
F r 
. II ~. _--:::;Il 

'" 
:Jl 

0= 

~ 
~ 

~ tf 

~ 
'~:/' ... 

4n 
p~ 

4. 

MISSION ST IDNINGEN 

SINIMS LAND 
ORGAN FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA 

1f~ re 
;f12 

~ f
C"; 

'~~ :I \ 
. f~ T' 

II~ 

?o lÖSlCr'lö,,"R 

'

II I\c- _1 /I'> iL Jt 11. 
i"""-l'b"§D. 

J 

ANSVARIG UTGIVARE: M. LINDEN. 


NR 1 - 55 ÅRGÅNGEN 15 januari 1950 PREN.-PRIS KR . 3: 

Våra dagar 
Ps. 90. 

Detta är troligen en av de allra äldsta 
psalmer, som Israel lärde sig sjunga, och den 
är skriven av Mose under det han förde fol
ket genom öknen . Men trots att denna 
psalm är så gammal, behåller den likväl sin 
friskhet. Den handlar om livets stilla gång, 
om de många dagarna som g å likt klockans 
tickande, likt droppen som faller, likt flo
den som flyter genom dalen. Så som det var 
en gång för länge, länge sedan är det än. 
Endast sällan ske märkliga ting, såsom när 
Josua bjuder solen stå stilla i Ajalons d,l 
eller när solvisaren på konung Ahas klocka 
gick tio steg tillbaka . Eller när Herren, för 
de utvaldas skull, skall förkorta dagarna i 
den sista stridens nöd . 

Eljest är det så, att tidens vävbom slår in 
dag efter dag i den väv, som en gång skall 
kallas evighet. Så såg Mose huru dagarna 
och åren svunna i öknen utan att något 
skedde som var av bestående värde. Många 
av våra dagar kunna säkerligen ock kallas 
förlorade, meningslösa, obrukade. För Mose 
stoJ Jel klarl, att Israels otro var orsaken 
till att så mycken tid gick till spillo. Så är 
det väl alltid, att otron försitter sina tillfäl

len, den ryggar tillbaka när den står vid 
löfteslandets gräns, den fruktar det som för 
ögonen är och glömmer att räkna med Gud . 
Det kan finnas en sund bidan, då det gäller 
att vara stilla och att vänta, men det finnes 
ock en otrons motvillighet, som inte vill 
gripa tillfället, som försummar nåden, som 
bävar inför striden. 

Förlorade äro de dagar, då vi genomgingo 
prövningar utan att dessa fingo tjäna Guds 
avsikter med vårt liv, då vi endast böjde oss 
som säden för vinden utan att låta pröv
ningen rena oss och föra oss närmare Gud. 
Förlorade äro ock de dagar, då vi kämpa
de i frestelserna utan att lära oss att det fin
nes en övervinnarens väg genom dem. Förlo
rade äro de dagar, då vi glömde Gud och 
menade oss ha så många uppgifter att stun
derna med honom fingo uppskjutas. 

Vi ha att lära oss inför tiden, som möter 
oss, att vårt dagliga liv, vårt arbete, vår kal
lelse, är något som hör sanunan med evighe
ten . Vårt dagliga liv, även om det till det 
yltre kan se ut som en öken, borde alltid va
ra uppfyllt av Gud. Varje dag är en oskatt
bar gåva, en rik och levande skänk från 
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Herren. VisserJ igen ha vi så ofta lämnat 
ifdn oss en sådan dag förstörd, nersmutsad, 
missbrukad, fö rfelad. Vi ha ibland liknat 
människor, som stod o vid havsstranden och 
kastade dyrbara diamanter ut i djupet. Och 
ändå är det lättare att få tillbaka fö : lorade 
rikedomar än en enda av vårt jordelivs da
gar. Vi ha därför att bruka dem väl, att kö
pa tiden, att fullborda de uppgi f ter vi fått 
av Gud, att använda dagen till samling in
för Gud, inför hans ord och i bönen. Man 
tänker inte så mycket på vilken väld ig bety
delse det ligger i att väl taga vara på det läg
liga tillfället. Även om man i vår jäktade 
tid kan säga, att det är svårare än förr att 
få stillhet, ,å ha vi att minnas, att de som 
givit oss mest här i världen inte levde i upp
höjd avskildhet utiln ofta stodo i en bä
\ande; ansvarsfylld gärning, men att de läto 
ögonblicken få tjäna sig; de behärskade om
ständigheterna istället för att behärskas av 
dem. 

Paulus tillbringade flera år i fängelse. 
Det ligger en väldig kraft i detta, att han 
under dessa besvärliga omständigheter an
vände tiden så väl, att det mest bestående i 
hans gärning, de brev han givit den kristna 
församlingen, voro en frukt just av dessa 
svåra, tunga dagar och år. 

Vi möta nu ett år, som kommer emot oss 
som en ny nådegåva. Nya, underbara möj
ligheter vänta på oss. Kanske skall detta år 
betyda dagar av uppoffring, av fara, av oro, 
av rykten om krig och om den kristna för
samlingens hårda kamp för tron. Hur väl 
behövde vi inte rusta oss att möta de osedda 
dagar med tröst, och fylla dem alla med gag
nande, kärleksrik gärning för Herren . Kan
ske detta blir vårt sista år i tjänsten på jor
den.Måtte det bli vårt bästa år hitintills. 

Vi ha inte att hämta vårt livsideal från 
den ande, som behärskar vår olyckliga, plå
gade värld i dag, u.tan vi ha att räkna med 
Gud just i denna bekymmersamma tid, räkna 
med hans oändliga möjligheter, med hans 
villighet att uppenbara sin kraft och hans 
förmåga att föra sin sak till seger. Men di!. 
behöva vi bruka tid en rätt och leva nära 
Gud. Hudson Taylor sade en gJng om sig 
själv och om den tid han tillbringat ute på 

Bönemötena för SM K 
Tisdagsbönemö~ena, som anordnas på 

S:MK:s expedition, Drottninggatan 55, 3 tr., 
börja åter den 10 januari. Efter denna dag 
fortsätta de varje tisdag kl. 19.30, såvida ej 
något särskilt skäl föreligger, som gör änd
ring nödvändig. Var och en som kan kom
ma med är varmt välkommen . 

Inbjudan till syföreningsmedlemmar 
Medlemmarna i Syföreningarna l, ]l och 

III för Svenska Missionen i Kina i Stock
holm äro inbjudna till fru Lucie Kihlstedt, 
Parmätaregatan l, onsdagen den 18 näst
kommande januari. Litet kaffe torde god
hetsfullt medtagas. Välkomna! 

Syföreningen nr 3 samlas hos fröken Nia 
Palm, Smedsslättstorg 45- 47, den 27/1. 

Kinaiänkarna i Stockholm 
samlas på Svenska Missionens i Kina expedi
tion /oudagell den 19 januari kl. 19.30. Bi

långa besvärliga resor , på flodbåtar, på 
värdshus, på oxkärra: "Ingen dag har solen 
gått upp över Kina, utan att jag har varit 
på knä i bön för detta land". Det är att bru
ka dagarna till välSignelse. Det kan vara 
gott för oss att än en gång betänka, att de 
osedda dagarna, som kunna betyda skilsmäs
sa från fosterland och kära, från tryggheten 
här hemma till osäkerheten ute i fjärran 
land, att alla dessa dagar, när de komma, 
föra med sig den stilla rösten från honom 
som sade: "Se jag är med eder alla dagar". 
Möta vi dem med den bidan att se honom i 
varje dag, skola vi visserligen kunna säga 
med Mose i hans sköna sång, "Herre, du 
har varit v,'lr tillflykt" även detta år. 

Ar/h" r l ohamoJl. 
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Vaktombyte på Missionsexpeditionen 


Med årsskiftet har en betydelsefull för
ändring ägt rum på vår missionsexpedition. 
Lisa Blom ha r avgått från sin tjänst där och 
efterträtts av Anna Björk. 

Det är ett närmare 37 -årigt hängivet och 
uthalligt arbete i vår missions tjänst, som 
Lisa Blom härmed avslutat. Fastän hon är 
så väl känd av Missionens vänner, torde en 
hastig återblick över hennes liv och gärning 
vara på si n plats. 

Lisa Blom föddes i Broddetorp ej långt 
f rån Skara. Hemmet var vad vi brukar kalla 
ett gammalkristligt hem, där den stora bar
naskaran växte upp och fick lära sig att "i 
Herrens tukt och förmaning" frukta Gud 
och ära Konungen . Av de åtta syskonen ha 
tre kommit att ingå i Missionens tjänst och 
har där satt djupa spår, nämligen Carl, Lisa LiJ,' Blom. 
och Hildur. Även brodern Frans, nyligen 
pensionerad vid Norra Latinläroverket i kortare tid i Skara och därefter i Stockholm 
Stockholm, har visat ett varmt intresse för men fick på grund av faderns död år 1902 
Missionen och fått göra en värderad insats återvända till hemmet för att bliva sin mors 
säsom dess ombud . stöd och hjälp. År 1905 flyttade familjen 

Efter skoltidens slut var Lisa Blom en till Uppsala , där Lisa Blom fick kontorsplats 

belsamtal över kommande söndags prediko
text, Joh. 4: 27-42, missionsmeddelanden 
och bön m. m. ingår i programmet. Alla 
varmt välkomna I 

En vädjan vid nyåret 
Då vi nu utsända det första numret av vår 

tidning på det nya året, känna vi behov av 
att få tillönska vår läsekrets ett välsignel
serikt och gott nytt år och att till den rikta 
en vädjan om förbön. Vi tro att vår tidning 
har en uppgift i arbetet för Guds rike, och 
vi ville så gärna genom Guds nåd och kraft 
fullgöra den. Härför behöva vi emellertid 
Jesu Kristi Andes hjälp och våra vänners 
bistånd i förbön. Läget i Kina och ute i värl
den i övrigt ger också stor anledning till 
förbön. Må vi i vär tidning få nåd till att 
framlägga ämnen för både tacksägelse och 
förbön och på detta sätt bli en hjälp för vå

ra förebedjande vänner I Bedjen för oss om 
denna nåd! 

Ett varmt le/ck 
Till de kära Väl/Iler, som ihågkommo mig 

med brev och gåvor på min 86-ctrSdag, sän
des milt varmasie tack. ;inJIII är jag fäst vid 
sängen, Gud z'et för hllrtt länge. Med tack 
för cdla förböner tillönskar jag Eder alla en 
salig julhelg 1949. 

1 Jesus förbundna 
Hi/ma Tjäder. 

Adress endast: Avdelning F, Malmö Sjuk
hem, Malmö. 

(Detta tack var avsett att tidigare fram
föras i vår tidning men kom oss så sent till
handa att vi redan sänt ned manuskripten 
för förra numret till tryckeriet, då tacket 
kom oss till handa . Det var oss ej sedan möj
ligt att bereda plats för fru Tjäders tack 
förra numret av vår tidning. Red.) 
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vid ett engrossföretag. På Valborgsmässo
afton 1913 kom helt oförmodat förfrågan, 
om hon vore villig att bliva medhjälpare på 
SMK :s expedition. Hon mottog kallelsen 
ej utan bävan och undran, hur hon skulle 
kunna fylla en uppgift i Miss ionens tjänst, 
men fattade mod, då hon tyckte sig höra 
Herren säga: "Räds icke, det är jag." Allt 
var så nytt och annorlunda mot vad hon va
rit van vid inom affärslivet. Väl hade hon 
från barnaåren lärt sig att räkna med Gud, 
men nu sattes tron på prov på ett sätt, som 
hon tidigare ej haft någon erfarenhet av. Nu 
fick hon bokstavligt lära känna bönens makt. 
Hon berättar, huru levande minnet alltjämt 
är av hennes första medvetna bön - som 
till hennes egen glädje ej blev hörd. Det 
var under konfirmationstiden, då konfirma
tionsläraren, dåvarande komministern Has
selskog, vid sin bortgång prost i Alingsås, 
så allvarligt uppmanade de unga att lämna 
sig åt Gud. Hos Lisa föllo orden i god jord, 
och då hon i sin ensamhet hörde Jesu röst: 
"Följ mig", svarade hon ja på kallelsen. Lä
raren hade sagt sina konfirmander, att de 
skulle komma och tala med honom, om de 
hade något på hjärtat. Nu började Lisa und
ra, om hon borde gå till honom och be
rätta vad som hänt. Till sis t gav sig den 
lilla blyga flickan av till prästgården på 
smygande vägar, men vid grinden ville mo
det svika, och då bad hon sin brinnande 
bön: "Gode Gud, låt honom inte vara hem
ma!" - Men när hon förSiktigt knackade 
på porten, . vem öppnade om inte kommi
nistern själv. 

När hon emellertid fått fram sitt ärende, 
blev glädjen stor för dem båda. Men Lisa 
har ett annat levande minne om besvarad 
bön från den första tiden på SMK:s expe
dition. Det var en av de sista dagarna i sep
tember 1913. Lisa Blom, som då var Missio-

Bed för missionärerna! 


Skriv till missionärerna! 


nens kassör, berättade med bävande hjärta 
för Erik Folke, att det fattades tus en kronor, 
för att de nödvändiga utgifterna vid kvar
talsskiftet skulle kunna bestridas. Lisa satt 
vid sin höga pulpet · på expeditionen vid 
Malmtorgsgatan, och farbror Erik ställde sig 
bredvid henne, knäppte si na händer och 
bad: "Käre Fader, du vet att vi behöva 1000 
kronor; giv oss dem för Jesu skull. Amen." 
Och så lämnade han expeditionen. Lisa 
tänkte i sitt hjärta : "Så kan det ju aldrig 
gå." Men när hon följande morgon öppna
de de tre låsen till expeditionen och kasta
de en blick i brevlådan, låg där ett enda 
brev, avsänt dagen innan från en plats i 
landsorten. Det innehöll ettusen kronor! 

Sedan har Lisa Blom gång på gång under 
årens lopp fåt t lära känna Guds trofasthet 
och se hans under, och hon har även fått 
vittna därom under sina många och långa 
resor land och rike omkring. 

Tyvärr tillåter ej utrymmet mer än en 
antydan om vad hon fått uträtta. Allmänt 
känd och erkänd är inom Missionen och 
bland den stora skaran av dess vänner Lisa 
Bloms stora insats. Denna har hon fått gör;]. 
såsom ledamot av Miss ionens Kommitte, 
dess Arbetsutskott samt Kvinnokommitten, 
såsom kassaförvaltare och såsom ta!arinna. 
Inte minst har hon betytt såsom ett av de 
förn ämsta redskapen att göra ungdoms- och 
bibelveckorna till inspirations- och kraftkäl· 
lor. Hon har även Htt vara med om att 
fostra och leda den unga skara, som vid 
dessa veckor fått djupa intryck, och som se
d an över hel a landet sammanslutit sig i 
grupper under benämningen "Kinaiänkar" . 
Sina stora gåvor har hon bmkat osjälviskt i 
den av henne älskade Missionens tjänst. I 
nit och trohet mot sin kallelse har hon i 
sanning givit ut sig helt. för all t detta ut
talar Missionens ledning, misionärer och 
vänner sitt djupt kända tack. Alla önska vi 
henne nu Guds rikaste välsignelse, och vi 
veta, att hon, även om hon lämnat den ytt
re aktiva tjänsten, vill fort sätta den inre 
bönetjänsten i det fördolda - varav hela 
arbetet djupast sett beror. 

Ingen torde undra på att Anna Björk, när 
hon blev kallad att inträda i missionsarbe
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let i Lisa Bloms ställe, J<ände det synner
ligen svårt att kunna efterträda henne_ Men 
vi vänta ej av Anna Björk, att hon skall 
bliva en Lisa Blom. Villigheten att tjäna 
och kärleken till Missionen är emellertid hos 
Anna Björk så omisskännl iga , att vi med 
frimodighet och glädje hälsa henne väl
kommen i arbetet, förvissade om att Gud 
skall giva henne all den nåd, insikt och 
kraft, som hon behöver för sin krävande 
uppgift. 

Anna Björk är Stockholmsflicka, och en 
genuin sådan, född i Nikolai församling 
mitt i sta'n. Sina första djupare intryck av 
kristet liv fick hon under skoltiden genom 
en troende lärarinna, som var mycket ange
lägen om att hennes elever skulle vara med 
på ungdomsgrenens i KFUK. sammankoms
ter på torsdagskvällama. På fredagsmorgo
nen hölls ett noggrant förhör om vilka som 
varit där kvällen förut! Med tacksamhet 
minnes Anna Björk vad hon fick på KFUK. 
genom ledarinnan fröken Elin Heurlin och 
även genom fröken MilJ ie Hallencreutz, som 
ersatte fröken Heurlin under hennes sjuk
dom. Omvänd till Gud blev Anna Björk vid 
en serie möten, som vid påsktiden 1933 led
des i Betlehemskyrkan av Fredrik Wislöff. 
En kväll g'ck hon hem från ett av dessa mö
ten och bad Gud att han skulle taga hand 
om henne och vaknade följande morgon 
med en känsla av att allt blivit nytt. Så 
kom vår miss ionär Astrid Löfgren hem från 
sin utbildn ing i England och föreslog An
na Björk att föl j a med till SMK:s vecka i 
Holsbybrunn, som hölls vid midsommar
tiden samma år. Detta blev inledningen till 
en rad "veckor", vid vilka Anna Björk va
rit närvarande, vissa år vid sommarens bå
da veckor. Där lärde hon känm och högt 
värdera Lisa Blom. Under åren 1937-1942 
var Anna Björk även verksam inom kyrkli
ga ungdomsförbundet i Oscars församling. 
Gemenskapen med "kinaIänkarna" var för 
henne mycket givande, liksom bönemötena 
i Betesdakyrkan, vid vilka hon lärde kän
na Missionens innersida. Den som likväl be
tytt mest för henne har varit Erik FoJke. 
Hans bild står alltjämt så levande klar för 
henne . 

Anna Biörk 

Förvånande nog, säge r Anna Björk, var 
det ingen, som talade med henne om att gå 
ut som missionär till Kina. Men inom sig 
bar hon på missionskallelsen. Så småningom 
blev det dock klart för henne, att denna 
ej behövde gälla uteslutande missionsfältet 
utan även arbetet härhemma. Anna Björk 
berättar, att hon då gick till Erik Folke och 
omtalade för honom att hon känt kallelsen 
till arbetet i Missionens tjänst här hemma. 
Folke hade då uttalat sin stora glädje här
över. 

Anna Björk har liksom Lisa Blom prak
tisk erfarenhet av affärsverksamhet, vilket 
nu kan komma Missionen till godo. Senast 
har hon haft plats såsom kassörska vid Hus
hållsskolan Margareta i Stockholm. 

Vi känna oss förvissade om att Gud har 
lett och fostrat Anna Björk för den uppgift, 
i vilken hon nu inträtt, och vi önska henne 
Guds \'älsignelse i den nya tjänst inom Mis
s;onen, som hon nu börjat. 

Oscar t JOII Ma!ml?org. 

Bedjen för Kina! 
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Missionsdagar för SMK 


Såsom vi förut antytt i Missionstidningen 
Sinims Land planeras under den kommande 
vårsäsongen några missionsdagar, av vilka 
vi vänta mycket för vårt arbetes f ramgilng. 
Alla de vänner till vår Mission, som kunna 
komma med på någon av våra "veckor", få 
j L1 ofta där en ganska god insikt om hur vi 
arbeta, och mycken välsignelse har kommit 
över SMK från de veckorna. Men en hel del 
vänner, som ha ett lika brinnande intresse, 
kunna inte få möjlighet och tid till en så
dan gemenskap. Det är med tanke på dem 
som vi anordnat dessa dagar på centrala 
platser och hoppas, att det nu skall bli möj 
lighet för en stor skara att komma med. 

Första tillfället för i år bli i !önköping 
elen 2 7-29 januari. Ynglingaföreningens 
lokal står till vårt förfogande och vännerna 
inom KFUM med sekreterare H. Wassberg 
i spetsen äro villiga att göra allt för oss. Vi 
känna djup tacksamhet för denm. kärlek. 
Som talare kommer kyrkoherde Gunnar 
Stenberg från Hälsingborg, missionär Jo
hannes Aspberg, sekr. Anna Björk och Ar
thur Johanson. Preliminärt program följer 
här: 
Fredagen den 27 jan . kl. 19.30 . Ynglinga

föreningens lokal: 

Föredrag av missionär Johannes Aspberg. 

"Missionsläget i Fjärran Östern." 

Kort tal av sekr. Anna Björk. 

Servering. Avslutn. av folkskollärare Thu

re Carlsson. 


Lördagen d en 28 jan. kl . 19.00. Sofia fö r
samlingssal. 
Bibelstudium av Arthur Johanson. Predi
kan av kyrkoherde Gunnar Stenberg. 

Söndag en d en 29 jan . kl. 11.00. Gudstjänst 
i Kristine kyrka. 
Predikan av kyrkoherde Gunnar Stenberg. 

Kl. 13.00 Kyrkkaffe på Ynglingaförening 
en. 

Kl. 19.00. Missionshögtid i Stora Missions
huset. Tal av missionär Johannes Aspbug. 
Kyrkoherde Gunnar Stenberg och sekr . 
Arthur Johanson. 
Så ungefär kommer programmet att bli 

och vi anbefalJa oss i våra vänners förböner. 
Vi hoppas även att Kinavänner och Länkar 
från de platser, som inte ligga all tför långt 
borta från Jönköping, skola komma med. 

Under tid en den 10-l2 febr. hålles lik 
nande dagar i Göt eborg på Libanons lokal. 
Vi återkomma om programmet för de da
garna i ett senare nummer. 

Arthur Tohailson. 

Ett gotlandsbesök 


Två år å rad har jag nu haft förmånen 
att f å resa omkring på Gotland och lägga 
fram Kinas lekamliga nöd och andliga be
hov för missionsvännerna där. 

För den som kommer till gutarnas mång
besjungna ö för första gången ter sig mycket 
där som en värld för s ig . Inte bara de gam
la kyrkorna utan också mycket annat man 
får se där leder tankarna tillbaka till me
deltiden - en sto rv ulen medeltid . För en 
"kines" . är det ju också synnerligen hugne
samt att beskilda Visbys gamla stadsmur. O ch 
de gamla kastalerna (försvarstorn) från den 
äldre medeltiden , som ännu finns kvar på 

flera ställen, påminner om de försva rstorn 
man ofta ser på den kinesiska landsbygden. 

Man brukar framhålla, att liksom gotlän
ningen tydligen har förk ä rlek för scorbygg
da hem och imponerande uthusbygg nader, 
så är han själv storslagen tiI! sin läggning. 
Till denna hör också hans välbekanta vän
sällhet och stora gästfrihet. Efter två resor 
i missionens ärenden bland de trevliga got
länningarna kan jag endast med glädje be
styrka detta faktum. Den som varit på Got
lan d milste längta dit igen. 

Missionsintresset är också stort bland got
länningarna. Visby stift kommer främst i 



Utdrag ur brev från Maria Engver 
(Avsänt från Shanghai den 2/11 1949.) 

Hjärtligt tack för brevet, som jag fick i 
går I D et gjorde m ig verk ligen glad, då jag 
mycket tänkt på er därhemma. För att nu 
börja med mig sjä lv kan jag bara säga, att 
jag mår bra och håller på med språkstu
dierna. - - D et är tryggt att vila i Guds 
kärlek och veta att han ä lskar oss så myc
ket, att inte ett hår faller från vär t huvud 
utan H ans vilja. H ans kärleks avsikt finns 
i allt, och det måste därför lända till det 
bästa. 

Förra veckan hade vi besök av ett par 
kineser från Kaifeng, som kommit ned för 
att berätta hur de hade det där. D et var näs· 
tan detsamma som missionärer från andra 
" befriade" platser har haft att förtälja, näm-
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ligen om tillfällen så ri ka till att pred ika 
evan gel ium, att det upp ehåller missionärer
na och uppväger de största svårioheter och 
irritation på alla möj liga säl t. För mig före
faller det bara naturligt att vänta hä r ett 
tag. Den kinesiske sekreteraren höll mor
gonbön häromdagen och talad e för oss 
språke lever om huru mycket tid ma n vin
ner, om man slipar kniven, innan man bör
jar skä ra. Vi kan åtminstone sl ipa knivarna 
här. De blir nog inte för vassa. - Jag hop
pas att det här brevet hinner fram till jul, 
och jag får önska er alla en god jul och ett 
gott nytt år. 

tillgivna Maria . 

Fröken Engvar meddelar också att hon 
fått brev f rån Maria Pette rsson i Sinanhsien 
och ger några u tdrag därur. Maria Petters
son skriver, att hon bor på en p lats där stor 
försiktighet är av nöden, och att hon ej ve
lat skriva b rev, emedan det kanske kunde 
väcka misstankar. I f b ruari döptes 61 per
so ner, men de hade ansett det vara bä ~ t att 
ej rapportera därom. De voro trångbo::lda, 
men man var ej svå r mot dem. All t var 

Svenska kyrkans statistik över kollekterna 
förd elade stiftsv is och per invånare. Det är 
roligt att vara med pH n;igra syföreninsar
och skördeauktioner och lägga märke till 
hurusom många kommer med famnen full 
av gåvor och sedan g år hem fullastade med 
inköp. Det hör till att man skall sam las 
mangrant och betala bra priser vid dessa till
fällen. 

SMK har sen gammalt fl era ombud och 
mänga vänner på Gotland. De äldre talar 
ännu. om besök av August Berg, Gustaf 
Österberg och Bloms. VJr ungdomsvecka j 

Sanda för ett tio~al å r sedan minns man ock
så med glädje. Från Gotland har ju SMK 
också fått en av sina äld sta missionärer, Hu
go Linder. 

Vårt ombud, kyrkoherde Ragnar Johan
son i Garda, hade gjort upp min restur i 
år, och jag fick under de tre veckorna besö
ka de fl esta pastoraten pH mellersta och söd
ra Gotland. Utom direkt anordnade mis

sionsföredrag fick jag fl era gånger ta la i 
samband med syföreningar och missionsauk
tioner. En av de sis ta dagarna under resan 
va r jag av h:skop Hul tg ren inb jud en att 
övervara Prästsä l Iskapets månadssamm3.n
komst i Vi,hy, då bl. a. en värdefull bok 
om s jäla vård refererades och diskuterades . 

M d anledning av det nuvarand e läget i 
Fj:irran Östern nämnde jag också i mina 
föredrag, al t det ser ut som om M iss ionens 
Herre nu skulle låta dörurna till K ina 
stäng:1s fi :r att i sCället öp t' 111 dc,: i Japan 
som aldrig fö rr. ;'ILi ; ', ligt ä r ock, att fl en 
svenska mi s., ioner nu förni mmer Guds 
kallelse att ,~å in genom de sa nyöopnade 
dörrar och uppta arbete i Japan, åtm instone 
tillfälligt. 

Till kyrkoherde Johanson och all a hans 
kolIeg.:r samt missionsvänn erna på G otland 
vi ll jag Utlala ett va rmt tack för stor gäst
frihet och g<1vorna till missionen I 

Joh. Aspberg. 

7 
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Redovisning 
för medel influtna ti ll Svenska Missionen i Kina under december 1949 

Allmänna missionsmedel 1779. 	 D:o syförenings sparb., d:o, til l 
E lla Nilssons llnderh.. . . . ... . 35 :25 

1745. M. c., Sth lm .. . . . . . ... . 500:  1780. Ka rl sk rona· länkarnas offerstund 142:44 
1746. K. G., leksand . .. . . . . . . 10:  1781. Bönuingens sparb., Karlskrona . . 55:75 

1747. ]. O., Stocksund .. . . . . . .... . 100: 1782. Koll. Karlskrona kyrka ....... . 118:56 
1748. E. G., Mariestad ... . . . ..... . 7:- 1783. D:o Karlsk rona församlingshus 175 :76 
1749. S. N., Uppsala, till Maria Norr 1788. "Okänd 1886" ............ . 50: 

mans o. Ingebo rg Hed ins minne 15:- 1789. G. E., Duvbo . . ... . .... . 5:
1750. Göteborgs KFUK:s Kinagrupp, 
 1790. A. o. K. S., Gbg, "At H erren" 40: 

till Lisa Gustafssons unde rh . .. 2.700:
 1791. A. N., Drängsered .... . .... . 10:
175 1. B. R., Sthlm, i st. för blommor 
 1792 . R. H ., Strömsund ........ . 10:

vid Maria Norrmans, Uppsala , 
 1793. H . L., Sthlm ... . .. . . . 20: 
bå r .. .. ......... .. . 5:  1794. H. 1., Örebro ............. . 10: 

1752. l. o. H. B., d:o, till d:o . . . 5:  1795. Nye MissionsförsamI. 80 :
175 3. Försäljn ing för SMK i Sthlm 2/ 12 7.36) :40 1796. T R ., Borlänge, " avbet. å skuld" 10:
1754. H. R., So ll efteå . . . ... . . . . . . 15:  1797. Rinna Kyrkl . syfören., Väderstad 50 :
1755. A. G., Molkom . . 15:  1798. ]ohannisforsgruppen, Sävar, til l 
1756. "Onämnd" . . . . . . . . . 50:  Emma Wåhlins underh ..... . .. . 160:-
1757. Hörle M issionsfören. 50 :- 1799. S. o. A. J., Sth lm, i st. för blom 

1758. Ete lhems Kyrkl. Syfören. .. . .. . 80: mor vid Olof Alexand e rssons bå r 5: 
1759. St. Aby Östra Syfören., auktions- 1800. D :o, till Maria Petterssons, Bodis,

mede l .. . ....... . 550: ~r .. . . . .... . ..... . 5:
1760. F. D., Sthlm ..... . .. . .. . ... . 7:  1801. A. o. 1\,[' l., till d:o 5: 
1761. B. J., Ramkvill a , "rab. il H .S Ö." 9:46 1802. L O. H. 8.. ti ll d:o 5: 
1762. Österkorsberga Miss ionsfö rsamI., 1803. E. F., Borlänge ... . . 17 :

"extra missionsgåvo" ... . . . . . . . 300 : 1804. K. W., Ystad . . ... . . . 2:
1763. l. o. H. B., Stockholm, i st. för 1805. l. W., Gbg ....... . .. . .. .. . 7: 


blommor vid O lof Alexander,  1806. T ]., Östersund ... . 50:
sons bår ... 5: - l X1l7 . G. W ., Gbg, juli-dec. ..... . . . 110 :

1764. A . o. M. 1., d :0, ti ll d:o 5:- 1808. Koll. vid Kinamöte, Örebro 3/ 12 74:50 

1765. J. T, "avbet ." . ..... . .. . . . . . 50:- 1809. J. o. E. N., Borås , en blomma 

1766. S. L, Österäs ...... . ...... . 10:- vid Maria Pet te rssons, Bor}" bå r 5: 
1767 . H . o. 1. J., Gbg . . .... . .. . . . 20:  1810. 1. B., Duvbo, " till Herrens verk" 15: 
1768. 1\1. N., Örebro ....... . 25:  1811. A. G. R., Algutsboda ....... . 50: 
1769. ÖJmstads MissionsförsamI. 25:  1812. A. W., Borås , i st. för blommor 

1770. M. H., o. E. F., Bromma 10: vid Maria Pctterssons, Borås, grift 5: 
1771. Kol l. vid Kretsmöte i UJriksdals 1813. T B., Söd c'rhamn .. .. . .. . 50: 

missionshus 27/11 171 :70 
 1814. Akers Missiunsförsaml. . ... . . . 25: 
1772. E. ]., B jörköby ...... . . . 200: 1815. V:a Hjoggböle M issionssyfören. 35:
1773. Resebidr., Ulriksda l . . . 30:  1816. E. S., Strömstad . . . 15:
1774. Mörteryds missionsfören. 152:65 
 18 17 . K. N ., Gbg, i st. för blommor 

1775. A. o. A. K., Stensjön .. . 100 : vid Maria Petterssons, Bora' . M r 10:
1776. Onämnd 100: 1818. Ramb'illa Kyrkl. Arbetskrets, 
1777. Kinavännerna, Nässjö . .... . . . 55:  Ramkvill:t , 100:-, resebidr. 50:- 150: 
1778. K FUK., Karlskrona ..... . . . 16:40 
 1819. "Anna Helena Sundins M issions· 

fond" . . ... . . . 50: 
1820. R. R., Bohus-Björkö 10:
1821. Missionsvänner j Si ll erud, "tack· 


övermåttan dyrt. M aria Pettersson väntade offer" ...... . . . 50:
1822. B. Björköby . .. . .. ... . . . 75: - tydligen Arv id Hjärtberg på besök, men det 
1823. K. S. , Hok, " tackoffer på 90

syntes just då brevet skrevs vara svår ighe å rsdagen" 100:-
ter att få köpa bi ljetter för resa på järnvä 1824. Viirna 1\lfg . ......... . . .. . . 200:
gen. Henn es brev slutar: "S-å väl att l bed 182 5. Ko ll . i linköp ing ,i. 12 . . ... . . . 150: 

18 26. Sl'fur" n. i J:o 5/ 12 25: jen för oss. T iderna äro svåra. Gud råder 
1827. A . ]., d :o 	 100: 

dock över alla omständigheter, och VI h a så 1828 . Onämnd 10:
mycket att tacka honom för." 1829. Grebo Kyrkl. Syfören. 6/12 100:
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1830, 

1831. 

18j~, 

1833 , 
1834. 
1835. 
18.>6. 
1837. 
1838. 

I S39 . 
1840. 
lR41. 
IS4 2. 

1844. 

1845. 
IS46. 
1847. 

1848. 
IS49. 
1850. 
1851. 
1852 . 
1853. 
1854. 
1855. 
1856. 
1857. 
1858. 
1859. 
1860. 

1861. 
1862. 

1866. 
1867. 
1868. 
1869. 
1870. 
1871. 
1872. 
1873 . 
1874. 
18 7 5. 
187(,. 
1Hn. 
1878. 
1879. 
lS80 . 
1881. 
1882. 
1883. 
1884. 
1885. 
1886. 

Vists Kyrkl. Syfören., koll. 7/12 
"Två ffcksparbössor" ....... . 
E. S., Kumla .. ... ........ . 

S. G., Örebro .... . . . . .....•.. 
K. R., Jkpg ...... . . .. . 
J. L., Örebro . . . 
C. L., Djursholm .... . 
E. F., Stjärnhov .. . 

A. W. med son o. dotter, för 

hed rande a v Maria Pette rssons, 

Borås minne ........ . 

Koll. i ttclhem ... . . . ..... . 

D :o i Garde .. . . . ... . 

D:o i Alskog 

Garde Kyrkl. Syfören. . ...... . 

Alskogs Kyrkl. Syfören. 

C. G., lerum, en tacksamhetens 

blomma vid vä nnen Maria Pet
terssons bår . ......... . 

A. P., Vetiand:!. .... . 

Ungdomsförb., Malmö ... 

E. W., Gbg, till minnet av Ma

ria Pettersson, Borås . ... 

Sjustjärnan, Sävar 

K. D., Växjö, rab . å H.S.Ö. 

L. P., gm d:o ......... . 

G. A. N., gm d:o ....... . .. . . 

L. A., Ängelhu lm , gm d:o . , . 
"I Missionsbössan" gm d:o 
K. D., Växjö ... 
E. A, Borås, "julg~va" 
K. D ., Björköby .. . ... . .. . 
C. A, d:o ....... . . 
Almby Ö stra Kyrkl. SyfÖren. 
1. W., Fjugcst,r ........ . 

E. N. , Bo r<ls , i st. för blommor 
vid Maria Petterssons, Borås, bär 
C. A ., Boräs .. , ... ... .. .. .. , 

F. \ V/., Boras, till Maria Petters
sons, Borås, minne .. . 
J. A., Duvbo .......... . . 
Koll. i Lokrume IS/Il . . 
D:o i Visby 19/ 11 

D:o i Stånga 20/11 ... . . . . . . . 

D :o i AJva 22/11 .. . 
D:o iRonehamn 23/11 ... 
D :o i H avdhem 24 / 11 . . 

D:o i Gröt lingbo 25/11 
D:o i Hablingbo 26/11 
D :o i Hamra 27/11 . . . 
D: o i Vamlingbo 27/11 
D:o i Linde 29 / 11 ... . . 
Fardhems kyrkl. syfören. 30/11 
Koll. j När 4/12 .. ... . 
D:o j Eksta 6/12 ....... . 

D :o j KlintdJJmn 7/12 . . 
D :o i Fröje i 7/ 12 

"Korban" 

"Ett löfte" 

R. Ö ., Bastuträsk 
V. o. T. H ., Gbg, i st. för blom· 
mor vid Maria Petterssons , Bor
.ås, bår . . ... ... ......... . 

116:50 
19 :90 

100: 
10: 
25:
2: 

50 :- 
7: 

15:
5?
35:
33:
50:
50:

15: 
25:
41 :70 

10:
60 :
20:62 

10:
30:
30: 
12: 

150:
20:
20:
10:

100:
20:

5: 
10: 

15:
15:
13:35 

Il:10 

50: 
57:25 

5:75 

50:
33:
44:20 
22:50 

20:
40:34 


100: 
362 :75 
48:87 

13: 
25: 

20:
10:

2: 

25: 

1887. 
1888. 

1889. 

1890. 

1891. 
1892. 
1893. 
1894. 
1895. 
1896. 
1897. 

1898. 
1899. 
190 l. 
1902. 

1903. 

1904. 
1905. 
1906. 
1907. 
1908. 
1909. 

1910. 

1913. 
1914 . 
191 S. 

1916. 
1918. 

1919. 
1920. 
1921. 
1922. 
1923. 
1924 . 
1925. 
1926. 
1927. 

19 28. 


1929. 
1930. 
1931. 
1932. 
1933. 
1934. 
1935. 
1936. 
1937. 
1938. 

t. S., Forsabro . , .. ,. . ... .... 
At Herren , "Onämnd" gm K. B., 
Skelleftehamn . . . . . . . . . . . . 
Syfören ingens sparbössa, Gbg, till 
Runa o. G. Goes samt M. H olm· 
st röms underh. .. ...... ... . . . 
l. ]., Björköby, en blomma vid 
John Sandblads, Forshult, bår . , 
O . S., Piteå . .. ....... . .... . 

D. S. , Blidsberg ... ... ... ... 
Kinesernas Vänner, Värnamo .. 
Värna Missionsfören., linköping 
S. W., Ystad . .. .. ......... 

N . ~r., Umd .... , ...... . .. 
A. ]., Östansjö, en blomma på 

Maria Ehnlunds, Götene, grav ., 

länkarna, Norrköping .... ... . 

H . F., Borås ..... ... . 

Koll. Kinaiänkarna, M almö ... 

V. W., Malmö, i st . för blommor 

vid M aria Petterssons, Borås, bår 

B. F., tillägg till offerinsamI. 

17/11 gm A B., Skellefteå ... . 

O. ]., Nkpg .... . ... . 
M. B., fu~ .... .. .... . 
Med Ie syk rets, spa rb. medel .. . 
Sl\-1K:s syförening i Malmö ... . 
Syföreningen Enighet, Tranäs 
"E. H. E., med tack till Gud 
2/11 o. 2/12" .............. 
E. o. A . L., 20:-, 1. o. G. c., 
20:- , A. o. J. R., 10:-, J. R. 
E. N., 30:-, i st. för blommor 

vid Maria Petterssons, Borås, bår 

Älvsjö Kyrkl. Missionskrets ... . 

M. G., Hbg ... . ..... .. . . 
Karstorps rvlissionsfö ren., Eke-
nässjön . ................ . 
M. E., Skellefteå . " tackoffer" .. 
D ej av testamentsmedel efter av I. 
fröken Louise Ulff, Sthlm 
H. G., Sthlm ........ . 

H . K., Sävsjö, gm E. E. 
O. O., Latorpsbruk ... 
O. L., Skövde .. , 
A. H., gm d:o .. . ... . 
M. N ., Addis Abeba ... . . . . .. . 

H. C. L., Sthlm . ..... . 

Skede MissionsförsamI. .. 

Offer vid Länkmöte på J. K. 

Y. F. 9/12 .. . . ...... . 

Kinakretsen, Borås, en blomma 

vid l'vbria PetterssoIls bår .... 

Hamringe Kvinnofören. 

E. o. G. A., Nkpg . .. 

Måndagssyfören., Nkpg 

E. F., Bromma ........ . .. . 

B. o. K. L., Sthlm .. . 
E. Ö., Trollhättan .... . 
J. L., J_inköping ." 
1. B. , Fli sby .. .. ..... . .. . 

E. S. , Rödjenäs .. ' 

Vesta MissionsförsamI. syfören. 


1 0:~· 

100:~ 

356:55 

10:
4:53 

13: SO 
l.000: 

100:
20:
50:

10: 
215: 
10:

143:

15: 

50:
25: 
10: 

200: 
46: 

200: 

100: 

80:
100: 

10: 

50:
20:

89:-
10 :
10: 
30: 
7: 

10: 
11 :50 

97:
40:

115:

65:
25:
50:
45:
10:
40:
50:
2: 
7: 

40:
50:
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J939 . 

1944 

1945 

1946 . 

194 7. 


