hemarbetare och ombud. 

Kommitten för Sv. Missionen i Kina. 

a) ordillllrie ledamöter: 

Ka rl Fr ies, fi l. d: r, ordförande, Sto rängen 
(r. 1897, o . 1908, r. 1921, o. 1925). 

Erik Folke, miss ions fö restända re, vice ordf., 
S . M. K:s Exp. , Drottni nggatan :55, S tock
ho lm (1907). 

O. 	 von '!I:[alm borg, ka pten, kassa förv ,,1 (;1 re, 
S tockholm, (o . .19.19), ut t r . .1927, s . lll29 , 
o . 1935). . 

G. A rb man, kyrkoherde, Järpen (0.1922). 
Augu st Berg, missionär, Missionshemm et, 

Duvbo, Su ndbybe rg (o. 1929). 
L isa Blom, fröken, S tockholm (s. 1935, o. 

1936). 
Este r Fred berg, fr u, Göteborg (s. 19~8, o. 
, 193:5). 

Harald Gi llg ren, musikdirektör, u lvsunda (r. 
1922, s. 1\J26, o . 1937). 

S ven J oh nso n, gross handlare, örebro (o. 
1921). 

]. von ,Malmborg, tandläk ,ue, S toc kholm (r. 
1922, o. 1\J27), 

K. N il enius, apo teka re, Göteborg (o. 1\J:31). 
G ust. 	 T ö rnq v i's t, d isponent, Norrköping (o. 

HJ24). 

b) suppleallt {'J': 

Thure A. ]. Ca rl sson, folkskollärare, Jönkö 
ping (s. 1936) . 

Joh an Hoff, komministe r, S tockholm (s. 
1937). 

E lla J osep hson, fröken, Vetianda (s. 1937). 
]. Th. Sandbe rg, komminister, J3e rgv ik( s. 

1936). 
V. Wi sborg , ingeniör, Malmö (s. 1927) . 

Alissio l/ssekreterare: 
i'vIa rt in Linden . 

S. M . K:s kvinnokommitte. 

Maria Be rg, dokto rin na (1902) . 

Elin Holmgren, f ru (1902). 

Bell Fries, fl 'u (1908) . 

Inez Bölling, fru (1910). 

Louisa Tottie, överst inna (192.11 . 

Karin vVenners tröm, fru (1()22). ' 

Judit Högman, fru (1928). 

Emma K ru se, fröken (1928) .

Augusta Berg, fru (1933). 

L isa B lom , fröken (1933). 

J ane G uinn ess, doktorinna (1936). 

E lsa Tottie, fru (1936). 


.Årta len a,ngiva å ret för in va l i kommitten. 
Tecknen o. = o rd inarie ; r. = rådgivande ; 
s. = supp lea nt . 

S. M. K:s Californiakommitte. 

O. Pea rson, mr, k:lssör. 
Ole Alen, mr, sekr. 
John Loven , mr. 
1<. G. Lindkvist , mr. 
Carl F ahlen, mr'. 
·F . H. Lindquist , rev. 

S. M. K:s Minnesotakommitte. 

c. ]. Södergren, pastor, teo l. d :r, o rdf. 

Albert M. Johansson, pas to r, sekr. 

Sam uel M. Mill e r , pa s tor. 

Erik Dahlhielm, r eda ktö r. 

J osef G. vVilliams. mr. 


S. M. K:s missionärer. 

sam t ;!ret fö r deniS förs ta ankom~ t till Kin a. 

a) E,ii a k liv tjänst. 

Ca rl Henrik Tjäder .............. .. . 1889 
Hilm:l Tjäder (f. Blomberg) ....... 1892 
Anna Hahne (f. vVatz) .... . . . . ..... . 1893 
Anna Janzon . . .. .. ... ... ..... ... . .. 1880 
Dagny Bergling (f. Aas) . . ....... . . lR93 
Em ma Anderson ..... .............. 189::; 
Inez Röl ling (f. Berzeli us) .. .... .... 190~ 
Richard A nderson . .. .. .. ... . ..... . . lllO:) 
Hildur Anderson (f. E ngst röm) . .. . . . 1908 
Judit Högman (r. Gus ta fsson) . . ... . 1905 
Maria Hult krantz . ...... .. ... .. ... . . 1907 

b) I aktiv tjänst. 

F ri da Prvtz .. ..... ....... .... . . . . . . 1890 
Carl Fr'. Blom . .. ..... ... ... . ... . . .. . 1892 
Ethel Bl om (f. Usher) .. ......... . . . 1901 
H ugo "Lfnder ....... . . . .. . ... . ..... . 1894 
Marie L inder (i. Bo rdso n) ... .... . ,. 19m 
Maria Pettersson .... ........ .. . .. . . 1896 
Gerda Carlen (f. vVetterstrand) ..... . 1904 
Ma ria Nylin ............ . ........ .. 1904 
Malte Ri ngberg .......... . . ....... . 1908 
I da Ring berg (f. Andersson) ... . . . . . 1903 
*N ils S tyre lius ....... . .. ... .. . ... . . 190\) 
'Olga S tyrelius (L Ahlman) . . .. .. . . .1905 
Ingeborg AckzeIl . .... ... .. .. ... . . . . 1912 
E s trid S jös tröm ..... . . . .. .. . ... ... . 1915 
Carl Joha n Bergqu is t ... .. .... . .... . 1916 
E ls ie Bergquis t (L Rudvall ) .. .. .... . 192R 
*Nath . Engbäck .... ..... .. . .. ..... . 191\) 
*Elsa Engbä<:k (f. Engström) . ... . . . 192t 
*Elna Leneli .. ........... . . . .. . . . . . 1919 
·Hanna \Vang .... . ... ... .... . . .. . . . 1921 ' 
J ohannes Aspberg . . .. .. . . . .... . ... . 1922 
I ngrid Aspberg (f. I s rael sson) ... .. . 1929 
*Morri s Bergling . .... . ... .. . ...... . 1922 
'Ca rola Bergling (f. Ru dva ll) . .... .. . 1922 
Lisa Gu sta fsson ..... .. .. ... . . .. . .. . 192!~ 
·Ma rti n Berg ling .. . .. . . .... . . ..... . 1925 

.' 	 V is tas f. n . i heml andet. 
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*Bi rgit Bergling (f. Britndin:Olsson) . l'931 
Ida Söde rberg ..................... . 192.6 
" \Vilhelm Bergling . .. ... . . : . .... .. . 1929 
*Margaret Bergling (f. Linder) ..... . 1931 
*Ebba Viden .................... , .. 1930 
" Maja Lundmark ..... . ...... .. .... . 1930 
Thyra Lindgren ... .............. . . . 1931. 
Gerda Gustav>son ..... . : .. ........ . 1932 
),ke Haglunc\ .... .... ............ . . . 1932 
:Erik Malm ........ ..... .. .... .. .' ... '. i932 
lngrid Malm ef. Berg) ... ..... . ... . 1932 
Ca rl -Gustaf Nordberg ., ........ . . . . 1932 
Arvid Hjärtberg ..... . . ........... . 1933 
Astrid J.öfgren ...... .... . . ...... . . . 1933 
F ranct:S Bart iett ...... . .......... . . . 1934 
Selfr id Eriksson . .................. . 1934 
H an na Eriksson ef. Lunc\berg) ..... . 1933 
Dagny Nordgren .... >......... ........ 1935 
Gösta Goes . ....... . ..... ... ..... . . 1935 
Arne Bendtz ....................... . 1936 
Ella Dahle ............... ; ... .... . 1936 
Astrid Håkansson ............... .. . 1936 
H.una Hägg ............... ... .... . . 1939 

I lunnarbetel at/ställda: 

Erik Folke, missionsföreslåndare 1887 
Mimmi F olke (f. Besko\\') 
.'\ugust Berg, husfaoer på missiuris

hemmet .. . . .. ....... .. . ..... ... , 1890 
:\ugusta Berg (f. Hulander), husmoder 

på missionshenimet ..... . .. .. . .... 1892 
~ifartin Linden, sekreterare.. .. . .. ... H)16 
Anna Linden (f. Ahlgren). 
Gusta f Adolf Öste rberg, reseombud . 
Lisa Blom, fröken, kassör. 
Hildur Blom, fröken, korrespondent. 
Svea Pettersson, fru, bi tr. kassör. 
Vera Ekborg, fru, expeditionsbiträde. 

S . :tvI. K:s ombud. 

a) iVIanliga ombud. 

.'\Imgren , Knut, kyrkoherde, Bålsta . 
Andersson, Anders, lantbrukare, Gisselås. 
Andersson, Elis, lantbrukare, Fröbeq~a gård, 

Norrköping. 
Andersson, Fred., lantbrukare, Bergabo, Ma

riestad. 
Ande rsson, G., lantbruk are, Svamperyd,. Flis

by. 
Ande rsson, Gus t., lantbrukare, Hagshult, 

Klevshult. 
Andersson, Nils, herr, Hl\kansta, Brunflo. 
Andersson, Ruben, folk skollärare, Tranås. 
Andersson, Valfr., predikant, Vetianda. 
Aren, Emanuel, överlärare, Norrköping. 
Arved son, Helge, kontr.-pros t, Nora. 
Arvidsson, S igfrid, mekaniker, Höganäs 

(övre) . 
Aspan, Otto, kyrkoherde, Sturefors. 
Bein hoff, E. O., kyrkoherde, Kungsängen. 
Berggren, Karl, kyrkoherde, Torsås. 
Biö rklund, Carl A., kyrkoherde. Ne rkes Bo. 

Bjursten, K. E:,riksbankskassör, Göteborg. 
Blom, F. G., lä roverksadjunkt, Vvästbroga, 

Ah'sjö. 
Bol in, Rud., l andstingsman, Al iva , .Hemse. 
BOhman, E. G., kOntr. prost, Hammerda l. 
B redin, ]. A., kyrkohe rd e, Byarum. 
Brodin, E., fabrikör, iVbdängsholm. 
Byström, E. , kyrkoherde, Råndi. 
Carl bom, A. E ., kyrkoherde, Backe. 
Carling, O., prost, Borgholm. 
Carlsson, E., g rosshand l., Fjugesta . 
Ca rl sson, Henrik, kyrkoherde, Burträsk. 
Car lsson, S. A., herr, Vetianda. 
Dahl in, Tycho, missionssekr., Appelviken. 
Dahlström, D., predibnt, lIblmbäck. 
Danielsson , And .. köpmCln, KClrlstacl. 
Dillner, J, trädgårdsmästare, Bureå. 
Engstrand, ]. F.; herr, Edane. 
Eriksson. C. Th., fabrikör, Berga Stenhug-' 

geri, Kumla. 
Eriksson, E., mjölnare, Uluogsfors, Edsbyn. 
Fagerström, J. \"Al., herr, Kramfors. 
Feldt, Oscar, red., Vitts jö. 
Flodin, Hj., hand!., Motala. 
Forsell, Ruben, herr, Lövri set. 
Forsgren, Fred, disponent, Sundsva ll. 
Forshell, J, Plym-, kyrkOherde, Jönköping. 
Forsman, O., häradsdomare, Forshem . 
Friden, Joh., herr, Ul ricehamn. 
Goes, Olle, slöj dlärare, Göteborg. 
Granath, Nath., folkskollärare, Traneberg. 
Granberg, Ca rl , rådm an, Ske llefteå. 
Gunn arcJo, K. A., stationsförestånda re, .-\ saka. 
Gu stafsson, Bror, handlande, Ersnäs. 
Gustafsson, K., lantbrukare, Sunneränga, 

Flisby. 
Gustafsson, O., predikant, Espebråna, Eke

näs sJon. 
Hahne, Olof, komminister, Karlskrona. 
Hall, G., hemmansäga re, Rök. 
Hallencreutz, Percy, komminister, Västede. 
Hannerz, R une, tandläkare, Sigtuna . 
Hansson, Ca rl, inspektor, Göteborg . 
H ansson, A ., kamrer, Holsby brunn. 
Hansson, O., kontraktsprost, Sollentuna. 

Norrviken. 
Harlin, Göstn, domkyrkoorganist, Luleå. 
Helgesson, Hjalmar; stationsinspektor, Gun

na rsto rp . 
Heligren, Knu t E., folksko llära re, Malåträsk . 
Hemberg, A., grosshandlare, Axvall. 
Hilberts, Hj., kontraktsprost, Kättilstad. 
Holmiund, Albin, handJ., Bastuträsk. 
Horsner, Gösta, rektoF, :Karlskoga. 
Hult, Rudolf, lä rare, Hult. 
Hultberg, N., f. d. fo lkskollärare, Värnamo. 
H äger, Ni ls, prost, Vadstena. 
Högqvist, Sigurd, kyrkoherde, Asby, Asby

sa nd. . 
Isaksson, H., herr, Fridhem, Algarås. 
Jansson, Alf r. , grosshandlare, Älsten. 
J ohansso n, A nton, kyrkvärd, Skä rblacka. 
Johansson, A. P., lantbrukare, S: Lindkulla 

RamfnlJ. 
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Johansson, Arvid, lantbrukal'e, Jonsund, JUr
låsa. 


Johansson, Erik, lantbrukare, Rosshyttan . 

