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NÄR FLODEN KOMMER-
Anlec:knillgar lir ett föredrag av hov

preuikanten, kyrkoherde Fr. I-lammarsten• 
vid »Daggryningensll försiiljning i Stock
holm. 

},'ä,. floden 7,01l1?H er, s'ittn' 
lle'nen på s';n (ron, sitter en 
konung till c·"ig lid. Hen'c'" 
gi'l-'e sitt folk knl-ft, llerren 'plil
signe sitt folk ?lied (Tid! 

(Gun il'a öyers .) P,-;. 20: 10,11. 

Så läsa vi i 29:de psalmen i dess två 
sista versar. I nu gällande översätt
ning heter det: Herren bjöd' floden 
komma. Det slår ej: Om floden kom
mer, ntun när f10dell kommer. Floden 
måste k.omma, ja, Herren bjuder den 
komm-a. Det har Jesus sagt t. ex. i 
bergspredikan, Mall. 7. »Slagrägnet 
föll, floderna kommo och stötte emot 
huset » - över bägge husen, både det 
som var byggt på hälleberget och :Iet 
som var hyggt på sand-en. Ingen und
slipper, nodl~n kommer i den l'.nskil
des liv, eljest skulle -€j trOll prö\'as och 
kUBIla viixa sig stark, Hilamodet ()vas 
och kiirleken fördjupas. }[ell - när 
noden kOl1lmer,dii sitter Herren pa 
sin Iron . Det iir icke n(iclvändigt, att 
floden rycker oss bort och sHtr huset 
i spillror. 

[ varje människas liv intr~ider CIl 
tid, när det kan siigas: flodcn kom
Illcr. Ej siillan hryter den lös över 
ungdomen och {,stadkommer ol'ta 
bland den frnktansviird för(idl'\sl '. Hus 
efter hus störtar samman, bilc!likt la
lat. Jag erinrar mig en yngling från 
ett fromt hem, som jag lärde känna 
under hans konfirmalionstid. Intryc
ken fri'lll det goda hemmet hade satt 

sin sl~impel på honom, och allt såg 10
nmde ut. Så kom floden ett par är 
efter konfirmations tiden och ryckte 
bort allt: Gudsordet, Kristus, trOll p[\ 
livet efter detta - allt! p;, samma 
sätt gick det för en annan ung man, 
som kämpade ·en ärlig kamp särskilt 
för sedlig renhet. Till sist gav ' han 
upp allt. Men det behöver inte g':l så, 
man kan slippa ryckas med av floden, 
och villkoret därför är att, såsom vi 
påminnas i Matt. 7: 24, höI'Cl och göm 

\'ad Herren säger. Del är det enda, 
som kan hjälpa oss, nijr störtflod€I1 
kommer över oss och vill rycka bort 

tro och liv och sedlig åskådning', Den, 
som håller sig till Herren, kan var,1 
trygg. Herren sitter på sin troll, en 
konung till evig tid. Det är dyrbart 
aLt sc pflden trosfrimodighet och ,kn 
förtröstan, som möter oss i psalmernn . 
Jag kom i dag att läsa några av Dn
vids psalnll'r, oeh iiverallt möttes jag 
av ,s[,dana uttryck som: ;,Herren iir 
min tillflykt» - "han är min stark
het» - »min Gud, till vilkl'n jag t:l
ger min tillflykt ". - Vi ha myckl'l 
att liira hära\'. 

Flodcllkommer å\'(~n på annat s~itl. 

Just nu lycks den m ed fruktansviird 
våldsamhet bryla fram öwr \'årt land; 
otro, självhävdelse, avluislnill~, hur 
svepa de ej fram över oss med förf~i

rande Illukt. Det, som förr viskats om 
i kamrarnfl, predikas nu på laken . 
»Kristus ligger i graven ». Hans ·död . 
och uppstånDelse belyda alls ingenting 
för oss, det är nog aH fasthålla kris 
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len-domens ide! Floden 1,;0mmer ! . Och 
de_tia nya, det passar just för det na" 
turliga hjärtat. Det behövs ingen om
skapelse, ingen tro på det övernalur
liga, .:lIltanpassas efter det naturliga 
hjärtats begär. Den, som ej vill ryc
kas med, må se upp till Herren. 

Låt oss se ut över världen, vilka 
krafter äro icke nu i rörelse föl' att 
sopa bort andliga värden av ädlaste 
och bästa art! Men Hencn sitter på 
sin tron! När floden gått förbi, då 
växa nya skördar för Guds rike! Vid 
iiversvämning stå långa sträckor länge 
llnder vatten, ofruktbara, intet givan
de. Så sjunker V<lttnet och lämnar 
efter sig cn hej del sl~moch gyttja, 
som gör marken fruktbar och bereder 
jordmånen för nyaskördu.r, Det onda 
går över. David sjunger härom i ;)7 
psalmen. 

Vad vi behöva är: kraft 00h frid . 
De orden föra oss tillbaka till Påskens 
budsk~lp. Frid, det var det första or
det lärjungarna tinga efter Jesu upp
ståndelse. Friden har sin orsak i och 
iir bunden vid Jesu död. Kraften har 
Sill orsak i och är bunden vid Jesu 
IIppståndelse. Med fridshiiIsningen 
samlade Jesus sin förskingrade hjord 
och ropade den samman. Först kal
lade han Petrus till uppgörelsl~ och 
banade därigenom vägen för friden. 
Tomas kallades från tvivel till tro och 
frid. Om och om igen ljöd samma 
hälsning. Det är lämpligt att se hur 
Herren gick till väga för att stilla lär
jungarnas hjärtan. De voro ju alldeles 
förskrämd~\. A v fruktan för judarna 
låste de in sig, vågade ej vi'sa sig. Men 

Jesus visste s~iUet att lugna dem. Vid 
ett tillfälle, när han så kom till dem, 
frflgade hall, omde hade något att iita. 
Han gav dem tid att lllgna sig. 

Stillhet och frid ~iro ej dets;lmma. 
Men stillheten bereder rum för friden. 

Denna stillhet inför Jesus ha, vi ej 
mycket av, lllen o, hlll'u väl Yi behö";I 
den! När Jeslls lugnat liirjnngal'l1a. 
var det honom ungeläget aU påminna 
dem de ord han förut sagt. Var del 
inte detta jag talade till euer, dtl jag 
ännu var hos eder? Han gav dem 
HU åter ordet och påminde dem 
på nytt om Guds rådslut, diir de 
gingo så tvivlande och bestörta. Var
för iiren I så senhjärtade till alt tro, 
står det inte att Kristus måste lida , 
är det inte just i överensstämmelse 
med hela Guds plan att detta måste 
ske och sil stänga ni er inne på detta 
säLL och gripa,s av denna förfäran. D-et 
\'ar innebörden av hans förebrående 
ord. Om vi taga vara P~l Ordet, om Yi 
göra oss förtrogna med Guds rådslut, 
eld välsignar han oss med frid och 
kmft. Alltså: först llppgörelse, hel och 
full; sa stillhet inför Herren; så akt
givande på hans ord och försjunkand(' 
i betra,ktels-eav hans rådslut. Då kom
ma friden och kraften. 

Utan frid' gives ingen samlad kraft, 
ingen uthållighet, intet mod, men med 
friden kommer kraft, uppståndelse
kraft. När floden kommer, sitter Her
ren pfl sin tron. Han giver sitt folk 
haft; hau välsignar sitt folk med 
fri{l. Vi behöva detta ej blott för vårt 
eget liv utan ock för att verka Guds 
verk. Måhända äro vi alltför benägna 

• 
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att i en viss andlig själviskhet blott 
njula av friden för egen del, m en det 
i.ir en fara. Herren vill giva oss ·del 
av sin frid och kraft, på det att vi sko
la bli till välsignelse för andra och 

han må kunna använda oss. Så bliva 
vi offervilliga för Herrens sak. Om
kring källan p;l tingen , vilkel'!s vatten 

sipprar fram i den omgivande mar
ken , blir grönskan frisk, och det som 

.var ,dött och tomt bringas till liv. Nii r 
frid och kraft strömma ut ifrån os~ , 
då växer det i Guds rike . 

Så give då Herren sitt folk kraft. 
så välsigne han då sitt folk med frid' 

P R O F E T E N J E S A J A O C H V Å R T I D. 
Av Natl1. Högman. 

XIII. 
Djupet av det andliga förfallet blottas. 

Inför dessa sina lärjungar, den lilla 
trogna skara, som ännu hade hjälia 
och öra öppet för det profetiska bud
skapet, blottar nu Jesaja själva djupet 
av dd andliga förfallet. Allvarligt var
nar han dessa sina förtroglIaatt gå på 
den väg, där den stora hopen vand
rade,8: 11 f. Det hade kommit till en 
punkt, då J esaja insåg, att det ej var 
möjligt att föra folket till besinning. 
Med hörande öron hörde de icke och 
med .seende ögon såga de icke. Så ha
de det ju även blivit förutsagt, 
6: 9, 10; Den stora mängden gick 
otrons och självhjälpens väg och döm~ 
de sig därigenDID själv att krossas mot 
den klippa, som kunde ha blivit dem 
till fräLsning, 8: 14. Samma sak upp
repade sig sedermera, då i tidens full 
bordan Messias stDd mitt ibland sitt 
folk. Jfr Jes. 28: 16 ; Luk. 2: 84; 20: 
18; Matt. 21: 44; Rom. 9: 32, 33; 1 Pet. 
2: 8. 

Ja, allt intill våra dagar är det allt
jämt så. Man stöter sig mot stöteste
nen. Trons väg är och förblir en dår
skap för denna världens barn, och Je
sus I(ristus är den ldippa, man för
argar sig på. Men för trons människor 
skulle Jehova bliva en »helgedom ». 

AllaS hade genom sin olydnad ocb 
synd profanerat och ödelagt den israe
litiska helgedomens, heliga.ste plats. 
(Se art. XI.) Brännofferaltaret, den 
heliga mötesplatsen, som var grund
valen och den centrala punkten i guds
gemenskapen, fanns ej längre där det 
brukat stå. Men om än den jordiska 
helgedomen blivit förödd och blivit en 
plats, där en troende, längtande själ ej 
längre kunde finna sin Gud, skulle lik
väl en annan väg stå öppen. För den 
trogna kvarlevan skulle Jehova själv 
bliva en helgedom. I honom skulle 
varje troende finna sin själara och sa
liga tröst även under de t andliga för
fallets tider. 

·0, hur mycket detta har att säga 
oss i dessa dagar, då själva grund
valarna .för vår gudsgemenskap och 
tro flyttas undan, och då vi ställas .in 
för en . »religiOllens förnyels,e», som 
dock endast är ett nutida upprepand€ 
av vad Ahas en gång gjorde, då han 
förgiftade folkets allra heligaste, dess 
religiösa liv. 

Det är lärorikt .att giva akt uppå, att 
Jesaja icke nu sökte modifiera eller 
anpassa sin förkunnelse efter mäng
dens smak utan i stället med .så myc 
ket större iver vände sig till lärjunga
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skaran för att hos dem inpräJltn den 
nppenbarade sanningl'n, 8: 16-18. Av 
denna lilla lärjungaskara skulle ska
pas ett Israel efter Guds sinne, en h e
lig »kvarleva ». Genom domshemsö
kelsernas och landsflyktens kommall 
de tider skulle denna trogna skarn 
bliva det r edskap, genom vilket Gud 
skulle genomföra sina råd slut och gö
ra sin vilja. känd. »I d essa lärjungar 
ser J esaja en brygga, som förenar ·nu 
tiden , då massan av folket är dömd 
lill undergång, med d en framtid han 
väntar. " 

Huru olika går man ej just nu i v[lrt 
land tillväga, elit man , linder förhopp
ning att därigenom få massorna m ed , 
stryker ut punkt efter punkt i vå r 
kris tna tro! 

Folket hade fÖrkasta·t sa lJnin gen. 
Därmed kastades de ock i anna rna på 
liignen_ Förvillande röster ropade 
hland folket. T. o. m. andedyrkan och 
wart magi hade fått ins teg, 2:6; 8: Hl 
- 22: . Avfallet från Gud hade möjlig
gjort, banat väg för en såd·an uh·ecl<
ling och berett jordmånen för d e fals
ka lärorna. Jesaja varnar för aHa des
sa förk>dandB röster, 8: 19. Mäktigt 
manar han till ett troget fasthå llande 
vid Gudsord och vittnesbörd, 8: 20. 
På ett målande sätt skildrar han av
I"alle!.'> följder i kap. 8: 20- 22. Han 
visar, att avfallet skuHc föra folket ut i : 

1) mörker , 8:20, 
2) en irrande oro och hunger. 8: 20, 
3) förtvivlan och bitterhet, 8: 21, 
4) ångcstfylld hopplöshet, 8: 22. 

Varje folk har sin avgörelse lid. När 
denna är inne, vet egentligen ingen mera 
iin folkens Konung i himmelen. nar vdrt 
folk l'edWl avglort sig, eller ligga au
l/örelseslul1den fmmföl' oss 1111 eller i när
masle tid? Som sagt, Gud vel det. Mw 
(Illa som fåll bönens Wlde bedje för vdrt 
svenska folk. 

Fr. Hammarsl en. 

Från redaktionen. 
På väg till Kina. Missioniir Stål

hammar skriver från Newyork d. 9 
april: 

. »1 dag ha vi il ntligell lyckats fa a lla 
vara biljetter till Shanghai lwstämd:i. 
Vi kunde ej aJla få pla tscr p{l en bå t 
utan måste dela oss i tre grnpper. Vi 
avresa .alln- från ,Amerika i början av 

m aj. Mitt ,sällskap bestflr :tW syskoneIl 
från Sv. Alliansmissionen .i;~Hllt .av 

en familj Eriksson från Örebro Mis
sionsförening. Vi a\Tesa, vill Gud, d. 
9 maj från Seattle, och del hel"äknas, 
alt ,·i skola fmmkomma till Shang
hai el. 2 juni. Vi -hava alla fMt vara 
friska och iiro mycket tacksamma till 
Herren för han s god het och omvård
nad onl oss. » 

Som bekan t r es te i miss ioniir Stål
hammars .sä ll skap 2{) andra svens k:l 
missionärer. Därav voro 10 från H el
gelseförbundet, 4 från 'baptistmissio
nen, 2 från Sv. AJIiansmissionen, :2 

frål1 Sv. MongolmilSsionel1 och 2 fdill 
Augustanasynoden. Alla hade de Kin:l 
och Mongoli-ctsom m å l. 

Missionens finansiella ställning. . 

Som av å rsberä tte lsen synes, h a mis
sionens inkomster und er det förflutna 
a rbetsåret stigit till icke mindrf' iin kr 
182,121 :58. Häri ingur den summa pfl 
20,000 kr. som skänktes till den Sven
ska ,skolan pn Chikungshan. Ödmjukt 
tacka vi H erren för d en n fld, han he
visa t oss i delta avseende. Behovcll 
d~irule hava und er d{! t g{m gn: l ii r et 
va rit mycl,et s tora. Genom dell oför
delaktiga växelkursen hava de Iltsiin 
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dn medlen mycket decimcrats. I bör

jan av detta år erhölls på fältet endast 
omkring tl 0,25· fören krona. Förr 

bruk~l(ic vi vanligen b eråkna atl få 
omkr. Il 0,50 för enkrona. Det hl kan 

ju synas r ent av oroväckande för dem, 
som P ~l si Lt lIjiirta bära missioniirerna 
och d eras arbete. En förklaring kan 
cHirflir hiir Vilra pii s-in plats. Missio'

niirt'rnas, Iil,som de infödda lHcdhjii.l
parnes, uudf'rhåll utbetalas alltid i ki

nesiskt Il1j'llt,oberoende av växelkur
sen. Del .har för den skull icke m(~q

fört m'lgoll annan föriindring för mis
sionärerlla iin den , som den i Kina rå

dande dyrtiden förorsal,at. För mis

sionskassan diiremot har det innebu
rit, alt laugt flera w enska krollor mast 

utsändas, ibland l1iistan dubbelt, för 
nU yarjp missioniiI' skulle hl sin van
liga remissa i kinesiska tls. Sa oc:1, 
ifråga om· cvangelistt'r, bibclkyinnor, 

skolor och arbetets alla frå n hemlan
dpt uuderstödda gTcnar. Vi försiti 
hiirm, alt elet rikligare finansi ella 
uIHkrslikll't ay arbelel på fältet varit 
skenbart, och att i verkliglwten m å n.ga 

1'litl S~l beklagansviirda inskränkning
ar !!lilst \"idt:1gas. SlundOJJl hava dc 
medel. som funnit s tillgängliga j all

lI1iinn:.l kas .~nn varit otillräckliga även 
för li\p:llldt' utgifter, och det Illl'ddela s 
oss, at! missionärernas deeemberrc
missa d kunll:lL utbetalas till dt'11l 

1'11 ["iiga h!lglll's:lm juluppmul!tran. Ej 

dl ord :IV klagan har lIiilt oss. Vi 
HIt,tld!')" cklt:l blott fÖl' att klargöra 
sliillJlingl'lI till ledning för alla dem, 
som h~ira ll1 issiol\ens :\IIgl'liigenlwter 
infiir Glid i bön. 

Årsberättelsen. Föreståndarens på 
fältet redogörelse för det gångna ar

betsaret finnes införd på anna t ställe 
i tidningen , likaså" Californiakommil

tt~ns. Det ~ir med mycken tacksamhet 

till Gud, vi 11Otera, att ej mindre iin 
287 hedningar blivit döpta till Krisllls 
und er d e t g å ngna året, och att hela 
det stora arbetet kunnat fortg:! trots 
all orO i vLirlc1en och P~l fältet. 

Missionärers underhåll. R~itt många 
ay våra missionäfl'r hava bakom sig i 
hemlandet icke blott fiir ebedjare uttln 
iiven sådana dels enskilda, dels grup

perav missionsvänner, vilka åtagit sig 

·derns ekonomiska underhåll. Det iiI' 
givet, att ett s:ldant förhållande blir 

till ömsesidigt gagn och för till en för
djupad andlig gemenskap. Då del 

emellertid nu finnes en riitl stor :skara 
p~i. biltet, som ej har siirskil·da llrider
hMlnre, gi ves det tillfälle för dem, som 
Herren manardiirtill, enskilda eller 
.gru pper a\" mi ssionsvänner , ~1 tt .k unlla 

få en :.sfirskiJ.d representant, för vilkens 
underhåll de svara, helt eller delvis, 
enligt den förmåga, Herren ger. Sekn'
teraren til1halldagiir giirna med ck 
upplysningar, som illlskas. En missio
närs årsllnderhflll hnr hittills beräk

nats till kr. 1,200, och vi få väl hop 
l)as , .. att den kinesiska kursen :.snarL 
skall Stl regleras, alt dcilIla slIll1m:l 

framdeles m å räcka till. 

Missionärsavskiljning k{)lIl mer, v. 
Gud, att äga rum i Grebo kyrka, Lil1
köpings stift, d. 20 maj , d å missionärs

kandidaten Nath. Engbäck kOl11l1lP1' 
att invigas för missioniirskaIlet. 
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Årsmötet kommer, v.' Gud, att hål
las här i Stockholm Kristi Himmels
färdsdag d. 29 maj. Ett inledande 
möte iiger rum dagen föm t. Då be
hovet av stiirre lokal för detta möte 
gjort sig gällande, har Stadsmissionen 
godhetsfnllt ställt sin lokal, Stortorget 
:1, :! tr., till förfogande. Mötet bör
jardiirstiicles d. 2R Id . 7 e. m., då 

missionsviinnenw hiiIsas vi\lkomna, 

revisionsberättelsen föredrages o. s. v. 
Efter mötet tesupe. Anmälan om del· 
tagande i supen bör ske direkt till 
Stadsmissionen, Riks. 9437, Allm. 
144 19. Drödkort torde llH'dtagas. An
mälan nödvändig. Kristi Himmels· 
färdsdag fortsättes mötet kl. 11 f. m. 
Betesdakyrkan och kl. Ge. m. i K. F. 
U. Nr:s hörsal. Den 30 maj anol',clnas 

utflykt till Missionshemmet, Dm·bo. 

REDOGÖRELSE FÖR SVENSKA:'MISSIONENS I KINA 
32:a VERKSAMHETSÅR. 

En landsväg j Puchowdistriklet. Fo,o {J, lJeill}wll 

»Viiklal'e, Y:-Id lider nall en 'I» 
),MoJ'.!::(on hal' kommit och Hkvtil 
iir del nall», .les. 21:11, 1:2, 

Sa l'ort gå r tiden, a tt det kil nnes, 
som vore det i går de n sis la redogörel
sen för nrIJetct lwdteeknadl's, och 
dock har tid en mi kommit fiir 'att skri
v:.i ell ny. I sanni!lg, d.ra dagar iiro 
såsmn »{: n llaltviikh, »('11 SÖmIl», Ps, 
90: 4, 5. 

:'Ikd undantag av provinsen SIl ensi, 
där laglöshet, krig och plundring 
Iliirskat, har allt varit Illgnt på vårt 
fiill. Shullsi-provinsl'n, nwd sin upp-

lY$te guvernör, allses "ara den biist 
styrda provinsen i hela riket. Aven 
det oroliga Honan har varit förunder· 
ligt lugnt. 

Evangelisa tionsaruetet har bedrivits 
i ganska s,tor utsträckning, huvudsak
ligen genom de infödda kristna. Näs
tan över allt bemötas mission~ns bud
hiirare med aktning, och folket lyss
nar med fiirsHielse och viiIvilja. Dock 
iir det ju ett långt steg mellan ett er
kännande av sanningen och övertygel· 
se 0111 syncl. . 

SIIUIlsi-gllvernöreIl Ilar utgivit en Ii· 
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ten bok, kallad »V.ad folkot bör veta». 
Den är skriven på folkspråket , så aU 
d.en okunnigaste må kunna fatta och 
begripa dess innehär!. I3!and annat 
t1ppmanas folket att tillbedja den en
de, sanne Guden och att visa ,aktning 
1110 t utlänningarna. Hade en dylik 
bok varit i omlopp 'bland folht för 
Il-ettio år sedan, hade kanske boxar-

Guvernören i Shansi, Ien-Hsi-shan. 

upproret aldrig korrunit till stånd. 
.:\.VBn nu bereder den väg för evange
lium, i det att fördomar oeh okunnig
het, dessa stora' hinder, så småningom 
undanrödjas. 

Skolarbetet har bedrivits med kraft 
pli alla våra stationer. Utan gensägel
se utföres det hästa undervisningsar
betet i detta land, då det står undoer 
missionärernas överinseende. 

Den förste infödde pastorn på S. :yr. 
K:s fält har detta åravskiljLs. Under 

LAND. 15 :Vlaj 1\l19 

flera år har han heklätt e H äIdstes be
fattning och varit en frivilligarhctarc 
illom vår mission 

287 personer hava under året för
enats med församlingen genom dopel 
Från det manliga seminariet ha detta 
år utexaminerats nj.o elever och från 
det kvim1liga fyra . 

Två nya .arbetare, nämligen kandi
dat Torsten Folke från Sverige och 
frökeJl Ha·ttie Ander.S60n från Chi
kago, hava under året anlänt. Etl 
dödsfall har inträffat, då lille V.alter 
Olsson, endast nio månader gammaL 
av dcn gode H·erden kallades till en 
bättre värld. För övrigt har hälsotill
ståndet varit g.anska .gott. 

På Chikungsban har S. M. K. i för 
ening med Svenska Missionsförbun
det upprättat ,en skola för svensk,1 
barn. Fröken Ester .Jonsson, vars 
hälsotillsHmcl ingav allvarliga brhä 
gor, tillråddes av läkare att cn ti{1 
vistas vid kusten för aU, niir "ägclI 
hem blev öppen, återvänclatill SVf' 

rige. I det stiUlet upptog hon, yälvil
ligt nog, arbetet bland df' unga som 
lär~ll"inl1a, och har det visat sig; aU 
Gud som war på bön sa stärkt henne, 
att hon sedan kunnat ägna sig atricl
ta viktiga arbet-e. 

Våra syskon Erik och Mimmi Folkt' 
anländt' till fältet i. början av året. Un
der våren avlade de besök pfl några 3\ 

missionsstationerna. Und-er den sena
re delenay årct hava de förestått skol
hemmet å Chikungshan. Ledamoten 
av damlwlllll1itten, ,doktorinnan Mari" 
Berg, anlände till Kina ungefär samti · 
digt och vistas hos sin dotter, fröken 
Es·tcr Bcrg. Att vi alla kiinna oss upp
muntrade och glada öyer silkiira b(' 
sök behöva vi nog icke säga. Vi hop
pas, att missionen i framtiden skall fa 
stort gagn ny de erfarenheter som 
dessa våra vänner n u .göra. 