1948 . 
1950 . 
J95 1. 
1952 . 
1953 . 
19 54 . 

1955 

195 6. 

19 57. 


1958 

195 9. 

1960 


196 1. 
1% 2. 
196 3. 
1964 . 

1966. 
1967 . 
1968 . 

1969. 

1970. 

197 1
1972 . 

1973 . 


1974. 

1975 . 

1976. 


1977. 
1978 . 
1979 . 
1980 . 
198 1. 

1982 . 

1983 . 

1984 

1985 . 

1988 

1989 . 

1990 

190 1. 

1992 . 

1993 . 


1994. 

10 


r.fölnl ycke MissionsfösamI. , " Jul 
gåva" . . . . " . . 10 :
c. S., K rist ianstad 25: -

T eg naby k)' rkl. sykrets 100 :
" Ett lö fte ti II Gud " 100: 
K o ll. vi d samkväm på Frälsnings 

armens v il ohem , Riinninge 12:70 

B . L. , 	 B o llnäs ...... . 6:
A. M., Lannab ruk 22 :
L L., Gbg, " ju lg å va '" .... . .. . 25: 
A . . M ., Lannaskedebrunn 15 :
P. L. , Umeå .. .. . . .. . 2: 
]. A . N. , Kar/g , rd , gm A. B., 

Ske llefteå 10:
" i ", Sto rä nge::t 100: 

Torarps M issionsfö rsam i. LOO:
C. o. E. c., l kpg, i st. f ö r blo!l1
m or vid I da J ohansson, N kpg , 
bå r . . ......... . .... . 25: 
r . S., H o\ man:orp . Ps . 126 : .> 25 :
A. G ., S thl m 	 15: 
A. o. K . E. B., G bg, en liteLl 
blomma till minnet av l\h ria Pet
tersson . . ....... .. ... . 5: 
K . S., H e lgevärma 50: 
E. P., Bäckaby .. .. . . . l O: · 

" J olun na B lo mqvists m inn ,,'" 29:82 

" T ill äl skade M amm as minne, 

ju len 1949" 25 :
1. W ., Sthl m , "j ulgåva '" 50 :
''Evas minne" 45 : 
B. o. K L. , Sth lm , Ella Lenell s 

t 29/ 12 47 , N ågra minne ts .tO


so r Sv. Ps. 168 : 6, 7 25:
A . L; K lä : keberga ... 25 :
T acko ffer , J es . 24 : 16 50 :
" Tack för ögonens ljus '" 60:50 

H. J., L un d ..... . . . 5: 
"Val fri d, Gu nna r o . Gerda, tack 

offer fö r bö nhörelse" 150:
M. c. , T im me rnabben 3: 50 
M . N ., Örebro ..... 25:-

Jngeborgs V ä nner, Katrineholm , 

"ju lgåva" ........ . 90: 
A. c., B rö tjem ark ... .. . . .. . 5:
O ffe r i l\Iun kfl o högen 11 / 12 .. 20: 30 
I. R., Landsbro ...... , .. 5: 
J-J. G ., Brö t jema rk ... .. . .. . . . . 10 :
E. S. S ., O ska rsha mn, på "Anna 

H elena Sundins 75- rsdag 2/ 1 

1950" .... . . . .. . 75: 
E. R ., Sth lm 	 25: 
E. G ., B jö rsä tcr 	 17: 
R. L., l yckse le 2 :
K H ., M a lmö 22:
Ps . 23 : l ..... 1.000 :
"Evas mi n ne, f rån hennes syste r" 25 :
N . R., Y stad .... . 15 :
H . A., Brunnby . . .... . 8:50 

Ko ll. fr. Näss jö K F UM . 2 1 R: (\ 'i 

Fam. L., Ekenäss jön . i s t. fö r 

b lommor v id J o ha n Z ak rissons bår 10:
E. K , d: o till c1:0 ... . ....... . 10:

1995 . Mj öhult His inge Mf 

1996 Clhbo la KFUK . 

i 997 . " Obbola länka r" 

1998. Säby miss ion sfii ren . 

'1999. 1. K, Katrineholm, " julgåva" 

2000. G. S., Ka rlstad ......... . 

200!. K. M. A., till A str id Luvgrens 


underh. halvårsbidr. 1035:-, 

Dyrtidstillägg 500:- .... . .. . 

2002 . D:u till l\'I3 j Hulmstrii!l1s d:o 
200 3. 1. o. A . D ., Kristdala "söndags

ti oöringa r" . .. ..... . 


2004. Till lng eborg Ackz<:lls underh. 

20 05. A. Z , H olmsund ... 

2006. A . B., V et ia nda 

200 7. Sparb.-tömning i Ulriksda ls mis

sio nshus, an na ndag jul ..... . 
2008 . E. E., Sä vsjö, "prov . ii julstjär

nan ...... . .... . 
2009. Fam . J , Djijrköb)" " Julgåva , till 

Fa rs o . Petrus minne" ....... . 
2010. Kris tia ns tads KFUK, till Ida Sö

derbergs unde rh . . ..... . 
lO il . KF UM .-g ru p pen H ästveJa , r<:

, ~bidr. . ... . .. . 

2012. 	 L K, Siivs jii 
' ,i i3 . A. G , H ag shul t . . ..... . 


201 4 . R yd s Sy fiiren . ... . .... . 

20 15. M . K, Agunna ryd 

2(H 6. 1'. P., Lyckeby .. 

201 7 E. (J. E., VetlanJa, jul ,~, i v" 


201 8 . S.]., Vetl a nd~ , d:" .. 

2020. " Ma JlImas sist .\ g åva, en ring" 

20 21. D . K ., M otalaverkstad . .. . 

20 22 . "Guds tionde" ......... . 

20 23. Yngl..fö rcn. Libanon, Gbg, till 


A ke H aglunds underh .... . . . . . 
2024. Predikoe rsä ttning i Gnesta mis 

sionshus 

20 25. K. G ., Sthlm 
2026. S. R., Falun 
2027 . G. J, Ljungskilc 
2028 . M. 1., Sthlm 
2029 . V'innerl'.1 i Näs 
20 30 . T. F., Sthlm .... 
203 1. L. O., D: o 
203 .1. 	 F iir fö redrag i Bröd ra församlingen 
20 34 . 	 M. o. r. R., Duvbo, i st. fö r bl o l11 

m o r vid Maria Pette rsson, Bods, 
bår ...... . .... . ...... . 

20 35 O. P ., A vesta. . .... . .. . 
2036 . L R, Bj ö rk öby, 'rab. :1 H.S.Ö" 
20 37 . Eke näss jöns Miss ionsförsamI. 
20 38. Graobergs syfö re:l., Bollnä s 
20 39 . Husaby Mi ss io nsfi; rsaml., annan

c1 agsoffer 
20 <1 0. H o lsb )' d:o .. 
2041. Koll. i Le rurns mi; sionskyrka 

11 /12 ........ 

2042 . N äsby Mfg 
2043 . KF UiVI: s i Örebro Missionskrets 

till M. Ringbergs und<:rh. 

25: 
100: 

26: 75 

50 :

100:
10:

1.5 35:
500:

10 :40 

20 :
30 :
10: 

130 :

23: 

155:

450:- 

10 :

47: 
10: 
75: 
40: 
25: 

200: 
50: 
15 :
10 :- 
15:

500:

25 :

10 :
25: 

7: 
10: 

100 :
20: 
10: 
25: 

10 :

9: 
3 :4 3 


2 5: 
50:

127 :
150

50: 
75: 

160:
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2044. 	 E. A. L, Chicago, till Elna le· 1965. M. M. P. Karlskrona , till Ella 
ne.lls minne '" 523: 12 Nilsson, att anv. efte r gottf. gm 

2045. A. C, Evansville, till d:o .. . .. 52:31 1. L . . . . . . . . . . . . 10:
2046. A. L, Chicago, till d:o .. 52:31 1986. 	 Älgarås Friförsamling, till Maria 
2047. 	 G. L, Ingelstorp, till d:o .... 52:31 Pettcrssons barnh. . . . . . . . . . . 25:
2048. 	 L. A. A., "tionde" till d:o 293: 1987. 	 V. N., till Ella Nilsson, att anv.2050. 	 A. R. 25: efter gottf. gm H. N .. Kristianstad 50 :2051. 	 G. ]., Solna, "en SMK-blomma" 25:
2052. G. o. S. K. Obbola ......... . 40 :- 2019. Awe, Gbg, till J. o. J Aspberg, 
2053. R . H., Alingsås ...... _...... . 150:- l. Ackzell, G. Car!en, o. H. lin
2054. R. S., Åstorp ..... . ..... _. . 10:- der, L. Gustafsson, 1. o. M . Ring
2055. G. J .. Jkpg ......... - ... .. - 17 :- berg samt O. Styrelius att anv. 
2056. H. E., Mjölby ........ . .. .. _ 7:- efter gottf. . . . . . . . .. . . . . . .. 140:

2057. A. B., Västerås .......... . 10:- 2032. L O., Sthlm, till .Maria Petters
2058. R. J, Sthlm 50:- sons barnh. . . . . . . . . . 5: 
2059. 1. B., Fagersta, till Elna lenells 2049. 	 T estamentsmedel efter Elna Le

52:31 nell för arbetet bland kvinnor i 
20 60. Vänner i Gripenberg, till Ella Ishih, Sha . . . . . . . . . . . . . . .. 153:60 

Nilssons underh ., gm M. B. 25:  2070. 	 B. S. o. M. M., o. M. N., Vins
2061. 	 M . A., Sandarne . . .. .. . . . .. . 2:  löv, till Ella Nilsson att anv. ef
2062. 	 A. o. K . S., Gbg, "åt Herren" .. 50: ter gottf. . . . . . . . . . . . . . . . 15: 
2063. ~.f. S., ~~pg, missionsbidr. 1950 100: 
2064. Ps. 103 . . - .... . . 50:- Kwnor 2.419:20 
2065 Onämnd . ... .. , . . . .... . 100: 
2066. " P. W." 250:
2067. I. W., Sthlm, nyå rshälsning, Sv. Allmänna l'vIissions!ncdel .... 31.371 :69 

Ps. 66 10:- Särskilda Ändamål . . . . . . .. 2.419: 20 
2068. " Onämnd, tionde" 500:- SlImma under d ecember månad J949 

-~~~~~-2069 . 	 Koll. i Sundbyberg 31/ 12 10:"":'" 
Kronor 33.790:89 

Kron01' 3J.371:69 
Med 1Jarmt tack till varje givare.' 

Särskilda ändamål "Harrens nåd ii,. det. all det icke är ute med 
OJJ, I)' det ä,. icke sllli m ed bam barmhärtighet. 

1784. 	 A. W., Gbg, till H. o. S. Ers- D en är var morgan ny, ja, stor ä,. din trofast
hammar, att anv . efter gottf. 25: het." 	 Kl. v. 3: 22, 23.

1785. D:o till R. o. G. Goes, d:o .... 25:
1786. D:o till J. o. E. Malm, d:o 25:
1787. "ljusglimtens" försäljning på 

Duvbo 3/12, till Maria Petters- Gåvor till Missionshemmet i Duvbo 
sons barnh. . ..... - ...... . 1.252:35 

K ontant: E. J, 70:- ; "Dalkulla", 5:-; F. P., 
1863. 	 Syfören. i Redbergslid, till lära- Björklinge, 10:- ; G. E, Duvbo, 5:-; "Okänd

reutbildning ............. - 250:  1R86" , 50:- - ; Spånga kyrkliga syförening, 75:-;
1864. 	 D:o till Maria Petlcr"onS barnh. 75 : J:. T, 	Stockholm, 25:-; V. o. C. Th. E., Häl
1865. 	 Barnhemvänner, Älgaras, till d:o labrottet, 100:-; E. J., Sala, 20:- ; I. o. A. H.,gm H. l ................ . 25: Stockholm, 10:- ; O. W., Stockholm, 25:- ; A. 
1900. L K., Klintemåla. till d:o 30:- o. G. B., Stockholm, 10: - ; E. K., Stockholm, 
1911. S. L, Örtofta, till d :0, gm E 15:-; T o. F. B. , Söderhamn, 10:- ; N. N., 

E., Eksjö 	 15:  Stockholm, 20:-; Hemmets sparbössa, 17:-. 
1912. H. Z., )kpg, till d:o gm d:o .. 10:- In natma: E. J., VetIanda, gardiner; A. K., 
1917. T N., Karlskrona, "julgåva" till Jönköping, lakan o . ö rngott ; Vänner i Vännäs

Ella Nilsson att anv. efter gottf. 10:- bl', gm A. J ; M. B. l., handduk ; M. H., d:o; 
A. J., 	 tyg , duk ; A . o . S. N, tyg, garn; E. B.,1940. 	 A. A., Furusund, till Maria Pet
Värnamo, 2 dukar; S. S., Stockholm, marsipanterssons barnh. 	 4:25 
tå rta; 	K. W ., Lidingön, d :o; N. o M. H., Noc

1941. 	 H. N., Kristianstad, till Ella Nils keby, julgotte r. 
son att anv. efter gottf. 50:

1942. C T E., Hällabrottet, till E. o. M ed varmt /tI ck till var je g i1we.' 
1. Malm. att anv. eft. gottf. 100 :

1943. D:o till 1'.hria Petterssons barnh. 100:- " H erren är god, bans nåd varar evinnerligen 
1949. 	 Efterskörd till "ljusglimtens" ocb bans t"o ftlsthet frt1n slrikte till släkte ." 

försäljning på Duvbo 3/12 till d:o 24:-· Ps. 100: 5. 
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Prenumerationsanmälan 

Vid årets slut känner redaktionen först 
och främst ett trängande behov av att få 
giva uttryck för tacksamhet med tanke på 
tidningens prenumerantsamiare och läse
kretsen i övrigt. Under 54 år ha vi nu fått 
sända ut vår tidning, som alltså 1950 ut
går i dess 55 :te årgång. Och under alla des
sa år ha vi fått mottaga så mycken hjälp 
och fått vara föremål för så mycket kärle
kens intresse att vi ej nog kunna tacka där
för. Visst har det väl också förekommit att 
vi utsatts för kri.tik, som synts oss vara obe
fogad, men även detta har säkerligen i de 
flesta fall skett i kärleksfull omtanke om 
tidningen, och vi ha därför anledning känna 
oss tacksamma. Vi frambära aHtså härmed 
vårt varma tack för allt under gångna år. 

Vi känna också behov av att få betona 
vårt beroende av vännernas stöd och hjälp 
under kommande år. Huru skulle det gå för 
oss om vi icke hade våra prenumerantsam
Iare, som så trofast hjälpa oss med sprid
ningen av tv[issionstidningen Sinims Land, 
och hu ru skulle det gå utan den kärlek och 
det förstående, den förbön, som kommer 
oss till del från läsekretsen, utan dess upp
muntrande hälsningar) Alldeles särskilt vil

ja vi här betona v ikten av förbön. Avsikten 
med vå r tidning är densamma som förut: 
stärkande av livet i gemenskap med Herren 
Jesus Kristus och av kärleksfullt uppoff
rande intresse för Hans rikssak. Och för att 
förverkliga denna avsikt behöva vi läsekret
sens hjälp och förbön. 

MiJSiol7Stidllillgen Sil/iills Land utkom
mer med 20 nummer per år. Prenumera
tionspri set är: helt år kr. 3 :-, halvår kr. 
175, ett kvartal kr. l :-. Till utlandet 
kostar tidningen kr. 3 :50 per år. 

Prenumeration kan ske både på postkon
toren och på Svenska Mi.ssionens i Kina 
exp., Drottninggatan 55, Stockholm. Vid 
prenumeration på postkontoren måste hela 
namnet " Missionstidnillg en Slni711s Land" 
angivas. Enligt nuvarande bestämmelser för 
postbefordringsavgifter blir det emellertid 
fördelaktigare för Missionen om prenume
ration verkställes å vår exp., varför vi äro 
lII)'cket tacksamma om så sker. Tidningen. 
sändes i så fall som utgivarekorsband till 
de 01 ika prenumeranterm. 

När 5 ex. eller därutöver rekvireras från 
exp., erhålles vart 6 ex. gratis. 

Provexemplar. erhålles gratis från expe
ditionen . 

Rede/k/tonen. 

I N NE HÅL L: 

Vå ra dagar. - Vaktombyte på Miss iof\sexpediti onen. - Från Red. och Exp. - Mi ss io nsdagar för 


SMK. - Ett gotland sbesök. - F rå f\ Missionäre rna . - Redovisnif\g. - Prenllmeration s ~nmälaf\ . 


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


Postgirokonto n:r 502 15. Telefon: 104459, 105473. 


GUj,l"E5S0 ~ ~ HOK TH. "13 
STOC KHOLM 
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NR 2 - 55 ARGANGEN 30 januari 1950 PREN.-PRIS KR. 3: 

Missionen och tidens oro 

Det finnes i vår Frälsares undervisning 
tven ne synpunkter på Guds rike, som man 
nu och då behöver bet1fnka. 

Den ena avser det rikets stilla växt, och 
man kan inte undgå att se framför sig bil
den som Jesus tecknat av det nysådda fältet 
där kornen gro och där så småningom väx
ten skall visa sig. Eller, när han talar om 
vinträdet, som står under mästarens vård, 
beskäres och ansas för att frukten efter lång 
bidan måtte komma. Man tänker ock på hu
set, som bygges, sten efter sten lägges till , 
och man anar att dagen kommer när det är 
färdigt. 

Den andra sidan av Guds rike samlar sig 
i orden om förföljelser, som skola komma, 
om lidanden, som måste bäras, om kamp, 
som måste utkämpas, om en kraftmätning 
av väld iga mått mellan mörker och ljus, 
mellan Kristus och antikrist, mellan de trog
na och dem som vänt sig bort från Gud. 

Man har anledning att besinna sig inför 
denna senare syn just i de tider, som vi nu 
äro inne i. Egendomlig t nog talar Herren 
om de tiderna såsom något mycket natur
l igt, något, som han väntat, något, som på 
intet sätt skulle behöva hindra det verkliga 
gudsrikets växt. Han tar med förföljel sen i 
sina saligprisningar och uppmanar dem, som 

lida under motståndet, att bedja för sina ve
dersakare . Blir det så, att evangelium förkas
tas på en plats och människorna vända sig 
mot sändebuden, då är det endast ett ting att 
göra: fly därifrån och fortsätta verket på en 
annan plats. Hela den förs ta tiden bekräftar 
detta, att ingen nöd kan hindra Gud, att 
ingen förföljelse kan stänga hans evange
lium inne, utan lärjungarna ha samma glada 
frimodighet, samma överflödande glädje, 
mi.tt i allt sitt betryck och bliva så vittnen 
om Guds väldiga makt at t skänka f rid. 

För hedna-aposteln är inte förföljelsen nå
got så anmä rkningsvärt. Han ser i detta en 
Guds anvisning att vända sig åt annat håll, 
och för honom består kallelsen inte i detta 
att något land eller fäl t är det avgörande, 
utan hans kallelse innebär att "förkunna 
Guds evangelium" , var nu än detta kunde 
ske. För honom lockar alltid de trakter, som 
ligga "längre bort", där, som ännu kun
skapen om Kristus var okänd. Dit står hans 
trängtan och dit söker han sig fram. Rom. 
15: 20.2 Kor. 10: 16. 

Nöden är till för att låta Guds oändliga 
möjligheter uppenbaras. För Paulus var det 
så, att han trängde vidare så länge detta 
var möjligt. När han fängslas och blir hind
rad i sin uppgift, brukar han tiden att skriva 
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JOHAN HOFF 50 ÅR 

Den 6 februari fyl ler kyrkoherden i Os
~ars församling, Stockholm, /0/;(111 Hott, so 
ar. 

Kyrkoherde HoH har vid sidan av sin 
mycket omfattande prästerliga gärning off
rat tid och kraft för Svenska Missionen i 
Kina och tjänat såsom leda mot i Kommitten 
för denna mission sedan ftr 1937 och i Ar
betsutskottet från oc h med å r 1942. Ofta 
ha vi också haft glädjen fe lyssna till kyr
koherde Hoff vid våra möten i Stockholm 
och ha därvid fått gläd jas åt hans evangelis
ka och innehållsrika förkunnelse. Vi stå a llt 
så i stor tacksamhetsskuld till kyrkoherde 
HoH och ha rik anledn ing att tacka Gud för 
honom och hans insats i vårt arbete. 

På högtidsdagen frambära vi vår varma 
lyckönskan och tillönska vår vän kyrkoher
de HoH Guds rika nåd och välsignelse. Bli
ve han, sjä lv vä lsignad av Gud , alltfort till 
stor välsignelse i alla de 01 ika sammanhang, 
där Gud bereder honom tillfäll e till helig 

tjänst I Mad in Lilldell. 

och skänker åt Guds rike ännu större möj
lIgheter tdl evangeliets framgång än nå 
gonsin. Ända in i sina sista stunder är han 
li ka oförbrukad, lika uppfylld av glädje och 
hopp, villig att böja sig för det faktum, att 
hans egen arbetsdag är ändad men att andra 

stå redo som snart skola gå. in i striden och 
fö ra verket vidare. 

Missionen upplever en säregen luttring i 
dessa tIder av politisk, ekonomisk och ideo
logisk oro, som finnes alkst:ides över he b 
vår värld i dag. Situationen t"inoar oss att 
se tillbaka och fråga oss hur kri~tna hand 
lat förr , när samma slags svå righeter mötte 
dem. Och ur Nya Testamentet hämta vi en 
rik tröst och ny inspiration, ty där lära vi, 
att även i dessa kristider, även i sållningen 
och vå ndan, tränger riket fram och visar sin 
kraft. Den som är innestängd i en liten vrå 
och som har att bära sin börda dag efter dag 
kan IIlte så lätt se dessa framtidssyner, eflcr
som sikten är skymd av daoens nöd. Men 

o d bk' va r star et faktum, att K risti hefallnin:.c 
alltjämt bälkr, och att det ofta varit så, at, 
nya om raden ej blivit erövrade annat än i 
den mån som gamla fält blivit tillfäll igt 
stängda för mission. Vem kunde väl tänka 
någon framtid för Guds rike om han varit 
med i den fö rsta tiden och sett förföljelsens 
flod sopa bort de judekristna församlinoar
na och d riva förkunnare och kristna arh~ta
re bort f rån de fält , där än nu så mycket 
skulle kunnat bärgas för Gud. Men i al l den
na nöd triumferar Gud och låter sitt rike slå 
rot på andra håll , ,<ilker upp nya arbetare 
och vidgar sitt rikes gränser b land andra 
folk. 

Även i detta stycke gä ller för oss var och 
en det ord, som ofta brukas om vårt helgeJ
seli\' : "Jag förgäter det som är bakom mig 
och sträcker mig mot det som är framför". 
Gud har inte endast fält och arbetsuppgif
ter utan [lka, ännu gömda välsignelser, som 
skola skänkas dem som i hans namn ,Iraga 
I'Idare . Inte som om trohetl'Il mot det b"am
la vore vä rdelös eller obehövlig. Men här 
gäller det en vakenhet, ett öppet si nne, en 
villighet att se molnstodens väg och följa 
den och låta Gud sjä lv i sin makt s\'ara för 
resultaten. Tiden skall komma, då missio
nens kämpar i likhet med aposteln sko la 
kunna vända åte r och se hur Gud varit med 
sina trängda och isolerade vänner och fört 
även dem igenom till seger. Oron i tiden 
får inte lamslii oss utan sp"iinna vår v ilja och 
föra oss in i Ut än djupare beroende av Her
ren, dag efter dag. Arllm;" J Oha/ISOIZ. 
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Trettondagens möten i Stockholm 

Trettondagen hade SMK sin å rligen åter

kommande högtid i Betesdakyrkan. En stor 
skara vänner samlades till gudstjänsten, som 
leddes av Missionens ordförande, Oscar von 
Malmborg. Berättelsen om de vise männen 
från östern , vilka sökte efter den nyfödde 
Judakonungen, stäJlde genast arbetet i Kina 
fram för vår ögon. Vår nyl igen hemkomna 
missionär Gerda Tonnvik framförde en häls
ning från Kina och gav i sitt tal en skild 
ring av hur Gud förmår att utrusta och bru 
ka kineserna för sitt heliga verk. Miss io 
nen är en sådd, som bär skörd, och oj får 
man se på de många arens arbete därute. Det 
som är utfört kan inte undgå att bliva till 
välsignelse. Ä ven i tider av oro och nöd går 
arbetet vidare, och Herrens arm är uppen
bar. 

Sekr. Arth. Johanson talade över texten 
om Jesus, världens lJUS. Den godd. stunden 
avslutades a v ordföranden som tackade för
samlingen för .gästfrihet och kärlek samt r ik
tade våra tankar framal mot nya uppgifter 
och helgad tjänst för Gud. 

Gåvorna som framburos för Missionen 
uppgingo till den stora su mman 1.073 :-. 

Efter gudstj änslcn var det ordnat meel 
kyrkkaffe på Margareta, Norrmalmstorg, 
och en stor skara vänner hade hörsammat in
bjudan att komma. Stunden inledde3 av 
ordföranden som hälsade alla välkomna och 
inbjöd till kaffet. Efteråt framförde O sca r 
von Malmborg SMK:s varma tack till allas 
vår kära lisa Blom, som i och med nyåret 
avgår ur aktiv tjänst. På sitt utomordentligt 
fyndiga och medryckande sätt formade han 
sitt tal till fröken Blom och lät hennes liv 
och gärning framstå som en offertjänst åt 
IVfissionc:ns Herre. Han kunde tala med de 
många arens erfarenhet och kände väl till 
allt, både av nöd och nåd, som frökenBlol11 
[art vara med om. Alla vi, som vore med , 
kände en djup tacks~mhet till vår ordföran
de för dessa goda och värmande ord. 

Så kom turen till Anna Björk, vår ny" 
medarhctare, som skall träda in i det verk, 
som lisa Blom under så m<lnga år utfört. 
Ordföranden räknade inte m eel att vi skulle 

få en medarbetare, som i allt liknade sin 
företrädare, men han var glad över att"den 
unga björken" skulle få vara sig själv och 
giva av sin tid och sin kraft på sitt eget sätt 
allt det, som Missionen så väl behöver för 
kommande dagar. 

lisa Bloms svar formade sig till en över
sikt över de gångna åren, minnen f rån hem
met och brodern Carl samt allt det som va
rit av glädje och möda tillsammans med den 
oförglömmelige Erik Folke och inom mis
sionsgärningen i övrigt. Summan av lisa 
Bloms tal var en djup tacksamhet över för
månen att få vara med, en tacksamhet som 
gällde Kommitten <[väl som alla de många 
vännerna runt om i vårt land. 

Anna Björk gav en återblick p å Guds vä
gar med henne och den ledning hon sett in 
till denna stund och önskade att när hon 
nu börjar detta arbete, som p:i samma gång 
fyller hennes hjärta med lycka och bävan, att 
hon då finge räkna med stöd och förböner 
a v :Missionens "änner. 

Den gripande och vackra festen avslöts 
med sång. 

Bönemötena för SMK i Stockholm 
Vi be att få påminna om bönestunderna, 

som anordnas på Svenska Missionens i Ki
na expedition, Drottninggatan 55, 3 te., p,l 
tisd:tgarna kl. 19.30. Vi stanna då inför ett 
bihelord, meddela de senaste underrättelser
na från våra miss ionärer och hemarbetare 
samt deras gärning och förena oss i tacksä
gelse och bön. Naturligtvis förekommer ock
s<'l sång, och vi inbjuda varmt alla dem 
som kunna komma med att komma och taga 
del i vår samvaro. Må också dessa stunder 
bliva ihågkomna i förbön' 

3 
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Missionsdagar i Göteborg 

I föregående nummer av vår tidning 

nämndes om de missionsdagar SMK plane
rar på olika håll ute i landet . Nu ha vi hun
nit till nästa led i denna serie - Göteborg I 

I denna tid, då missionens ärende synes has
ta på ett alldeles särskilt sätt, känna vi det 
som en förmån att få komma samman och 
med varandra dela glädjeämnen och svå
righeter i arbetet och gemensamt taga emot 
ny frimodighet till fortsatt gärning. Det vo
re oss en stor glädje om ni, kära Kina-vän
ner och länkar, ville inbjuda till våra möten 
edra vänner, med vilka vi icke förut haft 
kontakt. Unga människor och äldre behö
vas för att fylla luckorna efter dem, som fått 

SMK:s syföreningar i Stockholm 
Syföreningen n: r 1 samlas på SMK:5 ex

pedition torsdagen den 26 januari kl. 12. 
Syfören ingen n:r 2 samlas på Hushålls

skolan Margareta, Drottninggatan 69, onsda
gen den 1/2 kl. 12. Fruarna Judit Hög
man och Maja Lindberg inbjuda. 

Syföreningen n :r 3 samlas fredagen den 
10 februari kl. 18.30 hos fru Anna Linden, 
Igeldammsgatan 16, 3 tr. 

Försäljning 
Den 16 februari kl. 19 anordna KinaIän

karna i Stockholm försäljning på missions
expeditionen, Drottninggatan 55. Det blir 
handarbetsbord, påsksaker och buffe. Vid 
mötesstunden kommer Lisa Blom att tala. 
Alla hälsas varmt välkomna. 

Vårens övriga länkmöten bli torsdagarna 
den 23 mars och 20 april, då missionsföre
ståndare Martin Linden kommer att leda 
bibelsamtal. 

Bibel- och Missionsvecka 
Den 8- 13 augusti hoppas vi att få an

ordna en Bibel- och Missionsvecka på S:t 
Sigf rids folkhögskola, Kronobergs Kungs
gård utanför Växjö, och vi vilja redan nu 
meddela härom. Troligen blir detta den en
da "veckan" som anordnas av SMK under 
den instundande sommaren. 

ingå i högre tjänst. Kanske är det på den 
punkten Gud väntar en insats av oss just nu! 

Programmet kommer att få följande utse
ende: 

Fred. den 10/2 kl. 19.30 Missionsstund. In
ledning av apotekare Nilenius. Tal av 
fröken Anna Björk. Servering. Bibelstu
dium av sekr. Arthur Johanson. 

Lörd. den 11 /2 kl. 19.30 Missionsföredrag 
av missionsföreståndare Martin Linden. 
Tal av fru Frances Haglund. Servering. 

Sönd. den 12/ 2 kl. 11.00 Gudstjänst i Jo
hanneskyrkan. Pastor Nils Oderstam. 
kl. 13.00 Kyrkkaffe på Libanon. Tal av 

missionär Åke Haglund. 
kl. 19.00 Missionshögtid. Pastor Nils 

Oderstam, Martin Linden och Arthur 
Johanson. 

Lokal bliver, då icke annan nämnes, Y ng
lingaföreningen Libanon, Skolgatan 2. 

Så träffas vi då i Göteborg, kära vänner 
fr ån staden och bygden där omkring. Låt 
oss komma bedjande I Herren känner våra 
behov. H an skall förvisso rikligen välsigna 
oss och uppdraget vi fått - missionen. 

Anna Björk. 

T ung och kvalfull vilar hela 

V är/dens nöd 'På l estt hjärta. 

Och han källar oss att dela 

D enna bördas tyngd och smärta, 

Ej att dela glädjen bara, 

Utan lidandet tillika. 

Vi som vilja kristna vara, 

Må vi icke Kris/m svika. 


En ocb en vi måste stiga 

Till det kors, som allt förs onar, 

Att oss helt åt honom viga, 

Som i himlars rik e tronar. 

Andens li·/) i oss han tänder. 

Då vi lyda, ban oss leder, 

In i gärningar OH Jänder, 

Som han dag för dag be·reder. 


Sv. Ps. 241: l, 2. 
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Från nlissionärerna 


Intryck från ett besök i Japan 

Under väntan på att läget i Kina skall 
klarn~, så att vi kunna bedöma möj ligheter
na for fortsatt missionsarbete i detta land 
har Svenska Missionen i Kina i li khet med 
många andra missionsorga nisationer tanke 
på att upptaga tillfälligt mi ss ionsarbete i Ja
pan. Innedlgt hop l'as vi att det skall bl i 
oss möjligt att fortsätta vårt arbete i Kina 
och vi äro mycket tacksamma, att vi ha någ: 
ra av våra missionärer kvar i arbetet där. Men 
vi äro också glada åt att det synes bli möj 
llghet~r för ~ss att åtminstone för en tid gö
ra en l~~ats l arbetet för Guds rike i Japan. 
MlsslOnar Selfnd Ershammar företog före 
Jul en undersökningsresa dit, och han har i 
brev meddelat en del sammanfa ttande in
tryck från denna sin resa. Först ger han de 
yttre konturerna av färden, vilket vi här för 
bigå. Sedan fortsätter han : 

Vad är intrycken av själva folket och 
missionens möjligheter i Japan jus t nu) 
De flesta kinamissionärer, som under kri
get kom under japanskt välde eller annars 
såg deras truppers framfart i Kina, dras 
med ~n viss aversion gent emot japanerna. 
D en ar mycket lättförklarlig, om också inte 
allde les hållbar inför Guds ansikte. När 
man nu ser det japanska folket, har man 
svårt att fatta, att de en gång varit så arro
~anta och brutala. Folket är nu ett shget 
to lk , det är kuvat i grunden, och de t uppträ 
der som ett kuvat och förkrossat folk . "Det 
heliga kriget" har man nu förs tått vara ohe
ligt. Deras gud har detroniserats. Kej sa ren 
har förklarat sig vara (;'!lJast en människa, 
som ej får tillbedjas. Ockupationsmakten är 
så populär som man kan vänta, d. v. s. föga 
populär, helt natu rl igt. Intet annat besegrat 
land i världen har behandlats s3 generöst 
och humant av segraren som Japan. Kran in
ser detta och är tacksam, men icke förty 
längtar man efter freJen och den fulla fri
heten, som nu ej är s,\ långt borta . Gener;d 
Mac Arthur önskar, at t ockupationen skall 
vara en demonstration av bergspredi kan , 
men det är in te hans fel, atl mindervärdiga 

soldatelements uppträdande verkar nedri 
va nd e. 

Det faktum, att kristendomen var seg ra 
rens relig ion, har gett kri stendomen en stor 
rrestige. Detta är givetvis en fara och en 
fördel. Faran är, att många anamma r kris
tendomen på ett yttre sätt bara för att man 
tror, att denna religion skall kunna föra lan
det till en ny härskarstäIl ning, men som s 
ofta förr kan Gud i si n nåd använda detta 
till at t vi sa kristendomens andliga halt och 
ra så sätt föra många til! frälsningens kun 
skap. 

I och med nederlaget följde ju kejsardyr
kans sammanbrott . De~ta var ödesdigert för 
shintoismen, som på sätt och vis är stats
religionen. Ett andligt vakuum gör sig gäl
lande. Buddhismen , som alltid varit stark i 
Japan, har också försvagats, men inte på 
ett så påfallande sätt som shintoismen. 

Den japanska kyrkans ställning under kri
get var svår. Man gick långt i si na eftergifter 
mot staten, som var starkt misstänksam emot 
de kristna. Missionsarbetet i Japan har mes
tade ls bestått i skolverksambet, det evan <;t
l iska arbetet har kommit mer i skymund·~n. 
I vissa fal l hade man intet verkl igt· ~ \· ange

Iium att förkunna. Man fick en sorts upp
fostringskristna, som lade sig till med ett 
kristet sy nsätt, men som i alltför mång~ fall 
stod främmande för det person liga livet i 
Gud genom Jesus Kristus. Det saknas inga 
lunda dugande ledare idag, men man önskar, 
att Japans kristna skall få ögonen fullt öpp
na för det specifika i kristendomen, för de 
värden, som man ej får kompromissa bort. 
Vad Japans kristna kyrka idag behöver mer 
än allt ing annat är väckelse och liv. Redan 
skönjes hoppfulla tecken. 

En japansk kyrkoledare sade: "Om Japan 
vunnit kriget, sku lle kristendomens sak i 
Japan ha varit förlorad. Nederlag var det 
bästa för oss. Men ett besegrat Japan kom
mer att slå in på en fel väg igen, om det ej 
får evangelium. Vi önskar hjälp för att 
evange li sera vårt land. Om ej Japan böjer 
sig för korset, skall reaktionen komma ... 
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Den verkliga segern kommer genom vårt 
lands evangelisering." 

Av Japans 80 miljoner människor är blott 
en halv procent kristna. Här står den krist
na missionen inför en gigan tisk uppg ift. D et 
medges överallt, att kristendomen aldrig 
förr haft sådana möj ligheter i något an nat 
land som i Japan just nu. Hela landet är en 
enda öppen dörr. Problem saknas inte, men 
många hinder, som förr försvå rade missio
nens ställning och gärning, är nu helt borta. 

N J.go n frågade nyl igen Kagawa, om han 
trodde, att kommunismen sku lle komma att 
fB. herravälde i Japan såsom den fått det i 
Kina. "Det beror på dig och mig, det!" sva
rade Kagawa. Japan står idag vid en skiljo
väg. Xt vilket håll skall det gå? Vi kristna 
kan hjälpa det aLt väl ja rält väg. Annars kan 
det heta "Pör litet och försent I" Snar hjälp 
är dubbel hjälp. Kostsam kommer all mis
sion överallt att bli hädanefter. Mel1 mi.s 
sionsbefallningen be,gränsades inte till bil
liga tider och billiga länder. Offerl'ägen blir 
missionens väg ända till slutet. 

John Mott yttrade redan 1911, att Japan 
var destinerat till att bli det ledande ian
det i Öst ro . Detta håller säkert streckcrots 
denna tillfälliga vågdal. folket har många 
storslagna egenskaper. Det är idogt och väl 
disciplinerat. Villigt att lära av västerlandet 
har det nått lil ngt på teknikens område. Må
hända är japanens känsloliv torftigare än ki
nesens, men sällan har jag mött s, mycken 
och omotiverad v:inli vhet som under mitt 
besök i soluppgångens land. 

Hjärtat har slagit djupa röll er i Kinas 
gula jord. Dessa rötter skall ej och kan ej 
dragas upp. Men genom Guds nåd kan hjär 
tat skjuta nya skott! Om, såsom nu synes 
klart, Gud kallar oss inom SMK att under 
en övergångstid uppta verksamhet i Japan, 
så är vi redo därti ll. V, r önskan och bön är 
hlott den, att Guds vilja skall Hi ske meJ 
och genom oss alla. 

Se/ frid Ershamillt'/r . 

Utdrag ur brev från Ella Nilsson 
"Det är andra söndagen i advent i d:1 " . 

J:lg har nyss haft söndagsskola med de skan-

G 

dinaviska barnen , 20-25 stl'cken. Vi tala
de med varandra om Jesu jnt~ag i Jerusalem, 
och jag hade gjort i ordning flanellograf 
bilder, som jag visade. De svenska barnen 
sjöngo "Hosianna" så rart. - Det är sJ 
vackert i dag, riktig högsommar. Solen glitt
rar på blåa böljor. Här är ett riktigt bar
nens paradis. De äro så brunbrända och 
friska. En liten förkylning få de förstås dtt 
och då. Vi ha h)'rt ett präktigt hus av några 
amerikanska missionärer, som bo inne i sta
den under vintern. Vi ha sju större och 
mindre sovrum, matsal och ett litet förmak, 
som vi också måste använda såsom matrum . 
Vårt hushåll är ganska stort: 14 barn och 1) 

vuxna. En amerikansk missionärsfamilj är in
ackorderad hos oss. Så nog är det fullt och 
livligt över hövan . Vi ha tvii präktiga tjäna
re, som vi dåligt kunna prata med. Kocken 
kan några engelska ord så det går, även om 
det blir litet missförstånd ibland. Man vet 
aldrig riktigt vad som kommer in på bordet. 

Det ser f. n. ut som om Guds väg för oS'i 
kder till Japan. Rapporterna från dem som 
äro kvar inne i landet äro icke ljusa. M~ 
Gud förbarma sig över vårt arma, älskade: 
Kina 1 Nu har också Chungking fallit . Det 
känns underligt att hil Runa och Gösta G oes 
i den provinsen, men så var väl Guds väg 
med dem. 

Jag har skaffat en hel del material för 
flanellograf, som jag passar på att göra i 
ordning nu. Det är så bra att ha något att 
peka på, när det är knaggligt med språket. 
Hjärtliga hälsningar 

tillgivna Ellel." 

Hälsning från Ingrid Malm 
Utdrag ur privatbrev från fru I lIg rid 

iv[a.llll, skrivet i House 27, Cheung Chao 
Island, Hongkong den 6/ 12 1949. 

Som du väl vet, är vi 22 perSOI1C:T i hus
hållet. Mr. och Mrs. Johnson bo ännu kvar 
här. Vi ha en bra kock till hjälp, men som 
han inte kan så värst mycket engelska eller 
kinesiska riksspråket, är det inte alltid så 
lätt. Skal! vi nu snart börja lära oss japans
oka, är det inte vidare lockande att ta itu 
med kantonesiskan, som låte r som ett helt 



I 

SINIMS LAND 


Det goda som julhögtiden bringar oss 


Sen jag var liten hal jag gått i Tall för
sam lings skola. D et äl mycket under de 
gångna cirka 30 ~ren, som jag glömt, men 
Intrycken från ju lhögtiderna står kvar i milt 
minne. Orsaken är väl att de intrycken är sil 
djupa. 

församlingarna brukar alltid missionä· 
rerna vid julen komma med ö,'erraskninga r 

f rämmande språk för oss. Det är underligL 
att gå bland folket här utan att kunna tala 
till dem. 