Johansson, F" lantbrukare, T yskag å rden, 


Kinnemalma. 
J oh ansson, Josef, köpmiln, Lugnås , 
Johansson, ]. Georg, folkskollärare. Oviken, 
Johansson, ]., lantbrukare, Rude, Gisebo. 
Johansson, S., hand!. , Eksjö. 
Johan sson , S" g rosshandlare, Luleå, 
Johansson, Valfrid, lantbrubre, Husaby, 
Johansson, Viktor, missionsförestiinclilre, Jön

köping. 
John son, ]. F" folkskollära re, Hovs l~tt. 
Jonsson , A. , fabrikör, Rosenfors, 
Johnson, G. P ,. direktör, Norrköping, 
Jonsson, J, A" lantbrukare, Värne, !vfedalby, 
Jonsson, Per. lantbrllkare, Käringstorp, Sten

s jön. , 
Jo nsson, Per, lantbnik,ne, Bodåker. Söräng, 
Kalling, H" gymna stikd irektör, Lund . 
Karlsson, Albin, folk skollärare, Göte borg . 
J(arlsson, Aron, kontraktsprost, Grebo, 
Karl sson, Dav id , lantbrubre, Asen , Ekeliäs

sjön , 
Karlsson, Fredrik, fabrikör, Tibro, 
Karl sson, Gottfr" lantbrub're , Ost;lI1torp, Bo-

hult. 
K;lrl sson . Joh;m. svarvare, Bodafor,; , 
Kulier, C. J.. folkskollärare, Anten, 
K å rs t röm, Aug" st;ltionsinspektor, Spl-ängs 

viken, 
Lagerberg, Bror, , ' folkskollärare, Brånsta, 

Kumla, 
Lagergren, A " kakelugnsmakare, Hemse, 
L arsson, Joh" lantbrukare, Hemmungs, Hab

Iingbo. 
Larsson, N ils, S" komminister, Hultsfred, ' 
Larsson, Lars, kommunalordf., Alst,l, Nor

derön, 
Larsson, Osca r, lan tbruka re, .-\na ryd, Bröt

jemark, 
Leckström, W., sjökapten, Sjötorp, 
Leijonhufvud , K., hovpred., Södertälje. 
Levens tam, Thorsten, kyrkoadjunkt , Alings

ås. 
Lindberg, Joh., kommin.ister, S tockholm. 
Lindelöw, Josef, folkskollärare, Ammeberg. 
Linder, Josef, Iiirare, Strandbaden, 
Lindg ren, G., kyrkoherde, No rrköping ;). 
Lindholm, J. P .. skrädda rm ästa re , Virsl'rum. 
Lindkvist, Erik, kontraktsprost, ,F li sby. 
Ljungqvist, c., direktör, Mullsjö, 
Ljungkvis t, Otto, järnhandlare, Skövde . 
Löfg ren, Aug., godsäg~re, Borå,. 
Magnusson , O ., lantb rukare, Orrviken. 
Markgren, Albert, kyrkoherde, TJmeä. 
Mogensen, F., handlande, Mörby, Stocksund. 
Mårtensson, John, sekr., Stockholm. 
Mårtensson, M., lantbtuka re, Orrviken. 
l'vIöl ler värn, M ., ky rkoherde, Häggen"" . 
Ni lsOIl, Ax ., nämndeman, Gropen. 
Nil ssen, Ernst, kantor, Vimmerby . 
Olofsson, Erik, herr, Dvärsätt. 

Olson, Anders, nämndem an, ~orderön. 


Olsson, Carl, kY1'koherde, Värnamo. 

Ol sson, Carl, fri sö r, Maries tad. 

Olsson, E rik, sel< retera t-e, Göteborg. 

Olsson, Fili[l, lantbruks ingenjör, Falun. 

Ol sson, I v~ r, hov rä ttsnotarie, Lidhult. 

Olsson, Joel, f<lbrikör , Bo rås, 

P<llm, L [lolis lnästare, Hälsingborg. 

Persson, G" lantbrukare, Halffara, Äskekärr. 

P ersson, Ivar, 1;lI1tbruk;lre, Hagedahl, Onne

stad, 
Persson, S todkers Erik, lantbrubre, V. 

Björken, Siljansnäs. 
Pete rson , Fritz, p~stor, Stockholm . 
P ete rsson, J A. v., folk skollärare; Mönster 

ås. 
Pette rsson, Edvin , trädgå rd smästare, Ny

sund, Mölnbo, 
Pette rsson , Jbh .,bagarmästare, Ovanmyra. 
Pettersson , J A. , herr, Götene. 
H.edell, J E., bnuer, S tock holm. 
Rinman, Knut, kontorschef, Göteborg. 
Rosen, N., disponent. Ystad. 
Rudvall, K, ' rektor, Jönköping. 
Rylander, K, G., kyrkoherde, Alsters station. 
Samuelsson, A., lantbrukare, Sandåkra; Bäck

seda. 
Samuelsson. Emil, resesekr., Nye. 
Samzelius, E" banktjänsteman, Kumla . 
Sandelius, ]. S., kyrkohe rde, Ljungby. 
SiselI , M., fo lkskollärare, Mor~. 
Sjöberg, John, kyi-lwherdc, Ylönstedls. 
S jöbeck, Frans, smid'esmäs tare, ' Hedvigsdal. 
Sjöqvist, Karl, folkskollära re, Huskvarna . 
Skogltind, Edm" direk tör, Stockho lm. 
S teen, Martin, bokhandlande, Ostersund, 
Ste nbeck, C., prost, öreb ro. 
Stendah l, B., sekreterare, Malmö. 
S tenq vist, J D., f~brik0r, Kvidinge. 
Sundby, Gust~ f, kam rer, FinsPQng. 
Su nden, C. v., fabr ikor, Lin desberg. 
Swensso n, L postmästare, L; ppsala. 
Svensson, N. R, kantor, Killeberg. 
Sven sson, N ils, herr, Laxviken. 
Svensson, Ragnar, folkskollä rare, As torp. 
Svensson, Robert, kyrkoherde, Arjeplog. 
S värd, G. , mjölnare, HörJe. 
Söderström, L fo lkskollärare, Nederby, Vä r

namo. 
T erneus, Fridolf, kyrkohe rde, Oja, Burgs 

vlk. 
Thörnqvist, S., godsägare, Maspelösa. 
Tideström, Hj., kontraktsprost, Uppsala. 
Too relI, C. E. , lantbrukare, Ettarp, Hok 
Unosson, c., förvaltare, Skebobruk , 
\Vahlström, A., köpman, Göteborg. 
\Valler, P. E. L., komm ini ster, Köping .. 
\Vallerstrand, ~l\lfr., folk sko ll ä rare, Skillinga

ryd. 
Woerneman, A., kyrkoherde, Gudhem. 
West ling, V., kyrkOherde, Lindesberg. 
\Vestman, A., direktör, Korsnäs. 
Windahl , B., g rossha nd!. , Figeholm. 
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Voss, c.-G. , sek r., Jönk öp in g. 
Oh m , Eber, apotekare, De lsbo. 

b) Kvinnliga oHlb ud: 

Ahlströrn, Frideborg, fru, Järvsö . 
Andersson, Edit, fru, Kvidinge. 
Ande ~sson, Elin, frö ken, Vadst en ~. 
Andersson, Elisabeth, fröken, Vetianda. 
Andersson , Hilda, fru , Appleryd 3, Brömse

bro. 
Andersso n, H., fröken, Ha reryo, F li sby. 
Andersson, Ma ri a, f röken, Al vdalen. 
A njou, J. fru , Trollebo. H errljunga. 
Bergh . Naemi , fröken, T ranås. 
Be rgh, O lga, lä ra rinna , f röken, Väs terås. 
Bil ling, F., fröken, Fli sby. 
Bjö rk, Agnes, lärarinna, iröken, Hjogg böle. 
Bogeman, Märta, fröken , Hjo. 
Bogren, Astrild, frök en, K lippan. 
Bohlin, E li se, fru, Källunge. 
Bohli n, 1l'Iar ia, lär ilr in nil , fröken. Hejde. 
Bondesson, Lydia, lärar in na , frök en , Hj ä r 

kans torp, Björköby . 
Bostedt , Frida, lä rarinn a, fr'öken, Sollef tef\. 
Bran din , Jenny, lärarinna, fr öken, Stockh olm. 
B run skog , Eva, frök en, Mull s jö. 
B rusewitz; H ., fröken , Hova . 
B urm an, Ma riil , sem in,l rie föres tå nda rinna , 

fröken , Skeliefteå. 
B urm a n, Theima, lära rinn a, frök en. Fah l

ma rk , Hjoggböle. 
Bää rnhi elm, A in ,l , fru , Ske lle ftd \. 
Ca rlsson, Dagma r, sj uk:iköte rska, S undby

berg . 
Ca rl sson, Es ter, fru, Sjöag~ rd, Os terkors

berga. 
Carl sson, Ruth, fru , Ervalla. 
Da hlberg, Maja, lä rarin na, fröken, Kristdala. 
d 'A lbedyhll, Daga, friherrinn a, Stock holm. 
Dalholm , An na, lära rinna, fröken, Kristda la. 
Danie lsson, B rita, fröken, Yttergiirdc, O v i

ken. 
D ido ff, K., frök en, Viixjö. 
DunelI, Anna, lärarinna, fröken , Ska ttung

byn. 
Edsta m, Mä rta, fru, Göteborg. 
E kberg, E lsa, fru, ' Mal-ies ta d. 
E kström, Hanna , fr u, Stockholm. 
Eriksson, Ann a, fru , Laxå. 
E riksson, An na, fru , Kat rinehol m . 
E rik sson, Emma, fröken, Ersnäs. 
Eriksson, N ina, lärarinn~ , fru, Gum ma rk. 
Flod berg, Bertha, fröken, Stockholm . 
Fors <:; lI, A delia, frök en, Lobonäs. 
Fo rssa nder, Elin, fru, J-J~rrljunga. 
Gahnström, Nora, lärarinna , frö ken, Etelhem. 

Gotland . 
Gallander, G., fröken , U ppsa la . 
Gavelin, Hlll da, fru , S t.öde. ,. 
Gra nlund , Agnes, frök en, Skellef teå. 
Gunnardo, E lna, fröken, Norrtälje. 
Gustafsson, Jenny, fröken, Vads ten a. 
Gustafsson, Ruth, lärarinna , fröken, Dags

berg. 

Göran sson, E mma, lärarinna; fröken, B run -
no. 

Habbe, H ., lära ri nna, fröke n, Virse rum. 

H a ll encreutz , Ni l s~ li e, fru, Djursholm. 

Ha nsson, Sigr id, fröken,' Sävar. 

Hedberg, I da, fröken, Skelle ftehamn . 

Hellman, An na, sj ukskö tersk a, G rycksbo. 

Hofverberg, O lga, fröken, Ursviken. 

Joh ansso n, Alic\a, iru, Storeg<'l rden, K inn e

malma . 
Johan sso n, Anna, frök en, Framniioi , Köping. 
Johansson , A nni e, fröken, Bor. 
J ohansson, A., fr öken, Alingsås. 
Joh ansson, E my, lära ri nna, fröken, Boden. 
J aha nsson , Soph ie, fru, Skä rh lacka. 
J onssoll, A ., f ru, )\rnäs , ()s te räng. 
Jonson, A ugusta, fru , Vån for s, Spö ian d. 

Larsson, Kerstin, lärarinna , fru , .J. re. 

Liden, L innea, fröken , B ra ttåker, Lå ngs jöby. 

Lindberg, E. , fru, Malmö. 

Lindberg, Gertrud, lära rinn a, iru, Bjärme


lund , Fflke r. 
Lindgren , Ai no, fröken, Kri s tianstacl. 
L indqvis t, E lin , liirarjnn ,l, frök en, Huskva r-

n rt. 

Ling- \~'ennerus, E li n, fröken, Lidköpin g. 

L uck , Hildur, fröken, Stockholm. 

L undbl ild, El sa , fröken, U lllet.. 

L undgren, M, lri a, lärarinna, fr öke n, Vä rna, 


Linköping. 
Lundhollll, i\Jaria, fr u, KU l11 la. 
Lö fq vis t, Märta, fru, Visby. 
Magn usson, R ut, fru , No rrte lje. 
Ma rklund, S., fru, Bast uträsk. 
N il sson, E milia, folkskoll ä r,l rinna , fröke n 

Fryele. 
N ilsson , Hann a , fru, Jönköping. 
N ilsson, Li sa, fröken, S jövik, Edsbyn. 
Nyb lad, Selma, fröken, Uppsa la. 
Olofsson, H ilda , fru, Ohrviken. 
Olsson , K lara , fru , Bo rg "ik, Oviken . 
Pettersson, A nn a, fröken, Tidaholm 
P etterson, E li na, frök eri, Lyckeb·y . 
Pette rsson, Em ilie, lärar inna, fru , Ljungby. 
Petersson , F redrika, fröken, B jörk linge. 
Pettersson, Hanna, fru , Karlstad. 
Pettersson, H an na, fröken, Sjöm a rken. 
Pettersson; Ida, fröken , Skillingaryo. 
Reuterswärd, Mari a, fröken, Södertelje. 
Runnbiick, Hilma, f röken, Uppsa la. 
Sandberg, Olga, fru , Misterhult. 
S jös tr'Öm , Li lly, fröken , O bbola . 
Steen, Helene, fröken, VetIanda . 
Stork , l<lara, fru, Hok. 
Sundell , J, fru, S tockho lm. 
Svenson, M., fröken, Visby. 
Svensson, Olg~, fru, San da rne. 
Söderste<lt, Thyra, fröken . Sa la. 
Tronet, S igne, fru, Nockeby. 
U hrbom, 1., frti, Värna mo. 
U lff , Loui se, fröken, S tock holm . 
\ 'Vahlberg, E ll en, s juksköterska, Stock holm. 
Venner-Tommos, Anna, fru, H äverösund. 
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vVennerberg, Elin, lärarinna, fröken, Söder
hamn. . 

Vveste'rstrom; Enielia, fru, Stockholm. 
. Viklund, Barbro, lärarinna, fröken , Ronö

. holm, Hilrgshamn.' 
Ohman, Rut, fru, Göteborg. 

.~ • ••.~Oa. 

. . '. , ONOCl-IEXP.EDITION 

Bönemötena för S.M.K. 

