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GUDS NAD VARAR BESTÄNDIGT. 

=

Ps. 52: 3· 

Vi leva i en växlingarnas värld. 
Riken grundas och befästas, men riken 
störtas också över ända. Ingen, han 
må vara än så förfaren i politiska ting, 
förmår förutsäga, vad framtiden bär i 
sitt sköte för hela vår värld eller ens 
för de delar. därav som ligga oss när
mast. Vi ha ju sett händelser inträffa 
i våra grannländer, varigenom tusen
tals individers, familjers och samhäl
kns förhållanden blivit på det mest 
ingripande sätt omskakade. Vad oss 
som medlemmar av Svenska Missio
nen i Kina beträffar 'ha vi ju i följd av 
postgångens långsamhet först på allra 
sista tiden fått . vår viktiga missions
föreståndarefråga .slutgiltigt löst, men 
samtidigt ha nya rubbningar i vår med
arbetarestab ägt rum: Hago Li.nder 
och hans maka ha inträtt i pensions

,.... 

åldern, och kort därefter har fru Lin,
der: kallats bort från detta jordelivet. 
Nästan samtidigt var det en annan av 
de äldre missionärerna, fru Anna 
Hahne, som fick hembud, och nu se
nast kort före jul fick en av banbry
tarna för vår mission, August Berg, 
lägga ned vandringsstaven. 

Vi få ständiga påminnelser om huru 
allting växlar. Då är det så mycket 
dyrbarare att påminna sig det härliga 
löftes-ord som läses här ovan: "Guds 
nåd varar beständigt." Här möter oss 
något som är tfast och oföränderligt, 
något som motsvarar alla våra behov 
o.ch som aldrig sviker våra förvänt
ningar. Att det är nåd betyder att 
det icke är beroende på någo"n vår egen 
duglighet eller skicklighet, Vad vi ha 
att göra är endast att i tro och tack
samhet taga emot den oskattbara gå
va som räckes oss. Den omfattar allt 
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i både det ,förflutna och det komman
de. Kasta ' vi blicken tillbaka, kunna 
vi icke undgå att upptäcka brister i 
vår gärning och i dess motivering, som 
göra den' värdelös både i våra egna 
ögon och såsom en duglig insats i 
Guds rikes uppbyggande. Då behöves 
Guds förlåtande nåd, som lösgör oss 
från det olycksdigra sammanhanget 
med vårt eget förflutna och ger oss 
nytt mod och ny frimodighet. 

Inför varje nytt tidsskede - såsom 
nu inför det nya år, vari vi just ingått 
- stå vi bävande och undrande. Vad 
skall det bringa med sig för oss per
sonligen och för den sak, vari vi kal

lats att göra en insats? Nu mer än 

någonsin står man undrande: skola 
missionsvännerna kunna hålla ut i sin 
offertjänst, nu då så pressande an
språk ställas på deras tillgångar ge
nom 'det svåra tidsläget? Skola vägar
na till Kina åter , öI1pnas för våra mis
sionärer? Skola våra missionärer på 
:fältet, såsom hittills så underbart varit 
fallet, skonas från hemsökelse genom 
bombfällning, andra olyckor eller sjuk
dom? Skola deras' krafter stå bi? Sko
la de infödda kristna visa 'sig mogna 
att övertaga 'ledningen av sina försam
lingar och att föra missionsgärningen 
vidare? · fluru skola de politiska för
hållandena gestalta sig: skall Kina iyc
kas att skaka av ,sig inkräktarna och 
vårt ' fält befrias från de olägenheter 
som' 'följa av ockupationen eller ' skall 
ockupationen ' fortfarande draga en 
gränslhije rätt igenom' vårt fält? Se 
där ·några' av de ifrågor som träda fram, 
då man söker blicka in i det nya året. 
Idel frågetecken, idel ovisshet - men 
G u d s n å d var a r b e s t ä n d 'i g t. 
. Det är denna nåd, av vilken vi få 

leva - så heter det ju i Ef. 2: 4, 5: 
"Gud, som är rik på barmhärtigh,et, 
har, för 'den ,stora kärleks skull, v~~
med han har älskat oss, gjort oss levan
de med Kristus, oss som voro döda g~
nom våra synder. Av nåd ären I fräl
sta."- Och det är denna nåd som 
gjort oss till evangeliets budbärare 
bland hedningarna. - Så heter det ju 
i samma Efeserbrev 3: 8: "Åt mig, 
den ringaste bland alla heliga, blev den 
nåden given att för hedningarna för
kunna evangelium om Kristi out
rannsakliga rikedom." 

Och vad som gäller om Paulus gäl
ler också århundradena igenom om 

dem som vandra på samma trons väg 

som h~n, ty "Guds nåd varar bestän
digt." 

Kära vänner, låtom oss då under det 
år, vid vars början vi stå, troget följa 
den apostoliska maningen: "Tagen 
eder till vara för att bliva indragna i 
de gudlösas villfarelse och därigenom 
förlora edert fäste. Växen i stället till 
i nåd och i kunskap om vår Herre och 
p 'rälsare, Jesus Kristus ~" (2 Petr. 3: 

17, 18.) 

Karl Fries. 

».5å'l/ilja vi 1nitt , i bruse.t 

at' havets 'l,tppror· och ddn 

se hdppfitllt 1}Z.O't 1norgonljuset' 

oc/t 'ej ;;&r tro gå ; ifr~h . 
Och ordet, 91'/1- Jesus vi sänqa 

tW folken, som själv han. ?efallt~ 

och det . till frälsnin.g skall lända, 

ty han är vårt liv, vårt 'allt. » 

Karl Nile'm:us. 
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Personliga minnen och intryck 
av missionär Berg. 

Aug. Berg. som reskamrat. 

At 1907 vorominhustru och jag stad
da P~l en resa till Fjärran Östern. Dess 
mål var egentligen den konferens för 
Kristi iga Studentvärldsförbundet, som 
ägde rum i Tokio den 3-7 april, men 
vi planlade vår resa så att vi också 
skulle få vara med om den missionärs
konferens, som hölls i Shanghai' den 6 
april-7 m.aj till minne av Robert "&lor
riSOllS ankomst till Kina hundra år ti
digare 'såsom banbrytaren för den pro
testantiska missionen i detta väldiga 
laml. Nu yoro mer än' 1.000 Kina-mis
sionärer samlade här i KFUNI:s bygg
nad , och bland dessa "c<'u August Berg 
soni lovat att bli,'a v,'tt- brdledare på en 
resa genom det inre a,' landet med hu
yudsyfte att besöka så m;ll1ga som möj
ligt av Svenska :Missionens i Kina sta
tioner. Vi togos v~inligt om hand av ho
nom redan vid dlr ankomst 'och då :vi 
bodde i Kina-Inland-missionens dåva
rande präktiga byggnad. Han 'var, lik
som P;l den tiden alla med denna mis
sion samverkande missionärer, klädd i 
kinesisk dräkt · och tog sig synnerligen 
~tåtlig ut i deIlna, i synnerhet som han 
fullständigt behärskade konsten att upp
träda på ett detta förn~imliga kulturfolk 
värdigt sätt. 

Då konferensen var slut, anträdde vi 
tillsammans färden uppför Jang-tse
kiang på en av de StOf;:;t flodångare av 
engelsk nationalitet som trafikerade 
denna pulsåder tor samfärdseln, så 
långt den var segelbq.r. Vårt· mål för 
flodresan var Hankow. D·ärifrån skulle 
\ i fortsätta med järnväg till Cheng-chow 
och däJ;"ifrån i den .fjorton dagar före vår 
ankomst öppnade järnvägen österut till 
Kai-Feng-fu, där vi ville hälsa på chef
läkaren yid missionssjukhuset dr. W. 
Guinness, gift med en släkting till min 
hu.stru, känd i vida kretsar i Sverige 
såsorn Jane af Sandeberg. 

Den omständigheten att järnvägen var 

LAND 

S,'L ny gjorde att vicl varje station mas
sorav s. k. pekingkärror mött tlPP med 
sina passagerare för att dessa skulle få 
stilla sin nyfikenhet på det underbara 
nya färdmedlet. Detta gav August Berg 
en mängd anknytningspunkter för sam
tal med reskamrater. Vid ankomsten till 
Kai-Feng mottogosvi meclstörsta hjärt
lighet - Jane Guinness hade ju tillbragt 
sin första tid i Kina såsom medlem av 
det Bergska hemmet. Efter några da
g-ars yistelse antdidde vi färden tillba
ka ti II Cheng-chow med järnvägen, metl 
sedanhörjade resan i bir ra över de allt 
cUlll<1. t ~'tn jämna vägarna med '\'ilopunk
ter i yärdshus som voro allt annat än 
komfortabla. Jag minns då Yi kommit 
till slutet av Y[lt fÖl'sta dagsled och 
stannade vid ett s;lclant, bur min hustru 
betraktade August Berg med allvarlig 
min och sade m~d stark tonvikt på varje 
ord: »Inte ;tr \·äl meningen att vi ska 
tillbringa natten här?» Ja, det fanns 
nog intet annat yal. och August Berg 
s \'arade henne: ) Detta ~i. r ett·gan.ska för
näm ligt värd shus» , och tack vare · de 
inventiösa tältsängar som vi fört med 
oss fr ån Shanghai gick det ganska bra 
att s<wa inte bara den natten, utan 
mänga , många nätter i det inre av Kina. 
Nlissionär Beinhoff hade varit nog orne. 
t~inksam och uppoffrande att sända sin 
trogne Chang oss tin mötes, och han 
gjorde. mycket för att skapa trevnad och 
hjälpa oss över svårigheter. Utrymmet 
medger mig inte att ingå i allt för många 
detaljer. A ugust Berg var .beundrans
värd i omtanke och förutseende och för
de oss lyckligt i hamn närmast i Honan
fn hos vännen Beinhoff. Självfallet ha
de vi där liksom i Kai-Feng möten för 
församhngsmedlemmar och utomståen
de, varvid August Berg dels talade själv 
dels tjänstgjorde som tolk · åt 111ig. Ju 
närmare vi kommo målet för vår resa, 
Yuncheng, vår missions centralpunkt, 
inträffade allt oftare och oftare att Au
gust Berg fick syn på personer, äldre 
och yngre, som han' kände och som kän
de honom och med glädje komma fram 
och hälsade och bevisade oss tjänster av 
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olika slag. NIan märkte att missionen 
.0..::11 desshudskap hade rum i deras 
hjärtan . 

. I Yuncheng fingo \' i vara med om en 
rikt v~llsignad, av vår missions med
lemmar väl besökt konferens under Au
gu~.t Bergs erfarna, kärleksfulla och 
omtänksamma ledning. Det var av 
oskattbart värde att komma våra mis
sionärer så nära och med dem dela and
1iga gåvor, få en inbl ick i missionens 
inre liv och därigenom bli i tillfälle att 
pil ett nytt sätt i hön och arbete följa 
verkets utveckling. I allt kände man 
.\ugust Bergs milt ledande och ordnan
de hand. Så mycket större är nu sakna
den efter honom, men också tacksam
heten för vad Gud genom honom skänkt 
v~lr mission. 

K ar! Fries. 

"Jag är mi5sionär på livstid." 

Med oförminskad andl ig spänstighet, 
tankeklarhet . och minnesförmåga stod 
för endast ett par m~tnader sedan den 
79-årige missions veteranen August 
Berg bland sina vännel: i S. NI. K:s 
göteborgskrets. Väl var gestal ten böjd, 
och visst hade hans hår grånat, men an
dens oförgängliga livskraft röjde sig i 
hans rika och värmande budskap och 
missionsskilclring. Och vem kunde an
nat än bli gripen. då. han med iver be
tonade :»Det finns inga f. d. missionä
rer. Jag är missionär på livstid». 

Sådan var han, denne banbrytare från 
S. M'. K:s tidigaste år, denne i många 
avseenden oföfJiknelige missionsarbe
tare, som mitt under fullföljandet av 
sin livslånga, hängivna gärning blev 
kallad att efter en kort sjukdomstid gå 
in i sin Herres glädje. 

Att ha fått sta i nära vänskapsförhål
lande till August Berg, räknar jag bland 
mitt livs stora tacksäg~lseämnen och 
förmåner. På ett sällsynt sätt stodo våra 
hjärtarii samkla:ng, våra tankar i har
moni, våra intressen i intimt samband: 

.Men överallt, där han gick fram; 
värmde hans hjal~tas starka kärlek, och 

överall t strålade hans ljusa, vackra 
blick , vittnande om själens rikedom och 
sanna adelskap. Och vida längre än ge
nom personligt inflytande nådde han 
genom det skrivna ordet. Hans flitiga 
författarskap utmärktes aven ledig, 
medryckande sti l och en utpräglad, stun
dom betagande herättarförmåga. 

I novembernumret 1940 a~' Sinims 
Land skrev ./\ugust Berg hl. a. dessa 
ord: »Då du och jag, broder och syster, 
en gång hunnit målet för vår tro och stå 
med bland elen Yitklädda skaran, skola 
vi nog spana ,~fter dem. som varit oss 
så bira.» Säkert har också mången spa-' 
nande blick mött honom vid inträdet i 
paradiset. Och många. som ännu ~iro pil 
denna sidan gr~insen, bida med längtan 
flterseendets dag. 

11å vår käre, hänsovne väns sällhet 
bli som en överflödande rik ström av 
ljuvlighet i dlr Frälsares n~irhet! 

Karl Nilen-ius. 

August Bergs anletsdrag och hjärte
fasad. 

NIed den. saknade käre vännens Lild 
framför mig är det ej svårt att i hans 
anletsdrag igenkänna åtminstone något 
av hans hjärtefasad. Nämligen så som 
en mera än 40-årig vänskap avslöjat 
den. 

Vilka synes då mig vara de mest 
framträdande dragen? 

Han var ödmjuk medan det vilade 
över honom något som var »där ovan» 
ifrån. Anspråkslösheten i hans väsen 
var påfallande både i den närmare sam
varon och i samarbetet. Likväl höjde 
han sig ofta över sin omgivning. Pau
lus talar om det Jerusalem som är där 
ovan och som är fritt. Nledborgarska
pet i himmelen med Guds husfolk var 
ett ämne som strax gav genklang i Al1~ 
gust Bergs sjäi, elå något ljud eller bud 
därifrån nådde honom. Det märktes 
ulan många ord att han i själva luften 
därifrån andades fritt, så som han ock 
själ v var i bästa mening ;frigjord. 
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' Han var' lycklig och dock ingen lycko
sökåre. .J og hade han 'äv naturen e'tt 
lj'ust och förhoppningsfullt tempera
ment, men ytlig lycka traktade han ej 
efter. Glädjen var för honol11 något an
nat och Itmgt mer. Den är tron på och 
fasthållandet av vad man ~iger i Kris
tus samt tacksamheten över att hland 
andra få sprida .::vangel iet 0111 Honom. 
GEidjen var n~lgot · av I\Ugust Bergs 
hjärtefasac1, som återspeglade sig i hans 
anletsdrag och s:)m bland annat gjorde 
hono111 så avh;lllen all es tädes. 

. H an ' -ar barmhär6g och dock sann
/ärdig. Hu r kunde han ej taga parti 
för n?lgon fr ?m\'arande, som han ansftg 
t>j ble\- r~itt\-ist bedömd, och huru mild 
var han ej i alla sina omdömen, l\Ien 
den som hört honom tillrättavisa någon 
som ej varit sann eller som handlat 
orätt '-et, a tt sa l tet hos honom med [lren 
icke förlorade sin s~i1ta. :Respekten för 
andras ärliga övertygelse förhjälpte ho
nom i a Ila händelser ti II sund halans. 
. Han var redo) allt1"d reda . N ågot av 

scout-gosse-anlag ' förlorade han aldrig. 
»Tiden är inne» är ännu ett paulinskt 
ord, som Aug. Berg till ämpade i prak
tiken. Han var snarare något före än 
efter utsatt tid . .\'lan kunde lita pet ho
nom. H~irmed sammanhängde i vissa 
h~il1seenden hans fyndighet och sunda 
humor. 

Ehuru Gud ensam känner vära hjär
tansinnersta är det ej sällan så att nft
got a v hjärtefasaden tager sig uttryck i 
anletsdragen, sasom fallet var i ovanlig 
grad hos .'\ugust Berg. Xuär han själv 
»cl~ir m-an», hos Kristus, vilket mycket 
\) ~i ttre ~ir för honom, men han s tO~HUI11 
ibland ss är mycket kännbart. 

J. Rimnan. 

Den käre vännen och värderade ar
,. 'hetskamraten. 

Det kännes ju alltid en tomhet och 
saknad, då någon som man St~ltt nära i 
liyet ryckes hort. l särskilt Jiög grad 
ha dessa känslor strömmat in över mig, 
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då ' den käre y~innen och v~irdnade a1"
betskamrateri A ugust Berg, lämnat si t1 

H'rk h~irnere och kallats till högre 
tjänst. Tankarna g;\ tillbaka tiJl (l~n för· 
sta tiden av mitt arbete i Kiria;clå jag , 
fick förmånen att vara tillsammans med. 
A.ug. Berg i TungchQ\\'fu. Han hade re
dan ett par ~trs erfarenhet i attp;t det 
SY~lra kinesiska språket tala och predika 
och ' -ar därför helt naturligt för dell · 
unge l1lission~iren en auktoritet s~t\'äl d~ 
det g~iJlde att uttrycka sig riktigt som i 
den ej mindre svåra konsten att prt ett 
r ~ttt s~ttt umgås med folket. Hans fral'n
stående umg~lngesförm;tga gjorde sig 
alltid gällande. 

Det var under denna tid ofta kritiska 
tillbIlen , då st~imningen mot de utl~il1d
ska missioll ~i rel:na var mycket sp~incl ocb 
det för oss i hög grad g~illcle att vandra 
,-arligt.' Ofta behövde ämhetsmänner~ 
uppvaktas eller tagas emot. och härfö)" 
~lgde /\1Jgust Berg framstäende förm ?l
ga . 

Under tiden s;lddes den ädla s~iden 
och har frukt, ~i\'en om detta var den 
ringa begynnel sens dag. Ej blott staden 
utan även. landsbygden fick höra det 
glada budskapet. Predikoresor företo- 
gos till de omkringliggande byarna och 
köpingarna. Då packades böcker och 
s~lngkläder på den lilla ;1snan »Charley», 
och sedan gingo vi till fots åtföljda av 
medhjälparen »;"{olnets Broder» eller 
nrlgOn annan. Aug. Berg var en god och 
uthållig fotgängare, och det hände någon 
gång att vi marscherade ända till 6 il 7 
S'-. mil prl en dag, Han var ·~n mycket 
god kamrat med '2tt ljust och förhopp
ningsfullt sinne som tog med j~imnmocl 
även de ibland rätt s,·tu-a påfrestning
arna. 

;'-\ugust Berg sörjde för att v~lnnerna 
hemma fingo följa arbetets gång. Han 
hade »en god skrivares penna», som han 
flitigt använde för att låta missionens 
vänner hl del av både gl~idjeämnen och 
missräkningar, d~irom "ittna »Axplock 
från Tungchowfu» och andra brevserier. 

Det var helt naturligt att Aug. Bergs 
gåvor skulle tagas i bruk för större upp
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gItter. Såsom . förestånda re på fältet 
fick han hela missionens vidsträckta fält 
till sitt arbetsområde. Det var särskilt 
under denna tid som vi under en följd 
av år hade den stora förmånen att få 
samarbeta med syskonen Berg. Den sto
ra insats , som Aug. Berg fick göra så
som ledare på fältet, skall helt visst ald
rig glömmas vare sig av .missionärerna 
eller av de kinesiska församlingarna. 
Till hans uppgi f t hörde bl. a. att genom 
ständiga resor besöka de olika sta tioner
na och försami ingarna, och huru rika 
tiJlf~illen fick han ej på dessa resor att 
uppmuntra och ·vägleda samt hjälpa till 
rätta i församlingarna och bland med
hjälparna, då någonting hade trasslat ti Il 
sig. 

För Aug. Berg såsom kamrat och för 
elen gärning han genom Guds nåd fick 
utföra på S. :~\'I. K:s fält och i hemlan
det tacka vi a \. hjärtat Herren. 

Theodor Sa'ndbe1'g . 

En trofast vän under 55 år. 

Herrens trogne tjänare och min myc
ket käre vän har lämnat oss, efterläm
nande ett tomrum så stort att det synes 
mig som om det ej mera kunde fyllas. 
Av hans andligen resliga gestalt, som 
alltid utstrålade något av Mästarens 
ljuvlighet, finns nu endast det ljusa 
minnet kvar. Och »den rättfärdiges 
åminnelse lever i väls1:gilelse» Ord
spr~tks1>. 10: 7. 

Min första hekantskap med August 
Berg daterar sig från 1885, dh jag så
som nyfrälst fick hemma hos honom i 
Stockholm mottaga mycken andlig väg
ledning och hjälp. För hans vä rdefulla 
och trofasta vänskap sOm jag fått äga 
dessa femtiofem flr kan jag aldrig nog 
tacka min Gud. Jag brukar »berömma 
mig» av att ha bedit honom ut till Kina, 
elit han anlände 1890 ett år efter mig! 
Gud hade talat till en av sina skaffare om 
åsnefålen, },tfar. I I: 2, 3, »Lösen den . . '. 
H enen behöver den »] och så betalade 
han August Bergs studieskuld och gjor

de det sa medeist möjligt för honom att 
bli missionär. Och att han vari t en idea
lisk sådan är mitt ödmjuka vittnesbörd. 
Med sitt milda temperament blev hall 
genom nåden särskilt lämplig för sitt 
nya kall. Under de många. år han var 
vår föreståndare ·på fältet i Kina , var 
hans inspektion på de olika stationerna 
efterlängtad. 11an rönte så mycken kär
lek, förståelse och hjälpsamhet från hans 
sida. A ,- en händelse fick jag en gång 
höra ett vittnesbörd från en man, vil 
kens häs t Berg brukade leja för sinal 
missionsresor. Det lydde: »Hans tåla
mod var storartat. När han blev upp
skörtad av elaka båtkarlar och giriga 
värdshusvärdar, visade han sin vrede 
genom att moltiga och lida: » Erik Fol
kes förste medhjälpare, den begåvade 
Chang Ch'i-heng, sade en gång helt spon
tant om August Berg: »Han hehöver 
hara gå tvärs över gården för att på
verka människor» . En gång vid ett 5yn
odalmöte skulle en församlingsäldste 
väljas. En man med stor fönnåga att 
tala samlade de flesta rösterna, men 
Berg sade på sitt stilla sätt att han ej 
kunde ge vederbörande sin röst. Han 
hade nämligen en djupare andlig syn 
på saken, och Guds vishet var över ho
nom. Mannen i fråga hlev emellertid 
vald, men efter några års förlopp fingo 
väljarna anledning att inse sitt miss

.	tag. Det hände att håde engelska och 
svenska missionärer till sist fingo an
ledning att tacka Gud för de faderliga 
varnings- och förmaningsbrev de fått 
mottaga av vår broders hand. Genom sin 
flitiga och vidsträckta korrespondens 
fick han bli många till välsignelse. 

Många både i Sverige, Kina och an
åra länder stå nu sörjande vid vår vör
dade broders bår. Måtte vi alla herikas 
av hans föredöme ~ Och så ha vi det· sa
liga hoppet att inom kort få mötas 
oförgänglighet . - - 

»De förständiga skola då lysa] såsom 
lästet lyser, och de som hava fört' de 
många till rättfärdighet såsom stjärnor, 
alltid och evinnerhgen.» Dan . 12: 3.· 

H enr"ik Tjäder . 

i 
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En missionär med Guds nåde. 

Han var en missionär med »Guds 
nåde», min käre · och mycket avhåilne 
gamle vän. Benådad med en järnhälsa, 
skrev han förra sommaren: »Om Gud 
vill. fyller jag åttio nästa år». Så inner
figt gärna hade vi önskat, att han fått 
dröja kvar härnere för att uppleva det
ta tilIglädje för sina kära och för oss 
andra, som voro förenade med honom 
genom starka kärleksband. Men nu har 
han gått att vara "hemma hos Herren» 
för att fira ett evigt jubelår. 

Benådad var han som ordets förkun
nare. Hans budskap var alltid genom
trängt av äkta gammalevangelisk ande 
och kärna, !)å samma gång som det var 
personligt och uppfordrande. Benådad 
med kraft att kunna göra resor över he
la vårt land och tala vid små möten och 
vid stora möten in i det sista. Benådad 
var han i alldeles sällspord grad som 
brevskrivare. Hans korrespondens var 
enorm, ty han hade många vänner och 
till alla skrev han. Han var en enastå
ende trofast och deltagande vän. I or
{.lets bästa mening kan sägas, att han var 
konservativ till hela sin läggning, men 
parti- och samfunc1sskrankor voro ho
nom fullständigt främmande. Som le
dare för ~issionen ute i Kina var han 
alltid redo att lämna rum åt sina med
arbetare på allt sätt och var kärleksfullt 
förstående i alla situationer. :Mycket ka
raktäristiskt för honom var ett utta
lande, som han en gång gjorde: »Ja, 
ser du, käre Richard, jag har fått lära 
mig att ta människor sådana de äro och 
inte sådana jag vill ha dem.» 

Vi·-tacka l-lerren innerligt för vad han 
gav genom sin trogne tjänare och för 
det verk, han fick utföra i den stora 
vingården hemma och ute i Kina. 

Rich ..Anderson. 

Ett strålande minne. 

Nlinnet av August Berg är strålande. 
Då han kom ti Il oss här på expedi tio
nen. hade han alltid något kärleksfullt 

ord för var och en. Humoristisk och 
glad som han var, kunde han med några 
få ord hjälpa oss att också se allting 
ljusare . 
. Det var ej många dagar, da han var 

hemma på lv1issionshemmet, som han 
ej ringde upp till oss för att hälsa och 
för att få höra om det var något nytt, 
vi hade att tala om. Hur gladdes han ej 
över gåvor, som kommo in till Missio
nen. Jag kan höra den kära rösten ljuda 
i mina öron: »Snälla Lisa, hur under
bart! Jag är hemma hela dagen, ring 
upp mig och berätta mer om Guds gär
ningar ~» 

:Minnesgod som få var August Berg. 
Tänk vad_ han gjorde många av sina 
vänner glada med att skriva, telegrafera 
eller ringa upp på olika högtidsdagar! 
Till vårt hem brukade han ringa upp 
tidigt på morgonen på våra födelseda
gar för att sjunga för oss. Ofta hade 
han då samlat flera av missionärerna, 
och så fingo vi en hälsning från dem 
alla. lYren även om det ej var flera än 
Augusta och han själv, så sjöngo de 
båda. Sådan kärlek glömmes ej. Men 
vad vi sakna allt detta nu! 

Ar 1917 den 10 aug. kom August 
Berg hem från Kina. Bland andra som 
mötte hon0111, var också vår mor. »Kära
tant», sade August, »förlåt, att jag ej 
hann hem för att gratulera tant på fö
delsedagen i går». Sådan var August 
Berg. Det är ej att förvånas över om 
han blev avhållen. 

»Kom ihåg, att gammal blir aldrig 
~August Berg», kunde han säga. Han 
slapp att bliva gammal. 

Innan han reste ut på sin sista tore
dragsresa, ringde han upp till oss på 
expeditionen och var lika strålande glad 
som vanligt. 

Sist;;t gången jag såg honom strålade 
han också. Det var något a v evighetens 
strålglans, som då lyste upp det kära 
ansiktet. Han väntade att få se sin Fräl
sate, att få skåda honom ansikte mot 
ansikte. 

Denna väntan har nu fått sin uppfyl
lelse. Lisa Blom. 
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"Hans ljusa, blida sätt vann må~gen 
seger." 

Bland oss, som under en följd av i'tr 
haft· förm ånen ha missionär August 
Berg s{lsom vår ordförande och förestän
dare ute P~l missionsfältet, har det nu 
blivit saknad och ett stort tomrum. 
Hans ljusa, hlida S~ltt vann nl~ngen se
ger, d~lr den p?t intet annat s~l.tt kunnat 
vinnas. Det ,~ar t. ex. en dag i Hoyang 
för många år sedan, antagl igen omkring 
1924,. d~l han elär gästade oss. Hoyang 
ans tlgs ju a" m~mga ligga vid världens 
~lnder långt som det var till n itrmastc 
Ja rnv ~igs- e 11 er buss I in j e. lVI ission~ir 
Berg k0111 från Yuncheng i Shansi , som 
ans ftgss~tsom n~tgot mycket modernt. 
lYuncheng sutto viel gudstjänsterna 
n1~ln och . kvinnor i samma kapell utan 
murar, plank eller skynl<:en mellan den 
manliga och k\'innliga sidan. I Hoyang 
därcmot fanns alltjilmt !z"ar en under
bart vackert snidad 2 meter hög skärm, 
som sträckte sig ända fr im hm~udingån.

gen längst hak nästan ~inda . fram till 
altarringen. På kvinnornas sida av skär
men var denna dekorerad · med vackra 
kinesisl-.:a m;'tlningar ur berättelsen om 
den förlorade sonen, medan m~innen p ~t 
si n sida hade många värdefulla bibel
spr~tk prydligt skriVila. De konservativa 
Hoyangborna "illenog bra gii.rna ha 
k var si n sbirm, men fIntalet önskade få 
bort den. B~igge grupperna ville ha mis
sionär Bergs råd i saken. Han tog då 
en av de äldre e,-angelisterna elit och 
sade: )) Tycker inte Du, att då det rå
der s?tdan enhet och förståelse i försam
lingen och i de kristna hemmen man 
med förclelkunde und~'ara denna skiljo
mur här mi tt i kapellet? )) Dessförinnan 
lekte han kurragömma med samme 
e\rangelist vid skårmen och sacle: ) Inte 
behö\'er ,~~il denna skärm skilja oss, som 
~\.ro så goda vänner.?)) - Resultatet av 
denna lilla händelse hle'\c, att den gamle 
evangelisten nl ~i rkv;irdigt hastigt ~if1(l

rade mening, och inom ett par dagar var 
skiirmen borta. Blott r/-i--del av den 
fanns sedermera kvar uppe ptt hiktaren 

för att' skilja gosskolans och fl ickskö
lans avdelningar ~tt. 

·:Vlitt . huvudintryck;:l.\- k~ii'e farbror 
.;\UgLISt Berg ~ir kristlig kärlek och sol
sken, som fått bli till största v~ilsignelse; 

J1artin Berghllg'. 

Jordfästningen. 

Söndagen den 22 dec. "igdes missio
n;1.f August Berg till gravens ro. Solig 
,-ar han a.lltid , ,"[tr k~irc farhror .'\ugust. 
och solig hle,' hans begra,-ningsdag. 

En stor skara . ,· ;tnner hade samjats 
pft :"'1 issionshemmet i Dm-bo för att föl
.ia honom till gra,·en . Just då den lilla 
andaktsstunden började, IHöto solstrå
larna in genom fön~tren " l"'~ örsta sången 
som sjöngs var den som d'tr k~lre heil1
gångne ,·än sjäh- val t att stå unde r döds
annonsen: ») Klippa,du som ]nast för 
mig). iVL issionsföreståndare .J!artin Lin
dell gav oss sedan en hälsning från far
bror August, deh-is med hans egna ord. 
l\Jartin Linden hade nämligen Httt göra 
den resa ti Il S orrland, som l11ission~i.r 
Berg skulle Ila gjort om han ej insjuk
nat. Han l~in1l1ade d;t sina utkast till 
tvenne föredrag, och nu kom ett av dem 
till am·ändning. 

Texten utgjordes a'~ Lule 2: 25-33. 
Först framstiil Ides på utkastet fr;lgan: 
Vem var Simeon? och frågan besval'a
des med att gudsfruktan och rättf~irdig
het gjorde honom stor. T-lel ig Ande var 
över honom. Där fanns ock ett ci ta t. 
Job l: 8, alltstt en j;lmförelse mellan 
Jol> och Simeon.»Har du givit akt ph 
min tjänare Joh? Ty på jorden finnes 
icke hans like i ostrafflighet och redlig
het, ingen som så fruktar Gud och flyr 
det onda. ) N~tr jag stannade inför qet
ta, sade .\tartin Linden, blev det så le
,"ande för mig, att det i ,~arje tid finns 
Guds 111~in, ,-il'kaslike icke finns. ' JOb 
var det pa sin tid, Simeon påsin~ Och 
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skulle vi ej kunna gA' "idare samt sä
ga: Vår käre, "örJade, h;tnsovne "än 
var det på sin tid.' Om August Berg 
kan sitgas, att hans like icke fanns. Han 
var nftgot av original, han "ar ej lik 
andra. S~il: "i t~inkapå vad han angav 
såsom Simeons storhet, stämmer det 
också in på honom sjäh·. Gudsfruktan 
gjorde honom' stor. I-lan ,"ar rättfärdig 
genom ' tro på Jesus Kristus och helig 
ande yar ö,;er honom. Detta var något 
av den bild a,' SinKon, som han målat, 
oth V1 k~inna igen honom själ\". Han 
hade ämnat framställa den bilden i 
Skcllefte;l för att åhörarna' skulle kun
na följa Simeorisexempel och bli så
dana som han var. Han fick idee till
fälle därti 11, meri han gör det för oss 
idag, och bilden hlir~innu mera levande, 
emedan ,'i i den igenkänna honom, som 
vi idag ~iro samlade omkring. Sft manas 
,"i att följa i deras fotspår, som före 
oss gfltt' vägen och nått målet. ' 

N~i.sta avdelning på . utkastet talade 
oin SimeoIls möte med Jesusbarnet. »Då 
tog ock~;{l han honom i sin famn». Ock
så han -- ocks;l jag. »Aldrig förr hade 
han mtt ge ett s{ldant famntag ». »Fam
tien fu 11». Å r detta " å r erfarenhet? Dil 
lmnna \'i ej tiga. - J a'g tror, att vi 
kunna t;inka oss hur farbror August 
skulle ha talat om detta: »Famnen 
full»! Han skulle ha betonat, att Yi få 
famnen full om vi taga emot Jesus, 
emedan vi dit få allt. Ar detta vår er
farenhet? S ku Ile ,~i ej f råga oss detta 
un'der julen? .:.Ju har farbror August 
fått tåga emot mer ~i.n vi kunna ana, 
limgt mera ;Ln' dlr tanke kan tänka. 
TIll sist kommer: »Då skulle vi ,~j ti
ga». Vi skulle bära ,'ittneshörd om ho
nom, som är till frälsning för alla folk. 
Give Gud att "i alla fi~ge famnen full, 
så att detta bleve en verklighet för oss! 