Det finns dock 2 kyrkor här på ön . Den 
ena, Peniel Miss ion, har också båtmission 
för att nå alla de många, som ha en båt som 
enda hem . En äldre kvinnlig missionär ar 
betar i denna mission här, men jag tror, alt 
de ha flera arbeta re. I Hongkong är det fle
ra missioner, som arbetar, bl. a. den miss ion 
som vi hyra detta hus av. Vi ha falt nya 
böneämn en, sedan vi kommo hit. Inte visste 
jag något om Hongkongs skä rgård och dc 
många människorna här, som är bundna i 
avguderi och vidskepelse. Här på ön bcr;ik 
nas omkring 20.000 människor bo . Som du 
förstår, är ön rätt stor. Bengt gick runt den 
en dag, och det tog närmare 6 timma r. 

Det har varit så roligt för barnen att L'L 
flera kamrater. De äro med i söndagsskola 
och scoutgrupper, som norrmänne n ha. I 
söndags var söndagsskol an här, och det var 
en hel ska ra barn j olika åldrar. Fru Louis 
Sjöholm var på besök hos en norsk familj, 
och hon kom hit med sin Anders. Han var 
överlycklig att få träffa så många svenska 
barn. 

En del julbrev ha redan kommit. Det har 
annars varit så tomt att länge vara utan 
brev. De betyda så mycket för oss denna tid 
då vi behöva känna gemenskapen med vän
nerna därhemma. 

Nu måste jag sluta . Det är så mycket, 
som skall göras nu, både julklappar och så
dant, som behövs för Japan. - - 

Må Gud leda oss alla efter sin vilj a un
der det nya året' 

3.1' olika slag såsom att pryda julgranen, ge 
julklappa r, berätta julbcrättelser och sju nga 
nya julsånger. Och :!l lt detta har till syfte 
att människo rna skail fröjdas och glädja sig 
mer än vanligt. 

Mina levnadsförhållanden under de se 
naste tio å ren har i sanning varit vedervär
diga. Atta år under japanernas välde och 
ett och ett halvt år under de röda! 

Då rådde ett mörker utan sol och utan 
dag. Människornas hjärtan blev försjunk

na i ond:;ka, och man fick bära sitt Iiv i sin 
hand. Om morgonLIl visste man inte hur 
aftonen skulle te sig. Det var sannerligen 
som David säger : " O,n jag ock vandrar .i 
död sskugga ns dal, fruktar jag intet ont, ty 
du är med mig; din käpp och stav, de trösta 
mig". 

I sanning, julen har för mig blivit en 
god vä n, full av tröst,' Var gång den när
mar sig, fy ll es mitt ltjirla al' gränslös gläd 
je och nytt hopp' 

Under den majestäti:; ka julhögtiden up
penbaras GLIds oänd Iiga kärlek och barm
här tighe t. H an har sänt sin enfödde son till 
världen för att uppsöka och fr:tlsa syndare 
och lysa med det sanna ljuset över alla män
niskor, som födes i världen. 

Därför behöver vå rJ. Jagars mörka Kina 
,'erkligL'n se den härl iga uppenbarelsen av 
Jesu';anning. Den behöver lysa in i varje 
människas hjärtemörker och frälsa va rj e 
människa, så att hon blir fri från djävulens 
makt och vänjer sig till vår himmelske Fa
der och blir dtGuds barn. 

I v~rt lands hi stor ia är det två händelser, 
som är förknippade med juldagen. Den ena 
är omintetgörandc:t av försöke t att återinföra 
kejsardömet fem år efter republikens prokla
merande och den andra kuppen i Sian och 
Chiang Kai-sheks r~iddning 1936. Därför 
har vår reger ing förordnat att juldagen skall 
vara en nationell högtidsdag, då vi minnes 
återupprättandet av vår nation ella själv
ständ ighet. Är inte detta bev is på att Gud 
förbarmar sig över Kina. 

(Aven pas tor inom S.M.K.) 
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Hälsning från Jönköping 
Kinaiänkarna i Jönköping och Huskvarna 

höll sitt adventsmöte på KFUM i Jönkö
ping fredagen den 9 december. Det blev en 
vacker och stäm ningsfull afton för de med
lemmar, som slitit sig loss från jäktet före 
jul och nu samlades inför adventstidens och 
julens budskap. Vi sjöng de gamla kära ad
ventspsalmerna: Bereden väg för Herren, 
Det susar genom livets strid o. s. v. Och en 
lettisk gäst, fru Cackars, förhöjde stämningen 
genom mycket vacker sång, bl. a. Mozarts 
AJleluja och Händels Sions dotter fröjda 
dig. Edvin Haglund ledde mötet och spelade 
också piano för oss. Efter kaffedrickning be
rättade missionär Ida Ringberg mycket le
vande och med ett beundransvärt minne för 
detal jer om årets olika fester i Kina, och hur 
de firas, så helt olika våra egna seder vid 
dylika tillfällen. - Missionär Elsie Berg
quist avslutade vår sammankomst, och vi 
fick som alla andra gånger stilla oss i bön 
till Gud och tacka för det år, som snart lig
ger bakom, och bedja om ny vä lsignelse för 
SMK och all mission och de kristna i Kina 
under kommande dagar. 

E. E. 

Missionstidningen Sinims Land 

organ för St'enska jHissiollell i K ina, ut
kommer 1950 med sin 55:e årgå ng. 

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

Tidningen kostar, !Je!! år kr. 3: - , halv
år kr. l: 75, elt kvartal kr. 1:-. 

Till utlandet kostar den kr. 3: 50 per år. 

Prenumeration kan verkställas på posten 
men det ställ er sig fördelaktigare för Mis
sionen, om den verkställes på vår exp ., 
Drottninggatan 55, Stockholm. 

Provnummer sändes på begäran gratis och 

portofritt. Redaktionen . 

Bed för missionärerna! 


Skriv till missionärerna! 


INNEHÅLL: 

Missionen och tidens oro. - J oh. H oH 50 år. - Trettondagens möte i Stockholm . - Fr:. n Red. 
och Exp. - l':fissionsdagar i Göteborg. - Från miss ionärerna. - D et goda som julen bringar. 

Hälsning från Jönköping. 

Exped ition : Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm . 


Postgirokonto n:r 502 15 . Telefon: 10 4459, 105473. 


G U~'IIESSO N S aOKTR . . "S 

STOCKHOLM 
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ANSVARIG UTGIVARE: M . LINDEN. 


NR 3 - 55 ÅRGÅNGEN 15 februari 1950 PREN.-PRIS KR. 3: 

Högtidsdagar 

Missionshögtiden i Norrköping, sönda
,gen den 29 jan., va" välsignad. Och redan 
på lördagen fingo vi börja högtiden. Då 
hade våra vänner på Fröberga gård (utan
för Norrköping) anordnat ett möte i sitt 
hem. Där möttes vi, vår missionsförestån
dare Martin Linden och undertecknad, av 

tor kärlek. Många deltagare kommo, och i 
den stora salen, där julgran och ljus strå
lade emot oss, var ordnat till fest. Sången: 
"'Kom till högtid ..." sjöngo vi. 

Martin Linden läste ur 2 Tim. 7: "Gud 
har icke givit oss en försagdhetens ande, 
utan en kraftens och kärlekens och tuktig
hetens ande." 

Det var säkert med tacksamhet alla togo 
emot de orden. Inför det allvarliga mis
s ionsläget i dag och förhållandena i världen 
för övrigt, var det gott att bl iva visad på , att 
vi ej skola vara försagda, hur mörkt det än 
kan se ut. Lisa Blom talade också. 

Vår värd gladde oss med solosång. Kaf
fe bjöd vårt kära värdfolk på och en stund 
av gemenskap fingo vi ha med varandra, 
innan vi sedan ski ldes åt för att gå till olika 
uppgifter. 

Söndagen i Norrköping kom med vackert 
väder. Ett stort tacksägelseämne. Kl. 12 .30 
var samling på KFUM. "Kyrkkaffe", så 

var det annonserat. Många kommo också till 
"kyrkkaffet" och för att få lyssna til.! vad 
vi hade att säga om Guds gärningar i denna 
tid i Missionens värld båd e ute på fältet 
och här hemma. En underbar inledning gjor
de folkskollärare Bertil Palmborg, då han 
läste ur den 115 Psalmen. "Vår Gud är ju 
i himmelen; han kan göra all t vad han vill." 

Det var en ljus och glad samvaro. Att få 
möta dessa strålande vänner år efter år är 
en stor glädje. Kl. 7 på kvällen var själva 
högtidsmötet, då i KFUM:5 hörsal. AJlva.r
ligt och gripande talade kamrer Arthur An
dersson över orden i Mark. 6: 5, 6. Han 
framhöll, hur vi med vlir otro kunna bli ett 
hinder för Jesus. Martin Linden talade så 
om missionsläget i Kina i dag. Det var ett 
kraftigt och belysande föredrag. Att svå
righeterna äro stora påvisades, men också att 
det finns mycket uppmuntrande i arbetet, 
som ger oss anledning till frimodighet och 
glädje. 

Jag är viss om att åhörarna tackade Gud 
för vad de fingo höra. Det gav en ny till
försikt inför nuet och framtiden. 

Lisa Blom talade över Glädjen och An
J'z'.rrcl i missionsgärningen samt om Förbö
nens betydelse. Vacker solosång förhöjde 
samvaron både på förmiddagen och kvällen. 
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)önköpingsdagarna den 27-29 JanuarI 

"Med fröjd gå åstad för Jesus til! strid", 

sjöng skaran av gamla och unga vänner, som 
mött upp på Ynglingaföreningen, första 
möteskvällen. Sedan inledde folkskollärare 
Thure Carlson med orden i Joh. 4: 36-· 38 
och påminde om att SMK-vänne-rna bokstav
ligen stodo på historisk mark, ty här på 
Ynglingaföreningen hade apotekare Sand
blom och missionär August Berg varit verk
samma. Sekreterare Arthur Johanson hälsa
de välkommen och riktade sig därvid sär
skilt till dem av vännerna, som kommit re
sande f.rån olika håll. Därefter gavs ordet 
till missionär Johannes Aspberg, som utred
de för oss "missionsläget i Fjärran Östern". 
- Det politiska läget i Fjärran Ös
tern gör inte framtidsutsikterna ljusa för 
missionen, men kristendomen har förr 
fått pröva hårda tider. De kristna ha 
då som nu fått "gå under jorden", men 
kristendomen har överlevat I - Det ja
panska folkets tro på kejsarens gudom
lighet Od1 på Japans predestination till 
världsherravälde har genom nederlaget i kri
get brutits. Jordmånen har därigenom be
retts för kristendomen . En annan god förut
sättning för utvidgat missionsarbete i Japan 
är general Mac Arthurs välvilliga inställ
ning. - De valutasvårigheter, som nu lägga 
hinder i vägen för svensk mission i landet, 

Vid tesamkvämet fick varje deltagare ett 
ord f rån Gud. En vän hade skrivit ut olika 
bibelord och lagt vid platserna. Aftonbön 
hölls av sekr. Belin. 

Kinalänkar från Linköping, Söderköping, 
Krokek och kanske flera platser voro med . 
Högtidsdagarna voro slut. Välsignelsen, som 
bedits om, kom till oss. Stora gåvor hade 
framburits båda dagarna. Kärleksfulla hän
der hade arbetat för samkvämen och gåvor 
till dessa hade givits. Vår tacksägelse för 
al Jt är stor. 

Nu är vår bön denna : Herre Jesus I "Giv 
oss en tro som skådar dag, där världens 
ögon blott se natt." 

Lisa Blom. 

är för missionsvännerna en maning till ut
hållig bön. - Fröken Anna Björk beto
nade, att Guds ords utsäde i Kina trots de 
yttre svårigheterna skall bära frukt och ma
nade missionsvännerna att i trofast förbön 
omsluta både Japan och Kina. Fru Al
lemarks av levande känsla burna solo
sånger värmde och gladde oss I Och i det 
samkväm, som följde, togo många av vän
nerna del. Vår samvaro avslutades av Thu
re Carlson , som erinrade om den trohet i 
missionsgärningen, som Herren väntade av 
oss . - SMK:s missionsdaga,r i Jönköping 
hade börjat. - Tyvärr kan för utrymmets: 
skull endast brottstycken återgivas av det 
budskap, som frambars. Kanske kan brott
styckena ändå återknyta till de tankegångar , 
som sysselsatte oss, och bli till glädje både 
för oss, som voro med, och för dem, som 
icke hade möjlighet därtill. 

Vid lördagskvällens möte i Sofia försam-
lingshem, där en stor skara församlingsbor 
och kinavänner mött upp, inledde kommi
nister Thulin. Talaren liknade Kristi kyrka. 
vid ett skepp, som genom tidens stormar av' 
sin Herre föres fram mot det eviga målet.. 
- SMK välkomnades hjärtligt till Sofia för-
samling. Fru Ingeborg Andersson sjöng:' 
"Jag vill tjäna Dig, o Gud". Missionssekrt:-· 
terare Johanson höll sedan bibelstudium. 
över ämnet: "Sändebud." "Såsom du Fader
har sänt mig i världen så har ock jag sänt 
dem ..." Joh . 17: 18. Herren Jesus var det· 
fLlllkomliga sändebudet, men Hans sände-
bud ha ofta känt sig olämpliga. Det speciel
la med Jesus var inte de underverk, Han 
gjorde, utan att Han dag efter dag var be
roende av Gud . Huru djupt Hans beroende 
var, visar Hans fattigdom. Hans tjänst var' 
en alltid villig och glad sådan. För Jesus 
fanns inte den där skillnaden mellan stort 
och smått, som vi människor ofta dra upp .. 
- Också i Jesu liv fanns det märkliga, som: 
heter offer l-Kyrkoherde Gunnar Stenberg,. 
Hälsingborg, talade över Luk. 18: 31-4-3.. 
"Se vi gå nu upp till Jerusalem - de skola. 
gissla och döda honom, men på tredje da-o 
gen skall han uppstå igen. " "Jesus, Davids: 



SINIMS LAND 


Son, förbarma dig över mig ..." Kan vi 
någonsin glömma, hur vi med den blinde 
längtade efter öppnade ögon, och hur vi 
med hänvisning till altarets kruci fix verk
ligen sågo den Herre, som själv syndfri, bar 
ock vår synd, nöd och elände upp på kor
sets trä I Hur vi längtade efter att verkli
gen på nytt få låta vitt upp för denne Jesus, 
som gjort allt detta för oss I Och bar
net, som skulle få gå med far på fest och 
om fruktade så för stegen över -bergbäcken 

på den smala spången. Men far gick först 
och höll den lille vid handen' - Dock, de 
skulle ju tillbaka också efter festen, tillbaka 
över samma smala spång, och det förtog 
g lädj en hos barnet. D et kunde inte njuta av 
festen för tanken på hemfärden. - Barnet 
vaknade vid ljusan dag därhemma i sin säng 
och f.rågade häpen: "lv[en hl1r kom vi hem 
farl" - "Jo, du somnade på festen, mitt 
barn, och jag bar dig hem i min famn." 
Kan där finnas en tryggare väg att gå än 
den vid Fars hand - ett säkrare sätt atr sist 
gå över floden än slumrande i Hans famn I 

Vid söndagens högmässa talade åter kyr
koherde Stenberg, nu från predikstolen i 
Kr istine vackra, gamla kyrka: "Där är många 
på väg till Jesus - vännerna med den la
me mannen, ska ll de än genom taket, till 
Jesus m:tste de' - Kvinnan med den sjuka 
dottern - "Kvinna ske dig såsom du vill" 
- Zackeus, som har så brått ned ur fikon
trädet -- till Jesus skulle han - mödrarna 
med de små barnen - " låten barnen kom
ma till mig". - Den förkomne unge man
nen - Gud, mors Frälsare, hjälp mig' Nal
kas du Jesus, då nalkas Han dig' - Om du 
är helt en kristen, då skall där icke talas om 
dig utan om Kristus! - Den som är helt en 
kristen, han har satt sitt hopp till den, som 
helt har fullbordat fräl snings verket. - Den 
helt kristne vill icke leva kvar i synden, om 
han än syndar. Guds omsorg om den, som 
helt vill vara en kristen, är större än all 
mänsklig omsorg. - I ingen an nan än Jesus 
fi nnes frälsning - Joh. 6: 66-69. 

I den fullsatta Immanuelskyrkan talad e 
vid förmiddagens gudstjänst sekreterare Ar
thur Johanson över ämnet: "Oersättliga vär
den." 

Vid kyrkkaffet på Ynglingafören ingen 
berättade fru Elsie Bergquist om hur Guds 
kallelse till henne att bli missionär mötte 
henne - "I haven icke utvalt mig utan jag 
har utvalt Eder ..." Thore Carlsson gav oss 
en bild av förbönens makt. En blind kvinna 
härhemma hade med sin bön gjort det omöj 
ligt f Gr rövarne att taga sig in på en mis
sionsstation i Kina' Hon bad, di! Guds An
de tvingade henne - först åratal efte r11 t 
fi ck hon veta om sammanhanget. - Sist 
tackade sekr. Johanson för gemenskapen 
och för den gästfrihet, som visats SMK av 
olika organisationer i Jönköping. 

Sist i högtiden följde så söndagskvällens 
möte i Stora Missionshuset. Efter inledning 
av folkskollärare Thure Carlson talade frö 
ken Björk över Joh. 11: 27- 28 om huru 
Guds kallelse möter oss till frälsning och 
till helig tjänst ute i hednaiand och här
hemma' Missionär Aspberg talade över 
Matt. 24 : 14. Genom si n kyrka vill H erren 
verka bland världens folk' Med en bild 
från krigets slut - då japanerna gå vo upp 
i Kina, äskäcl liggjorde talaren att liksom 
var je människa i ett ockuperat land, även 
de som"gått under jorden", har rätt att fil 
veta, när fiend en givit upp och ingen mer 
behöver gömma sig, så skall evangelium om 
att Jesus vunnit seger bäras ut till var och 
en. Därför är det inte så viktigt att missio
nären har en förnämlig utbildning - det 
väsentliga är att män och kvinnor gå åstad, 
villiga att till de enskilda själarna bära bud 
om Jesu gärning för dem' - Kyrkoherde 
Stenberg påminde oss om att alla de små 
ljusen måste slockna - men det eviga lju
set, Herren Jesus, förbliver. - Du äger en 
Frälsare - sku[]e Du vilja mista honom 
ens om all världens rikedom blev Din I 

Våra hjärtan äro lika 5-10 rums våningar, 
där Herren Jesus kanske endast fått tdlträ
de till ett a~ rummen. - Vi kristna i all
män het vandra icke i mörkret - icke i lju
set - men i en blandning, som mest lik
nar gråväder - otrons, syndens; världslig
hetens molnbankar skymma solen, så att vi 
bli gråväderskristna. Jesus kan hjäl ra o<:s 
- vi bli ink fria frän synd och sorg 
men för Jesu skull slippa vi att förgås. 

23 



24 

SINIMS LAND 


En Japan~kurs 1 Örebro 


På inbjudan av Örebromissionens ledning 
har underteckn ad linder tiden 9- 26 jan. lett 
en orienterand e kurs i japanska språket och 
Japans historia, litteratur och rel igioner på 
nämnda sällskaps missionsskola i örebro. 

Deltagarna ha utgjorts av 28 k inamissio
närer och 11 missionärskan d idater från [uj) 
missionssällskap samt en missionär fran 
Norge. 

Anledningen till att en kurs av detta slag 
nu kommit till stånd för första gå ngen i vårt 
land är, att läget i Kina omÖj ligg jort åte r
resa till missionsfälten där för många svens
ka missionärer, och bland dessa har et t fler
tal känt sig kallade att åtminstone för en tid 
uppta arbete i Japan, där c!i)rr,1.li1a Just nu 
se ut att vara vidöppna för evangel ium . Den 
amerikanska ockupationen av detta land ut
gör den yttre betingelsen för det hastigt upp
blomst ra nde missionsarbetet dä r, men det 
avgöranJ-.; är, att Japans förkrossande neder 
lag i and ra drldskriget g jort folket i stort 
förbLTut att lyssna t ill f räl sn ingens budskap, 
i det att tron 1-'.1 den japanske kejsarens gu 
domlighet och folkets plik t att i f ö rsta h and 
dyrka honom tycks ha fått en död sstöt till 
föJ jd av nederlaget. 

D å ingen skandinavi,k mission utom 
lll therska E, ,lflgel;ifören ingc:n i f inland ti 

Eve-kapellet underströk möt.et igenom 
med väl vaida sånge r det bud skap, som 
framb ars, och när de tog o upp den sista 
s;lngen: " Till fridens h em, Jerusalem . " 
och vi alla s jöngo med, kände vi in te då, att 
dessa dagar hade ställt våra föt ter stadigt 
på klippan, Jesus, och v isat oss vägen ge
nom tjänsten - för mi ssio nen - mot målet 
- "Fridens hem - Jerusa lem I" - Sist 
tackade sekrete;:are Arth l.l r Johanson fö r den 
vänlighet, som visats Svenik.L Missionen i 
Kina därigenom alt församlingen och dess 
pastor velat upplåta M issionshuset för oss 
samt för det stora offt:c kr. 1.017 :-', som 
framburits. 

digare bed rivit missionsarbete i Japan, är' 
kännedomen om detta land och dess folk 
jämförelsevis ringa i vårt land. Syftet med 
denna kurs var i första hand att genom ele
mentära lektioner i japanska språket och 
skrLften ge missionärer, som redan kunna ki
nesiska , e tt prilktiskt tillfälle att själva be
döma olikheten mellan de två ipråken, som 
f. Ö. inte alls äro släkt med varandra, och 
på så sä tt f:L en inblick i de svårigheter, som 
måste bemästras av den, som vill lära sig 
japanska. 

Vi hade tre språklektioner och ett före
d rag varje dag. Rektor Lagerqvist vid mis
sionsskolan höll föredragen om Japans mis
sionshis toria. D å japanerna lånat sitt skrift 
språk från kinesiskan, och omkring hälften 
av japanskans ordförråd består av lånoL'd 
från kinesiskan är det g ivet, att den som 
redan kan de kinesiska skrivtecknen ha r en 
verk lig hj älp härav både vid studiet av den 
japanska skri fte n och inlä randet av ordfö r
rådet. På g run d val av dc fra msteg som un
der ku rsen. g jo rdes i det japanska talsp råket 
blev det också möjligt att und er kursens se
nare del gå igenom och läsa ett t j ugotal lät
tare verser d irekt ur j~l)'1L1ska N. T., som 
ty vä rr är Ö\'ersatt t ill s. k. litteraturspråk, 
en lderdomlig sti lart, som är betydligt svå 
rare än talspråket. Trots detta blevo d elta
garna säkert glatt överraskade av att svå
r ig heterna inte voro större. -För den S0111 inte 
ka n. kines iska ter s ig naturligtvis enbart den 
japanska skriften ganska avskräckande. 

Den kam ratliga samva;'on under kursen 
var mycket god och g ivande. Och mera en
tu siastiska eleve r får man leta efter. Japan s 
:wd liga nöd f rambars ofta inför Missionens 
Herre. Fö r m ig själv var det en glädje att 
på detta sätt få hruk av mina studie ' i ja
panska språket, som jag under förra semes
tern i hemlandet företog under prof. B. 
Karlgren s led ning. Tanken då var, att ja
panerna möjligen skulle bli herrar i Kina 
för en längre tid, och att kunskap j deras 
språk skulle bli önskvärd om icke nödvän
dig. Det b lc\- JLI inte så, men om vi nu un
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Bönemötena för SMK i Stockholm 
De so m kunna vara med på våra bönemö

ten på SMK:s exped ition, Drottninggatan 
55, 3 tr., Stockholm, som hållas varje t isdag 
kl. 19.30 såvida ej annat meddelas, ha ofta 
utt ryc kt sin gläd je och tacksamhet över att 
la vara med . De bereda också ledaren av 
bönemötet mycken uppmuntran, och VI tro 
att de hava stor betydelse för det miss ions
uppdra,~, som blivit oss anförtrott. Vi på
minna dirför också i detta numme r ay vår 
tillning om dessa stund er och hälsa var och 
en som v ill komm a med varmt vä lkom men. 

SMK:s syföreningar i Stockholm 
Syföreningen n:r 1 samlades pil SMK: 5 

expcJ ition den 9 februari kl. 12 och den 
är den 2 3 feb ruari iobjuden till fru Signe 
Joh ansson, Öste rmalmsgatan 75. 

~} föreningen n :r 2 samlas den 15 feb r. 
kl. 12 hos fru Inez Bölling, Missionshem
mc:t, Duvbo. 

Syföreningen n:r 3 är fredagen den 24 
febr. inbjuden till f röken Dagmar Hjert 
strand, Vikingagatan 34 D. 

KinaIänkarna j Stockholm 
anordna försäljn ing den 16 februa ri kl. 19 
pel m iss ionsexped it ionen , Drottninggatan 55, 
Det bl ir då handarbetsbord, påsksakel och 
bulle. Lisa Blom kommer att ta la, och alla 
hälsas varmt vä lko IT.n a. 

övriga länkmöten under \ a ren bli tors
Ja;,"'lrna den 23 mars och 20 april, då det 
bl ir bibelsam tal över kommande söndags 
predikotext, missionsm eddclanden, så ng och 
bön. ~ 

der en kortare eller längre tid få· pred ika 
eva ngelium för japanerna i d-.:ras eget land, 
så blir detta till SJ mycket stöne g lädj e. 

Joh. / I.rp b,,;g. 

Kvinnornas internatio::: 

nella böndag den 


24 febr. 1950 

Första fredagen i fastan 

j\rfo /!o : h u ta i Iro!l . 1 Petr. 5 : 9. 

Ur upprope t anföra vi följande: 

Kristna kvinnor i åttioen länder sam las 
detta å r tiil en gemensam böndag. Inga na
tionella grä nser skiljer bedjande hjärtan ,l t, 
ty vår innersta trängtan sträcker sig hän · 
emot Guds alta re och finner vila där. Ingen 
nationell fana kan ensam representera oss, 
utan Jesu Kristi kors är i sanning allas vår 
symbol. Korset ä r mag neten som drage r oss 
till Honom och till varandra. Vid detta enan
de kors hämtar vi vår iasta v isshet att en 
kristens liv är d l liv i tro p å den åte rlösan
de kärleken. De kristtrogna över hela Jor
den är genom bönen förenade i en helig ge
menskap, som icke vet av några skilj em urar, 
varken elS, kast eller hudfärg , e j heller fa tt ig
dom elle r rikedom. Mänsklig heten sträcker 
sig i längtan och åtrå efter en värld där kri .f( 
icke rasar, ef ter en vädd i sa marbete , den 
beder om G uds herravälde på jordeR. 

Bönekejjan fogas åter samman för ett å r 
av dlg lig förbön. Vid solens up pgång s ti ger 
bönen från Fidjiöarnas kristna, så fogas länk 
till hink med solens gång från övä rld ti ll 
övä rld, frä n kontinent tiJl kontinent. Vi fö r
ena r oss i samma bö ner och läser samma b i-

Bibel· och missionsvecka 
Den 8- 13 instundande aug. plan t rar 

Svenska lvfissio nen i Kina att anordna en 
Bibel- och Missionsvecka p it S:t Sigfr ids 
fo lkhögskola, Kronobergs Kungsgit rd utan 
fÖ L Växjö. Vl hoppas at t våra vänner h :1 
detta i minne och själva försöka att komma 
med samt inbjuda an d ra till "veckan". Nu 
såsom alltid annars äro vi mycket beroend<:: 
a,- våra vänne rs bistånd och vädja vilfml 

härom . Bedjen att dessa daoa r m å bliva till 
sto r och rik \·älsignelse I 
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"Tiga har sin tid och tala sin" 
Sinan-hsien den 3 nov. 1949. 

Alla kära i hemlandet: Kommitten, kam
rater, u nderhållare, mi ss ionsvänner och släk
ting ar t illönskas genom dessa rader e ,l God 
Jul och ett Gott N ytt Är I Frid vare Eder I 

"Nå, Maria varför skriver du då aldrig?" 
hör jag Eder fdga. Jo, av flera skäl. Ett 
av dessa är: "Tiga har sin tid och tala har 
sin tid ." H ur m:1 r jag I Jo i månader ha vi 
först haf t huset fullt av mi litär .. då järnvä
gen reparerad es, och sedan ':ld de kalla 
för "Wei-seng" , sanitets- och sjukhusfolk, 
läkare, sjuksköta-re, sköterskor och deras 
över två hundra sjuka delade på KapeJlgå r
den och här i Barnhemmet. Bland patienter
na har funnits fem sinnessjuka och krymp
lingar, som använda kryckor och käppar samt 
överansträngda och tillfrisknade, som säga : 
"Sinan hao" (= Si nan är bra). Att vi med 
Barnhemsbarnen och därtill fjorton famil
jer med sina 7 och 8 barn, somliga av dem 
färre, äro t rå ngbodda säger sig självt. Allt 
i mat och klädväg är oerhört dyrt. Två slags 

belord . Från oss alla stiger bönen upp till 
den Evige. 

"D itt lov väcks upp i nya lände[ : 
;)in kyrka h:il ler troget vakt." 
M ånga av dem som i dag förenar sina 

böner med våra kan inte läsa, miinga hung
rar och kan inte äta sig mätta, många beder 
skälvande av köld, ty deras kläd er ä[ allt
för nötta och tunna, men också många le
ver i välstånd och överflöd. 

Alla vill vi fö re na oss i förbön för de sju
ka vi vill bedja: 

om en god framtid för våra barn 
om helande av krigets sår 
om att undslippa nya förödande krig 
om en fast tro som icke bävar. 
O Gud, förläna oss nåd, vi, som bär det 

penningar användas "Ren-min" ett tllsen 
dollars motsvarar " Chong-cheo" fe mton dol
lar. Ett chin bröd kostar 400 dollars av de 
sistnämada, ett hundra chia kolstubb 23 dol
lars. V ete finnes knarfl att få och sötpo 
tatis och majs utgör därför den vanliga f: ; 
dan för oss. D et långvariga regnanJct h ar 
gjort stor skada. N edfallna mULH och tak 
synas överallt. Grottor ha rasa t, och hela f a
mi lj er ha bli vit dödade därunder. Ja, sådant 
är li vet. V ad framti den har i sitt sköte veta vi 
ej. För G ud är allt möjligt. Innesluter ett 
ki nesbrev, som kamraterna kunna läsa. En 
annan av vå ra f . d . skyddslingar är pastor i 
Kina Inlandsm issionens församling i Kai
f eng. I febr uari döp tes hä r 61 personer, i 
byarne nog ett stort antal. M å detta vara 
nog för i dag. 

Eder l\1aria Pettersson . 

"Nu skall jag tända mitt advents
ljus och tacka herren" 

Den 27.11. A dventssöndagen. "Hosianna ~ 
Pris och ära vår Konung vi h embära." Det 
blev en stilla, fridfull högtid i dag. Först ett 
f[il uftsmöte här på gården i solskenet, sen 
var ja;; på högmässan hos den anglikanska 
försam lingen , dit jag brukar gå, och på ef 
termiddagen följde det likaledes obligato
riska möte t i den lutherska kyrkan , och på. 

kristna namnet, att leva bönens fördolda liv 
varje dag detta år. 

Då vi på böndagen, så långt det är lämp
ligt, följer samma program, stärkes gemc;l
skapskänslan med andra kristna kvinnor 
över hela jorden. Särskilt ömk/!Iirt är att de 
olika sa17lf1mden samarbeta. Dock må möten 
och bönestunder denna dag anordnas på det 
sätt och i den form, som passar bäst på \'a[-

je plats. 

Programmet kan rekl,ire[as från frö ken 
Naima Leuwgren, Kommendörsgatan 9, 
Stockholm, mot insändan de av 50 öre i fri
märken (5- 10 ex.) till täckande av omkost
nader. 
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kvällen hade vi det sed vanlioa aftonmötet 
här pii garden . }l ,t detta sista b möte h ade v i 
gl ädj en ha med oss vil r kines iske pastor, som 
Just anlänt från sitt hem p il landet söderut. 
---- '!\Ju skall jag tända mitt adventsljus och 
tacka Herren. 

. D en 12.12. Ytterligare t\'å söndaga r har 
Jag tant mItt adventsljus - bara en liten 
~ort stund, för det milste räcka över jul, ja 
anda tt ll trettondedag en . Det finns en liten 
stump til} i paketet, sil jag ha r gott hopp 
0111 att få. en h,elg l lJUS, om jag liiter m ig 
nOJa med err. o elt kort stund varje gång . 
LJ usbI tarna ar Inte m ina u tan överblivna 
från barnens lilla julg ran, så när jag kom
mer hem, skall jag köpa ett paket barnl jus 
och ge dem i stället. På tal om barnen mås
te .jag nämn a, att jag fått några rader f rån 
E rik Malm, avsänt f rån Hongkong , så det 
kan h ända, att de i år fi rar jul därn ere. T ant 
M aria Pettersson må r b ra trots allt. De är 
väld ig t trångbodda därborta i Barnhemmet. 
På vi! rs id.an tog soldaterna 10 där på gå r
elen och l det ~tora huset, och vid mitt b-e
sök där i augusti hörde jag, att hela h uset 
skulle bli sjukhus för soldaterna. Tall ' fic:( 
behålla sina två rum, men det var meningen 
att ocksil ta hennes rum och Dlacera henne 
själv p å vinden. Som sagt, Tal{t Maria sl app 
att fl yt ta på sIg. De själva tog in på vin
den. M en eftersom däruppe ej. är vinterbo
nat, kunde de in te ha sina sjuka däruppe 
utan nöd,gades sända omkr ing 80- 90 styc
ken patienll'r åt annat håll. Emellertid måste 
Tant Maria all tfort ha hemmets alla flic 
kor inne i sitt sovrum p å nätterna. - A ck 
vi lka uppoffringar har inte hon gjort för 
kineserna I Herren skall nog löna henne för 
allt. - På flera månader har jag ej kunnat 
b esöka henne. Jag kan ej få resetillstånd, 
förrän . jag fått ett nytt p ilSS. Jag h ar lagt 
saken J Guds hand, så det blir nog ordnat 
vad det lider. Vi få hj älpas åt att bedja 
härom. Här h ar vi haft några daoars vac. o 
kert vmterväd er, men snön ligger inte länge. 
Dock hann Jag med att få " snbbad " - snö
avrivning - ett par morgnar här utanför 
min dörr. Som ni nog hört, måste jag lämna 
från mig det stora utländska huset och bor 
i Gösta Goes rum i Malms gamla lägenhet. 

Insänd litteratur 


Eil GNds tjänare i Kina. Av Sven 10nn 
quist. S\Ulska 1:vii." ionsförbundets Förlag. 
47 Sidor. Häft. l: 25. 

En liten lättläst och läsvärd bok om en 
lärd , över tygad k onfucianists väg till K ris
tus och liv för Kr istus. M ed sådana leda re 
skall Kristi kyrka i Kina fö rvisso genom rida 
de v reda storm ar, som nu omger den. 

Lttthers liv oc/; Ltt/ben /1' 0 . Av Ivar 
W elle: Svenska All iansm is sionens Förlag . 
159 Sidor . H äft. 5 :- , klo tband 6 :50. 

G enom att den no rske kyrkohistor ikern 
Iva r WeIles bok om Luthers l iv och t ro h ar 
utgi\, jts på svenska, har v i fått en ypperlig 
fo lkbok om Lu ther. Framställni ngen bär 
prägel såvä l av vetenskapsmannens exak thet 
och objektiva värde ri ng som den fol k lio-a 
fö rkunn elsens åskådl ighet och enkelh ~t, 
m. a. o . et t språk som skulle ha up pskat tats 
ilV Luther själ v. Boken rekommend eras 
varmt till var och en, som närmare v il l lära 
känna den store refo rma torn. 

Här är också bra , så jag kan inte klaga. Fol
ket, som tag it in här , är mycket h ygglig t 
Det är ett uppbörd skon tor med ett 20-tal 
tjänstemän (och kvinnor). 

Ibland på kvällama har jag sett två pla
neter på himlen i syd väs t, den ena är V enus 
förs tås, men den andra, lilla, vet jag ej , 
ty jag har ingen almanacka. Dessa två pla
neter kommer a llt närmare varandra, så kan 
ske de t. o. m. kommer att passera va rand ra 
ell er mötas. D it blir det en stor st järna 
Julstjärna kanske. Hop pas vi alla få en god 
och väbignelserik och fridfull jul och nyå rs
h e lg. Gud gi ve det I H erren löne all Eder 
kärlek mot mig I 

Er V8.rmt tillgivne 
Arvid. 

Bedjen för i'f(ina ! 
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N ordisk missionshistoria 

Den för varJe år allt rikare litteraturen 

Om våra dagars världsmission hotar att bli 
ett svårlöst problem för den som i någon 
män vill fölp med denna gren av den mo
derna kyrkohistorien. Ty det faktum att mis
sionsarbetet på mänga fält redan burit frukt 
t form :1V självständiga kyrkobildningar och 
att dc~sa, de så kallade unga kyrkorna, allt 
mer börp göra sig gällande i större eller 
mind re mellankyrkliga sammanhang, berät
tigar oss till att här tala om kyrkohistoria 
snarare än missionshistoria. 

Om de allra senaste händels,-rna på de 
olika missionsfälten kan man läsa i mis
sionssällskapens tidningar. FLlgor av mera 
omfattande eller principiell art behandlas i 
de mi ssionstidskrifter, som, vanligen kvar
talsvis, utg ivas i de sänd and e länderna eller 
på missionsfälten. Enskilda missionssällskaps 
historia, biografier över missionärer elkr 
kristna ledare inom de unga kyrkorna, mis
sionsteoretiska problem m. m. behandlas i 
otaliga böcker och broschyrer, som publice
ras i en aldrig sinande ström. Allt d etta är 
bevis för att stora ting skett och ske allt
fort dämte bland missionsfii llens folk. Den 
profet iska synen i Ps. 2 .~ håller på at t bit 
en verklig het inför våra ögon. "Hedningar
nilS a lla släkter" få nu höra evangelium om 
Herrens lidande tjänare, och stora skaror 
bland d em tillbedja Honom. 

Men H om ens någon har i våra dagar 
mÖjlighet att följa med och läsa om allt det 
ta. Det är därför som vi behöva sammanfat
ta nde a rbeten om missionens gärning av 
olika slag. Helt nylig en har svensk mission 
på ett utomordentligt sätt blivit belyst ge
nom d et unika arbetet l\{issionen i bild. 
Warnecks, U ssinp s och Gertrud Aulens väl
kända missionshistoriska arbeten ha un der 
en lång följd av är givit S\'eriges missions
folk sammanfattande skildringar av hela 
världsmissionen. Och biskop Axel Malm
ström i Danmark har nyligen utgivit första 
bandet aven monumental allmän missions
historia, Evangeliet til AlverJen, som fö r 
händelserna upp till 1948 . Verket skall om
fatta tre band om 6-700 sidor vardera. 

Rubriken här ovan är namnet på ett all
deles nytt arbete om den missionsgärning, 
som utförts från de fyra nordiska länderna, 
och det är med synnerligen stor glädje, som 
vi hälsa utgivandet av denna bok. Den 
svenska upplagan är utgiven på Missions
förbundets förlag i Stockholm, den har 372 
sidor och kostar häft. kr. 16:- och inb. 
kr. 2l :-. 

Professor K. B. \Xlestman ger på sid. 7
22 en kort men innehållsdiger historik över 
Nordisk mission och dess utveckling insatt 
i det stora världssammanhanget. Därefter 
följer red. J. E. Lundahls behandling av 
Sveriges yttre mission på sid. 23-113. G e 
neralsekreterare H. P. Madsen skriver så. på 
s id. 11 5- 194 om Danmarks yttre mission, 
red. E . Lehtonen på sid. 195- 271 om Fin
lands yttre mission och' fil. d:r Emil Birkeli 
på sid. 273-356 om Norges yttre mission. 
T ill sist komma litteraturförledming, kar
tor över missionsfälten, personregister och 
i nnehå llsförteckn i ng. 

Efter översikter över missionssällskap ens 
uppkomst och verksamhet i hem länderna H 
vi fölp utbredningen pet de olika missions
fälten, och därefte r behandlas de olika sä ll
skapens m issioner ideta l j. Omkring tj ugo 
olika m iss ionssällskap i vardera Danmark, 
Sverige och Norge och SjLl ! Finland med 
deras m issionsfält få vi här lära känna i de
talj och desutom m,lng a 'lödjande samman
slu t t11ngar, som inte ba egna tilt. Propor
ti onsvis får den f in ska missionen den u t för
lig aste behandli ngen, men d etta är enbart 
g lädjand e, då vår kunskap om denna torde 
va ra bris tfälligare än om de andra. 121 port
rätt och 9 2 stör re bild er förhöja betyd ligt 
vä rdet av denna givande bok. De nordi,ka 
ländernas missioner kunna ju ald rip: i en 
framställning av hela världsmissionen fel en 
så detalj erad behandling som här. 