.Tisdagsbönemöiena i Betesdakyrkan 
påg/f t. O.m. 'den 9 maj. De bönemöten, 
som hållas varje fredag kl. 2 e. m. på 

.S.M.K:s exp., pågå t. o. m. fredagen 
den 12 maj. Efter dessa dagar upphöra 
bönemötena. till hösten, då vi i denna 
tidning meddela, när de åter börja. Må 
dock bönen fortsä tta ä ven. under som
maren , då bÖhemötena upphöra . 

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

Den första "veckan" hålles på Ung
domshemmet Ah i närheten av Ljungs
kile, den 4-10 juli. Bibelstudierna le
da.s av missionsförestftndarc Erik Fol
ke. Ämne: "Abrahams, Isaks och Ja
kobs Gud". Missionsföredragen hava 
till gemensamt ämne: Kampen för Guds 
l ike i Kina: T) Under förföljelsetider. 
2) I tider av hungersnöd. 3) U nder" 
krigstider. 4) Kampens r·esultat. 

Den andra "veckan" hålles på !11au
ritzberg, n~ira Norrköping, den 25-3 r 
juii. Bibelstudierna ledas där av doktor 
Karl Frie,~.Missionsföredragen ha till 
ämne: Nbd och nåd i missiol1sarbetet. 
r) Från missionsledningens synpunkt. 
2) Från en hemarhetares synpunkt. 3) 
Från en hemmavarande missionärs syn
punkt. 4) Från en missionärs på fältet 
synpunkt. 

Den tredje "veckan" hålles i Piteå 10 

-r6 augusti. Bibel'studierna komma att 
ledas av mi ssionsekreterare J1a.rtin J.in
dell. Ämnen meddelas senare. 

LAND 117 

Priset är detsamma som föregående 
år, 20:- kr. för en hel "vecka". Säng
linne, kudde och minst två filtar torde 
medtagas. Anmälan om deltagande tor
de i god tid sändas till "Svenska Mis
sionen i Kina", Drottrtinggatan 55, 
Stockholm. 

Vi anbefalla dessa våra "veckor" all
deles särskilt i våra vänners hågkomst 
och förbön.' 

Inackordering på Missionshemmet 
Duvbo. 

På Svenska Missionens i Kina mis
sionshem i Duvbo mottages inackorde
ringar för längre e.ller kortare tid. Hem
met är beläget i närheten av såväl Sund
bybergsom Råsunda. · Goda kommuni
kationer till huvudstaden. 

För vidare upplysningar torde reflek
terande vända sig till fru Augusta Berg, 
Missionshemmet , Duvbo, Sundbyberg. 
Tel. Stockhol1n 28 20 13. 

Länkmi:>te i Stockholm. 

Kinalätikarna salnIastorsdagen elen 
25 maj kl. 7 e. ..111. hos fröken .'\nna 
Björk, Birger Jarlsgatan 60, Stockholm. 
Sista Länkri1ötet för terminen. Alla väl
komna! 

,PROGRAM 

vid 

S. :M. K:s S2:a ÄrSIl1Öie 

Onsdagen den 17 maj. 

Kl. 7 e. 111. Möte på K F. U. M .. Bir
ger Jarlsgatan 35, Stockhcilni. 
InlecJningsförediag av doktor Karl 

. Fries. 
Val av ordf. och sekr. vid mötet. 
Föredragande avrevisionsberättel
sen. 
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Fråga om ansvarsfrihet. 

Val av revisorer och revisorssupple

anter. 

Predikan av pastor Petrus Hsi (med 

tolk). 

Servering av kaffe och te. 

Avslutning. 


Torsdagen den 18 milj. 

Kl. r r f. m. J Betesdakyrkan, Floraga
tan 8. 
Inledning av missionsföreståndare 
Erik Folke. 
Predikan av pastor Petrus H si. 

Kl. 3 e.. m. Gemensam middag på K.F. 
U. M. (Hotell Excelsior), Birger 
Jarlsgatan 35. Av de'ni som önska del
taga i denna middag 'm(1ste anmälan i 
förväg göras titr S. M. K:s Exp., 
Tel. 10 4459 eller 105473. 

Kl. 6 e. m. J Betesdakyrkan. 
Utdrag ur å rsberättelsen av sekr. 
Predikan av pastor H si. 

Fredagen den 19 maj. 

Mötena hånas hela dagen på K. F. 
U. M., Birger Jarlsg. 35. 

Kl. rO,30 f. m. Morgonbön. Missionär 
August Berg. 	 . 

Kl. r r f. m. Bibelstund. Pastor Petrus 
Hsi. 

Kl. 	 r2 m. Kafferast. 

Kl. 12,30 e. m. Möte med tal av missio
närerna Nils Styrelius, Olga S tyre
tius. Hanna Wang, Ebba Viden och 
Martin Bergling. 

Kl. 7 e. m. Ungdomsmöte. 
Tal av pastor HS1: samt fröknarna 
Ella Nilsson och Margit Andersson 
samt herr Eugen Alm och fröken 
Usa Blom. 
Servering av kaffe och te. 

Lördagen den 20 maj. 

Samling vid Duvbo kl. rr,30 f. m. Av
resa från Stockholm sker; .med tåg 
från Centralstationen till Sundby
berg Norra station kl. rO,50 f. m. 
eller med omnibus eller sp!'1rvagn 
från Norra Baritorget. 

Söndagen den 21 maj. 

Kl. r r f. m. i Betesdakyrkan, Florag. 8. 
Möte med pastorerna J. Arven och 
Petn~s H s·i såsom talare. 

Varmt välkomna att deltaga 1 vår 

årshögtid! Bedjen för den! 

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

Allmänna missionsmedel. 627. Möröns syfören., til\ H . o. S. 
Erikssons d:o ............ . 11:619. 	 K . S ., Vinslöv, "At &~rren" 30:

628. 	 Koll. i Olden, offerdel ..... . 11:75620. 	 Ps. 79 :13, til\ Ville Berglings 
634. 	 H. o. r. J, Gbg .......... . 25:underh. . ... .............. . 1,200:
635. 	 Oscars Kyrkl. Ungdomsf.,621. 	 B. K., Vänersborg, til\ Elna 

Sthlm, hälften av nettoinkoms-Lenel\ d:o ......... .. .. ... 40:
ten vid försäljn. 1/4 -3D, till622. 	 G. S., Stensjön, "prov. å. S. 
Arne Bendtz underh. 600: L." ..................... . 2:25 


623. 	 Missionsinkomst fr. F-s, gm 636. A. N ., Ursviken, "Ett litet tack 
A. ]., KÖping ............. 100:- offer enligt löfte til\ Gud" .. 25: 

624. 	 Offerkuvert fr. Köping gm 637. A. W., Sjöbotten ........ . 7:75 

d:o 	 ........... .... ........ 28;- 638. "Onämnd" .............. . 7;7", 


625. 	 A. E., Sundbyberg, "Herrens 639. M. L., Sthlm, "en guldtia" .. 16: 
tionde" . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 300:- 640. T. S., Strängnäs ........ . 5: 

626. 	 Barnsyfören. Kinabarnen, till 642. N. G., Traneberg, till Astrid 
Maja Lundmarks underh . .. 290:- Håkanssons underh. Joh. 15:16 . 50:
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646. 	 H. s., gm N. w., Sthlm 5: 
647. 	 Enligt önskan av avlidna fru 

Elin Carlstedt, Gränna. . . . . 1,000:
648. 	 "Ur djupen, ett tack till Her

ren" .. , ...... 50:o •••••••••••• 

649. 	 M. B., Södertälje ........ . 135 : 
650. 	 "Mora bo" . ......... . . ... . 23:
651. 	 Från Maja Lundmarks besök 


i Orviken . . . . . . . . . . . . . . . . . 30: 
652. 	 Kinavänner i Orviken, gm H . 

·0 ....................... . 8:
653. '''H'' .................... , 4: 
654. 	 "Onämnd" . ........ ..... . 400:
655. 	 Kinaiänkarna, Klippan, sparb. 


tömning till H. Erikssons un
derh. . ... . . . . . . ...... . . .. . 130:

656. 	 B. ' o. K L., S thlm .... . .. . 30:
657. 	 "Med tack för Guds godhet 

under gångna å r" ........ . 50:
659, A. c., Sthlm ............. . 50: 
659. 	 H. H ., Virserum, "Her rens 


tionde" ............ ... " . 40:
660. 	 Solglimten, Värna ....... . 35:
661. 	 M. L., Linköping, bönedags

offer 14/3 10 :-, S. L. 6 :75 " 1.6:75 
662. 	 E. o. G. N., Egelsta, i st. för 


blommor på vår vän Wolmar 

Johanssons, Lövåsen, bår. 10: 

663. 	 H . o. R. A., Hovsta, till d:o 10: 
664. 	 "Annie o. Alma, till Fars och 


Mors minne" .. ...... . .... . 50:
665. 	 M. L., " tackoffer" gm A. B., 

Skelrefteå .... ..... ... .. . . 5: 
666. 	 O. F., gm d:o ........... . 1: 
670. E. J.. Boden, till Joh. Asp

bergs underh. . .......... . 100:
671. 	 KK, Björköby ....... .. . 20:
672. 	 L. A. O. , Gbg, "Som tack för 


Herrens godhet mot oss" 25:
673. 	 Missionsstudiekretsen i Väs

s terledskyrkan . ... , ......• :30:10 
674. 	 W . B ... . .... ...... .... . . . 50:
676. 	 "l st. för blomma på en grav" 10:
679. 	 J L. . .............. .... . 100: 
680: 	 F. S., Kumla, "minnesgåva 


11 april 1830" .......... . 20:
681. 	 L. H., Lund, "del av tionde" 5: 
683. 	 A. A., Mora .. . ... .. ... . 5 :
684. 	 A. P ., Vetianda ..... , .. " 12:
685. 	 M. S., Mora .... ......... . 31 :
687 . A. K, Stensjön, en blomma 


vid Krist ina Johanssons bår. 16:
688. 	 Böneringen, Karlskrona, Of- , 


ferstund . . . . . . . .. . .. . . . . .. 40:
689. 	 En sparb. . ............. , '6: 
690. 	 Testamentsmedel efter avI. 

fröken Bertha 'Peterson, Kri
stianstad. . ................ 5.867 :67 

,693. 	 Koll. Vid Länkmötet 1/4, Lund 7 :20 
694. 	 Kinamissionsvännerna, Höga

näs, sparb. tömning 15/4. .. 1.75 :70 
695. 	 "4 Mos. 14: 21" .. , ., .......200:

698. 	 D:o i Sörby, Edsberg. .. . .. . 20:
699. 	 D:o vid syfören. i Laxå 1:
700. 	 A. E ., d: o . . ... . .... ... .. . 10 :
701. 	 Koll. i Ammeberg ........ . 10:
702. 	 D:o i I ngelsby ' . .. ... .... . 5:48
703. 	 E . K., d:o . ... ........... . . 5:
704. 	 Koll. i HassIe ... ..... .. . 20:
705. 	 D:o i Gullspång ..... . .... . 50:
706. 	 D:o i Lugnås .. .. . .. .... . 8: 
707. 	 J J, d:o ...... ... . ...... . 25:
708. 	 Koll. i Månstorp ........ . 10:
709. 	 D :o i Byslåtterna .. ...... . 4:5fl 
710. 	 D:o i Götene ........... . 12:
711. 	 D :o i Essgärde, Husaby 10:66 
712. 	 D:o i Kestad . ....... ... . 18:75 

713. 	 H . J., Varnhem ... . ..... . 15:
714. 	 Koll. i Fullösa .. . ... . . . .. . 15:
715. 	 D:o i 11'Iadängsholm 20:
716. 	 U ngdomsfören. i d:o 50:
717. 	 E. P., Tidahorm ........ . 20: 
718. 	 Koll. iStenstorp ...... .. . 4: 
719. 	 D:o i Fridene .. . .......... . 31:25 

720. 	 D:o i Häggum ' ......... .. 10:
721. 	 D:o vid syfören. i Skottek, 

Ulricehamn .............. . 105: 05 
722. 	 K G. K, Varberg . . ..... . 50:
723. 	 Koll. i Brobacka .. ... ... . 10:7Q 
724. 	 Mfg i ' d':o ... . ... . ....... . 75:-' 
727. 	 Koll. i Immanuelskyrkan, 

Skövde . . . . . . . . . . . . . . . . . 50: 
728. 	 S. J.. d:o . .......... .. ... 10: 
729. 	 E. o. J G., I S., Hasselror, 


ist. . f.ör blommor på Wolmar 

Johansson, Lövåsen, bår. ... . 10:

732. 	 C. J ., Järnboås .. . ....... . 6.2!) 

733. 	 K. A., gm d:o ......... . . 2.:25 

734. 	 'A. A., gm d:o ... . ...... . 1':
735. 	 A. R, gm d:o .. ..... .. .. 2: 
736. 	 I. B., till "Mors minne 2/4" 10: 
737. 	 L. ' M. F., till Frida Prytz o. 