Efter ett par solosimger av musik
direktör Jacob Nyvalt talade doktOr 
Karl Fries. » N~ir vi iiro samlade på 
detta sätt kunna vi ej undgå att tänka 
pii honom, soin så många gånger på 
denna ,plats lett x rll'a möten. Och det 
var ej 'hara vid högtidsstunder han fu 11-' 

gjorde sin ,-ärdplikt under de 12 år, som 
han i kärlek härskade ö"er allt härute 
och alltid gjorde det i ljus ocb glädje; 
utan också under vardagen. I 2 Kor. 6: 4 
läsa vi: »\1i "ilja i allting bevisa oss 
såsom Guds tjänare.» Jag v;idjar ti II var 
och en och frågar, om det ej täcker vår 
käre Broders liv på alla områden. Vi 
k~inna den innerligaste tacksamhet till 
Gud for allt han gav genom honom. Gud 
vare tack för det "erk, som så frimo~ 
digt utfördes, och för den frukt det 1m'" 
rit. Vi tacka Gud för /\ugust Berg och 
utbedja tröst och bjälp åt dem som stå 
hono111 närmast. » - - 

Psalmversen: »0 gläds, min själ, och 
sjung hans pris » sjöngs sedan gemen
samt', varefter vandringen sakta gick 
upp möt kyrkan, under det att den ne'd
g~Lende solens strålar guldfärgade v~l.s'''' 

terhimlen. Först kördes l ikvagnen, se
dan kom den I ~mga raden a,' nära och 
k~t ra. Under samlingen i kyrkan, som 
fylldes till så gott som sista plats, ut
fördes stilla musil.;:. Jordbstningen , för
rii.ttades a,' komminister H enn)r Berg, 
~lldsta sonen, och ' texten ,'ar hämtad u:r 
Fil. 1: 20, 2J: »Det är från sitt fängelse 
i Rom, som påulus skriver till försam
lingen i Filippi. Framför sig ser han 
lidande och död. Ser han tillbaka, ser 
han stunclen då Kristus mötte bonom, 
dc\. det ej var möjligt spjärna mot, då 
han mås te giva sig åt Kristus för att 
bl i va hans egen. De bojor han har, bar 
han för Kristi s\.zul1. Ja, komme ock 
död, skedde det för Kristi skull. Kris
tus förhärligad i Ii,· och död, det var för 
Paulus allt. S?L är hans hjärta fullt av 
tack och glädje för att den nåden blivit 
honom förlänad av Jesus Kristus. 'Men 
han ser ock, att han allenast är ett red
skap i sin Herrens hand. 'Genom Guds 
nåd ;11' jag vad jag ;tf, och hans nåd har 
icke \'ari t fåf~ing, utan jag har arbetat 
mer ~in många, dock icke jag utan Guds' 
nåd.' Han sii.ger också: 'Jag förg~itel" 
det 'som ~ir bakolTI mig och str~icker mig 
mot det som är 'framför mig och jagar. 
mot ' li1ålet, för att Hl den segerlön som 
h~t1les framför oss.' "\..tt vinna Kristus, ' 
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förhärliga honom och leva i ,hoppet, 
skulle v<;lra allas vår stora uppgift, och 
tänka vi på honom, som gjorde livet 
rikt för oss, då är vad som yttrats för
verkligat av honom. V å r älskade, som 
här vilar, n.är yi samla vad han rikast 
gav, är det som kunde det ej uttalas med 
ord. Han utstrålade något av J~su Kris
ti härlighet. Kristus var hans liv, där
för blev döden en vinning. Nlånga, 
många äro de i Sverige och Kina, som 
nu tacka Gud för vad de fått mottaga 
genom honom. Därför att han kunde 
bekänna: 'Mig är barmhärtighet veder
f.aren', kunde han vara andra till hjälp. 
Det som för många är svårt, att enkelt 
och naturligt bära vittne om frälsnin
gen, föll sig naturligt för honom. Stärk 
och ödmjuk var hans gudstro. Erfaren
heten hade lärt honom vikten av bön 
med tacksägelse. Han lade fram alla be
hov för Gud, och Gud lät honom erfara 
-att Herren förser. Han tackade och fick 
nytt· mod. Vad .det v erkligen betyder i 
en människas liv att leva med Kristus, 
det uppenbaras aldrig förrän: 'Det lider 
mot aftonen och dagen nalkas sitt slut.' 
För vår älskade kom aftonen hastigt. 
På dagen en månad efter det han sjuk
nade fick han kallelse att lägga .ned ver
ket. Vi, som fingo den oförgätliga för
månen följa honom till porten, vi skola 
aldrig förgäta vad han gav. Tacksam
het fyllde hans hjärta för den Guds nåd 
som blivit honom bevisad. Till Guds 
nåd i Kristus tog han sin tillflykt. 'In
tet kan jag giva dig', sjöng han med 
svag röst. 'Jag tror på syndernas för
låtelse och ett evigt liv . - - Jag har 
frid ~ - Nedåt sträcka sig hans eviga 
armar', det var hans bekännelse. Stor 
'och djup äl~ saknaden och tomheten, ej 
endast för oss, som stå honom närmast, 
utan för många i Sverige och Kina. 
Men i allt känna vi en innerlig tad<sam
het till Gud för gåvan han gav. » 

Så vigdes vflr käre, avhållne och vör
dade missionär A ugust Berg till den 
sista vilan. Hoppet lyste genom orden: 
»Jesus Kristus skall uppväcka dig på 
den yttersta dagen! » Efter begravnings

mässan, vilken utfördes av officiänfel1 
och komminister E.· Härdelirt, följde 
den långa raden av talare, som .nedlade 
kransar och u ttalade ett tack. Doktor 
Ka.rl Fries framförde Svenska Missio
nens i Kina tack för ett so-å rigt troget 
utfört arbete; därav I2 år som husfader 
tt 1\1issionshemmet och som hemarbe
tare. Kand. Gustaf Österbc1'g frambar 
ett tack från Missionshemmet för all 
den kärlek och omtanke, de alla, som 
där bo, fått mottaga. Nlissionssekrete
rare 111arti·/'l. Bergling framförde ett 
tack från missionärerna. Rektor C. 
Rudvall framförde ett tack från Jönkö
ping och särskilt från »Kinesernas Vän
ner ». Sekreterare Carl-Gustaf Voss ut
talade Jönköpings Kristliga Ynglinga
förenings tack till den, som sedan I888 
vari t medlem i deras förening och en 
tid var föreningens ordförande. 1\1is
sionsföreståndare Viktor Johansson tac
kade för 40-årig trogen vänskap och 
nedlade en krans fr ån Jönköpings Mis
sionsförening. Komminister E. H ärde
lin framförde ett tack från Duvbo kyr
ka och från sig och sin familj. Apote
kare 111. Lundqvist nedlade en krans 
från Sveriges Kristliga Farmacevtiska 
Förening. Doktor G. Palmcer frambar 
en hälsning från Svenska Missionsför
bundet, och missionssekreterare Mag
nus H Cl7.lermark från Svenska J\rIongol
missionen. Konsul ff. TiVi.ikstTöm fram
förde Internationella Alliansmissionens 
tack, och fröken Wilh Stenfelt uttalade 
ett tack från Svenska Kyrkans 1\ifis
sionsstyrelsc. Till sist framförde kyrko
herde Ossian Beinhoff ett tack: »Tack 
för vad de varit för mig. - Nu har du 
fått vad du talat om för andra. Nu står 
du där för din Herre och :Mästare för 
att mottaga din krona .» 

Kyrkokören sjöng: »Jordens oro vi
ker för den frid som varar» , varefter 
kistan bars ut ur kyrkan och vandrin
gen började ned mot kyrkogå rden . Från 
kyrkogårdsgrinden, fram till och runt 
omkring graven flammade marshaller. 
Kistan sänktes så sakta. En efter en 
trädde vi fram för att kasta en sista 
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·bEck ned i graven. Som ett glädjebud 
till mitt hjärta kommo psalmens ord: 
»Vad ljus över griften! Han lever, 'o 
fröjd!'» 

H. B. · 

Ett gott nytt år 
med rik välsignelse och nåd fran Gud 
att bliva till välsignelse tillönskas 
hjärtligt alla läsare a,' 11issionstidnin
gen Sinims Larid! 

Bönemöten Iför S. M. K. 

Tisdagsbönemötena för S. J\L K. i 
Bctesdakyrkan, Floragatan 8, Stock
holm hållas fr. o. m. tisdagen den 14 
den.nes med början kl. 7 e. 1U. 

Bönestunder på S. lvI. K:s' exp., 
Drottninggatan 55, hållas varje fredag 
kl. 2 e. m. fr. o. m. f1'edageH den. 17 ja
1Luan. 

I samband med detta meddelande vil
le vi så gärna även i år erinra om be
hovet av förbön. Vi önska, att Herren 
må lägga detta behov riktigt tungt pa 
allas våra hjärtan. :rvfå vi, då så ske kan, 
samlas till gemensam hön, och må vi 
även enski It bära tacksägelse- och böne
ämnen, som Herren påminner oss om. 
fram inför Gud! 

Kinaiänkarna i Stockholm 

samlas på S.M.K:s expeclition torsda
gen den 2] .ialluar·i 1.:1.7 on . .\lla »hin
k-ar » hälsas yarmt välkomna. 

Tillbakaträdande missionärs

kandidater. 

Fröken Jlcrgit .1nderssoll och heH' 
Eugen Alm ha va återtagit sin ansökan 
om att · få · resa till Kina såsom missio
närer inom vår mission. De motivera 
detta steg 111cd Cll förklaring, att de nu 
ej ' tro det vara Guds vilja att de skola 
gå ut som missionärer. Vägen ditut har 
ju varit stängd för en tid; och de ha fått 
uppgifter här hemma. Detta har gjort, 
att de känt sig böra återtaga sin ansö
kan till Svenska J\:fissionen i Kina och 
ingå åktenskap samt bosätta sig i Vär
na, Linl::öpil1g. -- Gi vetvis ~ir det med 
en känsla a,' saknad som vi meddela 
detta. men då de äro övertygade om att 
handla efter Guds vilja. kunna "i ej an
nat än innerligt tillönska dem välsig
nelse och lycka samt nåd till att bli\ra 
till välsignelse. 

Hans Stjärna i Östern. 

Vi ha kvar ett fåtal ex. av var mis
sionskalender. och om någon ännu öns
kar köpa den, kan den alItså rekvireras. 
Skulle ej vår läsekrets kunna hjälpa 
oss att få upplagan slutsåld? 

»Låtom oss därför 1'ILed frimodighet 
gå fram till nådens tron, för att vi må 
undfå barmhärtighet och finna nåd, till 
hJälp ,i rätt tid.» (Hebr. 4: 16.) 

Minneshögtid efter August Berg. 

Minneshögtid efter framlidne missio
när August Berg anordnas på K.F.U.il1. } 
Birger Jarlsgatan 35, (ingång från Snic
karebacken) fredagen den 17 .ianua1"i 
kl, 7. e.l'I~. Doktor Karl Fries, kyrko
herde Ossian Beinhofl m. fl. komma att 
tala. :Missionsvänner såväl som person
liga vänner' till familjen Berg hälsas 
varmt välkomna. Te serveras mot en 
avgift av 75·öre. 

För all den k~ir1ek. som i brev, 
blommor och allra mest i förböner, . 
mött vår ärskade Make och Fader, 
August Berg, under hans sjukdom, 
samt alla de bevis på stödjande 
kärlek, som vid hans bortgång vi:
sats oss i hrev, blommor till hans 
bår och gåvor till Svenska .Missio
nen i Kina, bedja 'Vi att av hjärtat 
få frambära vårt varma, vördsam
ma tack. 

Atlgusta Berg. 
Barnen. 
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R ·E·DOVISNING 

för medel iriflp.tna till "Svenska Missionen i Kina" under dec. 1940 .. 


Allmänna missionsmedel. li8t G. P., Skoghall ........... . 2'5: "":""" 
1747. C. J., Roden ............. . :20: 178:''). F O., Fillsta .. ........... . :30:
1748. J H., Alvsjö ............. . 10: li8ö. A. S., Vistträsk ........... . ~:'): -. 

1749. S. R., iI'Ialåtdisk, t. H. \Vang 1787. E. J, Boc!en, till Joh. Asp
;j :-, Maja Lundl11arks un bergs underh. . ..... .. .... . :)0:
derh. i): . . . . . .... ....... . llJ: - l788. Karin (J . Alice,l' lrika .... . . :20: -':" 

176-0. G. S. , Färnabruk ...... . .. ~ . 1l) : 1789 . . A. G. , .O s tersund, »l\liss ion s
1701. E. O ., Lund .......... . ... . :2:5: offer» ... ...... ........... . 1U:
175:2.. Bju rbäck s Mfs ........... . :2;):  179 ~) . » 1< in ,1 ringen » L onnhyttans 
17:');3, 1,,\. K ., Björköby ...... . ... . :20: skola , Karbkoga, .a ul~ tion s ~ 
17:)i ~ F. S., Strömsta.d ..... .. .. . 
17'i:). J(;1 rstorps )'lfg ...... ... .. . 
175ö: . r.L ]., Boden ... ; .... .... . . 
17?i7. 1.\V., Katrineholl11 ....... . 

1'5: 
60:

~()O:

'50:

17\11 . 

1.79:2. 

medel ..................... :24Q :
Syföreningarna fö r S . IvJ.. K . 
förs~ljnitig i Sthlm, 4/1:2 '" :) : 7~7:01 
Sunneränga .Mi ss ion sf. . ... . :'')Cl: 

1701. .13. o. K . L, Sthlm ...... ... . 
176:2.. . H. o. r. ]., Gbg .... ........ . 

30:
:20:

:1.703. 
1794. 

J\.~lrlbo syfören. . ........ . 
A. B., i st. fiir blommor till 

:)(): -

1763. Kinagruppen i Gbgs KFUK, Signhi ld Hultins bå r , g m A. 
till Lisa Gustafssons unclerh. 6DO: B., Skell e iie l .......... ... . 3: 

1764. G. \ ,V. L., Sj ötorp ...... ; .. . 10: 1793. P. L, Skel lefteå, »Eder Fa
176:'). K~)ll. i BureA, 27/11 ....... . :217:37 de r behöve r dem » ......... . 4: 
1766. D :o i Sörböle, Z8/11, till ll'Ja

ja Lunclm:1rks underh . .... . 
17~)6. 
l7q7. 

H. L., 
1/3 Cl v 

Ekenäss jön ......... . 
kol1. vid aclventsmöte i 

17 :8:') . 

170.7. Bergsbyn :'i l<:' inakrets, till E. Skellefteå stad .......... . . . 208: -

17()8. 
Sjös tröl11s underh. 
Koll. i . ~Jedle , 11:2 

. ....... . 

. . ...... . 
6fJ:~ 

:27:32 
17\)8. 
17n~1. 

Lulehkre tsen .............. . 
[.K., i\: atrineholm ........ . 

4l1 :
lOJ: 

1769. L., /\tlventsg'å vil, gmA. 18ll:l. l. o. ~'\. A .. Brunf lo .... . . -. . 20: 

177(). ' 
B., Skellefte{'l ............ . 
Solgl imtsfören., K.rångfors, 

20:  1801. 
180~. 

KineSE'rnaS V~inner, Värnamo 
Sparb. medel gm J V .. e1 :0 . 

600: - ' 
168:38

gn1 c1:o .................. . 11:5: 1K):~. -V., i st. för basarbesök .. . . 10:
1771. !\L. B. , Aelvenbgåva, gm e1:0 . lD : 18f1J. »F e r övertid» ............. . :'):

177:2. A . Z., gm <1 :0 ..... •........ :): 18:J6. Orebrol-\: .F. ( : .~vl:s mi ssions
1773. Ett löfte at Ht.:rren, Medle, bidrag ' .. .•. ..... . ......... '100:

grn c1:o ................... . 10: 1807. Mölnlycke M fg ........... . li5;~ 

1774. .4... B., Skell eft eå, »e l1 blomma 1808 . Böneringen, 1Zarlskrona, 
vid S ignh ild Hultins Mr» .. :3: sparb. . . .................. . 166:80 

1.77::>. G. o. G. F., » ~J e d tack för det 1800. Ryggestorps S~T förel1. . . ... . 100:
gångna kyrkoå ret » ... ..... . ..30: 181(). Ovikens Kri s tI. tfng cl om s f. 

i776. Kollekter i O. H. K . u. F-d »Lisbet Vestmans minne» .. , 50:
vid Martin Berglings besök: 181:1. H. o. E . J, Jkpg .... ....... . 100:
rvlörterycl 20:  . Björköby 181:2. r. K , Linkoping, t. E. Viclens 
~r l::W, ~\j'Ct glarp -JJ.:lO, Karstorp underh . . ..... ........ . . ' ,' .. . 10:
a6 :66, ?\ä sb y 38 :40, Hjä lta ryu 1815. »Tionde av oväntao fört iän st» 15:80 
lö :50, Lanclsbro 17 :2U, Ko rs 1817. L. L .. A lvsbv ...... . . .... .. . 2:50 
herga 33 :4:') , Lemnhult ;') :75, 1818. ~. B:, Djurs holm ......... . :2:50 
Farsto rp 
Slättåkra 

3,:60, Odshult ;) :54, 
10:0!=) Mamrelund 

18Hl. Kinakret sen, Gbg, t. G. Goes 
o. C. G. )Jordhergs L.lI1derh.. 35:

:2R:tlii, Hnsnä:,; :2,3 : , Linde lS~O . l-I amr~nge ),. vinnofi)ren . . . .. :26:
berg G:7:\ ' Holsby 30 :.50, Vet lti21. Efterskott till för sä ljningen , 
landa' 6J :37, E ckerda 17 : , VJ.2 . .... .... ..... ....... . . :) :,-

Fiff lekull Hl : , B oda Sten 18:2~. F. P ., B jö rklinge .......... . ö:
sjön 18:86 .... , ........... . 461:81 182;3. .\ . lJ. , Skövde ............ . 12:50. 

1777. 
1778. 

Koll. 
}'am. 

j. .K. F ., Jkpg, 14/11 .. 
J.. Björköby, »en liten 

20: 18:24. 
18~G. 

Torsås 
A. e, 

Kyrkl. 
Sthlm 

mi ss ionssy för. 
.......... _.. . 

i50:~ 
1:'):

, jufblomma på Fars o. Petrus 1826. F. Ivl., Stocksund ... .. . ... . 4:50 
g"r i.lV » ............ .. ....... . 10:):  18n. );~Jor:; u. Far:-: Ininne,; .... . 7;'): -

1779. Holsby ?\Hg ............. . .nu:~ 183:2. Bergsbyn s l\i fg ........... . 40:
178(). Testamentsmedel efter 

fröken Ge rda Ekelund, 
avI. 

Vet
183:3. 
11:):34. 

Börle i\Hg 
[<:. F. T'. K., 

.: ............. . 
K ri s tianstad. för 

40~

1{8~ . 
landa ..................... . 
H. ~., ~-r y r e:,; j ö,' 18/11 . ..... . 

:20:):
lU:=

Ida Siiderbergs underh . .... . 
E. \V ., Bj ö rköby, »julgåva » . 

460:........,.. 
'5: 
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1836. Osshy krets <lV Risinge mi s 
sionsförs. . ................ . 

1843. S. M. 1<:5 syfören., M almö, 
»stora bössan» ............ . 

.11)44. H. E., »En julgåvil till Kina », 
gm A. B., Skelle fte å ...... . 

1843. Måndagssyför. i Norrköping 
1846. Erstorps l\lissionsfören. 
.1847. Från Länkmöte i Lund, 12/1:2 
1848. B. o. N. S-n ............. . 
1849. E. S., Röcljenäs .......... . 
1850. A. R, Hjoggböle ..... . ... . 
1851. Missions fören. i V:a Hj ogg

böl e ................ . .....' . 
1852 a. A . T., Äppelvike ..... .... . .... . 
1852 b. ,S. R ., Ystad ......... . .... . 
1853. »Hanna Blomqvists minne » 
1854. Säby KyrkJ. Syfö ren . . . .... 
1855. Alvs jö Kyrkl. ivli ssionskrets. 
1856. A. o. E. N. , Vimmerby .... . 
1857. Skördefestmedel fr. Ås .. . . 
1858. M. B., Fors s tation ....... . 
1859. A. F ., Piteå, »en blomma till 

Tant Rönngrens minne» .... 
1860. H. V., »en blomma på Far

bror Augusts bår» ........ . 
1861. M. o. N. C-i, Sthlm, i s t. för 

blommor vid August Bergs 
bår» ............. . ....... . 

1862. M. o. ]. M., d:o, till d:o ... . 
1863. r. VV., d :0, d: o »vid farbror 

Augusts bår» ............. . 
1864. 1'1. o. N. C-i, »med tack till 

Gud» ..................... . 
1865. O. M., Sthlm, »1 s t. för blom

mOr vid August Bergs bå r» 
1866. E. S., Ängby ............. . 
1867. G. A., Sthlm, »1 st. för blom

mOr vid August Bergs bår» 
1868. Göteborgskretsen för S.M.K., 

till d:o ................... . 

1869. E. L, Sthlm, sparb.-medel .. 
1870. L. o. H. B., »en blomma på 

vår älskade August Bergs bår» 
1871. T. S., Strängnäs ... . ...... . 
1872. S. S., »en blomm a på August 

Bergs bår» ............... . 

1873. A. ,A., Gissel ås ........... . 

1874. Kimstads Kyrkl. Syfören.. . 
1875. A. O., Norderön .......... . 

1876. KinaIänkarnas spa rb. tömning, 

Edsbyn, till Runa Häggs un
derh. . ....'................ . 


1877. C. E., Sthlm, »med anl. av 
August Bergs frånfälle» .... 

1879. E. o. ]. R -n, »\ tacksamt m1l1
ne, i st. för blommor vid Au
gust Bergs bår» ......... . 


188J. TVI. F., el :0, 1 T ess. d: 17 ... . 
1881. L. L-r ................... . 
1882. M. H. o. E. v. F ., »j st. för 

blommor vid August Bergs 
bår» -'.......,......... '....... . 


1883. E . o. F . M ., Stocksund, d:o 

30:

66:

5: 
35:
15:
10: 
10:
25:
lD:

10: 
7:50 
5 :

26:48 
40 : 
72:50 
15 :
25:
5: 

10:

5: 

13: 
10:

5: 

8D0:

5: 
10:

5: 

50:
12:

5: 
3:50 

10:
10:

100:
100:

50:

10:

.100:
10:
30:

6: 
10:

:..884. 
1885. 
1886. 
1887. 

1~H8. 
1889. 
1890. 

1891. 

189~. 
18U3. 

1894. 
189;'5. 
1896. 
18!:}7. 

1898. 

1899. 

1900. 
1901. 

1902. 

190:3. 
1904. 
1905. 
1906. 
1907. 
1908. 
1909. 
1910. 

1911. 
1912. 
1913. 
1914 . 
1915. 

1916. 
HJ17. 
1918. 

1919. 
1920. 
1921. 

1922. 
1923. 
lH24. 

192i1. 

T. H., Lidingö, el:o ........ . 

Fam. E. H., Nockeb,y, cl :o .. 

Sparbössemedel. ........... . 

M. S., Sthlm, »1 s t. för blom

mor vid August Bergs bå r» 

B. E., c1:0, cl:o ............ . 

S. S., d:o, c1:0 ............ . 
»Kommminister Henrik Bergs 
kolleger i Solna, i st. för 
blommor vie! hans vördade 
hädangångne Faders bår» .. 
H. o. H. T., Malmö, »en tack
samhetens blomma på August 
Bergs 	 bår» ............... . 
Snarås Missionsfören. . .. . . 
S. M., »i st. för blommor vid 

August Bergs bår» ........ . 

J<. ~,[. A ., e1:0 ............ . 

»Julgåva » .......... . ..... . 

A . G., Beted .............. . 
Söndagsskolbarnens sparb., 
gm E. S .. R ödjenäs ..... . .. . 
E. o. H. O., Gbg, »en blomma 
vid August Bergs bår» . . ... 
L. o. A. \V., Sthlm, »till min
ne av vår innerligt avhållne 
gamle vän August Berg» .. 
G. L., Sthlm ......... .. ... . 
»En länk, en blomma vid Au
gust Bergs bår» ........... . 
E. T., Sthlm, »i s t. för blom

mOr vid August Bergs bår» 

Fam. V. VY., Malmö, till d:o 

E. o. G. ]., Nkpg till d :o ... . 

J G., Djursholm, till d :o .. . 

A. o. M. L., Sthlm, fill d:o 
B. o. M. B., Duvbo, till- d:o 
J. H., Appelviken, till d:o .. 
]. B., d:o till d:o .......... . 
K. F. tJ. M:s besökskommitte, 
till d:o . . ................ . 
B. o. K. F ., Storängen, t. d:o 
D . o. C. d'A., Nockeby, t. d:o 
O. F ., Vittsjö ............. . 

K. A., Söderköping ....... . 

A. B. o. O. c., Sthlm, »1 st. 
f. blommor vid August Bergs 
bår» ... . . . ....... . ....... . . 
E. o. J. P- F , Jkpg, till d:o .. 
E. M., Sthlm, till d:o ..... . 
R. L., Sthlm, till d :0, Uppb. 
22: 4 ..................... . 

E. c., Sthlm, till d:o ..... . 
A. o. N. H., Värnamo, till e1:0 . 
Kinamissionens Vänner, Vet
landa, till d:o ............. . 
E . o. E., cl:o, till d:o ...... . 
O. S- Js" ., till d :0 ... ' .' ...... . 
S. o.S. J., Örebro, »en tack
samhetens minneskrans till 
August Berg ..... '........ , 
H.o. C. f\. ]., »1 st. för blom~ 
mOr vid vår avhållne August 
Bergs bår» ........ ......... " 

10 :--,
10: 
64 :90 

10:
5: 

10:

20:

5: 
50:

10:
~5 :-
97:50 
14:75 

2: 

10 :~ 

10:
2:5U 

10: 

25: - · 
20:- 
10:
20: 
5:- 
5: 
5: 

10:

10:-
10:
5: 

10:

10 : 
5 :

10 :

10: 
50: 
10: 

2.3: 
20:
5: 
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1926. 
1927. 

192R 
1929. 
1980. 

1981. 

1982. 
1D8;). 

19;35. 
l\J:36 . 
1\):37. 

1B3H. 
19:39. 

1~140 . 
1$141. 
1H42. 
Hl..J.:i. 
1\)4·+. 
194.'). 
1941). 
H147. 
:19.:18. 
H)4H. 
Hl;')tI. 
1951. 
1952. 
1953. 
1954. 
H15iJ . 

1956. 
1957. 
1958. 
1959. 
1960. 
1961. 
1962. 
1963. 

1~J64. 
1965. 

1966. 
1967. 
1968. 
19t3$). 
1970. 
1971. 
1972. 
Ul7a. 

Hi7.:1~ 
1$)75. 

1976. 

»Vrigstacl » ....... . ........ 10:
]. S .. »en blomma på August 

Hergs bår » ................... 30: 
E. S., c!:o ...... . .......... 10:
C. A. D-B. cl:o ............ W:
L E , Sthlm.. »tilI August 
Bergs minne, Orc!spr. 10:7. » . 1(J: 
S. P. Sthlm, » i st . för blom
mur vid Augu s t Bergs bår» ;): 
I. ;-J ., Lidingö, d: o ......... :): 
F. n. D. H .. C. o. E. H ., K. o. 
T. O. A ., G. o. VI . H., cl:o .. :20: 
F .. ~,L, o. ~. H ., Djursholm, 
d:o ............... . . . ..... :20:
H . n . E. H .. Sthlm, cl:o .. . . 3 :
L. A. , o . E. K .. Tranås, el:o 10:
< 'ded tacksamh et o. Kärlek », 

c1:o ...... . ............ . .. :-}O:
B. H ., »Tackoffe p ) ... . .... . .i: 
S. S ., Sthlm, "1 :-; L för blom

mor vid J\ugu:-:t Bergs bap) 10:
S. L . c1:o el:o ............. . 10: 
J G., t~ ~n~l.:y c1. el:o . . ... . 10:
A. O .. vaxlO, d: o . . .. .. .. . 5: 
S.H.. cl:o .... . .......... . 5: 
E. (~. , Xorrtälj e. el: u .. . .. . 10: 
R. o. A. K., J önköping, e1:0 25: 
A . (l. L. B., Björköby, el:o 10: 
1·1. D., <\:0 ............ .. 10: 
L T., Storängen, cl:u ..... . 10: 
H. o. E . D. , S tockholm. d :o 5: 
K . A: F., d:o .. . ........ . 10: 
L A ... tockh'olm, e1: 0 ... . 10: 
B. o. ]. R., rl:o. <1:0 ....... . 5:
O . H .. d: o, c1:0 . . . ........ . 5: 
1. A . ~Vl., el:o ............. . 15:-

Filadeifias Bönc:ring, Duvbo, 

<1:0 ..... ... ........•..... 20:
A e, Stockholm, el :.0 ..... . 5: 
B . o . I~: o. A. L, d:o . . ... . 15:-
.1\. o . K. , d:o ......... . ... . 25: 
F amiljen S., Björköby ..... . 210:
Ryds Syförening . . . . ..... . 50: 
O. ]., :-.Jorrköping ....... . 25 : 
M. :M., U lriksdal ......... . 40:
E. VY'., Stockholm, »till Aug. 
Bergs minne;> ... . ......... . 5: 
]. ]., Stockholm, el:o . ... . . . 5:-
O . v. ?\L. Stockholm, »1 s t. för 

blommor vid August Berg~ 

bå n ) ............. . ........ . 20: 
J. S., G ppsala , d:o ........ . 10: 
.1\. o. _ ., e1: 0 . ............ . 10:
S. H. , Stockholm, d':o ..... . 5: 
O. o. E. B., Stockholm, d:o 20:
),1. o. V. S., Jönköping, d:o :25:
K. ]. E., Stocksund, d:o .... 10: 
S. o. N·. G., Traneberg, d:o 25:
K.F. O.M:s centralf. i Stock

holm, till missionärs underh. 410:
Efterskörd till försäljningen. 10:
A. L . Kristinehamn . »mis
sionso 'f fer » ............... . 10:~ 

H. A., Hög<lnäs ........... . 6:50 


1977. 
1978. 

1979. 
H18U. 

1981. 
1982. 

HJ83. 
1984. 
1985. 
1980. 
H)87. 
lH88. 
'1\)89. 

1.\-31)0 . 

1991, 

1997. 

:1998. 

11:)\)9. 
2000; 
2001. 
2002. 
2003. 
2004. 
2005. 
2006. 
2007. 
:2008. 
2009. 
:2010. 

:2011. 
2012. 
~013. 
2014. 

2015. 
2016. 
2017. 

~018. 
2019. 
2020. 
2021. 
2D22. 

:2023. 
2024. 

2025. 

2026. 
2027. 
2030. 
2031. 
2032. 

J B., Bor ..... . .......... . 
Några Kinavänner i Hus
kvar·na ......... . ......... . 
A., Alingsås, gm rh. L., d:o 
H. D., K o r.tebo, ·"1 st. för 
blommor vid August Bergs 
bår )) ........ . ............. . 
A . H., <1:0, <1: 0 ........... . 

l<inesernas Vänner, Värna
m o, d :o . . ................ . 
M. L. , Salts jöbaden, d:o . .. . 
J. R., S tockholm, e1:0 ..... . 
E. o. F. K., V iis terås, d:o .. 
A. \ IV., Skillinga·ryd, el:o ... . 
S . F .. Väners horg, d:o .... . 
J. A. V , P .. [vlönsterås, el:o 
S venska ' Kyrkans iVliss ions
~ tvrelse, d:o .............. . 
L- o. F. l-L. Edsbyn, d:o ... . 
,.\ . B. , Stockholm, d: o . . . . . . 
E. L, Sävsjö, »julgåva » ... . 
A. D ., Kristdala , l)} st. fö r 
blommo r vid A ug ust Bergs 
bå p ) ........ . .. . ..... . ... . 
G . G.. Tånnii. el:o .. . . . ... . . 
H. 11., LlOde ry<1, el:o . . .. . . 
G. N. , Duvbo, el :o ..... . . . . 

H. (l. G., <1:0 . . ..... . .... . . 
A.' o . KB., V ettlanc1a , d:o " 
G. L., Stockholm, c1:0 ..... . 
B . o. P. \V.. Djursholm, d:o 
E . H., Stockholm, d:o ..... . 
F . D ., Stockholm, el:o ..... . 
A. J. L., Stockholm, el:o ... . 
F . o. T. B. , A lvsjö, d:o ... . 
i\Jission shemmet, Duv bo, samt 
M. o. C. B. och L. L. , d:o .. 
Ljusglimten, Duvbo, e1:0 '" 
c. o. A. O .. Turebe rg, d:o .. 
A. F., Södertälje ..... . ... . 
B . S. , Mari es tad, bl ommor 
på de kära s gravar ........ . 
]. V. F., Kramfors ........ . 
S. F., Kra rhfors .. . . ....... . 
Sunne Kri s tliga Ungdomsfö
rening .... . ............... . 
J E. B ., Bureå ............ . 
Ekenässjöns ::\IIissionsförsaml. 
R. S ., Göteborg ........... . 