Helt naturligt hava de abnorma föi'
hållandena i Europa menligt inverka t 
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på missionsarbetel i fiG:lllsiellt :l\'seen
rle. Om än våra personliga behov hava 
tillgodosetts, så att vi ej lidit nagon 
nöd, hav.a dock åtskilliga viktiga och 
nyttig.a arbeten måst inskrÄnkas, tills 
hättre tider komma. 

»Morgon h~r kommit. » Vj tacka 
(iud för daggryningen. »Men likväl
~ir det natL » Ännu råder 'sa oerhört 
stort mörker, somendasl evangeIii 
ljus .kal1 skingra. ~'Iissiönens Herre 
har ' ännu icke avblåst striden. ,~nnu 
pågår v~rv~1in.g till hans stora här, ~ii1
nu' föininim-es ropet från hednaIän
derna: ",Kom över och hjälp oss!» 

A.llgust Berg. 

Ett år av nöd .och nåd. 

Missionär Be'rglillg lämn.m· följande in
tressanta översikt över det gangna. aret: 

Som ett nödens år kan det gångna 
aret betecknas med hänsyn till allt 
det 1idimd~, som folket i hela vårt di
qrikt fått utstå. »rh nien pao tseh » 
(= hela året igenom springa oeh göm
ma sig för rövare) är ett uttryck, man 
ständigt hör i våra bygder, och just 
heteckrrande fÖT ställningen. Hundra
den ha bi'änts, slagits eller annorledes 
pinats till ,döds, för ,att de ej kunnat 
omedelbart utbetala så stora penning
summor, som for.drats av dem. Andra 
ha skrämts till döds eller mistat för
,tändet. Äter andra ha hellre tagit li
\'et av sig än de överlämnat sig at rö
varnas tortyr. Många ha genom 
skrämseln förlorat hälsan och tyna nu 
s~i småningom och dö. 

Arma folk, huru tung har ej dess 
ll)tt varit! X\'C n vara förs~mlillgSl11ed
kmmar h~ fått lida: En hnr slagits 
ihjäl, en har skriimts fråu förstimdcl, 
och en bar tvingats att utbetala omkr. 
7,000 .I<ronor till en rövarehövding. 
.\ndra ha fått sina djur bortförda ill-
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för :sina ögon. Andra åter ha fatt sinn 
hem genomsökta och sina värdeful
laste saker bortförda o. s. v. 

Trots allt kuuna vi säga, aU det dock 
i många avseenden varit ett nådens år . 

:'IJöden och farorna ha för mång.a , 
såväl varma som ljumma och kalla 
kristna varit en tuktomästare till Kris
tus. De ha ropa t till honoIll. i sin nöd. 
och han har på mång.a och un-derbar :l 
vågar räddat dem från oiindligt många 
faror och mycket betryck. Sa ha · {k 
»tackat Herren för hans nåd och f.Ör 
hans under med miinniskors baT11.» 

Men även för mången bland hed
ningarna blev det ett nådens år, i ,det 
de tydligen sågo, att det var den Gud s 
hand, på vilken de troende förlitade 
sig, ;som räddade dem ur nöd och 
ryckte dem ur ulvarnas gap. Så kom 
det sig, att många ;uV de mera besin
ningsfulla beslutade sig att själva sö
ka lära känna en sa underbar Fräl 
sm·e. 

Härav ko111 mer det sig ock, att vara 
gudstjänstlokaler varit· bättre 'hesöktn 
i år än förut, att villigheten att lyssna 
varit märkbart ·större, ~tt vi. sålt "ida 
mera . biblar, testamenten och sång
böcker än ' under Ilågot före.gående år. 
att sökarn-as och dopkandidatermls 
listor hetydligt förlängts och att »fräls
ningens jubel» hörts fri'ln ,cle rc.ittfi~r
cligas hyddop. 

Men på .grund :\\. alt rövarp
Iigor ständigt genomströvat värt 
distrikt, har värt och i all synnerhet 
bibelkvinnornas byarbete hetydligt 
försvårats och l{lIlgu tider omöjlig
gjorts. Det är därför med :glädje och 
innerligt tack till Herren, s om viun
·der november hälsat Shansi-trupperna 
välkomna· till vära orter. Deras an
komst har verka t 'som balsam för svi · 
da nde sår. 3 a 4 tusen rövm'e ha som 
pn följd härav måst Wmna Hancheng
och Hoyang-distrikten. Den störstl 
ordning råder där för närvarande . 
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?lfen "('lIdmt 15 kilometer från os.s är 
rövar-eelemcntet nervöst verksamt, så 
att f'tt 50-tal nv våra ' troende ,diir be
linna sig i största fara. 

Vi hoppas, att Shansi-soldaternu 
skola mnrscbcr.a framåt snart, ,Sil att 
det uter ma bli ordning och reda i 
hela vårt distrikt och vårt arbete utåt 
s~llunda kunna upptagas med kraft. 

Det lokala .arbetet har ju dock hela 
Liden: kunnat fortgft obehindrat. I alla 
vara skolor har -elevalltalet varit nå
;.jot större iin vanligt, och arbetet har 
pågätt utan avbr,ott. Detta synes så 
myckeL värdefullare, .då man betiin
hr, attallä .regeringens flickskolor i 
\'[lrL distrikt instäHts oeh även goss
skolorn:t under ,större delen av året. 

Vid den vanliga. tiden för höstens 
clopklasser och stormöten var lil;.\·iil 
ställningen i säviiI Hancheng som 
Hoyang sildan, att vi ej vagade sam
mankalla dopkandidat-erna. Yi hop
pas därför ffi en rik skörd på \":lren. 

)Ieclnll \'i s~t1unda fran hjiirtcdjupet 
Lacka lJud fiir hans oiillclliga godhet 
lJlot oss nnd!'r detta n ii el !~ Il S o c h 
11 ii el e n s el r, behönt Yi bedja för 
alla vil,ra troende, som lidit, a t t 
i II g (' Il a \' d e Dl m el t a g a a 1'1 

l, t Ö t. 
Yunc!Jen g dl'l1 26 jan . 19H1. 

Robert Bergling. 

rörsläI' du icl..e lIödell ? Den är en på
drivare rran synden. Den är en fllklomäs
[urI! till JeslIs. Den iiI' en llppfoslrare i 
Jlticlcn. Den är en bevarare i Iron. Den 
iiI' en läro/'(' . som Herren sänt dig. Den 
iiI' e n Iiirare i orde/ , i /Jiinen, i åkallan, i 
pll!.:swllhel , i 101', i bol och Ir;), i ije/millk
hel. i I.ljdllUd, i !U/amor/, i den goda kam
peJl. D CII iiI' ell s/räv, o/Jevekli!f Iiirare. 
.lIen den iiI' oum/)äriiy, välsignelse/Jring
II/!ilc. Tacka Gud föl' dell . Dl! behövde 
dell. njes! Jwd(' Glid icke sänt dig den. 

L. IIf . Engs/tjim . 

Missionärernas adresser. 

Aug. och Angnsta Berg, l 

Th. o.ch Sekine Sandberg, I 

Carl och Et.hel Blom, 

Fredrika Hallin, } Yllncheng, Sha, 

Frida Prytz, IChina. 

:il'Iaria Nyliu, 

David Landin, 

G. A. Stö'lhamm:1r. J 

.Drik och lHimmi Fo.lke, lOld 1\r19, Chi kung 
Ester Jo.nsso.n. J shan, Ho.. China. 

Henrik o.ch Hilma Tjäder. 'f CChhi~hChOW . Shn.. 
IDa. 

Oscar och Gerda C~rlen, Juichenghsien, 

Judith Hl1ltqvist. } Sha. Chiua. 


Emy Ohrlander, , Pllchowfu, Sh:>. . 

Emm:t Andersson. j China. 


Axel och Anna Hllhne, 

Agnes Fo.rssberg, } Ishih , Sila. China. 

)bria Björklund. 


\ Tuugcho.\vfu, She.
NUs o.ch Olga Svensso.n . , China. 

Hugo och Marie Lindcr, 1. Yucheng, S·he.
Ingcho.rg Ack:l.eJl, J China.Estrid Sjöström. 

Jo.sef o.ch Jo.hanue 01 }TUllgkW:-tutiug.SSo.U · She. China. 

]{ob. o.eh Da.gny Bel'gling, \ 

Ester Berg. Hoyang, She. 

Martin Linden, J' China. 

Dokto.rinnan Maria Berg. 


\ Hancheughsien,
Anna Erikssou. j She . China. 

Rikard o. Hildnr Andersson ' l 

Anna .JllnZo.n, Honanfu, Ho . 

Carl Bergq villt, China,. 

Torsten Fo.lke. 


Maria I' ette rsson, l Sinanhsien, Ho. 

Maria ](llltkmnt.:t.. f China. 


Multe och .IdU Wngberg, I'h H}Jil'
Ussian och Edith Beinhoff, - le.nc Il , . o. 

Hatti<; Anderssou. CIlIna. 


http:Ingcho.rg
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REVISIONSBERÄ TTELSE. 

Undertecknade, utsedda vid Svenska 

;\fissionens i Kina senaste årsmöte att 
granska denna missions räkenskaper 
för år 1918, få efter aH hava fullgjort 
detta uppdrag, däröver avgiva föl
jande berättelse. 

Missionens inkomster och utgifter 
under det gångna året hava utgjort: 

Inkomster. 
o a; Behållniag från 1917. 
A bank innestående 247: 52 
Obligationer........ .... 12,560: 
Kontant i kassan .. .... 748: 16 

b) Gåvomedel. 
Allm. missionsmedellO!:J,84.!l: O!) 
Skolverksamhet .. 
Infödda Arbetare. .. .. 
Bokspridning ......... 
Hus .. . .. ..... :.... 
;\Ianliga Seminariet ... 
Kvinnliga Seminariet 

. ))ufbo Fastighet (rör 
tegeltäckning) .. 


i\lissionshemmet .. 

Diverse ändamål ... 


c) 	inkomst uv lit/n.
och bokförlaget. 

l 'ren.-medel för tid
ningen .................. 

Sålda böcker och ka
lendrar........... .. 


d) Diverse illkol1/.~t('/'. 
IIYl'a vid Oufho ...... 

> för Roberlslllnd 
.. ' gård i Falun ... 
(lversk. på Roberts!. 

Omk.-konto ...... 

e) Ränlenwuel. 
Hänta il. Obligatiollcl' 
Bankränta .. .. ......... .. 

I') 	 Fönll'ln. av for
säljI1iIlgssummaJl 
för Roberlslllnd. 

Kapell i Kina ......... 
I\oberts Harnhems 

Fond...... ........ ... ... . 
:\'Iissionsbems FOII

den (inteckning) ... 
I-\obertslunds Fastig

ilets Konto ;kvar
står) . . ........ 

!1,35!): 15 
H,!'l28: 8R 

144: 06 
9,G02: 32 

700: 
7~)4: 15 

1,200: · .. 
4,727: 57 

:36.816: :,6 

4,022: JG 

4,176: 4!) 

40: 
1,000: .

1R3:4± 

f>G3:60 

514: GO 
533:74 

10,000: 

:20,()()(>: 

1,n05: 4:2 

H),ii55: ö8 

182,121: 58 

8,G!18: 85 

1,787: 04 

1,U4.B: 34 

4l,OOO: 

Utgifter. 

a) Missionsulgifler. 
Utsänt till l\ina 

av Allm, Missiolls
medel ................ .. 
av Särskilda Ända
mål ......... 

Missionsresor ... ... . 
Missionärers utrllstn . 

och utresOl' 
,'"lissionärskand. ut

bildll . och underh . 
Hemmav. missionä

rers underhåll 
barns underh. 

h) 	Kosln.[ör fastigl!. 
och invenlarier. 

Cnderh. och repara
tioner för fastigh. 
på ])ufl>o ...... 

Inventarier på Dufbo 
Inventarier på Expe

ditionen ..... . 
Kostn. för rörsäljn . av 

Rohertslund ...... 

e) 	[(osin. föl' lida.
och bokförlage/. 

Trycknings- och red .
kostn. för tidningen 

72,044: 14' 

76,446: ~)2 
1,340: 65 

3,063: 71 

6!)i):40 

1.180: 
!),024: 38 163,795: 20 

2,7G8: r) 1 
84: 

G2: !)O 


H:20: il,7;J5: 41 

5,781: 8!) 
Tryckn. för _8bokförl. _3,_O_~'3 : _~ 8,875: 71 

d) Olllkostnader. 
Hemarbetares under

håll .... ...... 
Hyra och omkostn. 

för Expcdition...... 
Postporton och tele-

f 011.. .. . ... .. . .. .... .. . .. . . 
Skrivmateriel, tryck

saker o. d............. 
Omkostnader för mis

sionshemmen 
Vtbet. till missions

bemmet gåvo- och 
riintemedel....... 

e) 	Behållning lilI191!J. 
På hank innestående 
Obligationer (nom. 

2:3,f, fiO) ...... ............ 
Inteckningar (Mis

sionshemsfonden).. 
Kontant i kassan ...... 

!),428: 37 

1,821: O!) 

69fJ: 44 

2,22:3: 17 

7,858: 47 

4,877: 57 :!G,!)()$: 11 

2,04!l: 11 

22,254 5ö 

20,000: 
5!)3: :,7 44,897: O(i 

Summa kr. :248,211: 4!) 	 Summa kr. 248,211: 4!) 
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Tillgångar den 31 december 1918. 

J hemlandet. 

Obligationer. 
A. Koskulls fond ..... 
S. S:s fond ..... 
Missionärers under

stöds fond ... ..... ... . 
Hoberts barnhems 

rond 
Pi bank innestående 
Kontant i kass an .. . .. 

:2,000: 
3,000: 

7,560: 

!),694: 58 
2,049: 11 

583: 37 

22,254: 08 

Fastigheter i Dufbo 
Inventarier på Dufbo 
Kontors inventarier 

och böcker.... ...... . 
;\·rissionshemsfondcn 

(Inteckn.) ...... . 

48,000: 
3,211: 18 

1,509: 4!) 

20,000:  75,363: 15 

J ](ina. 

Fastigheter i Kina... 78.445: 40 
Summa kr. 176,063: 13 

Skulder . 

Inga, . 
Till missionärerna pri vat har 

nndel' året övel'sänts ......... kr. 8,<15: OG 

Till missionsvännernas kännedom 
och för tacksam hågkomst få reviso
rerna meddela, aU genom testamen
tariska dispositioner av följande av
lidna personer nedans1ående belopp 
influtit under räkenskapskiret, näm
ligen: 

TestamentsmedeJ. 

,En hemgången vän» N. M. Nil s 
son ...... . .. . .... .. ... ... ... . ,lO:

Testame"tsmedel jämte r3,flta ef
ter avI. Gust. Larsson, Orebro 0,07 U: 17 

Testamentsmedel efter av l. Pe
rers John Persson, Hedemora 1,000: 

Testamentsmedel efter avI. Kam
maJ'herre J. von Holst, Sthlm 500: 

Från avI. viiverskan Kristina 
Andersson, Alingsås.. .. ... . .. . ... 100: -

TestamentsmedeJ efter avI. söm
merskan Kerstin .\ndersson , 
Iföganäs .. ...... ...... ... . 10U: -

Testamentsmedel ur Adolf Ed-
stams sterbhus ... ......... c. ... • ••• 1,000: 

Från en hemgången misslonsvän 500: 
. Kronor 8,gu~': 1 t 
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Tr!;p. 8,309 :17 
Testamentsmedel efter Jan Erik 

Jansson , Falun, uibetalda un
der åren 1!)16 3.000: · " 1917 
1,909: l!), 1918 2,500: _.- 7,409: 1~: 

Kronor 15,718: 31i 

Dessutom andel av hyra för gård 
i Falun. .... ... . .. .......... 1'83: 44

Kronor 15;901: SO 

Revisorerna hava tagit del aV,sty
relsens protokoll, varjämte inför re· 
visorerna blivit företedda ovannämnda 
obligationer å tillsammans kr. 23,560 , 
jämte insäUningsbevis å missionens 
kontant innestående medel, äve,~som 
åtkomsthandlingarna till missionen s 
egendom i Duvbo, tillika m ed brand
försäkringsbrev å följande belepp: 
För missionens fas1a egendomar: 
Kr. 80,000: - för Mis

sionshemmet i bolaget Norr-
I~r . 42,000: -- för Bar land 


nens Hem 

För lösegendomen: 
Kr. 14,000: - vid hem

men i bolaget Norr
Kr. 2,000: - vid kon land 


toret 

och har därvid intet varit att erinra .. 

Vid Missionshemmet å Duvbo av
lades den 13 dennes besök, varvid 
så väl byggnader som inventarier be
funnos i gott skick. 

Lägenheten Robertslund vid Ösby 
har under året blivit försåld för 
kr. 41,000: -. Revisorerna anse denna 
åtgärd välbe1änkt. . 

Räkenskaperna med tillhörande ve
rifikationer hava befunnits uti utmärkt 
god ordning, och då under revisionen 
ingen anledning till anmärkning före
kommit, få vi tillstyrka, att ansvars

.frihet för förvaltningen av missionem 
medel under år Hll8 varder Kom
mitten beviljad. I 

Stockholm den 13 maj 1919.
1 

F. T. Olsson. fritz Eckert. 

Carl Boberg, 
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Svenska Missionens i Kina 
California-Kommittes års

berättelse för 1918. 
»Förtäljen bland hedningar

na hans ära, bland alla folk 
hans unden, Ps. 96: 3. 

Ännu ett år har gått tillända, sedan 
v i sist voro .samlade till årsmöte. Mvc
kä har hänt s~dan den tiden. . 

När vår missionär N. Svensson av
slutade sina bibelstudier i d:r Torreys 
Bibel-Institut i Los Angelos, såga mis
sionär och fru Svensson med en glad 
förhoppning, att den dag snart skulle 
randas, då de skulle få återse .sina an
höriga .i Sverige. Men Gud, .som all
ting styr, hade andra planer. Då vä
gen över Sibirien till Kina var stängd, 
anträddes färden direkt ifrån Amerik<1 
till missionsfält·et den 8 dec. 1918. 

Kommitten har. under året hållit sju 
möten, vilka varit väl hesökta. Frid, 
endräkt och brödrakärlek har varit 
rådande på alla våra möten . 

På det finansi ella området har mera 
inkommit än under något föregående 
ar, men på grund av missionärsfamiljen 
Svenssons resa till Chicago samt ut
rustning och resa till Kina hava vi för 
första gången i vår historia en kassa
hrist på något över två hundra dollars. 

Vi tro dock, att Gud, som allting le 
der, kan väcka nit hos missionens 
vänner, så att även denna brist bliver 
fylld. 

Ole Alen, sekreterare. 

California-Kommittens kassarapport 
för 1918. 

Inkomster : 
Kassabehållning 1917 .. . .. . . . . .. $t; 338.40 
(,enom A. DIInieison ......... . ..... .. . 35.5'l 

Ole Alen ............ . .......... . 45.20 
J. J . Olsson ........ ......... . 10.00 

G. Bordson .. . .......... ..... .. 210.00 

J. H. Pekrson ... .... .. .... .. 60.00 
P. H. Larson. 80.00 

Transpol·t $ 769.11 

Transport. if!: 76\).14 
Genom C. E. Ellberg ... 8.00 

A. T. Lindgren .... .. .. .. ... .. 85.2~ 
K. G. Lindquist .......... .. . J 0.00 
L ..J. Olson .... ... .. 5.00 
:Ml's G. Östlund ......... . .... . 40.00 
Ne ls Eriekson 10.0 0 
Carl Anderson .......... . 50.00 
Thol Nelson ......... .. 25.00 . 
Svenska Missionskyrkan 
San F............ . 50.01l 

.'1.. G. Dahlberg ............. .. 45.00 
A. P. Nylin .. .. 11>.00 
E. J:e. Lindqnist ..... . .... .. 15.00 
~els Christensen ......... . . . 10.00 
John Svenson ............. .. . 35.00 
Mrs P. OJson ....... .. .... .. 5.ou 
C. A. Sandstedt.. . ;'0.00 
Kate .Johnson ... 25.00 
Fr a Missions S. S., Kings 

bnrg ....... .. . 2[,.00 
Kvinnoföl'eningcn, King~
bnrg. KolonikYl'kan 25.00 

Svenska Metb.· kyrka,n, Kbg·. 9.20 
Bapti$t 8.0H 

Fria Missionskyrkan L. A. 37.GU 
Missionskyrkan, Kbg. Koll. 12.0:, 

i L. A. 43.8~ 
Fresno 1) .5r, 
Tnrlock > 77.52 

Fria » 17.7 r, 
Youngs

town ' 8.10 
RUmar 13.81 
Oakland • 12.1~ 
Berkeley 3.H. 

i Kingsbnrg ), 52.0. 
lån från Fst Ntl Bank i 
KingsblIrg..................... 370.00 
Mi~sions :-;. S., Turloek ... 20.00 
J. A. Lindstl'öm ............ 10.00 


--------~-----

:-;nmma $i 2,009.6t; 
Skuld fl. bank ............ .......... ..... $ 2:l0.00 

Utgifter: 
Underhåll av .Nils och Olga 


Svenson ..................... $i 480.00 

Deras resa oeh utrustning . 84:l.oo 

Skrivmaskiner..... .................... 120.00 

Frakt....................................... 39.It 

Reseutgifter i Cal. ...... .. ..... ... .... . 36.G(i 

Evangelistverksamhet........ . ... . . ' " 200.00 

SekretNarens lön ...... ....... . ..... 25.00 

För fru Linder .. ............. 100.00 

Avbetalning i banken........ .. ....... . 150.00 

Kassabebåilning ............ ....16.8!) 


--------~-----

S umma $i 2,009.6 G 
A. T. Lindgnn, kassör. 

http:2,009.6t
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För S. M. K:s bedjande vänner. 	 med medel under del flydda året, äV\.'1l 
j fortsättningen ville göra detta, siri.Tacksägelseämnen. 
118. För de 287 nydöpta, sid . 120. 

Att Herren även under prövningsti  För de nya missionsarbetarna, sid. 120.
(ler ger sitt folk hnft och frid, sid. För 	 den Svenska skolan på Ch i
114, 	 A tt missionär St(llhmnm;:tr hnft kungshan, sid. 120. .\ tt }) nödens år > 
<.'11 god resa, sid. 117. För det lugn, ock yaril ett »nådens år }), sid. 121. 
SOI11 under det .gångun arbe tsåre t fått 

vara rådande i Shansi och Honan, sid. Böneämnen. 

119. 	 För den aktning och förståelse, Om rik välsignelse över det stUJJ
som HU visas missjonärerna, .sid. 119. clallde ål'smöt~t och över missionäl'S

Tacksägelse- och böneämnen. avskiljningen i Grebo, ,sid. 118. Olll 
.\ tt Herren, som så J1åd:efullt försett lugnare tider i Shensi, sid. 121. 

REDOV ISNING 

för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under april månad 1919. 


Allmänna m(ss(ollslIIedeJ. 

71S. ··Bönhörelse» lO: 
'J~. .\uJdionsmedel viel miss iouär 

och fru \Vesters besök 
Eksjö, gm S. J. 6~8: 93 

720. Koll. vid d :o gm d:o 93: 07 
72]. ::-Två sparbössor» 17: 69 
i22. Hi. S., . Uppsala ;;U : 
72:i. : Gnd! Du vet min bön, upp 

fyll densfluuna» ]: 50 
i:!4 . : Tackoffer fråu Heruse :> , gm 

A. L. 	 ]:J: 
:: Herrnaunas sparhössa :- , gln 

d:o 
UngcL-fören. 	 , Sena Ilskol·nct:· , 

Habelsbolet :i0: 
i:W . H a bp.Isbolets mfg :,fI: 
7:10. K. E., Kuutby 2~:-
, 32. Sparb.-medel frå!! Wallebe,', 

ga, gm F. S. 25: - . 
,:1:). Koll. i Flisby mission , hm', 

' gm E. B. ~8: 7; 
Koll. i Frinnaryds missions

hus, gin F. 16: 
·,Onämnd. , Skellefteå ilO: 
E. K .• Stensjön, sparb-roedel 3: 
U. 	 A. P., Edsberg, gUl E. K., 

}i',iugesta 100: - 
741. N. R., Sthlm. spar,b. -medel 29: 7;) 
742. Holme~tads sykn,ts ~OO: 
14J. , Ur Guds rika förråd, 10: 
1014. Missiousrnedel fi'ån Muru , gm 

~f. S. 	 ~2: 
746. ;' En luissiousväu r- , g-Ill J . _'-\. . 