Maria Nylins underh. 900:
738. 	 "Lova Herren, min själ, och 

förgät icke, vad gott han har 
gjort." Ps.. 103: 2 ........ 8.580:

739. 	 Onämnd, V rigstad 10:
740. 	 Kinakretsen , Gbg, Offerdag, 


till G. Goes o. C. G. Nord
bergs underh . " . . . . . . . . . . 550:

742. 	 Visby Femöresfören., till evan
gelisation . . . . . . . . . . . . . . . 26 :50 

744. 	 O. E. N., Piteå . '" . ... ... 2:75 
745. 	 Ps. 65 : 10 . . ... .. ...... . . 5: 
746. 	 J B." Rent järn, "Herren be


höver den", Mark. 11: 3 10:
747. 	 B. L., Orebro, "en namns

dagsgåva" ... . .......... . 5: 
748. M. B., Hejde .... ...... . . 4: 
749. 	 Skolbarnens sparb. medel, 

gm d:o ................ .. 6: 
750. 	 Kinakretsen, Gbg, efterskörd 


till offerdagen, till G. Gocs 

o. C. G. Nordbergs underh. 200:

696 . . Koll. i Mossby, Kumla .... 14 :60 751. Koll. fr. syk retsen i Gä rds
697. 	 D:o i Br~nsta, d :o .... .... 10 ,:- mark . .... . . . . ...... . . .. . 37:88 
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752. 	 "G lädjebössan" . . . ....... . 150:
753. 	 P. A. H., Valla ......... .. 200:
754. M. R., Agunnaryd ... . . . .. . 40:
75,). B. F., Ekenäss jön, "tack för 


He~rens hjälp" gm D. K... 10:

7159. 	 Våroffer a v och genom Kine


sernas Vänner, Jkpg 700:
760: 	 "En länk" ..... . ....... . . 15:
761. 	 Offe~ fr. Kinakretsen, Bureå 45:
762. 	 "Onämnd" .. .. ...... .. ... . 50:
764. 	 H . S:, Mariestacl , "tackoffer 

till Herren" . . . . . . . . . . . . . . 5: 
765. 	 H. L. , Skövde ............ 10 :
766. 	 Länkarna i Malmö 24/4 40 :56 
767. 	 Missionsaftol} i Klippan 27/4 57:
768. 	 A. 'vV., fö r en kl iche . . . . . 4:· 
769. 	E. R, Sthlm .. .... .. .. .. 10 :
770. 	 D. U. F., Brunflo ......... 28:43 

771. 	 S. S., Jkpg ................. 10:
772. 	 H. ]., Mariedam ......... 2:75 

773. 	 S. H., Asbysand ....... . . 3 :
774 . H. P ., Karlstad . . . . . . . . . . 2 ;75 

77'5. B. o. E. c., bröllopsgåva 10: 

Kr. 24,021:94 
Särskilda ändamål. 

629. 	 A. o. A. B., Duvbo, till r. 

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

630. 	 Vänner i Uppsala, till Maria, ' 
Petterssons barnh. . . . . . . . . ,18;

631. 	 Till ' ]. Aspberg, a tt an v. för 

hungr. barn. .. .... ...... . 50:

632. 	 D:o till bibeldelar för flyk
tingar .............. . ..... 5: 

633. 	 E. o. M., till barnh. i Sinan, 

en kärlekens hälsning med ps. 

91 ................... . .... 50 :

641. 	 M. H., Sthlm, till de nöd\. .. 25:
643. 	 E . N., till Dagny Nordgrens 


fattiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:
644. 	 G. H ., Luleå, till Thyra Lind

gren att anv. e fter gottf. 15:
645. 	 En länk, födelsedagskronor 


till de nöd\. bl. flykt. 33:
667. 	 N. S ., till lindr. av nöden, gm 

A. B., Skellefteå . . . . . . . . . . 10:
668. 	 S. A., Sävar, till Dagny 

Nordgren att anv. enl. över
ensk. ..,.. . . .............. 5: 

669. 	 Ps. 23, till de nödställda 60:
675. 	 W. B., till Selfrid Eriksson, 

att anv. en!. överensk. ...... '60:' 
677. 	 Ett litet ta ck, till de nöd!. " 11:
678. 	 A-n, - hamn , till Elna Le

nell, att anv. e fter gottE. ... ~ 10:
682. 	 S. K., Obbola, till D agny 


Nordgren, att anv . en\. över
ensk. ...................... 40 :

686. 	 Daggryn ingen i K. M. A., till , 
skolorna i Kina ............ 3.000:

691. 	 A. L., Ostertälje, till de nöd\., 20:
692., 	Några vänner i Älgarås. till 


Maria Petterssons barnh. gm. 

H. 1. .. . ... ......... .... .15:

725, 	 A. J." I.,Iusaby, till, Gerda 
Carlens verks. efter gott f. •.. 25 :,

726. 	 Söndagskolbarnens spa rb. i 

Broback a" till Maria Petters-

SOns barnh .... . . . . . . . . . . . . 24 :35 


730. 	 A-e,' Gbg till ' Lisa Gust!ifs 
son, att anv. efter gottf. ... .40:

731. 	 A. P. ]., Ramfall, till de nöd\. 20: 
741. 	 Norra S kärst ads Friförsam

ling, till evang.. underh.. .... ' 50:
743. 	 S. , till de nöd\., gm. M. S., 


Visby ................... 10:
756. 	 S. F., Jkpg, till d:o ......... 12 :25 

757. 	 Mörteryds ' juniorfören., till en 


skolgosse i ]uicheng ........ 25:
758, 	 Kinakretsen, Sävsjö, till Ma

ria Petterssons bamh. ...... . 75 :53 
763. 	 M. L., till Gerda Gustavssons 


kvinnoarb. . . . . . . . . . . . . . . . . 12: 
776. 	 En länk i Gbg, till bibeldelar 

åt 	kineser ..... , . . . . . .. . . . . 10:
Kr. 3,751 :13 ' 


Allmänna missionsmedel 24,021: 94 

Särskilda ändamål 3,751: 18 


S:a under april mån. 1939 Kr. 27,772: 07 

Med varmt tack till varje givare! 

"Den' som älskar mig, han skall bliva äl
skad av min Fader, och jag skall älska ho
nom och skall uppenbara mig för honom." 

Joh. 14: 21. 

I NN"EHÅL L: 
Tvivel och tro beträffande Guds rikes utbredande i världe'1. - Åkallan. - Två högtids~ 

dagar. -'- Sv. Missionens i Kinas årsberättelse. - Redogörelse förSvenska Missionens i Kina 


ekonomiska förvaltning. - Revisionsberättelse. - Förteckning på kommitterade. 
Från Red. o. Exp. - Program. - Redovisning. 


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


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


~tockholm 1939. BokIT. A.-B. P . A. Palmers EfIT. 
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ANSVARIG UTGIVARE: E. FOLKE. 

s. M. K:s 52:a ÅRSMÖTE. 
"Jag bönhör dig i behaglig tid", med 

de orden inledde doktor Fries årsmötet, 
och det ordet gick bokstavligen i upp
fyllelse. Hela ~lrsmötet blev en bönhö
re lse, och vad var pastor Hsi, om ej ett 
svar . på mångas böner' En säregen 

. stämning rådde, och en djup gripenhet. 
Doktor Karl Fries öppnade. som re

dan nämnts, mötet med orden i Jesaja 
49: 8-13: "Jag bönhör dig .. . ". An
förandet lydde i sammandrag: Dessa 
ord äro i första hand riktade till Israels 
barn, som höllo på att vända åter från 
fångenskapen i Babylon till det land, dit 
deras hjärtans längtan stod. De skulle 
få intaga och uppbygga det landet, och 
de skulle komma från alla håll, även 
från sineernas land. I en bibelöversätt
ning stod "Sinims land" . Med bestämd
het kan ej sägas att det betyder Kina, 
men sena tiders fot skningar ha givit vid 
handen , att förbindelser rådde mellan 
Kina och västerlandet på Jesajas tid; 
alltså är det inte omöjligt tänka att här 
menas Kina, detta land, som är föremål 
för så mycket intresse hån eder, som 
kommit hit i dag. Jag hälsar eder \';il
komna. Bland eder är även en från "Si
nims land", och vi glädja oss åt att han 

ej är främmande för vår mission utan 
stått i direkt förbindelse till oss som 
medarbetare. Må Gud välsigna honom 
och ge oss alla välsignelse! 

Efter doktor Fries anförande följde 
å rsmötesförhandlingar. Redogörelsen 
för den ekonomiska förvaltningen under 
år 1938 föredrogs av kassaförvaltaren, 
kapten O. von Malmborg~ revisionsbe
rättelsen för samma tid avöveringeniör 
P. E . Werner. 

Doktor Fries påpekade det underbara 
i att så. stora belopp flutit in, 2I3.50o:"'-:" 
kr., och detta är det 52:a året! T änk på 
de olika summor som inkommit å r efter 
år !Tänk, vad det betyder, att vi ' fått 
hå lla fast principen att ej bedja någon 
om ' gåvor utan fått tala med Gud om 
våra stora behov! Missionsförest:tndare 
Erik Folke tackade Gud för hans tro
fasthet mot Missionen under år som 
gått. 

Vid val av revisorer återvaldes de 
förutvarande: Missionssekreterare Tyc
ko Dahlin, överingeniör P. E. Werner 
och grosshandl. Alfr. Jansson samt till 
revi'sorssuppleanter fröken Signe Schu
bert och missionssekreterare Elis Dii
ring. 
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Sedan blev det Pastor P. H sis tur, 
med missionär Martin Bergling som 
tolk, att framföra sitt budskap. 

Pastor Hsi började med att säga : 
Nyss meddelades att jag är från Augu
stana-Synodens kinamission. Jag kan 
lika gärna säga, att jag hör till S. M. K 
Augustana-Synodens kinamission är en 
direkt frukt a v missionsföresti'mdare 
Folkes besök i Amerika vid en resa från 
Kina, därför blev jag mycket glad i mitt 
hjärta, när jag mötte Erik Folke. Då 
jag nyss hörde vilken stor summa pen
gar ni använt för missionen i Kina, 
kände jag, att jag skulle vilja tacka från 
alla de kristna, buga mig och tacka. 

När jag nu talar till er och ser en 
stor skara äldre missionsvänner framför 
mig och vet att de gångna So årens ar
bete blivit av Gud rikt välsignat, vet 
jag, att det är resultatet av de många 
missionärernas arbete under stora mö
dor, och jag vet också, att det är resulta
tet av edra förböner och trohet och vil
lighet att uppoffra er i kärlek. När jag . 
undrade vad jag skulle säga, ville tå
rarna komma i mina ögon vid tanken på 
alla de många evangeli i förkunnare, 
som varit i Kina och som fått möta smä
lek och förföljelse och fått bära Kristi 
kors, och jag vill ge er det ord som står 
i Gal. 6; 8. "Den som sår i si tt kötts 
åker, han skall av köttet skörda för
gängelse, men den som sår i Andens 
åker, han skall av Anden sl~örda evigt 
liv." 

När jag ser er alla framför mig, kän
ner jag niig mycket bedrövad. Jag tyc
ker det är sådan skada att ej alla vän
nernakunna komma till Kina och se 
förhållandena där nu. Om Erik Folke 
nu vore i Kina, skulle han så fyllas av 
glädje att han ej kunde sova, för nu är 
där skördetid. Förr fingo de hålla på 
att så under stora bekymmer, men Gud 
har verkat under alla år och utfört ett 
stort arbete- i hjärtana. På alla platser 
finns nu möjlighet att förkunna Jesu 
evangelium. Men det är tyvärr' så: 
Skörden är mycken, men arbetarna 
äro få . Gud har dock väckt upp 

den kristna församlingen för dess an
svar. Detta ;lr ej platsbetonat, utan 
har skett på många platser och det gäl
ler ej blott att höja de kristnas inre'liv 
utan också att låta Guds ord bli känt 
vida omkring. Under de senaste 10 åren 
har det blivit så, att alla som själva fått 
nåd att komma till korset och där fått 
möta Kristi kärlek ha blivit förkunna
re. De ha talat om vad de själva fått 
mottaga. Gud har välsignat deras ar
bete underbart, och församlingen har 
ökats. Men Kinas land och folk är stmt. 
450 miljoner, eller ~n fjärdedel av jor
dens befolkning, bo i Kina, men de 
kristna äro endast omkring EN miljon, 
och därför finns det många som hungra 
och törsta efter att någon skall komma 
med evangelium. 

Nu ha förhållandena tvingat många 
att söka Herren. Ha de ej Gud, ha de 
ej frid, men de se att Gud håller att lita 
på, ty han hj;iJper de sina under alla 
förhållanden och då tro de. 

r Kina är det nu underbara til !fällen 
till evangeliskt arbete. Många, som fått 
lämna sina hem, gå till missionsstatio
ner, och de hoppas att där få möta Guds 
nåd. De kristna känna att Gud nu sitter 
till doms. De måste vakna upp, ty det 
finns risk för att deras liv skall ändas. 
Jag har på känn, att det som nu händer 
är ti Il stor nytta för missionsarbetet. 
Även om det är oerhört mycket , som blir 
förstört och många tusen som dödas, har 
den andliga välsignelsen varit oändligt 
stor. Fast vi stå mitt i kriget ha vi ej 
hört om något uppehåll i arbetet för 
Guds rike, utan det är istället mycket 
mera brådskande än förut. . 

Den kinesiska församlingen har öpp
nat många olika verksamhetsgrenar. En 
del av medlemmarrta gå till sjukhus, 
som upprättats för sårade soldater. De 
gå där ·för att hjälpa och trösta, och 
deras besök äro så uppskattade, att sol
daterna icke vilja låta dem gå hem igen. 
Andra gå till de sårade bakom fronten 
för att bringa hjälp, och man kan för
stå, att det skall röra de så r.:cles hjärtan . 
De behöva ej .predika för dem, de känna 
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ändå att det är Jesu Kristi kärlek som 
tvingar dem till att hjälpa. Det upprät
tas också barnhem för de skaror av 
barn, som geriom döden mist sina för
äldrar eller blivit skilda från dem och 
aldrig mera ha hopp att möta dem. Kan
ske de sist nämnda äro de mest bekla
gansvärda. På ett ställe där jag var 
fanns ett barnhem för 500, och hade det 
funnits möjlighet att utvidga det till ett 
för 2000 skulLe det omedelbart blivit 
fullt. 