O. c., Fjelie ...... ; ....... . 
Skolbarnen och deras lä ra rin
na i Marieby småskola .... . 
Skintebo söndagsskola ..... . 
S. S., Stockholm, till August 
Bergs minne .............. . 
V ; H .. Lidköping, , ,, i st. för 
blommor vid Augus t Bergs 
bår» ..................... . 
V. H ., d: o .... . ...... . ... . 

F. F., Alnö . . ... ........... . 

L. 11. F .................. . 
D :0, »t . August Bergs minne» 
E. K., Ekenässjön, till Ebb a 
Videns imderh . . ..... .. .. . . . 

15:---=

80:
37:55 

5:
25:

30:
3: 

10:
10:
10:

' 10:-· 

10:

:2:): 
20 :
5: 

:23: 

D:
:2: 
3: 

15:
10:
5: 

15:
10:


G: 
10:
5: 


H):

45:
18:
10:
5 :

6: 
;3: 
3: 

50:
50:
25:

100:

i),;} : 

10:
9:85 

15:

1.5:
1.0:
:i: 

8-')0: 
20 :) :

7:50 
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2033. ]. P., Ovanmyra .. ...... .. . 6:50 blol1Hnor vid August Bergs 
W34. Malmö K.F.UJv!., till Martin b;'tr» .............. .. ..... . 26:-

Berglings underh.......... . 500:- 2075. S. o. l\L S., Ostersuncl d:o .. 10:
2,035. 	 F. P., Björklinge, »i st. för 2076. A. E., Hälsingborg ....... . 25:

blommor vid August Bergs 2077. Kinavänner i Asaka ....... . 55:
bår» ..................... . 5:- 2084. Efterskörd till försäljningen 3: 

2036. 	 ]. H., »At Gud» .. .. ...... . 20:- 2085. Sv. Lär. Missionsförening, t. 
2037. 	 Th. F., Stockholm, »till Au- :Mo rris Berglings llnderh. . .. 900:

gust .Bergs minne» ....... . 5:- 2086. _ . B. o. S. N., »en liten blom
Bottnarvds Västra Miss ions- ma vid Svna Selins bå r » .... 5: 
församling ................ . :25:- :2087. H. o. A. H., »till fa s ter Synas 

~039 . » I~» ..... ... ........ . ..... . 100:- mlnne» ............. . ..... . 20:
2040. \1. o . H. R., Värnarno, »en :2088. V. F., Fllrunäs, d: o ... . . .. . 10:

blcjmma vid farbror August :2 :189. H. o. L. L., B ure<"l , »e tt sista 
Bergs bå o> .............. .. ö:- tack till S\'na Selin » ....... . 10:

;2 fH 1. E. A.. o. G. G., Upp::;alH, "en ~090. F. P ., J.:. v., ~ Kor. '): 1, »en 

liten blomma vid Augu.- t tacksamhetens blomm a t. d :0» 7:
Bergs bår» ........ ... .... . 10:- :2091. A. o. K. H., »till faster Synas 

2U42. K. S., Huskvarna, d:o ..... : 3:- luinne» .................... . 15:~ 

2043. S. o. 'fh. S., Duvbo,d:o .. . 10:- 309:2. K. o. E. H., cl:o ........... . 15:~ 

~044 . A. S. 1., Duvbo. d:o . ... ... . 10:- ~093 . K. o. E. R, »i st. för blom
~O.Ji;s.. · A . . B:, Skellefteå, d:o ...... . 10:- mor, t . vflr viin August Bergs 
2046. J .. (J. E. B. - A. o L. R , d:o 10: lllinne» .... . . .. ..... .. .... . 
~047 . ?\L B. , Stockholm .... . .... . 2:50 1( 1'. i9.739 :32 
~050 . H . ]., »till August Bergs min

nc» ....................... . 10: Särskilda ändamål. 
2051. 	 K. ' \V., Jönköping, d:o .... . ;J:

2:;50 	 1708. I . \ ,V., Katrineholm, t. r. Ack~:W52. O. S., Gisebo ............. . 
~053. A. S., ~lullhyttel11o, » Herrens ze JJ , att anv. efter gottf. .... 50:

del» ........................ 20: 1769. S . S., Hbg, till r. Söderberg, 
21)5-1:. Y. A:s bibelkrets inom Jkpgs att an\'. en\. överensk . ...... 10:-

Krist\. \"ng\. för., till Ake 17ö,.!. A. J, Köping, t. studiehjälp åt 
Haglunds unclerh. .......... 123:- Chang .t>an \I\l ang i Tenghsien 75:

2~)5;:;. V. P-s missionsask .... .. .. . 26: 1781. A. \1\1. , Gbg, till C. F. Rlon1 
~05(j . ]) :0, »i st. för bJommor vid 20 :--, ' :\1 . Ringberg :W:-, N. 

. :\ugust Bergs bår» ....... . 10:- Styrelius2 ~):-, C. J Berg
2.{)57. Tenhults kretsen av Rogberga quist 20:-, G. Goes ~O:-, H. 

Krist\. l ngd. fören. . ...... . 60:- Linder 20:- , A. Haglund 
2J5H. . ;ndersåkers i\Hg ......... . 25:- 15:-', G. Carlen 15 :.:........, D. 
~1)59. S. n. J T. S., Tranås, »i st. Nordgren 10 :- , A. H~lkans-

f. blommor vid August Bergs son 10:-.' et tt anv. efter gottf. 170:
bi'lr» ................... , . o 1:'5:- 1783. A. H-borg, till E. LenelI, att 
A. ~'\ . , Bjärnum, t. H. Wangs anv. cl11. överensk .......... 5: 
underh. 10:- ti Il E. LeneJJs lS0ö. A. o. L n., »Söndagstioörin
<1 :0 10:-- ................ o. 20: - - gap>, till 1. Ackzell för trak

2061. M. o. V. S., Jönköping, »i st. tater .... o..•.• o••.• o . o • o o o 10 :50 
för blommor vid Marie Lin- 1813. S. A., till D. ),Tordgrens ar
<lers · bår» 15:- bete bland de sjuka, gm A.o •••••••••••••••• 

2D62. 	 T. S., Alsten, »i st.' för blom B., Skellefteå ...... ... o 5:-: .... r 

mor vid August Bergs bår» . 10:- 1814. Syfören. Ljusglimten, Duvbo, 
2063. ~. P., d:o, d:o ........... .. 10:- till Maria Petterssons barnh. 1.,00):
:W64. G. o. 1. T., Norrköping, d:o . 20: - 1816. L. S., Obbola, till D. Nord
2065. A: o. K. L., Ekenässjön, d:o 10:- gren att anv. en\. överensk. . . 22 :- 
2006. A., Råsunda .............. . 7:50 1828. »Mors o. Fars minne», till F. 
2067. B. G. , Sollefteå ... o.• '•. o . o o. ~:50 Prytz o. Maria Nylin, att anv. 
2068. R. o. R. S., Astorp. »Vå r ki- förde nöd\. ................ 2G :..:..:... 

naböss(l » ............... •• 12:- 1829. Barnhemsvänner, Algarås, till
o 

o2069. Nr. R, Agunnaryd ........ 40:- Maria Pettersson, att anv. ef
2070. A. o. O. O . Osby ......... . 10:- ter gottt ..•...... o • • • • • • • • 20: 
2CY71. Missionsinkomst fr. F -5 ..•• 100:- , 1830. K.F,U .M :are i Luleå, till Joh, 
2072. Holmestads Kyrk\. Syfören.. 50:- , Aspberg. till d:o ............ 5: 
2073. V. G., »En blpmma på Fars 1831. L B., Duvbo, till D. Nord

grav» ....................... , 10:- grens medicinska arbete .... 10:
207~L Kinakretsen, Gbg, >I i st. för 1837. K.F.U .Ko:s Zenanakrets, till 
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1838. 

1839. 

1840. 

1841. 

1842. 

1878. 

1892 . . 

1993. 

1894. 
H)95. 

1996. 
2028. 
2029. 

2048. 

2J49. 

2078. 

2079. 

2~)8(). 

2081. 

r. Söderberg, att anv. efter 
överensk. . ................ . 
Yngl. Fören. Libanons mis
sionskrets, till eva ng. underh. 
i Hoyang ................ . 
S. H., Sävar, t. D. Nordgren, 
att anv. efter gottf. ....... . 
Småskolebarn i Sävar, till 
»Tant Thyra», för en kines
flickas underh. . ........... . 
E. J, till Maria Pettersson, 
till någon av alla hennes barn 

. ute i familjerna ........... . 
S. M. K:s syfören. i Malmö, 
till fru Shao, till uppmuntran 
för arbetet i evangeli tjänst. 
M. R., Södertälje, sparb. me
del, samt prov. å H. S. O., till 
Carola o. Morris Bergling, att 
anv. efter eget gottf. f. verks. 
i I(ina .................... . 
Syföreningen i Redbergslid, 
till l'vledhjälparfonden ..... . 
D :0, till Maria Petterssons 
barnh. . .................. . 
Z., Sävsjö, till d:o ........ . 
E. E., Sävsjö, prov. å Jul
stjärnan, till d:o .......... . 
Gölens lVlissionsförening, t. d:o 
M. A., Stockholm, till d:o .. 
L. lVI. F., t. Estrid Sjöströms 
bibelkv., fru Hsings underh. 
K.F.U.l\I.:s Östra Distr., till 
inf. evangelists underh..... . 
G. J. Norrköping, till evan
gelists underh. . ........... . 
Söndagsskolbarnen i Åsaka, 
till barnh. i Sinan ......... . 
A. E., Hälsingborg, till M. 
Lundmark, att ers. något i 
hennes bomb. hem ........ : 
E. o. G. P., Ljungby, »i st. 
för blommor vid August 
Bergs bår», till arb. i Tali .. 
S. H., Malmö, till fattiga ki
neser 

20:

300:

5: 

3:L'i 

20:

28:

15:79 

250:

45:
5: 

14:
3ll:
5:

120:

11[1: 

60:

5:5ll 

15:

10:

17:50 

2082. E. A., Borås. t. de nödlidande 20: 
2083. L. rd. F., till fru Hsings un

c1erh., hos Estricl Sjöström .. 60 : 
Kr. ~.571:44 

Allmänna missiQnsmedel 19,739:32 
Särskilda ändamål 2,571:44 
S;a under dec. mån. 1940 Kr. 22,310: 76 

Särskilda ändamål, 
1193. S. ]., Orebro, till M. Ring

berg, att anv. efter gottf... 100:
1194. D :0, till Maria Pettersson för 

d:o ..............,......... 100: 
Pensionsfonden. 

172G. Syfören. N:o 2, Sthlm ...... 50:
Genom förbiseende har dessa SummOr ej 

blivit redovisade förut i vanlig ordning. 
iv[ed 'ZJar111t tack till varje gi'vare! 
»Sade jag dig icke, att om du trodde, 

skulle du få se Guds härlighet.» Joh. 11: 40. 
Gåvor till Missionshemmet Duvbo. 

Kontant. 
B. v. K. L., Stockholm 10 :-; C. J. P., 

Skövde, 10:-; Hemmets bössa, 31:-; D :0, 

22:-; H. L., Stockholm, 100:- ; »1919»: 
50:--; F. P. Björklinge, till' gran och lju~, 
10:-; V. o. C. E., Kumla, till julbordet, 
50:-; H. H., Malmö, till' julkaka, 4 :....,-; 
H. L., Vetlancla, till julbordet. 25:-; E. A., 
Vetlancla, d:o, 25:-; E. J. Sala, 10:-; E. 
T., Stockholm, 25:-; O. M., Stockholm, 
3:-; Kaffepengar d. 22/12, 24:75; r. \N., 
Stockholm, 5: - ; Hemmets bössa 20 :-. 
In natura. 

Vänner i Värnamo, 1 fårkropp ; M. o. D. ]., 
Duvbo, lutfisk; N. H., Djursholm, godsaker 
till julbordet; E. K., Drottningholm, d :0; 
B. o. K. L., 1 burk cacao; S. L., Stockholm, . 
1 marzipantårta; K. W., Lidingö, ' d :0. 

M ed vannt tack till varje givare. 
»Herren skall öppna för dig sitt rika för

rådshus, himmelen... » 5 Mos. 28: 12. 
Lisa Lundberg. 

INNEHÅLL: 
Guds nåd· varar beständigt. - Personliga. minnen och intryck av missionär Berg. - Jord" 

fästningen. - Från Red. och Exp. Redovisningar. - . ' . 

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

Telefon: 104459. 105473.· Post~iTokonto n:r 502 15. 


Boktr. A/ B P. A. Palmers Eftr" Sthlm. 
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ANSVARIG UTGIVARE: M. LINDt:N. 

o 

»DITT RIKE, GUD, SKALL STA.» 

~rån tidevarv till tidevarv Ditt rike, Gud, skall stå. 

Din lära som ett heligt arv Från far till son skall gå. 

l nya tiders morgonväkt Din kyrka för den unga släkt 

Din nåd förkunna skall. 

o vilket djup av rikedom Och vishet är hos GudI 


Hur outgrundlig är hans dom, Hans viljas väg och budl 


Vem mätte vidden av hans nåd? Vem bistod honom med sitt råd. 


När världens grund blev lagd? 


Av honom allting är och var, Han bjöd, och det blev till. 

Och genom honom står det kvar, Så länge han det vill. 

Till honom varje väsen trår, Som flodens våg mot havet går. 

All äran är ock hans. 

(Sv. Ps. 177: 1, 4 och 5.) 
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Trettondedagens möte. 

Aven i år fingo vi på trettondedagen 
i frid fira vår sedvanliga missionshög
tid i Betesclakyrkan. 

NIissionsföreståndare 111artin Linden 
'inledde mötet med att l~isa dagens epis
teltext ur Jes. 60 kap., varefter doktor 
Karl Fries talade över dagens prediko
text. »Vi ha nyss lyssnat till profetens 
ord om ljuset, som skulle komma över 
rsrael». så började han, och läste orden 
j Joh. N: 12, »Jag ät- väddens Ijns ». 
J)et var ljuset som profeten talade om 
att clet skulle komma och vara ljus för 
all världen. För ett antal år sedan kom 
det ut en bok med titeln: »Asiens ljus ». 
J\tIen när innehållet prövades, fann man. 
att det inte var n ilgot ljus. Vår Fräl
:-;are siiger:" Tag ~ir världens ljus», och 
i alla länder öch tidsåldrar har' det fun
Ilits vittnen, som ofta nog med sitt blod 
iJekr~iftat sanningen i dessa ord. I fort
<ittningell av versen Eisa vi: »Den som 
följer mig, llan skall förvisso icke vand
ra i mörkret, utan skall hava livets ljus». 
Vi inom S. ,M. K. tänka idag särskilt 
p~\ uen. som förra i'tret på denna plats 
talade till oss. \'år k ~ira hroder August 
Herg, SOll1 nu gått ifrån oss. Han hcty
gade i11 i det sist;:t sanningen a v detta 
ord. En kort l itell stund innan han läm
Ilade jorden sjöng han med i sången: 
) Tryggare kan ingen vara än Guds l illa 
harnaskara ». Och under sin sjukhusvis
telse utstrålade han ljus från den Gud, 
<;01l1 talar ti 11 oss i de tta ord genom sin 
~Oll. 

Vi Stil \'id början av ett <11'. Vad sk:all 
det föra med sig? När det har gått skall 
det eL1 miirkas i ditt umgänge, i det dag
1iga Iivet, att det finns anknytning ti-ll 
Gud, så att detta ljus fått stråla igenom 
och genom dig ock fått utföra det verk 
(;ud vill? Så borde det vara med oss, 
med kristenheten i vårt land och andra 
1;inder över hela den vida världen. Istäl
let se vi S~l mycket otro utvecklas . 

Denna dag är missionens dag i många 
och vida kretsar. Förbön och offer fram
h~iras för missionens behov. I denna tid, 
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då stora anspråk ställes pa allas kassor, 
kunde man tro, att det inte skulle räcka 
till för missionen, men genom Guds nåd 
iir det så, att alla kända behov fyllts . 

Atskilliga av er torde minnas den 
kinesiske pastorn, Andrew Gih, som är 
ledare för den stora Betel:Missionen. 
F. t. vistas han i Amerika, dels för att 
vila och dels för att vinna und,~rstöd för 
deras arbete. Trots att deras stora sjuk
hus, barnhem, bibelskola m. m. fullstän
digt förstörts vid bombningen av 
Shanghai, forts~itta de sitt arbete Eingrc 
in i landet. Viisterut ha de öppnat pre
dikolokaler och barnhem, ett för 500 

-barn andra för ett par hundra. Pastor 
Gih talar om eletta med glädje lT!Cn sä
ger: Vad förslår det bland 20 miljoner 
harn, som ~iro utan hem och föräldrar~ 
Han talar vidare om, att det ~ir tre bi
belsiiIIskap som arbeta tillsammans och 
trycka biblar och bibeldelar dag och 
natt. och iineU kunna de icke fylla alla 
!)ehO\·cn. Efterfrågan iir nu fyra gånger 
större ~in f()rc kriget. :Mitt under det 
h~'mska som nu sker fortsätter EetC'[ 
,Missionen sitt arbete. En homb träffa
de en deras kyrka; dagen efter hyrde de 
en annan lokal som rymde c:a 600 per
soner och den fylldes vid varje möte och 
om en kort tid fingo de döpa över hUIl

dra. 
Nfås,te icke eletta sporra oss till för

nyad iver och offergärning ? Vi ha icke 
fått ljuset för att magasinera det utaIl 
för att det skall stråla ut sedan det fått 
stråla in i oss och verka Guds verk. Vi 
måste låta det ljuset stråla vidare till 
dem som vandra i mörkret, så att Gud 
med glädje kan se på oss och de frukter, 
som komma fram genom vårt arbete. 

Efter det att en kollekt upptagits och 
sparbö5sorna insamlats talade missions
sekreterare Martin Bergling. Han gav 
några glimtar om förhållandena ute på 
fi:iJtet under det år som gått. En tredje
del av fältet är intagen av japanerna, 
två tredjedelar ligga i det fria Kina. 
Våra missionärer i den ockuperade de
len, r6 st., arbeta trots stora inskränk
ningar i arbetsmöjligheterna . Bibelkur
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ser h[d las ute på landsbygden, i huvud
sak under de infödda medarbetarnas 
ledning. Skolorna pågå son~ vanligt. Jag 
tror, att vad de just nu skulle vilja säga 
oss ~tr: Bed för oss! Vi vilja kämpa 
vidare, men vi behöva eder hjälp. I pro
vinsen Shensi, i den fria delen, ha vi 
9 missionärer. Där arbetas som vanligt 
och de resa mycket omkring och hålla 
kurser ute på landet. Det är säkrare där 
än i st~iderna mot bombardemang. I pro
vinsen Honan är det särski It staden 
Loyang som varit utsatt för bombarde
mang. V åra missionärer bo därför utan
för staden. l Sinan arbetar :Maria Pet
tersson som vanligt. I barnhemmet är 
det omkring 200 barn som skola ha sitt 
underhåll. Allting är ro gånger dyrare 
än före kriget. Herren har dock försett. 
I Shanhsicn kunna icke missionärerna 
ho inne i staden, utan de ha bott ute i 
en hy sedan i juni månacl. Deras hem 
är en grotta med en litcn gård framför. 
Deras uppoffringar ha icke vari t för
(J"~ty('s. J denna. by äro nu alla familjer
na, utom en, kristna. »Lyft upp dina 
ögon - alla komma församIack till 
dig.» 

l~å trettondedagen fingo vi, trots alla 
skr~tmmande förhållanden, tacka och lo
va I-Ierren. Oss har intet fattats. Allt 
har han väl beställt. Allt förmår Gud. 
Han har burit ,-"år mission hitintills, han 
skall ock h~ira oss framdeles. 

J-I. B. 

Fortbildningskursen 1 Öster:: 
tälje. 
Den 17 jan. på morgonen avreste en 

stor skara missionsfolk från Ostertälje. 
De hade varit deltagare vid den av 
Svenska wIissionsrådet anordnade fort
bildningskursen för missionsarbetare. 
Kursen som pågått en vecka hade be
sökts av j 32 akti va mission~i.rer, ett an
tal missionsledare och ett ro-tal studen
ter representerande Sveriges Kristliga 
Studentrörelse och Sveriges Evangelis
ka Stuclcnt- och Gymnasiströrelse. Att 
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de två sistn~imnda grupperna voro re
presenterade var en gUldjancle nyhet vid 
d~nna kurs. 

Svenska ~1issi()nsrådets ordförande, 
professor Knut B. vVestJ1ta1t.. var kur
sens ledare. »Herrens llåd ä.r det att 
det icke är ute med oss», yttrade hall 
,-id öppnandet. Vi få såsom folk ännu 
vara fria. Den svenska missionen kall 
ii. ven, trots svårigheterna och nöden i 
världen, fortsätta. I Europa är det nu 
endast Schweiz och Sverige, som rela
tivt obehindrat kunna bedriva missioll 
i icke-kristna länder. Gott så länge vi 
få vcrka och slippa vara ~Hlclerstödsta
gare, vilket annars för närvarande är 
fallet med över 4.000 missionärer i Eu
ropas av kriget hemsökta länder. 11å vi 
\'~1I taga vara P~l dagarna. Vi ha ej bli
,-it lovade att slippa nöd. men vi få räk
na med Guds n;ld och fr~tlsande barm
härtighet. 

Kyrkohcrde Adolf ](loo ledde bibcl
studierna. "arvid han på ett levande ocll 
drastiskt sätt huvudsakligast skildrade 
olika bibliska gestalter, vilka därige
nom tedde sig som samtida med oss. 
Deras Ii ,- och hudskap fingo direkt kon
takt med nntidsförhållandena. 

En serie föreläsningar och föredrag 
iIlgingo självfallet i kursen. Särskilt mil. 
nämnas ärkebiskop Eidems föreläsning 
om: »Paulus-missionären». Bland an
nat yttrade ~irkebiskopen om kristendo
men, att den ej blott bedriver mission, 
den är mission. Missionsmotivet för 
Pau lus va r att Gud kallat honom. 

Omkring doktor Hendrik Kraemers 
hok: »Kristendomens budskap i en icke
kristen v~lrlcl» samlade sig intresset en 
dag. lJtgående från denna bok gav pro
fessor Knut B. vVestman en rikt givan
de utredning om det väsentliga i kris
tendomen. Särskilt belyste han därvid 
kristendomens och icke-kristna religio
ners anknytnings- och brytningspunkter. 
Sann kristendom är icke något ovisst, 
relativt, saue talaren. - Vad som i sag
da bok berörde religionerna och arbets
förhållandena i Kina, Indien och .'\frika 
behandlades sedan av olika talare. 
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.Aktuella meddelanden 0111 läget inom 
de olika missionerna här hemma och där 
ute på missionsfälten gåvos vid skilda 
tillfällen. Därvid' framgick att liksom 
ansvaret inför miss ionen och kärleken 
till densamma är i tilltagande hos dem 
som kallats' in ' i denna gärning, så synes 
~iven· f.örhållandet vara hos de för mis
sionenintresserade inom vårt land. 

Mycket mer vore att säga om denna 
i alla avseenden givande kurs, men ut
t'ymmet tillåter de t icke . Samhörighet 
och gemensamt ansvar inför den höga, 
heliga uppgiften 'var ett ofrånkomligt 
intryck av denna i bästa mening eku

. men.iska sammankomst. 11ånga förslag 

. till intimare samarLetc missionerna 
elilellanframfördes ;iven. 

.1.11art in Bergling. 

Bönemöten för S. M. K. 
Bcincstunder för Svenska :Missionen i 

Kina anordnas i Betesdakyrlwn, Flora
gatan 8, Stockholm, 'varje tisdag kl . 7 
c. m. På S. Jd. K:s expedition, Drott
ninggatan 55, hållas bönestunder varje 
fredag kl. 2 e. 111, . .Missionsvänner häl
sas varmt välkomna att taga del i dessa 
bönemöten ~ 

KinaIänkarna i Stockholm 
samlas på S. M. K:s expedition torsda
Ken den '6 ,febr. kl. 7 e.r/1.. Varmt väl
komna~ 

Kvinnornas internationella bönedag. 
Kvinnornas internationella bönedag, 

då kristna kvinnor över hela jorden 
samlas till bön, hållas i år fredagen den 
:l8 februaTi. I nästa nummer a v vår tid
ning kommer ett upprop härom att in
föras, men redan nu vilja' vi meddela 
dagen. Må även i år kristna kvinnor av 
alla folkslag och tungomål på denna dag 
samlas i gemensam bön! 

Familjenytt. 
Den 9 januari föddes åt missionärs

paret Erik och Ingrid Ivf aLJ11, en- dotter, 
Gunvor lH aria. Vi frambära våra var
maste lyckönskningar. 

Missionstidningen Sinims 
Land. 

1fed detta nummer börjar vår tid
ning sin 46 :te årgång. Då det är lllÖj
ligt att icke alla dess läsare känna be
tydelsen av det namn som den bär, skalL 
jag med några ord angiva den. »Sinims. 
Land» är hämtat från vår tidigare bi 
belöversättning, där det återfinnes i Jes . 
-+9: I2 : »Si, desse skola komma fjerran. 
från, och si, någre ifrån norr och ifrån 
havet ocll andre ifrån Sinims land». I 
elen nu gällande översättningen har »Si
nims utbytts mot »sineernas », (i grund
texten: »Sinim» ett ord som saknar an
knytning till något annat ord i hebre
iskan och därför har uttolkats på skil
da sätt, d~iribland även såsom åsyftan
de Kinas folk , ett antagande, som på se
nare tid fått stöd genom upptäckten av 
spår efter en tidig förbindelse mellan 
Kina och Medelhavsländerna. 

Såsom redaktör angives vår mis
sionsföreståndare Martin Linden och 
han är det också, men han var det i rätt 
stor utsträckning redan långt tidigare, 
ty hans företrädare på föreståndarepos
ten, vår oförgätlige vän, Erik Folke, 
överlat åt honom en stor del av reda'k
tionsbestyren under en lång följd av år. 
Jag begagnar detta tillfälle att för tid
ningen och dess redaktör taga i anspråk 
all den hjälp som missionens vänner 
kunna giva. Alla kunna vi hjälpa till ge
nom förbön. Många kunna sända in 
meddelanden eller bidrag av annat slag. 
Andra l:cunna verka för öka'd spridning. 
Må var och en i trohet tjäna på det sätt 
som ligger honom eller henne närmast. 

Karl Frtes. 
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Framme i Pucheng. 

Pucheng den 5 sept. 1940. 

- ICi.ra NIissionsvänner ~ 

Sist skrev jag från Loyang. Där bl e
\-0 vi fördröjda i mer än tre veckor på 
grund av att järnvägen regnat sönder, 
vi Iket jag kanske nämnde i förra bre
vet . Vi vora ju på S. 1-1. K:s fält, och 
det gjorde inte så mycket på vilken sta
tiOll vi voro då. Emellertid voro vi gla
da, då vi den L:f- aug. kunde ta nattåget 
och fortsätta vår färd. En ny erfaren
het var för QSS ett mörklagt tåg. Allt 
gick viI, men vid framkomsten blev det 
flygvarning, just då tåget ångade in 
på stationen. Det måste backa ut till ·~n 
skyddad plats, till dess faran var över. 
Då vi sedan komma fram, mötte oss 
vid stationen ett par bröder från Tali. 
Det var kärt, att' frt träffa dem, som vi 
:;;"t väl kände. De hyrde djur åt oss: IS 
packmulor och två små åsnor för oss att 
rida på. Vi sutto i värdshuset hela den 
dagen, ty ehuru vi kommo till W. kL 8 
på morgonen, kunde vi ej fortsätta re
san förr~in kl. 9 e. m. Detta emedan fö
r-arna fruktade att komma med sina 
djur. De voro rädda, att djuren skulle 
tas till annat ändamål. Det var en mån
ljus afton, då vi startade. Upp och ned 
gick det genom de krokiga, branta bac
karna bakom T. stad. Huru gärna hade 
vi ej velat resa genom staden och så 
göra viigen kortare, men det gick ej. 
Portarna voro stängda. Snart blev det 
så mulet, nästan svart, så att vi ej kun
de se vägen framför oss. Hur djuren 
kunde gå i mörkret utan att snava på 
de ojämna, knaggliga vägarna förstår 
jag ej, eller hur de kunde se var vägen 
var, men de gingo tydligen av gammal 
vana, ty de äro ofta ute om nätterna 
nu. På ett ställe mötte vi flera vagnar, 
och det var omöjligt komma förbi var
andra. De måste skaffa fram hackor 
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och spadar och hugga ut vägen och göra 
den bredare, och det tog drygt en tim~ 
me innan vi kunde fortsätta i mörkret. 
Några regndroppar började falla, och 
vi undrade om det skulle börja regna på 
allvar, men Herren hörde våra böne
suckar och höll regnet tillbaka. Vi hade 
ju så många dyrbara boklådor och an
dra saker också, som ej tålde för myc
ket regn. 

Vid tretiden på natten, d:t vi kom
mit ut ur de svåra backarna, slogo vi 
oss ned på en åker för att vila. Pack
ningarna togos av djuren, vilka blevo 
fodrade. Vi åto ett bröd och drucko li
tet vatten, som vi hade i vår termos. 
S~t lade vi oss ned på marken. U nder
ligt yar det att i dessa trakter kunna 
helt tryggt, utan fruktan för rövare, vi
la där på öppna fältet nedanför bergs
höjderna. Det hade man ej vågat försö
ka för några å r sedan, då vi brukade 
färdas dessa vägar. Det hade kanske 
inte slutat så väl. Sedan fortsattes re
san, och då vi kommit ungefär eh SY. 

mil från vår bestämmelseort, funno vi 
a tt det hade ösregnat d~.ir. Vägarna vo
ro översvämmade på flera ställen. Vi 
hade som sagt ridit hela natten, och vid 
7-tiden på morgonen kommo vi fram 
till vår kära fru Jangs hem. Hon är 
änka efter en äldste i T. församling och 
en gammal bekant till oss sen många år 
tillbaka. Vi överraskade henne fullstän
digt, men fingo inte desto mindre ett 
hjärtevarmt mottagande. »Var voro Ni 
i natt då det störtregnade?» frågade 
hon och andra. »Ute på vägen, men vi 
fingo, Herren vare pris,irtte mer än 
några droppar av det», svarade vi. »Så 
stort», tyckte de, »ty det regnade all
deles rysligt här.» Sedan vi fått alla 
lådorna väl under tak i fru J angs hem 
och förarna givit sig ay, började det 
emellertid regna igen och höll på hela 
Jagen, som var en fredag. Det var inte 
en tanke på att kunna få hyra vagnar 
och fortsätta nästa dag, så vi fingo 
stanna där så länge. Någon resa till 
Blomsterberget blev det ju ej heller, 
emedan det nu var för långt lidit- på 
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sommaren och våra syskon, som voro 
där, väntades ned vilken dag som helst. 
Vi stannade därföre i Machuan över 
söndagen, och Nils fick predika där den 
dagen. På lördagen togo vi oss en rid
tur till Hua-in-miao, en utstation ej 
långt från bergets fot. Där träffade vi 
Ida Söderberg och Astrid Löfgren, som 
voro på väg hem till sin station, ,::huru 
de blivit uppehållna av regn ett par da
gar. A v dem fingo vi höra, att de övriga 
ämnade komma ned från berget på mån
dagen. Det var roligt att få träffa de 
troende på platsen, både gamla bekanta 
och nya, som kommitti 11 tro på senare 
år. De ville att vi skulle stanna kvar 
över söndagen , mei1 Nils hade ju redan 
lovat att predika i fru Jangs by, så vi 
återvände dit på kvällen. Det var en
dast 3/4 mil mellan dessa båda utsta
tioner. Flera voro samlade på söndagen, 
men 'många voro hindrade att' komma 
från byarna på grund av att vägarna 
voro ö,,-ersvämmac1e. På måndagen to
go vi emellertid farväl av 'våra vänner i 
M. och hörjade brden till Tali, där vi 
likaledes rönte ett hjärtligt mottagande. 
Nästa dag kommo syskonen från ber
get: 1. Ackzell, E. Viden, E. Dahle, A. 
Hjärtberg. Så fingo vi ta emot dem, 
istället för att de skulle ha tagit emot 
oss, men det blev därefter, det förstån 
I! Litet mat fingo vi i alla fall äta ge
mensamt, och sen ställde de till med en 
välkom ststund för oss, med vackert du
kat kaffebord, flagga och blommor på 
bordet och ett vackert textat »Välkom

, men!» och - - en present åt mig till 
60-årsdagen samt tal och sång. Allt det
ta var sådant, sorri "de sju syskonen som 
vistades på blomsterberget i sommar 
länge planerat och förberett. De vänta
de ju att vi skulle komma dit. Hanna 
Wang, Ida Söderberg och Astrid Löf
gren fingo ej vara med nu. Det var rö
rande att möta så mycken kärlek, och 
vi kände oss sa ov~irdiga all t. Men ro
ligt och gripande var det. Gud väl signe 
bch löne dem! Vi hade en skön böne
stund tillsammans och sen gingo vi till 
vila. Ebba Viden och Ella Dahle skulle 

tidigt nästa morgon resa till Pucheng. 
Vi hade en hel del att ordna med då 
,-åra lådor kQmmo, ty böcker och en del 
annat skulle delas upp . 