Miss ionens vänner. i Skandinavien ha ge
nom denna bok och biskop Malmströms 
o\'annämnda missionshistoria få tt möjlighe
te r att lära känna vår tids världsmission p" 
ett sätt, som andra länders missionsfolk med 
skäl avundas oss. Varken på tyska eller frans



ka finnas ännu några moderna framställ 
ningar av hithörande slag. Dr. Durr i Base l, 
lärare i missionsvetenskap både v id universi 
tetet och vid missionsskolan där, håller just 
på att lära sig danska för att kunna tillgodo
göra s ig biskop Malmströms historia och öv
rig nordisk missionslitteratur. På engelska 
fjnns e j heller någon motsva rande missions
historia. 

Med hänsyn till det överväldigande och 
~pr idda material, som trots de nu nämnda 
arbetena måste tas hänsyn till vid missions 
stud iet i vå ra dagar, måste man önska sig 
iinnl1 ett slags hjälpmedel, som egendomligt 
nog ännu inte blivit använt, om man bort
ser från ett tidigt försök i Amerika för om
kring femtio år sedan. I detta uppslagsböc
kernas tidevarv borde vi också sna rt få en 
miJJiollem 11 ppslagsbok . Bio grafler, llIis
si(}nJsätLskap. miss/om /ä! f, missiom/eorier, 
liJi.rsiollsproblelll av olika slag samt !;/Iera
/flran visllingClr kunde i ett sådant arbete i ett 
digert band åt breda lager i vår t land ge 
upp lysningar och kunskap om missionen , 
som nu stå endast speciali sterna pil områ 
det till buds. 

Till sist ett par anmärkningar. Angående 
antalet nattvardsberätt igade kristna på 
SNIK:s fält uppg ives på sid. 62 siH ran 
15.000. D etta antal finns angivet i en a\' 
vå ra broschyrer utgiven för några år sedan , 
men d et var åtminston e då ett misstag eller 
tryckfel. I andra av vå ra publikatione r s t~ r 
an ta let 12- 13.000. Då v i in te kunnat fil 
fulls tändiga sta t istiska upgifter under de se
naste två å ren, är det vanskligt att säga na
got bestämt härvidlag, fast vi veta, at t rätt 
stora skaror hela tiden hlivit döpta. - Tu
ting på sid. 4 3 skall varJ. Tungting. Fang
chow sid. 335 skall vara Hangchow. Sid. 
349 står Kiao och Liang . Skall var Kia och 
Ling. På sid. 266 säges, att Dr. Al ik Berg 
och hans hustru arbetade i samband med Ki
na-Inlandsmissionen. Detta är ett misstag . 
De första fem är~n i Kina arbetade de un
der Norska lutherska Kinamissionsförbundet 
i prov. Hupeh . Deras arbete omnämnes dock 
icke av den norske medarbetaren i denna 
bok. 

Joh .•1spberg. 
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Meddelande till missio~ 


närskandidater 

Weekend -samling för missionärskand ida

ter kommer att anordnas i Stockholm den 
11-12 mars och i Jönköping d en 15- 1() 
april. 

I Stockbolm föreligger inbjudan till Mis
sions ky rkan Valhalla, Mästersamuelsgatan 
57, där samling sker med böqan lördag
kväll kl. 18.45. Vid kvällens samkväm, som 
får temat "Brustna illusioner - glada över 
raskningar" kommer ett fl e rtal mi ssionärer. 
representerand e olika arht:tsformer och mis
sio nsfält, att leda samtal och hL'svara för 
missionärskandidater aktuella friigor. 

Söndag f. m. och häll håiles offentliga 
möten, d l! deltagare i samlingen sva rar fö r 
vit tnesbörd, predikan, sång och musik. 

Kl. 14.00 presente ras ~Nenska Israelsmi~
s ionens arbete av missionssekreterare J. 
Jellinek, va ref ter följ er föredrag av den kän
de missions läkaren d r G eorg Pal mrer öVer 
ämnet " M issionärens psyki ska hälsovård"'. 

Anmä lan om d eltaga nd e i sa mling en to~

de före d en 5 mars sändas ti Il stud . Oll e 
Er iksson, Miss ionsskolan, Lidillgä I. T e l. 
65 34 24 e ller 65 0 2 49 

I nbjudan riktar sig först och främst till 
ungd om, som kän t H errens kallelse eller el 
jest har särskilt in tresse för den yttre mi ss io
nen. Även missionärer, som vi stas h em ma är 
varm t välkomna med. 

KOlIImillerade. 

Du är sådan du är 

"DlI b/II in/e bti/ii" e gel/olll all berÖ/illllc/)

eller sämre gellom all klandras. Dit tir sådc/ll 

dl! ;ii", ocb illgen IIl tillniskas omdöme kan 

göra dig större, än di.' framstår il/för G!!d. ·· 

ThO !llClS t1 Kemp/J. 
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Redovisning 
för medel influtna till Svenska Missionen i Kina under januari 1950 

52. 	 l.M.F., till Gerda Tonnvik, Ella 
N ilsson o. Maria Engvers undcrb. 

Allmänna missionsmedel 
l. 	 K. A., Söderköping 10:- plus 10 % dyrtidstillägg 1.485:
2. 	 E. A, d:o 12:- 53. F. K., Kalmar ....... .. 15: 
3. 	 E. S., U rshul t .. 10:- 54. H. c., Veti anda 50: 
4. 	 E. S., ]kpg 3:50 55. Össby Missionshets, Risinge 100 :
5 .	 .M. M., Sth lm 115:- 56. Mamrelu nds l\Hg .. .... .. ... 50:
6. 	 T N, "rab. å H .S.Ö." 13:03 57 . Offer· o. sparbösseinsalll l. i Betes· 
7. 	 H . P., Malmö 10:- dakyrkan, Sth lm, 6 jan ., Offergåvor 
8. 	 A P. , Östers und, "till H elena Sun 886:55, sparb. 187: 39 ........ 1.073:94 

dins 8S -årsdag" 85:- 58. E. B., Hemse, sparb.-medel.. . . . . . 5:
9. 	 O. S. , Gi sseJas ...... .... . 2: - 59. M. U. , lista .... .. ... . . 17: 

10. K. R., Sthlm, "Trettondagsgåva" 7: - 60. R. H., Västerås ........... l: 50 
I l. Syfören . i Brobacka, sparb.·medel 195:67 61. ]. B., Bromma, "spa rbössan" .... 60 :
12. 	 Solg limten, Krångfors 240:- 62. Tribbhults syfö ren. .... . 50: 
13 . Sparb. ·medel gm Kinesernas Vänner 63. E. K., Sävsjö, i st. för blommor 

J Viirnamo .... .... . . . .. .... . 354 : 16 vid Sigrids N ihl stens bår 20:
14 . 	 R. L., Uppsa la . ............ . . 10 :- 64. A. H. , Stensjön ...... . 50:

65 	 S. S., Sthlm, i st. för blommor vid1 5. 	 Korsvägens r,,[issionsförsam l. 15: 
vännen Olga Stockhaus.Abergs bär 10:16. 	 Malmö KFUM .. ... 700:

66. 	 D. S., Umeå, sparb.-medel, 611 .. 35: 17. 	 lvfarkestads Missionsfören. 10:
67 . 	 H. l., ]kpg .......... . 100: 18. 	 M . Å ., Norred sbyn, till Runa o. 
68. 	 1. S., lerbo, "välsignelseasken" .. 13: Gösta Goes' undcrh ...... . 50:
69 	 K. G., l eksand ................ 20: 20. 	 T es tamentsmedel efter avI. frkn . 
70. 	 Söndagsskolbarnen i Tånnö mis-Hertlu W esterst rand, Sthlm, slu tlik· 

sionsförsaml., söndagssko la ...... 50:
vid 71. E. J. o. L. B., Björköby, "en li ten 5: 33 

21. 	 - - I~V - I1, Höör 50:  blomma på vännen Gunnar Råbcs 
22 . 	 H. o . 1. J, lihg .. 20:- 10 :bår" ... .... . ... .
23 . 	 1I.f. P., Vii stenfors ..... . . . . 10:  72 . 	 "Tionde" ... , . . , . 12 5:47 24 . 	 N. W., Stldm .. .. . 30 : 73 	 E. T., iVIalmö 10: 
25. 	 S. F., Du vbo, sparb ..... . 60:  74 . 	 A. V. S, Hbg 50:26 . 	 "Dagskas an 21 1, Helgad å t Herren" 996 : 75. 	 G. E. , P"npsjiiby ....... . 30: 27 . 	 E. J, Vet !anda, "friex. !\ S. L." .. 33 : 76. 	 Nykyrke kyr~;I. sy fören., Mullsjö 50: 
28. 	 ]. T, Sthl m .... . 7:  77. 	 Mörteryds Missionsf(',r"tnl l. 150:
29 . 	 K. R., Brom ma .... . ....... , . 2:  78. 	 S. T , Sthlm, till J. Ma)l ;', H. Er, 
30. 	 B. K., Broa ryd .. . 25:hammar, E. Ni lsson, M. Cederholm 
33. 	 E. A-ns, Vadstena, sparb. 25:88 o. 	 Maria Petterssons underh... ' 100:
34 	 G. A., Fli sby, trettondagskollekt 10:  79. 	 H. H., Virserum , " Herrens tiond e" 60: 
35. 	 H. S., St1dm . .. ..... . 7:  80. 	 Bjiirkö Miss:onsförsam l. sparb .· 
36 . 	 B. o . K. L., d:o .. ..... . 40:  medel .......... . ll4: 
37. 	 "Ko~IoJll" 10:  81. 	 G . E, till R. o. G. Goes underh. 75:
38 	 "Ett Iöt', c" 10:  82. 1\1. G., Umeå .. 2: 
39 A. B., Ekt:nässjön 5:- 83. A. J., Uppsa la .. 10:
40. 	 E. R., Höganäs 7: - 84. E D. , Sand viken ..... .. ' 100 :
4 1. 	 E. P., Mölnbo ....... . 14:- 85 F. J., Karlskoga ........ . 35:
4 2. 	 r. B., Genva lla 7:  86. 	 libanons M iss ionskrets , Gbg 500:
44 . 	 "Tackoffer, Din n,id är bättre än 87 . J. N. , G lemmingebro 20:

li v" ..... . .......... . 200: 88. 	 Onämnd, 50: 
45. 	 D. H., Gbg, i st. för bl om mor vid 89. A. N. 25: 

Torsten lindbloms, Frändefors, bår 10 :- 91. Senapskornet, l idköping, sparb. 70:
46. 	 E. B., Tråvad, sparb.·med I ..... . 15:- 92. G--r, 20: 
47. 	 A A., Gisselås . ...... .... .... . 5:- 93. Obnd .......... . 100 :
48. 	 Kinamötet 29/12 49, Skell eftehamn 32:- 94 S. H" Sävar, "rab. å H.S.Ö." 2:6, 
49. 	 E. S, Urshult, Trettondagskollekt 30: - 95 . S:t Göranskretsens sparb.· tömn ing 2';2: 
50. 	 V. P., Norrköping, u :u .... 2) : - 96. Sparb.-tömn ing i Tranas ..... 371 :,0 
51. 	 KFUlv1:s Missionskrets, Gävle, 97. "Tackoffer" 500 :.

sparb. ·medel 4l: 50 98. Malmölänkarnas julfest 135:
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99 


100. 
lOJ. 

102. 

103. 
104 . 
105. 
106. 
107. 
108. 

109 


lJO. 

111. 
112. 
11 3. 
115. 
116. 
117. 
118. 
11 9. 

120. 
122. 

123 . 

124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 

133 . 

134. 

135 . 

1'>6. 

U'. 
13i:L 

139. 

140 . 

141. 
142. 

.lvfissionsgåvor i Trelleborgs mis

si0nskyrka 8/1 

l\'[issionsgåva 

Missionsgåvor i Klippan till H. Ers
hammars underh. . . .... . . . . . 

Missionsoffer fr. syföreningen i 

Malmö ........ . . 
Kol l. på Ungdomsförbundet i Malmö 
D:o i G li måkra kyrka 15/1 
D:o i Boalt skola 15/ 1 

Re,cersättning 

M. S., Målaskog ..... 
.E. o. B. c., l amhult 
A. o. M . L., Sthlm, i st. för blom
mor vid .Olga Stockbaus-Abergs bår 
V. H ., Kärvsåsen, till Elna lenells 
minne 
M . M ., Rättvik, till d: o 
A. L., Stblm, till d:o ......... . 

L. O, Stblm 
R. c., Ervalla .... . ... .. . 
O. H., Jämshög 
E. K 
G. S., Stensjön, prM. å S. L. 

Ö. H. K L~· -d· Clriksdals U., till 

SMK missionärernas underh. 

100:-, Vetianda u., till E. Bloms 

d:o 150 :- , Slättåkra Mfg, till d :o 

2~:-, Skede l\'lfg, till d:o 30:-, 

Vctlanda U., till S. Ershammars 

d:o 150:-, Ödshults till d:o 

100:-, Till SMK, fr. Slättåkra U., 

20:-, Nye U., 225:- , Slättåkra 

Mfg 25:- ............ .. ... . 

T c., Ystad 

1/2 koll. vid symöte i Katrineholms 

församI. sal ................. . 

Koll. vid d: o i Österåkers missioos
hus .... .. .. .. ... . ........ . 

D:o i Baggetorps församI. hus 
D:o i Stenstorps skola 
A . c., sista sparbössa 
J. B., Duvbo, "för knypplad spets" 

Vid bönestunden 17/ 1 

H. T, lund ........ . 

S. u., Gbg ........... .. ... . 

A. E., laxå 
Koll. vid samkväm o. missions
stund 
"Ut lottning av l kinesarbete" 
Söndagsskolan j Are 
E. 1., lyrestad 
J. 1., Kumla 
E. P. , Ramdala ..... . .. . 

M. o. T S., Eksjö, till Arvid Hjärt 
bergs underh. . ... . .... . 

Kinakretsen, Eksjö, till minne av 

Elsa Elmborg 

Insaml. i missionssparbössan från 

libanons söndagsskola, Soldathem 

met, Kviberg 

Sparbössor, Köping, gm E. N . . . 

Telegrafbössan, d: o gm d :o .. . 


8l :35 

14:

78 :

50:
38:05 
62:12 

19 :
15 : 

10:
22:

10: 

52: 31 

52: 31 

52:31 

10: 
10 :

7 :
2: 
6: 

825:
17:

15:

15:05 
23:60 
61 :05 

4:35 

15:
25 :
10: 

7 :
10 :

50:
12:
25: 
20 :

2: 
12: 

25 : 

40 : 

98:24 
63:20 
12:80 

143 

144 . 

145. 

146, 

147. 

148. 

149 . 

150. 

151. 

152 . 

153. 

156. 

157. 

158. 

159, 


160 

161. 

162, 

163. 

164, 


165. 

166. 

167, 

168, 

169, 

170 , 


171. 

173, 

174, 

175. 

176, 

177, 

178. 
179. 

180, 

181. 
182. 

18,. 

184, 

185 . 

186, 


187, 

188. 

189 

190. 
J91. 
192. 
19 3. 
194. 

195. 
196. 

197, 

198 , 


199. 

]anuarioffer, d:o g m d:o 
E. P., födelsedagsgåva, d:o gm d:o 
G. o. H . B... 
1. P. , Bromma, trettondagsgäva 
N. A., BrunfJo 
K 1., till Elna lenel is minne 
E. E., till d :o . .. . .. .. . 

N. S., laxviken 
O. B., Tisnarbro 

Husnäs MissionsförsamI. 

K S., Helgevärma ......... . 

Rab. å böcker 

Sparb.·medel fr. Appleryd 

E. G. A., Pil agå rd c:1 ........ . 

Koll. vid missionsafton Katari 
n~ församI. hus 23/1 ....... , ' 

M. H ., Birsfelden, Schweiz 

R, B., Hemse ." . .. , . . . .. . 

A. H " Obbola 

Sot Görans Kyrkl. Församlingskrets 

)kpgs Kristliga Ynglingafören., till 

H. linders un derh. 

l. G. o, R. V. , till Maria Petters

sons Borås, minne 

S. N" Uppsala. "prov. å H.S.Ö." 

Ivar Johanssons dödsbo, Götene 

S. O., Sthlm .. , , , .. . . , ' . 

A. D" Kristdala .. , . .. , , , . , 

Insaml. vid Signe Marklunds Skel
leftehamn bår ., . .... . .... . 

M. J., Kärvsäsen, till Elna lenell s 

minne ... , " ... , 

E. E., Sthlm, spa rb , . .. . , . ..... . 

H, E" Mjö lby ." ............ . 

A. J, Mörön, till S. o. H. Ersham

mars underh. 

M. 1. , d:o till d:o ' .. . . . .... . 

M. E., d:o till d:o 

]. F, E" Edane 

M, N" Örebro ,,' .... .... ,., .. 

A . P. , Grebo 

Galtås Mfg 

Ryggestarps syfören. ., .... .... . 

KFUK, Sävsjö 

M. M., Burträsk ......... . 

O" J örn ..... , ..... ' . 

"En födelsedagsblomma på älskade 

Mammas grav 

Koll. i Fröberga 28/1 

Offer på mi ssionshögtid i Nkpg 29/1 

Koll. i Tofteryd 

D:o i Yng lingafören . ]kpg 27/1 

D:o i d:o 29/1 .. . . . . . . .. 


82: 
30: 
50: 

100 :
25: 
52:31 
52:31 

25: 
20: 
50: 
50:

122: 50 

283:
12:

85:50 
16:50 

10:
50: 


600: 

400:

10: 
15:40 

500:
10 :
17:

100 :

20:
28:80 

10:

10:
10: 
5: 

12:40 

25:
15 :

100 :
150: 
30:
70: 

5: 

10: 
288:10 
649:81 
40:

300:
89: 

D:o i Stora MissionshlIset, d:o .. 1.017: 
E. A. o, E. ]. " . ",. " 
Ynglingafören. Libanon, Gbg, till 
.Ake Haglunds underh. 
A. K.) Sthlm . . . ....... . 
K, R, Sunne "." .. ", . . ,. , . 
B. T , linköping 
"Frimänad", till Margit Cederholms 
underh, ., . ... """ 
Del ~v koll. i Kråkshult 

50:

500:
5: 

10: 

25: 

25: 
15:90 
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200. 	 K olL "id symöte, Vetianda .... 100:
20 1. 	 G. 1. , linco lnwood, till Elna le

nell s minne 52: ')1 
202. 	 "Tionde" .... . .. .. ... . 65: 
203 . 	 J H. , Sthlm .......... . . . . 7: 
204. 	 r . 1., Katrineholm 6: 
205. 	 A. N ., Alviken . 17:
206. 	 "SO-årsdagen" 60: 
207. 	 r. W., Sthlm .. 10:
208. 	 Kinne Kleva Kl'stad Missionsför-

SJml. 100:
209 . 	 A. J, Jk l'g 100: 

Kronor 18. 539:49 

Särskilda ändamål 
19. 	 KFUK:s Blåvi ngJr till H. o. S. Ers

hamol:ll' 25 :-, Ella Nilsson 25 :-, 
att anv. efter gottf. 50:

31. 	 B. A., Strömsund , till arb. i Ipin .. 10:
32. 	 Från luciafest i KFUK, lyckeby, till 

Kinas barn 10:
43. 	 Malmölänhr, trettondagsoffer, till 

},{aria PcUc:rssons bamb. 40:
90. 	 A. N., till Ella Nilssons att anv. 

efte r go~: i. 25: 
114. 	 L. O., Sthlm, till Barnh. i Sinan .. 5: 
121. 	 T n, till Ella Nilsson att anv. ef

ter gottf. . . . . . . . . . 10:
154. 	 J N., Malmö, till Mari a Petters

sons bamh. 100:
155. 	 Barnhemsvänner, Älgads. till d:o 25:
172. 	 Koll. i Missionssparbössan, Ynglinga


förc·n ., Libanons söndagsskola, till 

d:o .. .... .. ... 57: 

Kronor 332:

Allmänna Missionsmedel 18.539:49 
Särsk ilda Andam&1 332:

Su mma under Janl/ari månad 1950
--'-----
Kronor 18.871:49 

Aled 	 z'armt tack till 11arje giMrei 

"Var för rädens l? [-Ic/l'en [ (innu ingen tro'?" 
Mark . 4: 40. 

Missionstidningen Sinims Land 
organ för Svenska Missionen i Kina utl 

kommer 1950 med sin 55:e årgång. 
Tidningen utkommer med 20 nummer 

om året. Den innehåller uppbyggelseartiklar, 
brev från missionärerna, berättelser från 
missionsfältet, meddelanden om hemarbetet 
och missionsnotiser från olika fält. 

Tidningen kostar, helt år kr. 3,' -I halv
år kr. 1,' 75 1 ett kvartal kl'. 1 ,'-. 

Till utlandet kostar den kr. 3: 50 per år. 
Prenumeration kan verkställas på posten 

men det ställer sig fördelaktigare för Mis
sionen, om den verkställes på vår exp., 
Drottninggatan 55, Stockholm. 

Provnurnmer sändes på begäran gratis och 

portofritt. Redakt;onen. 

INNEHALL: 

Högtidsdaga r. Jönköpingsdagarna. - En Japan·kurs. - Från Red. och Exp. - Kvinnornas 

internationella bönedag. -- Från missionärerna . .. - Insänd litteratur. - ?siO!'d isk Missionshistoria. 

- Meddelande. - Redov. 

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


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


Gumm cssons Boktr}'cker i AB 5rockholm 1950 
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NR 4 - 55 ARGANGEN PREN.-PRIS KR. 3: 28 februari 1950 

Missionen och tidens ände 
(Matt. 24: 14) 

Jesus satt pit Oljeberget omgiven av sina 
lärjungar, och mitt emot dem låg det impo
nerande, bländvita marmortemplet, som var 
alla judars glädje och stolthet. 

Nyss hade han gjort dem bestörta genom 
att i otvetydiga ordalag stadfästa och förnya 
profeten Mikas profetia om Jerusalems och 
templets totala ödeläggelse. Med anledning 
av detta ville lärjungarna nu veta, dels när 
detta skulle ske, och dels vilket tecken, som 
skulle utvisa, att Människosonens tillkom
melse och tidens ände var nära. 

Hela detta kapitel utgör nu ett utförligt 
svar på dessa frågor - så långt lärjungar
na dit kunde ta emot det och Gud behagade 
avslöja det för dem och oss. Fruktansvär
da naturkatastrofer skulle inträffa, krig och 
örlig skulle söndra jordens alla folk, och ha
tet skulle flamma upp mot lärjungaskaran 
och utmynna i misshandling och förföljelser 
till blods. Inom lärjungaskaran själv sku ll e 
mänga kOffiJna på fall, falska profeter och 
sådana som falskeligen säga sig vara Messias 
skulle uppstå och förvilla många. Och . kär
leken skulle kallna hos de flesta. Den stora 
vedermödans tid skulle nu bryta in. 

Dessa och ytterligare flera andra ännu 

klarare tecken avlösa varandra när denna 
tidsålder går mot sin afton . M en ett tecken 
är permanent, beständigt kvarstående: "Och 
detta evangelimn om l'jket skall bliva pre
eli/at i hela världen, till ett vittnesbörd för 
alla folk. Och sedeln .rkall änden komma." 
(Matt. 24: 14). "Evangelium måste först bli
va predikat för alla folk". (Mark. l3 : 10.) 

Den kristna kyrkans historia är i första 
hand missionshistoria. Ända från apostlarnas 
dagar har evangeliet om riket trotsat och 
trotsar alltfort katastrofer av yttre och inre 
slag. "Guds ord bär icke bojor". Det har 
framgång och kommer till ära hos det ena 
efter det andra av jordens folk. Vittnesbör
det o·m den uppståndnes seger och kallelsen 
till delaktighet i hans eviga rike går sin ut
stakade väg genom tidens oro och töcken. 
Och varhelst kyrkan blivit bofast, möter den 
varje ny generation med kallelsens bud. 

Hur långt ha vi kommit på tidens ur? 
Vad säga oss de tecken Herren gav sina und
rande lärjungar? Den frågan är viktigare 
för vår egen hjärtestäilning till Herren än 
många vill tro. Men liksom Herren då hade 
an ledn ing att varna sina lärjungar för att 
handla besinningslöst, så må också vi i da
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gens världssituation ta ' åt oss dessa förma
ningar. "Sen till, att ingen förvillar eder." 
"Sen till, att I icke förloren. besinningen." 
"Bedjen! Vaken! Varen redo!" "Den som 
är ståndaktig intill änden, han skall bliva 
frälst. " 

Vi leva i en tid, då troner störtas och ri
ken vackla. Världen förgår och dess begä
relse, och endast den som gör Guds vilja 
förbliver evinnerligen. Det är endast en sak 
i hela 'världen, som är av absolut vikt, och 
den saken är, att evangelium om riket bli,.. 
predikat till ett vittnesbörd för alla folk. Ty 
först när detta skett kommer alltings ände. 
Har det vittnesbördet fått utföra sin gärning 
i ditt och mitt hjärta? Och är du och jag 
med i arbetet för att föra det vidare till 
andra' 

Men för att i en tid som vår kunna göra 
Guds vilja fordras framförallt ståndaktighet 
parad med frimodighet (Hebr. 10 : 35,36) . 
Herren framhåller för lärjungarna, att de 
just genom att bli gisslade och ställda inför 
landshövdingar och konungar för Jesu skull 
skola bli till ett vittnesbörd för dem (Mark. 
13: 9). "Så skolen I få tillfälle att frambä
ra vittnesbörd" (Luk. 21: 13). Förföljelse 
och prövningstider i kyrkans historia äro 
med and ra ord ibland nöd vänd iga för att 
vittnesbördet skall kunna utföra sin gärning 
enligt Guds allvisa plan. De kristna i Kina 
ha just nu rika tillfällen av denna art. Må 
Yi bistå dem genom våra förböner ! 

"Till ett vittnesbörd för alla folk." Fräls
ningen i Kristus är individuell och icke kol
lektiveller mekanisk. Därför måste vårt mål 
vara att varje individ i världen skall få del 
av segerbudskapet. " Gud vill att alla män
niskor skola bliva frälsta och komma till 
kunskap om sanningen". Men "tron är icke 
var mans", och både här hemma och på mis
sionsfälten får nog missionens Herre ofta 
upprepa sin vemodsfyllda fråga: "Var äro 
de nio"? Vittnesbördet blir antingen till fall 
eller upprättelse, till dom eller frälsning. 

Om " tidens ände" (synteleia) fingo lär
jungarna först höra i I iknelsen om ogräset i 
åkern. "Skördetiden är tidens ände" (Matt. 
13: 39, 40, 49). Nästa gång användes or
det i Matt. 24: 3. Och sista gängen återkom-

oJ. Th. Sandberg 80 ar. 

Det är alltid med en känsla av högtid och 
vördnad, som man nalkas en gammal vete
ran, men denna känsla ökas och fördjupas, 
när man står inför en av Herrens trogna 
kämpar. Nu ha vi en särskild anledning att 
bringa en sådan, en av vår Missions äldsta 
medlemmar, missionär l Th. Sandberg vår 
hyllning och vår lyckönskan. Den 4 instun
dande mars fyller han nämligen 80 år. Med 

mer detta ord i den Uppståndnes löfte till 
dem som först hörde missionsbefallningen : 
" Och se, jag är med eder alla dagar intill 
tidens ände". 

Ända till tidens ände skall alltså evange
liet om riket bliva förkunnat. Det går sin 
gång genom världen under onda dagar lika 
väl som under goda. Hemligheten härtill 
är, att detta är Guds kärleksviIja gentemot 
ett fallet släkte, och missionens Herre själv 
är med de sina under både onda och goda 
dagar till tidens ände. Må vi då som mis
sionens folk med ståndaktighet och f rimo
dighet hålla detta mål klart i sikte utan att 
låta oss påverkas av allehanda stormar och 
villovägar under vår vandring härnere! Ty 
endast så kan kärleken förbliva vann, så att 
vi "kunna göra Guds vilja och få vad uL
lovat är" (Hebr. 10: 36) . 

, oh. AJpberg. 
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SMK:s tacksägelse~ och bönedag 

Åter nalkas vi den dag, som är årsdagen 

av Erik Folkes första landstigning i Shang
hai, den 14 mars. Den dagen är såsom be
kant en av våra stora högtidsdagar, som vi 
särskilt f (ra genom tacksägelse och bön, och 
vi vilja nu påminna om den och rikta en 
vädjan till våra vänner att den dagen, en
skilt eller gemensamt, på ett särskilt sätt 
minnas Svenska Missionen i Kina, dess gär
ning och dess arbetare, inför nådens tron i 
tacksägelse och bön . 

Under de senaste dagarna har Jesu fråga i 
Joh. 8: 46 åter och åter kommit för mig. 
"0m jag all/så lalar sanning, <varför tron l 
mig då icke?" 

S'extiotre år ha förflutit sedan Erik Fol
kes landstigning i Shanghai år 1887, och 
under dessa år ha vi många gånger och p~ 
många olika sätt fått pröva Hans sannfär
dighet och trofasthet. Tro vi då nu på Ho
nom? - Personligen ha vi också, om vi 
vandrat i Herrens gemenskap, fått göra er
farenheter som bevisa att hans ord äro san
ning. Vi bOrde verkligen kunna tro på ho
nom, men hur är det, då sv~righeter av ett 
eller annat slag komma? Hr ej tvivel och 
otro ofta makt med oss, så att vi förlora 

blottat huvud och av varmaste hjärta uttala 
vi till honom Missionens tack för en lång 
arbetsdag i Missionens tjänst och i olika be
fattningar: såsom pioniär i missionsarbetet, 
vilket tog sin början redan år 1892 där ute 
i Kina, då mark bröts och väg röjdes för ef
terföljarna, såsom den kunnige och nitiske 
finanssekreteraren på fältet, senare efter 
hemkomsten till fosterlandet såsom Missio
nens ombud och slutligen såsom medlem av 
Missionskommitten. Det är särskilt inom 
dess verksamhetsområde, som undertecknad 
kommit i närmare beröring med missionär 
Sandberg. Hans lugna, sakliga, väl motive
rade och av erfarenhet bestyrkta inlägg i dis
kussionen gav tyngd åt hans ord . Man kän 
de sig tacksam och trygg att ha honom med 
i ledningen. Då han slutligen år 1946 av ål-

glädjen i Gud och frimodigheten i vår för
tröstan till honom? Vi borde tro på Gud så 
att vi icke så lätt läte oss fångas i människo
tankar och mänskliga beräkningar utan fri
modigt kunde överlåta oss själva och 
f ramtiden åt Gud . Må vår tacksägelse- och 
bönedag bliva oss en hjälp till tro och för
tröstan, till villig självöverlåtelse åt Gud 
och frimodighet att "gå med fröjd Guds 
viljas stig"! Må vi också få uppleva huru 
nåds och böns Ande utgjutes över oss' Till 
ledning för våra böner angivas här följande 
gemensamma tacksägelse- och böneämnen : 

Tacksägelseämnen: 

Alla, som vi i Missionen stå i gemenskap 
med, våra kommitteledamöter och ombud, 
missionärer och hemarbetare, alla våra vän 
ner, gamla, medelålders och unga. 

Herrens nådefulla beskydd och omvård
nad under det gångna året och hans vänners 
trofasta stöd genom förbön och offer. 

Tillfällena till helig tjänst, som beretts åt 
oss i Kina såväl som i hemlandet, och till
fällena som nu synas beredas åt oss att i 
Japan förkunna Guds rike. 

dersskäl bestämt avsade sig återval till Kom
mitten, var det för denna en glädje att få 
kalla honom såsom vår Missions första mis
sionsråd, och vi räkna det såsom en stor 
förmån att på detta sätt ännu få ha honom 
knuten till missionsledningen. 

Men det är ej endast medarbetaren , som 
vi vilja hylla på bemärkelsedagen. Det är 
även den pålitlige vännen, till vilken vi 
blicka upp med beundran och kärlek, ädling
en med sitt sti Ila, försynta väsen, ridders
mannen utan fruktan och tadeL Må så våra 
lyckönskningar förvandlas i bön till Gud 
om välsignelse, nåd och kraft för dagar, 
som komma, så många som Herren ännu 
täcks giva härnere sin gode och trogne tjä
nare. 

Oscar von Malmborg. 

35 
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Bönemötena för SMK i Stockholm 
Varje tisd<1g kl. 19.30 anordnas såvida ej 

annorlunda meddelats en bönestund på 
Svenska Missionens i Kina expedition, Drott 
ninggatan 55, 3 tr. Alla missionsvänner äro 
varmt välkomna till dessa bönemöten. Vi be
rätta då om de senaste nyheterna ifråga om 
vårt arbete hemma och ute och dröja också 
något inför ett bibelord. Gemensamt fram
bära vi sedan tacksägelse- och böneämnen 
fram inför nådens troo. ViLl ej Du vara 
med? Välkommen! 

SMK:s årliga bönedag 
Tisdagen den 14 instundande mars infal

ler Svenska Missionens i Kina årliga böne
dag. Denna dag blir det därför icke någon 
bönestund på Missionens exped ition, utan 
vi samlas i stället då på Hushållsskolan Mar
garetas festvåning, Adolf Fredriks kyrkoga
ta 10 (Fenixpalatset) . Innerligt hop
pas vi att många av våra vänner skola 
komma med och taga del i tacksägelsen och 
förbönen . Vi hänvisa för övrigt till med
delandet om bänedagen, som införes i det
ta nummer av vår tidning och som gäJ[er alla 
våra vänner utöver hela vårt land. 

BÖileäm nen: 

Missionens och våra missionärers och 
hemarbetares behov av ledning frän Gud, 
nåd till stillhet inför honom och till frimo
dig förtröstan på honom samt villighet att 
stå bli Guds förfogande vad det än må kosta. 

Vårt dagliga bröd. 
De kinesiska kristna och der,as ledare. 
De politiska ledarna i Kina och Kinas 

land och folk. 
Nåd, visdom och kraft för arbetsuppgif' 

tema härhemma och på missionsfälten. 
* . 

"Edra hjärtan ,vare icke oroliga. Tron på 
Gt/d." (Joh. 14: 1.) Martin Linden. 

Nyheter från Ipin 
(Utdrag ur privatbrev.) 

China Inland Mission, Chwan Shu Kai 
36, lpin, Szechwan, China. Den 7 Jan. 
1950. 

Tack för brev, aerogram, av den 14 okt. 
oss tillhanda den 3 november! Hur det nu 
kom sig, s1 kom ett brev från Johannes Asp
berg, sänt frän Malmö dagen före Ditt, inte 
fram hit förrän den 4 dennes. Hans såväl 

SMK:s syföreningar i Stockholm 
Syföreningen n:r 1 samlas på Svenska 

Missionens i Kina expedition torsdagen den 
9 mars kl. 12. 

Syföreningen n:r 2 samlas hos fru Ebba 
Linder, Bergsringen 11, Traneberg, onsda
gen den l mars. Denna syförening samlas 
sedan den 15 mars på Margareta, Drottning
gatan 69, då fruarna Carlen och Wilsson in
bjuda. Båda symötena hållas kl. 12. 

Syföreningen n :r 3 samlas hos fröken Eva 
Rosengren, Luntmakaregatan 16, fredagen 
den 10 mars kl. 18.30. 

KinaIänkarna i Stockholm 
samlas torsdagarna den 23 mars och 20 april 
kl. 19.30 till samtal över kommande söndags 
predikotext, missionsmeddelanden, sång och 
bön. Varmt välkommen! 

Bibel" och missionsvecka 
Den 8-13 instundande aug. planerar 

S,;enska Missionen i Kina att anordna en 
Bibel- och Missionsvecka på S:t Sigfrids 
folkhögskola, Kronobergs Kungsgård utan
för Växjö. Vi hoppas att våra vänner ha 
detta i minne och själva försöka att komma 
med samt inbjuda andra till "veckan". Nu 
såsom ' alltid annars äro vi mycket beroende 
av våra vänners bislänu och vädja varmt 
härom. Bedjen att dessa dagar må bliva till 
stor och rik välsignelse! 
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som ett par andra brev hade tydl igen bl ivit 
fast i Kanton och ej korrunit därifrån förr
än efter "befrielsen" därstädes. 

Vi äro tacksamma till Gud för att befriel
sen h är gick så smärtfritt d. v. s. utan blods
utg jutelse och strider och husdemolering. 
Därutinnan hörde Gud vår bön. Vi förstod 
ju änd å genom nyhete rna från platser, som 
tidigare befriats, att kuo-min-tang-trupper
na icke hade lust att strida, så vi bad Gud, 
att Han skulle ta bort deras lust att försvara 
denna staden. 

N ågra dagar före regimskiftet, det va r 
just söndag förmidd ag strax före gudstjäns
ten, började plötslig t ihärdigt maskingevärs
smatter, t. o. m. någ ra kanonader dånade, 
men i rik tni ng från oss. Vi trodde att be
frielsearmen var hä r och att slaget om sta
den börjat, men just som andra go nggongen 
till gudstjänsten hade gått, och mycket få 
av de närmast boende kristna samlats utan
för kyrkporten, meddelad e oss portvakten, 
att det hela var ett misstag. D et var blott en 
kontingent retirerand e trupper, som kom
m it med en båt nedifrån floden utan att ha 
avgivit tydliga signaler, så att man misstog 
dem för fiendetrupper. 

Det var en vecka senare som befrielsear
men kom hit, natu rl igtvis inte per komfor
tabe l ångbåt. Den söndagen fick vi häila 
gudstjänsterna i fr ed, fastän antalet åhörare 
var betydligt reducerat, emedan många fa
mil jer begivit sig ut på landet av räds la för 
stridigheter inom själva staden. Man frukta
de mest en tid uta n några som helst myn
digheter eller ordn ingens väktare, kanske 
t. o. m. plundringar och rånmord . Men inget 
sådant förekom. Utan just den söndagen av
talades med representanter för den antåga nde 
armen och dem som höllo staden, att den 
skulle fredligt överl ämnas fö ljande dag. En 
vä lkomstskatt upptogs vid detta celebra ti 11
fälle, vartill f. Ö. även und ertecknad fick 
dra ett strå till stacken. Vi hade under dessa 
en aning spännande dagar låtit tre familj er, 
flyktingar "nerifr~ n floden" (som Szech
wanborna kallar alla kineser från provinser
n a öster och norr oeh sydost om sin egen 
provins) fä ta sin tillflykt till våra hus här 
på området. Nu har vi endast en al' dessa 

familjer kva r, en rätt snäll kristen man, f. d . 
lärare vid en handels- och yrkesskola. 

För närvarande pågår verksamheten för 
fu llt ; två evangeli ska möten för utomståen 
de, två bibelstudier för kristna, två sä rsk ilda 
bibelstudier för de nydöpta, ett möte' . för 
kvinnor och ett bönemöte, husbesök två 
gå nger i veckan , varav det ena oftast i sam
band med ett gärdsmöte, morgonbön varje 
dag, och så söndagssko la, h ögmässa och 
silnggudstjänst på söndagarna. För min del 
har jag tillfälle till predikan inklusive ett 
bibelstudium fyra gånger i veckan. Det tar 
j u si n tid att fö rbereda tal till icke kristna, 
när ma n känner detta vara si n svagaste sida. 
Bibelstudiet behöver jag ett par daga rs för
beredelse till. Vidare har vi stud ieku rsen j 
d et kinesiska språket som varken Runa eller 
jag avs lutat ännu. Vi vore tacksamma för 
fö rbön just fö r denna sak, ty det är märk 
vä rdigt svårt att riktigt ägna sig åt studier. 
Vi har haft en god jul, bl. a. dop av n io per
soner, och ett gott nytt år. Det är nämligen 
nytt i den d ubbla bemärkelsen, att vi har 
fått ny regi m. Vi skriver inte längre repu
blikens år utan det Kinesiska Folkets Kom
mun istiska Rikes t ideräk ning " 1950". Vi 
har in te blivit det minsta hindrade i arbe
tet. 

Hälsa alla vänn ern a med 5 Mos. 29 :29. 
H an ä r vår frid! 

Tillgivna 
Gösta och Runa Goes. 

"Han går ju med" 
Utd rag ur brev från Margit Cederholm, 

skrivet i Honkong den 7/ 2 1950. 
Jag var bjuden att tillbr inga veckohelgen 

hos min kamrat frän Erstatiden, Syster Bir
g itta, som är missionär i Buddistm issionen 
på Tao Feng Shan. Ella Nil sson var också 
bjuden, men led av sv iter efter difteriin
jektio ll , så jag fick resa ensam. 