Kina upplever nu en bitter och svår 
tid, men det är också en tid då Gud väl
signar Kina, och Gud använder denna 
nöd för att låta de kristna få känna 
välsignelsen av att arbeta för andra. 
Jag tror att Kinas folk skall bli ett Guds 
folk, att Guds kraft skall få visa sig 
bland Kinas folk, men vad vi behöva, är 
eder förbön. Bed att Gud låter sin nåd 
vara över oss och att evangelium må 
spridas till de 450 miljonerna. Alla vän
ta på att få ta emot Guds tröst, men 
hur skall Gud kunna trösta? Gud vill 
att vi alla skola vara tröstare. Det är 
en nåd, vi fått, att låta dem få trösten 
fritt. 

Älskar du mig - tag hand om mina 
lamm, sade Jesus. Gör du det, gör du 
det åt mig! 

Frälst, är en sak för sig, att få lönen, 
är också en sak för sig. Ta vi del i arbe
tet för Guds rike, i bön och offer, skola 
vi ock få taga emot lönen. Gud kommer 
ihåg! 

Vid Kristi himmelsfärdsdagens f. m.
möte i Betesdakyrkan inledde mis
sionsföreståndare Erik Folke med att 
hälsa den stora skara av vänner, som 
samlats, hjärtligt välkomna. Särskilt ut
talades, att"vi tacka· Gud för pastor 
Hsi, och det är mycket dyrbart för oss 
att han kommer från vårt fält och att 
han varit vår medarbetare i evangeiii 
verk, och ej är främmande. Det är en 
dyrbar förmån få äga honom bland oss." 
Så läste missionsföreståndare 1'olke da
gens text i Lukas 24: 50- 52 och yttra-
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de, i sammandrag: Det är som en nåde
gåva att under dessa förhållanden få 
fi ra årshögtid . Och att få göra det den
na dag har något särskilt att ge, som 
skall hjälpa oss till frimodighet och till 
att förstå vikten av vad vi äga. Det 
finns ingen möjlighet att gå in i Guds 
verk och leva för honom utan att ha 
blicken klart riktad på honom, Jesus 
Kristus, i härligheten, och vi få säga 
så barnsligt: Han, som satt sig på Ma
jestätets högra sida, han sade: "M ig är 
given all makt". Det är något, som vi 
ej på en gång lära oss den riktiga inne
börden av, men det ~lr sant. Han, vår 
förhärligade Frälsare, har all makt i 
himmel och på jord, och vi veta, att han 
ej tagit den för egen skull utan han 
tänkte på sitt rike i världen bland män
niskorna, och när han tänkte på det, 
tänkte han på dig och mig. Han skall 
regera tills han lagt allt .under sina föt
ter, och under det vi vänta, få vi stå 
fasta vid, att han bär allt med sin krafts 
arm. Han har burit under det år som 
gått, han visste vad som skulle möta, vi 
visste det ej, och han har burit oss på 
sin starka arm. Vilka ämnen till tack
sägelse ha vi ej, vi kan ta fram det ena 
efter det andra, och vi bli rika. 

Något av Jesu härlighet har också 
mött oss då vi fått brev från de våra och 
hört om den kamp, vari dc stå och i vil
ken vi ha försökt van med, och vi ha 
förstått att det varit mörker och fasa, 
men de stå där. Kom ihåg vilken väl
signelse det är att på alla våra missions
stationer stå de våra kvar. 

Välsignad vare Gud, som givit de 
våra nåd att stanna mitt i ofriden . De 
stå där med budskap om frälsning, och 
det blir mottaget. Och våra trossyskoll 
bland kineserna, deras nöd kan jag ej 
beskriva. Men de leva i den, och aldrig 
ha vi hört något av missnöje emot Gud 
och hans ledning. Vad är det om ej en 
uppenbarelse av vår Frälsare i höjden. 
Är det ej som ett budskap från vår för
härligade Frälsare. Ser du ej, säger han, 
hur jag vill ha det med dig. Jag vill ha 
det så, att jag får vara den tillräckliga 
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glädjen, att du skall leva med mig i alla 
förhållanden. Kristi härlighet lyser med 
oförgänglig glans, och vi se hur han vill 
ha det med oss, och v i säga: Tack Her
re, att du ville taga vara på oss. 

Så få vi fortsätta med vår kallelse, 
vårt arbete, detta nya år, som börjats, 
och bedja honom om nåd att kunna leva 
i tro och förtröstan, ej med oro, utan 
trygga, och tro på Jesus i stort och 
smått. Må han få välsigna oss så. 

De gingo åter tillbaka till Jerusalem 
med stor glädje. Må vi gå till baka med 
glädje, ty vi ha varit med om samma 
härlighet. 

* 

Pastor Hsi, tolkad av missionär Mar
tin Bergling, talade dät·efter. Jag tackar 
Herren, sade han, för att han givit mig 
tillfälle få möta er alla, och jag skulle 
vilja stå som representant för alla krist
na i Kina och hälsa er med Frid' Och 
jag vill tacka för att ni vill offra pengar 
och kraft för Kina. . 

I dag är Kristi himmelsfärdsdag. Vi 
veta att Herren Jesus på Guds befall
ning kom till jorden. Han visste att han 
var Guds son, allt var skapat genom 
honom, och dock ville han lämna härlig
heten i sin himmel och komma till jor
den för att lyda sin Fader och frälsa 
världen. Med glädje var han villig att 
offra sig på korset, och tack vare honom 
kan det i dag vara gott mellan oss och 
Gud. Därför att Herren Jesus för vår 
skull på korset led smälek och dödens 
smärta för att fullgöra Guds vilja, lät 
Gud honom uppstå från de döda och för
de honom åter till sin härlighet, och i 
dag har han all makt i himmel och på 
jord, och han är vår Frälsare. Den HeJ
re, som vi tro på, han är ärans konung, 
och hans rike är hela jorden. . Allt är i 
hans hand. Om Herren Kristus icke li
di t och dött för oss, hur skulle riet då 
varit med oss i dag? Vi borde tro, att 
han . har makt att hjälpa oss, han den 
uppfarne Jesus Kristus. Och därför att 
han nu si tter på häri ighetens tron, så ha 
alla vi , som tro, det stora hoppet att en 
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dag få si tta tillsammans med honom. 
Han har sagt: Jag går att bereda eder 
rum och kommer tillbaka, ty jag vill att 
där jag är, där skolen ock I vara. Her
ren har gått in genom porten, och porten 
är öppen för oss, för alla som tagit emot 
honom och blivit rena. Där är plats för 
oss. All sorg och bedrövelse är ändad i 
Guds härlighet. Men vem kan få kom
ma dit? De, som ha oskyldiga händet:, 
rent hjärta och rena läppar. Må Herren 
Kristus få bli vår hjälpare, så att vi få 
komma dit in. Den heliga platsen vid 
korset, det är nådens plats, där vi bli 
helgade och få det eviga hoppet. 

Vid e. m.-mÖtet samma dag, också i 
Betesdakyrkan , läf1111ade först missions
sekreterare Martin Linden en kort sam
manfattning av årsberättelsen , därefter 
predikade pastor Hsi, även nu tolkad av 
missionär Martin Bergling. Hans text 
var Joh . 3: r6. "Så älskade Gud världen 
att han utgav sin enfödde Son _.n Pre
dikan lydde i kort sammandrag: Det 
Guds ord vi läste talar om att Gud äls
kade världen. Vi veta att i Joh. 3 kap. 
talar Jesus om synnerligen viktiga ting. 
När Jesus såg Nikodemus älskade han 
honom. Han såg, att Nikodemus var 
värd att älska, och därför sökte Jesus 
på detta enkla sätt förklara det stora 
problemet om pånyttfödelsen. Nikode
mus blev förvånad, men Jesus sade, du 
skall inte bli förvånad. Du kan inte få 
se Guds rike, om du icke är född av vat
ten och ande. Varför måste vi födas på 
nytt? Jesus svar är: Det som är fött av 
kött, är kött, men det som är fött a v an
de, är ande. Vem år född av kött? Alla 
människor äro födda av kött, alla äro 
kött, och därför måste vi pånyttfödas, 
eljest kunna vi ej få se eller komma in i 
Guds rike. Jesus talar om, att den som 
är född på nytt är född av helig Ande. 
Jag känner, att detta är ett viktigt äm
ne, ett ämne, som vi kristna böra' lägga 
vikt vid, det gäller oss personligen. 

Det finns bland de kristna många oli
ka tankar om pånyttfödelsen. Det är 
många, som aldrig göra klart för sig, 
ingen har heller talat med dem om, att 
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den är nödvändig, att det är en ofrån
komlig upplevelse. Man förblir, vad man 
kallar en kristen, och man vill älska 
Gud, men man står främmande inför 
pånyttfödelsen. Andra åter veta, att på
nyttfödelsen är viktig och ofrånkomlig 
och vägen till Guds rike, de tänka ofta 
på det och tala kanske med andra här~ 
om, läsa om det och skriva kanske om 
det, utan att ha upplevt det. De ha kun
skap, men det är ej nog med kunskap, 
det är hjärtat det gäller. Till denna ka
tegori hörde jag själv. Jag hade läst allt 
jag kommit över om pånyttfödelsen. Jag 
utbildades till präst, och jag trodde mig 
vara en riktig kristen. När jag fick klart 
för mig, att jag icke var pånyttfödd, 
blev det en fruktansvärd kamp för mig. 
Ingen kunde ge mig tröst och hjälp, och 
jag var färdig ge upp min prästerliga 
utbildning och åter leva som en hedning, 
allt höll på att falla samman. Då mötte 
Gud mig, och jag fick se, att pånyttfö
delsen var icke något som skulle upp
fattas med huvudet utan mottagas med 
hjärtat. Det som är fött av kött måste 
dödas; om det inte korsfästes med Kris
tus kan aldrig kristuslivet komma istäl
let. Pånyttfödelsen är en födelse. Vida
re finns det sådana, som verkligen fått 
uppleva pånyttfödelsen, som veta att det 
är en verklighet. De ha fått den Helige 
Ande, som vittnar om förbindelsen med 
Jesus Kristus. En sådan vet på vem han 
tror. Han är icke endast själv kristen, 
ucan han har möjlighet att hjälpa andra. 
Han tar emot av Jesu Kristi kärlek, 
och han önskar följa Guds vilja. Gud 
ger honom kraft och glädje, och han får 
mer och mer av livets frukter i sitt liv , 
Ack att alla de kristna vore sådana, att 
ingen funnes, som gick tvivlande på att 
han är Guds barn. :Må Gud hjälpa oss 
att öppna våra hjärtan och ta emot den
na nåd, det nya livet. 

* 

Fredagens möten inleddes kl. 112I I 

med morgonbön av missionär August 
Berg. Hans text var Rom. 8: 31- 39. 

Hela detta kapitel, sade talaren, talar 
om Guds kärlek till syndare, uppenba
rad i Kristus Jesus. Vår text börjar 
med en fråga: Vad skola vi säga. Det 
är så mycket som möter, och vi stå spör
jande och undrande. Hur skall det slu
ta, vad är meningen? Visst kunna vi 
säga, att det ser ut som skulle det vara 
ute med Guds rike och med oss, som stå 
som förkunnare av detta rike. Om vi i 
dag känna oss så, se vad Paulus säger: 
Är Gud för o~s, vem kan då vara emot 
oss? Gud har icke skonat sin egen Son. 
Tänk vad Jesus fick utstå från krubban 
till Golgata. Gud skonade honom ej , den 
kärleksfulle Fadern lät sin son dö. Har 
Gud kunnat göra ett sådant offer, huru 
skulle han kunna annat än skänka oss 
allt. Paulus liksom blickar ut över jor
den och frågar: Vem kan komma åt oss? · 
Kristus är den som dött och uppstått 
och satt sig på Guds högra sida och 
manar gott för oss. Vi ha en som står 
inför Gud för oss, i vårt ställe, och han 
beder för oss. Vi äro intet i oss själva, vi 
ha intet att åberopa oss på, men vi ha Je
sus Kristus och det är övernog. I allt 
vinna vi därför en härlig seger. Vad skul
le då kunna skilja oss från Guds kärlek? 
Icke något som nu är, något som nu 
trycker vårt hjärta; tro vad Guds ord 
säger, det skall ej skilja oss från Gud. 
Och något som skall komma behöva vi 
ej ha omsorg för. Ha vi det, är det ej 
från Gud, utan vår otro, som likväl ald
rig kan göra Guds trohet om intet. Är 
Gud för oss, vem kan då vara emot oss! 