Ingeborg ../......ckzell stannade endast en 
dag. Sedan reste hon ut till sin by för 
att öppna skolan. Vi blevo kvar i Tali 
två veckor, ty regn hindrade oss att 
komma iväg tidigare. Under den tiden 
var det »varningar» flera gånger, och 
många »fåglar» flögo över oss, men utan 
att släppa några »ägg ». Men i söndags, 
den sista dagen vi voro där , var det tV~l 
nedslag, som förstörde ett par hus, men 
lyckligtvis ej skadade någon människa. 
Det var på f. m. Vi hade nödgats flytta 
fram gudstjänsten till kl. 4 c. m., då vi 
hoppades få vara ifred. Inte var det Stl 

många som vågade komma, men vi hade 
~i.ndå en god stund i lugn inför Herrens 
ansikte. Pastor Kao, som för tillfället 
o/ar hemma, talade så gott. Sedan led
de Nils nattvardsmötet, som var stilla 
och gripande. Kanske vad som hade 
hänt på f. m . fick hjälpa till att sätta sin 
stämpel på detta möte. Vi uppmanades 
att alltid vänta Herren, och ovissheten 
i det li,- vi nu leva framhölls . I dag här, 
kanske i morgon hos Herren. Det vaT 
kärt att vara tillsammans med Guds barn 
i Tali, och med dem få sitta ned vid 
Herrens bord igen i kapellet där. Vi ve
ta ej när eller hur det blir nästa gång. 
På måndagen reste Arvid Hjärtberg 
och vi hi t. Det var den 2 sept. som vi 
kommo hit. På vägen hit hade vi på en 
plats, där vi rastade middag och där 
det var marknad, åter de där fula fåg
larna rätt över oss, 'Man kunoe j u inte 
,-eta vad de hade i sinnet, men Herren 
hit det ej ske någon olycka där. Även 
här ha vi haft varningar flera g~l.nger. 

men nu ett par tre dagar har det varit 
lugnt. Vilken lisa det är~ NIan hinner 
göra ntJ.got och underligt nog glömmer 
man nästan bort, att dessa ting finnas 
till, men man kan bli påmind 0111 dem 
när som helst. 

ILir hade vår kära Ebba Viden gjort 
så rent och trevligt, och hon mottog oss 
på bästa sätt, både ,'ad trevnad och för
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plägning beträffar. Ja här var så rart, 
och vi kände oss så välkomna. Vi bedja 
Gud löna och välsigna var och · en för 
vad de gjort för oss. N u äro vi fram
me på den plats, som Gud har valt för 
oss. Inte hade vi kanske valt denna 
plats själva, men så är Guds vilja med 
avseende på oss just nu, och då är det 
!Jäst. Hanna Wang ha vi ej träffat ännu, 
ty hon är ute i arbete i byarna. Vill Gud, 
hoppas vi få resa till Hoyang stormöte 
1) dagar i dag. Bed för oss att krafter 
och nåd må beskäras oss, ty själva äga 
vi intet ~ I.\1ed tacksamhet se vi tillbaka 
på resan och dess besvärligheter, ty vi 
förundra oss över Guds hjälpande och 
uppehållande nåd. Och vi tacka och pri
sa honom därför. »Bedjen och eder skall 
varda givet på det att eder glädje må 
varda fullkomnad. » 

HFirtliga hälsningar fr ,\n Ec1ra i lIer
rens tj ~Lnst 

.i.Vils och Olga Styrelius. 

Böcker till krigsfångarna. 

Krigsfångarnas lott är hård. Deras 
rijrelsefrihet är i hög grad inskränkt. I 
ll1ånga fall äro de okunniga om sina 
anhörigas öde och ur stånd att upprätt
hålla förbindelsen med dem. Dagarna 
krypa fram, i synnerhet för dem som 
icke få eUer icke kunna arbeta.. 

Böcker äro en välsignelse i sysslolös
heten. Men i de flesta fångläger finnas 
endast mycket små boksamlingar. Från 
krigsfångarnas hemländer kunna blott 
undantagsvis böcker sändas. Därför 
måste de neutrala länderna göra an
st6itlgl1ingar att samla litteratur. 

Undertecknade, som utgöra central
kommitte i Sverige för »Bokinsamlin
gen för krigsfångar genom Hjälp Kri
gets Offer », vädja därför varmt till all 
mänheten att skänka i första hand eng
elska och franska böcker (sålunda icke 

svenska), avsedda för krigsfångelägren 
i Tyskland, där det vida största antalet 
krigsfångar finnas. I England ha mi
nister och fru Prytz på kommittens 
hemställan välvilligt åtagit sig anskaffa 
litteratur till K. F. U. M:s arbete bland 
krigsfångar och internerade från Tysk
land och Italien. 

Vårt första mål är 100,000 band, och 
vi tro, att detta mål snabbt skall nås. 
Givetvis finnas censurföreskrifter, som 
noga måste följas. För lägren i Tysk
land gäller förbud mot tyskfientliga 
skrifter och böcker av i Tyskland för
bjudna författare såväl som alla poli
tiska och därmed jämförliga tryckalster. 
Annars är all skönlitteratur, underhåll
ningslitteratur, facklitteratur, religiös 
litteratur, icke minst biblar och bibelde
lar, sångböcker, musik, planschverk etc. 
v~ilkomna. »Vinc1sröjningslitteratur» är 
icke önskvärd! Böckerna granskas av 
fackmän i vår huvuddepå i Stockholm 
och, så snart organisationen är klar, 
iiven i lokaldepåe r i Göteborg, Lund och 
Uppsala. 

Administrationskostnaderna för in
samlingen bäras av några ·~nskilda per
soner, och arbetet utföres av frivilliga 
krafter, varför vi icke vädja om ekono
miska bidrag härför. :Men då önsknin
gar framställas av krigsfångar om sär
~·kild facklitteratur, behövas dock pen
gar för inköp av dylik. Sådana motta
gas tacksamt av »Bokinsamlingen för 
krigsfångar», postgirokonto 689. 

Bokgåvor sändas till eller inlämnas i 
»Bokinsamlingen för Krigsfångar, Her
kulesgatan 24, 2 trappor, Stockholm». 
Expeditionen är öppen vardagar kl. 
10-1 9, lördagar 10-15. Beträffande 
lokaldepåer och lokalombud i vissa stä
der lämnas snarast möjligt meddelan
den i lokalpressen. 

Tyvärr kunna vi icke å taga oss att 
avhämta bokgåvor hos givarna utan 
våga räkna med att varje givare svarar 
för transporten och helst också bifogar 
förteckning å böckerna. 

Bokinsamlingens telefoner i Stock
holm äro: 11 9765, I I 9764, II 9763. 
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Vi hoppas på ett gott resultat av den
na vår vädjan! 

Stockholm den 12 december 1940. 

LOUISE SIBYLLA 
Ordförande, 

Erling Eidem, 
Ärkebiskop, v. ordf . 

Hugo Cedergren, 
l'il. mag; ordf. i Arbetsutskottet. 

Edw. Peyron, 
Kommendörkapten; kassaförvaltare. 


/lhls Ahnhtnd, Professor. 


Estelle Bernadotte, Grevinna. 


Elsa Cedergren, Fru. 


Karl Fries, Fil. d:r 


Al?e Hassler, Professor. 


Fr. H jel1nqvist , Stadsbibliotekarie. 


Georg PalmaeT, Dr.; missionssekr. 


Fredrik Ström" Red.; ordf. i stadsfullm. 


Gunnar Westin, Professor. 


O. vVieselgren, Riksbibliotekarie. 


Arnold vVerner, Pastor; sekreterare. 


V1:sa i1:dningen för vänner och be

kanta och uppmana dem, att prenume

rera! Ju flera prenumeranter vi fä, desto 

flera vänner och förebedjare hoppas 'vi 

att J1{issionen vinner. 

Missionstidningen 

Sinims Land, 

organ för S v enska Missionen Kina, 

utkommer 1941 i sin 46:e årgång. 

Tidningen utkommer med 20 nummer om 
året. Den innehåller uppbygge1seartiklarJ 

brev från missionärerna, berättelser från 
missionsfältet, 'meddelanden om hemarbetet 
och missionsnotiser från olika fält. 

Tidningen kostar: helt år kr. 2 :5°, halvår 
kr. l: 50, ett kvartal kr. °:90. 

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

Prenumeration kan verkstälIas på posten 
men ställer det sig fördelaktigare för Missio
nen om den verkställes på vh Exp., Drott 
ninggatan 55, Stockholm. 

Redaktionell . 

INNEHÅLL: 
»Ditt rike, Gud, skall stå.» - Trettondedagens möte. - Fortbildningskursen i Ostertälje. 
Från Red . och Exp. - Missionstidningen Sinims Land - Från missionärerna. - Böcker 

till krigsfångarna . - Missionstidningen Sinims Land. 

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


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


Boktr. A/B P. A. Palmers Eftr" Sthlm. 
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Minneshögtiden efter August Berg. 

~ 

.:II-

»Gud ~ir din fader, tro honom blott! 
Ö mmaste kärlek skiftar din lott.» 11ed 
denna sång inleddes minneshögtiden ef
ter missionär August Berg) tjll vilken 
en stor skara vänner från skilda håll 
samlats ~L K. F. U. M. den 17 januari. 
Antalet deltagare i mötet gav ett starkt 
intryck a v huru avhållen han var. 

Doktor Karl Fries började med att 
I~isa ett hrev från fru Augusta Berg, 
som p\ grund av sjukdom var förhind
rad att n~lrvara. Det var en hälsning och 
ett tack för all kärlek o(h förbön, som 
kommit dem till del under sjukdoms
tiden och sedan. lvlen det var också en 
hön, att vi vid minnesstunden icke skul
l:e prisa August Berg men Gud för vad 
han utr~ittat genom sin tjänare. August 
Berg var leret, och Herren Gud mästa
ren, som av leret kunde få göra ett käril 
till heder hrukbart i sin tjänst. ~ 
De ord vi nu läst, ledde mina tankar 
till några verser, som jag ville taga till 
utgångspunkt för mitt anförande, fort
satte doktor Fries. Den första är Jes. 
6 4: 8. »~i[en Herre, du är ju vår fader; 
vi äro leret, och du är den som har da
nat oss, vi ~iro allesammans verk av din 

hand.» - Alla ha vi säkert fått erfara 
sanningen i detta budskap lika väl som 
i sångens ord, som vi sjöngo : »Om
maste kärlek skiftar din lott.» Och det 
~ir ej bara den ömmaste kärlek utan 
också den högsta vishet som för hans 
hand, då han formar leret. Huruvida 
hans egentliga avsikt förverkligas beror 
på oss, och härom talar ett annat ord, 
Jer. 18:2-4. Profeten fick tillsägelse att 
se på en krukmakare, som arbetade vid 
sin skiva. När han misslyckades begyn
te han igen och gjorde ett annat kärl, 
så som han ville hava det gjort. Det är 
något fQrödm j ukande att tänka på kär
let som måste kasseras. Det fanns något 
kvar i leret som var obrutet och som 
måste arbetas om. 1ifen det ligger också 
i de t ordet ett hopp och ett löfte. Han 
gjorde om det. Gud har tålamod, han 
kastar icke bort leret utan gör om det. 
tills han får det som han yilI. Så kom
mer det fram olika kärl ur mästarens 
hand, och de ha olika uppgifter. I 2 Tim. 
2: 20 läsa vi: »Men i e tt stort hus fin
nas kärl icke allenast av guld och silver, 
utan ock av trä och lera; och somliga 
äro till hedersamt bruk, andra till min
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dre h~dersamt». Vår käre broder var 
förvisso ett kärt' till hedersamt bruk. 
Men vi böra icke upphöja eller giva ho
nom större ära än den som tillkommer 
honom. Skulle han ha varit här, hade 
han opponerat sig mot allt lov. Han 
skulle ha velat giva Gud äran. Det är 
också vad vi alla böra göra. Så få vi 
tacka Gud för vad han gav genom 
August Berg. 

Efter en sång talade kyrkoherde Os
sia n Beinhoff. »Jag har blivit ombedd 
att teckna några drag från min samvaro 
med min kära vän August Berg», så 
började han, »och det gör jag med gläd
je därför att han betytt så mycket för 
mig». När jag först träffade honom var 
år I90r. Jag stod vid en skiljeväg. Det 
var m~ningen; att jag skulle resa till 
Skottländ för att fullfölja min utbild
ning och gå ut som läkarmissionär. 
När jag träffade August Berg, framhöll 
han behovet av unga män på fältet, men 
han bad mig ej resa, han endast sade 
hur det var. Det blev dock klart för mig, 
att jag måste vandra pliktens väg, och 
den förde mig ut till Kina tidigare än 
jag väntat. Sedan träffade jag August 
för andra gången i Yuncheng, och jag 
kommer ihåg hur han då sökte få mig 
att resa till Shensi och övertaga arbetet 
i Tali, men den gången vann han ej. 
Min kallelse gällde Honan. August 
Berg skulle då bliva ledare på fältet, 
och jag kom alltså under hans ledning. 
Denna tid i mitt liv är den mest roman
tiska, det är de stora minnenas, segrar
nas och nederlagens tid. Vi S. M. K :are 
ha haft ett Jerusalem, di t vi tågat vid 
våra konferenser och högtider. Det är 
Yuncheng. När August Berg övertog 
ledarskapet, var det i makarna Bergs 
hem vi samlades. På min tid brukade 
konferenserna hållas i hörjan av janu
ari. Då fingo vi tåga upp till Jerusa
lem. Det skedde alltid med glädje, trots 
det att vägen var svår och resan lång. 
Vi som ha känt August Berg och stått 
honom nära veta, att då man samlades 
hos honom, blev det alltid högtid. Det 
bergska hemmet var sam Iingspunkten, 

där var allt svenskt, och alla som sam
lades voro svenskar! Där var Sverige 
bevarat! Missförstå mig ej, det kändes 
skönt att från dammiga vägar och svå
righeter få komma HEM. Nog minnas 
vi sammanträdena där i salen. Där fingo 
vi dryfta de många frågorna, allt som 
rörde oss av sorg och glädje. August 
Berg hade den stora förmågan att alltid 
se det goda och plocka fram det. Sedan 
böjde vi våra knän för att lägga fram 
allt för Gud. Så skötte han sitt värd
skap. Eller jag tänker på konferenser
na. Det var den tiden, då de kinesiska 
församlingarna grundades på vårt fält. 
Och under denna svåra tid minns jag 
vår ledare. Vi unga kommo med ganska 
underliga förslag, ivriga och impulsiva 
som vi voro. Jag m,inns hans blick, nät· 
jag en gång kom med ett förslag. »Os
sian, var försiktig, gå sakta fram!» I 
förstån, att när vi unga och de andra 
skulle diskutera stadgar och börja byg
ga upp de kinesiska församlingarnar 
hade vi stor nytta av August Berg. Nytt 
och gammalt bröts mot vartannat, men 
även om meningarna vetro delade, skil
des vi alltid som goda vänner, tack vare 
August Bergs ömma kärlek och förstå
else. 

Jag skulle knnna ta fram mycket ur 
August Bergs liv, men det är något som 
jag särskilt vill ta fram, något som in
gen av er sett. Endast vi missionärer 
ha sett honom när han var bland kine
serna. Det har sagts vid hans jordafärd 
och skrivits om det, och det är sant, han 
hade en otrolig kärlek till dem. Han var 
inte blind för deras brister, men ha11 
kunde förlåta och överse. Jag minns 
hans arhetsrum. Det var lågt till taket, 
tegelgolv och vidernattor, det var ett par
glasrutor i fönstret; de övriga rutorna 
voro av papper. Men där var han lyck
lig, ty kineserna voro nära honom. Ald~ 
rig kunde han fälla en hård dom. »Kom 
ihåg varför du kommit hit! Här hjälpa 
inga domar, utan det gäller att med kär
lek draga och vinna.}) 

När August Berg k0111 till stormöten 
på de olika stationerna blev det högtid. 
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Var det några svårigheter, som han 
måste ta itu med, hade han alltid ett 
träffande bibelord. Han kände sin bi
bel och var en flitig bibelläsare. Men 
var han gjorde sig bäst, det var när han 
med församlingen framför sig stod i 
kapellet. Då strålade han! Han kunde 
tala underbara ord till dem. Han vann 
dem! Den som älskar vinner det kine
siska folket. Gud gav honom den för
mågan. 

En sak till vill jag s~iga. Det är nå
got om August Bergs goda penna. Den 
komma vi att sakna i 1VIissionstidningen 
Sinims Land. Vad August Berg talade 
och skrev var alltid till Guds ära. Jag 
tackar Gud för minnet av honom. 

Därefter sjöngs sången: »Jag kan 
icke räkna dem alla» och sedan talade 
kornminister Henrik Berg: Det är i dag 
på dagen en månad sedan vi med vår 
iiIskade stodo vid evighetens port och 
finga se honom gå in genom elen. Sak
naden och tomheten efter honom genom
lyses av det strålande evighetshopp och 
den ödmjuka tro, som från sjuklägret 
mötte oss . 

En månad i dödens väntrum blev för 
oss till en månad i evighetens förgård. 
Ett ord, som vår älskade redan under 
de första dagarna av sin sjukdom gav 
oss som sitt testamente, var: » Jag tror 
på syndernas förlåtelse och ett evigt 
liv.» Det ordet omslöt och genomlyste 
hela denna tid. Det blev oss ett vittnes
börd om att dödens udd var bruten. Hur 
stark än mörkrets makt ~ir. förmår den 
intet mot den, som vilar på Jesus Kris
tus. 

Vi minnas vår ~i1skade som en lyck
lig kristen och som en glad kristen. Han 
fick på ett alldeles särskilt sätt vara 
medhjälpare till andras glädje. Det för
nams än i det sista. Att komma till 
sjuklägret betydde att gå därifrån väl
signad till sin själ och rikare på glädje. 
Det var en glädje att få gå till hans 
sjukbädd. Det är kärt att här få säga, 
att läkare och sköterskor, som hade hans 
vård i sina händer, betygade sin glädje 
över att få gå in till honom. 

Den stora hemligheten i hans liv var, 
att han gav så mycket därför, att han 
själv aldrig upphörde att taga emot av 
Gud. 

Han var en flitig bibelläsare. Jag har 
här i min hand den bibel, som följt ho
nom på hans resor under de sista 12 

åren. Den blev julgåvan från Far till 
son sistlidna jul. I denna bibel ligga 
några anteckningar av hans hand. Det 
är ett utkast i anslutning till l. Tim: 
I: 12-17, J. 'fess. 5: 16, Rom. 12: 12, 

2. Kor. 6: 10, Fil. 4: 4 och Fil. 2: 

17-18, och ~imnet är: Paulus var en 
lycklig kristen och han var en glad kri s
ten. 

Vi vilja här tillämpa de orden på var 
älskade. Liksom Paulus kunde han in i 
det sista se på och stämma in i ordet: 
iVlig är barmhärtighet vederfaren. D~ir
för var han en lycklig och en glad kris
ten, som tackade Gud, som givit honom 
kraft och som tagit honom i sin tjänst. 
Han ville inte heta f. d. missionär. Han 
Yille vara missionär liyet ut, och vi tro 
att han fick vara det. Innerligt och 
varmt tacka ,-i Gud för vad han genom 
V~ll- älskade gav oss. Han var en lyck
l ig kristen och en glad kristen genom 
Guds stora barmhärtighet. 

Efter sången: »En morgon utan synd 
jag vakna får », framförde missionsfö
reståndare 111CtTtin Linden en hälsning 
från fru Berg. Han hade talat med hen
ne på telefon, och hon hade sagt, att 
hon vat- med fast ej personligen, och 
hon hoppades, att det skulle bli en stund 
avevighetsvärde. Sedan framhöll han 
vilken rik anledning vi ha till glädje 
och tacksamnet för honom, som Gud 
nu tagit till sig. Vi. ha sett det under 
det han levde bland oss; när vi nu se 
ti libaka,' se Yi det också. Och det del ta
gande, som S~l många visat, påminner 
om samma sanning och manar till tack
samhet. 

Pn:ns Oscar Bernadotte talade om tre 
särskilda minnen, som han hade av Au
gust Berg. Det första var ett brev som 
han skrivit till Ynglingaföreningen i 
Jönköping med anledning av en årshög
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tid. Brc\'et började ungefär så: När 
någon firar en högtidsdag, skall man 
ge en present. Somliga få ett silverfat, 
andra en käpp, men jag skall inte ge det, 
utan ett Guds ord, som är dyrbarare än 
andra gåvor. - Det andra minnet var 
från i våras , från årsmötet på Duvbo. 
Han gick från den ene till den andre. 
» Vill inte du säga något? » - »Jo, bara 
jag inte behöver börja! » - När han se
dan h~ilsat oss välkomna, sade han: 
»:NIånga ha lovat att tala, men ingen 
vill börja. Nu skall jag gå efter bibelns 
föreskrift: »Juden först », och därför 
lämnar jag ordet till pastor Pernow. 
Det tredje var från stunden när 
K. F. U. lVI:s hörsal invigdes. Jag hade 
talat över några ord i Habackuk: »Lik
väl vill jag glädja mig» . Efter mötet 
gick jag bredvid August Berg nedför 
trappan. Då sade han: »1 sista versen 
står det 0111 Habackuks strängaspel. » 
Han fortsatte, där jag hade stannat. Nu 
'har han mött även den profeten och fått 
-s tämma in i strängaspelet. 

Herr Gottf'fid Jansson framförde ett 
tack från K. F. U. M:s besökskommitte 
för den hjälp som alltid så gärna och 
villigt givits den och ett tack för all 
kärlek han personligen också fått. Frö
ken Lisa Blom framförde ett par häl s
ningar och tack, som kommit brevledes. 
Fru Dagny Bergling talade därefter om 
vad August Berg betytt för missionä
rerna i arbetet och pastor NIorr'is Berg
ting likaså. Kapten O. von 111almborg 
berörde flera minnen från sammanträ
den och möten, särskilt ett för 30 år se
dan, en julfest för gymnasister. August 
Berg talade då om ett gymnasistmöte 
för 2.500 år sedan; då Daniel och hans 
vänner samlades. Vi ett årsmöte tala
de han om: »Till härlighetens land 
igen, jag ser dig Jesus fara .» Nu har det 
blivit en verklighet även för honom. 

Missionssekreterare 111artin Bergling 
avs(utade mötet efter samkvämet. Vi ha 
med glädje samlats kring minnet av 
August Berg. Gud hjälpe oss att så 

.vändra, att vi lämna minnen efter oss 
av värde. . 
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Till sist sJongs psalmversen: » Sist, 
min Gud, jag dig nu beder. » 

»Herren gav, och Herren tog. 
Solen sken, och blixten slog. 
Hårda prov och öppen famn: 
Lovat vare Herrens namn ~ 

Ljusa visshet, stor och sann: 
Tager han, så giver han. 
Sorgepost och glädjebud: 
Prisad vare H erren Gud! » 

H. B. 

August Berg. 
En Andens storman) en trofast vän , 
Vid sekelskiftet sades det mig en 

gång att missionär A ugust Berg skulle 
komma till Göteborg och hålla missions
föredrag på K. F. U. NI:s högtidssal , 
och den som berättade det tillade: »Då 
bliver det nog fullt hus.» Och det blev 
så . Med glöd och hänförelse höll han sitt 
anförande, som grep och inspirerade. 

Något år senare bodde han i' min brors 
hem, och vi fingo närmare lära känna 
honom. Vi blevo då mycket goda vän
ner för livet. Sedan under årens gång 
har det givits flera olika tillfällen då 
vi möttes, och många äro de ljusa min
nena a v den trofaste vännen med den 
öppna famnen och det varma handslaget 
och av de förtroliga samtalen, då man 
både fick giva och emottaga förtroen 
den, och få del a v hans tankar och er
farenheter , 

Vännen Berg hade gåvan att vinna 
hjärtan. Hans godmodiga humor var 
helgad och verkade uppfriskande både i 
tal och brev. S å t. ex. skrev han en gång 
till oss: »Ja, du behöver inte läsa mitt 
brev, tv du vet ändå vad det innehåller, 
när du- får det denna tid på året. » Au
gust Berg var en flitig andlig sånings
man både i solljus och i storm, och 
det förunnades honom en lång arbets
dag. Lönen väntar, vila i frid! Vännen 
August gav rikt. Tack för all trogen 
vänskap från oss och vår familj. Det är 
sol över Ditt vackra ljusa minne. 

L. och A. Wahlströ1'J'L. 
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Till Anna Hahnes minne. 

Jag hade förmånen HL tillbringa stör
re delen av mitt första år i Kina hos 
makarna Hahne såsom lärarinna för de
ras goss~r, Ragnar och Halvar, samt 
Morris Bergling. Kom di t kort före 
jul 1904 och firade en glad och god 
högtid i deras krets. Då hörde jag för 
första gången: »Lyssna, hör änglasån
gen», sjungas av Hahnes barn, natur
ligtvis på kinesiska, som då var deras 
käraste språk. På nyåret föddes sonen 
Olof, som en gång i tiden med sin maka 
skulle bli deras glädje och tröst på gam
la dar, och i vars närhet Anna fick slu
ta sitt rika jordeliv. 

Kineserna kalla hustrun »mitt hem », 
och ett »hem» i ordets vackraste och 
djupaste betydelse var Anna för både 
make, barn och oss, som bodde hos dem. 
Hon räckte ock till för alla de kineser, 
som ofta kommo till henne med sina 
bekymmer. Även elen lilla svenska sko
lan omfattades med varmt intresse. 
110rs vakande öga följde barnen där. 

Vårterminen förflöt hastigt nog, och 
på hösten blev ej samvaron så Hing, ty 
clåvar gossarnas hemresa det allt upp
slukande intresset. Sent glömmer jag 
den stund, när .Mor för sista gången 
s·amlade sina gossar, då även Morris 
anlänt, och hur hon i bön överlämnade 
dem i Herrens vårcl. Den lilla sången, 
som hon lärt sina barn: »Jesus kär, var 
mig näp, sjöngs, och skilsmässans 
stund var inne. Men lika stark och lugn 
var hon, även da de kära voro ur sikte. 

Från deras sista år härute lyser ett 
högtidsminne fram, Ishih nya kapells 
invigning i maj I93I. Hur hade ej An-; 
l1a i lång tid uppmuntrat kvinnorna i 
syföreningen att samla medel till de nya 
kap~llh~inkarna! Då högtidsdagen var 
inne och den nya kyrkklockan för för
sta gången ringt samman, öppnade Axel 
Hahne männens dörr och Anna den på 
kvinnosidan. Vid orgelns toner sågo de 
snart det stora kapellet fyllas, - det 
var e·n glädjens och tacksägelsens dag! 

Kort efter hemkomsten 1933 fingo 

ck deltaga i en annan högtid. I vår hem
församling, Kumla, skulle en ung mis-'
sionärinvigas den 10 sept., och Ax~l 
Hahne var bland de medverkande. In
gen anade då att just hon, vår kära 
:Margit Eriksson, först skulle nå målet 
för vandringen! "\fu ha såväl Axel och 
Anna Hahne som många ur elen då för
samlade skaran följt efter o~h st~L med 
bland dem »som hava tvagit sina klä
der och gjort dem vita i Lammets blod»~ 
Upp. 7: 14· ' 

»Qiv min sj~il elen vita clräkten. 
DtL den stora morgonväkten 
Bryter fram i glans en g~L11g!» 

Alla helgons dag 1940. 
J.11aria Nyt-11/. 

Vid Kommittens för Svenska :NIissio
nen i Kina sammanträde den 28 sist
lidne januari återvaldes de ledamöter. 
som stodo under omval, varjämte för
utvarande suppleanten, komminister 
J. Th. Sandberg invaldes såsom ordi
narie ledamot på den efter missionär 
Aug. Berg vakanta platsen. Kommitten 
består sålunda efter de nu förrättade 
valen .av följande ordinarie ledamöter: 
D:r KarJ Fries, ordförande; kapten Os
car von 1Jalmborg, v. ordförande och 
kassaförval tare; kyrkoherde Gunnar 
Arbman; fröken Lisa Blom; musikdi
rektör Harald Gillgren ; grosshandlare 
Sven Johnson, missionsförest. Nlartin 
Linden; fröken Elsa LundbJad; tand/. 
Josef von :Malmborg; apot. Karl Nile
nius; komminister J. Th. Sandberg och 
disponent. Gust. Törnqvist samt supple
anterna: Folkskollärare Thure A . T. 
Carlsson; domkyrkoorganist Gösta Ha~
lin; komminister Johan Hoff; fröken 
Ella Josephson och ingenjör Viktor 
vVisborg. . 

. Kommittens arbetsutskott består av 
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följande ledamöter: D:r Karl Fries; 
kapten Oscar von Malmborg; fröken 
Lisa Blom; musikdirektör Harald Gill 
gren och missionsföreståndare Martin 
Linden. Suppleant i arbetsutskottet är 
tandläkare Josef von ~lalh1borg. 

Bönemöten för S. M. K. i Stockholm. 

Ä ven denna gång erinra vi om och 
inbjuda till bönemötena, som i Stock
holm hållas för Svenska Missionen i 
Kina: Varje tisdag Id. 7 e. 1n. i Betes
dakyrka1'1e ) Floragatan 8,' samt varje fre
dag kl. .2 cm. på S. il1. K:s e.xped1~tion) 
Drottninggatan 55. 

Kinaiänkarna i Stockholm 

samlas på S. :M.K:s expedition torsda

gen den 20 febr. 'kl. 7 e. 7-N. Varmt väl
komna~ 

Till våra prenumeranter. 

Ännu kan Missionsticlningen Sinims 
Land erhållas från årets början, och vi 
mottaga tacksamt förnyelser av prenu
meration samt anmälan om nya prenu
meranter. Skulle någon, som fått tid
ningen sig tillsänd under 1940, vara 
förhindrad att fortsätta prenumeratio
nen, vore vi också tacksamma för ett 
meddelande härom. Vi fortsätta nämli-' 
gen enligt gammal praxis att t. v. sän
da tidningen, och dennas ekonomi till 
låter ej sändande av friexemplar. 

Till alla prenumerantsamlare och till 
alla, som inbetalt prenumerationsav
gift, uttala vi ett varmt tack. 

Från min älskade Marias begrav:: 
.ning. 

»Jag vet, att hans bud är evigt 
liv.» Joh. 12: So. 

Dagen, den I S :de oktober, var vac
ker och uppmuntrande. Kistan, klädd 
med syart tyg, var också så vacker, där 
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den stod nära koret i norska kyrkan, 
överhöljd med kransar och blommor och 
ett vackert kors av röda dahlior. 

Kyrkan var nästan fylld med folk, då 
jag i griftetalet före jordfästningen fick 
påpeka skillnaden mellan en kristens död 
och en otrogens, mellan en kristlig be
gravning och en, hednisk. 

Jag fick ju själv officiera både i kyr
kan och vid graven på kyrkogården där
uppe. Dit följde oss en stor flock, ele
verna från goss- och flickskolorna jäm
te många unga och gamla. Med tysta 
och högtidligt gående bärare skred tåget 
förbi garnisonen, jag med min krans 
och korset före kistan. Kransen och 
korset voro båda bundna så vackert av 
fröken Lydia·Hansen, kransen ' i vita 
dahlior och röda astrar; det såg ut som 
vita liljor, omväxlande med de röda 
blommorna. Närmast efter kistan kom 
fru Martinson i sin bärstol samt fröken 
Hansen och herrByrne (en äldre affärs
man boende i andra dalen) och därpå 
skolorna samt de andra troende. 

»Frid, verklig frid» ljöd det på'kine
siska vid den vackert belägna gravplat
sen, som ligger högt med utsikt över 
stora dalen med järnvägsstationen un
der oss. Ritualen yar den svenska kyr
kans med några sånger på kinesiska. 
Alla tyckte att hela begravningen och 
gravplatsen var så skön, och Herren 
gav oss också gott väder. 

Gud gav mig sådan glädje vid tanke 
på vad min älskade Marias ande nu får 
åtnjuta och på Herrens trofasthet i att 
flter så underbart infria sina löften i 
Ps. I 15, som vi, utan att se, hängt fast 
vid, att saknaden trängdes i bakgrun

.den, fast den dock fanns. 
Sedan följde damerna mig hem till 

middag. Efter middagen drucko vi kaf
fe i vårt trevliga vardagsrum och sågo 
på fotona. Då blev det klart för dem att 
:NIaria inte alltid sett så ut, som hon var 
sedan sjukdomen under I4 år hållit på 
att härja hennes fysik. 

Hon var mig dock så kär, där hon 
låg dagarna förut inne i vårt badrum: 
Jag måste åter och åter gå in och se på 
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'henne, och då såg jag inte blott de tärda, 
{lock så goda, dragen, utan personlighe
ten, sådan hon varit för mig och Guds 
verk alla dessa åren. Ja, jag har varit 
en lyckligt lottad man. 

Tänk att vår kära syste.i Anna Hahne 
också fått hembud! Det synes också' ha 
kommit oväntat. »Saliga äro de dada, 
som i Herren dö. Ja, säger i-\hden, de 
skola få vila sig från sitt arbete, ty de
ras gärningar följa dem.» 

I innerlig kärlek och med varmt tack 
för förbön. 

Tillgivne ~lugo Linder. 

En minnesdag i Yuncheng. 
1890 Ic"i/IO 1940. 

För över 3 112 ?lr sedan firades Sven
ska Missionens i Kina 50-årsdag. Fem
tio år hade då förflutit sedan IvIissio
nens grundl~iggare, Erik Folke, landsteg 
i Kina den I4/3 I887. Nu ha vi haft 
den stora glädjen fira en '50-årsdag här
ute. Min k~ira kamrat, Frida Prytz, an
lände tillika med Anna ]anzon till Ki
na den I 8/1 o I890, och hon är således 
den första S0111 »fyll t 50 ?lr» på mis
sionsfältet. 