Färjan går från Cheung Chao strax efter 
7, och man får gå upp tidigt för att h inn a 
med . Ner för backen gå r det fort, och kallt 
är det - vi nterkylan har satt i för ett par 
dagar. Framför mig s år ett egendomlig t 
klätt par, en gammal gu mma i schalett och 
påbyltad med vaddering Odl kofta och schal. 
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Brev till M aria Pettersson 
från en av hennes barnhemspojkar, nu läroverkslär"are 

Kä[a Fröken I 
Jag har mottagit herr X:s brev och fått 

veta om läget i församlingen. Jag tror inte , 
att foJkregeringen i huvudstaden beordrat 
myndigheterna på varje plats att förbjllda 
församlingarnas gudstjänster, ty den politis
ka rådsförsamlingen har redan beslutat om 
religionsfrihet. Det är möjligen myndighe" 
tema i Er stad, som sjä lva viU hindra guds 
tjänsterna, under förevändning av all de 

M en hennes följeslaga[e, en liten gosse på 
ungefä r 3 år, tar priset. Han är så "väl
klädd", att armarna stå ut i nästan rak vin
kel, och även han är skrudad i schal - en 
färggran n med länga fransar. Kronan p.L 
verket ä r hatten - en riktig mjuk herrhatt I 
Man måste skratta för sig själv där man 
skyndar förbi_ 

Genom trånga, smutsiga gränder g~ir vä
gen ner till bryggan, och så här tidigt på 
morgonen äro inte många vand ra cc ute. Dör
rarna in till hemmen stå öppna, och därinn e 
brinna rökelsestickorna och ljusen 1':1 famd
jealtaret! Ja, som liga ha också stuckit ned 
ljus och rökelse i rännstenen utanför dörren . 
Avgudadyrkan har ett fast grepp om öns be
folkning' "Kommer dag ej snart l" D et är 
tungt att inte förmå säga ett enda litet ord 
om väddens Frälsare' (Den dialekt som ta
las i Hongkong är som ett "främmande 
språk" för dem som komma från norra 
Kina). 

En annan atmosfär möter uppe på Berget 
där Kristus-vinden blåser! Några elever från 
Shekowseminariet möta mig först, och jag 
får åter höra den kristna nord kinesiska häl s
ningen "Pingan" Frid! och frid fullt är det 
häruppe på T ao Feng Shan med den lum
miga grönska n och de pCllnkande blommor
na och svensk-norsk gästfrihet ' Söndagen 
Är en särskild högtidsdag denn a gång. D et 
är dop före gudstjänsten, en llOg bank
tJänsteman nerifrån Hongkong blir i dag 
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måste förhindra att oppositionspartiet i hem
lighet ställer till oroligheter. Men det kan 
också vara utan större betydelse. 

Under alla förhållanden milste VI va ra 
lojala mot regeringen och bygga upp den 
nya folkrepubliken . Vi har ju i det förflut
na gjort ansträngningar för att reformera 
samhället och leda människorna till tro på 
Jesus, sS att Je skulle bli befriade från de 
fördärvliga sedernas bojor och band. 

uppt-agen i den kristna församlingen. Efter 
köld en, som varat några dagar, ha r solen 
åter vägat sig fram och Jer in genom fönst
ren i det fullsatta kapellet. Strålarna lysa 
över dopfu nten och den allvarlige och d jupt 
gripne unge man, som Slar framför den och 
med klar röst bekänner, pä Vem han tror' 
Och i bänken bakom sitter hans Ufll:a hustru 
och torkar g läd j ct:lrarna ur ögonen'. Hennes 
böner äro hörda I 

EftC( pred ikan av kyrkoh erde S'jöholm 
följer na ttva rdsgång. Bord efkr bord fyl
les och Mästa ren möter oss där. " För Dig 
utg iven." "För Dig utgjutet." Och styrkta 
få v i gå ut. " Gud vare tack för Hans out
sägligt rika gåva ." 

Jag talar med en av de två nunnor,SOlll Lt. 
vis tas härupp e. Hon kom hit strax före jul, 
ku nde in te längre stå ut med klosterlivet. 
"först här har Jag fått veta vad liv ä r", sä 
ge r hon, "och h är har jag funnit Gud!" Nu 
har hon b gärt dopundervisning. Så har inte 
arbetet varit fåfängt. 

Och nu leder Gud oss åt annat håll. Vart 
går väg en och vad vä ntar oss) Frågorna 
tumla om varandra och hj ärta t värker - det 
är svårt att ba ra tänka på att lämna Kina. 
:Ml n Han går ju med. Vi behöva inte g~i 
ensamma. 

"Lär mig, o G ud , att sluta in 
Min han d för uta n knot i Din. 
förnÖJ d, hur h elst min lott jag får, 
D å jag har Gud , som med mig går. " 
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Inför Gud l bön blir det ro och vila 

Det var sommaren 1948. Den kände e\'an
gelisten leland Wangs dotter, Amy, hennes 
blivande make, en ung kristen officer, och 
jag bestämde oss för att mötas varje e. m. 
för att bedja för Kina. Vi kände ett starkt 
behov av att kunna göra något för de många 
mandarintalande .>tllJenterna i dessa trakter, 
av vilka många voro kristna. O ch vi be
hövde först av allt en samlingsplats, ett av 
det svåraste att uppbringa i den stora vädds
staden. Detta blev a lltså ett viktigt böne· 
ämne. Men för Gud är ingnting omöjligt. 

* 
Ett år hade förflutit , och våra regdhllnd

na bönestunder hade varit höjdpunkten i 
vårt intensiva dagsprogram, ja, ocksIt dess 
enda vilostund, ty inför Gud i bön blir det 
1'0 och vila. En dag kom Amy stdllande emot 
mig, sägande: "Vet du, nu ha vi f~Ltt bönt
svar; ett hem har öppnats för oss, och de ha 
redan börjat hålla gudstjänster där." "Vil
ka de ," tänkte jag, och bestämde mig för 

Detta vet jag ju av egen erfarenhet. Om 
Ni inte kommit och hjälpt mig att tro på 
Jesus, så att jag därigenom blev löst från alla 
onda seder och bruk i samhället, så hade de 
nog redan blivit min död. Jag är mycket 
tacksam mot Herren och mot Er och även 
mot min mor, därför att hon trodde på H er
ren och ledde hela barnskaran att tro pX 
honom. 

Älskade Fröken I Hur står det till med Er' 
Ni har inte förgäves kommit till världen. Ni 
bär det hårda arbetets ärekrans. Ni har bli
vit Jesu efterföljare och offrat Er själv för 
att hjälpa andra. Var gång jag tänker på Er 
fylles mitt hjärta med tacksamhet. Om Ni 
inte kommit, så skulle jag säke rt inte fålt 
lära mig att läsa och inte kunnat komma till 
tro på Jes us. Och jag skulle ha blivit be
smittad av världens alla fördär vbringande 
vanor. Ju mer jag tänker på detta, desto mer 
känn er jag, att jag är en lycklig människa. 
Jesus inte endast f rälsar människorna från 
synden. H an ger också ett nytt hjärta åt alla 

att uppsöka platsen så fort jag kunde. Men 
det tog två hela månader, innan jag kunde 
resa in , ty under skoltid ges inga tider för 
nöjesresor. 

Under denna tid hände följande i den 
lilla skolstlden Wheaton: Kinesbröllop, 
med vackra kinesdräkter och blomster i rött, 
i motsats till Amerikas vita bröllopsbloms
ter, firades. De, som hört talas om leland 
Wangs välsignebchringande gärning i Kina 
och Java, kunna lätt förstå, hur gripande det 
var, att se hela den stora familjen återför
enad efter många, långa krigsår och skils
mässa. Alla ungdomarna ha fått sin utbild
ni ng i denna skola, tre döttrar och deras 
män, samt två .söner, fortfarande elever här. 
En äldre amerikansk dam, f. d. kinamissio
när, hade kommit långväga för att deltaga. 
Hon syntes vara ett med familjen \X'ang. I 
hänföreLen hcrättade hon följande: "Jag 
kände herr och fru Wang när de voro ny
gifta och ivriga buddhister. Jag var medlet 

som verkligen tror på honom, så att de ser 
på synden som något orent och anser det 
vara en glädje att öva goda gärningar. 

jag har skrivit så här mycket i hopp om 
att den herre på posten, som censurerar bre
ven, må bli som jag och även han bli del
akt ig av Jesu nåd. Ty Jesus har verk ligt 
fräl st mig. 

fröken I Jag skickar Er nu en anvisning 
på trettiotusen dollars. Tjugutusen är för Er 
själv, tiotusen skall församlingen ha. Det 
är bara ett ringa återgäldande av förmånen 
att ha fått gå i församlingens skola. Jag 
står i stor tacksamhetsskuld till Er. 

M ed någon ansträngning skulle jag nog 
ha kunnat skriva detta brev på engelska. 
Men då jag mest läw ' engelska, referens
böcker o. d. i samband med mitt skolarbete, 
och sällan skriver engelska, så blir det svå
rare. 

Med fridshälsning ar. Er elev 
N. N. 

Den 28. 10.1949. 
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till fru Wangs omvändelse. Hur minns jag 
det ej, som om det vore i dag. Hon led för
följel se i sitt hem; hennes man var värst. 
Hur ser jag ej henne tappert uthärda och 
med okuvligt mod bekänna sin nya tro i ord 
och liv. Jag följde hennes kamp; h en nes 
nöd var min. Och så kom den dag, när hon 
vann sina första seger - sin man -. J ag 
v.ar med, när han döptes_ - O ch i dag på 
min ålders dag får jag vara här och möta 
alla dessa mina böners barn, alla avskilda 
för Herrens tjänst i Kina , tänk er det, 10 
infödda, väl utbildade mi ss ionärer för Kina! 
Jag är när·a att explodera." 

Endast en timme senare tog brudparet 
avsked och reste vidare till New York för 
att fortsätta sina studier. Nu upprepades den 
ständigt återkommand e och ständigt lika 
gripande synen av föräldrars avsked från 
sina egna kära efter en endast kort samva
ro. Inga ord, inga tårar, inga famntag, en
dast fasta handslag. I fars och mors hjärtan 
ljöd det: "Vi gå tillbaka till Kina nu", i 
barnens hj ä rtan: "Vi komma efter." 
. Den kvällen gick jag hem till min en

samma vrå i djupa tankar. Jag tänkte på 
den grånade damen - en gång en ung, 
hänförd missionär; jag tänkte på hennes 
w.ndringi tro och ·hennes åskådning i ju

bel; jag tänkte på återseendets fröjd och 
avskedets smärta. Jag tänkte: "Det lönar 
sig att v.ara missionär. " Den engelska stro
fen ringer i mina öron: "Vi ha endast elt 

liv att leva, end as t vad som gjorts för Gud 
ska ll förbliva." 

* 
En sensommardag 1949 besökte jag den 

plats, vi så länge bedit för. Ett 20-tal ki
nesstudenter voro samlade. Det var som att 
komma hem, ty sångerna voro äkt-kinesiska 
och vittnesbörden likaså. Två unga elever 
från Moodys Bibelinstitut voro ledare. Hem
met tillhörde en kvinnlig Kinamissionär, 
som länge hade bedit och önskat att kunna 
göra något för dessa unga. Så underbart. 
Här var ju en kinesförsamling i full verk
samhet I Vi hade ej gjort ett enda dugg för 
detta mer än bedit. Andra hade också bedit, 
och så hade allt detta kommit till stånd . Nu 
ha dessa kristna studenter ett h em att gå till 
och en samlingsplats, som alltid är öppen 
för dem. Den lilla tanten påminner mig om 
Maria Pettersson. Vi få gå in i h ennes kök 
och laga kinesmat när helst vi vilja, och 
efter gudstjänsten ha vi ofta ett m ål till
sammans. Nya komma ständigt in, och vid 
vår julfest voro vi 60 . 

(Forti.) 
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Bön för Kina 

I och med upprättandet av den nya regi
men i Kina ha mänga olika och allvarliga 
problem uppstätt i missionsarbetet därute. 
Missionens vänner behöva därför taga del 
med de kristna i Kina i dessa prövningar 
och bära fram dem i bön. 

I England har inom Kina Inlandsmissio
nen onsdagen den 8 mars varit en särskild 
bönedag för Kina . Vi erhöllo ej medde
lande därom i tid för att kunna meddela det 
i förra numret av vår tidning, men vi vil
ja nu angiva de för denna dag angivna bö
neämnena, så att vi i Sverige kunna fram
bära dem, även om det blir något senare än 
på den angivna dagen. De behöva ju fram
bäras åter och åter, dag efter dag. 

Böneämnen med tanke på Kinas regering 
Bön 	om att bestämmelsen om religionsfrihet 

i den nya konstitutionen må få en vid
hjärtad tolkning. 

Bön 	om att missionärerna må få frihet att 
resa fritt i Kina. 

Bön 	för medlemmarna i den nya regeringen, 
dess ämbetsmän och kristna, som trätt 
i den nya regimens tjänst. 

Bön 	för representanterna i Kina för de oli
ka västerländska regeringarna och alla 
konsulära myndigheter. 

Böneämnen med tanke på den kristna 
församlingen 

Bön 	för ledare i den kristna kinesiska för
samlingen och dess pastorer. 

Bön för de kristna i Kina, att de må få nåd 
till att uthärda, bevaras för kompromis
ser och genom Guds nåd och kraft kun
na allt mer förvandlas till likhet med 
Kristus och sålunda bli levande exem
pel på kraften i evangelium. 

Bön för alla unga kristna, särskilt unga stu
denter, som äro utsatta för politisk på
tryckning. 

Bön om en fördjupad känsla av hela det ki
nesiska folkets behov av evangelium 
och av evangeliets styrka, som tager sig 
uttryck i kraftfulla ansträngningar för 
att evangelisera landet trots de svåra 
nu rådande förhållandena. 

Bön om möjlighet att alltjämt trycka och 
sprida bibeldelar och kristen litteratur. 

B ön för missionärerna 

Bön om rik andlig välsignelse över alla 
som giltt ut till Kina för Kristi skull 
och för att tjäna honom. 

Bön 	om vishet då det gäller att rätt anpas
sa sitt liv och sin tjänst efter de nya 
förhållandena. 
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En bägare vatten 

En bägare va/ten bara 


för lärjllngenal77n ets sk1l11. 


Den var given ocb glömd av alla. 


Av småting är dageII jll full. 


Men någon gick vägen framåt 


m ed läLtare teg ein j ön, 


sen han fic k den bägarell vatten, 


när hrm gick där förbi diil dörl'. 


Det var 110g handen dn räckte 


och kärleken ; dIn blick, 


Jom gjorde det kalla vaflnet 


till kål/språng, när fra måt jag gick. 


Du gli;liIde del säkert genast. 


Det Val' inget alt länka på. 


;\1en Frälsaren glÖi;,' iii C/' det illte. 


DIn lön du av HO llom J'kal! få. 


lnglid AspbelK 

Bön för mLssionsarJ:-,c:kts ledare särskilt då 
det gäller deras behandling av ärenden 
som röra den nya reg imen och dess re
presentanter. 

Bön om att inJ:\"c[iIJSlJnJ i sinom tid må 
kunna erhållas för nya och återresan
de missLonärer L allmänhet, ej en,hs[ 
för missLonsarbetare med specialutbild
ning. 

Bön om förnyelse och ökad styrka åt det and
liga JLvet i hemländerna , som kan leda 
till att man osjälviskt vågar det omöj
li ga för Gud på missionsfä lten. 

Skriv till missionärerna! 


Wang Ch'ing~ho 


W (wg e h'ing-ho . 

Missionär Selfrid Ershammar skrLver fråa 
Hongkong den 9 febr.: 

Ett smärtsamt sorgebud från fältet har i. 
dag nått oss. Äldste Wang Ch'ing-ho fda 
Tali är död. Ho Yung-hui från Lingpao, som 
nu studerar vid den till Tao-feng-s han för
flyttade Shekowskolan, meddelar i ett brev 
hit, att en lärare Kang (okänd) haft ett 
T alibrev med denna sorgliga nyhet. När 
och under vilka omständighete r äldste \X!ang 
avlidit känner vi ej till, J ii brevet ingen
ting säger därom. Men vi är böjda för att 
tro, att han avlLd it bll följd av sjukdom. 
Wang var ju inte så stark kroppsligen eller 
särskilt mod ig, och ansvaret för försam
lingen och en stor familj kan ha brutit n ed 
honom. I likhet med alla andra försam
lingsledare m ilste h an under de sista åren. 
g rovarbeta för att försörja sig och sin fa
milj. 

Med äldste Wangs bo rtgång har T ali 10
kalförsamling såväl som hela kinesiska kyr
koorganisatlo nen samt hela Missionen gjort 
en mycket stor förlu st. Han var en av d e tre 
e ller fyra allra främsta ledarna rå hela vårt 
fä lt. Klok, andlig och ödmjuk och med ett 
verkligt herdehj ärta var han en man, som vi 
hoppades skulle under ännu många år få. 
va ra en bärande pelare inom församlingen 
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Trenne högtidsdagar 1 Göteborg 


Sekr. E. Olsson, apotekClre K. Nilen;us, fru Frances Haglund, fröken Anna 

Biörk, kommendö"kClpten O. t'OIl Malmborg och missionsföreståndare M. 


Linden vid mötena i Göteborg. 


SMK:s många- vänner landet runt leva på 
ett särskilt sätt med i Missionen just nu. 
Den senaste tidens händelser i Kina och det 
läge, som därigenom uppkommit för den 
evangeliska missionen, har haft till följd, 
att man med bävan frågar om den kristna 
verksamheten på vårt gamla missionsfält li
.der mot sitt slut, och vad som - om så är 
fallet - kommer att bli följden. I en sådan 
tid är det av vikt, att missionens vänner 
(Jch förebedjare så långt möjligt är bli in
formerade om läget, ty följden härav blir 
en fördjupad förbön för sändebuden därute 
såväl som ledningen härhemma, att Gud mI! 
visa de rätta vägarna och ge ledning i de 
viktiga avgöranden som· skola träffas. 

Det torde därför vara mycket klokt av 
Missionen, att på sätt som började prakti
seras i slutet av förra året, på olika håll i 

på hela vårt fält. Hur väl hade ej han - så 
tycker vi - behövts just j denna tid. Men 
Herren hade en annan plan för verket och 
för sin tjänare. Mitt i sin krafts dagar har 
han fått flytta hem och gå in i härligheten, 
dit hans längtan stod. Vi tackar Gud för 
äldste Wang och välsignar hans minne. 

Se/frid Ersbammar. 

landet anordna missionsdagar, där missions
vännerna får sin kunskap om läget i Kina 
just nu ökad och sin tro på Guds maktre
surser stärkt genom det förkunnade Gudsor
det. I början av februari hade turen kommit 
till Göteborg, och fredag , lördag och sön
dag den 10-12 febr. hölls missionsdagar 
på Ynglingaföreningen Libanons lokaler un
der god tillslutning av missionsvänner från 
staden med omnejd. 

Vår tidnings utrymme tillåter ej ett de
taljerat referat från de olika mötena utan 
endast några intryck i stora drag. Viir Mis
sions nya arbetare, fröken Anna Björk, in
ledde "dagarna" och slog an tonen genom 
att läsa Ps. 2: S: "Begär av mig, och jag 
skall giva dig hedningarna till arvedel", och 
anknöt några goda ord därtill. Förkunnel
sen av Guds ord i bibelstudium och predi
kan är en betydelsefull del av bibel- och 
ungdomsdagarnas program. SI! var ock fal
let här. Missionssekr. Arthur Johanson och 
pastor Nils Oderstam ställde oss på ett le
vande och allvarligt sätt inför ordets bud
skap om nådens fullhet i Jesus Kristus, det 
Guds Lamm, som borttager världens syn
der, och som har kraft att giva till ett liv i 
rik och fruktbärande gemenskap med Gud 
och med varandra. 
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Kinaföreningen l Eksjö 60 år 
Den 18, 19 och 20 februari firade Kina

föreningen i Eksjö 6O-årshögtid. 
Högliden börj ade på lördagen den 18 

med ett samkväm för Kinaföreningens med
lemmar på Sundgrens konditori. Fröknarna 
Annie Hjärtberg och lisa Blom samt mis
sionsföreståndare Martin Linden höllo då 
korta anföranden , och ett tack f ram fördes 
aven medlem i föreningen till dess ledare, 
fröken Hjärtberg, som efter sin mor, fru 
Amanda Hjärtberg, osj~ilviskt och kärleks
fullt tjänat såsom en sammanhållande och 
ledande kraft och sålunda hållit de gamla 
goda trad itionerna vid makt. Samtalet rör
de sig givetvis till stor del om minnen från 
de gångna åren, särskilt från den allra första 
tiden. Av dem som voro med vid förening
ens bildande voro nu endast två kvar i l i
vet, och ingen av dem kunde vara med vid 
samkvämet. En av dem, bosatt i Stockholm, 
uppvaktades med telegram, och den andra, 
ännu bosatt i Eksjö men för klen att vara 

Det vore något väsentligt som fattades i 
missionsdagar anordnade av Svenska Missio
nen i Kina, om inte missionsföreståndare 
Linden vore med . SMK och Martin linden 
äro ett. I Göteborg hade vi glädjen ha mis
sionsföreståndaren bland oss och fä lyssna 
till det sakliga och av stilla trosvisshet präg
lade föredraget om situationen i Kina just 
nu, som han höll på lördagskvällen. Ingen 
skönmålning - läget är allvarligt - men 
heller ingen panik. Gud är med i vad som 
sker. Han vet vad Han vill och kommer att 
förverkliga sin vilja, när tiden är inne. 

Missionsdagar utan missionärer låter ju 
knappast säga sig. De äro dock ögonvittnen 
därutifrån fältet. Det var därför en glädje 
att få lyssna till Ake och Frances Haglund. 
Fru Haglund utgick från ordet i Ef. 6 : 12 
om striden mot ondskans andemakter i him
larymderna och berättade episoder från sin 
verksamhet i Mittens rike. Åke Haglund gav 
en synnerligen intressant skildring av Kinas 
land och folk. 

med på mötet, fick en häl sning med blom
mor. Från dem båda anlände sedermera häls
ningar och tillönskan om välsignelse för 
framtiden. Och även om ingen av dem som 
bildade föreningl'n nu kunde vara med , så 
funnos bland deltagarna i 60-årshögtiden 
fl era som varit i föreningen sedan dess förs
ta , r, och de berättade om minnen f rån 
den tiden. På så s~itt blevo vi påminda om 
dem som varit föregångare och genom Guds: 
nåd fått bliva till stor välsignelse för dem 
som ännu leva kvar. D:irom eri nrades vi 
för övrigt ofta under de olika mötena, och. 
det gav anledning till tacksägelse och bön. 

Pastor Nils Annmo, som är miss ionärs
son, född i Kina och nu pastor i Eksjö Mis
sionsförsamling, inledde mötet på söndags
förmiddagen, och vi kände från början med 
glädje och tacksamhet en innerlig gemen
skap med honom. Högtidskänslan höjdes 
också genom två välvalda och välljudande 
solosånger, som han sjöng vid förmiddags-

Att Missionens ordförande, kommendör
kapten Oscar von Malmborg, från och med 
lördagskvällen deltog i missionsdagarna vo
ro alla deltagarna tacksamma för. Hans ord' 
i avslutningsmötet på söndagskvällen om vad 
som var betecknande för församlingarna i 
laodicea och Filadelfia, var allvarsord som 
gick till hjärtana. "Den kristna församlingen 
på vårt fält kan fråga oss : 'Hur är det i det
ta stycke med edra församlingar, ni som sänt 
oss evangelium')" Är det inte befogat att vi 
låta den frågan riktas till oss) Förvisso! 

Vi, Svenska Missionens i Kina vänner i 
Göteborg betrakta det som en stor förmån 
att ha fått deltaga i mi ssionsdagarna i Gö
teborg och hoppas att det ej skall dröja allt
för länge, innan en liknande samling på 
nytt kommer till stånd här. Ty att missions
dagarna den 10-12 febr. 1950 kommer att 
öka och fördjupa missionsintresset -här är 
uppenbart. Välkomna åter, sålunda! 

E. O. 
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gudstjänsten. Predikan hölis av Marti n 
Linden, och dessutom talade Lisa Blom . 
Stämn ingen var mäktig, och vi förnummo 
något av vad predikotexten hade att säga om 
behovet av att få se Jesus och om vad det 
kostade Herren då och hans efterföljare nu 
att uppenba ra honom fö r människorna på 
jorden. På eftermiddagen talade också Lisa 
Blom och Martin Linden och dessutom skild 
rade missionär Carl Joh an Bergquist i ett kort 
och innehållsrikt anförande läget för mis
sionen i Kina vid hden för Kinaföreningens 
i Eksjö bildand e. Missionsförsaml ingens kör 
sjöng vid detta möte två innehållsrika och 
'yackra körsånger. 

Måndagens möte för syföreningarna i sta
·den blev också en stund, som vi minnas 
med tacksamhet och glädje. Efter inledn ings
och välkomstord av Annie Hjärtberg ta lade 
Martin Linden, och därefter följde en paus 
för kaffeserver ing. Fru Elsie Bergquist höll 
seda n ett synnerligen intressant föred rag om 
Japan sett ur missionens synvinkel, och Lisa 
:B lom avslutade samvaron. Sist framförde 
fru Stahle de in bjudna syfö reni ngsmed lem 
marnas tack för vad samvaron givit. 

Kinaföreningens i Eksjö 60-årshögtid p~
minner om all den kärlek och värdefulla 
.stöd, som genom denna fö rening kommit 
,oss såsom mission till del. Jag kan därför ej 
annat än ge uttryck för Miss ionens djupt 
Kända tacks~mhet härför, 'innan jag avs lu
tar denna lilla artike l. Och då tankarna gå 
till Kinaföreningen i EkSJÖ, gå de också ti ll 
alla andra gruj)per av vänner, som Gud i 
nåd givit åt oss och som göra det möjligt fö r 
oss att utföra vå rt uppd rag. V i tacka Gud 
för dem alla, och liksom vi tillön ska Kina
föreningen i Eksjö en vä lsignelser ik f ram
tid, så önska vi också att alla andra g rupper 
.av vanner och unde rstödjare må få välsig
nelse och nåd ti l! att bli va till välsignelse . 
Mi! G ud hjälpa oss alla att var på sin ort 
liksom våra för egångare tjäna G uds viIJa r 

Han själv vi ll skänka oss nåd och kraft här
till . "Såvitt vi redan hava hunnit något 
fram åt, så låtom oss vandra vida re på sam
ma väg" . 

ivrar/ /Jl Lillc!hl . 

............~, " .....~~~ 
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Missionärernas resa till Japan 
Enligt senast mo ttagna underrättelser sku l

le missionärerna H anna och Selfrid Ersham
mar, Ingrid och Erik Malm samt Ella Nil s
son och Margit Cederholm den 28 febr. bör
ja sin resa från H ongkong till Japan . Natur
lig tvis äro också Ershammars och Malms 
barn med i ressällskapet. Må Missionens 
vä nner bedja Gud för dem, att de ledda av 
Hans starka hand må få vandra framåt på 
G uds viljas väg r Under den allra första ti
den kunn a brev til! dem adresseras: c/o 
YMCA, Kanda, TOKIO. Japan. Då tid
ningen kommer läsekretsen till handa, torde 
det dock vara bättre att ad ressera bre\'en: 
House 140S , Ka1'1lizawa. Nagano Prefectu
re. Japan. 

Bönemötena för SMK i Stockholm 
Tisd~gsbönemötena fortsätta varj e vecka, 

såvida ej annat meddelas. Den 14 !TIarS hål
les mötet såsom förut medd elats på Mar
gareta " Fenix" , Adolf Fredriks kyrkogata 10, 
kl. 19.30, detta med anledning av att den
na dag är Missionens årliga bön- och tack 
sägelsedag, men påföljande ti sdagar sam
las vi åter på Missionens exped ition, Drott
ninggatan S5, 3 tr., kl. 19. 30. Missionsvän
ner som kunna komma med hälsas varmt 
välkomna. 

KinaIänkarna i Stockholm 
samlas torsdat;arna dC'n 23 mars och 20 ap ril 
kl. 19.30 till ~amtal över kommande söndags 
rrcJikotext, missionsmedd elanden, .sång och 
bön. Varm t vä lkommen! 

SMK:s syföreningar i Stockholm 
Syföreningen n:r l samlas torsd agen elen 

23 mars kl. 12 hos fru Anna Bergsten, Stu
reparken 5. 
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Missionsdagar 1 Örebro 
31 mars-2 april 1950 

" ... Kristi kärlek tvingar oss ..." 2 Kor. 
5: 14. Till vad? Jo, till att på allt sät t ut
breda kunskapen om Herren och H ans verk I 
Hans kärlek är det, som nu kommer oss att 
anordna missionsdagar i Örebro, dagar då 
vi få tillfälle att komma samman och med 
varandra uppbyggas på vår allra heligaste 
tro, och då vi få p~minna varandra om Her
rens väldiga gärningar, dem Han uppenba
rar ocks;l i den lilla del av si tt verk, som 
heter Svenska Missionen i Kina. Vi äro för
vissade om att H erren ännu icke avslutat sitt 
verk i Kina och inte heller avslutat den del 
därav som Han anförtrott åt oss. Vi tro ock 
att det är Han som i si n fö rund erliga nåd 
givit oss order att flytta våra tältpluggar och 
att förlänga våra tältstreck - vi tro att det 
är Han som lagt Japan och ett arbete där i 
våra händer! Hans vägar ha visat sig vara 
de rätta under åren som gått, de skola ock 
visa sig vara de rätta i daga r som komma. 

Så hoppas vi att få samlas i ö rebro en 
skara av gamla, trofasta missionsvänner och 
många som nu vilja låta Herren lägga ett 
nytt uppdrag på, låta Honom gjuta en ny 

Syföreningen n:r 2 samlas onsdagen den 
29 mars kl. 12 på SMK :s expo 

Syföreningen n:r 3 samlas fredagen den 
24 mars kl. 18.30 hos fröken Sig rid Sucks
dorH, Igeldammsgatan 16. 

Bibel~ och missionsvecka 
D en 8-13 instundande aug. planerar 

Svenska Missionen i Kina att anordna en 
Bibel- och Missionsvecka på S :t Sigfrids 
folkhögskola, Kronobergs Kungsgård utan
för Vä~jö. Vi hoppas att våra vänner ha 
detta i minne och sj älva försöka att komma 
med samt inbjuda andra till "veckan". Nu 
såsom alltid annars äro vi mycket beroende 
av våra vänners bistånd och vädja varmt 
härom. Bedjen att dessa dagar må bliva till 
stor och rik välsignelse! 

kärlek i deras hjärtan - så att missionen får 
många flera vänner i Närkesbygden. För att 
draga dessa nya vänner inom hörhåll för 
missionens Herre, vill Han säkert använda 
Eder, som under ,l~;lOgna år i kärlek burit 
SMK:s a rbete. Visst känner Du någon eller 
några, som Du vill inbjuda att komma med?' 

Pcogrammet får följande utformning: 

Fredagen den 31 mars kl. 19.30 på KFUM. 
H älsningso rd av di rektör Erland John 

son . 
Föredrag av missionär Johannes Asp

berg: "Ny missionsepok i Fjärran Ös
tern". l:a avsnittet. Samkväm . Tal av 
Anna Bjbrk. 

Lördag den l april kl. 18.30 i direktör Er 
land Johnsons hem. 
Korta anföranden av Johannes Aspberg,. 

Anna Björk och Arthur Johanson .. 
S·amkväm . 

Söndag den 2 apr il kl. 18.00 Aftonsång i: 
S:t Olai kyrka. 
Prosten C. Stenbäck och missionssekr. 

Arthur Johanson. 
Kl. 19.15 i S:t Olai församlingssal. Sam

kväm. Missionär Johannes Aspberg ta
lar över ämnet: "Ny missionsepok L 
Fjärran ö stern." 2:a avsnittet. 

Avslutning 	av missionssekr. Arthur Jo
hanso n. 

Så ville vi till envar av Eder få säga ett 
varmt och innerligt välkomme n! Om vi bed
ja vår Fader - så skall Han giva oss goda 
gåvor, dem Han har i beredskap för sina 
bedjande barn. Om vi av kärlek till Herren 
föra människor i kontakt med missionen 
så skall missionens Herre själv tända mis
~ionskärlek i dessa människors hjärtan. Låt 
~ss komma samman i Jesu namn och vi sko
la rikt välsignade få vända åter till vår var
dagsgärning. 

Anna Björk. 



Inför Gud i bön blir det ro 
och vila 

(For/s. fr. färeg. n:l') 
Nu förbereda vi en gemensam afton 

den 16 februari, som är kinesiska ny
året. Vi beräkna lOO-tal deltagare, då 
vi inbjuda icke kristna från olika sko
lor. Den lilla kyrkans mål är att nå de 
icke kristna studerande. Förra söndagen ha
de vi besök aven professor från universite
tet på Formosa. Han var sänd över av rege
ringen för att studera matematik. Han hade 
aldrig hört evangelium fömt. Han såg så 
häpen ut över att få se en sådan kärlekens 
och förståelsens ande bland dessa sina lands· 
män. Vad betyder det ej, om sådana gå till
baka till sitt land med ev,angelium. Vill ni 
ej bli med oss i bön för de många, vi kom
ma i kontakt med, att deras sönderslitna 
patriotsjälar må finna läkedom för hjärtats 
sår i Kristus. 

Med varmaste hälsningar från eder varmt 
tillgivna 

Maja Lttndmark. 

Lugnt, men bombningar 
Kära Missionsvänner ! 
Det är längesedan jag skrev, så jag kan

ske bör sända en hälsning från den här sta
den. Allt går ungefär som vanligt, d. v. s. 
oftast lugnt, men bombningar när vädret är 
lämpligt. Det är "de förra" som roar sig 
med sådant, och det enda svar våra "befria
re" kan ge är att stå och smattra med sina 
gevär, vilket inte gör mycket till saken. Här
omdagen träffades ett oljelager. Först såg jag 
en stor rökpelare st iga mot skyn, och snart 
var hela himlen i sydost grå av rök. I dag 
har de haft en an nan lyckad träff, nämli
gen kraftverket, så i kväll ligger hela sta
den i mörker, spårvo.gnarna vilar sig, men 
jag kan höra sur ret aven och annan buss. 
Folk måste ha lagt sig till ro i sina mörka, 
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kalla krypin. Jag har plockat fram några 
ljusstumpar och har riktig julstämning. 
Shanghai är sig inte likt i kväl1. Inte något 
tru mmand e från avg uclatemplet och inte ens 
något trummande f rån den närbelägna so l
datförläggningen kan höras. Men i morgon 
före soluppgången är livet rörligt som van
ligt. Det är soligt och vackert om dagarna, 
men kallt, så att pölarna på de ojämna trot
toarerna h ar fått tunn is. 

Förra veckan fick vi ett välkommet av
brott i studierna och h ade en tre dagars bi
belstudiekonferens. Urkyrkan var det ge
nomgående temat i hela konferensen. Äm
net för första dagens morgonbön var: Det 
ofullbordade verket. Ä ven om vi har huvu
det i molnet, bör vi ha fötterna på Kinas 
jord. I inget land är behoven så stora som 
i Kina. Särskilt blev vi påminda om de 
hundratals stammar, som lever i utkanterna 
av landet och är mycket försummade, när 
det gäller missionsarbete. Andra ämnen som 
behandlades var: Kyrkan mitt i för fö ljelse, 
Kyrkan i en hednisk stat, Kyrkan och dess 
hopp för framtiden. - Vad som utmärkte 
kyrkan var kärlek till Kristus, hänförelse 
för verket och absolut lydnad för Gud. Den 
var fylld av den Helige Ande, arbetade för 
ett ärofyllt mål och var alltid på offensiv_ 
Vårt verk är att proklamera evangelium, 
Guds verk att bevara kyrkan. Det var vär
defullt fö r oss unga missionärer att bli på
minda om allt detta. Vad som händer i Ki
na nu är inget ovanligt. Kyrkan har alltid 
blivit missförstådd och förföljd. För den ti
diga kyrkans kristna var det en självklar 
sak . 

"Materialism" behandlades också i ett 
par föredrag, och tal arna skrädde inte or
den. V åra sammankomster var ej offentliga, 
och v i blev tillsagda att MIla väl reda på 
våra program. Denna lära kräver allt eller 
intet av sina anhängare, liksom helhjärtad 
kristendom kräver det av sina efterföljare. 
En ung kristen student, som gått i tjänst 
hos de nya herrarna och upp fy llde alla sina 
plikter noggrant, fi ck anmärkningen: Du 
h ar inte gett oss din s jäl. 

Studenter och lärare i dagens Kina har 
det inte lätt. Ständigt måste de vara på sin 
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vakt i tal och uppförande. Ofta måste de ock
så vid sidan av studierna ha något hantverk 
·eller lantbruk. Biskötsel och kaninavel re
kommenderas, t)' det kräves ej så höga skat
ter på dessa som på svinuppfödning. Många 
pastorer måste försörja sig själva. En pastor, 
som lärt skräddaryrket, höll på med samma 
kostym i tre månader. Det var för att ha 
något till hands vid ev. påhälsningar. Han 
fortsatte med församlingsarbetet som van
ligt. Inte alltid är församlingsborna så väl
bärgade, att de kan underhålla sin pastor, 
och då måste han själv förtjäna sitt uppe
hälle. 

Glädjen och frimodigheten tycks trots allt 
trångmål i arbetet, vara utmärkande för mis
sionärerna. En missionär, som nyligen kom
mit ner från Peking, berättade om sina stu
denters uthållighet och bekännarmod. Många 
\ 'ar också förtvivlade, när de tänkte på sin 
egen och sitt lands framtid. Men då var det 
en glädje för missionären och e:t ärofullt 
uppdrag att få vara hos studenterna och ge 
dem den tröst, som hållit i nära 2000 år. 

1 Shanghai råder ganska stor frihet. Inga 
kyrkor eller predikoloblier har beslagtagits, 
och söndagsskolor och gudstjänster kan hål
Jas som vanligt. Vart jag går på en kine
Sisk gudstjänst, är det överallt lika packat 
med folk. 

Efter befrielsen har ingen utlänning fått 
lämna Shanghai och resa inåt landet. Men 
däremot får missionärer inifrån landet kom
ma hit och hälsa på oss för någon tid. Det 
är j Ll mycket uppmuntrande både för oss och 
dem. De har alltid mycket intressant att be
fätta både om sitt arbete och om besök av 
"f-äSler" . 

Från och med i dag kan man sända flyg
brev härifrån, d. v. s. man får betala ett hrJ. 
tilltaget flygl'0rto här. sed3.n sändes posten 
med järnväg lill Hour:.:kong och därifrån vi
dare med flyg. Det bör ju gå lite snab bare 
än att först ,ända posten med tåg upp till 
Tientsin och därifrån med båt till Hong
kong. 

Hjärtliga hälsningar till er allesailll1lal1 
från 

Maria Eng1'l;},. 
Shanghai den 6 februari 1950. 

~vdtln(ng 


En bönhörelse 
Detta är en berättelse om en pojke, som 

föddes i England för mer än 100 år sedan. 
Han hette Hudson Taylor, och han föddes 
år 1832. Han förorsakade såsom pojke sina 
föräld rar, och då särskilt sin mor, mycket 
oro och bekymmer, emedan han var klen 
till hälsan. Han var så kraftlös, att han ej 
kunde börja skolan, då ban kom i skolål
dern, utan hans mor måste undervisa honom 
hemma i hemmet. Hon försökte därvid ock
så lära honom gudsf.ruktan och att ge ho
nom evighetsintryck, och hon hade god 
hjälp aven from make, men trots deras ge
mensamma ansträngningar syntes Hudson 
glida allt längre och längre bort från Gud. 

Han försökte åter och åter att i egen kraft 
bliva en Tesu Kristi efterföljare, men miss
lyckades. 'Hans lekkamrater och jämnåriga 
vänner kunde ej heller hjälpa honom. Han 
kom in i en hopplös sinnesstämning och för
sökte övertyga sig själv om att det ej var 
av någon betydelse, huru han levde sitt jor
deliv. Och han lyckades nästan i detta sitt 
försök. Han försökte inbi Ila sig, att det ej 
fanns något straff för de ogudaktiga efter 
döden, ej heller något hopp för de krist
trogna. Så kom han till den slutsatsen, att 
det var bäst att söka få ut så mycket som 
möjligt av denna världens fröjder, Sådan 
I'ar bans andliga inställning, då han var i 
sj utton-års-åJJcco. 

Ungefär vid samma tid I'ar Hudson Tay
lors mor en gång i behov aven tids vila och 
antog en inbjudan till några vänner, som 
bodde något mer än 10 sv. mil från hennes 
eg et hem. Vilken härlig omväxlin ,l! var det 
e j för den trötta husmodern att få "a-ra före
mal för vännernas kärleksfulla och överflö
dan,k gästfrihet i Livligt samtal och gLid je, 
som tog sig uttryck i hj ä rtliga skratt . gav 
uppmuntran och njutning åt aJla, som sutto 
kring det rikligt dukade bordet och försågo 



f. HJ/dwn Taylor i äldre ,1r. 

sIg av allt det goda, som fanns där. Men 
Hudsons mor reste sig och gick från bordet, 
full av bekymmer i sitt hjärta. Hon kunde 
ej glömma sin pojke därhemma, ej. heliet 
hans behov av Frälsaren. Hon gick till sitt 
rum, låste dörren och böjde sina knän för att 
bedja. Och hon beslöt att stanna kvar i rum
met och bedja till dess hon fick förvissning 
om att Gud hört hennes bön. Efter några 
timmar kunde hon tacka Gud för bönhörel
se. Hon var viss om att något hänt som svar 
på hennes bön. 