Pastor H si talade därefter. Hans text 
var J oh. 3: l - l S och predikan var en 
fortsättning av torsdags-e.m.-predikan. 
I går e. m., sade pastor Hsi, påminde vi 
om Jesu samtal med Nikodemus om på
nyttfödelsen, och jag nämnde då om hur 
olika de kristnas syn på saken är. Var
för var Jesus så ivrig att lära Nikode
mus pånyttfödelsens nödvändighet? Vad 
var Nikodemus för en människa? Här 
talas om att han var en farise, en lä
rare. Fariseerna skulle vara folkets lä
rare, de skulle lära dem att hålla lagen, 
de skulle lära dem att vänta på Guds 
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utkorade. Det fanns många ödmjuka och 
sanna Gudsdyrkare ibland dem, Niko
demus var en, men många voro hårda i 
sina hj ärtan och tj änade Gud endast till 
det yttre. F räl saren dömde fariseerna, 
och det var de som beredde honom 
smärta och sorg och förföljde honom. 
Han gjorde många underverk, och där
igenom bevisade han sig vara Guds 
Son, men fariseerna sade att han var 
av Beelsebub. Nikodemus var en verk
lig farise, hån var en ödmjuk Guds till
bedjare, och då Jesus såg honom äls
kade han honom . Han visste, att det i 
hans själ var verklig längtan efter att få 
taga emot Guds nåd . Därför kom han 
till Herren Jesus och vi lle lära av ho
nom. Vi ve ta, att du är från Gud, sade 
han. Han var hemma i Guds ord, och 
han förstod, a tt om ej Gud varit i Je
sus, hade han ej kunnat göra de under 
han gjorde. Nu finns det många, som 
ej ha denna visshet, och därför stå främ
mande för Guds kraft och hans Ande. 
Nikodemus var hemma i sin bibel, men 
ett fattades, han hade ej upplevt pånytt
födelsen. Jesus sade: Du måste födas 
på nytt, eljest får du ej se Guds rike. 
Det hjälper ej att veta Guds vilja, det 
hjälper ej med offer, ej med varmhjär
tenhet, det gä ller om du är pånyttfödd 
av Guds egen Ande. I Joh. I: I2 står: 
"At alla dem som togo emot honom gav 
han makt att bliva Guds barn". En kris
ten behöver att ha mottagit pånyttfödel
sens kraft och vissheten om att vara 
född a v Gud och så ledes ett Guds barn. 
D å vi se barnen på gatan och kanske 
tycka att de äro vackra och trevliga kun
na vi dock icke säga att de äro våra 
barn, de ä ro ej födda i våra hem. Så är 
det med oss. Äro vi ej födda av Gud, 
äro vi ej Guds barn. Att vara pånytt
född är att vara född av Ande. Må vi så 
taga emot Guds Ande i våra hjärtan 
och låta hor.om göra sitt arbete' När 
Anden kommer, vill han tala med oss 
om rättfärdighet och dom, för att vi 
skola döma oss själva. Vi måste under 
korset för att få taga emot blodets 
kraft. Det som skiljer oss från Gud är 
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vår synd. Herren Jesus säger, att den 
som tror och bliver döpt skall bli frälst 
och få erfara å terlösningens nåd. 

Jesus älskade Nikodemus och ville 
föra honom fram till pånyttfödelsens 
upplevelse. Jesus älskar också oss och 
önskar att vi alla skola få en verklig 
överbevisning om att vi äro födda på 
nytt, taga emot Guds Ande och komma 
i gott förhållande till Gud. Alla kristna 
borde ha tv å födelsedagar. En för den 
kroppsliga födelsen och en för den nya 
födelsen. Finns det något som skiljer 
Gud och oss åt? 

Vid f . m .-mötet talade missionärerna 
Nils och Olga Styrelius, Hanna Wang, 
Ebba Widht och J1artin Bergling. Det 
var berättelser om stängda dörrar i 
Kina, och öppna dörrar, underbara 
skildringar om hur Gud öppnat portar, 
men också hur han stängt, då det gällt 
beskydd. Det talades om kamp inför den 
stängda vägen till Kina och om tack
samhet för a tt det ser ut som om Gud 
ville öppna för utresa, men det var ock 
bävan vid tanke på resan till de ovissa 
förhållandena. Det var anhållan om för
bön att de skulle bli väl rustade för den 
kommande striden. Missionär Martin 
Bergling tal ade om, att det i Kina 1n
landsmissionens berättelse för det gång
na året stod, att denna mission förra 
året fått döpa flera än något föregående 
år. Så går Guds verk fram med kraft 
trots krig och Oro. 

Kvällens möte kallades ungdomsmöte , 
och det var ve rkligen en stor skara ung
dom, äldre och yngre, samlarl. Vid detta 
möte upplästes skriftliga och telegrafi
ska hälsningar bl. a. från förutvarande 
kommitteledamoten, rektor Joh. Rin
nW1L, som på grund av klenhet ej kunde 
deltaga i 1'u·shögtiden. 

Pastor I-fsi, nu som vid alla de före
gående mötena tolkad av missionär 
Martin Bergling, talade över Rom. 12: 

1-2. Dessa ord, ,;ade han, tala om en 
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särskild sak, att vi skola bära fram våra 
kroppar med glädje som ett levande of
fer åt Gud. Varje kristen borde fram
biira sin kropp till ett offer, vi ha ej 
rätt att leva för oss själva, vi skulle leva 
för Gud. Om Guds kärlek driver på vårt 
hjärta, hur kunna vi då annat iin bära 
fram våra kroppar till ett offer? Tänka 
vi på hur Gud älskat oss och hur hans 
kärlek aldrig upphör? Bibeln talar om 
att han offrade Jesus Kristus på korset, 
och att det var ett bevis på hans stora 
kärlek. Vår Gud har offrat sin egen 
Son av kärlek till oss , och denne bar all 
vår synd och har vunnit frälsning åt 
oss. Genom sitt blod har han köpt oss 
från synden. Våga vi då leva för oss 
själva) Gud offrade sin Son för oss, och 
han vill att alla skola tillhöra honom. 
:Många av de nuvarande kristna äro vil
liga att överlämna sin synd vid korset 
och ta emot blodets försoning och tro 
på syndaförlåtelsen, men de vilja inte 
lämna sig själva helt och hållet åt Jesus . 
De vilja ha del i världen, men de vilja 
också ha del i Jesus. :Men Gud vill inte 
bara ha vår synd, han vill ha oss helt 
och hållet, varenda en. 

Har du tänkt på att Jesu blod flöt ned 
från korset för dig? Jesus dog för dig 
och mig. Du vet väl att blodet och vatt
net rann för vår skull, att han dog för 
vår synd, för att frälsa syndare? Tänka 
vi på allt detta, börjar Jesu kärlek driva 
på vårt hjärta, och vi kunna ej leva för 
oss själva utan lämna oss helt i hans 
hand, så att han får ta hand om oss. 

Må Guds Ande få tala till ditt och 
mitt hjärta så att vi frivilligt biira fram 
våra kroppar till honom och leva helt 
för vår Frälsare. 

Så var det de tre unga, som sku lie 
frambära sina vittnesbörd om hur Gud 
fört dem på deras väg till att bliva "ett 
levande offer". 

Fröken Ella Nilsson började. Gud 
hade tidigt talat till henne, och han hade 
sagt: Jag har kallat dig vid namn, du 
är min. Kamp och nöd hade det varit, 
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men hela tiden hade denna v isshet vari t 
levande för henne: Gud har kallat mig, 
jag är hans. De hinder, som synts hen
ne så stora, hade Gud undanröjt, och nu 
stod hon färdig att med glädje gå in i 
hans tjänst, som kallat henne vid namn. 

Fröken klargit An.dersson talade där
efter. Kamp och nöd, nåd och glädje, 
det var grundtonen också i hennes v i tt
nesbörd. Gud hade fört henne djupt ned, 
men han hade gjort henne villig att off
):a vad som stod hennes hjärta nära tör 
att sedan ge det åt henne igen på ett 
nytt s~itt. Hon är sin moders enda barn 
och modern är änka. Det var inte lätt 
att tala med mor om kallelsen , men Gud 
hade gått före henne och öppnat vägen. 
Hon får resa med sin mors välsignelse. 

Herr Eugen Alm hade samma upple
velser att tala om. Gud hade fått arbeta 
flera år med honom, innan han blev vil
l ig att hel t lämna sig åt Gud. Ganska 
snart efter sin omvändelse började han 
ana, att Gud ville ha honom i sin tjänst, 
men han fick ingen riktig visshet här
om. Kamp blev det , offer gällde det, in
nan Gud gav honom fullständig visshet. 
Men med vissheten följde också gläd
jen, och han fick gå på av Gud beredda 
vägar. 

Hindren röjde Gud undan, och nu 
står även han färdig för den heliga 
tjänsten. 

Fröken Lisa Blom skulle avsluta mö
tet. Hon började med att säga: Under 
många år har jag stått som siste talare 
på vårt ungdoms möte och ibland undrar 
jag, vad man kan säga till slut på ett 
sådant möte. Före årsmötets början har 
det varit ett hjärterop : Gud välsigne 
vårt möte' - Ha vi blivit bönhörda? 
Har du Eltt någon välsignelse? Jag 
känner det som om mitt hjärta ville 
sprängas av allt jag fått. "Så tacka vi 
dig Gud och lova ditt heliga namn." 
När vi i kväll ha fått lyssna till dessa 
vittnesbörd, se vi, att Gud lever och 
verkar, och när vi se på hon0111, som 
kommit som ett bevis på att Gud utför 
något i Kina, känna vi det ej då som en 
nåd att vi få vara med? 
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Vi som fått ta emot frälsningen, fötts 
på nytt till ett levande hopp, vilja vi ej 
bli välsignelsens budbärare till vår om
givning? Ack, att vi kunde ge ut mer 
och mer för att bli tömda så, att Gud på 
nytt får fylla oss. Låt oss komma över
ens om att tacka, bedja och lova Gud . 

* 
På lördagen samlades v i på Missions

hemmet i Duvbo. Det var en väldig ska
ra vänner samlad därute. Ä ven cul:- tala
de pastor Hsi, nu tolkad av mis sionär 
Augu st Berg. Han talade om sig själv 
och sitt hem, hur han fann Gud och hur 
Gud hjälpt på sitt eget underbara sätt. 
Vi fingo också hälsningar av vänner och 
ombud dels ute från landet del s från 
Stockholm. 

* 
Nu är vårt årsmöte slut. Har det ej 

varit en högtid , då vi stått vid offeral
taret och med förundran skådat vad 
Gud har gjort med våra små offer och 
våra svaga böner? De äro icke förgä
ves. Gud har tagit dem i s in hand och 
har använt dem i sin tjänst. Nu sände 
han oss ett synligt bevis på vad de fått 
utföra: En man som blivit tagen ut ur 
hedendomens mörker och som nu tjänar 
Gud och får vara bära re av hans väl
signelser. 

Bör ej detta ge oss ny frimodighet att 
fortsätta vårt arbete, vårt offer och vår 
bönetjänst? 

H. B. 

Till Sveriges missionsvänner. 

Allmänna Svenska Missionskonfe
rensen, samlad till möte i Jönköping 
den 19-23 april, sänder allt Sveriges 
missionsfolk sin fridshälsning med det 
apostoliska ordet: "Nåd vare med eder 
och frid ifrån Gud, vår Fader, och Her
ren Jesus Kristus" (I Kor. 1 :3). 

Tidsläget är oerhört allvarligt. Mer 
än någonsin behöver fridens budskap nå 
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ut över vär lden . Missionen har ell upp 
gift i denna tid större än någonsin. 
Kristi församling behöver träda fral1" 
med det försoningens budskap, som 
funnit sitt uttryck i det evangelium, som 
genom vår Frälsares offerdöd kallar till 
enhet och samling, det evangelium , som 
häver all a rasfördomar och kallar folken 
till sammanlevnad i frid. 

Vi ha fittt hevittna, huru länder 
stängts för mi ss ionsverksamhet och hu
ru missionärel' tvi ngat s lämna blomst
rande fält. Och dock står Jesu uppdrag 
kvar att gå ut i hela världen med hans 
evangelium. Denna sanning behöver på 
nytt gripa våra hemförsamlingar. ' De 
starka krafter, som i dag tävla med mi s
sionen om människornas själar, bör va
ra en maning till våra hemförsamlingar 
att ännu ivrigare bedja och offra för 
vtlra missionärer och missionsfält. 

Jämsides med dessa a" vari iga för
hållanden möter oss i missionen förh ~d
landen av den mest glädjande a rt. Att 
Internationella Missionsrådets konfe
rens denna gå ng kunde hållas i ett av 
de färgade rasernas huvudländer, ii r ett 
av de mest uppmuntrande tecken, vi i 
nuvarande tid kunna få del av . Det vitt
nar om den seger missionen vunnit. 
Vi ttnesbörden från denna konferens ty
da på att vi stå inför intet mindre än ett 
nytt skede i missionens historia, en av 
missionens s törsta segerperiocler. F ör
samlingarna på missionsfälten hålla på 
att träda in i förhållanden, unde r vilka 
det blir dem möjligt att efterhand över
taga allt större ansvar för sin verksam
het. Detta bör sporra oss att a llt ivri
gare bedja för dem och att arbeta vida
re på missionens utbredning. En ständig 
växelverkan bör dock alltid förefinnas 
mellan hemförsamling och missionsfält 
för att ytterligare stärka sambandet 
mellan den gamla kristenheten och de 
unga kyrkorna. Guds väg till missions
fältet går alltfort genom hemförsamlin
gen . Vi anbefalla studiet av missionen 
som en av de bästa förutsättningarna 
för bibehållet intresse för denna Guds
rikets stora gärning. 
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I 	 denna för judarna så kritiska tid 
vi l ja vi särski lt mana till förbön och 
pr~ktisk hjälpverksamhet för detta 
folk. Dörrarna för Kristus börja a llt 
mera upplåtas ibland dem. 

Tiden kallar Guds folk till stora upp
gifter. Alltfort står kvar vår Frälsares 
suveräna ord; "Mig är given all makt i 
himmelen och på jorden". Snart kom
mer Han åter. Må vi då i vaka och vän
tan och arbete stå redo för hans an
komst. 

För Allmänna Svenska Missions
konferensen : 

K. B. W es tman. Nils Dahlberg. 

Hj. Danielsson . A_1:el Andersson. 

'FI2AN-~~ H ~. 

~DAKTIONOCHEXPEDITION
'------..:.;.;> 

S. M. K.-möte i Göteborg. 

Vårmöte för S. M. K. i Göteborg an
ordnas onsdagen den 31 maj k l. 7.30 
e. m., precis. Lokal: Masthuggets Ar
betssstuga, Karl Johansgatan 5. 

Obs.! Det sista' mötet före "veckan" 
på Ah. 

Lärarinnornas Missionsförening 
(L. M. F.) 

högtidlighåller minnet av sin 40 :å riga 
verksamhet genom en Jubileumskonfe
rens i Göteborg tiden 28 juni-3 juli . 
Bibelstudium hå lles av kyrkoherde Ad. 
Kloo. Ett flertal av vårt lands andliga 
talare och missionsledare komma att 
medverka jämte ett fyrtiotal missionä
rer från skilda fält. 