I tidig morgonstund samlades våra 
elever och stämde upp: »Nu jubelåret 
-kommit har», samt: »Liksom vattu
strömmar Är Guds ljuva frid»,. varefter 
dt' äldre flickorna läste i kör: »Gud är 
mitt hjärtas klippa och min del evin
nerligen.» Ps. 73 :26 (b) och »Ännu när 
de bliva gamla, bära de frukt, frodas 
och grönska.» Ps. 92: I5. (Kin. övers.) 
Sedan sjöng en blandad kör: »ln hea
venly love ahiding», på en mycket vac~ 
ker melodi, varpå följde överlämnande 
av minnesgåvor samt hälsningar från 
frånvarande v~inner. En av stadens lä
kare ledde i bön, varefter kinesskaran 
skingrades. N u kom vår tur och vi 
kamrater sjöngo: »Hela vägen går han 
rned mig», drucko sedan kaffe tillsam
mans och hade en bönestund. 

Kl. I e. m. blev det åter livligt på vå
ra gårdar. Hela skaran inbjöds då till 
middag: 40 gäster bänkade sig i vår 

matsal och på verandan: i skolan var 
det omkring 70 till middag. Alla voro 
så glada få fira denna sällsynta högtids
dag och stor tacksamhet till Gud fyllde 
våra hjärtan. Bland gästerna funnos 
många av' Ffidas »h~rn» och »barn
barn», alla våra lär~rinnor höra till 
»harnen». Fotografering i trädgården 
avslutade samvaron lJå middagen. 

På' e. m. hade vi en svensk högtids
stund, då Bloms och Ringbergs drucko 
kaffe med oss. Flera hälsningar och 

\ 
\ 

\ 

\ 

\ 
- I 

Fröken Frida Prytz. 

lyckönskningar med anledning av dagen 
hade i god tid anlänt från kamrater, 
f. d. elever m. fL, och just denna e. m. 
kommo brev både från västra fältet och 
denna del därav, till mycken glädje och 
uppmuntran. Carl Blom läste Ps. 71: 
14-I8 som minnesord och talade om 
nåden att från ungdomen allt intill ål
derdomen få förkunna Herrens under 
för släkte efter släkte. Efter en bön
oeh tacksägelsestund 'sjöngo vi till sist: 
»Gud är trofast,' forntid, nutid, 
framtid Lysas upp utav hans trofast
het.» - -

Och så var denna ·stora dag tillända, 
vilken vi så länge sett fram emot. 
»Äran, iiran elen skall Tesus ha,» och till 
honom steg vårt tack ~r överfulla hjär
tan. Särskilt tacksam är jag, som den 
17/10 fått vara Fridas kamrat under 



32 SINIMS 

35 lyckliga å r med gott samarbete, och 
jag önskar jag kunde efterfölja hennes 
föredöme i ni t fö r sj~dar och stora tro
het.i verket! 

Herren skall förvisso låta (~ n rik 
skörd följa på de 50 årens utgivande 
tjänst och infria s itt löfte: »Jag skall 
lå ta dina harn komma från öster, och 
fr ån v~ister skall Jag samla dig till
hopa.» Jes. 43: 5· 

iVIaria .i\ T},hn . 

T aliförsamlingens femtioårsjubi::: 
leum. 

Kristendomen är en levande verklig
het - det ;lr en oruhblig sanning för 
alla, som känna den. Jesu Kri sti fräl
sande nåd har släkte efter släkte uppen
barat sig som li\'ets djupaste verklighet 
för var och ·cn, _som lämnat sig helt åt 
Guds nåd. Det ~ir icke vi som biira Kris
tendomen -- det ~lr den som bär oss. 
Ett slående hevis på denna verklighet 
och bärkraft, som visar världen , att vår 
tro icke är byggd p:t drömmar, var Ta
liförsamlingens femtio å rsjubi leum sön
dagen den 27 oktober 1940 . 

För femtio flr sedan kommo h ?l tröt
ta Herrens vandrare och vittnell, E. 
Folke och A. Berg, till denna dystra, 
mörka, gudsövergivna plats, med en 
brinnande ande och ödmjuk bön om en 
genomgripande v~ickelse , som kunde 
sätta i rörelse de stillastående vattnen 
och uppväcka cle förtorkade benen i dö
dens dal. Fr~ll1 denna dag blev det där lik
som då elden, som hränner upp skogen 
och först anständer allt som finnes i när
heten och därefter utbreder sig till av
lägsna trakter. Så tände den eld, som 
Gud sänt i sina båda tjänares hjärtan , 
först några fattiga och oansenliga bön
der och därpå deras släktingar, kamra
ter och vänner. Och liksom pingstens 
eld kom till stånd genom långfredagens 
lidande, blev också Tali-elden tänd ge
nom Herrens tjänares umbäranden och 
lidanden. »Jag har kommit för att tän
da en eld på jorden. » Då den elden 
kommer in i människornas hjärtan, då 
sprider den sig av sig själv. . 
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Taliförsamlingen samlades t ill fem
tioårsjubileum. Det var en stor skara , 
män och kvinnor som möttes med tack
s ~igelse till Herren för hans st~ra uu
der och eviga nåd. Vi voro samlade ti Il 
den heliga eldens vittneshördsfest, fÖl

a tt höra hur Herrens Ande under ett 
halvsekel spritt sig vidare fr fll1 en ':;11

skild m~tnniska till hennes närmaste, 
från församlingen till folket. Gnistorna 
ha flugit, men vet ej hur eller vart. De t 
brinner här och det brinl1er cb r. och .~ I
den luttrar, rena r och yii.rm CL 

Förhållandena under denna glädjefest 
~iro egenartad~ men också typiska hir 
den segrande, lidande kyrkan. Man har 
Eimnat mis sionsstatiol1en med missiOIb 
templet, som nu deh' is J igge r i f U intr 
efter upprepade bombardemang, och 
samlas på landshy'gclen lIncler några UPl )
slagna tältdukar och presenningar. Ta 
l is församling har aldrig grun~lat upp
fattningen om s in existens på den eli a 
eller andra kyrkobyggnaden . Nej, hon 
iir en representant för det rike, som icke 
itr av denna världen. Hon vet. att det iir 
de andliga v~irdena, som ll1,'ts te skydda s 
undan förstörelsen och förintandet . f../[" 
kyrkobyggnad, »gods och ;tra, liv och 
allt » förgöras, nedgrusas och tillintet
göras ~ Ljusstyrkan hevaras. ja, ökas , 
ty uppdraget är Guds. Och vi kunna in
för detta släkte i all sanning framb~ira 
beviset på den levande Kristus och den 
levande kyrkan, icke föredragsbevis utan 
verklighetsbe\' is. Ju rikare ström av 
brinnande kärlek till vilr levande :Nläs
tare och räddande birlek till våra med
människor, desto kraftigare skall värl
den förnimma, att vår tro icke är na
gon tro på något ovisst, utan att det 
finnes mäktiga verklighetskrafter i kri s
tendomen. 

Tre dagar före själva jubileumsfesten 
samlades vi för att uppbyggas på vår 
allra heligaste grund. Honan-presbyte-
riets äldste Li Chen-teh var ka llad s;\
som huvudtalare. Hans predikan öve r 
Be$. 33 kap. skall sent glömmas av dem 
som voro med. Han gick ut ifrån de 
dagligen upplevda »flyg\'arningssigna
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lerna» och omtalade vilken fruktans
värd olycka som hade timat i en v iss, 
stad, d it mannen , som hade hand om 
alarmeringen. var berörd av starka 
drycker och somnade från uppgiften. 
Fientliga flygplan kommo, och många 
intet ont anande människor hunno ald
rig söka skydd utan blevo offer för de 
nedfallande bomberna. Det är ju en vä
sentlig skillnad mellan en »vanlig» flyg
raid, varom man redan gjort alarm 
och en, som kommer helt oväntad, utan 
varningssignal, emedan mannen i an
svarsställning var omtöcknad. Sådant 
kan icke straffas ~ trängt nog. Det är 
uttryck för en obegriplig brist på an
svarsi<:änsla och ett oförsvarligt förakt 
för' liv och lem. 1\1en är månne denne 
man den ende, som sitter omtöcknad? 
Göra icke vi andra oss skyldiga till nå
got liknande? Satans bombplan förgöra 
dem, som inte funnit livet i Kristus Je
sus. Och vår plikt som kr·istna är att i 
tid val~navåra medvandrare så att de 
hinna »ta betäckning» i Jesu sår innan 
c10msmaski n"erna komma. S å ungefär 
Ijödo hans allvarliga ord. De huro vitt
ne om den heliga elden, som gör nya 
erövringar för Herren, ingjuter en ny 
ande i församlingslivet och förhärligar 
Gud inför detta släktled. 

TubiJeumsc1agen upprann med klarbEt 
hi~mel och leende sol, en symbol av 
undfångna välsignelser under nådens 
himmel. I arla morgonstund samlades 
den stora skara n av församlingsmedlem
mar från när och fjärran till lovsång 
inför. Flerrens ansikte,. »Jag vill lova 
Herren så länge jag lever, jag vill lov
sjunga min Gud, så länge jag är till. : . 
Ja, det är gott att lovsjunga vår Gud, 
ja, det är ljuvligt: Lovsång höves oss.» 
»Herren är den som bygger upp ... », 
det få vi på olika sätt en levande för
vissning om under dagens högtidsmöten. 
Pastor Huei, församlingens pastor, och 
äldste vVang tala båda om vad försam.,. 
lingen genomgått under den femtioåriga 
tillvaron. Den förre indelar den för
flutna tiden i tre perioder: såendets, 
broddens och v ~i.xandets period. :Mäktigt 

;1r vittnesbördet om piol1larerna, S0111 
för femtio år sedan begynte såendet, en 
tillsynes hopplös och omöj tig uppgift. 
De insågo klart, att de i kristlig mening 
icke kunde underlägga sig de stora. 
folkmassorna, men de kunde genom att 
göra allvar av sin stora sj;i1avinnarupfr 

j 

Hö·m av kapellgården i Tali She. 

gift tvinga folket att taga ställning till 
evangelium, och just därigenom har fOl
ket mognat för nyskapande ingripanden 
från Guds sida, som har åstadkommit 
nya förutsättningar, för Gudsrikets upp
rättande. Och härmed kom han in p~. 
»broddens period». Han nämnde om de 
svårigheter, lidanden och friktioner. 
som mötte dem som önskade lära känna 
»]esusläran », och påpekade, att dessa 
omständighetel hade den största bety-: 
delse för de andliga krafternas genom
brott, som voro nedlagda i deras själar : 
Det gick som vid lövsprickningen 011~ 
vå ren. Safterna tränga på inifrån, y~i
der och vind skaka utifrån, och så falJa 
knoppfjällen bort, växandet, utvecklin
gen inför den levande Gudens ansikte 
begynnel'. . 
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l\IIission ~ir Nils Styrelius' högtidstal , 
v~ri han särski lt framhöll våra förplik
t lser mot en döende värld, uppbars av 
samme ande, som präglade de första 
j~ iQriiärernas allvarliga \rittnesbörd. Den 

' ~mskilcles och forsamIingens uppgi ft är 
att frälsa m~lnniskor och gå in i det li
dande detta arhete medför. »Jag ljuger 
icke... när ja~ säger att jag har stor 
hedrövelse och oavlåtligt kval i mitt 
hjä.rta) ja.. jag skulle önska att jag själv 
\ o re förhannacl och bortkastad från 
L{".ristus om detta kunde gagna mina 

.b röder, mina fränder efter köttet.» Och 
vFdare )) huru skulle de .kunna åkalla den 
Si~m de icke hava kommit till tro på? 
Och huru skul1e de kunna tro den som 
c1i~ icke 11ava hört? Och huru skulle de 
k,lltnnahöra, om ingen predikade?» 

Efter detta högtidstal lyssnade vi till 
Hrckskolans kör, som sjöng om Guds 
n; el och trofasthet, ett värdigt inslag i 
de t övriga programmet. I denna flick
sköla har Ingeborg .\ckzell nedlagt ett 
nd ngarigt, tr;iget och välsig~at arbete, 
Oi~h man kan inte undgå att märka den 
g']ädje, varmed hennes blickar följa de 
s'Jungancle flickorna . 

P å eftermiddagen samlades vi till 
vittnesbördsmöte, då representanter från 
de olika preshyterierna överlämnade si
na gåvor och v;dgångsönskningar. Dess
utom upplästes brev, som anlänt från 
n;·ir och fjärran. Vidare fingo vi lyssna 
lrH de olika lokalförsamlingarnas his
t(!)ria under årens lopp, också de ett rikt 
y!ttnesbörcl om Herrens nåderika tro
fasthet . 

I)å kvällen firade yi Herrens heliga 
nattvard) en värdig avslutning på ju
bilfeumsfesten. . ..Och nu fortsätter Ta
)i'!örsamlingen sin yandring på frälsnin
gens- väg. Klart och tydligt har H~rren 
sagt att församlingen icke kan vänta sig 
a~t allt ska1J gå lätt på denna väg. »Den 
port är trång och den väg är smal som 
~e-der till livet». :Men prisat vare Her
lien, porten ~ir icke så trång att vi icke 
l~ttflna komma igenom den, och vägen är 
i.(ke så smal, att vi icke kunna nå målet. 
D ä rför släppa yi icke taget utan bedja 

a tt Herren må utföra si tt verk genom 
oss. Ära vare Gud i höjden! 

-z. 

Kristendomens expansiva makt. 
En ensam, fattig kinesgosse vandrade 

planlöst omkring i en av de stora af
färs- och hamnstäderna i Mittens rike. 
Utan anhöriga och utan vänner var han, 
och livet syntes honom tungt och me
ningslöst. - »Ingen enda bryr sig om 
mig, om jag ändå finge dö! » Hela hans 
håg stod efter att få tränga in i kunska
pens hemligheter, men utan pengar, 
arm som en tempel råtta, huru kunde 
han tänka på att få ägna sitt liv åt så
dant, sQm ,endast anstod rikemans barn? 
Nej, det fick harl slå ur håg;erf. ~ Un
der den planlösa vandringen kom han 
ned till hamnen, där de många lång
väga~fararn' lågJj sidå vid sida. ~ans 
blickar forskade intressant på de stora 
skeppen, och en stark lust att få följa 
med en av båtarna bort till fjärran land 
grep honom. Särskilt en amerikansk 
brigg fängslade gossens blickar, och in
tensivt arbetade hans hjärna för att 
finna ut en plan. När skymningens täc
kande mantel svepte allt tätare omkring. 
hamnkvarteren, smög han sig om
bord på briggen, där matroserna arbe
tade febrilt med förberedelserna ' för 
start och icke hade ögon för annat än 
arbetet. Under mer än en natt kröp han 
fram ur gömstället och tassade .omkring 
i kabyssen och på andra ställen, där 
eventuella matrester funnos, vilka han 
delade med råttorna. Mer än en gång 
satt nog hjärtat i halsgropen, när han 
treva'de omkring i mörkret och hörde 
ljudet av de snarkande från hytterna. 
wIen en natt tog vakten honom på bar 
gärning och förde honom utan förbar
mande fram inför befälhavaren. 0, vad 
hjärtat klappade på den lille fripassa
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.geraren! Tänk 0111 kaptenen hel t enkelt 
'kommenderade: - Överbord med pojk
bytingen! (Det var gängse sed i fråga 
om fripassagerare under · tiden denna 
.skildring hände.) :Men briggens befäl
'havare var en kristen, och såsom så
·dan handlade han. Gossen fick tillåtelse 
föJja med ti tl Amerika, oCh under re
san gavs honom sådant arbete som hari 
kunde utföra. :Med iver lärde han sig 
också lite engelska, som blev honom till 
slor nytta. 

»Guds vägar ~iro ofta underliga, 
~Men såsom ljus ur mörkret mot oss 

skina 
<ile orden: Han har något heligt före, 
0, se, med var och en utav de sina.» 

Vid ankomsten till Baltimore (en stor 
sj'öfartsstad i staten: NIaryland) över
.lämnade kaptenen kinespojken i sin pas
tors vård med bön om att denne skulle 

·göra allt i sin förmåga för ,att skaffa 
ynglingen ett gott hem. En varm kristen 
pietistisk familj tog sig an den hemlöse 
främlingen och vårdade honom ~bm en 
son i huset. Hans länge närda, stora 
önskan blev verklighet: han sattes i 
skola. Engelskan blev hans andra mo
dersmål, och vid mer än ett tillfälle vi
sade han prov på ovanlig intelligens Ef
ter avslutad gosskola fick han fortsätta 
sina studier vid en högre lärdomsanstaIt, 
och där stod han en dag, efter avslutade 
studier, med ett av de bästa betygen. 
Huru gott han än trivdes i sitt foster

·hem och bland de många vännerna, i 
vars hjärtan Kristi kärlek regerade över 
alla rasskrankor, fanns ändock alltid 
en tärande hemlängtan i djupet av hans 

·hjärta, som en dag drev honom att ånyo 
gå ombord på en oceanfarare, men den
na gång smög han sig icke ombord, 
utan reste såsom · en betalande passage
rare. Alltid tänkte han- med förkärlek 
på sina vänner bortom haven, och hans 

·hjärta kände tacksamhet utan gräns. 
Icke minst tacksam var han för att de 
fort honom till Kristus. Hos honom 

-11ade han fått mottaga det, som över
·gick all kunskap på jorden: ett rent 

samvete och kraft till att leva ett rikt 
och lyckligt liv. 

Den dag han åter stod på fosterlan
dets jord, var han icke längre fattig, 
ensam oth led P~l livet, nej, han stod 
där såsom framtidsmöjligheternas man_ 
Överallt öppnades dörrar för den bi 1
c1ade mannen. (Kunskap och bildning
betyda ''oändligt mycket i Kina.)· Och 
med glädje ingick han i fosterlandets 
tjänst. Han gifte sig med en god, bil
dad kristen flicka, och deras "hem blev 
ett sannskyldigt Betania, där Jesus och 
hans lärjungar alltid voro de förn;imsta 
gästerna. Tre små förtjusande flickor 
föddes i hemmet, och lyckliga uppväxt
år ha satt outplånliga spår i deras liv. 
Den äldsta blev gift med doktor Sun 
Yat-sen, skapar.en-av den kinesiska· re
pubHken, den andra i ordningen ha vi 
hört mycket omtalas: madam Chiang 
Kai-shek, och den yngsta är n. v_ fi
na'nsmlnisterns maka. De tre ha följt i 
föräldrarnas fotspår och deras insats 
till landets fromma kan icke med ord 
beskrivas_ 

Visar icke denna lilla yerklighets
skildring, att »kristenelome.n är», som 
någon sagt, »en stark expansiv kraft»? 
Vad hade hänt om elen fattige kinesgos
sen icke kommit under kristendomens 
inflytande? Gud give oss alla mod och 
kraft att »icke vara ett idag, ett igår, 
och något annat om ett år! Det som du 
är, var fullt och helt och icke styckevis 
och delt 1» 

Leven hel och verklig kristendom! 
Då skall du också få erfara dess kraft 
i ditt eget och andras liv. 

Dagny Nordgren. 

Kvinnornas internationella 
bönedag. 

Den första fredagen i Fastan ha 
kristna kvinnor över hela jorden avsldlt 
och helgat till bönedag. l f1era tiotal år 
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ha de denna dag under gemensam bön 
offrat lovets offer på Guds altare och 
buri t fram mänsklighetens nöd inför 
honom, som allena kan hjälpa. 

Över hela jorden samlas grupper av 
kristna kvinnor ur olika samfund och 
organisationer och avlösa varandra i 
bönens vaktti~inst. 

I\ven i år '- den 28 februari - går 
kallelsen ut till kristna kvinnor av alla 
folkslag och tungomål att sida vid sida 
böja knä inför Gud. 

Mottot för ~lrets böndag ;lr :0.<fatt. 
6: 	10 a »Tillkomme ditt rike!» 

Krigets fasor kasta alltjämt folk och 
enskilda in i namnlöst lidande. En 
skrämmande stor del av världens folk 
är hemlös och hungrande, stadd på flykt 
undan omänsklig grymhet och laglös
het. Innerligare, mera hängivet än nå
gonsin förr må kristna kvinnor taga 
emot böndagens förpliktande gåva och 
gå in under dess ansvar. 

En trefaldig maning riktar denna dag 
till oss: 

Låt oss bedja 
I) 	 om Guds rikes tillkommelse i vå

ra egna liv. :Matt. 6: 33 a; I Kor. 4: 20; 

2) om Guds rikes tillkommelse i allt 
mänskligt samlic i hem, samhälle och
fo lk. Orclspr. LI·:34; Ps. 33:12; 

3) om Guds rikes tillkommelse sa. 
att det kan växa fram en folkens ge
menskap, dilr Gud ii r ·Fa·der och alla äro 
bröder. }'i\. 2: 9-11; Luk. 12: 32. 

Redan i et t tiota l år ha Sverig:: 
kvinnor bildat länkar i denna vittom
spännande kedja. För yarje år som gär 
har kretsen vidgats . Tidens alIvar och 
g6i.nslösa nöd manar oss att mer ~in n:l
gonsin detta år från alla läger och sam
fund samlas till gemensam bön . J\t[åtte 
kedjan ay förebe~ljare viclgas och kom
ma att omfatta allt fl e r grupper och or
ter i Y;trt land. 

BÖ1ldagen bör /örberedas i go d tid 
geno'm att ledande krist-na !LV/HU o/' plan
lägga arbetet på sin ort} sel att den.'}lll 
dag verl,hgen kOll fä bh en ge111 eJlsoii i 
bönedag. 

Stockholm den 3 januari 19-1-1. 

Svenska.. JHissions-räd ets 

KvinllokoNunitte. 
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11. 	 Vännerna på Essgärde, sparb.- 23. D :0, t ackoffer, Mal. 3: G ... . !J: -" 

ll1edel ................... . 67:- 24. v . - n, Höör ............... . 25: 
12: 	 K. S., Vin slöv, ».-\.t Herren» 30:- 25. E. L., Sävsjö ............. . 30:
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26. 

"27. 
"28. 
~9. 

:16. 
:37. 

;38. 

:39. 

-tO. 
41. 
-12. 
43. 
44. 

45. 
46. 
47. 

·18. 
49. 

52. 
53. 

M. 

55. 

M. 
,58. 
ng. 
60. 

A31. 

ti2. 

t$3. 

ti4. 
65. 

66. 
67. 

(i8. 
69. 

'70. 
71. 
73. 
74. 

E. o. r. 1\1., till August Bergs 
minne ..................... . 
»En länk» ................. . 
}\L O., Stocksund .......... . 
M. o. K. B ., Sthlm, i st. för 
blommor vid August Bergs bår 
S. J., Örebro ............. . 
Sv. Lärares Missionsfören., 
Partille, till Morris Berglings 
underh. . .... ..... .......... . 
Vid Trettondagens möte i Be
tesdakyrkan, Sthlm, sparb. me
del 260:61, offergflvor 485:58 
NI. o. O. H., Karlskrona, en 
blomma vid Farbror Augusts 
bår ....................... . 
G. J., Jkpg, ............... . 

l N ., Orebro .............. . 

J. G., Unnaryd ............ . 
»)Dagskassan 2 jan. 194:1» ... . 
E. A., -- E. ]., blommor vid 
Ellen Billings bår, Flisby •. 
Mamrelunds 1Hg .......... . 
K. 13., Duvbo ............. . 

K. K., Björköby, dec. 20:-, 
jan. 20:-. ................. . 
E. G., Grönskåra, spa rb. medel 
S: t Görallskretsens sparbösse
tömning 6/1 ............... . 

Skede Nlissionsförsaml. ..... . 

Missionsförsäljning i Valle
berga .............. . ....... . 

Sanda gamla syfören.. ...... . 

O. D., Vetlanda, blommor till 

August Bergs minne ....... . 

Elvira o. Agda, till offerstun
den trettondagen ........... . 

E. J, Boden, t. Joh. Aspbergs 

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

B. C Stockaryd ............ . 

Sparb. medel fr. Tranås ... . 

»Missionsäppelträdet» 

Hf, Orsjö. i st. för blommor 

vid August Bergs bår ...... . 

E. o. S. S., Hovmantorp, »tack

offer för fred i v~rt kära fos
terland» ..................... 

A. J . . , en liten blomma till 
Marie Linders minne 
A. E., Norredsbyn, t. R. Häggs 
underh. ..................... 
E. M., Orebro, sparb. medel.. 
A . O. S., Små!. Hellinge, till 
August Bergs ml11ne ........ 
S. ]., V ret a kloster ......... 
Kinavänner, Köping, sparb.

10:
10:
30:

10:
950:

40J:

746:19 

10:
7:50 
7:50 

50:-
550:

20:
50: 
10:

40: 
10:

372:38 

30:

100:
35:

5: 

10:

50:
22:50 

335:
20:

10:

50:-: 

10: 

100:
19 . 


20:
100: 

medelo. offerkuvert ........... 135: 
C. D., Tackoffer, Ps. 116: 12 

A. M., Lanna bruk, »Guds 

pengar» ................... . 

L. H., Lund, »tioncle» ...... . 

H. J., Skövde ............. . 

A., Duvbo, sparb........... . 

E. B., Appelviken ......... . 


75. 

76. 
77. 
78. 
79. 

80. 

81. 

82. 
83. 

85. 

86. 

8'7. 

88. 
8!:). 

no. 
91. 
92. 

95. 

9G. 

98. 

99. 

100. 

101. 
102. 
103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 
111. 

112. 
113. 

114. 

G. A. o. K. A., Eksjö, en 
blomma vid August Bergs b~tr 
»Okänd 1919», Skövde ... ... . 
Måttsunds sönclagssko la .... . 
C. G. G., Adak ............. . 

D. N., Drängsered, sparb. me
del ....................... . 
Insaml. vid Fru Lotten Holm
lunds bår gm M. H., Bureå .. 
M. B., Umeå, en liten blon1ma 
pft August Bergs grav ..... . 
Ingelstorps sparbössefören. .. 
E o. A. H., Holsbybrunn, t. 
August Bergs minne ....... . 
A . M., Visby, till G. Carlens 
underh.............. , ...... . 
D:o i st. för blommor till Au
gust Bergs minne ...... . ... . 
N. A., Btunflo, i st. för blom
mOr vid d:tos bår .......... . 
L. O. Adelsö, d:o "'''''''' 
Vänner samlade Trettondagen 
hos M. Steen, Ostersund .... . 
R. o. E. L., Norderön ...... . 
F. J, Kinnemalma ......... . 

L. c., i st. för blommor vid 
Ellen Billings bår gm A. M., 
Flisby ..................... . 
Länkarna, Klippn, sparb. töm
ning till Hanna Erikssons un
derh....................... . 
A. B., Klippan, i st. för blom

mor vid August Bergs bår .. 

1/3 av behålln. av skördefest i 

Skärvsta .................. . 

S. o. G. B., Angby, en blomma 
till kära farbror August Bergs 
lninne ..................... . 
A. o. P. J, Vännäsby, i st. för 
blommor v. August Bergs bår 
G . S., Stensjön, prov. å S. L. 
K. 'vV., Ystad ............. . 

E. H., Romakloster till minne 
av Ellen Billing ...... . ..... . 
H. H., Virserum, »Herrens ti 
onde» ................. . .. . 
E. F., A lingsås, en blomma 
vid Marie Linders bår ..... . 
D :0, d:o en blomma vid Au
gust Bergs bår ............. . 
Östra K. F. U . M. distr. till 
Malte Ringbergs llnderh.. ... 
E. O. Sthlm, t. August Bergs 
lninne ...... .. ............. . 
H. R., Råsunda, en liten blom
ma på d :tos grav .......... . 
S. K . Söderköping ......... . 

G. L., Pengsjöby, till Elna Le
nells underh. . ... . .......... . 
Onämnd .................. . 
Kinne Kleva-Kestads missions
försami., sparb. medel ...... , 
A. S., Jkpg ) Mors minne» " 
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25: 
11:

3:50 

6:75 

65:-

10: 
35:

10:

65:
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5: 
10: 

50:
10:
10: 

10:

101: 

5: 

64:85 

10:

14:
2:5@ 
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250:
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5: 
5: 

15:
100:

100: 
50:

10: 

10:
5: 

50:50 
9:09 


25:
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lVI. L., Linköping, en blomma 
till Märta ApelRvists mirtrte .. 10:

116. 	 S. o. G. 'vV., Sthlm, till Au
gust Bergs d:o ............. . ö: 

117. A. G., Hässelby V -stad, d:o .. 17:50 
1Lö. S. N., till d:o .............. . 5: 
119. 	 B. H., Sk-å, till trettonda

gens koll. gm A. B., 15: 
120. 	 Habelsbolets MissionsförsamI. 30:
121. 	 Länkrnöte i Lund 13/1 ..... . 11:
12"2. 	 D. S., Blidsberg, i st. för blom

mOr på M. L:s bår ......... . 5: 
12.3. 	 Koll. vid gudstjänst iSolmyra 

26/12 1940 ........... . ..... . 4:67 
124. 	 E. K., Sthlm, en vit lilja på 

August Bergs kista ......... . ö: 
125. 	 Insaml. av barnen på Euge

niahemmet, trettondagen ... 29:36 
126. 	 M. 'vV., f.,i[örrum, till Farbror 

August !lllnne ............. . 1~:50 

128. 	 E. J., Hjerkanstorp julgåva 
till Elna Lenells underh. . ... . 5: 

129. 	 Onälnnd ................... . 5: 
iau. 	 G. S., en blomma vid August 

Bergs bår ................. . 10:
131. 	 E. e, Osterkorsberga till d :os 

111lnne ..................... . 8:50 
132. 	 L R, Duvbo, till kära Ellen 

Billing::; minne ............. . 10:
133. 	 B. J., Klippan, till Hanna 

Erikssons urtderh. . ........ . 7:80 
134. 	 E. E., ErsnäS', rab. å H. S. O. 2:22 
135. 	 E. N., Holfjärden till H. o. S. 

Erikssons underh. . ......... . 5: 
106. 	 A. F., Piteå ................ . 5:
137. 	 E. E., Ersnäs, t. Self rid Eriks

sons underh. . .............. . ::): -

138. 	 S. A. 'vV., Hägerstad 10: 
139. 	 Klockarbergets Sy- o. Missi

onsfören., insamlade medel .. kJ:

140. 	 N. \V., Sthlm, en blomma på 
käre August Bergs grav .... 7:,j{) 

141. 	 Koll. vid Malmölänkarnas iul
o. jubileumsfest 4/1 41. ..... . 70: 

142. 	 B. o. K. L., Sthlm ......... . 30:
143. 	 r. P., Skillingaryd ......... . 12:50 

144. 	 c. J. P., Skövde .. . ........ . 10:
145. 	 1. K., Linköping, till Ebba Vi

dens underh. .. .............. U:
146. 	 M. S., Nkpg ............... 10J:
147. 	 Koll. vid medlemsmöte, »åmin

nelsestund efter vår ordföran
de 1888--89 August Berg, Jkpg 
KristI. Ynglingafören....... . 4:6:95 

149. 	 H. J...................... . 2-): 

160. 	 M. \iV., Sthlm ............. . 7:50 

151. 	 E. A., Söderköping, ur min 

sparD. . ................... . 5: 
152. 	 E. B., Falköping, »dagens min

ne a v ljus tacksamhet för käre 
farbror Augus t Berg ........ i5:

155. 	 »l\fina» ..................... 5,10: 
j57. 	 Sv. Al\iansmissionen, Jkp-g, t. 

Aug. Bergs underh. . ........ l,OD1 : 

158. 	 D:o till H. Linders <1:0 ..... 1,500:
159. 	 Ostra Distr. av K. F. l . M., 

till Malte Ringbergs d:o ..... 250:
160. 	 En länk .................... 10 :- 
161. 	 K. L., Enskede 2, till tacksamt 

minne av August Berg ..... . 5: 
162. 	 r. T. B., offerkuvert ....... . 5: 
163. 	 A., Alingsås, till vår käre Au~ 

gust Bergs minne .......... . 5: 
164. Björkö r.lissionsförsilmlings 

sparb. medel ............... . 43:53 
166. Mauritzbergsgruppen, till Dag

ny Nordgrens underh. ...... 160:
101. 	 O. W., gm A. VI., Gbg ...... 15:
168. 	 N. o. G. T., Sthlm, en blomma 

vid August Bergs bår ...... . 15: 
169. 	 O. H., l'urunäs, en evighets 

blomma på fru Hanna Bur
lins Orviken bål- ........... . 10:

:1.70. 	 Sparb. tömning i Flisby mis
sionshus 19/1 ............... 180:"':"" 

171. 	 H.!., i st. för blommor vid 
Ellen Billings bår ......... . 4 :

112. 	 A. H., Skövde, en blomma på 
August Bergs grav ......... . 10:

173. 	 ,) för papper» ............... . 10:
174. 	 L. H., Sthlm, i st. för blom

mor vid August Bergs bår .. 5: 
175. 	 K. 'vV.) Lidingö, minnesb lom

ma vid d :os bår ........... . 10:
176. 	 A. n ., Lundsbrunn, en blomma 

på Majas grav 25/1 ........ . 10:
177. 	 Ekekulls Missionsförsam 1. .. . 2ö:
178. 	 H. C, Osterkorsberga till 

August Bergs minne ....... . 10: 
179. 	 L. P., gm K. D., Växjö ... . 10:
180. 	 E. R., gm d:o ............. . 10:
181. 	 E. E., gm d:o ............. . 1:
182. 	 A. R., gm d:o ............. . 10:
183. 	 K. H ., gm d:o ....... . ..... . 5:- -
184. 	 N., gm d:o ............... . 10:
185. 	 S. P., gm d:o ............. . 5: 
186. 	 K. D.) Växjö, rab. å FL S. O. 11:2.,,} 
187. E. A ., Vadstena, till August 

Bergs minne ............... . 5: 
188. 	 A. N., d:o till d:o .......... . 10: 
189. J. G., cl:o till d:o ........... . 5:
191- H. c., Osterkorsberga ...... . 2:3U 
1$)2. Bogla MissionsförsClm1. sy för., 

till kvinnliga _arbetare ...... . 81:DO 
193. 	 A . L., Alvsbyn, gm F . L., Pi

teå .................... . ... . 6: 
194. 	 Daggryningen i K. M. A., till 

Birgit Berglings underh. 9DO:
195. 	 K. F. l J. K:s Centralfören., o. 