Vad var det då som hänt) - Hemma 
hade Hudson Taylor känt ensamhetens bör
da tung. Tiden syntes honom långsam, och 
han gick till sin pappas bibliotek för att 
söka finna en intressant bok. Det var ej så 
lätt att finna någon. Hans far brukade tjä
na som predikant vid sidan av sin vardag
liga kallelse, och böckerna syntes Hudson 
Taylor vara torra och tråkiga. På ett bord 
lågo emellertid några betraktelser, och Hud
son Taylor tänkte, att han kunde ju ta en 
och läsa berättelsen , som var återgiven där. 
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Tillämpningen i slutet behövde han ju ej 
läsa. Han visste ej om att hans mor j ust då 
hölJ på att bed ja för honom. Men något 
hände medan hon bad. 

Ett uttryck i traktaten fastnade i Hudsons 
tankevärld, och det brände som en e1dslåoa. 
"Kristi fu llbordade verk" stod det. Och det 
uttrycket väckte hos honom frågan: "Vad 
betyder deP Vad är det som Kristus full
bordat)" Så småningom kunde han själv 
besvara frågan på följande sätt: "Kristi full
bordade verk är en full och h\llkomlig fräls
ning från och försoning för synd. Skulden 
betalades av Kristus såsom vår ställföreträ
dare. Kristus dog för våra synder och icke 
allenast för våra utan ock för hela värl
dens." 

Och saken var ej slutförd genom att frå
gan besvarats. Om det var på det sättet, 
vad återstod då för honom att göra) En 
övertygelse om att han i så fall ej hade an
nat att göra än att ödmjukt böja sina knän, 
mottaga Herren Jesus såsom sin Frälsare 
och med Honom den frälsning, som Han be
rett, och att tacksamt lovsjunga Hans namn. 

När modern kom tillbaka, förvånades 
Hudson över att hon syntes veta om vad 
som skett. Och det dröjde ej länge, innan 
de gemensamt sjöngo till Herrens ära. 

(Fritt efter "Young China") 

Det bästa 
För länge sedan skrev HL\dson Taylor ett 

brev till sina barn, som voro i England, un
der det att han själv var kvar i Kina. Bre
vet har ett innehåll, som säkert kan bli till 
välsignelse och h jäl P också för oss, och v i 
citera därför ett utd rag. Det bästa då är 
alltjämt det bästa. 

" I veten ej hur ofta jag tänker på er eller 
hur ofta jag ser på edra fotografier, tills tå
rarna fylla mina ögon. Ibland känns det, 
som om jag skulle känna mig missbelåten 
med att vara tvungen att vara så långt skild 
från er. Men då frestelsen härtill kommer, 
hör jag Herren Jesus, som aldrig reser från 
mig, säga: 'Frukta icke! Jag skall tillfreds· 
ställa ditt hjärta.' Då tackar jag honom och 
är så glad, att Han vill bo i mitt hjärta och 
bevara det. 
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Vad jag önskar att Ni, mina älskade, viss
t,e vad det är att dag för dag lämna sitt 
hjärta åt Jesus och be Honom bevara det! 
Jag försökte förr att bevara det själv, mep 
då gick det åter och åter på tok. Till slut 
måste jag därför upphöra med mina egna 
försök och begagna mig av Herrens erbju
dan att bevara hjärtat åt mig. Tro Ni ej 
också, att det är det bästa) Kanske Ni ibland 
tänka: Jag skall försöka att icke vara själ
visk, ovänlig eller olydig. - Men fastän Ni 
på allvar försöka, så går det ej. Herren 
Jesus säger: 'Du skulle lämna detta åt mig. 
Jag skall taga hand om Ditt hjärta och be
vara det, om Du blott anförtror det åt mig.' 
- Ja, så säger Han, och Han gör det också. 

Förr försökte jag att tänka mycket och of
ta på Herren Jesus, men ändå glömde jag 
Honom ofta. Nu litar jag på att Han skall 
bevara mig från den glömskan och Han gör 
det. 

Detta är det bästa." 
(Fritt efter "Young China".) 

Internationella Missionsrådels tidskrift 
Från Internationella Missionsrådets sek

retariat i London kommer varje år en ma
ning till Svenska Miss ionsrådet att söka. få 
en mera vidsträckt spridning för tidskriften 
The International Review of Missions. Den 
utkommer 1950 i sin 39 :de årgång och är 
världens förnämsta missionstidskrift. För 
den som vill följa världsmissionens utveck
ling gives ingen säkrare vägledning. I tid
skriften medverka hela den protestantiska 
världens förnämsta missionsledare och mis
sionskännare. Tidskriften utkommer med fy
ra nummer om året, utgörande tillsanunans 
ett sidoantal av mellan 5- och 600. 

Undertecknad är villig att förmedla pre
numeration, om prenumerationsavgiften kr. 
9: 	50 jämte namn och adress insändes. 

Enligt uppdrag 
T. E. Lundahl 

(Sekreterare' i Svenska Missionsrådet) 

Redaktör 


Adress: Rindögatah 23, Stockholm. 
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!I'led 	 ,'armt tack till IJm je giva·re.' 

"Om 	 någon tjänar mig, så skall min Fader 
ära ho nom.J} 

Joh. 	 12: 26. 

Missionstidningen Sinims Land 
organ för Svenska Missionen i Kina, ut
kommer 1950 med sin SS :e årgång. 

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

T idningen kostar, helt år kr. 3 :-, halv
år kr. 1:75, ett kvartal kr. 1:-. 

Till 	utlandet kostar den kr. 3 :50 per år. 
Prenumeration kan verkställas på posten 

men det ställer sig fördelaktigare för M is 
sionen, om den verkställes på vår exp., 
Drottninggatan SS, Stockholm . 

Provnummer sändes på begäran gratis och 
portofritt. 

Redaktionen. 

INNEHALL: 
Bön för Kina. - En bägare vatten. - ';X/ang Ch 'ing·ho. - Trenne högtidsdagar i Göteborg. 
Kinaföreni ngen i Eksjö 60 år. - Från Red och Exp. - Missionsdaga r i Örebro. - Från missio

närerna. - Ungdomens avd. - Redov. 

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

Postgirokonto n:r 502 l S. Telefon: 1044 59, 10 5473. 


Gu mm esso ns Boktryckeri AB Stockholm 19 50 
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NR 6 - 55 A,RGÄt--GEN 30 mars 1950 PREN.-PRIS KR . 3:

Inför 

' .o f dag stån i nlla infär H enen, eder 
Gnd". 5 Mos_ 29: 10. 

l det heliga folkets historia återkomma 
gå ng efter annan dessa sä llsamma ögonblick, 
då de som nation stå samlade inför Herren. 
Så var det när de hade kommit över Röda 
Havet och började sin vandring, så skedde 
ock när de under ett helt år tältat i öknen, 
och sist, när Mose va r färdig att bryta upp 
och gå in i vilan, då sam lar han dem på 
nytt för att påminna dem om Herrens he
liga vilja, hans plan och avsikter med sitt 
folk. 

Det är gott att betänka detta även för oss, 
som höra missionen till. Vi behöva sam las 
inför Herren för att se till att vi ännu allt
jämt äro på den väg Herren vill och ha ett 
lydaktigt hjärta när det gäller hans bud. All
tid , när Herren så samlar sina vänner, är det 
för att minna dem om de vägar, de lagar , 
den helighet, i vi lken han kallade dem att 
leva. 

Inför minnet av den 14 mars 1887 är det 
som sku lle vi än en gång pröva oss och fråga 
vära hjärtan: Äro vi alltjämt på samma väg 
eller ha vi gått vid sidan av kungsvägen) 
Ett par tankar om hur det en gång var må 
vi därför dröja inför. 

Herren 

Vid den tid, när det behagade H erren att 
låta SMK börja sin gärning i Kina, hade den 
kri stna världen fått erfara en sällsam bt'iö
kelse fdn Gud . Det var som om kristen
heten då ställdes inför något nytt som ändå 
bara var det gamla evangeliet, men som kom 
i ny kraft ti ll människorna. Den helige An
de lät benådade män komma, och med sina 
ord förmådde de framställa Kristus i all 
den fu llhet och kraft, som gjorde att de 
kristna fingo se in mycket djupare i förso
ningen, in i det fullbordade verk, som Fräl
saren utfört för oss. 

En ny glädje, en underbar vila i Gud, en 
frimodighet som tog de kr istna fatt och 
gjorde dem tiU vittnen, kom in över värl
den. Länge hade man längtat bort från all 
halvhet, all kompromiss, all tvekan. Nu ble
vo dessa rika gåvor givna, orden om att den 
kristne är såsom en gren i stammen, att JeSLl 
eget liv strömmar även in i hans själ, att 
han inte längre behöver kämpa i egen kraft 
utan att den helige Ande är verksam i hans 
hjärta, allt detta utgöt över kristenheten en 
doft av ljuvlighet och öppnade väls ignelsens 
källor i öknen. 

.,JeJtlJ, FrdlsC/1e jag vilar 
Uti dig och t,ad du är" 
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hlev tonen som genomträngde kristen sang. 
En så rikt utrustad man som Andre\v Mur 
ray blev hl. a. redskapet i Guds hand att 
föra fram dessa tankar, och man kan säga 
att mycket av förtröstan, bön och kunskap i 
(Juds ord växte i den mannens spår. sa 
föddes sådana stifteber som Mullers barn
hem, Kina Inlandsmissionen och liknande or
ganisationer . 

Många av oss minnas hurusom dessa tan
kar ofta kunde skönjas i Erik Folkes förk un
nelse, särskilt den rika inlevelsen h an ägde 
i bönen och i Jesu förehedjand e ämhete, 
härlighet. 

Ur denna vila i. Gud och denna gHidjc 
över barnaskapet växte så den stora hängi
venheten, den brinnande själavinnareivern 
fram . Alla dessa män, som sett in i Kristi 
fullbordade verk och vågat tillägna sig dessa 
,katter, grepos ock aven helig åstundan att 
tjäna sin Herre. Därav följde Hudson Tay
lors sätt a tt gå sin egen väg i. Kina. Och på 
samma grund är det Folke reser ut, icke ve
tande vart han skulle komma. Utan stöd 
fran Sverige, utan tanke på. att ha någol 
som var ordnat för sig, rt:;er han ut till det 
okända landet i full förtröstan på att Gud s 
kallelse är nog. Det är ur en sådan tro, som 
alla de erfarenheter växa fram, som sedan 
blev \itl" missions särmärke. Att git i be
redda gärningar, att se hur Gud löser pro
hlem, som för människor syntes omÖJliga. 
Jet blev ju vår stora förmån att dag efter 
dag, år efter år, förnimma denna nåd. 

Varje tid har sina problem, och vi veta 
att vår egen mission inte är lottlös, när det 
gäller sv,[ righeter. För den som står mitt i 
det kaotiska nuet ligger den frestelsen nära 
att tw det vore bäst att vänta på and ra ti
der, att låta oron i världen på något sätt eb
ba ut, innan man kan tänka på mission. Men 
om våra första sändebud hade resonerat så. 
skulle aldrig någon mission i Kina kunnat 
börja. Vad vi inför minnena vid 14 mars .. 
när vi minnas en ensam man stå där i Shang
hais ha~n, bidande Guds ledning, vad vi ha 
att göra i dag är att fråga om vi än nu ha 
kvar denna förunderliga insikt i Kristi rike 
dom och om vi ha kvar denna brinnande 
ås tundan att göra Jesu namn känt allestä-

Karin Wennerström 70 år 

Fru Karm Wennerström, Lidingö, ,edGtIl 
,-il 1922 ledamot av Svenska Missionens i 
Kina kvinnokommitte, fyllde den 20 mars 70 
il r. Vi beklaga, att vi försummade införa 
meddelande härom i förra numret av vår 
tidning och framföra nu, fastän efter hög
tidsdagen, en varm ti Ilönskan om välsignel
,e och glädje. 

Troget har fru Wennerström inom Kvin
nokommitten g ivit uttryck för sitt kärleks
fulla intresse för SMK. Och l ika troget hal 
hon på många and ra sätt visat sin kärlek til I 
Herren och tiH hans verk. Med anledning a\" 
högtidsdagen betyga vi Missionens vanna 
tacksamhet härför, och vi känna behov 3\' 

att få giva uttryck för vår innerliga för hopp
ning om att vår vän ännu under många å r 
härnere får fortsätta sin tjänst och om att 
hon sedan, då Guds tid för högre tjänst är 
inne, i de eviga hyddo rna får skörda rik 
flUkt av gärnini'co under vandringer"l på jor
den. 

"Hans barmhärtighet varar från släkte till 
släkte över dem som frukta honom ." Luk. 
t: 50, Martin Linden. 

des. Klentro och mänskligt sätt att räknd 
har en väldig makt över sinnena i viir tid. 
Alla stå vi i den prövningen och frestas atl 
sänka oss ned till det mänskliga förnufteh 
grundval och göra endast det som ser ut att 
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En uppmuntrande resa 

,'\Jorrland I Rell \ Il ~ i1Ö ö\er väldiga vIJ

der: skoga mas sus, ~olens lek bland höga 
tallar och kvällen, strålande stjärnhimmel. 
Alven flyter sin väg mot havet, långa sträc
kor gömd under istäcket. Den väldiga kraf
ten är gömd för ögat om man ej kommer i 
närheten av forsam a. Men kraften finns där, 
och vi få njuta av allt det som den utnyttjas 
till. Så ha vi, vår missionssekreterare Arthur 
Johanson och undertecknad, fått uppleva 
Norrland under nära tre veckor. 

Men det är hJra den ena sidal1 av upple
velserna. Att fä sammanträffa med alla des
sa vänner, som Gud givit vår mission där 
uppe, få se deras brinnande missionskädek 
och dela med dem glädjen över att fä vara 
med i missionsgärningen, det är upplevelser 
~om ge ny frimodig k raft till kropp och själ. 

Arthur Johanson besökte Pik~(. Luleå och 
1)0del1 och sedan möttes vi i Skellefteå. Vil
ken glädje det var att få höra frän de r lat
serna. Piteå, där vi under en "Vecka" 1939 
firade högtid i kyrka och bönhus och alltid 
fått röna stor kärlek. Nu predikade Arthur 
i kyrkan vid den sista gudstjänsten som hölls 
där före den reparation . som skulle påbör 

kunna lyckas. Men tron, som vilar i Kristu s, 
fdgar inte efter mer än ett enda: Guds h e
liga vilja. 

Det femtionde artt har gått in i vär tide
räkning, och vi behöva nu samlas omkring 
nådens tron för att nedbedja över oss alla 
och vår gärning den ande av kraft, av fri· 
modig tro, av helig likgiltighet inför om
ständigheter, som se hotande ut, och av ny 
glädje i frälsningens rikedom. Vi minnas en 
oild, som en gång en förkunnare använd e 
för att utsäga en viktig sanning. En försam
ling begärde av sin ledning förslag om en 
ny pastor. Då man ville vela vad för slag> 
man man ansåg skulle kunna fylla uppgif
ten på det bästa sättet svarade någ on: "Han 
,kall vara så stor, att han räcker upp ti l' 
l,imJllelen när hall ligger på knä i bön." 

Där är ännu alltjäml kraftens centrum . 
bön i Jesu narnn.·lrtbm ! ohansol7 . 

Ja:'. I Luldi samlades Jen krds .iV \·ännn 
som så troget, år efter år, i förbön och ge
nom gåvor gjort en stor insats I missions
gärningen. Och i Boden likaså. Därifrån har 
en gång givits vår mission en stor gåva, Jo 
hannes Aspberg. Vännerna där ha också vi
sat, att de äro glada och tacksamma över att 
ha fått en representant i "Fjärran Östern". 
Hon, som varje månad gav 100 : - kr. till 
hans underhåll, är nu hemma hos Gud, men 
andra vänner träda in i offertjänsten. 

Nu började mötenas rad i Skellefteå med 
omnejd. Vänntrna däruppe ha väldiga möj
lighdLf att fil höra Guds ords predikan och 
att få missionskunskap. Från olika håll in
b judas talare och missionshögtider anord
nas. Men man märker ingen möteströtthet . 
intresset för Guds verk är det som samlar 
människorna. Arthur hade bibelstudier i S:t 
örjans vackra kyrka i Skelleftehamn 1- :; 
mars. Den sis ta kvällen h ade vänn t rna en 
sä rskild offerstund för vår mission. Vi fin go 
då på nytt se vad Guds kärlek lltgjuten i 
människohjärtan verkar. 

Denl- --·) mars had e vi glädjen vara i 
Burträsk. Oförgätlig va e högtiden i den un
derbara, fullsatta nya kyrkan. Altartavlan , 
med Frälsarens bild i mittpartiet, var så le
vande. Man stod där inför den öppna fam
nen och förnam den gränslösa kärlek, var
med Frälsaren vill sluta var och en till sitt 
hjärta. Den altartavlan tal ar genom varj e dc:
talj. Getsemane, Golgata, Uppståndelsen, allt 
är framställt så, att man , gripen i sitt in
nersta, instämmer i psalmens ord: "Sit som 
Jesu kärlek var, aldrlg någons varit har". 
Vid högmässan predikade Arthur och så 
fingo vi taga del i nattvardsgången. Gud 
vare tack för de stora skaror , äldre och yng
re, som där söklc sig fram till nattvardsbor
det. En gripande och ovanlig syn för os~. 
som kommo nerifdn landet. Vi fingo ocksa. 
tjils.lmmans med kyrkoherde Carlsson, möta 
mä nga vänner i denna stora församling. Sy
fören ings~amling , församii ngsafton, j un io
re rna. söndagsskola och en kväll pit Edclvib 
J'olkhögskob. 

Sedan ~:;te rvänd l vi till S-kc::llefteii. Alla 
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14 mars~mötet 1 Stockholm 

En stor skara av Svenska Missionens i Ki

na vänner hade mött upp till Missionens år
liga bön ed ag. Mötet hölls på Hushållssko
lan Margareta-Fenix. Budskapet, framburet 
av kommendörkapten Oscar von Malmborg 
och fröken Joy Guinness, var utomordent
ligt rikt. Tyvä[[ nödgas vi för utrymmets 
skull återgiva dessa båda anföranden i sam
mandrag. 

Kommendörkapten von Malmborg inled
de mötet med bön och hälsade sedan vän
nerna välkomna . "Årsdagen av Erik Folkes 
första landstigning i Kina är en minnesdag 
för SMK", sade tabren. "Det står i missio
nens stadgar att arbetets behov framlägges 
inför Gud i bön. Det är därför vi samlats 
här i kväll. 

- När man talar med människor om 
Gud får man ofta till svar, att om Honom 
vet man väl just ingenting. Till det på-

möten ute i de byar, vi denna gång fingo 
besöka, är ett stort tacksägelseämne. Där 
finnas kretsar, som i rik och uppoffrande 
kärlek tänka också på Kina. Vi tacka dem 
aJla. Jag önskar, att jag kunde skriva om 
vad jag sdt av missionsa rbetet på alla dessa 
platser, men också på andra i vårt land. Det 
är en strå lande missionsgärning. 

I Skellefteå, som verkligen är miss ioner
nas högtiders stad, fingo vi återigen samlas 
till SMK-högticl. Kinakretsen där har i tro
fast kärlek bedit, arbetat och offrat för mis
sionen i 53 år. Den stora glädjen har också 
givits dem att få sända två missionärer till 
Kina, nämligen Estrid Sjöström och Maja 
Lundmark. Nu bedja de, tillsammans m ej 
oss, profetens bön: "Herre, förnya i dessa 
år dina gärningar". Bibelstudier över äm
net: "Guds löften och vårt hopp", höllos av 
Arthur den 10-1l mars. Första kvällen in
ledde kyrkoherde Lindström dessa med att 
läsa Matt. 24: 14, "Och detta evangelium 
ska ll bliva predikat i hela världen till ett 
vittnesbörd för alla folk. Och sedan skall 
änden komma. " Det blev en underbar sam

ståendet kunna vi svara, att om Gud veta vi 
allt vi behöva veta! Vilket väldigt pensel
drag, detta första i Bibelns första vers - "I 
begynnelsen skapade Gud himmel och jord." 
"I Honom leva vi, röra oss och äro till." 
Apg. 17 : 28. - Knut Hagberg berättar att 
a v en kull fågelungar om tio, är det knap
past en som överlever sommaren. Och lik
väl säger Herren Jesus att icke en a v dem 
faller till marken utan att det är den him
melske Faderns vilja. - Huru många äro 
icke de människor, som i Ordet sett Guds 
bud, Guds lag och kämpat för att kunna 
fylla den. En dag går det upp för dem, det 
som står i Rom. 8: 3 "- - det gjorde 
Gud." Och det som står i versen före' "Så 
finnes nu ingen fördömelse för dem som 
äro i Kristus Jesus." Är då jag i Kristus;> 
"Men hans verk är det, att I ären i Kristus 
Jesus - -". l Kor. l: 30. Det gäller att 

klang i det hela, då Arthur sedan talade med 
utgångspunkt från 2 Pete. 3 kap. En gripen 
menighet fick hjälp till att se Guds löften 
på nytt och vårt missionsarbete i Guds ords 
lj us. 

På söndagskvällen avslutades denna hög
tid. Arthur talade inspirerande över orden i 
H. V. 8: 5: "Vem är hon som kommer hit 
upp från öknen, stödd på sin vän". Vi be
höva ej gå ensamma och betryckta. Vår vän, 
Jesus Kristus, g~ r stödjande vid v!ir sida. 
"Hela vägen går Han med". Om vår mis
sion just nu fick jag försöka ge en liten över
sikt. En offerstund följde, då stora gåvor till 
JVrissionen framburos, kanske långt större 
än vad våra ögon kunde se. Kyrkoherde 
Lindström avslutade mötet, och så var även 
denna stora högtid slut. 

Upp till Gud går vårt ödmjukatack för 
allt vad vi fingo uppleva av kärleksfull om
vårdnad i de olika h emmen, av gemenskap 
inför Guds heliga ord och i den gärning 
Han själv anförtrott sina barn. 

Gud välsigne och löne var och en. 
Lisa BLom. 
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förbliva i Honom. Gud är den som befäster 
så väl oss som eder i Kristus. Detta är ett be
fästningsverk av allra största betydelse. Och 
det är av vikt att vara i den fästningen, om 
VI ge oss ut på egen hand så är det till vär 
olycka. Fördömer vårt hjärta oss, då få vi 
trösta oss med att "Gud är större än värt 
hjärta och vet allt - - ". l Joh. 3: 20. 
När vär jordiska hydda brytes ned, då ha vi 
en boning från Gud, en boning i himmelen. 
Där är målet - när änden kommer och 
Kristus överlämnar allt åt Fadern. Så skall 
det bliva till sist - att Gud är allt i alla." 

Fröken Guinness påminde oss om det li
dande Kina. Våra vänner därute, de äro nu 
lidande lemmar i Kristi kropp. Men dessa 
lidande lemmar äro också lemmar som äras 
det har förunnats dem att lida för Nam: 
nets skull. Med utgångspunkt från Ps. S7 
visade talaren på de fyra stegen i denna 
text; nöd, bön. förtröstan, lovsång. Vi, som 
förstå något av deras nöd därute, vi m,lste 
från nöden komma in i bönen. Den är en 
tillflykt tills det onda är förbi , det vet varje 
troende kristen människa. Vi ha Gud - det 
onda försvinner en gång helt och hållet 
men vår Frälsare förbliver i evighet. På bö
nens väg få vi stiga f rån nöd till förtrös· 
tan. "Mitt hjärta är fast, o Gud", så lyder 
en engelsk översättning av Ps. S7: 8. Många 
Kristna i Kina ha fätt uppleva vad Gud kan 
göra för en människa som förtröstar på 
Kristus helt och fullt. Vi få glädjas över att 
sådana under ske och tacka Herren för allt 
Han är för de sina. Vi fä ock bedja om en 
helhjärtad förtröstan , en förtröstan som blir 
till lovsång. 

Missionsföreståndare Martin Linden läste 
en telegrafisk hälsning som anlänt från 
SMK·vänner i Helsingfors och påminde om 
alla trofasta vänner, som denna dag liksom 
vi voro samlade till bön för arbetet. De bö
neämnen som i vår tidning angivits för 14 
mars lästes upp och många vänner, både 
gamla och unga, framburo dessa. En under
bar bönens ande var förnimbar, Herren var 
mitt ibland oss fö r att bönhöra oss. - K väl· 
len slöts med samkväm i vilket mänga av 
vännerna deltogo. 

A. B. 

~·~:- tiP;pch 

txptditfon 


Bönemötena för SMK i Stockholm 
Om tisdagsbönemötena viI ja vi påminna 

även i detta nummer av vår tidning. De be· 
reda deltagarna välsignelse, och den gär· 
ning, som anförtrotts åt oss, framkallar be 
hov av att samlas till tacksägelse och bön. 
Skaran är ej alltid så stor, men löftet gäller 
också två eller tre, som samlas i Jesu namn, 
och då kunna vi samlas med frimodighet. 
Alltså: Vaqe tisdag kl. 19.30, såvida ej an
norlunda meddelas, anordnas en bönestund 
på SMK:s expedition, Drottninggatan 55, 
3 tr. Då meddelas de senaste underrättelser
na om våra missionärer och vår arbdsupp
gift, och dä fä vi lyssna till Guds ord och 
göra våra önskningar kunniga för Honom. 
Varmt välkommen I 

SMK:s syföreningar i Stockholm 
Syföreningen n:r 1 samlas torsdagen den 

13 april kl. 12.30 hos fru Aina Jansson, 
Stavgårdsgatan 85, Äppelviken. Avresa dit 
sker lämpligast med linje II frän Tegel
backen eller Fridhemsplan eller andra håll
platser, och man följer med vagnen till Sto
ra Mossens hållplats. Lämpligt är att resa ut 
med den vagn, som avgå r från Tegelbacken 
kl. .12. 

Syföreningen n:r 2 är den 12 april inbju
den ti lJ fru Karin \XIennerström, Astreava
gen 9, Lidingö. Lämpligt är att resa med 
spårvagn som avgar från Humlegårdsgatan 
strax f öre kl. 11. 30. 

Syföreningen n:r 3 samlas fredagen den 
14 april kl. 18.30 hos fröken Manda Höker
berg, Rehnsgatan l. 

KinaIänkarna i Stockholm 
samlas torsdagen den 20 april kl. 19.30 på 
SMK:s expedition till samtal över komman
de söndags predikotext, missionsmeddelan
den , säng och bön. Varmt välkomna I 
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Nyår i Kina 
Cheull~ Chall l 5 lebr. J~50. 

Dtl är nyårsdag och kines iska nyåret har 
gatt in. Hela Kina är I fest'li imning. Rik 
och fattig, hög och låg har gjort sit t ytterst,l 
för att få det så festligt som möjligt. Igår, 
nyårsafton, tog jag mig el1 promenad genom 
hyn. Jag nästan g rep' av julaftonsstämning. 
För ovan lighetens sku Il hade människorna 
hråttom. D et sista skulle inköp3.s och ställas 
i ordning. Affärerna voro fullpackade. Man 
'usade om va randra, fullastade med paktl 
och korgar, fyll da med matvaror, sötsaker, 
grannl åt m. m . Gnll1nlåten kan mycket väl 
täv la med vå r julgrannlät vad grannhetel1 
heträffar. I dörröppningarna såg jag hur 
husmödrarna o rdnade små offeraltare åt hus
gudarna. På ett litet bord , dekorerat med 
Ijus och rökelsestickoI', laele man vackert upp 
frukt , grönsa ker , kött och sötsaker, in te e:ns 

Bibel~ och missionsvecka 
Den 8-L; instLlndande aug. planerar 

Svenska Miss ionen i Kina att anordna en 
Bibel- och Miss ionsvecka på S:t Sigfrids 
folkhögskola, Kronobergs Kungsgård utan
för Växjö. V i hoppas att \J r3. vänner ha 
detta i minne och själ va försöka att komma 
med samt inbjuda andra till "veckan". Nn 
sils om alltid annars äro vi mycket beroende 
av vilra vänners bisland och väd ja varmt 
härom. Bedjen alt dessa dagar mil hliva till 
stor och rik välsignel se I 

Missionärerna framme i Japan 
S:isom sy nes a\ bnv frän miss ionär 1vlalm 

i detta nummer av "ar tidning anlände v:ira 
missionärer, som und u den senaste tiden 
varit i Hongkong, den 8 mars till Japan. Vi 
anbefalla dem åt miss ionsvännernas håg
komst i förbön med tacksäsejse. D et är fa
miljerna Ershammar och Malm samt frö k
Ilarna .Ella Nilsson och Margit CederhoJm . 

p1l1n,1l d.l! ;il.a med saknadl\. p~ ,Ic :bor.d. 
som )<if( såg, "a r det Jukat för tre. V rika g u
dar som fick den äran vet Jag inte med ~ä~ 
kLrhet, men det lär visst vara köksgudell 
LJch J(: tvil portvak tsgudarn a. Männen kLit!
, Ic dörrposterna med röda granna papper~
hitar med guldstänk på och deviser med väl
giingsönskningar såsoIn: " Må fullkomlig 
lycka tillfalla dig." 

Nyårsnatten är en vakn att. ViJiniJnaH 
sd mlas familjens aLla medlemmar till del1. 
sto ra festmåltiden. Intc endast de nu le
\'andc utan även förfädernas andar äro i-Il
hj udna till denna miJnattsfest. Nyär äe il ter
förenll1gens tid. Förfädern a äro för kineser: 
.Ila lika verkliga som de levande. Efter fesl~ 
mål tiden, när alla äro mätta och belåtna, 
!)assar manpil att und er vördnadsfuUabug 
ningar, "kowtow", och. talksägels<.;r till him
mel och jord, de mangfaldiga guJarna och 
förfäderna, hcJja om deras ynnest. .och· väl
signelse för det nya året. N yå rsdagen tar 
man igen sig. Jag kommer j i,lst fran en vad.d: 
ring genom "storgatan". Man kände ink 
igen sig sedan gårdagen . Gatan var_ rensu
pad och snygg. Alla affärer voro. S.tängda. 
De äro annars öppna vardag och söndag å ret 
runt. I sina nya, fina kläder promenerad <; 
man i sakta mak gatan fram eller stod ' i 
klungor och småpra tade. D e gamla sutto i 
Jörröppningarna och tittade på folket och 
gjorde sina kommentarer. Inne från husen 
hördes små klatschande smällar, ,om skvall
rade om kortspel. "Smällare" kastades i mas
sor. Det smällde, sk rällde och' sp rakade 
kring benen på en var man gick. Utan smäl
hl', skräll ar och sprak kan det inte hli t~1 
0111 fest i Kina. 

Jag tittade också in i öns störst,!. J.vguJa
tempel. Det förn ämsta altaret där är rest till 
"D e förborgade outgrundliga himlarnas 
~lId··. H ela templet var uppstädat och fint 
och dekore rat med pappersgrannlåt .i alla 
färge r, ljus, oljc:lågor och rökelsestickOL .En 
gammal kvinna kom in med en korg, fylld 
av allehanda godsakLr, som hon under "kow
tow" (= bugning till jorden) lade på al
taret. En ung, modern, väJondulcrad och mä 
lad fru hade en hel del papperssaker, som 
hO[1 tände: vid altarljusen och sedan brände 



l c:n <IX ll'mpelugnamJ.. Röken går in i den 
eviga världen och förvandlas till riktiga sa
kel': kläder, pengar, böcker m. m. Med stora 
undrande ögon följde en liten gosse på fars 
arm alla mors rörelser. Tysta och i andakts· 
full begrundan satt ett f,lt.ll människo r på 
bänkarna Lltmed väggarna, och stilla och 
ljudlöst rörde sig tempeltjänarna i "Dc out
gm ndliga himlarnas guds tempel". Undran
de blickar riktades mot främlingen a\' lem
pelbesökarna. Hos tempeltjänarna såg ja.~ <:n 
igenkännandets glimt. Jag har besökt temp
let åtsk illiga gånger och i skrift givit dem 
ett budskap från den Gud, de söka .. men inte 
funnit. Man hlir nästan förbryllad i ett så
dant tempel. D et är rest fö( tillbedjan a\' 
Gud (det är samma ord som de histna an
\'änder för Gud : Shang-ti). Människor off
ra och tillbedja inför den outgru ndlige, för
borgade, djupa kunskapens Gud. Hur vet 
hedningen, att det finns en outgrundlig G ud 
med ett bottenlöst djup a\' kunskap och vi,
het? Som jag stod där i en dunkel vrå a\' 
templet och sag på tillbedjarna hlev Pauli 
ord så levande för mig: "Hans osynliga "ä
.~cn, hans eviga makt och gudomshädighel 
hava ända från världens skapelse varit syn
Jiga, i det att de kunna förstås genom hans 
verk. Så äro dc då utan UL'säkt." Jag greps 
i mitt innersta av dessa små i djup hl'c1 ~ n
dom förmörkade människovarelser, som fam
land e och trevande pil vilse vägar sökte sig 
fram till den Gud, som är outgrundlig för 
en liten människohjärna. Från mitt hjärta 
steg ropet : "Gud låt min blotta närvaw 
här få bli för dem alla en tankeställare , en 
fingervisning hän mot Honom , som ;lr Vä
gen, Sanningen och Livet I" 

På hemvägen gick jag lörbi deLl Iilla 
kristna kyrkan. Den var fylld aven guds
tjänstfirand e skara, som funnit Yiigen tdl 
liv och frid i Jesus Kristus. Portarna stodo 
"idöppna. Ren och frisk, Jublande och li\" 
givande strömmade lovsången f ran frigjDr 
da själar ut i hedendomens unkenhet och 
dödsmörker. Vilken himmelsvid skillnad p {1 

rempel, människor och atmosfär! Gud vare 
tack för Korsets under i hednaiand I Gud 
vare tack för den obegripliga nIiden att ock· 
så jag får vara H~ ns ,ändebLld I - När den 
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här hälsnill~<:n nar .Er därhemma, ä ro jap: 
och mina kamrater troligen i Japan. Jag är 
\'iss om att Ni alla i trohet och kärlek tiJI 
gä rningen "följa med" oss dit . Det är nåd 
och förtroende, när Gud öppnar nya vägar 
för sina tjänare och fö r dem in i ny'! UPI)
gifter. 

Kärlekel1 ' hälsning till all a och tm'a r ' 
ElI f ;".,Ti!r r0 " . 

Hongkong - Japan 
(Utdrag ur prlva tb r<:v) 

Den sista tiden i Hongkong blev ouhört 
jäktig. Innan fråga n med pengarna löstes, 
kunde vi inte göra mycket tör förheredelse r
na för resan . Det är inte gjort i en hand
vä ndning att utrusta sig pit. nytt. Här i Japan 
:.( r ju de flc~la .saker btlyd!igt dyrare än i 
Hongkong, och mycket går inte att få. Bar
nen behövde rustas med nya varma kläd L'i' 
för det kalla klimatet här. Nu är ju den 
värsta kylan över för denna vintern, men dc 
behöva för den vinter, som stundar. Den 
första mars \'ar vi färd igaattresa fr,'ln Cheung 
Chau. Vår värd kom dil ut och övertog huset . 
mten vaL' ytterligare försenad , så vi fick 
stanna över ett par dygn på det brittiska 
soldathemmet, där de ä\'en taga emot mis
sionärer. Den tredje mars på middagen sto,1 
vi nere \'id kajen och väntade pil att rede· 
rie ts slup skulle taga oss ut till båten. En 
del vänner hade kommit ned för att säga 
farväl. Där var bland svenskarna N)'ströms 
'i Missionsfö rhundet. Mr. och Mrs. Priee och 
Mrs. Ament från Kina lnlandsmissionell 
var nere. Mr. Priee har varit mycket hjälp
sam i alla penningärenden. H an är en ovan
ligt sympat isk man, som jag lärde värdera 
under tiden i Shanghai . Vännerna i Evange
liska Alliansmissionen var också nere. Vi få 
jLl särskilt mycket att göra med denna mis· 
sion f1Li. De ha hjälpt oss i Hongkong, och 
här i Japan få vi nog ofta lita till dera .s 
hjälp. Vi ha hos dem mötts aven myckc:t 
stark svensk-amerikansk vilja att hjälpa. 

Fem dygn ha r \'i hi ttil!,; va rit på sjön. Det 

Bed för missionärerna! 




i 
har rullat en del. De första dygnen plågades 
flera av sjösjukan, särskilt J:i barnen, men 
de sista dagarna ha alla fått vara friska och 
krya, även om rullningarna inte avtog . l 
gar var det riktig storm på sjön. Det mull
rade och blixtrade och havet dånade, en bå
de ståtlig och hemsk syn. Den tungt lastade 
båten klarade dock Sjön ovanligt gott. Det 
är en rätt ny båt tillhörande British India 
Line, som dessa dagar får vara vårt hem. 
Passagerarnas antal är inte stort, så det finns 
gott om utrymme. Sedan barnen blev vana 
vid sjön, ha de också rumsterat omkring på 
det stora däcket. 

Vi ligger nu i Kobes hamn. Strax efter 
f rukost löpte vi in. Kobe har nog en av de 
främsta hamnarna i detta land. En hel del 
lastångare ligger antingen på redden eHer 
vid pir. Efter passkontroll kunde Selfrid och 
jag, ja Bengt var även med, gå i land för att 
växla till oss japanska pengar. Det var ju 
för mig det allra första intrycket av Japan. 
Man märker genast att staden härjats oer
hört av bombning. Allt har ännu inte hun
nit byggas upp eller ens röjas upp. överallt 
finns provisoriska små hus, där alla dimen
sioner är lämpade för de småväxta japaner
na, men inte för oss. De verkar nästan dock
liknande. Kobe är ju en storstad, men man 

,er inte något av den trängsel och jäkt, som 
var så påfrestande många gånger både 
Shanghai och Hongkong. Japanerna, som har 
så många goda och til ltalande sidor, har 
under dessa sista år av krig mest visat sina 
sämsta sidor. De visade ofta en hänsynslös
het, som var irriterande. Över allt trängde 
man sig fram. Hade man inte sett . andra 
sidor av detta folk, skulle man nog frestats 
att döma dem orättvist. Under kriget fick 
många se de sämsta sidorna hos japanerna. 
Kriget förråar alltid . Nu ser man inte myc
ket av karskheten , men disciplinen, denna 
stora japanska dygd, brister det inte i, där· 
för får man redan från första stund ett in
tryck av reda och ordning. Armodet skiner 
igenom. Klädedräkten är tarvlig om man 
jämför med de oerhört välklädda kineserna 
i Hongkong. 

l morgon fortsätta vi vår färd med denna 
bilt. Vi kunde ju resa med tåg härifrån tiH 
Tokio~ men för bagagets skull är det bättre 
att g å till Yokohama, som är Tokios hamn
stad . 

Erik Malm . 

Skriv till missionärerna! 
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PÄSK 

LOI'sangells il/bel stiger 111 01 hö/den. 


Krist är uppslcmdeJl . Himmelsk är fröjden, 


slälJ7mes i samklang med tonernas ljud, 


['cilIer från bjärta! Id! b i IIIlell, liLl Gud. 


Frei/saren le·ver. är med oss hllgsvalar. 


Hall i silt ord tiLL oss 117bill/iskor lalar . 


Sleikte med släkte föreJ?at Hall bar. 


V år bÖll och åkallan Hall skä))ker sitt JI·'ar. 


Kraft ifrån bimlen i Själen ·/'I rÖlla. 


LysSIla 'vi, höra vi ordei' de skölla: 


De )), mig Iror, leva skedl 0 117 hell! än dör. 


H onom det et'iga lil 'et tillhör. 


Hjalmar Carlbr i ng 

l 
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Vad Gud vill gora 
Av George A. Scott 

Våra sinnen äm i dessa dagar sysselsatta 
med den "nya situationen" i Kina, det är 
som om vi icke kunna låta bli att tänka på 
den. Guds församling därute ä r omgiven av 
helt nya förh åJJanden, sv~ra förhållanden, 
som pröva realiteten i dess tm. Är då icke 
denna tid ett tillfälle för oss att påminna 
varand ra om den sanning, som fram ställes 
av profeten Jesaja, och som visar, att Gud 
är i shiild ätt' göra något 1'1 )'//. " Se, jag vill 
göra något nytt." Jes. 4 3 : 19. 

Den första kristna kyrkans hi storia är en 
berättelse om att Gud gör något nytt . Guds 
avsikter framställas för oss såsom något som 
måste bryta igenom fördomar även hos dem, 
som tjänade Herren mest hängi vet. Vi kun
na nämna sasom ett exempel huru Petrus 
måste förb eredas för besöket hos Kornelius . 
Petrus had e drag it sig undan för att bedja , 
och Gud var redo att möta s in tj änare med 
ett bud skap av mycket lxtydelsefull inne
börd. Det framfördes i form aven syn. 
Petrus blev överraskad av den nya befall 
ningen, som nådde honom, och hans reak
tion var mycket bestämd. "Bort det, Herre! 
Jag har aldrig ätit något oheligt och orent." 