E .. Loverslund 10 : 
,H. :VI'. S" Biörköby ~: -
74!1, ;,Tllekoffcr till Hcrrp.n >', fl". 

S. P., SkepPaJ'slöf JOO: 
.r. och G. ;J.. Uppsalu, SPUI·U.

medel :10: 
Koll. 	 från Kyrkliga Ungel.

röron., Siidcdiilje, gm A. 
KM. 70: 

7:'2. ,r. och M. 11., Jönköpiug 100: 
753. E. R., l:lthlm 16: 
754 . , 'l'aekor'fer till Herren rör 

mnr~~ 2: -
Trausport ],791: 67 

Transport 1,,91: 67 
»I stället för blommor», gm 

,,,8
r. A., NorrJ,Öpin;.; lO: 

i;,)6 . ·M. J., gm d:o ~O: 
jr,7. . A. E. O., Bastntrlisk :10 : 

A. H. oeh A . N., B:lstutriisk 21: 
75~, J. H., Ba.,tutrlisJ, 10: 
,60 . Koll. i Sjömau&kapellet, Lu

leå, gm S. A. J. 41: 
IG1. Koll. i Skellefteå stads kyrka 

vid N. H:s besök 90: 
iG2 . KoJI. i Skellefteå $tadskyrka . 

vid N. H:s besök 242: 28 
163. Koll. vid Kinamöte. Skelle fteå 84: 10 
164. Koll. i .MedJe, vid N. H :s besök 40 : 
76å. Koll. i Kåge, vid N. H:s besök 48: 17 
-;(:6. Koll. i Säveufus. vid N. H:> 

besök l~: 
'fi7. E . B:s $parhösstl, Kåge 4: 1R 
,68 . M. K:s ~parbössa, Kåge 7: 50 
769. B. P:s sparbössa, HedensbYJl ~;): 67 
770. ;)<;n sparbössa», Skellefte.. W: 25 
iiI. Offerknvert, Skellefteä 14: 25 
772. 	 »Tack till Gud Jör N. H:s 

bi bellull"s i Skellcfte'" ,>O: 
173. K. H: s taek för d:o :,0 : 
776. C. W. C., Leksberg' ]0: _.. 
777. _\. E., J,ax:'\, 	 23: GO 
778. E. A., Liuköping 500: 
779 . ,, (tnd (il' trofast>, 2 Kor. 9: S 1,200:
780. K. F. U. :U., Norrköpiug ~,O: 
781. 	 Koll. fr. H mars, Simris

hamn, gm M. B. ]r,; 
782. »Tionde n,- oväntad inkomst> ;;0: 
783. >Onliwnd», Slättevalla, gm 

E. K. 	 10: 
184. 	 E lfkulJens Husmodersskola, 

Jemshögsby J03: 50 
,85. 	 L. O., Kristinehamn, sparb.

medel 12: 
789. K. W., Sthlm 5: 
790. 	 Tcnhults folk- och småskole

harns offergåva för Kina, 
gm J. H. 145:

79]. ,J. H ., Tenhnlt 2: 7t 
792. N. P . O., Sltedo 20:
793. 	 G. W. L., Sjötorp. »taekofter 

fÖl' Henens stora nåd , 50: -
Trausport 4,827: 8~ 
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'l.'mu;;port ~,S2j: 8D 'fnlllsport. S,ni!O Ii:; 
Koll. Skövde. gm C. O. S. J28Off"rkuv,"rl rör l:sta kv . fr. 
Koll. Fl'idcnc, gm F. R . GO 50 . vänner i Köping, gnl ..:\. . H. 14 : 50 Koll. Hii!\'i;'lllll, gm W ..J, i8795. Odesbö,,;·s syförclllng' 4;>0: _ . 
G. T. , 	 Ulrie.cltalU1I JOU796. KiDakret~cl1, Umea, grn O. F' 
A. O., 	gm G. T., Ulricehamn :!:),Job. 12: 3:b 

t 

JO:  W . G., Tiuro ~;)797. Sparb.·medcl från StamgiinI.. , 
)Ii'g i 	 Fyi)j crcu, reseb idra g J:!gm G. R. 108: 90 .l-!. ~., ~fU~'(l ~;)798. R. O. gm M. S., Visby :!;); 
}. h .. , 	 Pllea7!J9. M. J., Boden, till E . 
:'SlllU. gåvor till lIolTPII j r,Jonsson uuderll. 50: -

ocb M. Lindens undcrh . jlJ: - 100:-
 Koll. i Ji'orsheul 3l/ö, ;,(111 O. F. 2~ ,;J 
Koll. i Ostcrphllla 1/4. gill 

1'. ,T, P .. Gössiiter
802. )Anuie:) 	 ;-): .
H03. E. L., Gtbg' 	 20: - 

S%. Koll. i Siitra 2/4, g m ::IL '1'.,812. 	 >O bs.! Sparnde tobal,sslantur 
JU, m.~~ 32: 50 KiJIlICll\'nlma 1.: ~4 

~j: ~O Resebidl'ag' i Essg-ärdc, gin813. A. L., Burge . »tionde» . ;r. ,T. 	 ju: HH. H. J., off0r1tUV( ~ rt [,h' april 10: _. 
SiS. Skieryd·Juctsens Ung·d.·fii,." n. 100: -  ö98. Koll. i Kjestad ;'H . gm ::IL J .• 

!(in lll'malma 
S!J9. Koll. i Jo'llllösa 6/4, g m Ji' . J.,819. Koll. i Betel .gm )[. K .. :-lOJT· 

köping 	 9: 32 
KinnelOalma820. A. O., Grönahöp:. "överbet. för 

5;- !IUO. Ji'llllösa Mrp:S. L.» 
901. Spar \).·llledcl från FullöSll , 

ägg'} 2: - gnl E. S" !CtllneIllaLma 18: 

8'32. H. L, Fr; (U,Cill , offerkuvert 4: 50 D02. Koll. i Kinllc Vcdum 6/4. gm 

821. H. r., Fridhem, , för sönda,,;;· 

Ji'. G. 	 D .. Götene 35: 1282.3. E. J. , Björköby 50: 
!)03. Koll. i Uyslåttcrna 7N. gom d:o G~: 8\) 

Herren 3/4 1919». gm G. L., 
824. E. ocb G., "Tackoffer till 

904 . Koll. i Stcnstan 8/4, gm E. J., 
Götenc 23 : 3~Ekenässjöu 40:  no:,. Hulmestads Jllfg. till }L l'ct· 


,cU tack för Gnds nä(h G: 
825. F. L., Näsåker, Offcrkuvert., 

t c rsson underhö Il 10: 
!106. Koll. i Mållstorp n/4. gm G. 

H27. H. N., Karlskoga :2:- p,. As.kekärr826. M. B., Karlskoga 5: 
:!:>:

%7. SÖlld[ta-s ~kola Il i Arll il s, g'lU828. E. F., Karlskoga 1:
829. H. L., KarIskoga 2: -- A. J ._ :'i: 

8ö3. E. H., I,,;clsta, 'd'Öl' frie". av !J08. A . J .. Arnäs 5; 
4: - fl09. Arniis Mfg. rC',;"bidragS. L. " 

~JU . Koll. i Hörsås 11/4 gm L. W. 835. G. G., Uppsala, l·escbidra.g 10: 
836. ,Samvclspcngap, gm G. G., !Jll. Koll. i Ull crvad 13/4, gm A . J. 

Motaln 10:  91~. )1issiou.vänner i HassIe, till 
G;l7. '>FIU L - m" gm G. G., Motala :J: - - Hildur Anderssons undcrh., 
83S. Koll. i :l1uri~5tad under Pås· gm S. A .. Rroddernd lO;': 

ken 201:71 .HassIe Mrp:. r"s"bidmp,' 10: 
H39. A. H., MariEIstad 100:  "Emma , . till Hildur Anders · 

sons llllderh. i O:841. Förbnnd'lt mcllan Svor iges 
O. Bein· Koll. i SjötOI'P 23/4. gill ('. 

boffs undcl'luUl 1,200: - Jr. L. ~
K. Ji'. 	 U. ~r.. till 

O: 
D: 70 91G. Kinakl'ctsell, I\:aTIskronu, g In845. O. P., Oster Villa 

847. r. H., Sthlm 50: - H. A. 	 94: 
848. H. S., Vii,mäs. P o. Hi; 2. ~ lO: - fln. .M. M., H alL\Iaruy ;'0: 
849. E. 'r. E., .Jkgp 10: - !J]S. L. G., Hall·Mar.by 20: 
856. H. H., Djnrsholm 1,000: - ~ln. Ostra och V i,stm Arbets 
H57. J ..T.• Ersm'lrk 16: - rören.. Jkp'l' 200: 
858. J. O. H .• Bel';.\'shYll :J: - U20 . D. U. Ji'. i Ashamma r och Hag
8:;9. A. 'r., Sknllertcll 3:  ltlUrcu ;10: 
8GO. E. R., Sthlm l~: - 9~1. Launa Mfg, Hard emo, sIlarb.· 
SGl. S. B., "tackoffo r föl' oväuta· medel 15 : - 

de penningar», g'm G. ~r., 922 . M. ~i., Borås, , j stiillet fÖl' 
Ystad 5: - biografbesiik -. 10: 

862. B. W., >I.uekorrer rör S. L.", U23. , Onämnd», Ollllst"r1 ~m A. 
gm d :o 2: - S" Brötjemark • o 25: _ 

8(l~. ,Onämnd". Sthlm 11 : - 924. F ..~ch L., >ur tvenne spar· 
866. "Ouiim:ld" 	 40 : - ·bussor ' ,.gm A . S., Brötj cmal'k U: 
867. H. B .• Sthlm JO: - fl2G. E. H., Stblm 3: 
H68. .Skolb,rrnens bidrug tör .upril>, !J:n. >01>5.! Sparado tobakssla lltar 

gm N. B. S., Liimublllt 17: 08 DI. rl1. ~ 3U: - IO,4S1: Gl 
O. H., Sthlm 35:

DO:H. A. 
Syföreningens i , riin[ol's spar· Särskilda ällUUllll\1. 

bössa, gm F. (j. 31: 78 
8ilj. P. N., Oster Våla 10: - 7~6. P. E. W.. Djursholm, föl' 
8i7. ») NybOl'g ),~ gIn H. I ., ;\.l~al'ås 10: - evani. H.i-tien 80: 
878. A. P., HäUorPb gm d:o 10: - >TiIl en litcn numnsdags
8,9. ) Ur Pauls spar össa:;. :;''''ID d:o 2: ~5 blomma åt iilskude Ester 
8S0. Koll. i Stenstorp, gm E. F. 20: - .Jonss on, från en v iin i 
881. Koll. i Blids\}ol'g.gm K. R. L. 49: - Hälsingbol' j('ll ~: 
8S2. 	 :Koll. i Böne, gUl H. H., 731. J. oeb K. B.. Tranås. för 

Al'äl'u 10: - llnderh. av 'Oell 'Oin-hsiang 200:-. 
'l.'rn nsport 8,!),~O : 63 	 'rramport28:;: - 10.481:6J 

http:Blids\}ol'g.gm
http:Hall�Mar.by
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';)j. 

7.0. 

-; 48. 

,,4. 
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;86. 
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,00. 

~·Ol. 

"04. 

-05. 

,06. 

,,07. 

~08. 

"09. 

~10 . 

,n. 

'I:,. 

'16. 

,:j{). 

';31. 

.0;.32. 

';:34 . 

~4:!'. 

'43. 

M. 	 B .• Ebjö. till skolan pii . 
Chikung

S. 	 J., Orcbro, fÖl' arbetets 

ordnande i HOilanfu 5,000: 

:}U. E .•. pa namnsdngell», till . 

Kvillo1. Selninul'iet, gm 

A. ~ .. ·!\Iiirsta 10 : 

E. G .. 	 Spigilrdeu, till Mada 
Petter',on. att nnv. "fI"r 
gottL ~;;: ~ 

E. 	 W .. Liu.l,öping, till ('11 

bibdkv. lluderh. ~5: ...-: 


B. 	 H., utbg. för on e vung. 

underlL 200: 

L . och 	 A. \V., Gtbg, "tnck 
til1 Gud på briillo»sdap;ell'>. 
för eu flickas 1.Illderhåll i 
Seminariet. 75: 

D:o 	d:o rör en elevs lln<.lerb. 

i Malll. Scminariet 100: 

H. 	 'l'. och E. B., Sthlm. rör 

evang. Fengs nnderh. 70: - 

J. 	 G. S., för en skolgosses 

underh. 5: 

K.' o"h .r. B., 'l'ranås, till 

skolan pa Chlh:Ullg 500: ' 


L. 	 R, :::;thlm, till Bergs

somlual'vila 400: 

D:o 	 till BCJ'glingi; 6omma!' 
vila 400: - 

TJ . M. F., till M. :Nylin. rör 

Anna Grankvists missiolls

barn 


K . 	 F. U. K:s söndagsskola, 

till ett barn i Isbill 50: ' , 


K. 	M. A., till A. Forssbergs

inf. . lärarinna 200: 

K 	 M. A .. . till A. Forssberg

rör. li1ra rehjälp 100: 

K. M. 	 A' dyrtidstillägg till 
flicksko j au 


. i lshih 30:

. i Puchow 50: 
i Hoyang jO: 
i Pucheng- 50: 
i ~ieo~hilt 5U:
i Honanfu 50: - 300: 

J. 	F. E., Edane, till N. Svens
son, att aov. efter gottf. ' 100: 

.Solfrid:>, · till E. Berg, att 
a n 1' •. efter gottf.

»P!i.skhiilsoio.g tiH ~f. T,in
deo ». att uov. i uiissions
arbetet 'eftcr gott!. '10: 

»Onämnd » till Aug. Ber.gs 
»Fyrbåk:> , 20: - 

»Ooämud»,t ill Ca.rlens, att· 
aov.. i verks . . eter gottt. 50: 

»Ps. 100. , Tionde, till direkt 
evaogelisatiynsar.betc :> 2j): 40 

Förbnndet mellAn Svcrig-cs
K. F: U. M., till . J . Olsson, 
för i~köp. av ~n ml~låsna 50: 

L. 	 M. F., tlll KVlllol. Sebll 
nariet . . 10,000 : .:..... 

'l'ransporl 2S;" - 10.481:61 	 'I'rnnsjJort 1S,065: 89 I0,481: Gl
SK T. L .. 	 Hud i1i.5\'.a Il , för utbil 

dando av Iiirariollor :;0 : 
8å2, H. S .. Vännäs, til! KvinuL 

Seminariet In: .'.: . 
~53. A. A ... Ljungby, till en bi

belk .. inna ;,0: .-.::' . 
8;;4. Lj ungby syfören., till L Ack 

zcll, att. anv. efter gottt.
A. 	 A., till L Ack?Clls barn

arbete 
SG4. L. O. g:m M. H .. Björoö, till 

Barnuemmct i Sinan 
»Ps. 100. Tionde, till <.lirckt 

eva ogcl is-ationsal'bcte» 
, 	~IO. Lärare och liirarinnor i 

Sthlm, till F. Halliu. att 
all\', ofter gottf. 

Sil, E, B., Sthlm, till lInderh. a ,
eo bibelkv. i Hancheng

ST2. Til! :O" Ca,den, för r ep.a ra: 
tIon l JUlchcng, gDl ". (r .. 
Tib,'O 

873. D. 	 Ö., Skövde. till d:o, gill
O. K. 

891. 	 A. de B., Sthlm, för cvang.
Chi Chong-chieh 

925. 	 .J. A. E., till A l'g, Berg>; 
::·F:nbåb. gm K. N., Jkp;.:· 

MIssionshemmet. 
,;16. G. A ., Io'lisby, till Barneus 

Hem 
745. "Ur Guds rika förråd", till d:o 
SH. 	 A . H., "Påskoffer fr. Ek"jiio

till c!:o 
840. S. 	 E. N., Marieslad\ till d:o 
846. H . 	 och A. L.. Sthlm, till 

38: -;- . 

10: 

4: ;lO . 

12: GI 

:.!;'j; -" 

35: 

50: 

70: - . 
. 

300:"':; 18.846: 

J: 

2:;: :. 
10: 

bamens 	sOlll.marvistcl$e 300: 
350. 	 H . S., .Vänuiis, till Barnens. 

H eUl 10: 
851. 	 H . F., Kumla, , tackorrer fl' . 

11/4 Jn~ " , till c!:o 10: 
Summa under apriL m a n. Kl'. 

, Me<.l varmt tack till varje givare! ' 

365: 
2~.692 : · lil 

»Stora och undel'bar~ äro dina Ve-I'l<, 
Hcne Gu.d. du Allsmiiktige. " Up p. l:;:' 3. 

Gåvor 	till Barnens Hell; 1I1Ider jan.-ap·ril ·1919, 

K. F. M., Sa la. grädde, smör och bröd; O; ocb 
H. K., LU'nd, fläsk. kOlT, ost, mjöl, gry.n, tOl'l'
mjölk , fl'ukt och marmelad; B. och J. R.; St\ick· 
holm. kl'. ' 10: - ; G. K., Norrköping, n~got extl·" 
rör barneil , ·kr. 25:~;I. J., . Ell('StOTP. havreg~yn , 
potatismjöl och frukt; K.' H .. Stensjön, . ost; 
A. A. , Du\'p.o, korv och' uröd:H:' T,., Bhappa, 
hem, f1äsl< oeil ha"ro,zryn; .E. L., Ovallmyra. Jrr, 
~O: - ; S. J ... ör"bro, <.liv.' papper" samt kalvkött: 
J. H' l Duvbo, mjöl; L. S .. Stockholm, tillj:J~k-
fnat K1'. 30:<- : Våuuer i Biörkeryd, påskägg:
F. M., Glomminge-bro, pflskilgg; L. H., Stock, 
holm, apelSiner. 

'l'raosport 18,065: 89 10,481:61 	 Gej·tnuz. och ,c. 'Weste<r, 
..,..."..,...., ..v,~~~ .... , .'V ,...."..,..,..". ' ''~ 

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


Telefon: Riks 4459. AIlm. >~2473. 


I N N E H Å L L: ;,'" 
JU. - När Hoden kommer. - Profeten J esaj.a och vår tid, XIII. Frå n" red~kflo- ' 
Ilen, - Redogörelse för Svens.ka missionens i Kina 32:a verksarrihetså,r . .....i. Ett,år 
av nöd och nå.cl. - Missionärernas adresser. - Svenska Missionens i Kina 'Cali
J'Qrnia-Kommiltes årsberättelse för 1918. -För S, M, K:s bedjande vänner. - Redo

visn ing . 
., 

Stockholm, Svenska Tryekeriaktiebolaget 1919. 

http:Svens.ka
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ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA 
U'rGIVARE: ERIK FOLKE. REDAKTÖR: NATH. HÖGMAN. 

" T I L L F Ö R S I K T I S J Ä L V F Ö R T V I V L A N." 

Av rektor Joh. Rinman. 

Vära synder - Kristi oss vunna eviga 
förlossning. 

A v levande erfarenhet veta vi om ej 
blott en pinande känsla av synd utan 
ack om en ständigt växande överty
gelse om vår hopplösa ovärdighet så
väl inför Guds härlighets. blickar S0111 

inför evangeIii rikedom, slösad på oss. 
Det är sant, 'att för somliga av oss är 
graden av denna s,jälvförtvivlan bero
ende på vårt temperament. Men lSäger 
oss ej både Skriften och det mått av 
människokännedom, vi förvärvat, att 
sjiilvförtvivlan aldrig he],t viker från 
djupet av något på allvar Kristus-för
tröstande hjärta! 

Det är därför som Kristi kors stän
digt avslöjar sig för oss i ny härlighet 
och bestrålas inför våra ögon av ny 
oförliknelig glans. Och dess budskap? 

Senast har det så formulerats för ett 
självförtvivlande hjärta: din synd är 
dock ej det sista och det största av 
allt. Det finns en frälsarekärlek, som 
är större än din synd, och 'en frälsare
värdighet; som ,i !s,jg uppslukat all din 
ovärdighet. När korset löste det stör
sta av alla .problem,så var det löst för 
alltid. Vi behöva ej och kunna ej tän
ka oss något, som sträcker sig därut
över. I korset gavs oss det sista, det 
slutgiltiga utslaget. »Fader, förlåt 
dem!» »Det är fullkomnat! » Där iiga vi 
den kärlek, som är större än vår synd: 

Vi förstå den vördade gamle Guds
tjänaren (den omkring W-årige biskop 
Moule), som på en helgelsekon'l'erens 
-utomlands sluta,de sitt evan.geliemäLla
dc anförande med deSoSa ol'd: »Bröder, 
i verkligheten få vi aldrig någOt annat 
ämne än detta: Lammet är viirdigi». 
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11åta bl'istel' - ](l'isti helande mld. 

Framkallas då självförtvivlan av 
även våra brister? Ja, vi behöva viiI 
ej ha kommit så synnerligt långt, förr
än vi gjorts förtrogna med även e n så
dan erfarenhet. Hyste vi ej i början 
den föreställningen, om ock halvt 
omedvetet, alt sedan vår omvändelse 
var en upplevad verkligh e t och vi fålt 

förvissning om våra synders förlå
telse, så gälLde det nu aU, i troll på 
vår egen ärlighet och i tilliten till vårt 
allvar, gönl våra framsteg i det krist
liga livet efter bästa förmåga. »Dd 
kunna VI » , sade lärjungarna helt 
öppenhjärtligt, när Jesus frågade dem 
om något, svm han visste, att de icke 
kunde. Det är detta olyddiga, l1O"s oss 
så länge dolda : »det kunna vi», som 
bragt oss så mycken förödmjukelse. 

Ack, dessa efterhängsna karaktär5
lyten, när skola vi bli dem kvitt ? 0, 
vad det är förkrossande med dessa 
brister, som aldrig synas bliva av
hjälpta. Ibland försöka vi skylla på, 
atl. vi ärosiidana vi äro, emedan våra 
natureller äro så olika varandra. Mcn 
lyte blir dock lyte, och brist står dock 
~\.var som brist vid varje allvarligare 
självprövn ing. 

Var är då tillförsikten i denna själv
förtvtl\rlan? 

»Min nåd är dig nog)) J säger Herren. 
Nog för att få dig att avstå från den 
slags självförbtittring, som blott leder 
till självförtvivlan ; nog för ,att få dig-så 
tomhiint, att ,Kristi fullhet blir din en
da åtrå; 'nog för att få. dig stilla vtid 
hans stungna sida; nog till att v·äcka 
din tillförsikt till va,d han fö"rmår; nog 

till att göra .di·g trogen den ledning han 
ger; nog till alt hela alla dina brister. 
Till vå r sista dags sista minut åter
stftr för oss blott detta enda men osvik
liga' medel: tillförsik ten till h ;:ms nfld 
mot oss och i oss. 

(Forts.) 

Det nya sättet att skriva ki
nesiska, en epok i Kinas 

historia. 

Sedan å rhundraden tillbaka i tiden 
har behovet av ett förenklat sätt att 
s k 1"iva kin esiska förefunnits , ehuru 
Kinas lärda män aldrig synas hava 
gjort något alt för den studerand e 
ungdomen underlä tta »ätandeb av_ 
skrivtecken. Då man besinnar, att ett 
.större modernt kin es isIkt lexikon inne
håller inemot 45,.Q.OOoli.ka skrivtecken, 
och aLt under senare år många nya 
sådana upptagits i :språket på grund 
av de många nya begrepp, som till 
följd av beröringeul med den väs ter
ländska kulturen måste införlivas 
med kines€ns kunskapsförråd, så fat
tar man något litet svårigheterna för 
Kinas olärda folkklasser aU Jära sig 
Jäs.a sitt €get sprak. En förra året 
utsänd rundfråga föl'. att utröu1a läs
kunnigheten bland folket i Kina. gav 
till ·resultat, att endast en ringa del 
av den kristna församlingens med
lem,mar ktunde Jäsa enkel Mandarin
skrift. Då det är på Mandarinspråket, 
vilket talas av omkring 2/ 3 av Kinas 
befolkning, som bibeln är utgiven, så 
förstår var och en. att nämnda för
hållande är ett mäktigt hinder för för
samJingenls uppbyggande )) till ett and
ligt hus.» Utanför den kristna för
samlingen är läskunni~heten ännu 
mindre. På grund av de ingålUgna 
svaren beräknades den i allmänhet 
endast finnas hos en procent av :befoll{
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wingen eller någon mindre .del. I några 
få distrikt utgjonde dock .dems antal, 
som kunde läsa någo,t slags lHteratur, 
inemot tio procent. 