K. M. A. till Astrid Löfgrens 
underh. . .................. . 900:

196. 	 C. J. F ., Duvbo, till August 
. Bergs minne ............... . 40:

197. 	 R. ]., Vetianda, »ett tack för 
de vänner som varit trofasta» 
gIn E. J.................. . 10:

198. 	 Länkmöte i Piteå .......... . 35:
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J. .v. M., Sthlm, .......... . . 

Kulla Missionsfören. ........ 

E. o. E., i st. för blommor vid 
Ellen Billings bår, gm A. M., 
Flisby...................... 
M. E. J~-n, Ödehög ......... 
D :0, i st. för blommor vid 
August Bergs bår .......... 
Testamentsmedel efter avI. 
fr~~en Kristina Johansson, 
Granna ..................... 1,500:

50:
100:

5: 
100:

10:-


Wigge KristI. Ungdoms f. .... 
Ölmstads Norra syfören. .... 
Uppsvenska K. F. U. M.-distr. 
till missionärs underh. ....... 
G. G., Uppsala .............. 
Koll. vid Missionsdagen 
Nkpg ...................... 
Inkomst vid servering ...... . 
I ödmjukhet inför Gud ..... . 
Fam. D.-C., Jkpg, i st. för 
blommor vid August Bergs 
bår ....................... . 
A. H., S~ärstad, en blomma 
på älskad&.- Judiths grav 31/1 
1/3 av koll. i S:t Orjans Kyr
ka i Skelleftehamn 1/12 40 .. 
J N., Malmö .............. . 
Sparbösset.ömning i Applerycl 
H. O., 'Orviken, i st. för blom
mOr vid Hanna Burlins bär .. 
F. M., Stocksund ......... . 
Duvbo Föreningen, till August 
Bergs minne ............. . . . 
A. A., Lund, till d:o ....... . 
»Lilla morS sparbössa», Små!. 
Hellinge ................... . 
J. N., Rockneby till L Ack
zells underh. . .............. . 
Kinakretsen, Luleå ......... . 
O. B-n, »till minne av min 
Alma», gm A. B., Skellefteå . 
A. U., Skelleftehamn, en blom
ma vid August Bergs bår, gm 
d:o ....................... . 
»Senapskornet, Lidköping, till 
G. Carh~n o. T. Lindgrens un
derh....................... . 
Visby Femöresfören. . ...... . 
A. o. M. L. Sthlm, i st. för 
blommor vid fru Adele Svens
sons bår, Små!. Hellinge .... . 
11. R., Limhamn ........... . 

V. o. C. K, Hällabrottet, till 
August Bergs minne ....... . 
Håsjö flickscout kår till T. 
Lindgrens underh. . ........ . 
Kinakretsen, Eksjö, till August 
Bergs minne .............. . 
E. H., Sigtuna, till d :o ..... . 
c. J. K., Anten, i st. för blom
mor på d:os grav ......... .. 
»En 50-årsdag» ............ . 

25:
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20:

84:27 
61:50 
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241. 
242. 
244. 
245. 
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83. 
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37. 
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84. 

93. 
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97. 

Ut. 

148. 

153. 

154. 

156. 

16:5. 

190. 

209. 

228. 

229. 

230. 

236. 

243. 

E. F.,J Appelviken ......... . 3D: 
>,',En ; länk» ................... . 5:~ 


N. H., Värnamo ........... . 15:
M. H., Skönberga .......... . 2:51» 

E. 	 G., Björsäter ........... . 10:

Kronor 17,265:11 


Särskilda ändamål. 

E., till Nils Styrelius (ltt (lnv. 
enl. meddelande i brev ...... 
S. J. Örebro till Chu, Tung
kwan l1riderh. . ............. . 
D:o till fru Kaos d:o ...... . 
D:o till Schen sen tangs el:o 
D:o till en skolgosses d:o ... 
D:o till kapellet i Hancheng . 
G. H., Luleå, till Chi Paolos 
underh. ........ . ............ 
G. P., Skellefteå till ~/Ia ia 
Lumlmark, att anv. efter gottf. 
E. B., Kopparberg, till Maria 
~ylin att anv. efter eget gottf . 
Småskoleklass l, Boden, till 
Maria Petterssons barnh..... 
A. H.. Skelleftei't, till Joh. 
Aspbergs arbete ........... . 
Födelsedagsgåva till Maria 
l:>ettersson för Tacksamhet o. 
Barmhärtighet ............. . 
Skellefleåvänner, till evang. 
Kao Chuen seng. underh. ... . 
K. F., Njutånger, till en skol
flickas underh. hos Ebba Vi
den ....................... . 
N. E., Gummark, t. H. \ ,Vang, 
att anv. efter gottf......... . 
Slöjdflickornas sparask till 
små hungrande Kinabarn, gm 
E. B., Falköping .......... . 
»Mina», till L o. M. Ringberg, 
att anv. efter gottf. ....... . 
1\1. A, Sthlm, till :Maria Pet
terssons barnh. . ............ . 
A. o . N. H., Kristianstad, till 
O. o. N. Styrelil1s, att nnv. ef
ter gottf. .................. . 
K. D., Växjö, till ett skolbarns 
underh. . ................. " 
E. N., till Dagny Nordgren, 
att anv. till de sjuka ....... . 
O. L., en julgåva till Kina, för 
Dagny Nordgrens 'sjuka, gm 
A. B., Skellefteå ........... . 
En vän, till Ake Haglund, för 
de nödl. ................... . 
>,Två vänner» till Gerda Car-
Jens bibelkv. fru Jang ..... . 
A. o. A. B., Duvbo, till L Ack
zell för verks. i Tali ....... . 
R. c., Danderyd, till evang'. 
på H. Linders gamla station.. 
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100:
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Allmänna missionsmedel 17,265: 17 
Särskilda ändamål 2,265: 67 
S:a under jan. mån. 1941 Kr. 19,530:84 

Med varmt tack till varje g ivare! 
»Lovad vare Herren Gud, - som allena 

g ör under!» Ps. 72: 18. 

:) .)~e kärlet brast) och oljan är utgjuten) 

cless doft uppfyller väTldens sorgehus. 
Din sJäl ) av lli1l'l.JJ'1.elsli' 'välhlkt lent om

/lutcl'l ) 
blir sahgt lyft ur jordens stolt och grus. 

Låt kärlet brista , låt dess 11ardus strö'/'I1
11~a) 

'var 1:cke s'näl) beTed din själ till fest. 
Vad fröjdfullt överdåd.' Lät härlek tÖ11l

11'LQ 

sin bästa gärd för själens höge gäst. » 

Sv. Ps. 72. 

Missionstidningen 

Sinims Land, 

organ för Svenska JlIIiss ianen K iNa, 

utkommer 1941 i sin 46:c årgång. 

Tidningen utkommer med 20 nummer om 
~\ret. Den innehåller uppbyggelseartiklar, 
brev från missionärerna, berättelser från 

missionsfältet, meddelanden om hemarbetet 
och missionsnotiser från olika fält. 

Tidningen kostar: h elt år kr. 2 :5 0, halvår 
kr. I: 50, ett kvartal kr. °:90. 

Till utlandet kostar den kr. 3:- pr [tr. 

Prenumeration kan verkställas på posten 
m en ställer det sig fördelaktigare för Missio
nen om den verkställes på vår Exp., Drott 
ninggatan 55, Stockholm. 

R eda/;: tianen. 

INNEHÅLL: 

Minneshögtiden efter August Berg. - August Berg, en andens storman, en trofast vän. 
Till Anna Hahnes minne. - Från Red. och Exp. Från missionärerna . - Ungdomens 

avdelning. - Kvinnornas internltionella bönedag. - Redovisning. - Missionstidningen 
Sinims Land. 

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


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


Boktr. A/ B P . A . Palmers Eftr,. Sthlm. 
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ANSVARIG UTGIVARE:M. LINDEN. 

Han förde dem genom djupen. 

Ps. 106: g. " 

/ 

", 

::JI-

Guds vägar bära ej sällan ned i dju
"pen. "Djup ropar till djup, vid dånet 
,av dina vattenfall; ana dina svallande 
böljor gå fram över mig". Så klagar 
han, som stigit ned i det djupaste djup, 
som synden åstadkommit i denna 
värld. Jesus vår 'Frälsare visste hur fa
sansfulla dessa djup voro, och ändå 
höra vi, huru, då Gud sökte en Frälsare 
för världen, han i Guds rådkammare 
-framträder och säger: "Jag kommer 
för att göra din vilja, o Gud!" Lidan
desdjupen kommo ej som en överrask
ning för Jesus. Ända sedan rådslutet 
om vår frälsning skedde i evighetens 
värld, levde han i medvetande om vad 
det skulle innebära för honom själv. 
Under den mörka tid, som föregick 
hans människoblivande, skönja vi spå
ren av Frälsaren ibland människorna. 
Visserligen nödgades han lämna folken 

fria att vandra sina egna vägar, att de. 
måtte inse syndens !fördärvlighet, men 
han led med människorna i deras för
villelse, och han satte damm mot för
därvet såsom skedde vid syndafloden 
och vid språkförbistringen. Då Jesus 
kom i världen, var han förtrogen med 
all nöd, varunder vårt släkte led, och 
han ömmade för oss i all denna nöd. 
Därför steg han ned i de djupaste dju
pen. Han böjde sig ned för att kunna 
påtaga sig vår syndabörda. Han bar 
den ej som en annans under ovilja och 
knorr, utan han bar den villigt som sin, 
egen. Vem kan pejla djupet av sådana 
ord, som: "Han blev en förbannelse 
för oss" och "Han blev gjord till synd 
för oss"? De vittna om kärlek utan 
like. Och han vann ej människors tack
samhet genom vad han gjorde för oss, 
tvärtom fick han uppbära hån och be
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spottelse och en fiendskap, som ej blev 
tiBfredsställd med- något:mindre än att 
till slut föra honom upp på korset. 

Hans outgrundliga och outsägliga kär
lek dn~v honom att gå denna svåra 

smärtans väg Iför oss. 

Vår rälsare gick denna lidandesväg 
för att bliva vår försonare, vår förlos
sare, men han gick den också för att 
vi skulle i honom äga en alltillräcklig 
förbannare. Vi veta, att han känner vår 

nöd, ty han har burit den. Vi kunna all

tid räkna med hans medlidande i vår 

nöd, ty han har ej upphört att bära oss 
i kärlek. Han är nu ständigt inför 
Guds tron för vår räkning såsom vår 
överstepräst för att bedja för oss. Och i 
denna hans bön äro vi ständigt med 
alla våra angelägenheter inneslutna 
i Jesu ,bön, han som alltid blir bönhörd. 
I sin öförärl:derliga kärlek och i sin 
ständiga förbön bär han oss genom 
alla våra djup. 

Finns det en själ, som i sina synda
djup ropar till Herren, är han genast 
där för att giva av sin förlåtelse helt 
och fullt. Är en själ full av oro, anfäk
tad av tvivel, är han genast redo att 
giva av sin :fröjd. I sorgens mörka tider 
tröstar han som ingen annan. I svag
het och brist stärker och hjälper han. 
I ensamhet och över'givenhet är han 
vännen ' framför alla vänner. Han har 
alltid Gileads balsam för alla svidande 
sår. Ingen är lik Jesus, då en själ suc
kar utur djupen. 

Det är en ljuvlig tröst för varje käm
pande själ att veta, att vi alltid kunna 
räkna därmed, att han stiger ned till 
oss i vår nöd. Han väntar aldrig av oss, 

att vi skola försöka arbeta oss upp till 
honom, och då han kommer, vet han 
alltid råd för allt, har han alltid hjälp 

för allt, ej tillfällig hjälp, utan hjälp 
för evig tid. , 

Ur djupen, genom djupen, över dju- ~ I 
pen bär han dig. 

E. FOLKE. 

Minneshögtid i Göteborg. 
En anslående 'lninneshögt'id eftct

Augt/st Berg firades den I8 dennes å 
Ynglingaföreningen Libanon i Göte
borg . I ett på värdefulla iakttagelser 
och synpunkter rikt och av varmaste 
sympati buret föredrag gav apotekare 
Ka.rl Nilenius - S0111 bekant en av 
August Bergs äldsta och mest hängivna 
vänner - en gripande och fyllig bild 
a v missionspioniären och veteranen, 
solskensmänniskan August Berg från 
hans tidigare barnaår ända till tiden för 
hans hemförlovning . i levnadens afton . 
Hur ljus och levand~ , lyd:Jig och verk
sam tedde sig ej för vår syn allas vår 
älskade och avhållne vän, som det ge 
nom Guds nåd blev förunnat aH i van
del, i tal och skrift därute på missions
fältet i Kina såväl som här hemma på 
ett oförlikneligt sätt vittna om den le
vande Guden och om Jesus Kristus, 
syndares Frälsare och vän. - En fin 
karaktärsteckning av hans fader, i brev. 
till apotekare Nilenius meddelad av so
nen, komminister Henrik Berg, avslu
tade den i synnerlig grad intresseväc
kande framställningen. - Korta anfö
randen, belysande skilda sidor av 
August Bergs rika personlighet, höllos 
därjämte av undertecknad samt herrar 
C. W. Ugren och Alexius Wahlström. 
Den himmelska härligheten, vari vår 
vän ingått, lyste oss liksom till mötes 
även i de sånger, som utfyllde aftonens 
program. Sekreterare Erik Olsson av
slutade samvaron och gav i bönen ut
tryck åt d e v a rma känslor av t a cksam
het och saknad som fyllde våra sinnen, 
samt åt välsignelseönskningar för Sven
ska Missionen i Kina och dess arbetare. 
hemma och ute. 
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lVIinneshögtiden var anordnad av Y. 
F. Libanon och S. 1i. K:s göteborgs
krets. 

K. E. B. 

'~~~ITION' 
Bönemöten för S. M. K. 

hållas i Stockholm varje tisdag Jel. 7 

e. m. i BetesdakyrJian) Floragatan 8, 
·~)Ch varje fredag kl. 2 e. m. på, S.lvI.K:s 
expedition . Varmt v~ilkomna! 

Missionsalfton. 
Torsdagen den 6 mars kl. 7 e. 1n. an

{) rdnas på S.NLK:s expo av KinaIänkar
na i Stockholm en missionsafton med 
försäUning av skänkta och från försälj 
l1ingen i höstas överblivna saker. Pro
grammet upptager dessutom uppläsning 
:samt korta anföranden över ämnet:' 
»Vad kan jag göra för missionen?» 
Kaffe och te serveras. Gåvor mottagas 
tacksamt· till både försäljningen och 
serveringen . 

Missionens vänner h~iJsas varmt väl
:komna! 

Den 14 mars. 
Sedan länge har den 14 mars högtid

lighållits såsom Svenska :Missionens i 
Kina årliga tacksägelse- och bönedag. 
Vi minnas att :Missionens grundlägga
re den 14 mars 1887 för första gången 
anlände till Kina, och för många utav 
oss är denna dag en de heliga minne
nas dag. 

Dessa minnen mana oss till förnyad 
överlåtelse åt Gud, och den 14 mars har 
,därför också på många platser blivi t en 
offerdag för S. lVI. K ., då gåvor fram
l)äras till Herren, vilka äro avsedda att 
.användas i· det arbete, som anförtrotts 
åt oss, och då vi på nytt ge oss själva 
för den heliga tjänsten. 

Må Missionens vänner även i år min
nas denna .dag och enskilt eller gemen
samt med andra genom tacksägelse, bön 
och offer deltaga i S. M. K:s gärning! 
Särskilda Ztmnen för bön och tacksägel

se införas i denna tidning i numret för 
den 10 mars . 

l Stockhohn anordnas möte den I4 
mars på K. F. U.M:s Norrlandssal kl. 
7 e. m. , och vi hälsa alla dem som då 
kunna vara med varmt välkomna att 
deltaga i högtiden. 

Gemensamma bönedagar för missions
arbetet. 
Svenska NIissionsrådet har beslutat 

utsända en enträgen uppmaning och in
bjudan till alla missionsorganisationer i 
vårt land att anordna särskilda böneda
gar för missionen och dess gärning den 
4-6 aprif i år. Uppropet härom kom
mer att offentliggöras i· såväl missions
tidningar som andra tidningar, och vi 
hoppas kunna införa det i ett komman
de nummer av denna tidning. Redan nu 
vilja vi emellertid förberedelsevis med
dela detta och ge uttryck för vår .för
hoppning om att uppropet må mötas aT 
förståelse och ge anledning till åkallan 
och bön med tacksägelse. 

Missionärernas hem- och utresor. 
Brev från Kina meddela att vår mis

sionär fröken Astrid Löfgren fått sin 
hemresa beviljad, och att hon anlänt till 
Shanghai för att därifrån, då vägen 
öppnas, fortsätta till hemlandet. 
Även andra av våra missionärer äro i 
behov av att få resa hem under den när
maste framtiden, och vi behöva bedja 
Gud i rätt tid öppna vägen för dem. I 
detta sammanhang vilja vi också vädja 
till J\1issionens vänner om förbön för 
dem som behöva få resa ut till fältet. 
Må vägen ut öppnas såväl som vägen 
hem och må Gud i allt visa oss vad 
som' är hans goda och behagliga vilja! 

~IO~.i'M 

»Jag skall draga alla till mig.» 

(Joh. I 2 :32 .) 

En missionsläkare vid ett större sjuk
hus i Kina botade en gång en man, 
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som på grund av starr förlorat sin syn 
p;t båda ögonen. Jublande glad återvän
de den nu seende mannen till sitt hem. 
Om några veckor kom han dock åte r till 
läkaren. l vilket ärende ? Jo, han förde 
denna gången med sig fyrtioåtta andra 
blinda och halvblinda i förhoppning om 
att också de skulle bli helade. Ivlen hur 
hade dessa kunnat ta sig fram den tret
tio svenska mil långa vägen? Jo, de ha
de vandrat i ett långt tåg, den helade 

icke, blinda som de ~iro. D et gäller där
för att finna vägledare för dessa anna. 
Ett ringa fåtal förslår ej. Alla, som fått 
sina hjärtans ögon öppnade, måste ta 
del i detta dragande. Herren vill bruka 
oss alla, och det är nåd att få vara med. 

Ptt missionsfältet såväl som 
hemländerna _.- finner man, att det ej 
är så sj~ll"kla. rt .attdc,. vilkas ögon 
hel a ts av elen store Likaren, känna aIl
svar för de andra, som alltfqrt leva l. 

Bibelkursen i Ishih hO"sfen 1940. 

mannen t;tten, hållande i ena ~tnden a v 
ett långt rep, och de andra stackarna 
efter honom, också de hållande i reoet. 
På detta sätt hade de lotsats fram' till 
läkaren. Vilken ömklig procession ~ :Men 
på hemvägen behövdes icke repet, ty på 
grund av läkarens stora skicklighet ha
de de nästan alla åter fått sin syn. 

Denna händelse kan tjäna som en bild 
på det andliga området. Otaliga män
niskor äro alltjämt andligt blinda. (2 
Kor. 4: 4·) De ha aldrig kunnat se 
världens ljus, Jesus Kristus, ty de ha 
vari t födda blinda..Många kunna där
för ej ens längta efter att hl. skåda lju
set. Men det finns även många, som in
genting hellre önska än att få sin and
liga syn. De skulle vilja ge allt och 
göra all t dä dör, men de veta ej om att 
den store Läkaren kommit. Andra har 
nog hört det, men v ägen di t känna de 

mörkret. :Man måste därför hjälpa dem, 
del s genom a tt \- ~tcka ansvar, där det ej 
finn s, och dels genom att - där en: 
ansvars k~tnsla redan finns - ge råd och .. 
anvisningar på de »rep » och vägar, som 
med fördel kunna anv,i ndas för att hjäl
pa andra fram till den store Helbrägda
göraren. 

'fanken på ele många, alltjämt i 
mörkret famlande, p[L de många tillfäl
lena samt tanken på de många möjliga . 
hjälpare, som skulle kunna sändas åstad.. 
gjorde att vi här i y;'tras beslöto oss för 
att hålla en bibelkurs med särskilt syfte 
att hjälpa de unga kristna i församlin
garna att bli bättre rustade för den upp
gift, som Herren kallat dem till: att 
vinna själar för hono111. 

Kursen började den 8 nov. och pa
gick en månads tid. Ett fyrtiotal ele-
ver deltogo, och det var i regel just de. 

http:sj~ll"kla.rt
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som vi hoppats skulle deltaga, som verk
}igen kommo med. 

Det blev en arbetsam tid för dem 
alla. Kursen fick mer karaktären aven 
skola än av en vanlig bibelkurs. För
utom gemensamma morgonböner höllos 
fem klasser per dag samt predikoövning 
på kvällarna. Som lärare fungerade vår 
evangelist Chang Tung-shun, f. d. lä
rare vid Evangelistseminariet i Yun
cheng, läraren Li u Wen-tsao från Yun
cheng under en del av tiden samt pastor 
\Vei från Yuhsiang och undertecknad. 

Vi prisa Gud för denna kurs, ty den 
gav oss alla så mycket. Det var upp
muntrande att se med vilken iver del
tagarna sökte utföra sina uppgifter. In
tresset fanns hos alla, även om förut
sättningarna att kunna tillgodogöra sig 
undervisningen voro ganska olika. Som
liga voro tämligen nyomvända, under det 
att andra fått en kristlig uppfostran i 
våra skolor och d~i.rtill haft mera prak
tiska erfarenheter i det kristliga livet. 
Dessa fingo givetvis ut mer av kursen 
än· de förra. 

Från en synpunkt sett blev l(v~i.lls
mötena mest givande, inte därför att 
man fick lyssna till några valformade 
teologiska utredningar _.-:. ehuru vissa 
ansatser i den riktningen stundom för
märktes - utan därför att man fick lä
ra känna de talande och höra berättas 
om underbara ting ifråga om Guds led
ning med deras liv. Ty i regel fick de
ras första »predikan» vittnesbördets 
karaktär. . 

Vi frångå de många lustiga poänger· 
na i samband med dessa ungas debut P~l 
talarestolen. De gjorde alla sitt bästa, 
även den nyfrälste herr Liu, vars tunga 
lådde fast vid gommen, då han talade 
om den rike mannens plågor i dödsrikets 
lågor. Det var en särskild händelse, som 
låg bak0111 valet av denna text. Hans 
far, som var by fogde och tydligen en 
välbärgad man, hade bränts fördärvad 
av banditer förra vintern. Då hade man 
ingen annan utväg än att tillkalla den 
kristne doktor Chi. Inte var man så 
värst glad att kalla på en kristen läka

re, men Chi hade ju rykte om sig att 
vara den skickligaste på platsen, och 
nu gällde det ju i alla fall livet. Chi 
kom, men nöjde sig inte nled att bara 
sköta om den illa brände fadern utan 
tog också och förde äldste sonen till 
Kristus. Det var han, som nu stod där 
och vi ttnade. 

Där står den 32-årige herr Shang och 
talar om Jesu frestelser. Han ger in
tryck a v att vara en van talare. Ehuru 
han ej varit troende i mer än tre år, 
har han dock hunnit bli församli.ngens 
självskrivne ledare på den plats han re
presenterar. Han är begåvad, andligt 
sinnad och med en ovanlig tyngd över 
sig. I sin asyl har han avvant må!1ga 
opieslavar utan annan medicin än trons 
bön. En lovande man med ett gripet 
hjärta. 

Li Hsi-wen har varit namnkristen i 
m~mga ?lr. En gång en förmögen köp
man var han för blott ett hal\'t ~lr sedan 
bankrutt inom alla områden och lika 
nära ruin som fångvaktaren i Filippi. 
Han låg på en kang inne i ett värds
hus och funderade på hur han lindrigast 
skulle slippa ifrån hela eländet. Just då 
hör han några ·personer samtala, och 
att de äro kristna förstår han av deras 
tal. Det var våra tältarbetare, som på 
väg til} sitt arbete i VVanch'iian genom 
en Guds ledning kommit att ta en om
väg och reste igenom just denna by och 
vilade sig en stund vid det värdshus, 
där Li höll till. Detta möte med evan
gelisterna betecknade vändpunkten i 
hans liv. För ett år sedan nedbrändes 
hans hus och hans hustru mördades. Nu 
viU han leva helt för Gud. »Att leva 
för pengar har fört mig in i olycka, nu 
skall jag leva för Jesus, och jag k~in
ner redan, att det är ingenting annat 
än det, som kan tillfredsställa mig», sä
ger han. Li ;ir en typisk Petrusnatur, 
som l~itt kan hänföra andra. 

Ken-lin har vunnits genom flyktinge
verksamheten. Hon ~i.r dotter till en 
mandarin: En kväll vittnade hon om 
»den goda delen», som hon ej vill byta 
bort mot något annat på jorden. LUgll. 
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och värdig stod hon där, också hon un
der Kristi kärleks tvång, villig att ge 
sig själ v för att vinna andra. 

fru Sung har Linchin församling 
fått en duktig Herrens tjänarinna. Ä ven 
hon är med oss på kursen. Som du ser, 
har hon kort hår. Hon togs som spion 
häromåret och skulle få plikta med Ii
vet för sin ogärning. Domen löd på hals
huggning. "Nlen hur det nu var, kände 
sig domarna ej alltför säkra på den 
anklagades · skuld. Ja, egentligen voro 
de övertygade om hennes oskuld, men 
något straff borde hon ju ändå få, då de 
haft sånt besvär med henne. De försökte 
att skrämma henne riktigt ordentligt, 
men det ville inte lyckas. »Jag ropade 
till Jesus i min nöd, och han gav mig 
sin frid. Inte ens när de klippte av mig 
hå ret för att bättre komma åt halsen, 
kände jag den minsta fruktan. Förar
gade häröyer körde de mig bort från 
stupstocken och släppte mig fri!» Så 
berättade fru Sung i sitt vittnesbörd. 

Genom den djupaste nöd har Gud 
fått vinna och fostra många av sina 
tjänare. Ailt får tjäna hans syften. 
. Och nu är skaran skingrad. De reste 

hem med heliga beslut att tjäna Herren 
Jesus, som dog för dem, på det att de 
skulle leva för honom. Vad betyder ej 
~n skara på fyrtio unga Kristusgrip
na människor! Skola vi inte bedja Gud 
för dem, att var och en verkligen må 
bli en sådan där människa, som själv 
seende vill föra andra fram till Kristus, 
honom, som vill draga alla till sig för 
att få hela och frälsa dem från mörker 
och undergång? 

Swedish :Mission, Ishih, Sha den 10 

dec. 1940. 

Selfrid Eriksson 

En julmorgon i Ishih. 
Det var juldagsmorgon. Stjärnorna 

tindrade mellan sönderslitna skyar. I 
sällskap med tre kineser gick jag till 
julottan i 11issionens kapell. När vi 
komrno · ut på gatan, verkade allt så 
mörkt och dystert. En av kineserna led
de vår yandring och hade en fotogen

lykta, som spred ett svagt sken. Där v-r
gingo fram rördes våra skuggor utefter 
de grå murarna och husväggarna. 

Jag kom plötsligt att tänka på så· un
derligt det var att jag traskade på ga
torna i en stad långt inne i Kina - en 
julmorgon. Var det ödet, som slungat 
mig hit? - »Nej», sade en röst inom 
mig, »det är ju den levande Guden, som 
har sänt dig». Jag tänkte på andra jular, 
när jag gått till Herrens hus i sällskap 
med de mina. Jag kom ihåg hur ljusen 
brukade stråla från människoboningar
na på juldagsmorgonen och hur gator 
och vägar brukade vimla av ottebesö
kare, och alla tycktes veta att det var 
jul. Den här staden tycktes vara helt 
oberörd av julen. Julmorgonen var som 
vilken annan mörk vintermorgon som 
helst. Det var ingenting i det yttre, som 
stämde sinnet till högtid, men i mitt 
inre sjöng det ändå: »Jesus är född. Det 
är jul». Jag kände mig så tacksam över 
att få uppleva min andra jul här ute i 
frid mitt i ett krigförande land. 

När vi konuno till kapellet, ringde det 
just samman till otta. Kapellet var upp
iyst, och ljusskenet strålade ut på går
den, där många kristna, både från lan
det och staden, samt en hel del hed
ningar voro samlade. Snart blev kapel
let nästan fullsatt. Där inne var det de
korerat med granna pappersblommor 
och ljus. Längst fram i salen stod en 
julcypress, och ovanför talarstolen 
hängde tre transparanger i rött och vitt, 
på vilka lästes den julhälsning, som 
ängeln framförde till herdarna utanför 
Betlehem den första julnatten. 

Julottan började med en sång, och se
dan föreläste en evangelist det härliga 
julevangeliet. Därefter vidtog ett om
växlande program. En punkt på pro
grammet var tändandet av ljusen i 
»granen», då .vem som ville fick komma 
fram och tända ett ljus och utantill läsa 
ett bibelord om ljuset. Den första, som 
stegade fram, var en liten flicka, som 
kom med flyktingeströmmen till vår 
stad för några år sedan och som fått en 
tillflyktsort inom. församlingens områ
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de. Sedan kommo de, den ene efter den 
. andre, gamla och unga, små och stora, 
och allt flera ljus tändes och allt flera 
ord om ljuset lästes, - men utanför ru
vade mörkret. Julmorgonens predikan 
hölls av Selfrid Eriksson· Olika grupper 
av skolgossar och skolflickor underhöllo 
oss med sina sånger; även de små från 
kindergarten läto oss höra sina stäm
mor. Tre gummor från landet läto oss 
också lyssna till en sång. De skulle sjun
ga den i en stämma, men det blev nog 
flera stämmor ibland, och harmonien 
var det ii tet si och så med, men de 
sjöngo ju till Guds ära och avlade på 
samma gång ett vittnesbörd om vem de 
trodde på. Säkert lyssnade han med lika 
stort välbehag till deras sång som till 
en välövad kör. 

Så gick tiden, det började ljusna i ös
ter och nattens skuggor försvunno nu. 
Julottan avslutades med en bön till den 
levande Guden, och folket vandrade ut 
ur kapellet den nya dagen tillmötes. Gi
ve Gud att hedendomens skuggor, som 
ännu vila tunga över Ishih, snart måtte 
skingras för Jesussolens strålar! Tack, 
alla vänner, som bedja därom! 

Runa Hägg. 

»Nu har julen kommit och gått.» 

Annandag jul 1940. 

Kära Vänner ~ 

Nu måste jag först tala om hur Her
ren giver lovsång i hjärtat även då det · 
gäller små detaljer. Den 14 dec. vand
rade uppköparen och jag in till staden, 
så snart mina båda bibel timmar voro 
siut här i skolan. Efter dryga 4 timmars 
vandring voro vi framme, och sedan 
ordnade vi för julfesten i gosskolan, 
som jag hade för dem den e. m. Nästa 
morgon, innan det var riktig dager, 
korn rickshawmannen, som var beställd 
att dra mig i sin lilla kärra till Chaoyi. 
Jag hade nämligen fått ont i fötterna, 
och det var över 30 km. hem till byn, 
eftersom jag ville fara en omväg för 
att vara med om mötena . i staden 

Chaoyi, där jag ej vari t p tt hela hösten. 
Jag kom fram i goel tid, och det var 
roligt att få träffa de kristna och tala 
till dem. Efter mötenas slut skulle vi 
fortsätta. Det gällde att hinna hem 
över 15 km. - innan det blev mörkt, 
och jag hade ont i fötterna. Jag frågade 
en ricksha\vman vad han ville ha för 
att dra mig en mil. Han sade åtta dol
lar, men då skrattade jag åt honom, och 
vi vandrade vidare. Det hade kostat 
3 :50 att åka rickshaw mellan Tali
Chaoyi, som är I 1/2 mil. I mitt hjärta 
bad jag dock, att Herren skulle bereda 
mig något slags fordon, så att jag skulle 
slippa gå hela vägen. Efter 5--6 km. 
vandring hunno vi ifatt två kolkärror , 
nu tomma men svarta och »sotiga»" 
dragna av oxar. Vart skulle de? Kunde 
vi få åka? Jo, . de skulle till vår när
maste by, d. v. s. förbi vår by, och vi 
fingo åka. 'Och nu skola ni få höra, var
för jag sjöng lovsång i mitt hjärta un
der resan . Jag har ju mina stela knän, 
varför jag ej kan sitta som kineserna 
på en flatbottnad kärra. Nlen det visste 
min trofaste Fader i himmelen, och 
han beredde det så, att jag fick sitta 
på en halmsäck, som annu var nästan 
full med halm. 0, vad jag satt bra! Jag 
hade också på mig en gammal kines
rock, som vi just färgat svart, ty den 
var så urblekt. N u var den på för för
sta gången. Hade jag haft den nya »blå
blåa» kinesrock, som jag brukar ha om 
söndagarna, så hade den blivit smutsig 
av kolstoffet. Men på den svarta gjor
de det ingenting ! Det gick bort i borst
ringen. Visst gick det sakta med ox
arna, men det var i alla fall skönt för 
fötterna att slippa vandra. Jag sade till 
uppköparen, att mina vänner hemma 
nog tyckt synd om mig för att jag fick 
åka på en sådan vagn, men för mig var 
det en underbar resa, ty den visade Her
rens omsorg om mig! Och både upp
köparen och jag fingo åka ända hem 
för endast 2 dollar. 