Till konlerensen l:nbjudas lärarinnor 
och se'mina'rister, ~'ilka hälsas varmt 
välko'l11.na. 

Anmälan om deltagande sändes jäm
te en avgift av 5 kr. före den 10 juni 
till L. M . F:s expedition, Erik Dahl
bergsgatan 32, Göteborg. 

Familjenytt. 

Enligt mottaget meddelande föddes 
den 14 april åt mi ss ionärspare t Carl
Johan och Elsie Bel'g quist en dotter, 
som skall få namnet A11n-111ari. Vi gra
tulera och tillönska hela familjen Guds 
rika välsignelse. 

Missionstidningen Sinims Land. 

Enär vi gärna önskade få med refe
ratet frim årshögtiden i de tta nummer 
av vår tidning utkommer det något för
senat, och vi bedja om benäget ö"erse
ende härför. 

S. 	 M. K.s Bibe1~ och Ung~ 
domsveckor sommaren 1939. 

Svenska Missionen i Kina anordnar 
v. G. såsom förut meddelats tre Bibel
och Ungdomsveckor under den kom
mande sommaren. Dagordning och 
plan för "veckorna" blir såsom "id fö
regående års möten, och vi hä lsa a lla 
sä rskilt ungdom , varmt välkomna så 
som deltagare. 

Den fö rsta "veckan" hålles på Ung
domshemmet Ah i Bohuslän den 4-10 
juli, och adressen till deltagarna är un
der tiden som mötet pågår: Bibel- och 
Ungdomsveckan, Ungdomshemmet Ah, 
Resteröd. Såsom medverkande hoppas 
vi där få äga: lVIiss ionsföres tåndare och 
fru Folke, missionssekreterare 111G1'tin 
Linden, frökna rna L,:sa och Hildur 
Blom samt missionärerna kfonis och 
Carola Bergling, Martin och Birgit 
Berglillg, jj;faja Lundmarl< ; Ella Nils
son, 111argd Andersson och Eugen Alm. 

Missionsföreståndare Erik Folke le
der bibelstudierna. Ämne: "Abrahams, 
Isaks och Jakobs Gud" . Missionsföre
dragen före middagen hava till gemen
samt ämne: "Kampen för Guds rike 
Kina". Missionsförestfl11dare ETik F 01

i 
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ke ta lar d~irvid om kampen under för
följeisetider, missionär NIa-rtin Berg
ling om kampen i tider av hungersnöd, 
missionär Afonis Bergling om kampen 
under krigstidel' och missionssekretera
re Nla-r tin Linden om kampens resultat. 

De öYriga medverkande tala vid mis
sions- och uppbyggelsestunder, som an
ordnas under "veckan". 

* 
Den andra " veckan" hålles på 111au

ritz berg den 25-31 juli. Resan dit fö
retages med tåg till Norrköping, och 
därifr ;111 ordnas samlingsdagen med 
bussar för resa till Mauritzberg. Post
adressen till deltagarna är: Bibel- och 
Ungdomsveckan, lVIauritzberg, Öst-ra 
Husby. 

Vid denna "vecka" leder doktor Karl 
Fries bibelstudierna. Ämnet blir: "En 
lärjunges fostran i ljuset av Petri erfa
renhet.·' Missionsföredragen före mid
dagen behandla ämnet: "Nöd och nåd i 
missionsarbetet" . Missionsföreståndare 
Erik Folke talar över detta ämne från 
missionsledningens synpunkt, fröken 
Lisa Blom från en hemarbetares syn
punkt, missionär Nla-rtin Bergling från 
en hemmavarande missionärs synpunkt 
och missionär Nils Styrelius från en 
missionärs på fältet synpunkt. Medver
kande i övrigt bliva: Fru Mimmi Folke, 
fröken Hi/dur Blom samt missionärerna 
GIga Styrelius, Elna Lenell, Ella Nils
son, Nlargit Andersson och Eugen Alm. 

* 
Den tredje " veckan" hålles i Piteå 

den 10-16 augusti, och post till delta
garna kan adresseras: Bibel- och Ung
domsveckan, Prästgården, Piteå. 

Bibelstudierna, som troligen komma 
att behandla ämnet "Väntan efter Her
ren", ledas av missionssekreterare Nlar
tin Linden. NIissionsföredragen före 
middagen h~t1l as över ämnet: "Vår he
liga missionskallel se". Missionär Wil
hel-m Bergling ta lar därvid om mis
sionska llelsens grundval, missionssekre
lerare Jfartin Li11den om vårt svar på 
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missionskallelsen , missionär Jlifartin 
Bergling om miss ionska llelsens förver!<
ligande på missionsHiltet och fröken Li
sa Blom om missionska llelsens åtlydan
de i hemlandet. Övriga medverkande 
bliva missionärerna Birgit Bergling, 
Hanna Wang, lvlaja Lundmark, Ebba 
Viden, Ella Nilsson, Nlarg# Anders
son, Eugen AltJI samt fröken Hildur 
Blom. 

Anmälan om deltagande i "veckor
na" bör i god tid sändas ti Il Svenska 
Missionens i Kina Expedition, Drott
ninggatan 55, Stockholm. Anmälan om 
del tagande i "veckan" i Pi teå mottages 
även av fru Dagmar Strömgren, Präst
gården, Pi teå. Må NI issionens vänner 
ihågkomma dessa möten i förbön, och 
må vi också få hjälp ifråga om att be
kantgöra mötena, så att vi få deltagare. 
Priset är detsamma som föregående år, 
20: - kr. för en hel "vecka". Sånglin
ne, kudde och minst två filtar torde 
medtagas . 

Stockholm-Shanghai. 

(Forts. fr. n:r 8). 

Färden genom Röda ha vet var varm 
och kvalmig, på kvällarna var det dock 
ganska sval t på däck, varför vi före
drogo a tt vistas där så mycket som möj
ligt. Stjärnhimmeln började nu te sig 
helt annorlunda mot den europeiska. 
Sydkorset började vi se i s lutet av Rö
da havet. 

Ön Perim passerade vi den 8:e febr. 
och tillbragte sedan hela denna dag 
Babelmandebsundet. Nästföljande mor
gon sågo vi sista skymten av det afri
kanska fastl a ndet. När vi kommo ut på 
Indiska Oceanen, började luften kännas 
friskare. Vi fingo en enastäende fin re

i 
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sa Ö\Tr detta ha\" , emedan vi kommo 
mellan två monsuner. Sjön låg ofta spe
gelblank, och vi hade rika tillfiillen att 
njuta av sol-, luft- och vattenbad. Ibland 
sågo vi hela stim av silverglänsande 
flygfiskar sviiva över vattnet. 

En e. m. drogs b~ltens flagga på hal,,
stång. Döden hade hastigt skördat en 
man bland besättningen, en musiker. 
Han hade gått för att vila sig efter 
lunch, och när man kom för att väcka 
honom, -.var han död av hjärtslag. Näs
ta morgon samlade vi till begravning 
på d;ick. Kistan var höljd i de tyska 
färgerna, och några sjömän bildade 
häck kring densamma. På ena sidan 
stod båtens hornmusikkår och på den 
andra båtens övriga manskap. Den tys
ke kyrkoherden förrättadejoTdfästnin
gen och höll ett kort tal. Kaptenen ta
lade också och lade en krans på kistan. 
Därefter spelade musiI..:en en sorg
marsch. Så lyftes en florbehängd tysk 
fana till avskedshälsning, och samtliga 
tyskar gjorde Hitlerhälsning under det 
kistan sakta och tvst firades ned i ha
vets djup , som en g'ång skall återge sina 
döda. Ännu en l1I;inniska hade gått in i 
evigheten. Hade Jesus fått ledsaga sjä
len över döds floden? 

Nästa söndag hölls ater tysk guds
tjänst,och efter densamma höll Johan
nes ett missionsföredrag, "Glimtar 
från missionärslivet i Kina". Före
draget hölls på engelska och samman
fattades sedan aven tysk till tyska. 
Många judar lyssnade till detta före
drag. På kvällen stannade vi utanför 
Colombo, och de som önskade, blevo av 
hinduer förda i mindre båtar in till 
staden. Här skildes vi från en av våra 
tyska kamrater, som nu skulle börja 
sitt missionärsliv i Indien . Försäljare 
och rickshawdragare voro i farten och 
önskade innerligt att få förtjäna på oss. 
Några av oss togo en rundtur i ricl5
shaws. Somliga affärer voro ännu öpp
na. Här och clär på trottoarerna och 
utanför husen lågo män och sova, in
svepta i tunna skynken. På ett ställe 
såg jag en "helig ko" ligga och vila sig 
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ti Ilsammans med sovande människor. 
Vi besökte bl. a. ett buddisttempel. 
Utanför templet växte rikligt med 
blommor och flera små eldar brunno 
där. Johannes slog sig i samspråk med 
en buddistpriist, som var utanför temp
let. Ehuru buddisten absolut höll på 
sin Iiira, blev det dock tillfälle att säga 
ett ord om vär ldens Frälsare, ~å att 
både hedningar och en skara judar, som 
konllnit in på tempelgården fingo höra 
det , och över oss lyste Indiens prakt
fulla stjärnhimmel , erinrande om alla 
Guds löften. 

Nästa morgon voro vi ute på de vida 
vattnen igen. Länge kunde vi se kontu
rerna av Cey lons kust. Ibland sågo vi 
hela flottor av indiska fiskarbåtar. 
Singapore på Malackahalvön var nästa 
hamn, vi stannade i. Här var ett vim
mel av människor; hinduer, arabe r, ki
neser och europeer. Det var en intres
sant och j högsta grad levande stad, 
som satte människans alla sinnen j ar
bete, lukten inte minst. Det var en ut 
sökt blandning av väldoftande och illa
luktande ångor. I bil åkte vårt "Nor
diska kompani" på en tur genom staden 
och ut på landet. Färden gick genom 
det område av staden, där kineserna bo, 
så här gjorde jag mitt första möte med 
detta folk. Det luktade kinesmat och 
vimlade av barnungar. Vi ställde kosan 
till den botaniska trädgården och sedan 
till den zoologiska. Som dessa stäl len 
lågo ganska långt utanför staden och 
från varandra, fingo vi tillfälle att se 
en hel del av landskapet på Malacka. 
Här växte isynnerhet palmer, gummi 
träd och bananträd. Här och där syn
tes pampiga, utländska hus, omgivna 
av präktiga trädgårdar. Infödingarnas 
hyddor voro flerstädes byggda på höga 
pålar och överskuggade av stora träd. 
Den botaniska trädgården var helt en
kelt förtjusande. Den upptog ett myc
ket stort område och uppvisade många 
vackra växter, särskilt blommor, så 
det var mycket svårt att slita blickar
na från dem. En del av området utgjor
des aven djungel. 
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Samtidigt med Scharnhorst kom dess 
systerskepp Gneissenau till Singapore 
på å terresa till Europa. Ombord på 
denna båt träffade vi C. L ' M:s hemdi
rektor Mr. Aldis, som just kom fr ån 
Shanghai och kunde medde la oss nytt 
från Kina. 

Nästa hamn vi anlöpte var :ManiJa 
på Filippinerna. Det var den östligaste 
platsen på hela resan. På f. m. togo vi 
en promenad i staden. Utanför stads
muren växte en enas tående hög och 
ståtlig palmaiie och en sorts buskar 
med vackra röda blommor, som jag se
dan såg på många ställen på landsbyg
den. Må nga kvinnor voro klädda i luf
tiga broderade klänningar med en sorts 
stela puffärmar, som kom dem att likna 
stora fjärilar. På e. m. fÖljde jag med 
ett sällskap i bil ut på landet. Vackra 
naturscenerier utbredde sig för våra 
ögon, och på- flera ställen påminde des
sa om Norge med sina höjder. Vi åkte 
genom flera byar, där infödingshyddor
na stodo i långa rader. De voro byggda 
på höga pålar och täckta av palmblad. 
Alla voro omgivna av tropiska frukt
träd. Svarta grisar promenerade på 
bygatorna och inne på gårdarna, och 
ute på fälten gingo hjordar av buffelox
ar, som äro de vanligaste dragdjuren 
på Filippinerna. På ett ställe sågo vi en 
sorts rödbrokiga getter beta. 

Strax före solnedgången voro vi vid 
Montalbano, en underbart vacker plats, 
där två höga berg löpa nära intill var
andra, endast skilda aven älv, som på 
ett ställe bildar ett vattenfall, som mås
te vara imponernade under regnperio
den, då vattenmängden är rikare. Vä
gen slingrade sig fram längs flodstran
den, tills vi kommo til l en liten öppen 
plats, där några infödingshyddor stodo. 
Små bruna barn med bara fötter och 
glittrande mörka ögon kommo emot oss 
med blommor, som de plockat och hop
pades få pengar för. Sedan blev vägen 
bara en smal stig mellan berget och 
floden. Här hade naturen själv fram
skapat riktiga konstverk i berget och 
flodbädden, och när solen gick ned 

spreds ett gyllenrött, trolskt skimmer 
över det hela. När det började mörkna 
kommo massor av smfl flädermöss ut 
ur sina :hälor i bergen och svävade ut 
över vattnet. Om några minuter var 
dagsljuset släckt, och den ena stjärnan 
efter den andra började tindra på him
len. 

Foto: J. Aspberg, 

Vid Judith Hultqvists grav. 