Såsom nämnt, är behovet av ett för
enklat kinesiskt skriftspråk av gam
malt datum. De första buddistmis
sipp.ärerna, som kommo till Kina urn
d~r första århundradet av vår tide
rälming eHer tidigare, blevo så för
br,yJla.de av att kinesiska språket sak
mide elt alfabet , att de själva beslö'to 

'il) 'lira ett nytt förenklat skrif.tsyst~n1. 
Detla kallades »Fan-chieh » och kom 
även i bruk bland kineserna., 

t Japanerna, som fÖl1e det tredje år
h~{ndradet infört kinesisk skrift,upp
fallna i det nionde arhundradet ett 
s(ag:s stavelse-alfabet till förenkling av 
dClnsamma. I Korea, där kinesisk 
sm'ift m.aledes tidigt kon1 i bruk, 
ljl'cv i femtonde århundradet ett fone
tisk,t nlfrubet infört. Detta fÖlihållande 
har mäktigt bidragit till alt Koreas 
kri'stna församling nu verkligen är en 
bibeUäsande församling. 

J,. Att en sådan förvandling även sna
'mst måtte äga rum med den kristna 

, församlingen i Kina har naturligtvis 
I varit en. livlig önskan hos den kristna 
missionelIS ledare, särskilt under se
naste år. De funna sig här ställda 
inför ett problem av allra ·största vikt, 
som fordrade 'sin lösning 'genom en 
förenkling av den kineSliska skrift€lIl. 
Fyra ol,ika förenklade skriftsystem 
hade delvis kommit i bruk under 
sistnämnda lid, och det gällde att av
göra, om något av dessH ägde de förut
sättningar, som det uppgivna målet 
krävde. 

Förliden höst upptog Kinas »Fort
sättningskommittc » på allvar detta pro
blem och sammankallade till Shang
hai en konferens ay omkring 20 mis
sionärer, som represent~rade olika 
verksamhetsgrenar, för alt diskutera 

detsamma. De skriftsystem, ·som man 
hade aU välja emellan, voro följande: 

1. Oli'ka sätt att använda latinsk 
skrift för återgivande av kinesjs}<a 
språkljud; 

2. En bearbetning av. det Brailleska 
systemet att lära blinda läsa; 

3. Ett av .den lärde ki'nesen Wang 
Chao uppfunnet system, som kommit 
till vidsträckt bruk inom de kristna 
församling\arna i nornl Kina ; och slut
ligen 

4. Det av regeringens byrå för UCl

dervisningsväsendet a'c1tagna systemet, 
som nyss införts i de högre normal
skolorna och väntades bliva infört 
även l elemenlar,skolo.rna. 

De båda sistnämnda systemen äro 
fonetiska och i f1er·a av,seenden var
andra. lika. Me<l Wang Chao's sy
stem hade d:r Sydney Peill, som nå
got modifierat detsamma, kunnat 
lära en kines Ipå nriodagar .att 
hjälpligt läsa. Ett lika golt resultat 
kun.de förväntas av regeringens sy
stem, på kinesiska >benämnt »Chu-yin 
Tzu-mu». Med detta ,systems 39 sym
boliska g:run.dtecken kan man genom 
olil<a sammflinställningar av desam
ma framställa alla kinesiska ord . Hit
tills har man betjänat sig av 214 så
dana grundtecken. rh ett visst in
h'esse är även att anmärka, detChu
yin Tzu-mu-systemet är baserat på 
det av de första buddistmissionärel'l1a 
uppgjorda skriftsystemet. 

Slhang,haikOlIlferensen uttalade sig 
enh~iIIigt för antagandet av regering
en.s system, som hade största utsikt till 
framgållg, och beslöt alt förorda sy- . 
stemet :hos alla missions-, bibel- och 
Iitteratursällskapsamt andra kristna 
a,genturer i KilIla, även.somhos de 
kristna församlingarna. En framställ
ning skulle göms, till bibel,sätllskapen 
att snaras.t låta trycka en upplaga av 
LukaJs evangelium med användande 
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av .regering,ens skriftsys-lem. För att 
främja: .systemeLs ,användande skulile 
de kristna fÖJ.1samlingarna förses med 
de hjälpmedel, som inl,ärandet av den 
nya skriften erfordrade. Enverkst~i'l
lall'de kommitte tillsaUes för dessa och 
öVTig.a härmed sammanhängande upp 
g,ifter, Dc.h det miirkliga ~ir, alt de per
soner, som Jörut brutit vig för de 
;lJrdra tre 'systemen,llu voro villiga alt 
i denna kommitte uteslutand e arbeta 
rör främjandet av r.eger ingell s system. 
Själva dr Sidney Peilt blev kommit
tens orrl'föral1de. Man aIlSåg systemets 
antagande markera en llY epok i Kinas 
·historia i synnerhet för den kristnu 
församlingen, som ma,n hoppades ]al/l

Ila göl'a. till en i sin helhet bibel/ösande 
församling i110m en tre års tid. Om 
man ock icke fflr vänta sig, att det nya 
skriftsätlet skall undantränga de av 
kineserna sedan många århundraden 
.använda sl<rivtecknen, så finn es all an
ledning till, alt det ,skaH bliva ett vik
ti·~t hjälpmedel för evangeiii spridning 
bland Killas många olärda mil\i.oner , 
och det ~ir för vis.so ej utan sin stora 
betydel.se, att detta ste'g tagits n u, då 
»hedningarnes tide r » hastigt nalkas s,i tt 
slul. 

-n. 

Del har otta gripit mig alt se, huru 
all slags synd som ett svallrulde hav bru
sar kring Jesus, smärtornas man. Den 
vita hovdräkten, varmed man utklädde 
Jesus, erinrar ovillkorligt om världens 
narrkåpa, fåfängans och det narraktiga 
modets dräkt. Någon kvicktänkt hovman 
har mycket riktigt föreställt sig, all den 
situationen - den allvarsamme na.mrcen i 
en hovets vila sidcnlwppa, - skulle fram
kalla oerhörd effekt. Så fick du dil, min 
Frälsru'e, uti ditt försoningslidande ingå 
även under den världsliga fåfängans synd 
och skuld. 

FR. HAlY/JVJARSTEN. 
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En märklig reformator. 

13Iand de sex punkler i det reforll1
program, som Sha'llsi-guvernören len 
vill arbeta för, äro opieförbudet otit 
av:sl,affandot av futbilldningen de som 
hall lyckats lJäst genomföra. Trots att 
i· grannprovillsen Shensi opiulIl ånyo 
odlas och tolereras, ha vi i Shansi .sii 
gott som fullständig,t blivit befriade 
diirifrån. Straff fö-r dem, som över
.lriicla förbudet,drabbar både hög. och 
låg, och för .att göra det möjligt _all 
upptäcka och bestraffa iiven hemliga 
utövare av opiebruket, 'så ha på de me
ra centrala plats'ema i staden uppsatts 
små trälådor , vari anklagelser kunna 
nedläggas utan att · anmälaren själv 
blir känd. Utanför varje stadspo\:t fin
nes en anslagstavla, varpå med åskåd
liga teckningar visas följd erna av att 
använda opium - sluletblirfängelset. 

Anti-fotbindningsföreningar ha ju 
länge funnits, men dessa ha nu fått 
tag-et mera ak tiv del i reformarbetet 
genom att utsända föredragshållare i 
byarna, där naturligtvis refo rmerna 
endas t motvilligt genomföras . Även 
.llllsulldersökning'ar företagas, och 
straff ådömas de föräldrar, som än.nu 
binda sina flickors fötter ener vägra 
.lösa. de små flickornas bandager. 

Hand i hand med detta egenartade 
r.cformarbete .g[l'r en kraftig nitälskan 
för folkupplysningcns spridande. Gu
vernören framhåller i sin lilla skrift 
"Vad folket bör vela», alt från 7 t.ill 
13 års å lder böra u,lla barn g'enomgå 
åtminstone en 4-årig småskola, och 
han hotar att straffa de försumliga 
hem, som ej frivilligt sända sina barn 
till skolorna. Att detta påbud verkat 
mera än de pappersproklamntiorier, 
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som tid efter annan utfärda ts från Pe
killg, är visst. I byar ooh städer upp
viixa skolor som svampar på fuktig 
jord. Naturligtvis fattas ännu mycket, 
innan alla dessa ha lyckats anskaffa 
dllglig1a lärare, men ett verkas där
Ilwcl: medvetenhet om att alla barn, bå- . 
de gossar oeh flickor, må'ste undervi
sas i skolor under en viss tid konuner 
in hland folket. Våra missionsskolor 
ha fått erfara verkan av delta arbete, 
i det Vt ra skolor här äro överfyllda 
och vi ha måst avvisa fl€ra g{)ssar. Pr. 
J'lera ställen har man frågat, Dm vi 
icke kunna sända någon hirare till de
ras bvar för att där uppriWa sk{)lor . 
Tyv~il:r ha vi varken.lärar.~. ell~r med.~l 
att hjiilpa dem därtill. Slallnll1gen ..ar 
v\'rkligen krilisk för våra .troend€ ~or
~ildrar i byarna i Shansl. ProvliOs
re":erinU'ens påbud är, att de måste 

t> h '1'.11 .siin'da sina barn i skolan. I mls
siollsskolan är det 1- 5 mil, och att 
llHa barnen bo och äta där blir myc
ket dyrare än i hemmen, d~r ~an~ke 
lillg,å,ng'en på födan {)ch l~odvandl?a 
kläder redan är knapp. Antmgen mas
te de sända sina barn till de hedniska 
skolorna eller också överträda rege
ringens blid och straffas. ?år~ .. skol
medel äro alHför otillräcklIga for att 
k unna underhålla fattiga barn förut
onl att förse dem med lärare o. d. 
(Med varmt inll:ess€ läste jag diirför 
fr. Anderssons upprop' till Sveriges lä
r,ne. Mi!. det beaktas!) Häl' behövas 
därför särskilda fonder tör bysk210r 
/ör gossar och flickor. För var {)ch en 
siidan torde Inissionen behöva för när
varande bidraga m~d 1-200 kr. årli
gen . Utom det att dessa i förs!a hand 
skulle tjäna de kristnas' barn, kunde 
dc också säkerligen draga till sig 
milnga hedningars barn oc,h därmed 
verka rent evangeliserande. Må vi bi
draga ·!ill att sprida IjuSd, det sanna 
ljuset, bland Kinas folk, då det nu 
kämpar fö'r att nå ljus! 
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Hedendomen, d. v. s. månggnderiet, 
skall också utr,ot:as i Shansi. I Yun
cheng rivas templ€n eller förvandlas 
till skolor, föreläsningssalaro. d. Av
gudabilderna för·störas, och ,s,ärskilt 
utsända ombud övervaka, alt de gam
la avgudafesterna ej längre hållas. I 
stället skall gudstjänst Milas varj-c 
söndag, i Förbundds för .hjärtetvag
ningen (Hsihsin shDe) lokal - i regel 
KongJu!ses tempel - och där sädanl 
ej finnes, skall föreläsas ur "Vad fol
ket bör veta ». Gud (Shangti) bör till
bedjas av ,1lla, men därjämte höra 
nUa andra läror, såsom buddism, mu
hammedani.sm, kristendom etc. tolc
reras. Detta är i huvudsak hans re
formplan i fråga om religion. Skall 
den lyckas, och, i sådant fall, vilk~~ 
föl.ider medför den? Vi kunna no~ CJ 
överskåda, vilka möjligheter det gives 
till en utveckling åt antingen mono
teism dler ateislll. 

Ut{)m ovannämnda förslag till re
form yrkas också på trädplan tBr~.n~ 
på alla ej besådda platser, .S:1som va.g
kanter och så småningom kanske sto
ra bergssluttningarna söder om oss. 
Vidar'e Ddling av mullbärsträd, bevatt
ning .av de torra slättbygderna, som 
Sha11si har så g~ott om, o. s. v. 

Allt är ju .goda ansatser, som ~i 
glädja oss åt, då de ju äro tecken tIll 
uppvaknande till en ny dag med stora 
framtid:smöjligJheter även för Guds ri
kes arbetare. Men skall dagen kunna 
bryta qn, utan att det blir rättfärdig
hetens ,sol, Jesus Kristus,som up·p
går? Vi .sv·ara nej. Guvernören tyckes 
vara en sanningssökare ej långt från 
Guds rike. Han känner själv behov av 
reform och lär varje dags morgon en 
stund ingå i "självrannsakningens 
sal» och manar srna ämbetsmän att 
följa sitt exempel. Behovet av rerJling 
från synd har kanske aldrig av någon 
icke kristen fmmställts starkare än av 
just denne man. David Landin. 
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Från vinter- och vårarbetet i Tung
chow. 

lViissionär Josef Olsson skriver: 

Vid stormötet i höstas beslöts det, 
att vi skulle anordna en serie evan ge
li·sationsmöten i samband med! bibel
studier. En vecka var anslagen varje 
månad t. o. m. murs i ar. Börj'an gjor
des i Tung-.Kuan i .november. Planen 
kunde i stort sett fullföljas, fastän det 
understundom såg hotande ut. Vi ha
de det stora tältet från Chiehchow med 
oss i TUllgkuan, Hua-In, Chao-I och 
Shuang'-chiien. Alla omkostnadler för 
tältets forl'skaffande frän plats till 
,plats.'iamt övriga utgifter bestredos av 
kineserna .s.i~ilva, vilket var ett stort 
steg i rätt riktning. Säkert skola vi 
ock av denna ansträngnling få se för
b1ivande frukter. 

Stor polilisk oro rå,dde nästan allt
ifrån årets början. Ryktena voro 
många, oc.h stark var oron hos folket. 
En söndagsmorgon, den 24 ·ma rs, bröt 
s-tormen lös. V,id ,:J-tiden vaklu\lCle vi , på 
grund av att det sköts 1staden. Vi und
rade först, om myteri utbrutit, men 
fingo snart höra, att Idet var rövarne, 
som utifrån anfallit staden. En all
vadlig strid utkämpades ti.ilder om
kring 4' timmar. Den slutade dess 
bättre med att röv:lrne drogo sig till
baka. Ej så få av de stridande hade 
då fåtl 'släppa livet till. Tisda-gsnatten 
samma vecka kommo de iillhakn och 
bö'rjade samma lek , men det blev ej 
nftgon allvarligare strid. Tiden ,,;om 
följde därefter blev mycket .svär för 
både stads- och lantbefolkningen. 
Staclisportarna höllos stängda, och illg
enfiick komma vare sig in eller 11 t 
utan offentlig tillåtelse. E·när solda
terna i staden ej tordes ge sig ut eller 
riittare sagt ej vågade lämna staden i 
sticl<ct, härjade rövarne efter behag 
på landet. LandJsibefolkningcn genom
gick en fruktans'vär,d peri.ocl. Kvtinnor-
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na kommo i stora skaror . till .staden, 
där de som regel blevo insläppta. 
Dock, stackar.s kvinnor! Ty deTas 
män. blevo avvtisac\ie och l11.åste . åter
vända hem, enär man ej tordes ta in 
så många i staden av fruktan för att 
provianten skulle ta slut. Det var i 
sanning hårda tider! 

I april månad organi'serade vi en 
Röda I{orsförening. Kort efter det vi 
fått allting klart, stodo en del strider 
omk11ing staden. Inom kort fingo vi 
taga hand om flera sårade ·ä n det 
fanns rum för. Hade jag e.i med dc 
mina fått resa ibort och 'hålla dopklass 
strax därefter , hadle jag väl alldeles 
dukat under . ,Ja, »r·esa bort och hålla 
dopklas.s » hör ju icke till det ovanliga. 
Men på grund av oroligheterna kunde 
vi ej hålla mer än ett stormöte, det i 
Tllng~Kuan. Jag förmodar, att brevet 
angående stonnötet i Tung-,Kuan kOlll 
mit fram?* 

'X' Nej . Red. 

Från hemlandet. 
NorrJandsbygder. 

En norrländing sade mig, däruppe: »Vi 
ha golt om mil i NOrTland .» Det var ett 
sant ord. För aH nå det första. målet på 
min ,sista Norrlandsresa räckte ej dygnet 
till. Norrlan,d är de stora dimens'ionernas 
land, och det på mer än ett sätt. Vad sägs 
l. ex .. om Skellefteå landsförsamlin'g med 
sina 24,000 inv. och sina stora byar med 
ibland ända till 1,500 inv.! I många av 
dessa Norriandsbygde.r hava, mäktiga och 
märkliga andliga rörelsergå·tt fram. De 
stora, .avstånden till kyrkorna synas här 
nödvändiggjort en livligare lekmanna
verksamhet än annorstädes. Till sudan 
verksamhet hava ofta präSluna själva 
up.pmuntr.at. Det finnes i Ske Ile ftcii en 
mycket vacker sed, vilken den gamle, i 
Herren avsomnade prosten Br·an<lell är 
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upphovsmannen till. Han tillsat[.e aktade 
och fromma män i de olika byarna, vilka 
på sönda'gsförmidr]a,garnaskulle hålla, sa 
som d{!t däru.ppe kallas, högmässa. Där
vid tillgar så, alt folket samlas i byns skol
sal, en man träder upp l katedern och läseL" 
eftet· ritualen till högm.ässan, d,ock van
ligtvis n[lgot förkortad., Böner och psalm
sång omväxla. Sedan fÖ'reläses en god 
predikan över dagens text. Vanligtvis väl
jer man RoseniUis eller Hammarsteli. Pa 
så ,sält får folket i den stora socknen till
fälle aH höra Guds ord. 

E, F.S, har här en stor verksamhet; det. 
sades mig ett 100 ungdomsföreningar och 
inemot 30 predikanter bara inom Skellef
teå landsförsamling. Gud besöker dessa 
trakteralltfol-t med väckelsens vindar. 
Det berättades nu om byar, dä .. niJdesvin
dar blåste och många kommo till frid, med 
Gu,d. 

Det äl' med en synnerlig tacksamhet till 
Gud, jag ser tillba.),;:] på milt sista besök i 
Skellefteå. Gud har givit S. M. K. många 
trofasta vänner där, Runt om å landsbyg
den samlades mycket folle, I stadens kyrka 
hade vi 30[örgätliga kvällar om.kring bibel
ordet. Vi samlades sa tidigt som kl. G e, m. 
och ändå fylldes kyrkan och lilla salen 
samt en stor del av läktaren. En sällsynt 
stiUhet och mottaglighet törn,ams. l\'Iyckei1 
kärlek och offervillighet fÖl- Guds rikssal;: 
bland hedni,ngarna ådagalades på va,rje 
plalts. Av hjärtat prisa vi Herr,en för vad 
han givit och alHfo.-L ger o.ss genom sina 
tjänare i Skellefteå. 

På yiige.n till Luleå talade ja,g emellan 
ett par tåg i Bastutriisk. Efter föredraget 
måste jag skynda till 'tåget. Det g.rep mig 
djupt, då jag vid täget fick mottaga resp. 
50, 10, 10 och 11 h. ay 4 män, som, då ej 
kollekt togs, skyndade att på detta sätt 
visa si,n offervilja. 

Till Luleå ,kom jag så fram mitt i natten, 
full nv förhoppningar. Men dagel. därpå 
låg jng sjuk i feber och måste då sluta 
mitt arbete i Norrland för den gången. ' 

N. H-n. 

Från redaktionen. 
Vetenskaplig utmärkelse åt våra 

missionärer. Vid sitt sammantriide d. 
28 maj beslöt Vetenskapsakademien 
tilldela fröken Maria Pettersson i Si
nunhsien, Honan, sin äldre Linne
medalj i silver ierkiinsla av att hon 
främjat och understött professor J. G. 
Andersso,ns ,arbeten för insamlande av 
,djurfossil i N'orra Kina. 

Tacksamhetsskrivelser skulle av 
mo tsva r fll1de anledning .avlåtas till 
missionärerna Andersson, Ringberg 
och Beinhoff. 

Judith Hultqvist. BeklagJiigt nog 
blev fröken Hultqvlists: namn. uteglömt 
i listan över mis·sionärema , inför,d i n:1' 
9 av S. L. Hennes namn skall ,stå efter 
missionär M. Lindens. Hon reste ut till 
Kina 1916. 

Märkliga reformer. A,v den artikel, 
som finn.es infönd i detta nummer, sy.
nes, att man uu verkligen ulppfunni,t 
ett förenklnt skrivsätt i Kina. Värn 
missionärer meddela i snna ra.pporter , 
att dc börj,at inliir3 detta system, och 
alt det lovar mycket för framtiden. 
Under rubriken: »En märklig reforma
tor » få vi CIl inblick j de reformsträ
vanden, som genom den, även i förra 
numret omnämnde Shansi-guvernören 
"Ien satts i gång. Allt detta ställer vunl 
syskon på fället inför nya problem 
och nya tillfällen till fmmgångsril;: 
tjän~t i e.vangelium. Må vi ihågkomma 
detta i våra böner! 

Missionärskonferensen i Yuncheng 
kommer, enligt underrättelse, som nu 
nått oss, att, om Gud vill, taga sin 
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början den ,6 juni. Vi'ktiga ären,den 
komma då före . U \',t oss ~nnesll1tfl den
na konferens i våra böner. 

Hettiden i Kina nalkas nu, 'en tid, 
som man därute aUtid måste emobs'e 
med en viss bävan. Mång.a av våra 
syskon ha nu varit länge på fältet och 
som};iga ha .haft ytterst nervslitande 
upplevcls~r de sista åren. Des.sa be
höva nu vj·la och vederkvickels'e. Vi 
anbefalla våra syskon i missionsvän
·nernas hågkomst inför Gud. 

Ett sorgebud har nått oss, dat.erat 
d. 27 mars, i vilket meddelas, att fru 
Gerda Carlen låg, som det syntes, 
hopplöst sju k i tyfus. Då det dröjt ,tre 
dagar efter det missionär Berg emo,t
tog denna underrättelse utan att något 
nyH meddelande anlänt till honom, 
ville han så ' gärna tolka detta så, att 
en förbäHning inträtt. Bedjen för des
sa prövade -syskon! 

Förändringar vid Duvbo. Då mis
sionär Fo1J{,e, genom Herrens under
bara ledning, i sam'band me.d sitt Lbesök 
på fäl tet kommi,t att få träda in i flera 
stora uppgifter, än som var tänkt, har 
han uttryckt en innerlig åstundan att 
få stanna därute iinnu någon tid. Ehu
ru det endast med stor svårighet och 
Lill förlust för hemarbetet går aH be
vilja. detta, har dock kommitten funnit 
v ~,""",,--,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,--,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,___,,,,,,,,,,,,,,''''''''~

det vara i det stora helas ~ntresse aH så 
göra. För att ,då ej aI1tför länge för
dröja syskonen V,T'esters återresa till 
sitt arbetsfält, där de äro saknade och 
väntade, har komm~tten beslutat an
moda fru L Bölling att åtaga sig 
vården av Barnens Hem. Därigenom 
skulle V,T es,ters, som aUtseda'n mis,sio
näl' och fru Folkes utresa t,jll Kina 
förestått Barnens HBIl1, bliva i t>i1lfälle, 
aM, om Herren' öppnar väg, frampå 
höstsidan återvÄnda til1 Kina. Vi äro 
förvissade om, att mis'sionens vänner 
inför Herren vilja bära fram allt det 
som står i 5am:band med dessa ytterst 
vikbiga förän'Clr,ingar. 

För S. M. K:s bedjande vänner. 
Tacksägelseämne. 

För det nyuppfullnu kinesiska skriv
sättet, sid. 130. 

Tacksägelse- och böneämnen. 
Reformsträvandena i Shansi, dJ. 

132. Arbetet i Tungchowfudistriktet, 
sid. 134. För uppmuntringar i hem
arbetet, sid. 135. 

Böneämnen. 
Att Herren ma' göra (let möjligt föl' 

oss att utföra byskolearbete i större 
utsträckning, sid. 1:32. Missionärskon
ferensen, sid . 135. Fru Gerda Carlen, 
sid. 136. Missionärerna under het
ti<den, sid. 136, Barnens H{)m och dtm 
viktiga fostrareuppgiften där, sid. 136. 

'~ ...,.....,.-.,..r" 
Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 


Telefon: Riks 44 59. AIlm. 224 73. 


INNEHÅLL: 
»Tillförsikt i sjiilvförl vivlall) . - Det nya sä llel alt skriva kinesiska. - 13revavdelningen. 