- Gud ville göra något nytt m ed Petrus 
såsom redskap . Han vilie göra honom och 
den unga kyrkan till en kanal av välsignelse 
för de icke judiska folken , men Petrus sva
rade: "Bort det, Herre ;" N ågot sådant har 
jag aldrig gjort. 

Inte ett enda av 0uds sanna bam vill va ra 
ett hinder för förverklig andet av Guds v ilja 
och planer, och änd å, huru ofta händer d et 
ej , då Glld vill göra n<1got nytt, att va ra 
fördom ar och förutfattade meningar diktera 
vårt svar , så att det kommer att låta: " Bort 
det , Herre I " Det är som om vi menade att 
d etta vå rt svar skulle vara bäst i överens
stämmelse med Guds v ilja och med Hans 
planer för sitt rike. 

Då Saulus från Tarsus blev omvänd, sked
de det till stor del ub n med verkan a v n it 
g an människa, men för att f u llhorda sitt 
verk ville dock Gud , så var h ans rid slut, h a 

såsom medhjälpare Ananias, en av de tro
ende i Damaskus . Han fick befallning att 
gå till ett hus, där Saulus befann sig i nöd, 
och att där betjäna honom. Och vilken he
der var det ej att få taga del i lösningen av 
den andliga kri sen i ett liv aven sådan män
niska som Paulus 1 

Sammanhanget visar emellertid, att Ana
nias icke var redo att lyda, ja, att han var 
ovillig att göra det, som Gud begärde av 
honom. Han svarade : "Herre, jag har hört 
av många huru mycket ont den mannert 
har gjort ..." Och under det att Saulus i 
Judas hlls var i ångestfylld bön och farhå
gor och i behov av mänsklig hjälp för att 
kunna bli viss om Guds underbara nåd, höll 
Ananias på att resonera med Gud. Gud var 
redo att göra n~got nytt. Han stod i be 
grepp att visa sina skrämd a vänner, som 
tydligen led o i medvetandet av att de voro. 
en liten minoritet blott, att deras store för
följ are hade fallit till föga inför den upp
ståndne Kristi makt och nåd. Ananias för
drÖjde genom sin tveksamhet förverkligan
det av denn a Guds avsikt. 

Är det icke s1l att Gud all t jämt överras 
kar oss med nya krav, som han ställer på 
oss) Han är mycket mera redo att göra nå
got nytt för oss och g enom oss, än vi äro 
redo att följa honom och lyda honom. Allt 
för ofta äro hans tankar icke våra tankar och 
hans vägar icke våra vägar. Även då det 
gäller vår önskan att Guds rike skall bestå i 
Kina och a lltmer utbreda sig där, kan det 
bända, att han kallar oss att g öra något nytt, 
något som kanske kräver avoss att vara. 
redo gi va upp gamla planer och metoder i 
a rbetet , om Sil är nödvändig t, och att låta. 
gamla beprövade infartsvägar bli blockerade . 
jVfå vi minnas att Gud kan göra något nytt, 
som ersätter vad vi måste giva upp! Han 
kan giva nya möjligheter och öppna nya 
dörrar. 

l s ina " Dekänneber" skriver Augus tinu S'. 
om sin mod ers böner: "O, min Gud, bad 
hon inte und er tårar att Du icke skulle till 
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På konferens l Ch1angsha 

Då jag varit lycklig nog att få resetill
stånd, beslöt jag att besök)a vännerna i 
Ch'angsha och el'. fortsätta till Hankow. 
Kocken följde med och besökte sin familj 
i Taohualun. 

Buss till Ch'angsha. Fick denna gång bo 
på den svenska stationen hos fröken Willy 
Stenfelt. Det var roligt att få komma henne 
nära och dela intr(;S5<.:n med henne samt 
lära känna den svenska mission ens alla pro
blem. Likaså fick jag hålla en andakt och 
taga högmässa n på första söndagen i adv ent. 
Värdefullt var också att lära känna hennes 
medarbetare, framför allt prästerna Ch'en 
och Liu. Dessa kommo båda till Ch 'angsha 
med anledning av de möten, som just då 
sku Ile hållas dät-. 

Ch'angshas kyrkoförsamlingar fingo n:im
ligen besök aven grupp kristna ledare från 
S'hanghai, två representerande den n}' a re
gimen, Dr. Wu Tao-tsung och Mr. Liu, vil
ka voro deltagare i den konstituerande för
samlingen i Peking. Vidare förre rektorn 
för St. John 's universitet, nu ordförande i 
hel a Kinas K .F.U.M., vidare generalsehe
teraren Georg Wu i National Chri stian 

Lita att jag seglade till Italien och Rom I 
Men Du såg läng re och d Jupare och gav 
henne det väsentliga i hen nes bön. Du ga v 
henne icke det som hon just i det ögonblic
ket bad om, men Du vägrade göra det för 
att Du skulle kunna g iva henne: Jet som hon 
djupast sett alltid bad om." 

Under sin jordevandring och tj änst bland 
människors barn utförde Henen alltid något 
nytt, något som krävde nya \ dgsa mma före
Ug i tro. Då han bjöd Petrus att lägga ut 
pa u jupet och kasta u t näten till fånpt, så 
gick detta rakt emot vad Petrus lärt Odl er
facit under sitt arbete som fiskare , och det 
synes va ra något av protest i hans svar: 
"Mästare, vi hava arbetat hela natten och 
Hi tt intet ..." Instin ktivt vill han fästa Mäs
tarens uppmärksamhet vid att de misslyckats 
under mera normala omständ igheter, och i 

Council samt lutheranen pastor Ai. Me
ningen var dels att binda alla kyrkosamfund 
närmare varand ra, de ls att informera rö
rande förhållandet stat- kyrka, och dels att 
få höra om de svårigheter och problem, 
som kyrkorna i Hunan hade att kämpa me,!. 

Rörande mynd igheternas övergrepp, be
slagtagande av kyrkor och andra försam
lingslokaler för att användas som sädes upp
lag eller annat, sades det kunna bero P~l 
att underordnade myndigheter icke klart 
[örstodo den kristna kyrkans ställning. Det 
gäller, att den kinesiska kyrkan blir själv
ständ ig gentemot utlandet, organisatori skt 
såväl som ekonomiskt. Den får icke bära 
prägeln a v att vara något utliindskt, allra 
minst något, som har med " kapitalism" 
eller "imperialism" att göra. Det meddela
des, att i vissa fall provinsregeringen, d ,1 
den underrättats om öve rgrepp på någon 
plats rättat till misstaget och \'ederböranue 
församling återfått sin egendom. Del :ir til [
råd ligt, att ett utskott tillsättes, som represen
terar samtliga kyrkosamfund i staden (och 
helst i provinsen), vilket utskott bn för
handla med de politiska myndigh ete rna rö

detta synes va ra en antydan om att han icke 
är villig att göra detta nya , som Herren be
gär av h onom. Men då han såg upp i sin 
älskade Herres ansikte, greps han synbar
ligen aven överflödande verklig het av kär
lek och makt, som låg bakom detta nya bud, 
och slutligen kom därför orden, som ge ut
tryck för huru han karakteri stiskt överg iver 
sin egen mening: "Men på d itt ord vill jag 
kasta ut näten." Och tron triumferade, då 
Petrus fick klart för sig, att hela ansvaret 
för detta nya vilade på Kristus, icke på hans 
tjänare Petrus. 

GLId förbjude, att "å rt Slaf på Guds: "Se, 
jag vill göra något nytt" skulle bli: "Jcke 
så Herre" I Må dCL i stället bli: "Men på 
ditt ord v ill jag"! 

( Efter "ChJl1ä'S Millions". ) 
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rande sådana övergrepp eller andra liknande 
frågor. Det framhölls, att den nya rege
ringen verkligen önskar att skydda religions
friheten och t. o. m. att samarbeta med kyr
kan, ty den kan ej vara blind för vad den 
kristna kyrkan betytt under gångna decen
nier. 

Rörand e förhållandet till de utl ändska 
missionssällskapen påpekades vikten av att 
både den kinesiska kyrka n och det utländska 
sällskapet målmedvetet imikta sig på att de 
ekonomiska bidragen utifrån årligen mins
kas och att kyrkan själv axlar det ekono
miska ansvaret i allt större utsträckning. Ut
ländska missionärer behövas alltfort, sär
skilt speciali ster i barn-, ungdoms- och kvin
noarbete m. m. Utlänningarna böra dock 
hålla sig i bakgrunden, så att kyrkans in
hemska art klart framträder. - Ett obe
hagligt intermezzo var antydan, att myndig
heterna betrakta missionärerna som spioner, 
eftersom de skriva hem och berätta om för 
hållandena i Kina, ekonomiskt, militärt, so
cialt etc. I 

D et framhölls, att de nuvarande svåra för
hållandena ej få läggas bara den nya regi
men till last . Det har blottats mycken and
lig svaghet i kyrkornas liv. Det behöves en 
förnyelse, en reformation. D et kristna bud
skapet är oförän derligt giltigt (ansågo åt
minstone de flesta), men kyrkornas arbets
former kunn a anpassas efter de nya förhål
landena. Vi måste stå solidariska med den 
nya regimen och samarbeta med den till 
samhällets förbättring och nödens avh jäl
pande. "Glöm ej, att vi äro den Korsfästes 
lärjungar" I De kristna skola gå före i kär
leksverksamhet och soc ial ansvarskänsla. Vi 
ha en hel del att lära av kommuni.\krnas 
energi och n~;ilmed\letenhet i arbetet att 
bygga upp ett nytt, bättre Kina. 

D en lutherske läkaren Hsieh påminde om 
att Jesus i liknelsen om den yttersta domen 
f ramför allt pekar på lärjungarnas kärleks
fulla van del. Vi måste få i g ng med me
dicinskt arbete ute på landet. Varför finns 
det så få läkare som är villiga att arbeta ute 
p .i landet) Idealiskt vore, om en läkare 
(dler sjuksköterska) och en Ord ets förkun
n<1','e kunde re,,1. samman (kanske hyra en 

husbåt) från plats till plats och så hjälpa 
de fattiga både till kropp och själ. 

Det påpekades också vikten av att VI 

kristna lära känna den nya regimens ideolo
gi och ideal, dels för att kunna tala så , att 
människor som omfatta dessa tankar, kunna 
förstå kristendomens rika budskap, dels för 
att vinna klarhet, i vad mån vi kristna kunna 
samarbeta med myndigheterna. Det finns ju 
dock något i kommunismen, som går i lin 
je med kristendomens strävan att lindra nö
den, att lyfta och hjälpa de olyckligt lottade. 
Vi ha ett tillfälle, som ej får försummas, att 
giva kristendomens bidrag till uppbyggan
det av det nya Kina. 

Ett ombud från Shanghai lade vid ett en
skilt möte med oss utländska missionärer os> 
starkt P,l hjärtat att icke g lörruna att den re
volution, som nu genomförts är den största 
förändring, som ägt rum i Kinas 4000-;iriga 
historia. Det har varit många stora omväh
ningar tid igare, men först denna har nått 
ned till den stora massan av folket. Tänk 
på att det är 400 milJioner människor, som 
nu vaknat till känsla av politiska rättighe
ter och förpliktelser och gå in i en ny demo
krati. Vi måste ha detta klart för oss, när 
vi bedöma läget och planera arbetet. 

En annan sade: "Vi skaJl ej bry oss med 
frågan huru länge den nya regimen skall 
ha väldet. Ty det är Gud, som skapat hela 
universum, och Gud har n:lgot att säga i 
historiens växlande händ elser." 

I samband med diskussionen om ekono
misk t oberoende påpekades det att en för
samlings självunderhåll icke \ilar på enbart 
ekonomiska föruts:ittningar, utan har det 
närmastl sambandet med det andliga livet i 
församlingen. Om människor verkligen v:1k
na och taga emot evangelium, komma ock
så de nödiga medlen för församlingsarbe
tet, de komma som ett spontant utt ryck för 
hj ärtats tacksamhet till Gud för frälsningens 
gåva . Även den fattige kan då offra över för
väntan. 

I detta samband kan påpekas ett friskt in
slag aven pastor Teng i Nanchang, som 
pastor Wang och jag tidigare gästat. Han ' 
berättade om en officer i den nya regimens 
arme, vilken deltog i söndagsguds tjänsten i 
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Missionsdagarna i Örebro, ett rikt och ljust minne 

Ja, så äro "dagarna" i Örebro ett minne 

blott, men ett ljust och rikt minne I För IJS,; 

från Stockholm, som hade förmånen att få 
\'ara med där, blev det rika dagar i de he
ligas gemenskap. Vi hade g lädjen få möl:l 
våra vä nner r,:iJe på K.F.U.M., i Lutherska 
Missionskyrkan och OhllS Petri Kyrka och 
församlingshem Och vi känna innerlig tack
.;amhet mot alla dem, som på detta sätt togo 
(lTI ot vilr mission och ordnat allt så trev
.I igt för oss. Innerligt ville vi orks~~ få tac
ka vännerna, som i sina hem kärleksfullt 
togo emot oss "färdemän" och gjorde varje 
dag till en högtid! I tacksamt minne bevara 
vi lördagskvä llen, då vi hos Direktör och 
fru Johnson fingo möta Kinakretsen och 
med dem dela glädj en och ansvaret i mis
s ionens gärn ing. Huru förunderligt rikt att 
få råka Missionens genom de många åren 
:alltid trofasta vänner I Det är dyrbara glim
tar a v Missionens historia, som genom dem 
bli levande för oss "sena tiders barn". Stor 
är ock !l. v,l r tacksamhet till Herren för de 
\'äl1ner, som· under senare år slutit sig till 

Tengs kyrka. Han hade före gudstjä nsten 
talat med olika personer i kyrkan. Kyrk
vaktaren blev tillfrilgad, .huru länge han va· 
rit där. " I 23 år." Da jr Ni väl en 
varm kristen)" "Ne), jag är inte kris
ten I" - "Ni borde fil dödsstraff, som va· 
rit här så lärrgc och ändå inte tagit emot 
evangeliets rikedom", utropade officeren 
>'redgat. 

Sedan h ade han träffat en lärare i försam
l ingens skola och frågat om harrs · arbete. 
Svaret blev: "Ja, jag har arbetat här i den 
kristna församlingerr en tid, men nu skall 
jag snarast söka mig en annarr uppgi f t I" . 

"Feghet I Feghet I" klagade officeren, som 
var err kristen, men ej ville röja det , förr
än han prövat dessa församlingsmedlemmar. 
"Varför våga de ej stå för sin tro) Varför 
fly de kristna innan ännu de nya herrarna 
kommit till en plats )" - Det var verkligen 
en fri sk fläkt och en hjälp för oss alla att 
ej tappa modet. 

den skaran för att med dem dela förmånen 
och uppd ragd, samtid igt som vi innerligt 
önska att flera unga människor malle trif 
fas av Herrens kallelse till helig tjänst . 

Under alla tre dagarna förnummo vi Her
rens närvaro levande ibland oss I Palmsönda
gens allvarliga texter gåvo oss en stark för
nimmelse av den lidande fr äl :;arens kärlek 
inte bara till oss utan till hela människosläk· 
tet I Det kändes tryggt att mot bakgrunden 
av Kärleken utan gräns få se missionsarbe
tet av idag med alla dess problem. "När 
Gud kunde förvand la långfredagen till pask. 
dagens seger, då kan allt ske." Så uttryckte 
en av talarna dessa våra tankar I 

Högtidsdagarna äro förbi, och vi ha åter· 
vänt var och en till sitt I Kvar står vad Her
ren givit ilt oss av innerlig gemenskapskänsla 
och ny frimodighet för tjänsten i missionen. 

Sr/g! i örebro,' 
Prosten Stenbeck : "Nu är det högv ikt ig 

tid i missionens historia. Därför gä llc r det 

Luthera nerna samlades efter konfcrensen 
till enskilda förhandlirrgar eftersom en 
luthersk representant också kommit. D enne 
berättade bl. a. om d e stOra svårigheter, som 
kyrkorna i Honan kämp a med. Alla kände 
vikten att slå vakt om vår kr istna tro uran 
kompromiss. 

I känsla av sarrningcn i ordspråket " Enig. 
h et ger styrka" betonades vikten av att alla 
rie många protestan tiska samfunden skulle 
sluta sig närmare sammarr till inbördes stöd 
och kurrna träda fram som en enhet inför de 
statliga myndigheterna. I varje stad, varje 
provins, bör finnas ett samarbetsorgan och 
som överbyggrrad därpå ett kyrkoråd, som 
representerar hela Kinas kyrka. Man plane
rar att kalla alla kyrkosamfund till en kon
ferens nästa ilr för att dryfta denna fråga . 

S/i/!, HC/llll erz 

CVr "Den Nord iske Kristne Buddhist· 
misjon.") 
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Bönemötena för SMK i Stockholm 
Bönemöte anordnas på SMK:s expedi

tion, Drottninggatan 55, Stockholm, varje 
tisdag kl. 19.30, och Missionens vänner häl
sas varmt väl komna. M å Gud över oss ut
gJuta nåds och böns Ande vid dessa och 
andra \"Ma bönestunder, ja, över hela vår 
mission och över alla dess vänner! 

SMK:s syföreningar i Stockholm 
Syföreningen n:r l samlas torsdagen den 

27 ap'i[ kl. 12 :30 hos fru lisbeth Carls
son , Adolf Fredriks torg 3. 

Syförening en n:r 2 samlas onsdagen d"l1 
26 ap ril kl. 12 på Margareta Hushåll ss kolas 
f es tvåning, Drottninggata n 69. Dok tor innan 
Rut Sjöberg och frök en Ingrid Pette rsson 
inbjuda. 

Syfö ren ingen n: r 3 samlas fre dagen den 
28 ap ril kl. 18 :30 hos fru Ebba Linder , 
Bergsringen 11, T ran eberg. 

Låtom oss mi nnas våra syföreningar i 
tacksäg else och för bön! 

att vi gå u t medan portarn a ännu äro öpp
na !" " En liten kärl ekens gärning ta lar bättre 
än ord kunn a göra. " 

M issionär Johan<1es Aspbe rg : " M issionen 
är all tid dårskap i världens ögon. " " e lds 
rikes framgån g i Kina är icke bunden av de 
nationella förh å llandena. Missionärens upp 
g ift är att göra sig själv överflödig." - "1 
den färgade världen återstår nu bara en in 
sats av den vite mannen - missionären s 
förk unnelse av Guds rike." 

Komm endörkapten Oscar von Malmborg: 
"Villrådiga - men aldr ig rådlösa, H an som 
är underbar i r d har h jälpt oss ." 

M issionssekreterare Arth ur Johanson : 
" N är kyrkan upphör att vä nta sin H erre, 

KinaIänkarna i Stockholm 
saml as torsdagen den 20 april kl. 19 : 30 på 
SMK :s expedition till samtal över komman
de söndags pred ikotex t, missionsmeddelan
den , så ng och bön . Varmt välkomna I Te
serverll1g. 

Bibel· och missionsvecka 
D en 8-13 instundande augusti planerar 

Svenska Missionen i Kina att anord na en 
Bibel- och Missionsvecka på S:t Sigfrids 
folkhögskola, Kronobergs Kungsgård utan
för Växjö. Vi hoppas att våra vänner ha 
detta i minne vid uppgörande av planerna 
för sommaren. Må så många som möjligt 
själva komma med och må de inbjuda andra 
till "veckan" I Må vi också bedja att dessa 
dagar må bli till stor och rik väl sig nelse ~ 

Hemkommen missionär 
Fröken Astrid Löfgren anlände till Stock

holm lördagen den 1 april. Vi hälsa hen
ne va rmt välkommen ,il! hemlandet och till
önska henne Guds rika n.eJ och välsig nelse. 
Hon har un der hemresan från Kina vis tats 
en tid i Cooch-Beha r, Indien, och vi hop 
pas at t i ett kommande nummer av vår tid 
ni ng kunna införa en ar tikel om hennes 
hemresa och if)tryck därifrån. 

upphö r hon att leva I D enna väntan få vi 
vårda I " år egen själ , som en sti lla brinnande 
brud cl.l l!1pa.' · - " Endast elit rösten av den 
som ropar u t evangelium når - endast dit 
n.l[ Gud." 

.11. B. 

Bed för rn issionärerna! 


Skriv till missionärerna! 
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"Bed mycket för oss l" 
(Utd rag ur pri vatbrev, daterat 

den 27 /3 1950) 

"När fruktan kommer över mig, sätter 
jag min förtröstan på dig." 

Jag läste just de orden i min mo[gonan
dakt i dag, och. de gjorde mig så go tt. Ty 
fruktan ä[ vad jag känner inför framtiden. 
Gud va re tack att det finns En att gå till 
och. få hjälp ifrån I 

Vi tillbringade ungefär en och en hah 
vecka i Tokio, innan vi i torsdags reste bit 
upp till Karuizawa . Tiden upptogs av kö
pande av alla de många saker, vi måste ha 
med oss, mat inte minst. Man lever ti ll en 
stor dcl på konserver. 1I ppblandade med lan
dets g rönsaksprodukter. Fisk och kött gi'- r 
ocksil att köpa, det sistnämnda är dock 
ganska dyrt. Vi spru ngo ut och. in i all a 
varuh.us och släpad e oss hem med hä nd erna 
fulla. Att Tokio är en storstad mä rktes väl. 
Fullt med folk var det överall t, li vli g men 
vä lordnad trafik och oänd liga avstånd. Spår
vagnarna voro alltid fyllda till bristn ings
gränsen, och man blev knuffad fram och 
tillbaka. Sista dagen hä nde mig något obe
hagligt. Vi åkte spll rvagn hem och jag hade 
all möda att klara mina tunga kassar ocll 
min axelväska i trängseln. Vid avstigningen 
upptäckte jag, att ytter fickan på min väska 
bli vit öppnad, och. att fodralet med mitt 
extra par glasögon va r borta. Det var en 
ganska kännbar förlust, hoppas bara att a e 
g lasögon jag nu har räcka länge. 

Sedan reste vi då lIpp till det omtalade 
K aru izawa. Att barnen voro glaJa att slip
pa ifrå n instängdheten på K.F.U.M. säger 
sig sj älvt. De tryckte näsorna platta mot 
kuptfönstren och kommenterade li vligt allt 
som de sågo: oxvagnar och hi [ar, hiicka r och 
sjöar, skog och berg . Vid den sista stat io nen 
före Karuizawa sattes tre elektriska lok till 

för att orka med tåget upp för den branta 
stigningen. I fjärran såg vi vu lkanen Asama 
liksom de övriga höga bergstopparna om
kring. I Karuizawa mötte Oliver Olsson. 
från Evangeliska Alliansmissionen och kör
de oss i sin skåpbil upp till huset, där fa
miljerna bo. Jag har fått ett rum i Olssons 
hus och har det alldeles förtjusande. Natur
skönt är här verkligen. Husen ligga inbäd
dade j blandskog, där lövträden redan stå 
med sIna stora svällande knoppar, särskilt 
efter gårdagens regn. Från mitt fönster ser 
jag åt ena hållet ut över högslätten med 
samhäll et och bergsked jorna i bakgrunden, 
och åt andra h<1llet höjer Asama sig. Det 
ryker ständ igt ur kratern , och det känns 
egendomligt att leva så nära (7-8 km) en 
riktig vulkan. 

Vår första dag här var kall, men det här
liga solskenet gör att man i alla fall ej 
känner så mycket av kylan. Värre var det 
på natten.. När morgonen kom, hade tvätt 
va ttnet i rll sit och Get var - 2 g rader i rum
met. D et är med självövervinnelse man då 
rusa r upp och sätter fyr i kaminen. Med 
dess hjälp får man snart nog varmt, och se
dan kommer solen och. hjälper tdl. I och 
med regnet kom blidvädret, 0, 11 i dag ha 
\'i di mma, så jag kan inte nj uta av min 
vackra uts ikt. Men det är nog bra, ty det är 
ännu mycket som ska ll göras innan mao 
kommer iordning ordentlig t. - - 

N u blir det att snar t sätta igång med det 
nya språket. Gud give oss alla nåd att på 
rätt sä tt kun na tillägna oss det och i hans 
egen tid ku nna tala till detta fol k pil dess. 
eget språk, tal a om \'ärldens Frä lsare ~ Bed 
myc ket för oss. 

jHargil Cedel'bo/m 

Ad[ess: House 1405, Kamiz{lI l'd . Nagano 
Km . Japan. 

Ett uppmuntrande arbete 
Utdrag från ett brev från Henry Guin nes 

till en vän i Irland. 

Kära fru P. 
Jag skri ver för att tacka Eder för Eder fri

kostiga gåva :t\' f. 15 (200 kr.) hl l arbetet 
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här, och berätta huru det kommit till an
vändning. 

Under tre veckor ha vi varit med om ett 
inspirerande verk av Gud . Mellan 70 och 80 
studenter ha bott här tillsammans för att 
studera Guds Ord. Detta arbeLt' började för
ra v intern, när omkring 20 läto skriva in 
sig i en feriebibelkurs, som omfattar alla 
semesterperioder under två Jrs tid. förra 
sommaren väx:c antalet till omkring 50. 
Denna stadiga tillväxt är märklig, efte rsom 
vi under tio m,lnader levat under ett or
ganiserat motstånd till all religion. Det är 
inte lätt för Er därhemma at t sätta Er in i 
vilka svårigheter och problem, som möta 
dessa unga människo r. 

Det viktigas te i denna bibelskola har inte 
så mycket varit att meddela bibelkunskap, 
utan de har samlats til! gemenskap och för 
.att dela andliga erfa renheter. Det har hå l
lits två större möten i veckan, som varat 
två till tre timmar, då ordet varit fritt och 
vem som ville kund e föreslå en sIl ng, bed ja, 
tala ett Guds ord eller avgiva ett vittnesbörd. 
På söndagskvällarna ha våra två stö rre rum 
varit fullpackad e. 

För en vecka sedan kom denna g rupp i en 
kris. Till att börja med h::tde de alla slagit 
tillsammans sina tillgangar, men utgifterna 
hade varit stora och det VJr Inget över. Ännu 

en vecka skulle sko lan fortsätta, och det 
fanns intet mjöl i skäppan. Som Jag visste 
nilgot om detta predikament, hade jag på 
lördagskvällen kallat in en av studenterna, 
en ung man som endast varit omvänd L\.1 

månader. Jag berättade för honom, att en 
vän i Irland sänt mig två hundra kronor ti l! 
Guds verk, och att jag blivit ledd att nu 
anvä nda hennes gåva att täcka denna brist. 
Tillsammans r:iknade vi ut, att summan nr 
tillräcklig att betala kostnaden under denna 
sista veckan. Nästa dag var söndag, och 
det var knap pt med maten, men de t rodde 
att Gud på något sätt skulle förse. Vid det 
fullsatta mötet i vårt hem på kvällen, stod 
Broder Do upp och sade, att Herren, ,1.:,<.:

nom en väns godhe t, hade givit dem .) 
970,000. D et var en fullkomlig öven·ask
ning, och de reste sig alla upp och sjö ng 
en hal!elu ja-sång. J ag va r inte med, men 
min hustru berättade, att Broder Do fort
satte: " Jag har endast varit troende en ko rt 
tid , och det är vät därför att jag har 0;[ 

liten tco, som Herren lät mig få denna upp
mun tran att taga emot gåvan." 

Nu är den tr edje vecka n slut, och det bIn 
uppbrott i morgon. D essa unga skingras och 
fara tillbaka till si na olika skolor. Bed för 
dem, ty att vara ett Kristi \'ittne är under 
alla omständigheter långt ifrån lätt. 

FJi!,,!tslllöle tör kinesiska stlldenter. 



Meddelande till missionärs
kandidater 

Weekend samling för missionärskand ida
ter kom mer att anordnas på Ung domsgården 
Björksäter, Mullsjö (beläget c: a 3 mil norr 
om Jönköping) den 15-16 april. 

Vi samlas lördagen kl. 19.30 till sam
kväm, då vi hoppas få höra missionsförestån
dare E. H. Skooglund berätta f rån sin ny
ligen avs lutade resa till Amerika, Japan och 
Indien. 

Söndag kl. 11 hålles bibelstudium av mis
sionär Arwid \x!ickström, och kl. 14.00 ta
lar missionsförLsl{indare Skooglund om 
"Missionsläget i Japan och Indien" . 

Söndag k väll kl. 19. 30 håll es offentligt 
möte i M issionskyrkan i Mull sj ö, då delta
g are :'; ~ IDlingen sva rar för vittnesbörd, sång 
och musik. 

Då denna weekend får karak ~ä r av läger, 
bör va q e deltaga re taga med [jl l" och säng
linne . Några teskedar kaffe bör också med
tagas. 

Avgift för weekend en, inklusive mat och 
logi , :> kr. 

Inbjudan riktar sig inte enbart till dem, 
som 	 är vissa om sin kallel se till tjänst på 
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Fortbildningskurs för missionärer 
Svenska Missionsrådet anordnar den 19 

-27 inst. augusti sin vart tredje år åter
kommande fortbildningskurs för mi ss ionä
rer vid Holsbybrunn . Kursen står öppen för 
missionärer och missionärskandidater hån 
sa mtliga svenska missionsorganisationer, där
jämte för funktionärer i yttre missionens. 
tjänst i hemlandet, styrelsemedlemmar o. s. v_ 
Missionsvänner, som äw intresserade av mis
sionens stud ium beredas tillfälle att deltaga 
/ lIl/m al' lItr)'1Jl17le. 

Program kommer senare att offentliggö
ras. Anmälningar om deltagande i kursen 
sändas till Missionär Ayel Svensson, Johi? 
b /rso llsgalarl 39, Jönköping. 

SVENSKA MISSIONSRADET 

yttre missionens fält, utan j l ika hög grad 
tiJl alla de kamrater, som ännu är spörjande 
och tvekande beträffande sin kallelse. Kom 
med, och vägen skall kanske klarna för Dig '. 
Även mission:irer hälsas hjärtlig t välkomna. 

KOlli m itterade. 

Redovisning 
för medel influtna till Svenska Missionen i Kina under mars 1950 

392 	 j ykö p ings H e lgona försam I. 20: Allmänna missionsmedel 
39.'\ . G . B., Bromma 12: 

374 I st. för blommor vid Al" .., ]ör .'\94 . Bromma Kyrkobrö cl ra k,\r 22 :
g ensens bå r, gn R. H , Timmer 395 " T ionde" 25:
na bben 15:- 396. A. o. K. S.. G bg, "åt H erren" 30 :

.1"' 5. M almölänka rna 100 :- 397 . Mota la Missionsfö rsa mL ~yfören. 30 :
376. 	 ~"r. N., Örebro .' ... 35 :- 398. I. B. , Duvbo, "t ill H erre ns verk" 15: 
377. T. R., Borl änge, "avbet. f, sku ld " 10:- 399. Ps. 23: 1 10 00 :
.,78. M. N. , Sthl m . . ..... . 15:- 400. Koll. i Tranås K.F.U.M . 27/2 28 :50 
379. L O. 10:- 40l. D :o i Tenhult 2/3 25 :
38 l. L. R., Söderham n 50 :- 402 . D: o i Ramk villa 3/ 3 .. 26 :
382. 	 Sa nda luth . Syförcn 50:- 40 3. D :o i Nybro 4/3 .. 21: 
383 . 	 Ko ll . vid J kpg-Husharnalänkar 404 . D :o i Ka lma r 5/3 . . 47 :2 5 

nas möte 22/2 .. 125:- 40 5. D :o vid två länk miite::t l Umeå 80: 
384. 	 M . o . J. M., Tra nå~ 50 :- 406 . "T vå vänne r" .. 20: 

385 . 	 O niim nd .. . .. ... . 100 :- 407 . N. \Yl. , Umeå ... 50 :
386 . E. A ., Bo rås, " 14 ma rS 50 :- 40 8 j\.f. Lista , " 14 :c ma rsgåva" 20 :
,88. " I-I e rrens t in nde" 1 5 :- -10') . Sparb"ll1cd c l o . koll. i Flisby 2612 210: 

389 . 	 H. o. 1. J, Gbg 25: - 4 l0 . M . B., Hejde 100: 

~90 . B. L, Stocksund 50 :- 4 11. Sko lba rncns sparbössemedel gm do 50 :
39 1 C S. , Eskilstu na, " avbet. å lån " 50 :- 412. D. Ö., Si mc, ....... . 25: 
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413. 	 Koll. i Mörbyl ;illg" o . Resmo 
414. 	 Kina syfören., V etianda .. ' 
415. 	 S:t Göran, Kyrkobröder, Kina

spa rbössa 
416. 	 B . o. K. L , Sthlm 
4 17. 	 E. E, Karl skoga 
418. lvI. E., Sthlm ......... . 
419 L o. H. B., i st. för blommor 

vid Valborg H C'lllbe rgs, lidkö
ping, bår. . . 

420 . A. J., Ös[cräng 
42l. K oll. i KnivingMyd 4/3 
422 . 	 D :o i Abbetorp 5/3 
42 3. 	 D: o i Skedsbygd 5/3 
424 . 	 Rab. å böcker 
42 5. 	 Kinakre tsens i Örebro missionsoffer 
4 26. 	 Kinas ),fören., ljungby 
4 27. 	 Koll. " U ngdolll sfö rb., Malmö .. 
428. 	 D: o i Stenåsa 2'i/2 
429. 	 D :o i Hulterstad 25/2 
43 1 	 E W., Eket , till H. o. S. Ers

hall1 lnars underh. 
432. 	 Stattena Syfören., Hbg 
433. 	 G. c., DU\'bo, i s t. för blom mor 

vid V alborg H embergs bår. Rom. 
8: 18 

4 34. 	 A. G . H ., landskrona 
435. 	 E. B. , Tråvad, 1 4:~-II1J rsgåv,," 

4 36. 	 K.F. U.M:s Ure'bro lViissionskrets , 
till M . Ringhrgs underh. 

43 7. S. L , Sthlm, S. S.. E . S .. Kumb , 
i s t. fö r blom mor v.id Valborg 
H embergs, lid köping , bår 

4 38 	 M. N., Bodcn 
439 . 	 A. M ., Ikmse. "[4 -mars" 
440 . 	 A. ]. o . C:o. lidköping , i st. fi, r 

blommo r vid V alborg Hembergs 
bår 

44 l. 	 G. R., Bromma, för d:o 
44 2. E. H., lidköping, för d:o 
443 Koll. i Kristvalla 7/ 3 
444 . 	 F. P .. Björklinge 
4 4 5. 	 Kinakretsen, Ka rl stad , koll. o. 

spa rb .-medel 5/3 

446 . L o. F. A , Mariestad , i st . för 
blommor vid Eric Nilssons, Eds · 
berg , bår 

44 7. 	 E. K., d: o vid Valborg Hembergs, 
lidköping, bår 

448. 	 A. o. A . ]. , liJköping, för d:o 
449. E., E o. E H, Sthlm, för d:o 
4 50 a . A. M . M. , Sthlm, fö r d:o 
450 b. N. A., d:o, för d :o 
45 1. 	 Koll. i Betelfö rs., Ving.ikcr 
452. 	 E. E., d :o till J. Ackl.~ l[' underh. 
453. 	 Kin as tund hos \Y/. B., Kumla 
4 54. 	 1. B., Katrincholm 
45 5. 	 EP.. D :o 
4 56. 	 Symöte. l erbo bygdegå rd 9/3 .. 
457. 	 Koll. Brebo l, l e rbo 9/3 .... 
45 8 . 	 D:o Sockenstugan, Björkv ik 10/ 3 
450. 	 D:o Glindrans skola, d:o 11 /3 
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D:o Söndagsskolan, Yngersnäs 11/3 
D:o 	 Yngersnäs, Björkvik 11 /-1 · 
A . H. , Torpaslä tt 
C. J. G., Hbg 
E. c., Sthlm, ' 14 mars" 
K. L. 1., lidköping, till minnet av 
Valborg Hemberg, lid köping 
M . \J. S., Suntak, fö r d:o 
E. ]\i. , Sthlm, för d :o 

E A. , Söderköping "till högt ids

dagen" 


K. A, d:o "till vå r offer o. böne

dag 

l. o. G . T. . i'\kpg, till minnet av 

Valborg Hembe rg , lidköping 

1. T. , avbet. 
H. ]., leksand. " 14 mars 
V . P ., Nkpg, d :o 
E. P. , ll'ckeb)', d:o 
A. G. R., Algutsbod a 
S. H ., Saltsjöbad<.:n, till minne·t a v 

Valborg Hemberg , lidköping 

K oll. i Skråmtriisk 25/2 

~. E., Gurnm " rk 

K oll . i Innervik 26/ 2 

Kinakn.:hc·1I i Kleml'nsnäs 28/ 2 

Koll . vid missionsafton på Sörbö le 

l /3, till i\.faja lundmarks underh. 


Vid Offerstunden i Skelleftehamn 

3/3 

Koll. på Syfi;reningsdag i Järv

t järn 4/3 

Burträsks :Missions fören. 

Koll. vid försami ingsafton i Bur· 

träsk 

H . H .. Skellefteå, till Maj a lund

mdrks undcrh. 

Kol l i Piteå kyrka 26/ 2 

D:o i d:o 22/ 1 

Kinakr'dscn i lul eå 27/2 

Koll i Boden 28/ 2 

D :o fr. Sykre tsen i Medle 7/3 .. 

D:o pii Syförening i Kusmark 7/ 3 
D: o i Kågeda lens kyrka 7/3 .. 

D: o 	 fr. Ersrnarks D .U. F. 8/3 

D: o i K åge 8/3 . .. 

D :o i Krångfors 9/ 3 . . . ..... . . 

D: o i Yt te rvik 9/ 3 .. ' 

D: o i Medle biinhus 12/ 3 

Från Offerstunden i Skellefteå 12/ 3 

Koll. i Bastuträsk 13/3 

A. o. H. " 

Tillägg t. missionsoffer fr. N ag la rp 

O. H ., Sthlm .. 

Koll. i Förlösa 10/ 3 

Böneringens o . länkarnas i Karls

krona o ffergåva 14 mars 

E. D. , Bromma, til mi nne av V a l

bo rg H emberg , lidköping , .. 

J H .. Sthlm 

A. D., Skattungbl'n, på offerdagen 

]. K. W .. g m ]. H., M ed le 

Koll. i M ossby B l å bands fij n~n. 11 /3 


5: 
27:60 
15:
17: 

100:

15:
10:

5: 

10: 

15: 

50:
25: 
17 :
30: 
25:- 
40: 

25: 
75:
15: 
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546: 30 
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200: 

200: -- 
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132: 
126 :

56: 70 
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4 5: SO 
5 l: 5 l 

100 :30 
45 :
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123 :40 

3376: 48 
70 :- 
50 :
10: 
10 :

109: 

189:06 

20: 
7: 75 

10 :
10: 
15:
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514. 	 V . o . C. E-n , H äl labrottet, " 14 
mars 

515. 	 H . P., Malmö 
516 . 	 S. o . K \XI. , Ystad 
5 17. 	 Habelbo le ts Missio nsfö rsami. 
518. 	 K R., Sthlm, " 14 mars" 
519. 	 Anna o. Alma , en tacksa mhetens 

blomma vid kära Este r Claessons 
bå r .. ' 

520. 	 H. S., Björnebo rg 
522 . " Po jken", påsk lilj or till mina kä ra 

vän ner Ella, Märta , Richard o . 
Ptr i Tjunnarl'd 

523. 	 " Korban" 
524 . 	 'E tt löfte" 
525 . 	 H. H ., lund , "(ill minne av den 

14 / 3 o. Eri k Fo lke" 
526. 	 Senapsko rnet, lidkö ping, i st. fö r 

blommor vid Valborg H unhL'rgs 
bå r 

527. 	 C. S., Bjiirk ii bl' 
528. Chindwarakrctsen, Gbg 
529 F. S., Sthlm, " 14 mars" 
530. O. H ., Burträsk, " på böncJJgen" 
53 l. B. M. B., " 14· ma rs·gåva" 
532 . 	 L. S., Obbola ........ . . . 

533. 	 A. R., Ma lmö 
534 	 J l., Boden, i st . för bl ommor vid 

Emma Forsbergs b, r 

535. 	 J. B, Genva lla, "m i ss ionsgJv~ " . . 
536. 	 B. o. N. S., laxviken, 15 mars" 
538. 	 F. M ., M ö rb), . . . 
539. 	 Ko ll . N o rrkö pingslänkarna 19/ 3 
540. D: o i M ota la K .F.U.M ., 8 / 3 

54 l. D: o i linköping 9 /, 

54 2. 	 D :o i Li nköping KF.U .I'I'I . 14 / 3 
543 . 	 D :o i Vikingstad 15 /3 
544. 	 Gåva fr. Gismestadskretsens sy-

fören. 15d ........ 
545. 	 D:o fr. Kl'rkl. församlingskretsen, 

Vikingstad 15 /3 . 
546. 	 Resebidr. fr. Finspång 
547 . D :o fr. Nkpg 

548 K. D ., Bj örköby 

549. 	 "Kärlekens blo mmor till j\'l or, 

pås ken 1950, Gustaf" 
550 . 	 A M. , lannaskedebrunn 
551. 	 Onämnd 
552. 	 Vänner i Bjärnu m, sparb. ·medel 
55 3. 	 Onämnd, Umeå, " 14 nu rs" 
554. 	 O . N" SpöIand , gm A. o. P ]. 