En dagsresa efter Manila fingo vi 
ännu ha den tropiska värmen, men se
dan började den sä småningom avtaga 
ju längre mot norr vi kommo. Morgo
nen den 22 febr. vaknade jag med en 
viss högtidskänsla. Vi voro vid inlop
pet till Hongkong, och jag skulle snart 
vara i det land, dit Herren kallat mig. 
"Förbundsblodet, som varder utgjutet 
för många till syndernas förl å telse" ... 
var det ord, Herren möte mig med den
na morgon, och det blev så dyrbart för 
mig. Inloppet till Hongkong skall vara 
ett a v de vackraste i världen, och det 
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var stiligt med de mäktiga höjderna 
kring vattnet. Vi fingo en mycket trev
lig dag i Hongkong. I hamnen träffade 
"i en norsk sjömanspastor samt Fru 
Hannerz från Buddistmissionen. Fru 
Hannerz gjorde till vå r glädje sällskap 
med oss hela dagen. 

Först reste vi upp till Happy Vally, 
där vår kamrat Judith Hultqvist få tt 
s itt sista vilorum . Hennes grav ligger 
högt uppe på en terass med utsikt över 

l1en, och vi fingo en inblick i buddist" 
missionens arbete. Sedan bjödos vi på 
härligt svenskt kaffe med' bl. a. sven
ska pepparkakor. Tiden gick fort, och 
snart måste vi resa ned till Hongkong 
igen .för att hinna med båten . "Skynda 
er , nu måste vi fara hem till Scharn
horst" l ropade Anna Brita. Den kvällen 
togo vi farväl a v tre av våra tyska kam
rater , som skulle fortsätta sin resa med 
en annan båt, samt av vår norska kam-

Från den C"delagda delen av Shanghai. Foto: J. Aspberg. 

hela begravningsplatsen och en vik av 
havet. Här strålade solen och här sjön
go fåglarna och all't verkade så ljuvligt 
och fridfullt, som hon var, som nu vilar 
där. Vi lade ned en · krans från hennes 
syskon och hade sedan en bönestund 
kring graven och tackade Gud för vad 
H a n gav S. M. K. i vår hänsovna vän. 

P å e. m. bilade vi upp till det högt 
'belägna Tao Fung Shan, där buddist
missionen har sin station. Så gott som 
hela vägen dit upp var kantad med fu
ruträd, och utsikten var den mest stor
slagna, man kan tänka sig: höjder och 
·dalar vart ögat såg. Djupt nenanför 
Tao Fung Shan ligger en blånande 
havsvik. När vi kommo fram, välkom
nades vi av pastor Hannerz och hun

.·den Trogen . Pastor Hannerz förde oss 
omkring på den trevliga missionsstatio-

rat, som stannade för att arbeta bland 
flyktingar i Hongkong. 

Den 24:e började vattnet se all t gu
lare och grumliga re ut ju längre vi 
fortsatte vår färd. Vi voro då i närhe
ten av Yangtzeflodens utlopp. Vid tre
tiden på e. m. närmade vi oss Shang
hai. En gång, när jag kom upp på däck, 

. bemäktigades jag aven hemsk, isande 
och bedövande . känsla . På stränderna 
såg jag otaliga sönderskjutna och brän
da hus. Det var något av krigets an
sikte, som grinade emot mig. Det ver
kade så dött på land, men på vattnet 
var det desto livligare. Där kryssade 
bå tar av olika storlek och nationalitet i 
alla riktningar. 

"I Jesu namn på Kinas jord", sade 
en av mina reskamrater, när vi land
stego i Shanghai. Ja, hur lyckliga äro 
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inte vi, som tro på Jesusnamnet, när vi 
jämföra oss med alla judi ska flykting
ar, som landstego i detta arma land på 
samma gång som vi utan att tro pil sin 
~>ilcssias. Vänner, vill ni inte vara med 
om att bedja, att den svåra nöd, som 
nu övergår Guds egendomsfolk, måtte 
få driva dem in i Frälsarens armar' 

Gud hjälpte oss förunderligt lätt ge
nom tullen, och här på Kina Inlands
missionen ha vi en skön fristad i den
na stad, där lidande och nöd tycks ha 
hopat sig mer än på de flesta platser på 
jorden. På söndagen, den 26 :te, besökte 
jag en gudstjänst för judiska flykting· ' 
ar. Lokalen låg inom japanskt område. 
Hemvägen togo vi genom en stadsdel, 
som var hel t och hållet lagd i ruiner. 
Det var en 'stor öken av trasiga och sön
derbrända hus. De flesta av civilbefolk
ningen hade flytt när förödelsen kom. 
Japanerna ha rensat upp denna hemska 
öken, så att man kan obehindrat kom
ma fram på gatorna mellan de brända 
husen. Här och där ha de också byggt 
och hålla på att bygga nya moderna 

, hus. , Men det var en dödens , tystnad 
över hela stadsdelen. Helt annorlunda 
var det, när vi åkt några meter till och 
å ter voro inne i den utl ändska stadsde
len. Här pulserade livet, och här träng· 
des människorna på gatorna. Häromda
gen besökte jag ett flyktingeläger på 
5.000 människor. Det var intressant 
'men i högsta grad beklämmande. 

Inte vet jag mycket om framtiden och 
hur länge det dröjer innan vägen upp 
till vårt fält öppnas. Jag är dock glad 
att vara här och veta, att Herren leder 
på r~tta vägar för sitt , namns skull. 
Den första tiden här blir förstås mest 
ägnad å t språkstudier. 

Aspbergarna hälsa varmt till vänner
na i Sverige' Vi äro så tacksamma för 
edra förböner. 

Varma hälsningar 

från Eder 

Hai Ju-laJt = Runa H ägg 

Guds barmhärtighet är stor! 

Utdrag ur privat brev från Se lfrid 
Eriksson, skrivet i Ishih den 2013. 

Via Tientsin har det på sistone kom
mit en del post från hemlandet. Isole
ringen håller på att brytas. Det sista 
brevet hade tagit litet mer än fem vec
kor på vägen. De flesta numren av 
Sinims Land från förra året ha också 
nått oss. Sinims Land är alltid välkom
men . 

Då postgången varit upphävd och vi 
därför ej brevledes kunnat rådgöra 
med missionsledningen i viktiga frågor, 
har jag därför måst cykla in till Yun
cheng. Ibland har jag eskorterat talare 
eller hemvändande flyktingar, ej alltid 
utan risk. 

Ett påtagligt bevis på Guds godhet 
och bevarande nåd fick jag en gång 
förra hösten, då jag var på väg tiU 'en 
utstation för att hämta ett lass spann
mål till flickskolan . På vägen dit bröt 
en strid ut , endast några hundra meter 
från den plats, dit vi hunnit. Ku lspru
torna smattrade livligt och i luften ven 
det från kulorna. Vägarna äro härute 
tämligen ojämna, vilket i krigstider in
te enb,art är en nackdel, ty i en större 
urholkning fann vi vår tillfl yktsort, där 
vi väntade tills striden dog ut och vi 
kunde fortsätta vår väg. 

Våra två envangelistlag ha nu varit 
ute i var sin by några veckors tid. Vi 
ha tre män på ena stället och fyra på 
det andra, två från den senare gruppen 
äro "frivilliga". Trots oron på lands
bygden kände vi a lla, att Gud ville ha 
oss att predika evangelium också den
na vår för dem som ännu inte fått höra 
det. 

Äldste Hai och Evangelistsemina
riets lärare Chang, som vi i år ha för
manen ' att ha. här i Ishih, besöka de 
kristna på utstationerna, där de hålla 
kortare bibelkurser. Vår bibelstudie
kurshär i staden avs lutades för två 
veckor sedan. Den var talrikt besökt 
och mycket uppmuntrande. Stormötet 
är bestämt att hå llas .den 20-23 april, 
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och farbror Carl Blom har inbjudits att 
tjäna som huvudtalare. 

Båda skolorna äro i gång och ha 
större elevantal än vanligt. Någon an
nan skola än dessa finns inte i staden. 
Följaktligen ha många hednabarn fått 
tillträde till våra skolor, men andan i 
dem är dock god. Lisa Gustafssons 
uppgift i flickskolan är stor och bety
delsefull. 

Vi ha ännu ett mindre antal flyk
tingar kvar inom vårt område. Förhål
landena äro alltjämt sådana på landet 
att de icke kunna bo hemma. 

Vad framtiden kommer att föra med 
sig, veta vi ej, men det är visst, att 
Guds barmhärtighet är så stor, att den 
räcker även för de svåraste förhållan
den. 

Inbjudan till fortbildningskurs 
för missionärer vid Holsby" 
brunn den 19-27 aug. 1939. 

Svenska Missionsrådet inbjuder här
med missionärer och missionärskandi
dater inom de svenska missionsorgani
sationerna jämte styrelseledamöter och 
övriga funktionärer till en fortbild
ningskurs vid Holsbybrunn i Småland 
den 19-2 7 inst. augusti. Missionsvän
ner , som intressera sig för missionens 
studium, äro ock välkomna. 

Kursen kommer att hållas enligt föl
jande program: 

Lördagen den 19 augusti. 

Kl. 	 8 e. m. Inledningsmöte. Hälsnings
tal av Svenska Missionsrådets ord
förande, professor K. B. Westman . 
Val av funktionärer och kommit
teer. 

Söndagen den 20 augusti. 

Kl. 	 II f. m. Predikan av missionsföre-. 
ståndare Axel Andersson. 

Kl. 	 S e. m. Missionsmöte med tal av 
missionssekreterare K. A. Moden 
m. fl. 

Under förmiddagen predikan vid 

olika platser i närheten av missio

närer och andra kursdeltagare. 


/vIåndagen den 21 augusti. 

Kl. 	 10.30-11.30 f. m. Bibelstudium. 
Pastor Fritz Peterson. 

Kl. 	 12-2 e. m. Föreläsning av pro
fessor K. B. Westman: Edinburgh 
-lerusalem-Tambaram . 

Kl. 	 S e. m. Föredrag av doktor G. Pal
maer: Afrika avi dag från tm:s
sionssynpunk t. 

Tisdagen den 22 augusti. 

Kl. 10.30-11.30 f. m. Bibelstudium. 
Pastor Frit z Peterson. 

Kl. 12-2 e. m. Föreläsning av lektor 
Wilh . earlgren: Kristendomen. och 
det nuvarande världsläget. 

Kl. 	 se. m. Föredrag av miss ionär Gus
taf Ahlbert : j'VIuhammedanistnen i 
vår tid . 

Onsdagen den 23 augusti. 
Kl. 	 10 .30-II .30 f. m. Bibelstudium. 

Pastor Fritz Peterson. 
Kl. 	 12-2 e. m. Föreläsning av mis

sionslärare teol. kand. VV. Bred
berg: De svenska missionssällska
pens uppkomst och utveckling. 

Kl. 	 S e. m. Föredrag av missionsföre
ståndare Birger Pernow: Ju.darna 
och vår tid. 

Kl. 	 8 e. m. Föredrag av fröken Ruth 
Nathorst: Kina av ·i dag från mis
sionssynpunkt. 

T or sdagen den 24 augusti. 

Kl. 10.30- 11.30 f. m. Bibelstudium. 
Missionssekreterare Joh. Hagner. 

Kl. 	 12-2 e. m. och S e. m. Program
met för dagen ordnas av Svenska 
Missionsrådets Kvinnokommitte. 
Ämne för dagens föreläsning, som 
uppdelas på en yngre och en äldre 
kvinnlig missionär: Förhållandet 
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mellan de nykomna och de äldre 
missionärerna. På e. m. diskussion 
över samma fråga. 

Fredagen den 25 augusti. 

Kl. 	 10.30-11.30 f. m. Bibelstudium. 
Pastor Joh. Hagner. 

Kl. 	 I2- 2 e. m. Föredrag av missio
närerna Hemming Andermo och 
Per Stjärne över ämnet: Vad kan 
göras tör missionsintressets v1:d
makthållande och stärkande? 

Kl. 	 S e. m. Föredrag av missionssek
reterare J oh. Hagner: Jndien av i 
dag från missionssynpunkt. 

Lördagen den 26 augusti. 
Kl. 10.30-11.30 f. m. Bibelstudium . 

.Missionssekreterare Joh. Hagner. 
Kl. 12-2 e. m. och S e. m. Dagens 

program ordnas av missionärerna 
vid kursen. 

Söndagen den 27 augusti. 
Kl. 1 I f. m. Predikan av missiOllsföre

ståndare Nils Dahlberg . 
Kl. se. m. Avslutningsmöte. 

På förmiddagen hållas prediknin
gar på .olika platser i trakten av 
kursdeltagare. . 

För missionärer, missionärskandida
ter och funktionärer inom missionssäll 
skapen betalas ingen deltagareavgift. 
Ovriga intresserade betala en avgift för 
hela kursen av 5 kr. eller för varje ses
sion So öre. Morgon- och aftonbÖnerna 
äro offentliga, likaså mötena på sönda

garna. Vid söndagarnas möten såväl vid 
Holsbybrunn som på andra platser upp
tages kollekt för konferensens kostna
der. 

Programkommitten bestämmer talare 
för morgon- och aftonböner och ordnar 
med eventuella utflykter o. s. v. 

Anmälan om deltagande sändes till 
missionär G. Palmberg, Vetlanda. Del
tagare böra om möjligt medtaga linne 
och handdukar. Genom tillmötesgående 
från brunnsdirektionen komma kostna
derna för bostad och mat att som van
ligt nedbringas till det minsta möjliga. 

Svensiw Missionsrådet. 

Missionstidningen 

Sinims Land. 

Organ för Svenska JVlissionclI i Kina, 
utkommer I939 i sin 44 årgång. Ansvarig 
utgivare : Erik Fol/u. Redigerad under med
verkan av !v[artin Linden m. fl. 

Tidningen utkommer med ' 20 nummer ..om 
året. Den innehåller uppbyggelseartiklar, 
brev från missionärerna, berättelser frän 
missionsfältet, meddelanden om hemarbetet 
och missionsnotist:r från olika fält. 

Tidningen kostar: helt år kr. 2:25, tre 
kvartal kr. l :75, halvår kr. I :25, ett kvartal 
kr. 0:90. 

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

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