- Från hemlandel.- - Från redaktionen. - För S. M. K:s bedjande vänner. 
.... ' ..".." "'~~~ .• I · ,.,)__ IV 
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I trygghet~ 

Stjärnorna falla, 
och solar förgå,' 
skogarnas jätte 
knäckes som strå,' 
klipporna splittras 
som 'Vittrat ler. ' 
Ilad finns i världen, 
som trygghet ger? . ' 

En blott är klippan, 
som e'Vigt består. 

" Världen han burit 
år ifrån å"" 
burd som barnet 

, tryggt på sin arm, 
burit mot målet 
'Vid frälsarebarm. 

Brusande stormar 

ej mäktade nå 

skeppet i hamnen. 

Hjälplösa små 

äga sin enda, 

sin trygga , hamn, 

Frälsare gode, 


·blott i din famn. 

I 

Lär oss att söka 
''Våd fäste hos dig! 
Bar ,oss, o Herre, 
på okänd stig! 

, 'Världar förs 'Vinna, 
tiden förgår)' 
e'Vigt allena ' 
din nåd består. 

Ur dikter av Aster. 
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" T I L L F Ö R S I K T I S J Ä L V F Ö R T V I V L A N." 

Av rektor Joh. Rinman. 

Vdr oduglighet - Kristi makts 
verkan. 

Vi ha våra missiönsuppgifter; som 
skola fyllas, ett drygt ansvar, som 
andras förtroende lagt på oss. Och vi 
arbeta såsom hängde allt på mycken
heten a-v det vi åstadkomma. Allt 
emellanåt bringas vi dock till närmare 
eft€rtanke, och vi ställa till oss själva 
den mycket viktiga frågan: Vad är 
det egentligen jag vill med mitt myck
na arbete? Den frågan kan knappast 
för ofta' uppställas , både för att målet 
må göras mera klart och för att fram
tvinga en jämförelse mellan vad vi ve- ' 
la t och vad vi kunnat. Och få vi då 
riktigt ,syn på det oftast tragiska miss
förhållandet mellan va-d vi ämnat och 
huru vi lyckats , så är självförtvivlan 
ej långt borta. 

Vad slags tillförsikt kan i sådana 
stunder hålla oss uppe och hjälpa oss 
att behålla frimodigheten ? 

Det är icke det myckna eller lilla, 
som jag gjort, som har betydelse för 
Guds rike, utan »det Kristus verkat 
genom mig i ord och gärning ». Sjun
ker det,s'oDl jag trott vara stort, ned till 
ingenting, ,så vet Jag dock, att det jag 
i mitt oförstånd menat vara litet, men 
som utföTts i kärlek till min Frälsare, 
är stort inför Gud. 

När vi äga mer duglighet än andLig 
kraft, när vi lägga mera' vikt vid orga
nisationen än vid själavinnandet, när 
vi äro starkare i ord än i anden, så be

ror det på heril1iga, själviska syftemål 
i vånt arbete. En ärlig vilja, €Lt öu
mjukt men frimodigt begär, ett helgat 
uppså t att allenast tjäna Herren Kris
tus, det är verktyget framför andra 
vår mä1dige Frälsares händer: 

Våra omsorger - Kristi omsorg 
om oss. 

Omsorgerna för morgondagen , ej 
blott för oss själva utan kanske än 
mer för dem, vilkas behov vi ha att 
tänka på - dessa slags omsorger äro 
vi i närvarande tid mer än någonsin i 
fara att komma under såsom under en 
börda , som är oss för tung. Aven i 
vår egenskap av förvaltare vill hopp

'löshe~en komma över oss. 
Men smr det då inte alldeles tydligt: 

.» Kasten allt edert bekymnler på ho 
nom, ty han har omsorg om eder». 

Jo, så står det. Och vi läsa det utan
till och citera det för andra, men un
der tiden fortsätta vi som förut och 
kasta icke allt vårt bekymmer på ho
nom. 

Tfle er'inringar böra då vara oss till 
hjälp. 

Den första är, att det som är oss h€
hövligt och nyttigt få vi kasta på Her: 
ren , och vad som icke .är oss behövligt 
och nyttigt göra vi synd i att bekymra 
oss över. Det få vi sålunda kasta var
ken på Gud eller någon annan; det 
ha vi blott a tt kasta bort. 

Den andra är, att vi få kasta ej blott 
det som ' är föremål för våra h€kyrn
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mer p'å Herren, utan ock själva be
kymret. Våra göromål måst€ utföras, 
våra uppgifter måste fyllas, p.'ien be
kymren över allt detta och allt ,som 
står i samband därmed få vi kasta på 
Herren. Och huru gott att det står 
"kasta», ty det förstå vi. Ofta är just 
den handlingen den enda vi mäkta, och 
det vet Herren. 

Den tredje är, att »hah hal' omsorg 
om OSS " , icke efter måttet av vår 
tillit utan efter måttet . av sin kärlek till 
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oss. Vi ha ej att med vår tillit fram
kalla någon hans omsorg om OS-5, men 
vi få anförtro allt åt honom, som långt 
dessförinnan haft omtanke om oss. 

I vår nöd för oss själva, för vårt ar
bete och för dem , som äro mer eller 
mindre beroende av oss, komma vi 
ständigt tbillbaka till bönen i Topladys 
odödliga sång: 

»Klippa, du som brast för mig, 
Låt mig gömma mig i dig!» 

(Ur "tutsning irAn Sv. Bibelinstitutet>,.) 

P R O F E T E N J E S A J A O C H V Å R T I D. 

Av Noth. Högman. 

XIV. 

Profetens fjärrsyn. 

När Jesaja inför lärjungakretsen 
blottat djupet av det andliga förfallet 
och den därmed följande hemsökel
sen, hade en den mörkaste framtids
syn framställt sig för dem. Folkets 
sloramassa vandrad-e en väg, som 
skulle sluta i den tröstlösa hopplös
heten. Redan sänkte, sig mörka skug
gor över Palestinas nordliga bygder. 
Den hedniska världsmakt, med vilken 
konung Ahas förbundit sig, trängde 
segrande fram och underlade sig hela 
den nordliga delen av det Helig3 lan
det samt , hela Israels rikes område 
öster om Jordan. De därstädes bosatta 
israeliterna bortsläpades i beständig 
la'ndsflykt av Tiglath-Pileser år 734 
f. Kr., 2 Kon. 15: 29. Sedermera sän
de Esarhaddon dit hedniska kolonister 
och så småningom uppkom en bland
ras i detta »hedningarnas Gallilea», 
vilken blev föremål för de rasrena ju
darnas förakt, 2 Kon. 17: 24 f. Klart 
framstod det för profetens blick att 

den väg, - Juda nu vandrade, skulle 
åsamka äve.n de sydliga stammarna en 
liknande dom, om än det ännu skulle 
dröja något. 

Men när skuggorna sänkte sig svar
ta runt omkring honom, såg profeten, 
om än avlägset, en ljus och härlig 
framtidssyn. Mitt igenom skuggorna 
och mörkret ser han ett klart s,kinan
de ljus, som skingrat mörkret och för
vandlat de ensammas och övergivnas 
sorg i jublande fröjd. 

Redan förut hade Immanuels namn 
lyst som en stjärna i natten. Nu trä
der Immanuels gestalt fram för pro
fetens inre syn som den kommande 
Fridsfursten. Fjärran ifrån får Guds 
trogne tjänare skåda honom i hans 
underbara konungamakt. Han profe
terar om honom och låter det trängda 
och lidande folket få veta följande om 
denne kommande Messias: 

1~ Hans framträdande, 9: 1-2. 
I den mörkaste, mest föraktade 
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landsändan skulle han framträda . Matt. 
4: 12-16. 

2. Hans verksamhet, 9: 3-4. 
Genom sin verksamhet skulle han 

bringa ljus, glädje ' och befrielse. 
3. Hans regering, 9: 4-5. 

Hans regering skulle bliva ett frids
herravälde. Han skullc strida och seg
ra med andra vapen än denna värl
<lens konungar bruka, Han skulle Dm

. intetgöra valdet och kriget. 
4. Hans namn, 9: 6. 

Underbar i . råd, Väldig Gud, Evig 
Fader, ' Fridsfurste. I Honom skulle 
Gud själv korrilna till sitt ·folk - Imma
nuet - Gud med oss. 

5. Hans rike, 9: 7. 
I denna och föregående vers är Mes

sias; ankomst i ringhet och ankomst i 
härlighet skönt sammanförd. I det pro
fetiska framtidsperspektivet tedde sig 
händelserna sammanträngda. - En 
stor {)ch härlig tid skulle komma i och 
med Messias. Profeterna sl,ådade den 
gryende morgollens ljus, men dc sågo 

ock, huru solen steg alltmer och .kasta

de sina strålar fram över tidsåldrar
nes oändliga vidder. 

När så profeten förkunnat denna 
underbara fjärrsyn , låber han veta, vem 
som borgar för att denna syn också 
skulle gå i uppfyllelse. »H e r r e n S e
baots nitälskan skall göra 
-detta.» , 

Åter en fjärrsyn o'm denne under
bare konung får profeten skåda i det 
ILte kap . Detta är 'ett av de märk
liga ställen j Gamla testamentet, där 
vi hava konturerna till hela Guds un
derbara frälsni~gsi;>l~ln sammanförda 
likso'm i en enda bild~ Det är inte svårt 
för oss, som känna till Nya testamen
tet; att i :denna skildring känna igen 
krubban i Betlehen\l, Jesu vandring i 
den Helige Ande och i undergörande 
kraft och ' hans oändligt sköna. forMl
lande till sin himmelske Fader under 
jordevandringen. Men där talas ock 

(v. 4, 5) med förundransvärd klarhet 
och nästan med samma ord som i Upp. 
19: 11 f. om, huru Jesus en gång skall 
taga sin stora makt och regera (2 Tess. 
2: 8). Omedelbart på detta följer så 
skildringen av det fridstillstånd, som 
blir följden av denna händelse. En 
jämförelse med Upp. 2D visar, vilken 
underbar inre harmoni röran-de ' dessa 
ting, som förefinnes i Guds ord. Det 
är inte en åskådning, som var utmär
kande för de första kristna endast; 
den genomlöper hela skriften. 

K r i s t i A n d e, s o m var i p r o
f e t e r n a, h a r p e k a t f r a m å t 
och vittnat om Kristi li-dan
d e n o c h h ä r I i g h e t e n d ä r e f
t e r, 1 Petr. 1: 11. 

Redan Jesaja fick skåda något av 
den härliga framtid , Paulus talar om ej 
Rom. 8: 18-23, då själva skapelsen 
skall varda frigjord från förgängelsens 
träldom till Guds barns härliga frihet. 
Vid Jesu härlighetsuppenbarelse skola 
ock vi med honom förhärligas. Efter 
detta bidar hela universum. Fjärran 
ifrån fick profeten skåda något av allt 
delta . 

I samband med detta ser ock Jesaja, 
huru det utvalda folket, som för sin 
synds och olydnads skull blivit fört 
bort i en världsvid förskingring, åter
församlas till sitt land och blir till en 
välsignelse för alla folk, 11: 10-13. 

Denna avdelning av profeten Jesa
jas bok slutar med lovsången i det 
12:te kap. I dessa 12 kap. hava vi 
hela Jesajas bok liksoini ett embryo. 
Denna sång är det frälsta Israels sång. 
I det profetiska framtidsperspektivet 
brusar sången mäktig' som' -dånet av 
många vatten och; om ,änden närmaste 
fFamtiden är skuggomhöljd, är den 
avlägsna framtide.n ljus och upp'fylId 
ay jublal1d~ fröjd. '. . .' , 

J" : , 

) -,-..- .-.: 
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Från redaktio nen•. 
Västra Honandistriktet. Vi bedja 

att få fästa uppmärksamp.eten vid den 
synnerligen intressanta redogörelsen 
rörande banbrytningsarbetet i detta 
distrikt, som under så många år fått 
vänta på evangelie budbärare. 

Tidningen under sommaren. Fö
regående år utkom S. L. under juni, 
juli och augusti med ett nummer i 
månaden. Med tanke på den nu be
farade typografstrejken utkommer det
ta nummer som dubbelnummer (n:r 
12- 14), varefter, om ej strejk lägger 
hinder därför, nummer 15 utkommer 
d. lo aug. 

Redovisningen, som skulle före
komma i n:r 14 (d. 15 juli), kan så
ledes ej införas förrän i n:r 15 (d. 15 
aug.). 

Prenumeration å tidningen från 
årets början kan fortfarande äga rum. 
Vi ha ännu ett rätt stort antal exem
plar över. Rekvirerad på posten kos
tar tidningen för helt år kr. 2: 25, 
halvår kr. 1: 25: När 5 ex. eller där
utöver under samma adress rekvireras 
från expeditionen, blir priset per ex. 
kr. 2: -, varjämte vart 6:te ex. läm
nas gratis. 

Fru Ger-da Carh~n. Vi hänvisa till 
frök en Emma Anderssons brev av d. 
31 mars, vilket finnes infört på annan 
plats i tidningen, och vilket lämnar 
oss den .glada underrättelsen att fru 
Carlen då var på bättringsvägen. 
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Ny medlem , i kommitten. Det är 
med g1ädje vi m eddela missionen~ 

vänner, att marinintendenten Oscar 
v. Malmbo'rg inträtt i komm'itten. 
Den nye kommitteledamoten är son 
till den i kristna kretsar så väl 
kände och älskade kapten Oscar v. 

o. v. Malmborg. 

Malmborg på Oringe. Vi anbefalla 
vår nye medarbetare i kommitten i 
missionsvännernas åtanke inför Her
ren. 

* 

E,tt hjärtligt tacktiU alla de vän
ner, som till årsmötet gladde oss med 
sin närvaro eller sände oss uppmunt
rande hälsningar. I vårt alltjämt vä,x
Iande arbete är det en dyrbar förmån 
,att få erfara det stöd i kärlek och för
bön, som genom Herrens folk kom
mer oss till del. En stor och överväl
digande uppgift har Gud givit S. M. K. 
Nu är fältet moget till skörd, och Her
ren kallar oss att bärga den för si·tt 
rike. 
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Redogörelse för verksamheten 
inom Shanchow och Lingpao 
distrikt från hösten 1916 till 

våren 1919. 

Det nordvästra Honan-fältet beståi' 
av fyra dJmsagor. Den mellersta de
len är mycket bergig och utgör en 
f·ortsättning av Shensis centrala bergs
kedja. Följaktligen delas fältet i nor
ra och södra distriktet med städerna 
Shancho\',', Lingpao och Wenhsiang ut
med Gula flodens södra strand samt 
staden LllShih vid Lo-flodens strand i 
dess övre lopp. Hela fältet har en 
folkmängd av omkring en halv milli
On med Lingpao och Lushih som de 
tätast befolkade delarna. 

Folket är fridsam t och tillgängligt. 
Till sin naturell, sina seder och bruk 
skiljer det sig något frrm det övriga 
Honan-folket. Detta beror på dcu na
turliga förbindelsen med -Shan:;i och 
Shensi. Lokaldialekten synes vnra en 
blandning av de tre provi,nsernas 
språk och blir således allt annat än 
tilltalande. För att göra sig förslådd 
måste man därför söka få ihop en 
blandning av de tre provinsernas 10
kalisliler. 

Den i materiellt avseende rikaste 
trakten är omkring staden Lingpao. 
Folket är mycket välbergat. Den årli
ga bomullsskörd€n inbringar vanligen 
större inlwl11ster, än vad brödsäd skul
le göra. Dessutom odlas omkring sta
den på' sandkullarna vid Gula floden 
utomordentligt goda dadlar, som ut
skeppas vida omkring, ja, ända ned 
till det avlägsna Yiinnan. Lingpao an~ 
ses som en av de rikaste städerna i Ho
nan, och den årliga skatten till rege
ringen uppgår till omkring mexikan
skadollar &0,000 (kr. 1<W,OOO) . Att 
döma av fDlkeLs ll1at~riella tillsH'md är 
det således gott hopp för en fI;amtida 
kristlig verksamhets fullständiga obe

roende av utländska penningar. Fol
kets levnadssätt är enastående golt för 
provinsen Honan, där fattigdomen är i 
allmänhet så stor. Vid jämförelse fin
ner man, att,en familj, som räknas för 
fattig ej Lingpao, är betraktad, som väl
bärgad i övriga delar i Honan. 

I huvudsak är denna del av Honan 
bergig och mellersta delarna mycket 
oåtkomliga på gru:1d av de dåliga, ja, 
stundom ofarbara vägarna. I dalarna 
odlas vaBmo (Papaver S01l1niferum) 
trots det stränga straff, som är pålagt 
odling av opium i dessa dagar. Rege
ringen har länge fört ett utrotnings
krig mot opiet bland befolkningen i 
dessa bergstrakter men utan något re
sultat. Odling av vallmo är det enda, 
som lönar sig, ty brödsäd och annan 
gröda förstöres totalt av de sLora mas,
sor av vildsvin, som härja dalarna var
je år. 

Det var på hösten 1916, som vi dro
go åstad för att öppna för evangelie 
budskap det ovan beskrivna distriktet. 
Det gällde först att riktigt orientera 
sig och se, var ol1lis,sionsstationen bäst 
kunde tjäna hela distriktet. Givetvis 
ansågo vi Lingpao med sitt centrala 
hige och sitt liv liga affärsliv och vida
re sitt på byar och köpingar rika di
strikt som bästa platsen för vår verk
samhet. Shanchow, som från det yttre 
ger intryck att vara en stor stad, är 
inom sina sekelgamla murar tom och 
ödslig. Här har den mäktiga Ching
dynastiens ämbetsmän suttit och styrt 
över nitton domsagor, och hela Shan
chow har varit €It enda ämbetsverk, 
men nu får det leva på sina gamla his
toriska minnen blott och hoppas, att 
med järnvägens framdragande från 
Kwa'n Yin T'ang lyckan än en .gång 
må vara det bevågen {)ch ·en bättre 
framtid randas. 

Mitt emot Sharichow på i andra si
dan Gula floden ligger den lilla täcka 
staden Pingliu, en förtjusande vacker 
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<.I al med sina sma grönsaksträdgårdar, 
bambulundar och fruktträdgårdar. 
Med möjligh-eter att från Shanchow 
bearbeta Gula flodens norra strandrem
sa skulle nog Slumchow i en framtid 
visa sig vara lämpligt såsom en mis
siollsstation, och dess öppnande såsom 
s,idan rättfärdigas från den synpunk
ten. Och mr man ·också · då ta' i be
tral~tande ett eventuellt uppsving i af
fiirslivet pa gruud av dess läge så nä
ra salttrafikleden mellan Shansi och 
Honan och flod trafiken med Shensi, 
varifrån s·tora båtlaster med råvawr 
Il via stas här och fortskaffas österut. 

Vi stanna inför Lingpao, där arbe
tet nu pågått över två ar. Tillsam
lilans med tvänne unga evangelister 
o('h tvtinne av Slwttska Bibelsällska
pet underhållna kolportörer hyrde jag · 
fiirst ett litet rum i ett värdshus i söd
ra förstaden. För att inte väcka fol.
kets misstankar försökte jag att under 
de försla fyra månaderna hålla mig 
hOTta, och evangelisternas uppgift i 
första rummet skullel1u vara att för
söka hyra en lämplig lokal. Detta 
tycktes vara en mycket svår sak Ryk
tet spriddes snart, a tt utlänningar ha
de kOn1l11 it och letade efter hus. För 
fyra män att bo i ett litet smutsigt rum 
i ett värdshus blev snart outhärdligt. 

. Värdshusvärden började också aU bli 
ot{llig, ly han fick utstå -ej så liten ·för
följeIse, därför att han hyste sådana 
gäster. Här hjälpte inga penningar, 
som i flesta fall ha den önskade ver
kan på kineserna. Det gällde således 
att uppbjuda aUa krafter för att hyra 
cn lägenhet någonstädes. 

En dag gick en av kolportörerna på 
Västra gatan, och under det att ett hus 
höll på att uppföras, frågade han äga
ren, som stod ibland arbetarna: »Är 
delta hus till uthyrning? )j Mannen 
svarade jakande. »Vågar Ni hyra ut 
det till den utländska missionen:», fort
satte kolportören, »ty vi önska hyra 
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oss ett hllsoch predika evangelium för 
eder? » »Bar.a jag får min hyra, så 
bryr jag mig irite om, vad det är för 
hyresgäst », svarade mannen. Vi togo 
hans villighet såsom ett svar och en 
fingervisning från Gud. Vi försäkrade 
oss om huset, så fort vi. kunde, och 
när saken val' klar, blev det en stor 
uppståndelse i staden. Flera sökte 
skrämma den stackars husvärden, 
och han kom verkligen en <lag och ville, 
att viskuHe sälta honom fri från sin 
förbindelse med oss, me-rr vi lyckades 
snart nog övertala honom att .stå fast 
vid överenskommelsen. och se framti
den an utan fruktan. Vi voro ~nart 
nog i besittning av vår nya lokal. De 
rum,som lågo åt gatan , passade ut
märkt till gatukapell. Utanför vår.a 
dörrar gick den stora stråkvägen, som 
förbinder östra och västra Kina. Den.
na väldiga landsväg är den längsta i 
hela världen och helt visst den mest 
intressanta. Här färdas förbi tusen 
oeh åter tusen resande av alla folkslag 
och tungomål, och tillfällena vor() 
många att få utså Livets ord. Verksam
hetenhär, som i huvudsak sköttes av 
evangelisterna Chang och Kao, visad.e 
snad, att den bar frukt. Då o~h då 
kommo besökande, som uti bygderna 
hört ordet eller av kolportörerna köpt 
evangelier :och skrifter samtQ~ivH 
hänvisade till missionsstationen. Sär
skilt päen plats tycktes säden bär:a 
frukt i mångas Iiv. Denna plats lig
ger ungefär en svensk mil s. v. f,rår. 
staden. Dessa enfaldiga bönder bör
jad-e redan komma regelbundet till 
gudstj.änsterna . . 

Efter . ett ål~S vistelse på den Västra 
gatan erbjöds oss ett annat hus, som 
visserligen ej · låg så l~mpligt . till sOm 
detta men var i alla avseenden \;'ida 
större och bättre samt erbjöds åt oss 
för samma hyra. Misstron mol QSS 

lla.de redan försvunnit, ty allah.ade 
hört, alt vi på Västragatanbetalat.vå,r 
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hyra ordentligt och levat som anstän
diga människor. Dessutom spelade en 
annan omständighet in, som hjälpte 
oss i en ej ringa grad. Katolikerna ha
de kommit och slagit sig ned i södra 
förstaden, och inom en kort tid hade 
deras verksamhet, som i huvudsak be
stod i rättegångsärenden, totalt för
stört deras namn och rykte. Deras 
»minus » blev vårt »plus>" och folket 
gjorde sin jämförelse mellan de båda 
missionerna, och den utföll till vår för
del. På så sätt ha' katolikerna hjiilpt 
oss på många platser. 

Det hus, vi flyttade in i, och som vi 
fortfarande äro · i besittning av, ligger 
vid den stora vägen, som förr i tiden 
tillförde det södra, rika Shansis affärs
värld Central-Kinas produkter. Nu 
har nästan all samfärdsel på denna väg 
avstannat, alltsedan järnvägen satte 
norra Honan i förbindelse med Han
kow. Vi ligga dock väl till för att nå 
en flera mil lång, bördig och folkrik 
dal, som är full av köpingar och by
ar. När lantbefolkningen kommer in 
till staden, ha' vi fullt hus. Ordet spri
des vida omkring. Man vet inte huru. 
Men nu ha' vi redan i flera byar dem, 
som lämnat sina avgudar och anteck
nat sina namn såsom »sökare efter 
sanningen ». Vi ha' funnit, huru vär
defullt kolportörernas arbete har va7 
rit, ty det är skörden efter såningsar
betet, som vi nu se. Man får höra den 
ene och den ·nndre relatera, huru han 
köpte ett evangelium då och köpte en 
katekes då o. s. v., och nu har han 
kommit till missionsstationen för att 
få veta mera om sanningen. 

I mars i år hade vi för första gån
gen vår konferens, och då fingo vi 
glädjen intaga gen()m dopet i försam
lingen tre män och anteckna aderton 
personer som s. k. »sökare» - första 
»proselytsteget». Det var en glädjens 
högtid, då vi nu kunde i tro få lägga 
grunden för ett framtida arbete här. 