Nu har julen kommit och gått. Jag 
har firat den här i byn. Av försam
lingen fick jag två tuppar till julgåva. 
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Det är dyra saker nu, sa Jag blev så 
förvånad. Jag hade också fått julklap
par fr ån vännerna i Pucheng, och 
m ånga julhälsningar fr å n Sverige! Även 
ett par bokpaket hunno fram i tid, allt 
så kärt. Förra året kom ej en julhäls
ning fram förrän till nyåret . Vid jul
aftonsmötet hade vi först en Ii ten stund, 
d å sju skolelever, hållande var sitt tän
da ljus, läste bibelord och sjöngo sån
ger. Sedan talade jag med anslutning 
till vad mötesdeltagarna sett och hört: 
»Jesus sade: Jag är världens ljus» 
»1 ären världens ljus » över ämnet: 
»T änd - för att tända andra». Vid jul
-ottan hade vi också levande ljus. Då 
läste de sex minsta eleverna ett kort 
bibelord om »hjärta » och höllo ett stort 
röt pappershjärta framför bröstet. Se
·dan sjöngo vi en liten kör: »0, kom till 
mitt hjärta, Herre Jesus. » - Det var 
så rart. Kl. 1/2 I I hade vi f. m.-möte, 
-varefter alla av församlingen bjödos på 
jordnötter och andra godsaker. Sedan 
gingo vi hem, och jag hade en lugn, 
ljuvlig e. m., då jag fick sitta och läsa. 
På kvällen hade jag potatis och sill! 
(Sillen, hade kommit i en liten burk 
från Sverige.) Jag hade beräknat att 
ha något svenskt till jul, annars var ju 
allt kinesiskt. Det var gott. Potatis har ' 
jag litet kvar, men det är ej lämpligt 

använda den när jag äter kinesmat, där
för gömmer jag det för att ha, när det 
kommer utlänningar hit. Kaffe och ka
kor har jag också haft i jul. Inte »kli 
kaffe », som jag annars har! Så har jag 
festat! 

I e. m. hoppas jag få ha litet »jul» 
för dem som äro kvar här: lärarfamil
jen, kockfamiljen och några elever, som 
ej ha hem att resa till. 

Varma hälsningar till alla vänner. 

Tillgivna Ingeborg Ackzell. 

Missionstidningen 

Sinims Land, 


organ för Svenska M issionen i Kina, 
utkommer 1941 i sin 46:e årgång. 

Tidningen utkommer med 20 nummer om· 
året. Den innehåller uppbyggelseartiklar, 
brev från miss ionärerna, berättelser fraN 
missionsfältet, l1'1eddelanden om hemarbetet 
och missionsnotiser från olika fält. 

Tidningen kostar: helt år kr. 2 :50, halvå r 

kr. I :50, ett kvartal kr. 0:90. 
Till utlandet kostar den kr. 3:- pr år. 
Prenumeration kan . verkställas på postell 

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

R edaktionen. 

INNEHÅLL: 
Han förde dem genom djupen. - Minneshögtid i Göteborg, - Från Red. och Exp. - Frät! 

missionärerna . - Missionstidn. Sinims Land. 

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


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


Boktr. A/B P. A. Palmers Eftr,. Sthlm. 
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ANSVARIG UTGIVARE: M. LINDt:N. 

Kräver tidsläget en bön-ochmissionsväckelse? 

Jag känner mig bävande inför denna 
fråga, då jag tänker på att jag skall för
söka besvara ' den, men jag är glad att 
få stanna inför den tillsammans med en 
skara, som sett och känt vad tidsläget 
kräver, och som därför framställt frå
gan. Och detta ger mig frimodighet att 
tro, att Herren skall komma till oss var 
och en med sitt svar. 

Det var mycket angeläget ' för de 
gamla profeterna att- de ägnade sig åt 
-att se på tidsläget, så att de alltid kun.:. 
de ha ett särskilt ord till Guds folk, ett 
ord som passade i det tidsiäge, vari 
man be!fann sig. Tidsläget hörde för 
dem samman med frågan om själarnas 
ställning till Gud och med deras vitt
nesbörd inför manniskor. Så är det ock

* Efter anteckningar, vilka godhets-:
fullt tillställts oss och som gjorts vid 
ett föredr:a:g över detta ämne, hållet av 
missionsföre·ståridare Erik Folke vid 

L.lvJ.·F-:skonferens i U me?l 1935. 

så för oss. Låtom oss därför stann(il 
något .inför tanken på tidsläget nu! 

Säkerlig-en ha vi alla lagt märke till, 
att det börjar bli en likgestaltnip.g 
bland alla folk. Aldrig har det varit så 
förr. som det är nu: alla ha så a~ts~K<;l 
blivit uppbådade, alla lyssna till samma 
paroll, och detta berör alla värden, båd~ 
nya och gamla. Det finns ingen sovan
de jätte mer i världen. Vad man talar 
om-i våra lokaler, det är -också för::emå~ 
för förkunnelse i Afrika och Asien. 
Detta innebär, att det i denna tid mera 
än .förr synes vara e n :dirigerande vilja) 
som har en färdig plan och som handlar 
konsekvent. Vi känna alla att tidsläget 
är allvarligt, och djupast sett är:det ej 
ett läge utan snarare en personlig vilja, 
som arbetar efter en bestämd plan. In
för. denna tanke tr~nger sig en önskan 
inpå oss: .Må vi finna -vad som är 

G u,d s vilja med avseende på oss; 
som höra Guds rike till! ' 

Intet folk kan komma undan, varje 
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land och folk måste in i frestelsestun
den, det se vi tydligt. Och vi se huru en 

begynnande omflyttning i fråga om 
ledningen i världen börjat ske. Hittills 
har det varit de vita, som innehaft led
ningen. Nu försöka de färgade raserna 
att ta ledni~gen. Konsekvenserna av 
ett sådant övertagande av makten mås
te innebära oerhört mycket för hela vår 
värld. Ehuru den vita rasen har haft 
sina stora fel och begått :svåra synder 
och brott, så har den dock kommit med 
något av ljuset från ovan. Det blir an
norlunda med de färgade (folken. 

För närvarande går utvecklingen i 
världen efter olika linjer, men i myc

ket ha dessa ett gemensamt märke, 

antikrists märke. Detta framträder allt 
klarare och klarare. Mycket göres för 
att uppnå och trygga freden, men un
der allt är det som om krigets vulkan 
hotande mullrade. Ha Ni tänkt på att 
vår tid liknar Nimrods tid? Väldiga 
folkledare uppstå, och de föra ett våld
samt språk. Under allt kunna vi vara 
övertygade om att Gud i vår tid är lika 
angelägen om att få till stånd en bön
och missionsväckelse som på l esajas 
tid. Väckelse behövs överallt, och alla 
behöva vi få lyssna till väckande rös
ter. Gud ser in i de stilla kamrarna och 
spanar efter dem som bedja för hans 
rikes framgång. Detta borde väcka vår 
ansvarskänsla. Vi få bedja, och denna 
förmån förpliktar. Nog äro vi också 
redo att bekänna huru försummelse 
hopats på försummelse. 

"Gå och ställ ut en väktare; vad han 

får se, det må han förkunna." Och när 
väktaren såg, skulle han ej se ytligt 
utan giva noga akt. (les. 21: 6 f.) Gud 
behöver alltjämt väktare, som äro be
redda att beständigt stå på vakt och 

förbliva på sin post både dag och natt. 

Väktaren kunde ropa såsom ett lejon 

ryter, och vi behöva väckande röster. 
- - Daniel sjönk ner i stoftet, men 
det var en som gav akt på ho.nom, Her
ren i himmelen. Han sände sin ängel 
till honom. Vilken rang ängeln hade 
vet jag ej, men antagligen var det den 
ängel, som stod Gud närmast. Vad Da
'niel hade bett om hade Gud hört. Men 
det kostade kamp. När vi tänka på det 
förstå vi, att Gud ser in i kammaren för 
att se om det är någon som där kämpar 
och bidar. Verkningarna i världen skola 
i så fall inte utebli. Gud har givit den 
ringaste kraft i det fördolda. Gud hjäl

pe oss att taga emot fostran, även om 

det skulle bli för oss såsom för Daniel 
och vi alltså måste sjunka ner i kraft
löshet! Är Gud verkligen Gud allsmäk
tig för oss? Äro vi gudsmänniskor eller 
världsmänniskor? Inför sådana frågor 
behöver Guds folk bedja om en genom
gripande bön- och missionsväckelse 
och detta så mycket mera som blickar
na på ett särskilt sätt nu äro vända 
mot de kristna. Vilket ansvar vilar ej 
på oss just nu! Finns det något mot
stand, -då det onda bryter fram? Eller 
skola ondskans andemakter [å över
hand därför att vi -brista i förbön? Är 

det ej gripande att tänka på att även 
en svag kristen kan få vara med och 
göra motstånd? Är din kammare tom? 

Hur är tidsläget på det religiösa li
vets område? Den onda makten riktar 
sig alldeles särskilt mot den kristna 
tron. Själafienden vill göra oss odug
liga till att tro, taga ifrån oss all trons 
förmåga och möjlighet. Därför läsa vi 
ock i vårt nya testamente att Herren 
l esus säger: "Men skall väl Människo
sonen, när han kommer, finna tro här 
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på jorden?" Själafienden använder 
denna metod inte bara i den s. k. krist
na delen av världen utan även bland 

hedningarna. Materialismen griper 
fruktansvärt omkring sig. Och huru 

kan ej maktens, eller rikedomens, eller 

njutp.ingens tjusning gripa en männi
ska och bli hennes avgud? Det är verk
lig kristendom som antikrist vill åt, 
och hans anda tränger sig in överallt. 
Förnekelsen vill göra om kristendo
men, tyda den så att den passar för 
den moderna människan. På så sätt 

kommer den moderna hedendomen. 
Men när allt vad religiösa tankar och 
känslor tages ifrån människorna och 
samvetet söves, växer det dock fram en 
stor längtan i själarna, och de känna 
rädsla för döden, ty deras samvete sä
ger att det ,finns en Gud och ett liv 
efter detta. En kommunist sade en 
gång: "Om Ni visste huru vi ha det! 
Vi trodde att vi skulle få ett himmel
rike, men det blev ett helvete." Det är 
en bekännelse som stämmer in på stora 
skaror. 0, att vi kunde se, hur det ar
betas, strides och lides i själarna! Mas
sorna vänta på hjälp, men samhälls
banden upplösas, ondskan triumferar. 
Varifrån skall hjälpen komma? Är Gud 
verklig för oss? Han vill bringa hjälp 
genom sina vittnen, blott de oförbe
hållsamt giva sig helt i hans hand. 
Doktor Goforth fick av hedningar nam
net "den Helige Andens man': och det 
sades om honom: "Vi känna igen Jesus 
i honom." Så skulle det heta om alla 
Herrens vittnen i världen. Ät Gud 
verklig för oss eller ej? Prövande blic
kar vila på oss. Behöva vi ej böja oss i 
stoftet inför Gud och bedja om nåd tHI 
att bli andefyllda människor? 

En ung kines ·besökte för några år 

LAND St 

sedan Stockholm, och han kom med en 

begäran: Vi ha fått många skolor och 
många kyrkor, bildning samt hjälp till 

att organisera, men det är en sak, som 
vi framför allt sakna och behöva. Det 

är helig ande och kra'ft. Jag tror att 

detta finns hos de kristna i Sverige, och 
jag har kommit för att be om hjälp just 
i detta hänseende. - Så talade den 
unge kinesen. Vi ha ögon riktade på 
oss, bedjande ögon. Ha vi något att ge 
dem som bedja? Ha vi möjlighet att ge 

dem hjälpen? Jag tror att frågan om 
vi behöva en bön- och missionsväckel
se har kommit från Gud för att vi 
skulle stanna inför den, och kärlekens 
Ande kräver att vi besvara den ja
kande. 

Gud anförtror massorna åt oss, mas
sorna i Indien, i Kina och i hela värl
den, och vi veta att tiden är kort. Är 
detta en levande sanning för oss? De, 
vilka Gud anförtrott åt oss, äro våra 
barn, och det är en stor nåd att få föda 
fram en helig säd i världen. Var äro de 
som gå in i den uppgiften? Var äro för
äldrarna som kämpa för sina barns 
frälsning? Och huru skola vi få kraft 
för denna stora uppgift? J o, vi behöva 
en väckelse i bön, i uthållighet, i ~är
lek, så att det blir l i v i våra organisa
tioner. 0, vad vi behöva mycket från 
himmelen! 0, vad vi behöva mycket 
av nåd, fritt och för intet! Och vi be
höva komma varandra riktigt nära. Vi 
skola inte gå ensamma, som vi kanske 
gjort förut. Bränderna behöva komma 
samman, läggas på varandra och värma 
varandra. Gud har rum för den minste, 
ja, för den svagaste. Vi behöva en bön
och missionsväckelse. Gud give oss en 
sådan! Amen. 
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Tacksägelse:: och böneämnen 
den 14 mars 1941. 

Tacksägelseä'fJLnen: 

Att Gud vill vara oss nådig och sända 
en böne- och missionsväckelse samt på 
sitt sätt och i sin tid besvara vär bön. 

A tt vi även i år få samlas under fred
liga förhållanden, och att Gud under
bart och nådefullt hulpit oss ända hit
jntills. . 

Att minnet a'" dem S0111 Httt gå hem 
till Gud ~ir så strålande, samt att Gud 
nådefullt anv~inc1e dem i sin tjänst och 
dä aftonen kom gav dem en rik ingång 
i sin härlighet. 

Att Herren alltj~il11t genom s~na skaf
fare fyllt och fyller IvIissionens behm", 
och att det är möjligt att utsiinda mi s
sionsmedel. 

Att hemmavarande missionärer trots 
oron i v~ir1den ~iro villiga att rttervilnda 
till missionsfälten, och att de unga allt
fort höra kallelsen till helig tj~inst och 
äro "illiga att träda in i elen . 

Att vi kunna få brev fr~tn missionä
rerna och nå dem med brev. 

Att Herren ännu ett år beva rat mis
sicfr1ärerna från skada till li\' och lem, 
gi vi t dem frimodighet och arbetsglädje. 
så att deras li\" och gärning blivit till 
Herrens ~ira , och att de fått se frukt i 
arbetet. 

;\tt Herren förökat de kristnas antal, 
gi\"it dem nåd till att växa' till i kraft 
samt att de kristna visat prov p;t offer
vilja och villighet att bära ansvar. 

fl ön eii1111len: 

Att en böne- och missionsv~ickelse mi\ 
komma. 

.t\ tt Gud m~l förbarma sig ö\'er 
mänskl igheten och, om det överenstäm
mer 1llcd Hans planer. förkorta krigets 
\'edermöda men framför allt giva nåd 
till b~ittring och omvändelse. 

Att missionskärleken må bevaras och 
st~irkas i de krigförande och ockupera

de länderna såväl som bland vårt eget 
folk, samt att tillfällen och nåd alltfort 
må givas oss att med frimodig förtrös
tan och offervillig kärlek gå in i d@ upp
gifter, som Gud ger oss. 

Att Herren må fylla våra behov både 
då det gäller av Gud utrustade medar
betare på fältet och i hemarbetet och 
medel för deras underhåll. 

Att vägen från och till Kina öppnas, 
så att missionärerna kunna resa hem 
och återv~inda ditut. 

Att Herren alltfort må bevara mIS
sionärerna samt giva dem all den vis
dom och kraft, som de i dessa brydsam
ma tider behöva. 

Att allt som sker m{t bidraga till att 
Guds planer förverkligas och att intet 
får förhindra utbredandet av Guds rike. 

Att kärlekens, förbönens och förson
lighetens ande m?t få råda hland mis
sion~irer och dc kristna på missionsHil
ten såväl som i hembnderna, och att 
allt vårt arbete må utföras i Jesu Kristi 
kärlek och den HeJige Andes kra fL 

;l!artin Linden. 

Passionsfiden. 

Se) vi gå upp till Jerusalem 

1 hehga fastetide7" 

Att skåda, hur Jesus J(rist, Glids Sal/.; 

1 syndares ställe lider. 


Se, VI: gå upp till Jerusalem. 

Vem går att med Herren 'G'alw 

Och) SåSOlIl vår hl:1I'l7nels/i!c Fru/er 'z'ill, 

Den smärtfyllda kalkeu s1JIaka? 


Se, vi gå upp till Jerusalem, 

Till Frälsarells kors orlr pina, 

Till Lammet) som offras tör 'G'iirldells 


slwld) 
},'ör dina s:'!'1lder oell ·miJla. 

S·z' . .1>', 70. 
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Josef' von Malmborg 50 år. 

Tandläkare Jose/ 'VOIl JIal1'N borg, 
som ända sedan år 1922 tillhört Kom
mitten för Svenska ~Iissionen i Kina. 
fyller den IS 'mars So ;lr, och det ~ir med 
glädje som vi anbefalla honom åt mis
sionsvänncrnas hågkomst i tacksägelse 
och förbön på högtidsdagen samt ge ut
tryck för vilr varma lyckönskan. 

Då Josef von Malmborg först inträd
de i vår kommitte var det s;lsom råcl
gi vande ledamot, men redan efter S år, 
I927, blev han ordinarie medlem av 
Kommitten, och efter ytterligare 10 år 
blev han ledamot av ,\rbetsutskottet. 
Det är alltså många år, under vilka han 
offrat a ,- sin dyrbara tid för att bistå 
oss i v ~trt arbete, och vi tacka både Gud 
och honom för denna hans insats. Vart 
tack går först och främst till Gud. som 
givit vår käre Vän till oss såsom en 
värdefull gåva, men vi kunna ej under
låta att uttala vårt tack också till vår 
V~tn, som villigt ställt sig till Guds för
fogande och varit villig att bli given åt 
oss. Josef von JVlalmborgs arbetsinsats 
inom S. NI:. K. är ej heller begränsad till 
arbetet i no111 Kommittell Han har varit 
med och gjort en insats ,-id våra Bibel

.och Ungdomsveckor såväl som vid an
dra möten och vid försäljningarna för 
S. :M. K., och \·i få på expeditionen S;l 

v~d som annorstädes se prov på hans 
egen och hans närmastes kärlek till 
.Missionen. Vi ~lga i honom en trofast 
vän, vilkens hem ~ir öppet för oss, och 
~:om det alltid är roligt att sammanträf
fa med, t. o. m. om sammant6iffandet 
hör samman med behandling av tand
l~ikaren Josef von JVlalmborg, ty ~i"en då 
;ir han »vår ~i1skade Josef». 

?-då Gud rikligen välsigna högtidsda
gen såväl som kommande år, och må i 
den yälsignelsen ing;t förhättrad hälsa 
samt stärkta krafter ~lt hans maka, som 
länge varit klen! Därom vilja vi bedja, 
dc'l yi tacka Gud och bedja om välsig
nelse för vännen och medarbetaren Jo
sef \'011 :Malmborg på hans femtioårs~ 
dag. 

s. 	M. K:s årliga bönedag. 

NU Missionens vänner ej glömma vår 
tacksägelse- och bönedag den 14 mars, 
årsdagen a v mission~ir Erik Folkes för
sta ankomst till Kina för 54 är sedan! 
I Stocl~hollll anordna vi denna dag möte 
på K. F. U. iV!., Birger Jarlsgatan 35 
(ingång fr rl11 Snickarebacken) kl. 7 e.1U. 

S. NI. K:s vice ordförande och kassaför
valtare, kapten Oscar von il1al1nborg 
inleder detta möte och fröken Lisa 
Blo1'/'L samt missionsföreståndare 111a1'
tin Linden komma också att tala. Efter 
tacksägelse- och bönestunden följer ser
vering samt en stund av sällskaplig 
samvaro och aftonbön av missionssekre
terare J1artin Bergling. J.11issionens 
vänner hälsas varmt vällw'll l 1'1 a .' 

Bönemöten för S. M. K. 

Bönemöten för Svenska :Missionen i 
Kina hållas i Stockholm varje tisdag 
kl. 7 e. m. i Kinarummet, Betesuakyr
kan, Floragatan 8, samt yarje fredag 
kl. 2 e. 111. på S. 11. K:s expedition, 
Drottninggatan 55. Varmt viiIkomna! 
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N Y tt från Kina. 
I~tt bre\- fr;\l1 en s\Tnsk Illissionar i 

Kina, som ej tillhör vår mission, har 
godhetsfullt lånats till oss av mottaga
ren. 'och eftersom det ger anledning till 
förbön, vilja vi · meddela v tlr l~tsekrets 

något 0111 innehållet däri_ j\lissiol1~tren 
her~lttar, att de ll1aktha\-ande visat sig 
v;inl igt st~lmda mot de svenska missio
n;lrerna, men att en del nya bestämmel
ser utfärdats, vilk:a kansl~e kunname~l
föra SV;I righeter. NIission~trer, som va
ri t borta från sina stationer mera iin ~ 
månader, skulle ej Ht tillfltelse att åter
\-;ll1da, och nya mission;irer skulle ej få 
reSa in i dcn provins, d;tr brevets av~;tn
dare hade sitt arbete, och d;tr S_ fd_ K. 
har en del a\- sitt Eilt , ehuru i en annan 
del av provinsen. IvIission;trer från an
dra tinder ~ln Sverige hade haft det 
sV;lrt, och inhemska kristna hade måst 
utstå förföljelse. 

?\HI vi ej glömma att bedja för Kinas 
land och folk, för mission;irerna och de 
kinesiska kristna ~ 

Från några av våra missionsstationer. 

1,lissionär 111alte Ringberp; har god
hetsfullt hemsänt följande utdrag ur 
hrev frfll1 olika missionsstationer: 

] ohannes ~4spberg skriver i brev av 
den 4-6 januari 19-P: Jag hade stor
möten varenda söndag f rån oktober ti II 
hörjan av december, då jag for till Ar
hetsutskottets sanunanträde i Pucheng. 
Tack vare cykeln har jag kunnat kom
ma hem ett par dagar mellan varje mö
te, men då har huset i regel varit fullt 
av genomresande missionärer, som tagi t 
all tid jag haft och mera därtilL 1fIed 
matfrågan hjälpa ju de andra hushålJen 
till, då det blir många gäster på en 
gång, men aj It som hör till bestvret med 
hagaget faller helt på mig. Och det ~lr 
m;lI1ga procedurer som måste genomgås 
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llumera. <hl hUlldratals .koll)'. skola mcd 
tåget. Den enela infarts\-~lgell till »fria 
Kina» går llU över vrll- stad. Atta P~l tio 
a\~ de genomresande tillhöra Kina In
landsmissionen, och det ;1.r hara SMK:s 
plikt att taga emot dem. Då vi emeller
tid sj;th-a ~iro gäster hos Augustana , 
;lr det förstås ilnnu sv;trare med detta 
nya arbcte. Senaste sällskapet bestod 
av IS yuxna och 4 barn. och de kom
mo tredjedag jul utan att vi visste om . 
dem. Telegram om deras ankomst kom 
först efter d e t de sj;l!nl. kommit ~ - 
- I dag, den 6 jan .. ha vi hörjat en ~ 
veckors bibelskola h~ir för ett trettiotal 
utstationspredikanter från hela Honan
bitet. Det bli nog 40 deltagare om någ
ra dagar och ännu flera under andra 
månaden. Vi ha bibelstudium (Gösta 
Gocs och jag), kyrkohistoria, homiletik, 
katekesutläggning för dopunderYisning, 
inledning till Nya Testamentet. kinesis
ka. sflng och allmänkttnskap. Li Chen
teh har 3 ilmllcn och flera extra };irare 
hjiilpa till. 

Nils S tyrehus meddelar, att Olga och 
fröknarna \iVang och Viden den 6 janu
ari började ;lrets bibelb' innokurs i Pu
cheng. 

Cad-]olwn Bergquist skri \'C~r fr;\I1 
vVenhsiang den 28 december: Både jul
afton och juldagen hörde vi oroande ka
nondån. d~1 vi firade julen ute i Ts'ai
yuans grotta. Ja. vi hörde det förresten 
varje dag n;l ra en veckas tid. och vi vo
ro ganska oroliga för Ella Dahle, som 
efter sin hemkomst från samarbetet med 
11aja Lundmark i L.,oyangs distrikt val t 
att "ara inne i Shanhsiens stad under ju
len. Hon kom emellertid ut till oss prl 
annandagen, oss ti Il stor hittnad och 
gl;idje. På julafton hade staden beskju
tits, och något nedslag ':ar 60 ;1 70 111. 

fr;lI1 missionsstationen. F. ö. hade det 
skjutits mitt i natten, sFih'a julnatten. 
- - - Jag kom hit på goclsti'tg i går 
och hade god plats i finkan; just som 
det började skymma gick tåget, och så 
länge det var ljust, hörde \-i kanonerna' 
dåna. Här gäller det att vara viss om 
Guds 'l/ilja och ej taga. !i-vcf i egeJl lialld 
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utUI/ fäta det vda i Guds. - Så långt 
mission~ir Bergquist. 

På landsbygden i Yuncheugs distrikt 
;"tr mottagligheten för evangelium f. n. 
mycket stor. Klara Ni, som arhetar fri
vi 11 igt såsom bibel kvinna, har vari t ute 
P~l landet ganska länge och i flera om
gångar tillsammans med den av försam
lingen underhållne diakonen \iVei. B~lda 
kommo ofantligt uppmuntrade tillbaka 
och berättade, att n~istan överallt i by
arna finnas personer, som Guds Ande 
herett att taga emot evangelium, VVei 
menade , att det var ett alldeles för stort 
uppvaknande för att man skulle kunna 
effektivt taga vara på dem, SOI11 vilja 
tro. Han söker emellertid att göra si tt 
b;ista. Från en annan del av distriktet 
kOI11 evangelisten Shao Ching-hsing till
baka och talade s~irski1t om en by, som 
han besökt. Där var det ett tjugotal, 
SOI11 llU ville tro pil Gud och hade ställt 
iordning en egen samlingslokal. Unge 
111;il1 och halvvuxna bruka alltid stoja 
mycket annars, sade han, men det var 
underLart att se, huru stilla och upp
märksamma de voro i den bvn. - Bed
jen Henen fullborda sitt ve-rk och sän
da Eimpliga troende att taga hand om 
des~a nykoml ingar! Strax intill denna 
Ly hor den unge Hsiang Li-i, som slu
tade i evangelistskolan före terminens 
slut. emedan han ansåg sig kallad att 
gå-ut på egen sold och predika. Han har 
sedan konlmit tillbaka till sin hemtrakt 
och iir nu mycket verksam där. Det s~i
ges yara den allmänna oron och nöden 
under de senaste åren , som verkat detta 
uppvaknande. 

Från Yuncheng Sha. 

Utdrag ur privatbre,- från missio
n;'lr Carl B101'1'/, skrivet i Yuncheng 
elen 27-2 9/r 194I. 

. \ \. hrev från Ida Söderberg till Ida 
Ringberg ha vi nyss fått del a v den gläd
jande underr~ittelsen, att under deras le
darekonferens, då de inbjudit en talare 
fr ,hl Baptistmissionen öster om Loyang, 
genom Guds nåd en förnyelsens ande 
kummit över ledare och församling. 
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Vi ha just nu firat \-,-t-rt andra nyår, 
d. v. s. det ~ir det gamla s. k. kinesiska 
nyåret, beräknat efter m{ll1tid, vilket i 
år infallit synnerligen tidigt. Ännu har 
man jus t ej sett mycket tecken t i 11 f i
rande utom de röda deviserna "id dör
rarna, men kanske det bl i r mer av det 
gamla lekandet på gatorna längre fram 
i månaden och att det blir lyktfest o. d. 
"id fullmåne. Det har varit så kallt de 
senaste dagarna, att folk nog mest vill 
sitta hemma. Det är ju ej någon köld ef
ter vad vi ~iro vana vid hemma, ty det 
har blott varit - ro gr. C., men efter
som hela hösten vari t ovanligt mild, så 
h'ar man ej blivit van "id några köld
grader. Det är också s;'t ont om kol, och 
det som vi köpte i höstas är det uslaste 
jag sett i den vägen. Dels är det mest 
sten och brinner inte, dels ger det som 
brinner en så tjock rök ifrån sig, att 
skorstenar tilltäppas pil några dagar. 
De senaste kvällarna har det rökt in så 
från den lilla kaminen i vårt sovrum, 
att vi måste hålla dörrar och fönster 
öppna, och trots eldningen blir det inte 
mer än sex grader varmt eller därom
kring. Men det går ändå, ty vi ha, Gud 
ske lov, gott om sängkläder. Det är svå
rare för dem, som få sina täcken bort
rövade i dessa tider. Arma folk! Emel
lertid bör ej kölden vara mer än fjorton 
dagar till, enligt kalendern. Vi undra 
hur ni ha det hemma under den köld
våg, som vi läst om i tidningarna. 

Det är riktigt uppbyggligt att läsa 
Ingeborg Ackzells brev om arbetet i 
hennes trakter, Att hon själv uppehålles 
och hjälpes igenom olika vedervärdighe
ter är stort nog, men när man dessutom 
får höra om de olika medarbetarna och 
deras offervilja, de långa vandringarna 
i kölden, glädjen vid julfirandet trots 
de smrt möjligheterna, kärleken mellan 
lärare och elever, det frimodiga vittnes
bördet under motstånd från myndighe
ternas sida, hoppfullheten mitt ibland 
all förstörelse och brist, då blir det hela 
till en enda 10vstll1g. »Lova Herren, min 
själ. och allt det i mig är!» 
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Från vårt arbete i Honan. 

Utdrag ur brev från ' missionär 
Gösta Goes, skrivet i Loyang den 
29/I 194I. 

Som du vet har jag kommit tillbaka 
till Loyang, min första plats på fältet i 
Kina. Jag hade vari t på Kikung hela 
sommaren det året, då jag första gången 
kom hi t. Ä ven i år har jag, för tredje 
g ången i Kina, haft förmånen aven 
tids vila, nu vid en av Kina Inlandsmis
sionens sommarviloplatser, Chefoo. Det 
blev en ganska l~l11g och besvärlig resa 
in till fältet i)å grund av kriget. Vägar
na, som förr voro S ~t fina, voro upp
grävda till skyttegravar och avbrutna 
av forsar. Gula Floden översvämmar 
oöverskådliga områden, dä r endast en
staka väglinjer, s. k. högvägar, sticka 
upp över vattenytan. 

Vi, fröken Astrid Håkansson och jag, 
blevo påminda om en frontlinjes befint
lighet särskilt då vi blevo stoppade av 
vakt med påskruvad bajonett vid en till
fälligt utlagd bro över en strid fors. Ge
nom Guds omsorg om oss hade vi för
setts med ett pass, som gjorde att dessa 
trupper läto oss passera, efter det vi fått 
visa papperet fÖr en fyra fem stycken, 
och 'sedan vi blivit ivrigt uppmanade att 
noga akta oss för alla rövare, som vän
tade oss i icke ockuperat område. Dessa 
s. k. rövare visade sig vara hyggliga 
kinestrupper , som tre gånger hjälpte 
oss att få båtar över de översvämmade 
områdena. I åtta dagar åkte vi nästan 
bara båt. Apropå nämnda tillfälliga bro, 
så kändes det ganska underligt att se 
den rivas och sändas med strömmen, så 
snart vi och den trupp vi mötte passerat 
den. Vi kommo i grevens - nej, i Guds 
tid! 

Sedan vi kommit till Loyang den 20 
oktober, stannade jag endast några få 
dagar i staden, innan jag reste till stor
mÖ,tet i ~1ienchih. Det var ett gott möte 
och lätt att predi'ka där, ty man kä'nde, 
att i den jorden hade andra både plöjt , 
sått 6ch skördat. Efter det jag också va
rit med om stormötet i Tsaiynan, som 
hör till Shanhsiensförsamling, reste jag 

till en grannförsamling, ung. 66 km. 
norr om 11ienchih.Där flyter Gula Flo
den genom en trakt med vilda, höga 
berg, och på den lilla slätten, inklämd 
mellan berget och floden, har en liten 
kristen församling uppstått i och om
kring Nants'un. Där, under fjällets 
skugga, fick jag predika två gånger om 
dagen i tre dagar - strävsamt men väl
signat. P å söndagen invigde vi en dia
kon och h~t diakonissor. De iiro oftast 
ej att j~imföra med dylika i Sverige, de 
äro endast frivilliga arbetare. D et var 
meningen att avskilja ännu en man till 
diakon, men det blev förhindrat genom 
hans sjukdom. 

Nästa stormöte var i Loning, som 
ligger ungefär i centrum av Loyangs di
strikt i en folkrik trakt och har det 
största antalet församlingsmedlemmar. 
På den tiden, då fröken Anna Tanzon 
bodde där, fanns där nog blott e-n liten 
församling, men det har nu redan länge 
varit tvft och ska ll snart bli tre själv
ständiga församlingar. Den tredie skall 
bli i Hoti-Yangp'o. Vi hade m6tena i 
det lilla predikotältet, som rymmer om
kring 400, och där avskildes även He 
diakoner. På vägen bort till Lushih, 
som någon kallat »världens ände » (det 
ligger 100 km. från Loning och 200 

från Loyang), hade vi två stormöten 
inom Tungszu ' distrikt, ett i södra 
Nants'un och ett i Hsiayu. P~t denna 
väg har man ständigt de höga bergen 
med cypressdungar här och var till säll
skap, och Lo-floden ell e r någon av dess 
bifloder ackompanjera med fors eller 
porl. Ofta vaja bambuiunder nere i da ,; 
larna .och lysa som smaragder upp det 
annars mest brunröda landskapet. Lu
shih församling överraskade mig g enom 
att vara en bedjande församling. Kära 
du, y j behöva också vara bedjande län
kar i en sådan församling! Bed också, 
att Lushih därjämte blir en bibell~isan
de församling! 

Examen! 
- I torsdags och fredags hade vi ' exa

men häi- i skolorna. P å torsdagen elen 
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1 C) \'ar det i flickskolan S(l.mt kvinno
skol<1.l1. Examen pågick från kL 10 till 
2. och sedan fråll 3 ti 11 1/2 S, med en kort 
terast på f. m. och middagsrast mellan 
2-3. På fredagen började vi kl. 1/2 10 

och slutade kl. 2, ty den e. m. skulle 
somliga ,av ~lhörarna återvända ganska 
!;mga vägar. 