Vännäsby 

555 . A . H, Vän fors, gm d :o 

556 E. H. , V än fors, gm d: o 

557 . 	 R . M ., Vänfo rs , gm d: o 
558. 	 Symöte hos P. J, koll. 
559 . 	 E., M., r. o. A. G, "till tant Val

borg H embergs minn ,," . .. 
560. 	 T ånnö K yrkl. sykrets .. 
56 1. en länk i Obbola , 14d 
5(,2 . K oll. fr. Linkmiitet 18/3 . Malmö 
563 . 	 A . P., Solleftet i st . för blnm l110 r 

vid tant Roos . r 

100: 
15: 
25: 
25: 

5:

10: 

5: 

16: 
40:
20: 

5: 

62: 

10: 
500 :

5: 
10 :
10:
20: 

2 :

100:

10: 
25: 
10: 
60: 
21: 10 
30:
32: 
85 :

25:

25:
2'\: 
iO: 
2U:

25:
15 :

100: 
4 5 :
20:

5: 
5: 
3: 

10: 
65: 

20: 
150 : 

10 :
56 :

10: 

564. 

566. 
567. 
568. 
569 . 
570. 
571. 

572. 
57 3. 
574 . 

576. 
577. 
5 ~ 8. 

5~c.;. 

580. 
58 1. 
582. 

58 3. 
584. 

58 5. 
586. 
587. 
588 . 
589. 

590 . 
59 1. 
592. 

593. 
594. 

59 5 
596 

597. 
598 _ 
599. 
600. 
60 1. 
G02 . 
603 
604 . 
(i05. 
606. 
607. 

608 . 

611. 

6 12. 
61 3. 

A . J. o . G. K , Eksjö, d :o till Ellen 

Söderst röms födel sedag 23/3 . .. . 

Till Margit Cederholms underh. 

K oll. i Metodis tkyrkan, Eksjö 

D: o å Kinakretsen, K ö ping 18/ 3 

Barke ryds Arbe tsfören ., Äng 

Sunne KristI. Ungdo msfören. 

S.M.K:s syfören., M almö 5 1:-, 

samt miss ionsoffer 14 mars, 415:


S. S., Sthlm 

Piteåj änka rnas " 14·marsgåva " 

L. M . F., t ill Gerda TonO\'iks un o 

derh . 495:-, Ella Nilsson s d: o 

495 :-, M ar ia Engvers d:o 495:

V. F., Äh'sjö, g m A . K 

H t rrängens söndagsskola, resebidrag 

F . O ., Uppsala, "tillOss ies minne" 

F . F. , Östertä lje ..... . . 
E. P ., Stocksund 

Koll. Ölands Gräsgård 

Missi onsvänn L'rna i M atteu ; för· 

sam ling, Nkpg 


linneryds miss ionsfören . 

I. A ., 20:-, 1. \'<1., 10 :-, Ö., 

15:-, A ., '\: - F. o . R. c., 

10 :- , M., 5 :-, i st. för blo m· 

mo r vid Valbo rg H embergs bår 

Koll. 	 i Ovanmyra 25- 26 mars 

D: o i Gulleråsen 25/ 3 

D:o 	 i G,irdsjö 26/ 3 

T. B., Se/tjärn 

A B., Hjoggbö le, i st. för blom 

mor vid Maria Burmans, Skell efteå, 

bår 

Ku ll . i VentIinge, Öland . . 

O . 1.., Brötj emark . . . 

Bill a·A ryJs kyrkl. sykre{s, H em· 

mcsj ö förs amI. 

K oll . i Mö lle b pell 19/ 3 

J. A . -., Karlgå rd , gm A . B., 
Ske llefteå 


Östra D is tr. av Sveriges K.F.U. M. 

M . L., linköping, "mitt 14·m3 r5· 

o ffer" 


E. L , Sthlm 
E. S., Urshult, pa 50-å rsdagen" 
G. p" Skoghall 
H . T., Lund 
M . R ., Ape /vik 
R. S., Gbg . .. 

" Onämnd" 

E. L, So rsc l ' 

" H e rrens tionde, till arbetet" 

En länk till Ella D ahlt-s minne 

T. G., Skru v. till Emil Gusta fs· 
sons mInne 

Kri stianstads K .F.U .K, til l Jda 
Siiderbergs un dcrh. 
C. A.. Björköby, "en bloll i~;;1 VId 
El ins bd. r" 
T. J., Örvjkcn 
r. \\1/., Sth lm 

10: 
10: 
52 :
33: 

325: 
100:

466: 

11:
58:

1485: 

15 : 
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10 :
4:50· 

10: 
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25 :

65: 
228:40 
100:
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50 :

100: 
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25:
50: 
50: 
22 :
10 :
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200 :
200: 

10: 
50:

100 :
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~SO : 

10: 

10 :
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61 4 . 	 E. o . M . K., Ikenii ssjön, i st. fi ir 
blommo r vid fa rb ror Anderssons 
bå r . 5: 

6 15 . 	 B. F ., d :o, d:o vid Ca rl G ustaf An
de rS'ons bå r .... . . 5:

MG. S. E., Färjestade n, "koll ekt" . . .. 5: 
6L I. G . S., Fä rnabruk 20 :

Kronor 2 1.320 :13 

Särskilda ändamål 
380. 	 l. O., till barnh. . ...... . 5: 
38~. 	 A. c., Vetj a nd a, tac koffer på 70

årsdagen , till M a ri a Peltersso ns 
barnh. . ...... . 100: 

4 30. 	 M . W ., Sthlm, till d :o . 25 :
47G. A . l., B romsten, till do a s arb. I 

K ina .. . . 10 :
504 . 	 1. A . M. , till 3 evang . utbildn. 375:- 
505. 	 D :o, till 3 sko lgossa rs d :o . . - . 300: 
52 L. Kinakretsen, Bod en , till Jo h . A sp

be rg, a tt :lnv. efter go ttf . . - ... 268: 
53 7. BarnheOlsvänner, Älg ar . s, till 

barnh. i Sina n, gm H . .I. ... 25 :
5(, 5_ M. M., Karl skrona, till Ella Nils

son, att anv . efte r ege t go ttf. 10: 
575. 	 B . M. B ., till H . o. S. Ersham


mar 15:- , I. o. E. Malm 15 :- . 

E. Nil sson 5:-, M . Ced e rho lm 
5 :- , a tt an \· . enl. öve re nsk ..... 40:

609. }. l., M ariestad, til l M aria Pette rs
sons barnh . 12:50 

6 10. 	 lju sglimten , Duvbo, till d :o . . 81 :7 1 

Kronor 1. 251: 2 1 

Al lmänna Miss ionsmedel .. . 1 1.320: 13 
Särskilda Ändam, l .. . . . 1. 252 :2 1 

Summa tIlldel 11IarI manad 1950 

Kronor 22.5 72:34 

I I Ld t 'ar m i lack lill var je gi rare! 

"Glid "are tack för hallI ou/siigiigt rika g,lr·a .'" 
2:d ra K o r. 9: 15 

Missionstidningen Sinims Land 
organ för Svenska lvfissionen i K ina, ut
kommer 1950 med si n 55 :e årgång . 

Tidningen utkommer med 20 nummer 
om året. Den innehåller uppbyggelseartiklar, 
brev från missionärerna berättelser f rån 
mi ss ionsfältet, meddeland en om hemarbetet 
och missionsnotiser . från olika fä It. 

Tidningen kostar, helt ål' kr. 3:-, halv
år kr. l :75, ett k vartal kr. 1 :- . 

Till 	utlandet kostar den kr. 3 :50 per år. 
Prenumeration kan verkställas på posten 

men det ställer sig förd elaktigare för Mis
sionen, om den verkställes på vår exp., 
Drottninggatan SS , Stockholm. 

Provnummer sändes pil begäran gratis och 
portofritt. 

Redaktionen. 

INNEHALL: 
Pas k. - V ad Gud viI! gö ra. På konferens i Ch ·angsha. - Missionsdagarna i Örebro, ett rikt 
och iJust minne . - Från Red. och Exp. - Frå n miss io nä rerna. - Ett uppmuntrande a rbete . 
M ed deland e till miss ionä rskandidater. - Fo rtb ildningskurs fö r miss ionäre r. - Redov. fö r ma rs . -

Mi ssionstidn. Sinim s land. 

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


Postgirokonto n:r 502 IS . Telefon : 104459,105473. 


Gumm l" ssons Bok trrcker i AB Stockhol m '95C 
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NR 8 - 55 ARGANGEN 30 april 1950 PREN.-PRIS KR. 3: 

"Tider av vederkvickelse" 

Apg. 3; 20. 

Alla känna vi säkert behov efter tider av 
vederkvickelse. I naturligt hänseende lida 
vi av vårtrötthet och känna behov av nya 
krafter. I vårt andliga liv känna vi oss 
själva trötta och missmodiga, och vår omgiv
ning, vår församling, vår missionskrets, 
är ej sådan som den borde vara. Vi känna 
behov av mera liv, kraft och hänförelse, 
mera av frimodig tro och förtröstan . 

Tider av vederkvickelse är också något 
som vi behöva med tanke på missionsgär
ningen i Kina, där förhållandena nu fylla 
oss med undran och OrO. 

Underrättelserna därutifrån äro ej enbart 
mörka och oroande. Det finns också upp
muntrande underrättelser om att Gud är i 
verksamhet och om att hans rike går framåt. 

Men nog finns det mycket som talar om 
behovet av vederkvickelse för missionärerna 
och de kristna därute. Vi känna det behovet 
härhemma, men huru mycket mera måste de 
ej känna det därute! 

Hur komma då tider av vederkvickelse) 
Bibelordet, som givit anledning till de'n

na lilla artikel, säger oss, att tider av veder
kvickelse komma från Herren. Han ensam 

kan sända sådana tider, och han förm år att 
sända dem huru stort nödläget än må vara. 
I)et tredje kapitlet i Apostlagärningarna vi
sar oss också, att vederkvickelsens tider kom
ma med Messias, Guds smorde, som vand
rade lidandesvägen. Herren blev utlämnad 
och förnekad. Då man skulle välja mellan 
en dråpare och livets furste, begärde man 
att mandråpa ren skulle givas åt dem och att 
livets furste skulle dräpas. Men på detta 
sätt lät Gud profetiorna gå i fullbordan. 
Och Gud förhärligade sin tjänare Jesus, upp
väckte honom och beredde tillfälle åt ofär
diga, lama och kraftlösa att genom tro på 
Jesus uppleva tider av vederkvickelse. Den 
ofärdige mannen blev vederkvickt, så att 
han kunde bruka alla sina lemmar, men han 
är ej den ende som får uppleva denna nåd. 
Jesu lidande var ett lidande för alla, även 
för dem därute i Kina och Japan . Därför 
ha vi rätt att bedja om vederkvickelse också 
för dem, och vi få vänta att tider av veder
kvickelse komma tilJ dem från Herren. 

När komma tider av vederkvickelse) 
Gud ger oss vederkvickelse, då han ser, 

att vi äro' i behov därav. Då vårtrötthet be
tungar oss, sänder han sol och värme, bote
medlet för den tröttheten. Då ökenvandring
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I en kännes tryckande ' och svår och · kommer ' 
törsten att bränna oss, ja, då öppnar han i 
nåd våra ögon, så att "i upptäcka källspr<1ng, 
som kunna stilla vår törst. Men texten sä 
ger oss, att tider av vederkvickelse komma 
då vi göra bättring och omvända oss, di1 
våra synder bliva utplånade. " Där synd ·roas 
förlåtelse är, där är ock Ii,; och salighet.· ' 
Vi ha få tt uppleva det, då vi fått mOltaga 
syndaförlåtelsens gåva. M iss io:n ärerna ha be
rättat därom, då de talat om väckelsetider 
på missionsfälten. Vi veta därför att det är 
sant , att vederkvickelse kommer, d i!. ,Tåra 
synder bliva utp lånad e. Men h ar detta nå
got att säga oss, då vi tala om behovet av 
vederkvick else m 'tider på missions fä lten ? 
FInns .det . i detta sammanhang några syn
der, for VIlka VI behöva vara på vå r vakt 
och f rån vilka vi behöva omvända oss) 

Det synes mig att v i såsom missionsvänner 
och mi ss ionsarbetare ,alldeles särskilt be
höva utbedja oss nåd till vaksamhet mot 
själviskhet, otro och misströstan. l\Ii,;sionens 
gärning kräver offer, och vi ha stor anled
ning till tacksamhet för all den offervilja, 
som Gud verkat hos både missionsvänner och 
missionärer. Vi kunna ej nog tacka dä rför. 
Men vi få ej glöm ma, att det går så. lätt 
att i någon mån fångas av sj älviskhet, s, 
att man blir ov illig till offer. N og behöver 
jJg göra en daglig omvändelse i detta hän
seende. Vetekornet måste falla i jorden och 
do for att Icke bliva ett ensamt korn. lär
jungen m.åste bära sitt kors i Jesu efterföljd . 
Herren sager, att det gä ller att försaka all t. 
Och ana vi ej, att om detta mera bleve en 
verklighet bland oss, så skulle tider av 
rikaste vederkvickelse komma till oss från 
Herren ? 

F restel;en till otro och ffi isströstan synes 
mIg ocksa vara stor Jus t i vår tid. Mä nnisko
tankar och mänsklig vlohet kan så lät t få 
makt över oss även i. arbetet för Guds rike. 
Och visst är vårt fö rstånd en rråva som vi 

o ö ' 
f att av Gud, och som vi, böra anvätida i 
missionsgä mingen. Men människotillnkar 
göra skada om de undantränga G l:Ids 'tankar. 
Vägen är smal i detta såvä l Som andra hän
seenden. Det går s, liitt'att vika av tiH den 
ena eller den andra yl terlighet.en. Just dä r
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. 1 
s. M. K:s årsmöte 

Svenska Missionen l Kina anordnar ' sin 
årshögtid den 17-20 instundande maj. ~n
lrg t gammal god tradition hålles årshögti 
den l samba nd med Kristi hiinmelsfärdsdag, 
som i år infaller den 18 maj . . ptt de~aije
rat program in för es i nästkommande num
m er aV' vil r tidning, men redan nu ville vi 
anbe fall a högtiden åt mi ssi(}osvännernas 
hågkomst. Det vore en stOr uppmuntran om 
så många som möj ligt av vå ra vä nn er kun · 
de komma med , och vi ä ro ocba mycket 
tacksamma för förbön för årsmötet. E) minst 
i denl1l tid behöva vi Lt se Jesus och hallS 
härlighet för .ltt icke l löttna och tiP )givas. 
Må il J'ihögtiden åt oss hC:l'c J J den~~ nåd I 

Bönemötena för SMK i Stockholm 
Bönemöte anordn as på SMK:s <ixpedi tion 

varje tisdag kl. 19.30 till och med tisdagen. 
den 23 maj_ Bönemötena upphö ra sedan un
der sommaren, men v i önska så innerlig t att 
bönet)änsten älx lå for tsätte r. Vi kunna ej 
!log buoria vårt behov av förbön och rikta 
cI~ir för ett varm t välkommen till dem som 
kunna kommJ. till vårt bönemöte r å tisda
garna. 

för behöva vi vara på vår vakt och dag ligen 
omvända oss till H erren . 

Tider, d i!. vi behöva vederkv ickelse ä~o 
en kallelse till oss till överl, telse åt G ud . 
Det finns en lvIess ias, som är utsedd åt oss . 
Och han för mår vederkvicka om vi bLott 
omvända oss til l honom. Se vi på oss själva 
eller på omständigheterna omkring oss , då 
förlama vi av feg försiktighet. Se vi på 
Herren, då bir VI fnmodl ga, förtröstansfulla 
OLi! fjä rrskådande. Vye rna vidgas, och ka l
Iel.'cn tiI! helig tjänst når oss med kraf t pi( 
nytt. Ske alltså! - .. 

I Mar/m Lmdell . 

http:ylterlighet.en
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Bibel~ 'och missionsdagar l Bollnäs 
4-7 maj 1950 

l raden av SMK :s missionsdagar har nu 
turen kommit till BoUnä I Denna gång har 
på grund a v lokala förh, lIanden program
met sammanfogats så att några bibelstlld ier 
mleda dagarna , mec!il n under lördagen och 
sönd agen miss ionen på ett sä.rsk ilt sätt får 
komma till tals. Med tanke på SMK:s nya 
verksamhet i Japan bör det vara av stort 
intresse för gamla och nya vänner att få 
göra f ru Ing rid Aspbergs bekanl ~ kap. Mis
sionär och fru Aspl:;erg bereda sig att resa 
llt till Japa n i början av sommaren, oc~ fm 
Aspberghar alltså kärlek till och kunskap 
om det "nya landet" att dela med sig av I 

Även från vå rt gamla fiilt i Kina hoppas 
vi kunna meddela nyheter. 

Förhålland ena i Fj är ran Östern äro ' ju 
s;ld ana , att de i hö~ grad påkal la den kr ist
nes in tresse ~ Nöd och svå righeter av sk if
tande slilg pressa de kr istna fö rsaml ingarna 
därute och probleme n äro icke mind re i 
det av kriget härjade öriket. Också dä r är 
hedendomens nöd en påtag lig verkl ighet, 
"om vi behöva Her rens l dn ing för att p:! 
r:: tl sätt taga upp ka mpen med. Att som 
enski Ida göra vår insats i dessa uppg ifte r 
ha r Herren ka lla t oss , och t ill att fiir nya 
v:trt miss ionsi ntresse och miss ionskärlek vill 
H'ln samla oss till daga rna i Bollnäs. 
Bönc:n s väg hal' alltid varit vål' miss ions viig 

SMKs syföreningar i Stockholm 
'yför eningen n:r l saml as den 11 maj kl. 

12.30 på Marga reta H lIshållss 'ola, Drott
ni nggatan 69. Dagmar Carlsson, Sig ne Böl 
ling, Anna Gud itz och Britta Lambert in
bj llda. 

Syförening rt n:r 2 saml ils den 10 maj 
kl. 12 hos f ru Anna Bremmer, Sibyllega 
tan 75. 

Syfören ingen n:r .; ~am l as den 1 2 maj 
kl. 18.30 hos fru Ingrid Serrander, Svea
vägen 118. 

och är så alltfort I Vi veta Il mu beroend e 
av bön och förbön det vel·k är, som H er ren 
vi/l utföra b:lde på J11lssionshlten och i mis
sionsv:innernas hj ärtan. Därför vilja vi [)å
minna om att för oss alla , de som kunna 
ddt:lga i "dagarn a" , och det hoppas vi att 
många skola bli i tillfälle att göra, och dc 
som måste bli hemma, är bön <; tjänsten det 
väsentl iga. DJ.r uth:lllig förbön är i \'erk
_<;amhet, där Kan Herren så giva oss av sina 
rikedoma r, ,om H an ser att vi behöva få I 
Alltså må bönens väg bl i vitt- även med av
~ eende på " daga rna" l Bollnäs. 

Prog rammet kommer att se ut på följ ande 
siltt : 

Torsd .- Iörd. 4- 6 maj kl. 20. Bibelstudier 
a\' miss :onssekreterare Arthm Johanson. 

Lörd . 6 maj kl. 15 , IV(i ss ion sstll nd. Mi ss io
n:iren ffll Ingrid Aspberg och stud. Thore 
C:ul sson. 

Sönd . 7 ma j kl. 11. Gudstj;inst. ArthlH Jo
hansson. 
Kl. 20, Missionshögtid. Ingrid Aspberg, 

Art hur Johan"on och Tho!'c Carlsson. 

Loka len blir vid silmtl iga lillfällen Mis
"ion ,kyrk an . P;l sönd agen ko mmer kyrk
kaffe a lt anordnas, t id fö r detsamma och 
loka l kommer att meddelas t samband med 
mötena . 

Va rmt \':ilkomna till dessa möten I - Det 
är v;il S;L att vi som Ziro miss ionsvänner, 
\'i se dctta inte bara som ett uppdrag utan 
också som en stor och rik <,:,(\'a, som Gucl 
g ivit oss. Och om vi sasom mi ssionsv:inncr 
göra n:!gon up poffring för Herren Gud , äl' 
Jet ändå inte så, att vi sj;ilva genom miss io · 
ncn fått oänd ligt mycket me ra) Ar det inte 
ocksIi så, att om n;!got fyll er mig med gi:id
je och tacksam het, vill jag gä rna dela med 
mig dä l'a\' till mina vä nner ) Tag dem mej 
under Bollnäs-dagarna och la t dem fa del 
a\' glädjen att h li missions\'änn c:r r 1-',; Jd 
sättet gör du inte bara dina vänner glädje", 
du fröjdar också din H erre och Frälsare, 
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Svenska Missionens l Kina japanmission 

En av orsakerna till att Finland ensamt 
bland de skandinaviska länderna tidigare 
upptagit missionsarbete i Japan torde vara, 
att behoven och möjligheterna i det kolossala 
Kina med dess myllrande millioner varit så 
stora, att allt nit och intresse, som funnits 
bland dem för evangelisk mission bland 
Fjärran österns folk, hittills inte varit till
räckligt för att avhjälpa ens Kinas andliga 
nöd och lägga en säker grund för Kristi 
kyrka i hela landet. 

Motivet till att Lutherska Evangeliiför
eningen i Finland 1898 beslöt att upptaga 
missionsarbete i Japan; "det ledande landet 
i öster", anges vara "dess för de finska 
missionärerna lämpliga klimat, men sam
tidigt hoppades man, att man skulle kunna 
föra det eviga evangeliet just till detta folk, 
som var mycket uppmärksammat för sin 
framstegsvilja" (Nordisk Missionshistoria). 

Som bekant har den politiska omvälvning
en i Kina under de två senaste åren lett till 
att hela landet just nu är stängt för inre
sande missionärer. Men redan innan hela 
landet kom under den nya regimen, hade 
många kinamissionärer haft farhågor be
träffande utländska missionärers möjlighet 
att i framtiden få fritt verka i ett land med 
en principiellt kristendomsfientlig regim och 
därför börjat tänka på andra verksamhets
områden. Under det nya inbördeskrigets ti
digare skede tänkte man sig möjligheten av 
att södra och västra Kina skulle kunna hål
las utanför oroshärden, varför många mis
sionärer drog sig dit undan de framstorman
de härarna, som i början intog en ganska 
fientlig håJlning gentemot missionärerna . 
Ett åttiotal katolska och fem protestantiska 
missionärer dödades under denna första tid 
av stridigheterna. Bland dem var S.M.K :s 
första martyr, Elna Lenej!' 

som vill se de sina i arbete för Riket. "Upp 
då och gå till verket; och vare Herren med 
dig. " 1 Krön. 22: 16. 

Anna Björk. 

I likhet med flertalet andra sällskaps mis
sionärer i norra Kina for under denna tid 
alla våra missionärer, utom Maria Petters
son i Sinan och Arvid Hjärtberg i Loyang, 
undan till andra delar av Kina. När läget 
där sedermera blev kritiskt, fick våra mis
sionärer - fortfarande i likhet med andra 
svenska missioners arbetare i Kina - full 
frihet att själva avgöra, om de skulle stanna 
kvar under alla förhållanden, resa hem eller 
uppta missionsarbete på annat håll utanför 
Kina. Av S.M.K:s missionärer i västra Kina 
.reste alla utom Gösta och Runa Goes till 
Hongkong, innan södra Kina blev intaget. 
Dessutom är vår senast utresta missionär, 
Maria Engver, kvar på språkskolan i Shang
hai. 

Vid denna tid - hösten 1949 - hade re
dan några svenska missionärer avrest från 
Kina till Japan, och andra beredde sig på 
att resa dit för att uppta arbete där. När de 
våra nu stod inför alternativet att resa hem 
eller uppta verksamhet på annan ort, hade 
saken redan förberetts här hemma vid 
S.M.K:s höstsammanträden i aug . och okt., 
så att vi kunde råda dem att försöka resa 
över till Japan. I dec. företog missionär Ers
hammar en undersökningsresa till Japan, där 
han lyckades hyra ett hus i Karuizawa, 4 
tim. tågresa nordväst om Tokio. Förberedel
serna för överresan fortsatte nu, och i början 
av mars 1950 anlände familjerna Ersham
mar och Malm samt Margit Cederholm och 
Ella Nilsson till det nya arbetsfältet. Ingrid 
och Joh . Aspberg planera också utresa till 
Japan under sommaren 1950. 

Något om Japan. 
Namnet Japan är sydkinesiskt uttal av två 

kinesiska skrivtecken, som betyder "solens 
rot (ursprung)", på japanska Nihon eller 
Nippon. Därav namnet soluppgångens land. 
Till ytinnehållet är Japan ungefär så stort 
som Norge och har en befolkning av 80 
mill ioner (1948). 

Japanerna är ett bland folk , och deras 
språks släktskapsförhållanden är ännu inte 



klarlagda. Först omkr. 400 e. Kr. inträder 
Japan i historiens ljus. Vid samma tid gjor
de japanerna bekantskap med kinesiskt 
skriftspråk, vars tecken de sedan adopte
rade till en skrift för sitt eget språk. Med det 
kinesiska språket följde ett vittgående in
flytande från kinesisk kultur och religion, 
främst buddismen, som infördes år 552. 
Den rent inhemska religionen, shintoismen 
("gudarnas väg"), överflyglades mycket 
snart av buddismen, vars betydelse för Ja· 
pan varit oerhört stor. Men genom den sen 
restaurationen 1868 äterupplivade kej S1r
dyrkan, som vilar på urgamla myter, har 
shintoismen utövat ett stort inflytande på 
militären och skolungdomen och den var 
direkt ansvarig för den besinningslösa dröm
men om världsherravälde under and ra 
världskrigets dagar. 

Nederlaget i andra världskriget blev en 
chock f rån vilken japanerna in~e torde kom
ma att repa sig på mycket länge. Japan är i 
dag för första gången i sin historia ett ocku
perat land. Dessa erfarenheter ligger bakom 
det faktum , att Japan i dag är ett för kris
tendomen mycket öppet land. 

Japall och kristendomen. 

Redan 1549 kom jesuiten Frans Xavier 
. till Japan som missionär. Katolsk mission 

hade sedan en rik blomstringstid till 1600
'talets början. Främst av fruktan för att Ja
pan skulle bli ett offer för västerlandets 
kolonialpolitik utsattes vid denna tid de 
hundratusentals kristna för en Jångvarig, 
grym förföljelse, som syftade till att helt 
utrota kristendomen i Japan. 1637 blev lan
det sedan helt avstängt från samfärdseln med 
yttervärlden, och denna isolering varade ti Il 
1853, då Amerika tvingade Japan att öppna 
sina hamnar för utländsk handel. Från den
na tid börjar Japans strävan att tillägna sig 
västerlandets vetenskap och teknik för att 
kunna uppta konkurrensen med stormak
terna på alla områden och sedan slå dem 
med deras egna vapen . 

Protestantisk mission började sin verk
samhet i Japan år 1859. Till en början var 
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kristendomen populär, då många ledande 
japaner ansåg, att västerlandets religion var 
grunden till dess överlägsenhet på alla om
råden. Men en reaktion följde, sedan japa
nerna efter en följd av år insett, att de gott 
kunde överta västerlandets vetenskap och 
teknik utan att bli kristna. I stället återupp
livades de gamla myterna om kejsarens gu
domlighet och det japanska folkets överläg
senhet och bestämmelse att en gång bli her~ 
rar över all världen. Denna olyckliga ideolo
gi ledde ju till en nationell katastrof i andra 
världskriget. 

Antalet evangeliska kristna i Japan i dag 
uppgår till endast något över 200.000. Kato
likerna är omkring 110.000. Det stora fler
talet evangeliska kristna finns i städerna, 
varav följer att den japanska landsbygden 
ännu är så gott som oberörd av kristen
domen . Det oväntade nederlaget i kriget har 
gjort att Japans folk nu i stor utsträckning 
förlorat tron på den officiella statsreligionen 
med dess kejsardyrkan, men även i andra 
hänseenden har denna bittra erfarenhet fått 
bidraga till att undanröja fördomarna mot 
kristendomen. Ett märkligt faktum är också, 
att den amerikanske ockupationschefen, ge
neral MacArthur, är en kristen, som gör 
allt som står i h1ns makt för att göra kristen
domen till en livsmakt bland Japans folk. 
Ingen annan makt kan i det nuvarande läget 
rädda Japans folk, säger MacArthur, och 
nu under några år framåt är rätta tid punkten 
att predika evangelium för dem. 

MacArthur vill ha tusentals missionä rer 
till Japan inom några år, och han står ock
så bakom ett projekt att inom ett par tre 
år sprida tio millioner evangeliedelar bland 
Japans folk. Även infödda kristna ledare har 
många ganger uttalat, att de omedelbart be
höver skaror av missionärer från västerlan
det för att kunna ta vara på de rika tillfällena 
just nu. De protestantiska missionärernas 
antal i Japan uppgår nu till omkring 650. 
Inte minst den välkände japanske evange
listen och sociala reformatorn Kagawa har 
uttryckt sin glädje över att svenska mis
sionärer nu ämnar sig till Japan. Kagawa 
ömmar som bekant särskilt för landsbygdens 
försummade befolkning. 
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vdtlnfnuIlngao 
Full överlåtelse 

I l uk. 15 berättas för oss om herdens 
.gFdje, di han fann sitt förlorad e få r. Den 
gEidjen J.r ej svår att för stå. M en vad tänkte 
det återfunna B ret ) H urudan var dess käns
la? Och vad skulle J et säga till si na kam 
rate ? Om det kunnat tala, så hade det sä
kert på m:ll1ga olika sät t givit uttryck för si n 
glädje över <:t t vara fun net av den gode 
Herden. Huru mycket bättre var det ej att 
vila på hans sku ldror än att vandra ensa mt 
över bergen I D , det förlorade fåret åte r
fanns var det sjukt, h jälplöst och färdigt att 
dö.. terfunnet, had e dess sorg förvandlats 
till glädje. Skulle det då någonsi n mera vara 
villigt att g;l vilse) Kn appast. 

I dr tidning för den 15 ma rs läste v i un 
der . rubriken "En bön hörelse·' om huru 
Hudson Taylor, l iksom det förlorade få ret, 
,--ar förlorad men blev återfu nnen. Själv 
ntan hopp fick han riådatt lita på Gud. 
Han fann vila i Kristi fullb ordade verk. Vad 
blev då foljden av hans omvändelse) Att 

mottaga Guds fr älsning leder fram till hel
gelse. Omvä ndelsen skulle alltid följJs av 
full överlåtelse åt Gud. l iksom det åter
funna fåret åtn juter förmånen av att få vila. 
på gröna än aa r och av att fii komma till 
vatten, där det finn er ro, och får ledning 
ifråga om den rätta \'ägcn, så finn er också 
Kristi efter följare n}' g läd je i He rren och 
hans rikedoma r. 

Niig ra månader efter omvändelsen beslöt 
H udso n Taylor, som dä var 18 år gammal 
att tillbringa en eftermiddag i stilla ge
menskap med Gud. Hur förverkligade han 
då detta bes lu t ) 

H an började med att frambära tacksä
gelse till Gud . H an berättar själv härom: 
·'Jag kommer så väl ihåg detta tillfälle. I 
mitt h järtas g lädje utgöt sig min själ inför 
G ud, ,lter och åter gav jag uttryck för min 
tacksamma kärlek till Honom, som hade 
gj ort allt för mig , som älskade mig även 
d, jag förlor at allt hopp, ja, t. o. m. förlorat 
önskan att f bli f rä lst." 

Tacksägel sen följdes av överlåtelse. H ud
son Taylor fortsätter: "Jag bad H erren att 
giva mig något arbete att utföra för. Honom 
såsom ett utlopp för kärleken och tacksam
heten . Jag b'ld om att fä förnek a m ig sjä iv 
och giva ut mig i tj änst, av vad slag den 
än månde vara; hu r prövande tj äns t som 

S t'ellJk fapallllllssioll . 

Ett så gynnsamt ti ll fä lle att p redika evan
gelimn som Japan i dag erbjude r t ill är yt
terst sällsynt i vä rl dsmissionens hi sto ri a. Och 
att lägd i. Kina nu medfört, att många ki na 
·miss ionärer 0<:11 missi·onä rskandidate r - 
inte minst fdn de skandi naviska länd erna 
..:.... förnummit Guds kall else att uppta vcr -
'samhet i Japan hör sakert till den plan, som 
Missionens H erre utstakat för sitt verk och 
för dem. 

D et är minst ett hal vt du ssin svenska m is
·sioner, som nu planerar att uppta arbete i 
Japan. Huruvida det kommer att bl i ct t 
·tillfälligt arbete bara till dess K ina öppn a, 
helt igen, eller 0111 t. ex. nya missionärer, 
som får sitt första miss ionsarbete i Japan, 

kommer att for tsätta där und cr det att f. d. 
kinamissionä rer återvänder til l de stora upp
gifterna på sina gamla fäl t - allt detta vet 
vi ingen ting om i dagens situation. Men vi 
måste fortsätta att kämpa i förbön för K in as 
kr istna och de mis ionärer, som är kva r d:ir . 
Och vi hoppas med stor fri mod ighet, att 
S.M.K :s vänner skall kl nn a om fatta också 
Japans prövade folk med kärlekens intr ssc 
och förböner, så att många av dem genom 
vårt gemensamma arbete i lydnad för v,lr 
Herre må bl i delaktiga av nåd n i Jesus 
Kristu och få sig beskärda en lika dyrbar 
tro som \·i. " Gud v il l att alla människor 
skola b liva fräl sta och komma till kunskap 
om san ninoen. " 

]oh. Ag. 



helst och hur vardaglig som hels t, blott det 
var något med vilket Han kunde kän na vill
behag och någo t som jag kunde göra för 
hono m, som g jOJ't så m)"ck t för mig." 

Tacksägelsen och överlåtelsen föl jdes se
dan av ett mottaga nde. Låt oss än en gång 
lyss na till vad Hudson Taylo r har att säga : 
"Jag kommer Sil väl ihåg, att då jag utan 
förbehåll lade mig sjih', mit t li v, mina vän 
ner, m.itt allt på altaret fy llde mig en känsla 
av helig högtid och förvi ssni ng om att mitt 
offer blivit mottaget av Gud." 

Det dröjd e ej så länge efter denna erfa 
renhet innan Hudson Taylor fi ck en stark 
övertygelse om at t H erren vill e sä nda honom 
ut till. Kina . Och då han var Guds til lhö 
righet, sil I'ar det tydligt, att han , på grund 
av denna iiver tygelse, sku lle bö rj a förbereda 
sig för gärningen i K ina. 

Red an tid igare hade han förstått att fö r
beredelse för missionsgärn ingen i K ina m~s 
te innebära självförnekelse. Genom an
st rii ll gande kropps röre lser ute i fri ska lu f
ten försökte han stä rka sina krafter, och chi 
han tänkte på att kineserna i rege l sova pil 
hårda bädda r, bes löt han att v:in ja sig vid 
att ligga på goh'et i si tt rum. H an gjorde 
också vad han ku nde ifråga om krist ligt ar 
bete, såsom trakta tspr idning, söndagssko iar 
bete och husbesök, sä rski lt hos fattiga och 
sju ka . Han levde så enkelt, att han ej be
hövde an vända mer än en tred jedel av v:ld 
han fört jänade, och de literstiiende två tred
jedelarna gav han bort. 

Vid si tt bibelstudium kom han att lägga 
märke till undervisningen om Herrens åte r
komst och fr öj dades i detta v.lrt sa liga hopp. 
Han söktoe också i sitt liv visa, att han vän 
t:lde Jesu Kri sti hä rlighets uppenbarelse . 
Han hade omsorg om behövande och un
dersökte sitt biblio tek och sina andra ägode
lar för att se om det fan ns något som han 
ku nde ge bort. Under hela sitt liv g ick han 
emellanåt igenom al lt vad han ägde fö r att 
se vad han kund e reda sig utan. H an ville 
ej att de jo rd isb tingen sku lle få herra
väldet över honom och hans li v. 

Det fanns på den ti den ej så stora möj li g
heter att få kunskap om Kina, men han f ick 
tillfälle til l att låna Med hurst< bok om detla 
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land. Och då han stu derade den, blev be
hovet a\' läkarmission i Kina klart fö r ho
nom. Han sökte därför att få erfarenhet så
som läkarbi lTäde innan han res te ut, och un
det detta Jrbete fi ck han göra fölpnde er
farenhet : 

Sent en lördagskväll blev han vid slutet 
av ett evangeliskt möte al' en fattig man om
bedd att fö lja med och bedja för hans dö
ende hustru. På vägen f rågade H udson Tay
lor, som hörde att mannan var från Irl and , 
varför han ej bett en katolsk präst att be
söka hus trun. Mannen svarade, att han ej 
hade råd at t betala 18 pence (litet mer än 
en krona ) , som prästen hegärde för ett 
besök. H udson Taylor hade 2 sh. 6 pence 
( ungefä r 2 kr.) i sin f icka. Det var aHt som 
han ägde just då. 

D å dc ko mmo till hemmet, som bestod av 
et t use lt kyffe, greps Hudson Taylor a v att 
få se en ömkansvärd stackars kvinna ligga 
där med ett l itet svagt barn vid sin sida. 
Fyra eller fem and ra barn stodo omkring 
henne, och alla vi sade spar av svält och 
umbäranden. Hudson Taylor förebrådde 
man ll en fö r att han försu mmat att sÖrJa för 
sin familj, men samt idigt kände han sig 
olu ti g elle r besv ~ira d med tanke på sin två
krona i ficka n. H an önskade att den varit 
väx lad. Han skulle med gläd je ha g iv it dem 
en krona elle r en och femtio, om han blott 
kunnat få något kvar för att köpa en mat
bit fö ljande dag . Han var emellertid icke 
vill ig att ge bo rt all t, utan försökte trösta de 
nödlidande med att berätta om att de hade 
en älskand e Fader i himmelen, som de 
kunde bedja til l. Själv bÖj de han också sina 
knän för att bed ja, men det kändes mycket 
svår t och han reste sig mycket olycklig. 

Under det att man nen bad om hj älp, kom 
ett bi beloi'd med kraft till Hudson Taylor. 
D et I'ar ord et : " Giv den som beder dig". 
Och även om det gick sakta, s,l tog han ändå 
fra m si n tvåkrona, gav den itt mannen och 
sad e, att detta var ailt han ägde. 

K vinn ans liv räddades, och Hud son Tay
lor kände det som om ha ns eget I iv sam
tidig t också bl ivit räddat. Det som hindrat 
honom fr ån att få glädje och välsignelse 

. _v_~r_Eo.rta , _95 h __~..r:....ban_ åte[v~I1M h"'J!Lg~.n.
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ljödo de ensamma och avfolkade gatorna, 
där han vandrade, aven lovsång, som han 
ej kunde hålla tillbaka. Det var överflödan
de glädje i hans hjärta. Och glädjen upp
hörde ej att flöda, då han nästa morgon 
fick ett brev vari fanns ett par handskar, 
och då det ur handskarna föll ett guldmynt, 
värt fyra gånger så mycket som myntet han 
givit till den fattiga familjen. Det var ju 
400 % utdelning på insatsen, och detta ef
ter endast några få timmar. Detta gjorde ho
nom ännu fastare besluten att alltid sätta 
in sina pengar i Guds bank. 

Full överlåtelse betyder att allt lägges på 
altaret. Ungdom är kanske ovillig att be
gagna de stora orden överlåtelse och hel
gelse. Det är som om de voro skrämmande. 
Men ibland äro stora ord såsom stora hun
dar, de synas skräckinjagande vid första 
bekantskapen, men då vi lära känna dem, bli 
de fromma varelser och förtjusande sällskap. 
Sök gemenskap med dessa stora ord, ty de 
leda ofta till överflödand e gläd je. överlå
telse betyder som sagt att lägga allt på alta
ret. Och helgelse betyder att allt hålles kvar 
där. 

(Efter "Young China") 

"Så förmanar jag mI eder, mina bröder, 

vid GudJ ba"/'mhä"/'lighet, att frambära edra 

kroppar till ell levande, heligt och Gud 

välbehaglig! off er - eder andliga tempel

tjänst." 
Rom. 12: 1. 

Missionstidningen Sinims Land 
organ för S'venska Missionen i Kina, ut
kommer 1950 med sin 55:e årgång. 

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

Tidningen kostar, helt år kr. 3:-, halv
år kl'. 1:75, ett kvartal kr. 1:-. 

Till utlandet kostar den kr. 3 :50 per år. 
Prenumeration kan verkställas på posten 

men det ställer sig fördelaktigare för Mis
sionen, om den verkställes på vår exp., 
Drottninggatan 55, Stockholm. 

Provnummer sändes på begäran gratis och 
portofritt. 

Redaktionen. 

INNEHÅLL: 
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