En kinesisk läkare, som givit oss 
glädje och tillfredsställelse under hela 
året, hade tyvärr dragits bort på grund 
av »detta levernets bekymmer». Han 
var på allt sätt en löftesrik man, och 
Ni hyste hopp om, att Gud skulle av 
honom bereda ett evangelie redskap 
för denna trakt. Våra förhoppningar 
synas tyvärr för tillfället grusade. Han 
har varit en nitisk buddist och i den
na läras villfarelse sökt sanningen. 
Det var först efter övertygelse · om 
buddismens oklara och svävande för
kunnelse och ihåliga löften om lycka 
i ett liv efter detta samt om kristen
domens härliga budskap om befrielse 
från synden och dess följder, som gjor
de, att han med hela sin själ hängav 
sig åt sin nyfunna religion. Han kän
de sig ej tillfredsställd, förrän han 
kunde få sin familj med sig och bör
jade med husandakt i sitt hem; men 
då bröt en väldig förföljelse lös emot 
honom från faderns och hustruns si
da. Han kämpade dock tappert hela 
förra året och fick slutligen hela sin fa
milj med sig omkring familjealtaret. 
Den äldste sonen började snart att 
komma med sin far till gudstjänsterna, 
och en längtan uppstod hos honom att 
få riktigt vara med, men han hade intet 
Nya Test. och var för fattig att köpa 
sig dt. Han gick då ut i dadellunden 
och plockade ihop en börda torra kvis
tar, som han sålde och därmed för
värvade sig ett trevligt Nya TesL Far 
och son kommo sedan tillsamman-; he
~t~indigt på våra möten, och båda 
strålade av glädje. Helt nyligen har 
do~k något . stött på inom hemmet,> 
värld, som dämpat på ett förnimbart 
sätt den nyfunna glädjen och friden. 
Vi antaga, att han av sin hustru,> på
tryckningar tvingats att sälja sin dot
ter som hustru i en hednisk familj och 
med en del av . penningarne möta 
»björnarne», som komma vid det ki
nesiska nyårets slut, ty han har sedan 
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Iflttnga år haJt stora skulder. H:lIl har 
handlat emot samvetets varnande röst, 
och nu går han där modlös,_ fridlös 
och olycklig i sitt inre. Det kostar in
te så lite att följa Kristus, och priset 
går ej att pruta ner (Lull.. 14). Vi 
hoppas och tro ändå, att han skall 
bli, <lå Herrens tid kommer, en pelare 
i Guds församling i Lingpao. 

Av ·dem, som döptes denna gång, 
ha' VI tvänne gamla m.iin, SOUl iiro OSS 

till !stor uppmuntran och glädje. De 
bo Bn och en halv svensk mil ifrån 
Lingp'ao och komma varje söndag i 
»ur och skUr». Den ene har tagit det 
som sin speciella uppgift att få sina 
grannar till gudstjänsterna. Tidigt går 
han upp, när tuppen låter höra sin 
första morgon signal, långt innan det 
är ljust. Han går från dörr till dörr 
och väcker sina trosfränder, ty vägen 
till sladen är lång och b€rgig. Vanli
gen får han sin gamle vän Peh med 
sig genast, och de yngre komma sedan. 
Då man frågar honom, varför han 
går upp så tidigt om söndagarna, så 
svarar han: »Jag kan inte sova och får 
ingen ro , förrän jag är på väg till guds
tjänsten .» Ingeilting kan han , och in
gentingförstår han, men en sak har 
den gamle enfaldige mannen lärt sig 
'uppskatta, och det är andaktsstunder
na i Guds hus, dit han också söker få 
andra med sig. Då han skulle förhö
ras i sin kristendomskunskap för att 
bli döpt och intagen i församlingen, 
måste vi sätta som norm för hans in- ' 
tagande livet och endast livet utan for
dringar på kunskap, »ty », sades det 
bland de troende, »hans nit under den 
gångna vintern att få sina grannar, bå
de gamla och unga, till gudstjä.nsterna 
räcker' som ett bevis på tro.) Under 
vintertid är det understundom kallt, 
mörkt och ruskigt väder, och doc.k se 
,ri -dessa trogna gubbar koJ'nma i arla 
.niorgonstllnden nied -sina biblar, och 
dåmaI'l : -betähk~r, att .desamma dag 

på eftermiddagen måsle återvända, så 
frägar man sig själv: )) Skulle jag göra 
det varje söndag? ») ' Här fiunes något 
av verklig självförsal{else. 

I denna by, varifrfll1 ' dessa gamla 
män komma, ha' nu de troende be
slutat att iordningställa en g'rotta för 
sina andaktsstunder och därmed giva 
sina kvinnor tillfällen att höra Guds 
ord. För resten ha vi funnit ut, att 
det är kvinnan, som styr i Lillgpao. 
Kvinnorna visa sig vara mera själv
ständiga än i andra delar av Honal!. 
Buddismen räknar sina mest trogna 
och nitiska anhängare bland Lingpaos 
kvinnor. Deras omvändelse till kristen
domen medför också samma nit och 
tro kanske i ännu högre grad. Pla
nen att få en litW1 lokal io-rdnillg
ställd i byn var ursprungligeu de tro
ende kvinnornas plan. Flera av män
nen , som komma till gudstjänsterna , 
få ingen ro för sina hustrur, om de 
ej infinna sig. En enfaldig ting man 
kommer såsnäilt varje ' söndag och er
känner, att hans hustru, som brinner 
av -längtan att få sin man döpt, skickat 
honom tiII gudstjäEsten. 

Kvinnans i Lingpao självständiga 
ställning har förklarats för mig pa föl
jande sätt: _ 'Mödrarnas k\'innliga gu
domlighetstempel, d,e t s. k. ))1). ormors
templeh strax öster om staden , ligger 
högre än alla andra ·tempel och tron.ar 
på bergskrönet, inbäddat i dadellun
dens friska grön:ska med hela Lingpao 
vid sina fötter, ja t. o. m. själva K9n
fucius och stadsguden, som re,sidera 
där nere i den srnutsiga, ohygieniska 
staden, måste här erkänna', att .i Ling
pao är kvi,nnan mannens huvu,d. Hon 
är åtminstone, va? LingJ~a9s , g\Id9,~n
ligheh;r beh'äffar, . » högst~\ ..höl.,1.Set i 
korgen ». . , -- - .. ' 

Vi betviv.1n ej, att· kvinnan lwmriwr 
att i en framtidta i en..aktiv del i' det 

:~vangelisatorisk~l .lårbe!et: , En , sådan 
kvinna. l~a' vi redl:\ll.,SOIU lett fIerage

http:betviv.1n
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nom sitt enkla och enfaldiga vittnes
börd till tro på Gud. Hon är nästan 
blind: men det hindrar ej , att hOll kan 
ta'_ SIg fram till sina släk ti·no"ars 'och 
vanners hem, där hon tillbringar un
derstundom flera dagar åt gången och 
får dem att ta' ner sina avgudar och 
gå med till missionsstati·onen. Hon ta
lade om för mig, alt nu hade hon om
kring sextio män och kvinnor, som 
hon förklarade v.ara på god väg att 
tro. Hon sade: »När hälst pastorn vill 
träffa dem, skall jag kalla på dem.» 
Genom denna gamla, ,blinda kvinna 
har en av våra gamla lärare kommit 
till tron. Hon berättar ur sin omvän
delse-historia, att hon en dag i en syn 
såg Jesus, och därefter rev hon ner 
sina avgudar samt satte upp Jesu "u
domlighet i stället och tillbad hon~n. 
Nu har hon fått mera ljus och vet väl, 
att »de, som tillbedja honom, skola 
tillbedja i anda ·och samling. » Denna 
gamla kvinnas son var en av de tre 
som döptes nu. ' 

Ombyte av personal på stationen 
har till följd av vissa orsaker skett. I 
det att mina förra evangelister dra elit 
väster ut för att i materiellt avseende 
söka sin lycka, har Herren försett mi"o 
med en gammal van vän, Sung Che·n
pang, frän Honanfu. Han flyttade hit 
med sin hustr~ i höstas. Kung Yung
seng sI ulade SItt skolarbete i Haichow 
från och med juni förra året och har 
alltsedan dess varit anställd som evan
gelist i Lingpao. Sedan januari i år 
är han gift med en skolflicka från vår 
flickskola i Honanfu. Vi hoppas, att 
båda dessa unga liv må ha' en välsi a 

-nelserik och fruktbar framtid framfÖr 
sig. 

Lingpao , den 17 :de mars 1919. 
E. Os. Beinhoff. 

Bedjen för missionärerna I 
Skriven till missionärernaI 
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Fru Carlens sjukdom. 

I ett .privatbrev skriver fröken Emma 
Ander'sson: 

Som du hörde av mitt brevkort är 
jag just nu i J uicheng hos Carl ens', ty 
fru Gerda Carlen ligger i fläcktyfus. 
Hela hemmet är nedsmittat i deClna 
förfärliga sjukdom. Halva antalet gos
sar i skolan hur insjuknat, så att sko
lan måste upplösas. Så sjuknade Ger
da och kocken. De skickade bud ef
ter mig. Budet kom till Puchowfu Id. 
1,30 på natten. Jag steg genast upp 
och packade. (Hade varit klen i diar
re dagen förut, men Gud hjälpte mig). 
I dagbräckningen körde vi ut från 
Puchow. Avståndet hit är un"efär 
7-8 sv. mil, en och en halv dags
resa. Då jag kom hit, fann jag Gerda 
mycket klen. Hela förra veckan svä
vade hon mellan liv 'och död. Judit 
Hultqvist, som är sjuksl,öterskasii
ger sig aldrig ha sett någon så 'nära 
över gränsen vända åter till liv. Men 
ny, Gud vare lov, är Gerda på bätt
r.mgsvägen .?ch feberfri, men så ytter
lIgt svag. Annu äro nätterna mycket 
oroliga, men om dagarna sover hon 
långa stunder. De första två veckorna 
hon var sjuk var hon nästan fullkom
ligt sömnlös. Nästan alla äro nu på 
bättringsvägen och intet dödsfall har 
ägt rum, så att våra hjärtan prisa nu 
Gud. 

* 

En behjärtansvärd maning från 
Pucheng. Ett enastående tillfälle. 

l!rä.u lJli.ss ioniir H. Lirider har sekr. mot
l aglt ett brev , ur vilket neda n.-;t;1eude utdrag 
meddelas. l-'uchell g iiI' deu av alla vå ra sta
tioner mest vanlottade ifråga om byggnader 
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Iör- såvlil verksamhetens bedrivande som för 
missionärerna. Det lir ett banbrytningsa.rbete 
sy.,konen Linder utfört hä.r , och .de ha baft 
många av ett sådan t arbetes vedermödor att 
kä.mpf~ med nnder de gångna å ren. Då nn 
ett så enastående tillfä.lle gives att på ett så 
gynnsamt sätt få. lokaHrågan ordnad, våga 
vi verkligen hoppas, att vad som hä r nedan 
meddelas .,kall väcka till liven sådan bön 
bland Herren.s förelbedjare att vi inoID kort f,1, 
prisa honom för hä.rlig bönhörelse. 

Vi ha legat i ständig bön till Herren 
angäendc denna sak. Jag skall nu 
låta dig veta, vad upslag Herren givit. 
En dag blir det .gråt och jämmer i den 
f. d. rike grannens hus snett över ga
tan. Militären hade befallt honom att 
inom en viss -dag bidraga med tls 5DO 
under hotelse att annars få 1,OHO slag. 
Sonen sattes genast i häkte. Han bör
jade nu bönfalla vårt folk att be Maria 
,om hjälp (jag var i Yuncheng). Han 
ville av Maria låna dessa penningar. 
Maria var i en svår ställning, men be
viljade honDm dock detta lån på ett 
halvt år mot det att främre delen av 
hans gård lämnades såsom säkerhet. 
Där ha vi nu ett stort präktigt kapell 
likt det i Yuncheng, vettande åt gatan, 
jämte sidohus, allt i bästa skick. 

Men gården utbjudes nu till salu. 
Det är en bra gård med bakgård, en 
snygg sidogård med boningshus, som 
äro utmärkta, samt stallgård främst åt 
gatan. Lägenheten sknlle bli idealisk 
med kapell ·och lolml för männens 
verksamhet åt framsidan och bostad 
för systrarna där bakom samt sido
gården till . utmärkt lokal för kvinno
verksamheten. 

Det har varit upplyftande att ett 
par söndagar få predilw i detta luftiga, 
rymliga kapell, som varit ganska väl 
fyllt. Hur skall det bli för framtidcn? 
fråga vi oss. Månne Herren vill ge oss 
en särskild gåva för inköp av lägen
heten? Den kostar tls 3,000 plus 
stämpelavgift etc.* När budgetsförsla

* Enligt n. v. kur, omkring 12,000 kr. 
Red. 

get uppgjordes vid missionärskonferen
sen, beviljades för kapell med bygg
nader för manliga verksamheten tls 
3,DOO. Utan att behöva bygga finge 
vi nu för denna summa: 1) kapell, 
även om detta behövde ändras något 
för att bli ljust, 2) lokaler för det man
liga arbetet såväl som för 3) det kvinn
liga, så att f1ickslwlan kunde få de 
gamla lokalerna och flytta in i vår 

.	gård, och 4) bostäder åt systrarna. Det 
är ett enastående tillfälle, och vår 
»fGud är rik över alla dem som åkalla 
honom ». Det kännes omöjligt att gå 
tillbaka till det gamla kapellet. Det 
skulle betyda bortkastand-e t av mycket 
av det som vi med Herrens nåd ha 
vunnit här i staden. Jag har nu ut
förligt utlagt denna sak, att du må 
förstå vår ställning, i händelse att Her
ren ger utvägar. Något behöver göras 
för denna station, som ju aldrig varit 
riktigt inredd, då lägenheterna, .oftast 
små och ruckliga, varit hyrda. Det är 
svårt att vkma intresse för denna plats, 
som är så avlägsen, att sällan någon 
av våra syskon finner vägen hit. För 
stationer i stråkvägen eller nära Yun
cheng är det vanligen ej svårt att få 
behövligt intresse. 

* 
I saIDma fråga. -skriver fröken E strid .Sjö

6trDm till vänner i Skell efteå.: 

Ack, om jag vore förmögen och äg
d-e 10,0{)O kr., nog vet jag vad jag 
skulle göra! Då skulle jag köpa en 
gård rätt över gatan, som är utbjuden 
till oss. Den simIle bli utmärkt för 
kviHnoverksamheten och så skulle det 
bli ett förtjusande litet hem för oss .två 
systrar samt en stor hall närmastga
tan,som förträffligt lämpar sig till ka
pell, med 2 sidorum för g.ästemottag
ning bland männen och ett rum som 
bl-eve fint för gatukapellsverksamhe
ten. Vid sidan av porten finn-es en 
annan port, genom vilken kvinnorna 
kunde komma in på sin gård och där
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ifrån till kapellet. Då finge vi denna 
g[lrd, som vi nu bo i, till flickskola och 
sluppe hyra den g[lrd vi ha och som 
ju redan är alldeles för trång. Vidare 
slappe H. Linder använda sin dyrbara 
I id till bygg,nadsarbeteoch behövde då 
t~.i bygga kapell, utan finge ägna sig 
at evangelisk verksamhet i stället. Men 
eftersom jag nu inte är så rik, får jag 
nöja mig med att bygga luftslott, som 
ramla sönder vid minsta stö t. - - 

Vad jag känner så verkligt svårt nu, 
är, att rummet, där jag har möten för 
kvinnorna, är så trångt, att, fastän jag 
flyttar ut bordet på gården, packar 
kangarna fulla med kvinnor och gol
vet så fullt med bänkar, att jag 
själv nätt och jämt får plats, ändå en 
hel skara måste stå utanför, vilket gör, 
alt de bli trötta och gå si·n väg för att 
kanske aldrig mer komma igen. 

Från by till by i Ishihdistriktet. 
F ru Alnna ,Hahne .skr iver: 

Vi hade ett myckeL gott stormöte i 
slutet av oktober, d å paslor Li-Johan 
och ' broder August Berg voro närva
rande. PasLor Li's möten voro mycket 
goda. Mötet här tog sin början på lör
dagskvällen den 21 och varade i 3 da
gar. På onsdagen res.te vi till , vår 
största utstation, där pastor Li höll 
två dagars möten , vilka voro väl be
sökta, trots den stora brådskan med 
bomullsplockning, som ju.st då pågick 
som biist. Mötena voro mycket goda 
och givande, och de troende drucko 
in de dyrbara sanningar, som f~am
,höllos för dem. Fem döptes i Is.h~h, en 
kvinna, husLru till en av våra evange
lister, två män samt lvå gossar. Den 
fll'e var vår bibelkvinnas son och den 
andre vår köksgosse, som iiI' innerligt 
snäll och präktig. Han sjunger och 
»kvittra r» dagen Hng. 

Sedan stora:ötet har jag varit ute på 
Lvå byresor. Till följd av den stora 

översvämningen' i somras kunde jag ej 
alls göra några bybesök i Uanchuen
distriktet. Jag var nu därför m.ycket 
glad över alt få besöka de troende däl' . 

Det var mycket kärt att få träffa fa
miljen Suen . Suen har vuxit i nåden 
under den sista tiden, och han utövar 
ett mycket gott inflytande i sitt hem. 
Han ihar också nu fått sin hustru med 
.sig på vägen. Familjen Suen består av 
7 per,soner, Suen , med hustru, hans 
gamla mor, som även är troende, samt 
4 barn. De ha stått så ensamma där, 
men nu har en familj, vill,en tycks va
ra emottaglig för evangelium, flyttat in 
strax bredvid deras bostad. Vid afton
bönen på kvällen voro de alla inne 
och lyssnade begärligt. 

Följa,nde dag reste vi till en by, 8 Ii 
därifrån, där en troende kvinna bor . 
Denna by blev nästan ödelagd under 
det stora regnfallet och översvämnin
gen i somras. Där står nu kvar ett hus 
här och där. Men till vår stora glädje 
hade ej vår syster lidit stor förlust. 
Hennes hus stod kvar, och den inbär
gade grödan blev ej förstörd. Hon var 
mycket glad och tacksam till Gud, 
som så underbart hjälpt henne genom 
den stora bedrövelsen, Så kommo hen
nes små böcker fram, vilkas innehåll 
hon med all omsorg bevarar i sitt min
ne. Efter samspråk och bön reste vi 
till näsLa by. 

l fru Fengs (en f. d . vegetarian) by 
besökte jag fyra hem . Fru Feng själv 
är nu mycket klen och' har, mänskligt 
sett, ej så långt l,var. Hon håller sig 
till Jesus och säger, att han håller att 
lita på. Hon längtar att få flytta ,hem 
och ber Jesus, att hon må slippa en 
lång sjuksäng. Jag upprepade många 
dy.rbara löften för henne, som gåvo 
henne tröst. Jag besökte gamle lära
ren Fcng's hem. Ledsamt nog tycll:a~ 
hans söner ej följa honm. Det synes, 
som 0111 all t hans arbete vore förgäves. 
Den yngste sonen var hemma och 



15 Juni-15 Juli 1919. S I N I M S 

mottog mig så :hjärtligt. Jag' sal11isp.rå
kade en lång s'tund med honom och 
förmanade honom att akta på sin fa 
ders tårar och förböner och vända .sig 
till Herren Jesus', Av artighet höll han 
ju med om allt, vad jag .sade, men dju 
pare var det nog ej. 

I en by, 4 Ii från Uanchuan, besökte 
jag ett hem, där vi nyligen fått en sö
kare. Han och hans unga hustru voro 
ute och plockade bomull på fältet, så 
vi träffade endast :hans föräldrar, 
vilka varo mycket hjärtliga, men de 
klagade på sonen, att han ville vända 
upp och ned på hemmet. Hustrun 
skulle ·sända.s i skola, som ju ,,j(ära 
mOr» ej kunde vara med om. Den 
unge mannen hade för många år se
dan hört evangelium men mottog då 
ej dess frälsande kraft. Sedan blev 
han mycket sjuk, har sökt många lä
kare, men ingenting syntes hjälpa. Då 
kom tanken på evangelium om Jesus, 
som han för många år tillbaka hade 
hört. Han 'fitade ett kors och bad över 
korset, att om Jesus ville hela honom, 
så skulle han följa Jesus. Herren hör
de hans bön och gjorde honom frisk, 
och i somras kom han varje söndag 
till oss, och nu är han besluten . att 
följa Herren. Gud har många sätt att 
frälsa syndaTe och draga dem till J e
sus. Vi fingo bedja med de gamla, 
som syntes uppmuntrade av vårt be
sök . 

En dag res.te jag till en by, där jag 
ej varit förr. En vår troende granne 
i Uanoh uan har en gift syster där. 
Hon har blivit mycket intresserad uno 
der det sista året och var nu så glad 
att få öppna sitt hem för oss. Hennes 
man är också så vänligt stämd emot 
oss. Det var bröllop i byn, så vi hade 
fullt med folk ·hela dagen, som lyss
nade till evangelium. Då vi först 
kommo, voro de rysligt nyfikna, ty de 
hade aldrig förut sett någon utlän
lling. Jag måste ut, på gården och 
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sitta på en stol, så att .de fingo, se sig 
nöjda. 

På nätterna låg jag för det mesta 
i Uanchuan. Vi fingo då tillfij.lle alt 
samla de troende där. Evangelisten, 
som jag hade med . mig, undervisade 
männen och jag kvinnorna. Även de 
små rara flickorna, våra vänner från 
sommaren, kommo med varje kväJl. 
D-e ha fem små rara barn, som fadern 
om kvällarna samlar omkring sig och 
undervisar om livets väg. Hans 
hustru är också av ett hjärta med ho
nom. I denna by har jag stannat flera 
gånger, ty här har jag många vänner. 
En gammal, kär gumma, som alltid 
kommer med på mötena, ha vi myc
ket roligt av. Nu kom hon så strå
lande glad, och då jag hälsade henne 
frid och frågade henne, hur hon 
mådde, sade hon': 

»Jesus hjälper mig, så' jag kan 
samla bränsle två gånger om dagen. 
Jag talar med Jesus , var jag går och 
har frid i mitt .hjärta. Men j.ag är så 
döv, att jag ej kan höra och lära 
mig något. » Vi sutto länge och språ
kade, och jag sökte lära henne en li
ten bön: ](om till mitt hjärta, Herre 
Jesus (kör till en sång, som vi sjunga). 
Bibelkvinnan fick gång på gång. ropa 
in orden i hennes öra, och slutligen 
fattade hon dem och sade så glad: 
»Nu har jag det ». 

På k vällen voro alla vännerna från 
grannskapet samlade. Ä ven mål1ga 
för läran främmande kommo med. 
lUnder bönen, sången och predikan 
hördes allt då och då den gamlas 
klara stämma: »'Kom till mitt hjärta, 
Herre Jesus ». De ville tysta på henne, 
men jag sade: »Låt henne vara, hOll 
stör oss ej ». Hon hörde ej ett ord av 
't'ad som sades, men hon hade sin 
gudstjänst för sig själv. Varje gång, 
jag hörde hennes ord uttalas,suc~a
de jag i mitt hjärta: »,Käre Herre, hör 
hennes bön»! Vi hade en mycket lyck
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· lig stund tillsammans på kvällen. Ef
ter mötet ville de sjunga sånger,och 
desjöngoden ena s:lngen eft;,~ ~en 
andra, tills vi voro hesa, och da forst 
lätode sig nöja. 

::Pöljande morgon sade vi. farväl t!Il 
·vålla ' vänner för att resa tillbaka till 
den hy, där vi skulle fira sön?age.~. 
På vägeJldit gjorde jag en omvag for 
att få hälsa på en f. d. skolgosse, son, 
nu är ."uxen och! gift. . Han har va~ 
j'it myc~et sjuk och haft bIodkräk
ning, och det är ej mycket hopp (Im 

hans tiJ.lfrisKnände. Denna familj har 
givit :OSlS mycken sorg. Hans .mor är 
en h ård och stolt kvinna . Hon be
·handlar sin SDnhustru s:1 illa och lever 
i öppen fiendskap med flickans för
äldrar. Nu hade åter ett rysligt upp
träde ägt rum dememeIIan, vilket 
kanske var orsaken ' till sonens sjuk
dom. Då han fick se mig, började han 
gJ7äta och sade: "Det är för mina syn
der, jag lider detta . Må Gud förbarma 
sig över mig. Blir jag frisk, vill jag 
söka ställa allt till rätla . Jag skall 
ånga en hel gryta bröd till förning och 
gå och hä,lsa på min svärmor» . Vi 
f-örmal1ade dem och bado · tillsam
ma.ns , och både mor och son ]ova<ie, 
·a.tt . det med Guds hjälp skulle hli 
bättre. . 