Kapellet var »skolsal», J mitten yoro 
~k()lhord och bänkar ordnade för ele
verna, på önise sidor bänkar för åhö
rarna. De måste naturligtvis sitta på 
olika sidor. 1Tl~i.n och kvinnor! Framme 
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naturligt\'is SOI11 alla andra skolor. i 
detta land svensk gymnastik - vår ki
nesiske lärare undervisar däri! I tjoc':' 
ka vadderade vinterkläder ute på skol
gården, ty gymnastiksal ha vi naturligt
\' is ej, kan det inte bli så ledigt och 
klämmigt som man skulle önska, men 
d~t mr skrivas på de vadderade klä
dernas konto! 

Den kvällen yoro missionär och fru 
Styrelius, som kommit samma dags 
e. m. för att åhöra examen, samt lärar
kåren och jag inbjl1dna av semlllans-

Examen i skolbyn, Tali, december 1940. 

pa I?redikstolens »räcke» stodo tV~l små 
»adventsgranar», cypresser, med vackra 
IJappersblommor och små ljus. 

Det var en sådan glädjefull stämning 
över hela examen. Ingen fruktan fanns 
hos någon. Alla klarade sig också bra, 
kanske med undantag av två flickor i 
flickskolan, som hade litet svårt för 
räkning .. K vinnoskolans elever gick det 
också bra för. Jag kan aldrig låta bli 
att beundra dem för deras duktighet att 
skriva. Vi hade sådana, som endast gått 

skolan denna termin, och nu skrevo 
de de ' krångliga skrivtecknen riktigt 
bra! Inte · hade jag kunnat klara den 
skrivningen så bra som de, och ändå har 
jag varit 'i Kina så många år! 

På e. ni. var det åter förhör i olika 
~lmnen och till sist gymnastik. Vi ha 

terna till en Ii ten tefest , till vilken de 
köpt hem godsaker, som de bjödo p~~ 
Det var Sfl trevligt och rart. 

Pfl fredagen började vi kl. 1/210. Bå::': 
da dagarna inleddes examen med en 
kort gemensam morgonbön, första da
gen av läraren \iVang, andra dagen av 
\" ~lr äldste från staden, \iVang Ching-ho~ 
broder till läraren. Sedan kom den 
punkt, som seminarister hemma nog 
mest gruva sig för: Provlektion. :Men 
det gick S~l fint. Fem elever och fem 
ämnen: Nya Testamentets historia, en 
sång (innehållet förklaras och melodien 
inläre's), modersmål, räkning och all
mänkunskap. Liksom dagen förut hade
vi en 10 minuters terast, då försam
lingens ledare samt lärarkåren drucko 
te tillsammans. Sedan yar det min tur 

i 

http:skol<1.l1


58 SINIMS LAND 10 mars 1941 

att förhöra dem i de ~il11nen, S0111 jag 
fått ha med dem: Bibelstudier, psyko
logi samt metodik. I Efesierbrevet fingo 
de redogöra för ett kapitel var, och även 
i de andra ämnena fingo de redogöra 
för något. Jag frågade ej u t i detalj , 
utan de talade mest, och detta gjorde 
de så utförligt, att jag måste korta av 
det , emedan tiden ej r~ickte till. 0, vil
ket minne och vilken talförhet kineser
na ha! Sedan hade Eiraren sina ämnen 
med seminaristerna, och cEirpå kom a\-
slutnings talet av mission ~ir Styrelius. 
Han talade om julens budskap, och sär
skilt riktade han sig till dc fem, som 
nu skola få gå ut direkt i Herrens tjänst 
med det glada budskapet om Frälsaren. 
Omedelbart därp~l utfördes de 3 bug
ningarna för hirarkå ren. Sedan följde 
middag med ett bord för lärarinnorna, 
de nyutexaminerade såväl som dem SOI11 

tjänstgjort under denna termin, samt ett 
bord för församlingens ledare och lä
raren. 

Naturligh-is hade vi pfl morgonen 
haft fotografering! Det ~tr ju en myc
ket viktig punkt vid alla möjliga och 
omöjliga tillfällen härute. 

Allt hade varit så gemytligt och trev
ligt, ingen rädsla. Eleverna, seminaris
terna särskilt, talade om för mig, att 
de ej voro rädda, fastän de ofta annars 
hade litet rädsla för hur det skulle gå 
på lektionerna. Då det nu skulle vara 
åhörare med, kunde det ju tyckas att 
de skulle bli ;lnnu mera rädda, men det 
blevo de ej. Det var bara så roligt alJt
sammans. Ja, i· sanning fingo vi erfara , 
att det var mångas böner som voro i 
verksamhet för oss de dagarna, och Gud 
gjorde allt till en sådan glad högtid för 
oss. Dessa fem ha varit med om lJomb
ning, »flykt » till en by för att kunna Hl 
läsro förra hösten och sedan detta läsår 
härute i denna by, där vi kunnat hålla 
på i lugn och ro. :Många gånger har det 
sett omöjligt ut, men Herren har hjälpt 
igenom och nu äro de lärarinnor. Alla 
fem komma troligen att för n~ista ter
min bli mina medhjälpare i arbetet här 
i distriktet. Vi behöva c1en1 dels i flick

skolan, dels i kvinno- och bibelskolail. 
Jag gläder mig över dem var och en. 
Bed att Herren får fostra dem alltfort 
till sina tjänare .. 

:Med varma hälsningar och tack för 
förbön! 

Eder ti llgi vna hzg:cborg: Ackzc/.l . 

"Kanske hon sett fadern slå modern." 

Utdrag ur ett pri\-atbrev från fröken 
A strid Lä/grell ) skrivet i Hoyang den 
14/r2 I940. 

I höst ha vi haft tV ~l kurser. en i Hall
cheng och en här i Hoyang. Just nu ha 
,-i två kursdeltagare kvar här. Den ella 
iir en gammal kvinna, mor till en för
samlingsmedlem här i staden. Modern 
är döpt men först år inte mycket a v lä
ran. Hon gick tillbaka till sin gamla 
synd en tid efter dopet, men nu ~ir hOll 

med igen och vill g~trna höra mera 0111 

Gud. 11å Gud få vinna hennes hj~trta 
helt. Vidare ha vi en ung kvinna här . 
Hon har trott på Gud i många år. H en
nes svärfar var den förste församlings 
medlemmen i Hoyang. Nu äro både hall 
och hans hus tru hemma hos Gud. 1ien 
sonen lever och är allt annat ~in god mot 
sin hustru. Sj~ilv vill ban inte tro p;\ 
Gud, fastän han som liten gosse gick i 
församI ingens skola. Den stackars hust
run har en Eingre tid haft svåra varböl
der på halsen och bröstet. De börja bli 
bättre nu. Ida Söderberg har skött om 
dem en längre tid. Det ,-ar väl för att 
hon skul le få hjälp med såren, som man
nen tillät henne att komma hit på kur
sen och stanna b -ar en tid efter dennas 
slut. Hon kan ju inte arheta så mycket. 
när hOll ~ir klen. Hon har en söt men 
blek liten tös med stora. runda fön-~Ll1a

de ögon. Det ~ir som hon redan, fastän 
bara 2-3 år, skulle ana, att hon kom
mit till en v~irld full a'- lidande. Det 
h~incler inte ofta att det gå r ett leende 
över hennes ansikte. En l(\-~i1l hade hall 
sagt till sin mor: »Fröken skall komma 
och sl;Ol mig» . Var hade hon fått det 
ifrån? Kanske hon sett fadern slå mo
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dern och chirför trodde att »frök ell » 
skulle slå henne. Hennes mor ~ir r~itt 

.duktig att läsa i Nya Testamentet och 
sångboken, och den lilla vill gärna leka 
.att också hon läser. :Må 110n L't växa upp 
och hli ett Jesu lilla lamm! 

Fången. 

Det ~ir ett minne från förra våren, 
som jag vill berätta för Dig, k~ira Si
ni ms Lands-l äsare. Lf'tt min beriittelse 
bli CIl allvarlig pfuninnelse till Dig, att 
bedja om fred på jorden, fred i Kina! 

En härlig skön vårb'äll, n~ir den ned
gitl'nde solen hrgacle himmelen i pur
pur och'luften dallrade av musik från 
allehanda nyvaknade och nykomna smft 
flygf~in och doften a" nyutspruckna sy
renhlommor och andra blommor spred 
sig vida. då vandrade jag i vår trädg~l1'd 
l)land buskarna och tittade på de små 
nyutkomna. spröda hjärtbladen och 
strål1a. som arbetade sig fram och uppåt 
mot Iju~.et. Hela min själ, mitt hjärta 
-och mina sinnen deltogo i den underba
ra ~Y1l1foni, som jag tyckte naturen just 
då hade stiimt upp till Skaparen a" det 
nya spirande livet. Under det jag gick 
i triiJgårdell, petade jag ~in här och än 
·där omkring de små plantorna för att 
luckra upp den hårda jorden en smula 
och hj~ilpa de S111 <l lin'n att få en litet 
vidare sLir. :Men i ett nu stördes jag a v 
hårda knackningar på porten. Vem kun
-de det vara? Sol da ter månne? 

l)et var icke utan att ett missljud 
gick genom min varelse. Portvakten 
-öppnade. och Nelly, vår hund, skällde 
såsom när män med läderskor komma 
(kineserna anviinda allmänt tygskor, 
som de själva sytt). I\IIummel av röster 
t6ingde in till min ljuv] iga vrå och snart 
stacks ett v~ilbekant portvaktshuvud in 
genom t6ic1g;trdsdörröppningen och bad 
mig komma. Det var några poliser, som 

"ille tala med mig. X;ir jagk:om ut P;l 
framgården. fick jag se CIl ung hlek 
man, stödd på tv;t polishetj;inters ar
mar , hasa sig fram till klinikdörrc!1, d~ir 
min assistent hjöd dem stiga ill. ~lot
tagningstidcll var över, men vcm kundc 
motstå de be,'e).;:ande hönerna, som kom
mo från poli se rlla och dcn sjuke sjiilv, 
att se ti II honom ? Jag kunde det icke. 
Sedan jag sett till att elen sjuke place
rats på en stoL skyndade jag in i mitt 
rum för att byta khicler. För mig hade 
naturens symfoni tystnat och livets hår
da verklighctsalls ~tng stämts upp. 

I kliniken sutto vi vid var sin ~inda 
av ett hord, medan jag gjorde några 
anteckningar i min dagbok och han he
6ittade, huru han i tjänst hos den gam
le mandarinen blivit tillUlI1gatagell och 
genomstucken i h?tde h;lnder och fötter. 
Han kunde tala fritt, ty' efter vad jag 
förstod voro poliserna hans vänner. 
Genom vanskötsel a y s;'tren hade händer 
och fötter blivit svullna och otäckt in
flammerade. På den unge mannens an
letsdrag och s,'ettdrypanele panna samt 
korta andhämtning såg jag, att han hade 
förfärligt ont, men icke ett klagans ord 
kOlV ö,'er de torra, spruckna läpparna . 
Stackarn hade hög feber också. När jag 
räckte honom en kopp vatten, fick jag 
en tacksam blick, som jag icke så fort 
glömmer - » Vad sade väl hans sorgs
na blick? - - - Den tår, som ur hans 
öga gick. Vad mening låg i den? - 
Begrät han män'skors hårda lott att 
plåga och att plågas blott?» 

Under det jag låg knäböjd vid hans 
sida för att Littare komma ~tt att ren
göra såren under fötterna, l~irele assis
tenten Ltngen en liten bön. Vi ville dra
ga hans tankar bort fr~tn sig s.i~i1v och 
smärtorna till Honom, sm~irtornas man, 
förtrogen ock med Hmgens krankheter. 
Bönen lydde: » Jesus förbarma Dig över 
mig! Tvätta mitt arma hjärta rent och 
fräls mig från all synd. Gör mig till en 
god l11~inniska: Amen!» Innan jag hade 
tampongerat s;tren och lagt p~t bandagen 
kunde patienten bedja bönen, och vi tro. 
att han bael den fr;om hj~lrtat. 
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Genom' myndigheternas godhet fick 
han 	komma för omläggningar varannan 
dag. Han blev ett välbekant atisikte 
bland 111 ina patienter en tid, och »min 
Unge» (som jag kallade honom endast 
på s,·enska förstås) lärde sig icke endast 
bönen utan också: »ro slags frid», »den 
sanne gudens visa» m. fl. goda trakta
ter utantill. Han fick icke ta traktater 
med 	till fängelset, men han gömde or
den 	i si tt hjärta och hegrundade dem. 

En vacker solskensdag kom han utan 
stöd, åtföljd aven polis. D?l berättade 
han, glad i hågen, att snart skulle fri 
hetens ti mme slå för honolll. Brevet om 
benådning var skrivet och undertecknat 
a vett par förtroendem~ln. När han blev 
fri, skulle han inympa ett par plommon
kvistar i aprikosträd och skänka mig. 
Det skulle bli ett tack för vflrden jag i 
Jesu namn givit honol11. 

Ett par da'r senare, n~ir jag väntade 
»min ,ffLl1ge» på ett förnyat besök, nådde 
mig budet om hans död. I stället för be
nådning fick han efter SY~lr tortyr ett 
par kulor i sin kropp. Han skulle genom 
sin död bli ett varnande exempel för 
andra fosterlandsförsvarare. 

Det var åter en vArkväJI, och jag gick 
i en trädgård, där flera grenar inym
patsi träd, och mina tankar gingo till 
»min fånge» och hans löfte. Ur mitt 
hjärta steg en bön till Kärleken: - Fa
der, låt » min fånge» bli en levande gren 
i Ditt stora himmelska träd! Amen! 

Dagny Nordgren. 

Gemensamma böndagar för 
missionen. 

.r en tid som denna, då världen är 
fylld av nöd och trångm~t1, kunna mis
sinens vänner inte undgå att känna en 
s~irskild oro men ock ett särskilt ansvar 
for den gärning, som den . kristna för
samlingen fått sig anförtrodd genom sin 
höga uppgift att förkunna evangelium i 
hela y~i.rlden. 

Genom kriget ha förbindelserna med 
missionsfälten i hög grad försvårats. De 
flesta evangeliska l~i.nder i Europa äro 
alldeles avskurna från sina missionsfält 
och kunna inte utsända vare sig missio
n~lrer eller penningemedel. Sverige ha1
likväl en märklig undantagsställning, 
som ger oss stora till fällen att icke blott 
fullfölja vår hittillsvarande kallelse 
bland folken utan ;lvell ~tt hj~ilpa andra. 
Vi deltaga med övriga l1'lissionsl~lnder i 
deras betryck och våra tankar gå ofta ti If 
missionens verksal11hetsfii.\t, d~ir många 
nu arbeta uncler orol iga och synnerIi 
gen besvärliga förhållanden. \ri tänka 
ock på de unga kristna församlingarna, 
som mäste sakna mycket av det stöd, 
de behöva. De kristna v~lrlden runt ha 
att genomgå en prövosam tid; missio
nens väg spärras ofta a v ti Il synes 
oöverstigliga hinder och vi känna även 
i hög grad vår svaghet och oförmåga. 

Under sådana förhållanden är det 
särskilt viktigt, att vi kristna komma 
samman för att gemensamt bedja för 
missionens sak och anropa vår Herre 
att icke överge sitt verk utan föra det, 
trots alla hinder, framåt till seger. 

Svenska :Missionsråclet riktar därför 
en entr~lgen uppmaning och inbjudan 
till alla missionsorganisa boner i vårt 
land att var för sig eller gemensamt 
anordna s~lrskilda bönedagar den 4-6 
april, då missionen och dess gärning 
göres till föremål för samtal, tacks~lgel
se och bön enligt följande plan: 

DEN 4 APRIL. 

Ämne: JIissio1lens lie1nlällder. 

Tacksägelse för att Gud ansett oss vär
diga att vara Hans vi ttnen i värl
den; 
för yad missionens vänner särskilt 
i Sverige genom Guds nåd fått gö
ra för att förverkliga denna kal
lelse. 

Bön 	för de genom kriget från sina fält 
avstängda missionerna (tyska, 
franska, belgiska, holländska, dan
ska och norska) och om missions
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kärlekens bevarande och stärkande 
hos dessa folk; 

för den hjälpverksamhet, som be
drives till dessas bistånd; 

för 	de svenska missionernas arbete 
hemlandet, missionssällskapens 

ledning, hemmavarande missionä
rer och missionärskandidater, och 
om att arbetet må kunna fortsätta; 

för 	Israel, Guds lidande egendoms
folk; 


för dem som i Västerlandet lida 

förföljelse för sin tro. 


DEN 5 APRIL. 

Ämne: .L1rbetet på de ulika. 1J/lSS'101lS

fälten. 

Tachsiigelse för att Gud uppehåll i t och 
all tfort uppehåller sina tjänare, så 
att verket trots alla trångmål och 
hinder av olika sbg kunnat föras 
vi dare dag för dag; 

Bö1/. för arbetet på de fält, d~lr de av 
kriget berörda länderna ha si n 
verksamhet; . 
för de svenska missionärerna och 
deras arbete på (h~ olika fälten; 
evangelisation, skolundervisning, 
sjukYård och annan hjälpverksam
het ; 
för ett all tmera förtroendefull t och 
intimt samarbete mellan de olika 
missionerna, missionärerna och de 
infödda. 

DEN 6 APRIL. 

Äm11l': De ln'·istna lörsa1l1hngarna på 
·/nt'ssionslälten. 

Tacksägelse för Guds ords framgång 
bland de icke kristna folken sär
skilt under de senaste flren; 
för 	att de inhemskt medarbetarnas 
antal ökats: 

för att de kristna visat växande 

offen' i II ighet och al,svarskänsla, 


Bön 	för de unga kristna församlingar
na: 

att 	de må tillväxa j andligt hänse
ende; 

att de må bevaras gellOm tidens 
mångahanda frestelser och fa
ror; 

att 	de måtte Hl nåd och kraft att 
hängivet b~ira fram yi ttnesbör
det om Jesus Kristus; 

f<:il' 	 alla dem S0111 utst?t förföljelse 

för 	sin tro. 

Samfälld slutbön om ny kristen frimo 
dighet och aktivitet både i hemlän
derna och på missionsfälten, så att 
världen får ett allt 5tarkare intryck 
av evangeliets frälsand e och förso 
nande makt. 

Låt oss under dessa dagar samlas 
kring vår stora, gemensamma, ansvars 
fyllda uppgift och bedja, att Gud måtte 
göra oss skickade att möta det förtroen
de Han giver oss som arbetare sin 
myckna sköre!. 

SvensIw 111iss-i01~srådet. 

K. B. Westman) ordf. Nils Dahlb erg) 

vice ordf. J. E. Lundahl) sekr. Axel 
Andersson. Th. Arvidson. J. Blomdahl . 
Arvid Bälverfeldt. Hj. DanielsolL. i11ag
nus 1-[avermark. elw. Jersild. 1Y[ärta J 0

sephso11. il1art·in Linden. H aratd Pade!. 
B. Pernow. 

Småländsk missionsförening firar 
h undraårsjubileum. 

Den 1-+ februari 1841 bildades i 
1Hmsarp i Jönköpi ngs län lVIånsarps 
missions,förening. Ännu finnes i I)ehåll 
det ganska utf6rliga dokument, SOI11 ut
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gör stiftelseurkunden och som är dag
tecknat den 14 februari 1841. Under
tecknarna äro klockaren Israel Gustafs
son, kyrkovärden Johan Gustafsson, 
Anders Abrahamsson i Porsarp, Johan
nes Abrahamsson i Porsarp, Johan
nes Svensson i :NIftlön, Anders Svensson 
i K[lperyd och Petter Isaksson i Hak
Jarsbo. 

Vid samma möte gjorde man en in
~al111ing bland stiftarna för Syenska 
"NIissionssällskapets i Stockholm verk
samhet. Sammanskottet ble,- 1.::\. skilling 
och -I- rundstycken. 

K. 	F. U. M:s scoutförbund 30 år. 
Innevarande iir fvller K. F. U. NI:s 

scoutförbund 30 år. -Arsdagen kommer 
att högtidlighfdlas med ett nationalläger 
yid OJofsborg i V~istergötland d. S-L!
juli samt med en jubileumsfest i Stock
holm i höst. Förbundet bildades 191 I 
och omfattade d ~l ett 20-tal kårer. Nu 
;lr kårernas antal I I I med 8,300 med
lemmar. 

I nationallägret y~intas 2,000 <I. 3,000 
scouter komma att delta. Redan äro 
1,800 pre! imin~irt anmälda. Mycket om
fattande anordningar planeras för det
samma. 

Den 22-23 fehruari hölls i Stock
holm en stor scoutriksdag under led
Il ing a ,- scou tchefen Hugo Cedergren. 

Prins Oscar Bernadotte 
höll lördagen den 22 februari ett anfö-
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rande i radio, i yilket han vädjade Ollt 

bidrag ti II Soldaternas Vänners verk
samhet för utdelande av fälttestamenten 
till soldaterna. IvIot slutet av förra 
v ~irldskriget beslöt Soldaternas Vänner 
att samla medel till en fond för att yid 
mobilisering kunna utdela fälttestamen
ten till v~lra soldater. Insamlingen re
sul terade snart i en fond på ö,-er 
100,000 kronor. Två serier tryckplåtar 
anskaffades för att vid behov hastigt 
kunna trycka testamentena, a v vilka 
dock en mindre upplaga iordningshill 
des, så att fem (\ sex tusen exemplar ~lr
Jigen kunnat delas ut. 

Under den nuvarande krisen har 
gl ~ldjande nog, sade prinsen, efterfr~lgan 
på testamenten varit stor, ja, större än 
tillgångarna. Det visade sig här liksom 
bland de stridande armeerna under 
världskriget, att Bibeln icke mist sin 
dragande kraft, då allvaret tränger sig 
inpå människorna. 

Sedan september 1939 har Soldater
nas Vänner delat ut 120,000 fälttesta
men ten ti 11 mi]j t~ir personal och dess
utom ha bibelsällskapen i landet och 
andra organisationer ställt 28,000 till 
hi! tprästerskapets förfogande. 

Nu ~ir emellertid fonden förbrukad 
och upplagan i det närmaste slut, var
för prinsen vi lie vädja om bidrag ti Il 
testamenten. Varje fälttestamente kos
tar kr. I :70. Förbundet Soldaternas 
Vänner mottager med tacksamhet större 
eller -mindre bidrag. 

R ED OVISNIN G 

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

~ -J"I. 
2-18. 
~-J9. 

~;)l)_ 

2 ;') l. 

Allmänna missionsmedel. 

I. B ., Ö. Vingåker .... .. .............. 
Borås-S jömarkens Kinakrets 
D:o i s t. för blommor vid Au
gust Bergs bår .................. 
K. ]., Trollhättan, »Tackoffer 
till Herren » .................. .. .. 
M. O., Örviken, i s t. fö r blom
mar vid vår kära moders 
Hanna Rurlins bå r ................ 

:253. 
5: 

103: 254. 

20: 25:5. 

15:  2;')6. 

~;)7. 

15: 260. 

L. S ., t i Il o. o. N. Styrelius 
underh. .. ............................... 

Kinalänk i Trelleborg o ........ 


H. R. , U ppsala. i s t. för blom
mOr vid August Bergs bår . . . 
Kinakretsen, Gbg, ti Il G. Goes 
o. 	 C. G. Nordbergs underh. .. 
H. S., Värnamo ...................... 

G. ]., Råsllnd;-t .. ....................... 


50:
54:50 

10:

100:
10: 
10:
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~61. 

262. 
~6:3. 

266. 

~67. 

268. 
:no. 
271. 

:272. 
273. 
:274. 
~T5. 

;379. 
:280. 
~8j . 
~8'2. 
~83. 

~84. 
~85. 

~86. 
~t-;8. 
~89. 
290. 

~g.!. 
:2W5. 

~96. 
~q7. 

~98. 
;:3~O. 
WH o 

;,n~ . 

30.1. 
305. 
3n7. 
3118. 
309. 
iHO. 
Ml. 
;:312. 

313. 
314. 
;:315. 
;:316. 
::317. 
::318. 
;)19. 

i\L G., i\(ed;tlby, till August 
Bergs minne ............... . 
F. B., Sollefteå, i st. f. syfören. 
E. ]., Boden, t. Joh. Aspbergs 
underh. . ................... . 
Vänner i örviken, i s t. för 
blommor v. Hanna Burlins bår 
J. H., Boden, till Thyra Lind
grens underh. . ............. . 
L. 1\'1., d:o . .. .... . ...... ... . 
»Två spa rbösso r» .......... . 
B. l\:L, Vv'igge, i s t. för blom
mor vid Anna Lövströms bår 
H. J., KövrLl, för el:o ....... . 

~L N., »Julklapp » .......... . 

»Onämnd» ................. . 

1\:. F. 1.). M., örebro, ti1\ lVIalte 

j~ingbergs umlerh. . ........ . 

E. F., »offergåvop> ........ . 

O . 1<'., d:o ............... . 

S. ?--;., cl:o ................. . 

»Herrens». r. B., Duvbo 

I{oll. i Karlskoga vid L. Bloms 

besök ...................... . 

D:o i Lonnhyttan vid el:o ... . 

J.):o i Församlingshuset, Karl
~ tacl. vid d:o ............... . 

J):o j Kinakretsen , el :0. vid el:o 

l~. A....................... . 

T. L Östersund ............ . 

I,:. L., -meå, tiJl Signhild Hul
tins minne ................. . 

l~. J. . ..................... . 

A. S., Ojkroken, en blomma 

t. vännen August Bergs minne 

Ekhults Missionsfören., Skil 
lingaryd .................. .. 

E. O., Fillsta .............. . 

Viinner i );yhyttan, till Hanna 

\Vangs underh., gm L. H ., 

.'\ves ta ................... . . 

E. S., Rödjenäs ............ . 

:\fissionsmedel fr. Mora ... . 

H. o. T. J., Gbg ............ . 

»En länk » ................. . 

1\1:. o. H. c., Burträsk, en blom
ma vid August Bergs bår ... . 

R. G Sollefteå ............ . 

Karlstorps Västa Mfg 

-:\.r. n. D. B., Osterkorsberga .. 

S. R., Alingsås ............ . 

Hakebo ?\'fissionsförsaml. ... . 

B. E.., Osbruk ............. . 

"Okänd", gm M. M., Häggenäs 

Jo' L., Gargnäs ............. . 

A. H .. Grycksbo, till i\ugust 

Bergs minne ............... . 

A. e, Bäckseda , till el :o .... . 
E . G., Brunflo ............. . 
-:\'f. L. , Värna ....... .... ... . 
Täby lVIission<.;fören. . ...... . 
D :u, Fria rvlissionsförsClml. " 
C lvgryt MissionsförsamI. ... . 
Resebidrag fr. Kumla ....... . 

;) : 

100 :

50:

6:7;'5 

öD: ·, 
D: 

17:30 

'J. 

~:-
25:

100:

2;")0: 
1.0:
12:

7:50 
13:

66:
1;):70 

80:
30:

7:5U 
:20:

10:
2:30 

10:- 

tOO:
30:

20:
:23: 
30:
~O :-
10:

5: 
10:
20: 
30: 
50:
25:
10:
5: 
7::50 

10:
lO:
10:
4U: 
25: 
25:
;30: 
2: 

320. 
321. 
;:322. 
323. 
324. 

325. 

326. 
327. 

328. 
820, 

:333. 

33.!. 
333. 
336. 
33'7. 

338. 
339. 

340. 

3·H. 

34~. 
343. 

3-1.·t 
3-i5. 

349. 

360. 
:3::51. 
362. 
353. 
366. 
3ö7. 
3:'58. 

359. 

362. 
363. 

364. 
365. 
366. 
367. 

D:o, fr. Sannamon ......... . ö: 
D :0, fr. Ulvgryt ........... . 5: 
D :0, fr. Danderyd .......... . 10:
\N. B., ersättning ........... . 8: 
1. K., Linköping, till Ebba Vi
dens underh. . ....... .. ..... . 10: 
A. G., östersund, »missionsof
fer » ....................... . 10:
-a, 'Hu skvarna ............ . 20:
Kinese rnas Vänner, Jkpg, till 
minnet av vännen August Berg 75:
Barkeryds Arbetsfören. ...... 200:
A. S., Gbg, i st. för blommor 
till August Bergs mmne ..... ;): 

1. O. S. vV- l, Jkpg, till tack
samt minne av August Berg .. 10: 
B. O. K. L., Sthlm ......... . 30 :
»\Vrigstad» ................ . 10:
E. C., Fjugesta ............ . 1.:3: 
K . O., l'vIariestad, »födelse
dagsblommor » ............. . 3:'5 :--
A. S., Björköby ........... . 

Koll. vid symöte hos r. A., 

Gärde, gm J K, Orrviken .. 21: 
Testamentsmec1el efter avI. 

Janne Olsson O. h. hustru So
phie Ol sson, Glemminge ..... 1,50J: 

»E n blomma på v;h älskade 

J udiths grav» .............. . 1:'5 : 
A. L., Alvsbyn ............. . 

H. S., Östersund, »välsigneLe
ilsk » .................. . 9: 
E. 1.., Norelerön ............ . 12:5G 
Koll. i Arnemark, vid Thyra 
Lindgrens besök, 16/2 23:
Vännerna V . o. F. P., Lång
s jöby, till Dagny Nordgrens 
underh..................... . 10: 
J. N., NIaImö .............. . 50:
Koll. gm H . E., Angby ..... . 8: 
Månstorps Missionsförsarnl. 25:
:0T. P. P., Klippan ......... . 10 :- 
B. H., Danderyd ........... . 2:;30 

»En länk » ................. . :>:
O . H. K. U. F-d. koll. vid Ger

da Gustavssons besök: Bord

s tenstorp 8 :42. Korsberga 14 

mars offer 64 :38, Solberga 

12 :20, Snä rle 4 :32, Bäckseda 

1ö :79, Myresjö O. 25 :-, Eke
kull 17 :- . Skede 11 :~6, Hols
by 12:50, Rösa 11:-, Mamre
lund kr.etsmöte 82:3) ........ 26-1 :16, 

A. N., Hedeviken, till August 

Bergs minne ............... . 3: 
»För stenciler» ............. . 23:65 

S. O. A. n. E. J., Skärblacka, 

koll. V. Länkmöte i Nkpg ... . 10:
J. L. L., Uppsala ........... . 75: 
A. B., Alvsjö ............. . 20: 
»14 111ars» ...........' ...... . 50:-

Brånsta söndagsskola sparb. 

Illedel ..... . ..... . ......... . 34:--': 


K ro-n-o- r- .!-,ö-l-o- :-oci 



64 	 SINIMS LAND 10 mars 1941 

Särskilda ändamål. 

252. 	 E . ]., Tärnaby, till Elna Le
nell, a tt anv. efter gottf. .... 

258. 	 r. o. E . M., örebro, till Maria 
P ettersson för d:o ......... . 

259. 	 J. N. , Rockneby, t. d :os bamh. 
264. 	 S. K., Obbola, t. Dagny Nord

gren att anv. enl. överenskom. 
265. 	 A ., H-borg, till Elna LenelI fö r 

d:o 	 ....................... . 

269. 	 )) För en kinesisk Dagg rynings 

flickas räkning)) ............ . 
276. 	 K. F .. U. M., Luleå, till J oh . . 

Aspberg, att anv. efter gott f. 
277. 	 Gräsgårds Missionssyfören., t. 

M. Ringbergs verks. . ....... . 

278. 	 Jkpgs KristI. Y ng!. fö ren. vec

komission, till H. Linder, att 
anv. efter gottf. . .. . ........ . 

287. 	 De Ungas syför~n. för Kina, 
till Lisa Gustafsson, el:o . ... 

299. 	 A . J., Köping, studiehjälp å t 
Chang Pan-\i\Tang .......... . 

303. 	 » Johns efterlämnade sparb anks
bob, Äby, Kumla, till Maria 
Petterssons bamh. . .... . ... . 

306. 	 Edsbyns Kyrkl. syfören., d:o 
330. 	 K . N ., Gbg, till M. o. r. Ring

berg, a tt anv. efter eget gottf. 
331. 	 Barnhemsvänner, Algarås, till 

Mari a Petterssons ba mh.... . 
'332. R., till d:o ................. . 
346. 	 Koll. lObbola, K . F. U. K: s 

12:50 

25: 
40:

50 :

5: 

10:

10:

100:

135:35 

30: 

75: 

100:
150:

25:

10 :
5: 

symöte, till Maria Petterssons 
barnh. ...................... 50 :

347. K. L., o. V. E., t. Dagny Nord

348. 
gren, att anv. fö r 
M. S ., till Maria 

de sjuka 25:
Petterssons 

barnh. i Sinan .............. 10:
354. M. A ., Sthlm, till d:o :): 
355. Kinakretsen, Boden, s parb. me

del till Joh. A spberg att anv. 
efter gottf. i ve rks. ......... 263 :-

360. B etel församI. i Stenstan, Hol
mestad, offerinsamI. till Ma
ria Petterssons bamh. ....... 73 :2!3 

361. lnsaml. vid juniorsammandrag
ning i Pengsjö, Vännäs vid 
Thyra Lindgrens besök t. d :o 30 : 

368. »14 mars», till Gerda Carlt~n, 
a tt anv . efter gottf. . ........ 25 : 

Krono r 1.264:10 

Albnänna missionsmedel 4,510: 06 
Särskilda ändamål 1,264: 10 

s,:a under febr. mån. 1941 Kr. 5,774: 16 

lVIec1 	 v<trmt ta ck till varje givare ! 

Jesus sade: ».Min Fader verkar ännu ;l1lt
jämt; stl verkar och jag. )) Joh. 5: 17. 

INNEHÅLL: 

Kräver tidsläget en bön" och missionsväckelse? - Tacksägelse; och böneämnen den 14 mars 
1941. - Josef von Malmborg -50 år. - Från Red. och Exp. - Från missionärerna . - Ung~ 

,domens avdeln. - Gemensamma böndagar för missionen. - Från när och fjärran - Redo" 
visningar. - Missionstidn. Sinims Land. 

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


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


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