Eftermiddagen var kall och blåsig, 
och strax före fran).komsten till byn 
börja.de det snöa, vilket fortsatte hela 
natten o.ch hela söndagen, så aH de 
troende från avlägsna platser blevo 
förhindrade att komma. Vi hade 
dock så många av byns befolkning, 
som grottan kunde rymma, vilka lyss
nade uppmärksamt till pl"edikan. Må 
n:u Herren giva sia1 rika välsignelse 
till oTdet,som blivit utsMt under dessa 
resor, alt del må bära evighelsfrukter.. 

, . Anna Hahne. 

* 
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"Runt .omkring oss drager Her
ren fram män och k~innor ur 
mörkret." 

l\'[ i.s;; ionä r Rickard Andersson skriver frän 
Honamfu: 

Herren har givit oss ganska mycken 
uppmuntran på sista tiden. Några 
män b~lde inom och utom staden sy
nas på allvar ha bestämt sig för att 
fölJa Kris tus . Bland dessa är en f. d. 
rövarhövding på en 45 år, som jag 
tror, att Gud fått riktigt hand om. Han 
h a r nu flyttat in i staden och kommer 
regelbundet med på våra gudstjänster 
samt har sänt sin gosse hit till sk{)lan. 
Jag har f. n. en bibelklass här, och 
han är troget med hela dagen. I går 
sade han: »,Jag har länge tyckt, att 
den här läran har varit utmärkt, men 
jag har ej riktigt funnit ingången. Nu 
tycker jag, att det börjar JjuSona, när 
man så här får gå steg för steg in i 
Skriften.» 

En annan av dessa nya sökare är en 
f. d. affärsman, som bor en 10 Ii utan
för staden. Han är en sådan där allt
igenom .gedigen man , som har ganska 
stora kunskaper och som tager sin sak 
rå allvar. Till våra söndagsgudstjänster 
kommer han i både ur och skur. Jag 
brukar gå ut till hans hem varje tors
dags eftermiddag och ha en bibelklass. 
Förra torsdagen hade jag fem män 
med, vilka synas fast beslutna att föl
ja Kristus. 

Utom dessa. komma. ett par unge män 
rätt ofta med på gudstjänsterna här i 
staden, om vilka jag ännu ej kan säga, 
att de avgjort sig för Kristus, men vi 
bedja för dem och hoppas, att de m å 
komma härtill. Den ene av dem äl' 
chef för statens inkasseringsbyrå här 
i staden och är en av de ledande män· 
nen för skolorna h itr. 

Vi ha så länge bett Herren giva oss 
mera frukt här i staden, varför vi glädjas 
åt var och en som kommer. Det kom
mer ock ganska många kvinnor med på 
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våra gudstjänster, så all Herren giver 
oss uppmuntran på allt sätt. Han har 
ock givit oss gudfruktiga och präkti
ga medarbetare. En av våra evange
lister är en riktig skatt, som växer i 
»nåden och i J.esu Kristi kunskap ». 
Det är han, som ritat karta·n, vilken 
jag för en tid sedan sände. Innan han 
kom till tron, hade han omkr. 30 tIs 
i inkomster, och nu tjänar han evan
gelium.' för 5 tls. Han är en man med 
god utbildning, och vi hoppas, att Her
ren skall få bruka honom mycket. 

Jag har nyss varit ute med några 
av våra församlingsmedlemmar i 
norra delen av vårt distrikt på en vec
ka 'Och predikat evangelium, där vi al 
drig varit förr. Vi hade ämnat oss till 
södra delen, men så kom en man, vil
ken blivit omvänd i Hotsin och bad 
oss för all del komma ut till hans by. 
bet är bara en känsla, som griper en, 
då man kommer ut, och det är kä,ns
Ian av att man är som en droppe i ha
vet inför de överväldigande tillfällena . 
Runt omkring oss drager Herren fram 
kvinnor och män ur mörkret, och 
ibland veta vi ej, huru de komma. AHa 
behöva. undervisning och ledning. I 
sanning är denna tid en skördens tid, 
men skördemännen äro allt för få. 

* 
Missionsmöle i ett rövareIäger. 

?lIissionär Linden skriver: 

Jag har på sista tiden ofta varit ute 
på resor. Den 1 febr. reste jag till Han
cheng för att där leda månadsmötet, 
sedan, den 7, till Linho, ·där missions
m.öte var anordnat. På hemvägen där
ifrån stannade jag en vecka i Peh
liang för att leda en bibel klass där. 46 
personer, till största delen försam -
Jingsmedlemmar men även några sö
kare, deltogo i klassen. Vi gingo ige
nom 1 Joh. brev och hade som värt 
genomgående iimne: »Villkoren för ge
menskap med Gud». 

Sedan denna klass var avslutad, res
te jag efter blott en dag i Hoyang till 
Si chien ehen, ' där missionsmÖte var 
flnordnat. BergIillgs sl(uIle -även följa 
med dit, men dä Rudolf hade ntäss
lingen och fru B.ej var ri'ktigt b'ra, 
fick jag och ett par evangelister resa. 
FramkoInD.·fI funno vi portarna stäng
da, emedan ett band rövare på över 
200 personer slagit sig ner där. De 
voro lned om. att in laga och plundra 
Hoyang i höstas, så jag hade redan 
förut träffat hövdingen för dessa. 200. 
Jag sände in mitt visitkort till honom 
med begäran om att få komma in ge
nom portarna, och han biföll milibe
gäran, ja, var t. o. m. hygglig nog att 
ge ut order till bevakningarna vid'nor
ra och söd'ra portarna, att de· skulle 
öppna för dem, som kommo tör att 
deltaga i missiQnsmötet. Så många 
hade ju ej vågat sig ut, men någI:a från 
landet kommo i alla fall. 

Då de tvä mötesdagarna voro till 
ända, fick jag nådigt tillstånd att kom
ma ut igen, och nog drog jag en lätt
nadens suck, 'när jag åter stod utanfÖI' 
porten, under. det att dessa vilda, odis
ciplinerade sällar låste in sig igen. De 
ha ju visat oss kristna hänsyn, men i 
alla fall är det lite kusligt att vara '0rn
given av dem, i all synnerhet seda,n vi 
nu i Hancheng och Hoyangblivit vå
na vid en bättre tingens ordning. 

.och nu är jag här i Hsiyiiel) . . De1
tagareantalet blir ,nog ej lhindre än. i 
Peh-liang, ty intresset synes vara my'e
ket livligt. O, att det ej blott bleve -in
tt'esse utan även och fraII:1för allt kraft! 

Här är allt lugnt och stilla. Ichu
a,nhsien har emellertid i dagarna inta, 
gits av rövare. Ryktet föi-niäler dock, 
att de våra dii!' äro oskadac1e_och oan
tastade. 

Här i dessa trakter gör oss opie, 
planteringen stor sorg.. Utmed .vägen 
mellan Hanchcllg och Hsiyiieu såg jag, 
huru de förstört vetefält och där plan
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terat opium. Vetet kommer upp ~.å 
frQdigt, men ändå har det fått vilw 
för det usla opieL Arma folk! 

* 
- Amerika-Tungchowfuo 

Fru Olga Svensson skriver fråu Tuug
ehowfu d. 3 mars IHH9 : 

Efter en rätt ,stormig resa, varunder 
. vi mer eller mindre fingo känna på 
sjösjukans obehagligheter, kommo V'i 
den 4 januari till Shanghai. Båten 
gjorde uppehåll i tre olika hamnar 
Japan. Juldagarna tillbringade vi 
Yokohama. 

Gla.da voro vi att lämna båten i 
Shanghai och komma ' till C. r. M:s 
hem. I Shanghais,tannade vi fem ,da
gar. . Kallt var det d!är, och kallt hade 
det för övrigt varit på hela resan . I Ja
pan var det rätt myc'ket snö. Den 9 
jan. reste vi i mr Lutleys sällskap med 
järnväg ti.ll Honanfu.Def var rysligt 
otrevligt på den kinesiska järnvägen 
efter att ha kommit från Amel'ika. Så 
mycket folk var det ock ibland, att 
det var omöjligt att få ens en sittplats. 
Vi reste på tredje klass. Lukten .av opi
um och tobak gjQrde mig yr i huvu
det. Efter två da~rs r esa kommo vi 
till Horianfu och gästade där hos våra 
kära syskon Andetsson. Barnen hade 
så roligt tillsammans, och det ,var visst 
ledsnad åöms.e sidor, då Vli måste resa 
igen. 

Eft~r ytterligare ' en halv dagiS' resa 
på järnväg komIno. vi till Kuanyin
tang: Under ,det tåget gjorde ett fem
ton minuters uppehåll i Mienchih, 
komma våra .snälla, .kära systrar, 
Edith Beinhoff och ' Haittie Andersson, 
ned till tåget qc.h trakterade oss nied 
kaffe. Det smakade gott Ii vinterkylan, 
kl. 7 på kvällen. Komna till Kuanyin
tang, logo vi in pi\. värdshus Qch fingo 
stanna där ' öVer • ett dygn, innan vi 
kunde få hyr a mulåsnor för lands
vägsresan. Här rilåstejag nämna, vad 
.Linnea, vår ' minsta; tyckte om värds

huscll . Då hall kom in i det första ki
nesiska värdshuset, såg hall sig om· 
kring, och så börjadle hon gråta och 
sade: »Det finns inga ,sängar här och 
ingen tant heller, jag vill ej vara i :detta 
smutsiga hus ». Emellertid fanns det 
ingen annan råd, Dch hon måste finna 
sig i den mindre ,trevliga omgivningen. 
Men o, huru glad hon var, då vi efter 
tre dagars resa komma till Yuncheng. 
Där fannrs det både sängar och tanter. 
- .Ja, d'et var så kärt att träffa de kära 
syskonen i Yuncheng. Efter fyra da
gars uppehåll där fortsatJte vi resan. 
Det var kant och besvärligt för bar
nen. Edna f.ick sina fötter så frusna, 
att hon mycket led av det. 

Då vi kommo över floden, mötte oss 
kinesiska bröder frånChao[. De hade 
lagat i ordning mat åt os s och mottaga 
oss på bästa sätt. Vi hade mö,te till
sammanS på kvällen. Vi stan'l1adedär 
till nästa dag, varefter vi fortsatte re
san . . I Tungchowfu fingo vi dt hjärt
ligt mottagande. Vi gladide oss myc
'ket åt att broder Josef Olsson var 
hemma. 

Ja, nu ha vi varit här se'n .den 25 
januari och ha nu l,itet ko.mmit in i 
arbetet. Jag har hafJt glädjen ha en 
nio dagars bibelkurs med några His
kunniga kvinnor. Det Nar uppmunt
rande för mig såväl ,som för dem. Vi 
gingo igenom huvuddragen av Nya 
testamentet och Matt. ev. litetnog~an
nare. Längre hunna vi 'ej. Vi få fort
sätta, där vi slutade, nästa gång. Jag 
hade också le1dioner med dem idet 
nya kinesis~~a skrivsättet. 

D:en 12 april börjar våra Srtoririöten. 
Först i Tungkuan och 'sist här, den 12 
maj, om Gud vHI. · Desls.förinl'lan skola 
bilielkvinnorna ut Ii distriktet och dop~ 
klasser m. m. hål1as. 

Det är oroligt ute nU . Ledsamma 
underrättelser nå oss ibland: För om:
kring en Hl dagar sedan blevo6 kvin
nöi:, bortröv.ade från ' ol~k-a I ,l}"yarej 'så 



15 Juni-15 Juli 1919. S I N I l\I S 

lån~t häl1ifrån. En av .dem val' en tro
ende kVinna; änka på en 20 al'. Ingen 
vet, vart rövame tagit vägen med .dem. 
Inga underrättelSJer ha vi sedan haft 
angående dem. Vi kunna blott bedja 
för Vål' stackars sy.ster, rutt Herren be
varar henne från· det onda. »Herren 
är god, Idag fö~l' dag' bär han våra bör
dar. Gud är vår tilIflykb>. 

Kära hälsningar till alla personliga 
vänner och till alla tidningens läsare. 
Bedjen för arb'etethärune! 

* 
Ett ovanligt besök. 
MiSoSionär Josef Olsson skriver: 

Den 22 mars fingo vi i Tungchow 
ett ganska ovanligt besök . En fran
syska, f. d. professor i orientalisk filo
sofi i Paris och Bryssel, som var på 
väg till Kansnh och Koh-iKonor, hade 
på grund av stl"iderna .på vägen till 
Sianfu ej kunnat fortsätta resan. Efter 
att ha legat en månad i ett dåligt 
värdshus skrev hon till oss och fråga
de, om hon fick komma och ·s.tanna 
hos oss en tid. Vi bjödo henne na
turligtvis välkommep.Men döm om 
vål' förvåning, när vi i denna bildade 
dam finna en buddistisk nunna. Hon 
hade under sina studier så blivit fattad 
av den buddistiska filosofien, att den
na nu var allt för henne. Det var en 
gripande syn att se denna bildade 
kvinna, kommen från Europas societe, 
såsom en hedning. Och hon menade 
allvar, hon hade anlagt den buddls
l!iska nunnedräkten in i detalj. .Men 
hur är det möjli'gt? frågar man. Jo, 
hon berättade, att modern var en ivrig 
katolik och fadern en kall fritänkare. 
Vad hon såg av . religionen i hemmet 
och i hemlandet gjorde, att hon vände 
sig bort från kristendomen och sökte 
s,,'ar på ,sitt hjärtas frågor på annat 
håll. Detta var för oss ett hemskt 
varsel om »avkristningen », som man 
nu hör talas om, i Europa. Föga viSste 
denna kV'inna, vad hedendomens mör-
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ker, hopplöshet och förtvivlan vill sä
ga. Den som sett detta på nära ·håll 
v·et att uppskatta kristendomen med 
allt vad den bjuder. 

Från hemlandet. 
Missionärsavskiljningen i Grebo: 
östergötlands fa ,gra bygd€r · strålaDe i 

den härligaste majsol, när vi d. 20 maj 
styrde färden ut till den 2 '/4 mil från Lin
köping belägna Grebo kyrka. Det var som 
om hela naturen iklätt sig festdräkt. När 
vi närma-de oss målet fÖl' vår resa, märk
tes det ock att det var högtidsstämning i 
människornas hjärtan. Den blågula flag
gan var hissad här ()ch <lär i gårdarne; . 
den vinkade emot oss från den idylliska 
prästgårdens välkrattade gårdsplan, nät 
vi med ett det hjärtligaste : »välkomna» 
hälsades av det täcka herdetjällets älsk~ 
värda värd och värdinna. Här voro ett 
'antal inbjudna samlade, missionärskan-di
daten Engbäcks föräldrar, kyrkoherdarne 
Broman i Vist och Lundborg i Bankekind 
m. fl. 

Askiljningshögtidligheten ägde rum kl. 
%3 i den vackert lövprydda kyrkan, som 
var alldeles fullsatt, ehuru det var en var
dagseftenniddag. Efter gemensam psalm
sång och en kort altartjänst, förrättad av 
församlingens kyrkoherde Ar{)ll Kadsson, 
hön missionär N. Högman missionspredi
kan. Efter ytterligare psalmså.ng och kör
sång ägde avskiljningen rum. Dess(ör~ 
innan ·· riktade S. M. K:s ordförande till 
Engbäck följande ord: 

»Broder i Kristus! 
Lycklig du, som redan i unga år börjat 

tjäna dill Frälsare och i .fädemetrakt 
och fosterland fått frambära fl·älsnin.gens 
ljuvliga bud! Men än större nåd synes dig 
beskärd, i det du kallats att tjäna Jesus 
Kristus i den stora hednavärlden, blan-d 
Kinas millioner, där ock Gud hållel' på 
a-tt uttaga ett folk för sitt n.amn. 

För att avskilja och inviga dig tili den
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na heliga uppgift ha vi nu i vårens hopp
fulla tid kommit hit till detta din hem
bygds tempel. Lyssna blott först till din 
Mästares ord och några tankar av ~ilskan
e!e, ansvarskännande människohjiirtan: 

Mästaren säger: 'Om någon tjänar mig, 
han följe mig; och varest jag är, däl' 
skaJl ock min tjänare vara; och om nä
gon tjänar mig, honom skall min Fader 
ära.' (Joh. 12: 26). 

När du nu (1rage r [lstad till tjänst bland 
Kinas folk, så följ då Jesus, följ Hans 
exempel särskilt i avseende på din ställ
ning till Guds ord : 

Sök aldrig att vinna människosjälar föl' 
Herrcn genom övertalande ord av mänsk
lig vishet; vet icke av något annat än 
Jesus Kristus och Honom korsfäst. 

Ull dig ej i dessa yttersta dagar kring
drivas och kring.kastas av mänskliga lär
e!oll1sviider utan .förbliv, i enfaldig trohet 
mot Kristus, vid det du har lärt,och var
om du blivit förvissad. 

Må du sorgfälligt näras av Livets ord; 
blive dctta din spis, ditt hFirtas glädje 
och fröjd. 

Och slutligen: Så, som Jesus övervann i 
ökenstriden, så skall ock du i frestelser
nas stormar gå segrande igenom, icke ge
nom anspännandc av egen kraft utan ge
nom stilla bidan i ·den fasta borgen: 'det 
stå r skrivet'. 

Iakttag delta under din. tjänst, dyre 
Broder, och du skall, välsignad och be
.varad, fä följa din Konung på hans seger
Hlg genom hedningarnas värld .och till 
sist inför härlighetens tron äras av Hans 
Fader. Amen.» 

Därefter knäböjde Engbäcl, vid altar
ringen varvid de närvarande .ledamöter
na av S. l\'l. K:s kommitte jämte kyrko
her.cIarne Karlsson oeh Lundborg, under 
bÖll oeh händers påläggning invigde ho
nom föl' missionärskallel. 

Kyrkoherden i Grebo församling, vilken 
konfirmerat E ngb.ä ek, och som även val' 
or.c:J,f. i den ungdomsförening, Engbäcl" till" 
hörde, hön , så .<;tt kort tal Hl! . den nyin

vigde missionären; ö\'l'iga assislernnde, 
d:r K. Fries, missionär N. I-lögmai). och 
kyrkoherde Lun·dborg ga vo honom mjll
nesord ur bibeln. Ol'{lföra nclcn avslöt: 
»Herren , ;älsigne dig ifrån Sion, han som 
har skapat himmel och jord.» (Ps. 134: 3). 

Sedan el :r K. Fries· hållit eLt missions
föredrag och .]'yrkoherde Karlsson en av
slutningspredikan [öljtl,e åtel' bön och 
sång. Härmed val' denna sköna missions
högti<l slut. 

Innan menigheten avlägslIade sig, träd
de emellertid ];yri;oherde Karlsson fram 
och överlämnade till Engbäck ett synner
lige n 1revligt fickur med kedja »från vän
ner i Grebo», elt vackert hevis för hem
hygdens känslor för den unge missionä
ren. 

Nath. Engbäck. 

N ath. Enghäck föddes i Greho försam
ling i ö s tel'gö!land d. 31 aug. 1895. SDn 
av troen{ie föräldral', mottog han re.dan i 
barndomen djupa andliga intryck, vilka 
dock. delvis förflyktigades, niir Engbäck 
kom ul UJ: hemmets hägn. Vid 17 års ålo 
der blev han emellertid omvänd till Gud 
och hörjadegenast d.eltaga i kristligt ar
bete i söndagsskol<tn ·etc. Vid Svc.nska .Bi
belinstitulet har Engbä.cl, . vistats tvenne 
läsår och vie! Önne~tads Folkhög.skola ett 
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ar. Det är nu tänkt att Engbäck efter en 
tids vistelse England i höst skall utgå 
till Kina.. N. H-n. 

* 
Svenska Missionens Kina 32:a 

årsmöte. 
Svenska Missionen i IGna firade sitt 32:a 

årsmöte i S-toel,holm sistlidne Kdsti Him
melsfärdsdag. Till detsamma hade ' ej så 
f å ombuu och väll ner från landsorten in

funnit sig. Ett inled.ande möte hölls på 
onsdagskvällen i Stadsmissionens lokal, 
då, lIn·der överste Di1lners ordförande
skap, r evis ionsberättelsen föredrogs, an
svarsfrihet beviljades kommitten och re
visorerna il tervalcles. 

Flera a.v ombuden framförde h äls
ningar fran sina respektive hemorter. 
Gl'oss/l. Sv. Johilsson; öl'ebro, erinrade 
om Ps. 46: 2 och påvisade hur Glid »1 nö
dens tider» la tit silt verk gä framåt i 
Kill a. Han hade nyligen genom brev tagit 
del av glädjande underrättelser från det 
nyhörjade arbetet i V. Honan, där p<\ 
kort tid Gud utfört stora ting.. 

Fl'öken E. Asklund fI'ainbar en 11älsning 
fr ån Uppsala-gruppen och inspektor · Cal'l 
HQ11S0n , Göteborg, från missionskretsen 
därstädes och fr~1I1 missionskretsen i »Li
ban on». Erinrade om huru väl det i mi s
sionsarbetet behöves »trofaste män», 3 
Joh. 5, som h:i lJa ut i ansvarskä nsla, 
även sedan nyhetens behag försvunnit. 

Skriftliga hälSningar fr an olika delar 
av landel upplästes och beslöt mötet att 
till ett par kommitteledamöter, som av 
sjukdom hindrats alt nä rvara, siinda te
legram. 

överste Tottie talade till sist över Fil. 
4:6 samt Matt. 6: 34, kraftigt framhål
lande .Guds barns · hädiga förmån att få 
fröjdas i . Herren och slippa oroas för 
morgondagen. Oro : och . bekymmer göra 
oss oskickliga att utföra vad Herren vill 
h a,,'a oss till att ulrätta. S. · M.. K. hade i 
gångna tider i rikt målt ~ått erJaa'a Her
rens trofasthet. Han skulle ej heller nll 

svika; om vi i tacksamhet och tro höJle 
oss vid de rika löften Guds ord gel' oss. 

Fm Lisa L odin gladde oss upprepade 
gånger under afto nens lopp med tr{)s~ 
stärkande, värmande sång och mötet a,v
slöls med gemensam bön och tacksägelse . 

I närgränsande rum serverades sedan 
te och efter avsjungandet av sången: 
))Sä tag nu mina händeJ')l gjordes upp
brott. 

I BetesdakYl'knJl fortsatte mötet Kristi 
Himm.elsfärdsd,ag Id. 11, då efter några in
ledande ord och bön överste Dillner, den 
nyss i Grebo invigde missionären Nalil. 
Engbäck samt missionär Nath. Högman 
talade. 

Med ledning av EL 3: 20-21 påpekade 
missionär Engb~ick att Guds stora tanke 
med avseende pil oss vore, alt hans ara 
genom oss må bli I,änd. Inför denna stora 
uppgift få vi rälola med den osvikliga 
hjä lp, som Gud vill giva oss.. Genom sam
ma Guds kraft, som VaJ' verksam i Jesu 
liv, vill Gu-d vara verksam i oss. När 
Guds l,raft kommer över oss, verkar den 
fö rst nedbrytande men sedan ock upp
byggande. 

»1 den himlafal'l1e I,onungens tjänst» 
val' ämnet för det föredrag som missioF 

när HögmaJl med ledning av Ps, 110: 1- 3 
höll. 

Före och efter fÖ.re(lI·aget sjöng gross
hand/. Weslrell sång-er som m.yeket värm
de vari1 hjärtan. 

Vid eftermidd.a,gens möte l1öll doktor 
Fries föredrag över ämnet: Del allmänna 
missionsläget. 

Det vore en vans-klig sak att bedÖma 
den nuva,l'an<le ställningen i vädden, men 
ett var visst: många av Kristi lemmar på 
jOl'llen lida ou tsägligt i denna tid {)ch vi 
böra känna med dem. Särskilt de tyska 
missionärerna och d.e tyska ll1issionsföl'~ 

samlingaJ'na hade det synnedigen svårt, 
och deras ställning äl' yllerst ömtillig. 

Trots aJltgällde det f Ör- oss att !..1ålla 
fast vid missionens stora mål, dess ~öga 
ideal. Förl1dllandena äro ej II/om G,uds 
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maktområde. De svårigheter, som nu 
förefinnas, kanske just skola bereda vä
gen för ett djupare och mera omfattande 
missionsarbete. Låtom oss bedja Gud för 
dem, som vid nu· pågående fredskonfe.
reris i Versailles ha utslagsrätt. Flere in
flytelserika personer hade där beretts till
fälle att föra missionens talan. 

Pastor Fritz Holmgren höll till .sist ett 
föredrag, som vi framdeles skola införa i 
S. L. 

Fredagen den 30 .maj ha<le missionens 
vånner utflykt till Duvbo. Ett strålande 
väder ha<le lockat en stor skara att del
taga. Vårens första, friska grönska, knop
pande syren- och fruktträd, gjorde an
blicken utomhus tilldragande och inom
hus talade ett välförsett kaffebord om att 
Herreri alltjämt har vård om ·de sina,. 

Efter intaget ka,ffe hälsade missionär 
\Vester gästerna välkomna och erinrade 
med looning av Apg. 1: 12-14 om huru 
d.e första lärjungarna tillbrin.gade tiden 
närmast efter Jesu himmelsfärd. »Endräk
tiga i bön», så bör ock vår ställnin.g vara 
och så skola vi bliva i stånd att förmedla 
välsignelser ,också d~tut till de våra i Kina. 

Predikant O. Gustafsson fran Jönkö
pings missionsförening påminde om fröj
den i Herren såsom vår starkhet och så
som det, som hjälper oss igenom alla li
vets svårigheter - oljan kring axeln, SQm 
gör att det ej gnisslar. Fabrikör Stenquist, 
Kvidinge, framhöll 'vikten av alt hålla sIg 
täU till korset i denna tid, då så lnånga 
vilja nedgöra grunden till Vål' dyrbara tro. 
Komminister Laurell gav ett trosfriskt 
svar på frågan: Hur skaU jag komma v,äl 
igenom denna kritiska ti-d? - »Om l stilla 
bliven, så varder eder hulpel,)) Att be
hålla besinningen, förbliva vid Guds ord, 
och lyssna till sanningens röst, som talar 

vara hjärtan, ,det äF vad som höves QSS. 
Minnesord lällUlades av ett 20-tal vän

ner till missionär Engbäck, som i en snar 
framtid hoppas få anträda resan till Kina. 

Flera av de närvaran-de åtogosig sända 
missionärerna på fäHet en skriftli.g häls
ning från årsmötet. 

Ett varmt bönemöte avslöt högtiden. 
l. B-ng. 

Daggryningen i Stockholm. 
))Daggryningew), den lilla sammanslut

ning av unga flickor och barn, som under 
haller S. M. l<::s 6 flickskolor i Kina, och 
en av dess lärarinnor, hade sin försälj
ning i Stockholm d. 3 maj. Behållningen 
av densamma blev omkring 2,600 kr. I 
samband med försäljningen hölls eil af
tonunderhållning, .då det bjöds pådelda
mation (Pontus Wikners 'oförlikrteliga: 
»Mig törstar», utomordentligt väl föredra
gen), sång och musik samt ett föredrag 
om Kina fön och nu av grevinnan Elsa 
Bernadotte av Visborg. 1 raska, fängslan
de drag målades den gamla tidelJs åskåd
ningssätt, vanor och - ovanor, de många, 
många bruken, som (med förfärande 
tryck) hållit utveckling och framåtskri
dande tillbaka i det stora kejsardömet, 
och som, särskilt vad kvinnorna och bar
nen beträffar, vållat så mycket förtryck 
och lidande, andligt och kroppsligt. All 
nutiden kommit med. lindring och höjning 
i flera avseenden framhölls som ett gläd
jande faktum, men ock det stora, stora be
hovet, att evangelium nu med kraft och 
allvar bjödes skarorna, som mist tilliten 
till det gamla och sträcka sig efter något 
nytt. 

»1 den mån vi själva. värdera. eV(lnge
lium, i samma mån bliva vi angelägna att 
bibringa andra detsamma», slöt talarinc 

nan, manande den storaåhörareskara!i.~ 
som nästan fyllde K. F. U. 1\::s hörsal, att 
förena sig i avsjungande av psalmversen: 
»Vår egen kraft ej hjälpa kan ...» 

Den var en i allo värdig avslutning på 
en skön dag, vilken framvisat månget prov 
på vad barnahänder och uriga, värmda 
sinnen förmå, där de sättas i rörelse för 
ädla mål. l. B-ng. 

i 
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.Fdl,n Lidikopillg ha vi erhålli.t löljam(\e 
g JäD'jande medldelan.d'e: 

»Sena,pskornet» avhöll sin mISSIons
auktion i går afton i Immanuelskyrkans 
lilla sal med överrask.ande gott resultat, 
cirka 850 kr. 

Det blev en synnerligen angenäm, ljus 
och varm missions afton. Fru Håkansson 
börja.de med en varm bön. Sedan hade 
min hustru ett litet hälsningsanförande 
till ·de många närvarande från olika läger, 
och därefter höll fröken Elin Ling-Wen
nerus ett varmt föredrag över S. M. K:s 
mission. Sedan började auktionen med 
min hustru som ·auktionsförräUare. Allt 
gick sa villigt och lätt. Då halva auktio
nen hållits, serverades kaffe av äkta vara 
och gott, hembakat bröd. Därefter fort
satte auktionen igen med samma lust och 
avsluta.des strax efter kl. 11 med bön av 
undertecknad. 

Det blev en stor, skön och tacknäm
lig dag för alla, men givetvis mest för 
»Senapskornet», som under så lyckliga 
förbållanden kunnat hålla sin första ' mis
sionsauktion för S. M. K. 

Vi voroöverväldigadeav tacksamhet till 
Gud, som är så god. 

Eder i Herren . tillgivne 
G. Svensson. 

Förslår du icke nöden? Har Gud dig 
kär, kan han icke låla dig vara ulan den. 
Den är panten på hans kärlek lill dig. 
Den är en hälsning, en gåva från honom. 
Den är en Guds välsignelse, en Guds väl
gärning. Den är ofla en bönhörelse. Den 
är ell läkemedel för din själ. Den är din ' 
ära och din krona.. 

* 'u 
Tala icke med milnniskor. Bed! Klaga 

icke fÖll dem. Bed! Aklaga dem . icke hel
le·r.13ed! , ,I(1.lOrra icke! Bed! Fråga ' icke: 
VarfÖr? ;Be.d! Föreskri-v icke Gud. Bed! 
Kasla ,icke självsvåldigt· · av dig . nöden. 
Bed! , ,\ L. M. Engslröm. 

Från skilda håll . 
Koreansk mission i Kina. 

Den · presbyterianska kyrkan i Korea 
und€rhåller två · prä.stvigda missionä
rer i Laiyang, prov. Shantung, Kina. 
Då denna mission ,i -Kina öppnades 
1912 och återigen 1917, då två nya 
missionärer intogo platsen efter den 
föregående, uppstod en ivrig tävlan 
bland kandidaterna för att få den äro
fulla lotten att gå ut till det främman
de fältet i Kina. Und€r förra året sän
des ytterligare en prästvigd missionär, 
som genomgått det presbyterianska. 
teologiska semi,nariet i Korea, och som 
på samma gång äger akademisk upp
fostran. 

* 

Den förste kinesiske biskopen . ut
nämnd. 

Utnämningen a'v den förste infödde 
kinesiske biskopen är en viktig händel
se i'nom den engelskakyrkomissionen. 
Den nye biskopens namn är Tsae-seng. 
Han är son till Rev. Sing Eng-teh. Han 
fick sin uppfostran 'vid Ningpo mis
sionsskola och prästvigdes 1889. Un
der många år innehade han rektors
befattningen vid Trinity College och 
deltog i församlingsvården i Ningpo. 
Är 1911 blev han utnämnd tIll ärke
diakon och fyra år sena,re till . ordfö
rande i Taichow kyrkostyrelse. Hans 
uppoffrande arbete ledde till att han 
utnämndes till biskop, och det är att 
hoppas, att han ännu. många år må 
få utföra ett gagner.ikt 'arbete ' för Guds 
rikes utbredande. . 

., * 
,.

En kinesiskgen~rals svar:' 
. . " 

."Tror N~ verkligen;: att kristendomen 
kan rädda Kina ?,'j) frågade en: student 
,general · Chao vid en ·konferens · med 
studenter ,från Shansi. 
" »'Kan kristendom~n frälsa: .mig; "så 

I 
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kan den helt vis.st även frälsa Kina., 
var generalens omedelbara svar. Där
-efter berättade general Chao sin egen 
ömvändelsehistoria. 

Då han ännu var -en helt ·ung gosse, 
fick ha,n ch dag en Bibel. Ehuru han 
blott läste helt obetydligt i den och 
än mindre förstod dess innehåll, kun
de han dock a.ldrig komma ifrån sitt 
första intryck av kristendomen. Evan
gelie budskap fortsatte att verka på 
hans hjärta under de följande åren, 
fastän det för den ytlige iakttagaren 
syntes lönlöst. Under ett a.vskräckan
de fälttåg mot mongolerna utlöste sig 
slutligen de gångna årens samlade in
h'yck och ås tadkom · en förvandling. 
Från en sorglös och hänsynslös soldat 
blev Chao en fast och pålitlig kristen 
general. Nu är han en av ledarne för 
försainlingen och Kristliga Förening
en av Unge Män i Taiyuanfu, huvud
staden i provinsen Shansi. Hans livs 
historia gjorde ett mäktigt intryck på 
de samlade studenterna, och hans 
svar verkade mycket övertygande. . 

För S. M. K:s bedjande vänner. 

Tacksägelseämnen. 

Att fru Cal'len blivit bättr-e, sid 14.6. 
Att bibelklasser och missionsmöten 
kunnat hållas mitt bland rövare, sid. 
151. Att Herren fört syskonen Svens
SOn lyckligt åter till si tt arbete, sid, 
152. För välsignelser under årsmötet, 
sid. 155. För »Daggrynjngens» .a rbete, 
sid. 156. 

Tacksägelse- och böneämnen. 

Den nye kommitteledamoten, sid. 
141. För uppmuntringarna i det ban
brytande arbetet i Västra Honandistrik
tet,sid . 142. För arbetet i Ishihdislrik
tet, sid. 148. I Honanfudistriktet , sid. 
150. Missionär N. Engbäck, sid. 154. 

Böneämne. 

Att Herren må förse med medel för 
husinköpet i Pucheng, sid. 147. 

REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under maj månad 1919. 

Alhnänua Missiollsmedcl. Transport 485: 60 
946; EngellIolm~ Luth. Missions

9~8. ))'l'ackoffer till H erren för krets 2;;:
apr.!» 2:  950. S. L . Ekenässiön 6: 

951. ~f. A., Björkeryd, ,, ; st. f.
929. A . . A., Kristinehamn, sparb. födelsedagsblommor . 28/S", 

medel 	 15;  till M. Lindens underb. 5: 
930. Undei'sakcrs mfg ].50: - 952. Offerknvert fr. Kristianstad, 
9~1. 	 E~r och F-z, öster Kors  gm A. (7. 50: 

berga, "ett tack till Her 953. S. S. 200: -. 
ren på vår förlovninO"sdaO"i) 25: - 954. »Til! S. M. K., i Jesu uamu » 2~: 

933. »Onämnd», Skellefteå,o tdi 955. »Onämnd " . 10: _ . 
E. Sjöströms nnderh. 20: - 956. Fd.n syförening.ganktionen

934. K .•J., gm N. B S., Lämnhult 10: - i Orberga. gill A. S. 100: 
935. 	 Hcgled och }'aI1byns syför 957. N .• sparb.-medel, gm G. H., 

.ening 40: - Undersål(er 5: 91 
936. Koll. i Hvetlanda 27/4 ]00: ]0 959 . »Sans nom" 100: 
937. Uoseöverskott fJ'ån Hyet 960. Från en mission&fcst i U1

landa 43 : - ril(sdal, gm O. G. 208: 41 
\142. B. R. Sthlm 50: - 964. S. J., örebro 1,000: 
94;1. Spurb.-mede] {r. . kyrkans 965. Ingn m\. Offerkuvert i Ore

söndng;-.,.skola, Ostersnnd -  15: 50 bro, gm S. J. 20: 20 
944. C. K. 	 5:·- 966. De äldres syfören. i Hns
945. ;yr. S., U llPsa\n. 10: - kvarna ·basar 19]9 300: 

Tran.port 485: 60 	 Tra nsport 2,:;41: kl 
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967. 

968. 
969. 
970. 
971. 

972. 

973. 
974. 
9;;;. 

~77. 

978. 
980. 

983. 
984. 
985. 

991. 
992. 
993. 

994. 
995. 
996. 

1007. 

1008. 
1009. 
1010. 
1011. 
101~. 

1014. 
1015. 

1016. 

1017. 

1018. 

1020. 

1021. 
lU23. 

10'2~. 

1026. 

1027. 

1028. 

1029. 

1032. 
1()34. 

]{)35. 
lo.'lii. 
]038. 
1039. 

1640. 
1041. 

1042. 

104:1. 

T"a nsport 2,541: 1~ 
"Ett tackoffer ' . fl'. M. B., 

Umeå 100: 
H. J .. Orfc rkllvert för ' milj 10: -
Rinakrctse n, Hälsingborg' . 92: 6U 
A. K., Lämnhult lU : 
Resebidrag fl'. HassIe till 

N . E., gm F. A. 20:
1fissioDSvännel' i nörsås, 

.gm L. W. 20:
Skärfst.a syförening 30: 
E. B" Sthlm 100: 
Vid missio llsauJ,tionen i 

l,yrkskolan, gm G. B ., St. 
MeIlös-a 2U: -

Rinukretsen, Gtbg, föl' E. 
Ohrla. ndors 1111(101.'11. 50: - 

»Anonym ", gUl K. · R., Gtbg 50:
H. 	 och H., A.~bo·(),ssjö, "a v 

tacksa mhct till Herren » '30: 
H . N., örebro lU: 
Visby Femör('sföl'ening 20: 50 
"O.bs.! Sparade tobal,sslan

tal' m. m. » 33:
Ps. 31: 25 300: 
K J., Götene (ju: 
S. 	M. R:s anktion nov. 1918, 
jämte ränta, syförenings
bössa 111. m., gm .J. S., 
Malmö 1,481: 9:> 

_'\. R ., ofrcrkuvcrt, gm d:o 5: 
Fl'. P., oHerkuvcl't, gm d:o 5: 
))Okänd» , offcJ'lmvcrt, gm d:o 4: 50 
»Onämnd•• , Stblm, gm. N. 

H:n 50:
1<'1'. M. K, Löderup 10U: 
G. G., Motala 5: 
M. G., :Motnla 10: -
Hj. F .. Motala 3: 
Koll. "id bönemötet i Betel 

8/5. gm M. K. 7: 70 
A. P .. of.ferkuvel't. gm A. K. 3:-· 
))Eu liteu Sofia-blomma 1'5/5", 

gUl :\or. K. 2: 
Från Hagabcrg, respengal'

till I. B. lU: 
lJngdomskla"~cn, Eksjö, .till 

.f. 1:Iultqvi.~tR underh. 100: 
:;}Iors minne 25/5», fr. B. O. 
Vö~5 ' 5:

Koll. vid Missionärsavsl{ilj 
"ingen .j (;robo, gm A. K. 125: O:; 

Grcbo mrg 55: 
Koll. \'id llllgd.-mötet i Bag'

getorp 18/;' 1919, gm H . H. 6: 70 
E . A. L. N., Jer. 32: 27. gm

M. Ph. T., Linköping 5: 
P. 	P .. Griisbo, g'm O. A. O. , 
öster våla 10: 

K 	 P., Bjllrvnlla, gm O. A. 
O.. östorvå la 10: 

K. 	L., Bäl'by, gm. O. A. O .• 
östervåla 2: 

L. O. L., Offerby, gm O. A. 
O. , östervåla 5: 

K. och B. F., Sthlm 300: 
Från läral'lla i Brwurnerska 

söndn:::,sskolan, sparb.-medel 70: 
»Onämnd» 50: 
K. W .. 'Borås 250: 
\Vallcber·ga syförening 45 : -
Frau lärare och skolbal'll 

Lämuhult, fö" mai 3j: 
Kinesernas vänner, Jpkg 600: 
,·Onämnd », Tranås, . för blom

mOr», ;nn K. B. 20: 
»1 enlighet med en älskad 


hemgångens önskan ", gm

H . B., Hofva . 5: - . 

C. H .. gm H. B., Ho...:f_vcca__.....:.'.:...:__o 

1044. 

1048. 

1051. 
1052. 

1053. 

1054. 

1061. 
1062. 
1063. 

1064. 
1065. 
1066. 
1067. 

1068. 

1069. 
1070. 

1071. 
107'2. 

1073. 

932. 

938. 

939, 
940. 

941'. 

947. 

948. 

9.JS. 

'Transport 6,880: 12 
»På 60-årsdagen av O., Es. .. 

46: 4') 	 3: 
Söndagsskolan, 	 Si.byllegat. 

32, Sthlm 10: 21 
M. K., Björköby lU;
Frän en syförening' i Hack

vad. gill A. N. 20U: 
Rinaln'etse ll, Umeå, inSaOlI. 

å Kinamöte d. 23/5 1919 31: 75 
»Till Gnd·s namns förhärli 

gan(le» 202: 
K. S., "till Herren " a' 
»Lille Gustafs· sparbössu» J.8~ 03 
Till C. och K Bloms underhillI : 

Från llugd.-förcn. 

Hj·ältal'yd 40: 

Från ungd.-föl'eu. i 
MalUreJun d 50:

Från uugd.-fören. 
Björkö 50: 

Frå n llngd.-fören. i 

Holsby 110: 

Från nngd.-fören. i 

Sked-e 40: 

Från ullgd .-fören. 
Hvetlanda 125: 

Koll. v id kretsmöte 

i Nye 200:

Onämnd, Nye Hi: 
Från offervecka 

Nö~y ~:-

Från off-el'vecka i 
I:Ijältaryd 24: 79 

Till ~LLindens underh. : 
Från ungd.-före n. 

Björkö 50:
Från ungd.-fören. 

Holsby 50:
OHcrkol1. H mars 

Ulriksda l 116: 
Till J. HlIltqvisl;,; underll.: 

Koll. vid krctsmötct 


i Boda. 58:
Ö. H. K. U-d 131: 2] 1100 

M. W., »Herrens tiondc» ' 15 
H. P .. »Herrens . del» 25 

»Tackoffer» 10 

Koll. i Bctesdakyrkan


Kristillimmelsfilrrlsdag 281: 99 
Sparb.-mcd. fr. Adolf Fredriks 

söndag55kola gm M. B. 6: 01 
.J. D. S" Kvidin!?e .50: 
O. J, .. »fö)' bönhörelse ), gIn 

G. U., Motala ' 20: -
Hj. F., .gm d :o j:-
Folkslwlebarnen i Ersmark, 

Sl,eHefteå 12: -
Ohrvikcns mfg 150: 

Särskilda ändamål. 

M. 	 D., Steustorp, till )faja
stina Blom att am'. efter 
~t~ 5:

K. L.. till Barnhemmet i 
Sinan. gm M. H., Björllö 19: 15 

H .•J., till d:o gm d:o 5: 
"Onämnd", till d:o .gm ~I. .J., 
Rillnemalrna . "O: 

, Onämnd ", till O. Carlens . 
fattiga skolgossar. gm d :o ' 25: 

S. 	 St., Sthlm, till A. Forss
berg. att anv. i missions
arb. efter gottf. 50: 

S. 	 St., Sthlm, till evang. 
hos O. Cal'len 200: 

H. 	 H.. .Jämscl·um, till A. 
Erikssons vcrks. 10:

9,035: 11 

Tl'anspol't 6,880: 12 	 Transport 364: 15 9,035 : 11 
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Transport 364: 15 9,035: 11 	 Transport 3,502: 52 9,0;)5: 11 
958. 	 r. J ., Lyckäs Gård, fö r en 1033. A. G., Sthlm, till arbetet pit . 


bibelkv. hos O. Garlen 100: - . Mienchih station 50: 
961. 	 D . P 'I Nättraby, till Kvinn!. 1037. K. W., Boräs. till Aug. 


Semlnariet 7:- Berg, att anv. i missions

962. 	 E. Ö .• Sthlm, till A. E r iks arb . efter gottf. 250 : 

sons verks. 10: - 1045. »Onä.mnd», »till vänner na 

976. 	 K. F. U. M:s missionskr€ts, Carlens verks'amheb> 10: -


Gtbg, för K. F. ,U , M:s- 1046. »Onämnd », till Barnhemmet 

arbetet i Ynncheng, Tung i .Sinan . . 10; 
chowfu 34-5: - 104~. »Li'banons» mis sionskrets, 


979. 	 S. L.. Kristinehamn, till Gtbg, för evang:s underh. 

barnh. i Sinan 100: - i Hoyang 150: 

981 . Viinner i Uppsala, för un 1050. D:o till ,~r. Linden, till ord

'derhåll av evangelist i R. nande t av lokal f öl' Yng

BergIings distrikt 200 : - Iing,afören. i Hoyang 25: 

982. M. S., till missionärernas .1074. 
somm.arviln . . . 10: - »ttW"B~kg:;~~~ fu~dk::d~iå_ 

986. Daggryningen i K. M. A. tion av missionsstationen 200: 
för in köp eller inteclm . a v 1015. A. H., Stens jön, till J. 

ett hus MIl flickskolan i Hultqvist, att anv. efter' 

Hoyang 915: - gottf. . 


987. 	 D:o för en sjunde flickskola 1076. H. H., Jämserum, »Herrens 

i Kina 300: - tionde», till A. Erikssons 


988. D :o till en hyskola för flic vorks. 40: 
kor i Kina 100: - 1077. »Onämnd», till Aug. Bergs 


989. D: o till E. Berg, för en lä 	 »FYJ'bäk », gm E . A .. Göte
rarinna 200: - ryr! 	 25: - 4,217 : 52 

990. D:o till A. Janzon, för d :o 200: 
997. 	 Th. H .. till A. Berg, att anv. 


efter gottf., gm J. S., MIssionshemmet. 

Malmö 100: 

998. S. S., till »lme Olles» hos 963. S. J., örebro, för barnensAxel 	 Hahne under.h., gm. sommarvistelse 100: 
d :o 	 100:  1012. 	 Sy fören. N :o 2 spm1bössa,

999. J. S.. till Axel Hah ne, för till Barnens Hem 94: 26 »lille 	Olles» mor, gm . d:o 25:  1030. 	 E. och A. G., Grönsl,ära,
1000. 	 J. S .. till Barnhemmet i Si  tilld:o na n, gm d:o 25: -	 5: 

1031. 	 E. K., GrönskAra , tm d:o 5:
1001. 	 H. S., till d:o gm d:o 15:  1047. 	 "Onämnd", till d:o 10: 
1002. 	 E. S., till d:o gm d:o 10:  1055. 	 L. S.. Stnlm, till barnens
10OS. 	 Fr. P., till d:o gm d:o 10:  sommu.rvistelse 100: 
1004. 	 A. E., till d:o gm d:o 10:  1056. 	 C. E., Kumla, till Bar ncns
1005. 	 Th . K , t,iIl skohwbetet, dä.r Hem 	 50:---':'det bäst behövs, gm d:o 50:  1057. 	 A. S., Hvetlanda, till d:o 15:1006. 	 E. O. U., Lidingön, till en 1058. 	 '"Onämnd», Sthlm. till d:o 10: evangelists und.erh . 16: 1059. 	 A. K ., Björkeud, till d:o 10: 1019. 	 Mark. l: 2. "blommor till E. 1060. 	 O. G., Ekeniissjön. till d :o 20: - 419: 26Berg på hennes aO-årsdag», 


från "Ettan» 30:  Summa nndcr maj mån. 1~19 Kr. 111,731: 89 
1022. »Till vål' kära Matasao i 

Yunche ng, från de gamla Med varnit tack till varje givare!vännerna», gm H. S. 100: 
1025. Syfören. N:o l, Sthlm, för 

»Jag skall icke svika trofasthet. .tvä bibelkv. Honan:..fui "-.,.-::-::-1'6:::1,.:.:..:3c::7~=-= 
Transport 3,502: 52 9,035: 11 Ps. 89: 34. 

Expedition : Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 
Telefon: Riks 44 59. Allm. 224 73. . 

INNEHÅLL: 

I trygghet, (Poem.) - »Tillförsikt i självlörtvivlan.» · - Profeten Jesaja och vår tid, 
- Fr~n ::edaktionen. - R~dogörelse för verksamheten inom Shanchow och Ling
pa<> dJstnkt. - Brevavdelmngen. - Från hemlandet. - Från skilda håll. - För 

S. M. K:s bedjande vänner. - Redovisning. 
1~·~~~~~~~,,~~~~~wN~~~~~~~~~~~~~~~ 

Stockholm, SveWlka Tryokeriaktiebolaget 1919. 


