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G U D S S T O R 1\ T 1\ N K E O C H P L 1\ N. 
Fö(edrag av Hovpredikant F r. 1-1 a m m a r s t e II vid försäljningen för S. M. K. den 22 nov. 1918' 

stenografiskt upptecknat. 

II . 

Ty vi äro Guds medhjälpare. l ären Guds åkerfält, Guds byggnad. l Kor. 3:9. 

Vidare står det något i vår text om 
ansvaret. Var och en som bygger skall 
se till, att han först och främst byg
ger på grunden. Om jag är en Guds 
medhjälpare, måste jag veta något om 
Guds plan, liksom en byggmästare, 
som· skall bygga, måste sätta sig i för
bindelse med arkitekten och , begära 
att få se ritningen . först då vet han 
nämligen, vad han skall göra. Kän
ner han icke planen, lönar ~et icke 
att sätta något i verket. Vi måste 
lära känna Guds plan, det är det första. 

Vidare måste vi veta, var grunden 
är, och att en annan grund kan ingen 
lägga än den som är lagd, jesus Kristus. 
Allt vad vi bygga vid sidan om grun
den är idel avskrap, som, när bygg
naden är färdig, köres bort. Det du
ger· till ingenting, om det varit än så 
formulerat och gjort. 

Ack, att hela vårt liv och hela vårt 
missionsarbete vore byggt på Jesus 
Kristus, icke på någon annat i världen, 
vad det vara månde! Och o, att när 
det sedermera bygges på Jesus Kristus, 
det bygges med sådant material, som 
överensstämmer med denna grund, med 
guld, silver och ädla stenar och icke 
med trä, hö och strå, sådant som förr 
eller senare skall gå upp i rök! 

Vad nu allt detta skall betyda, vågar 
jag icke inlåta mig på. Det kan vara 
svårt nog att förklara. Många hava 

stannat inför detta bibelställe och un
drat, vad det kan betyda. Men så 
mycket kunna vi förstå, att det, var
med vi skola utföra byggnadsarbetet, 
kan aldrig bl iva annat än Guds ord 
och bönen, och att den som skall ut
föra detta arbete, måste hava Kristi liv 
och Kristi sinne. för att förtydliga 
saken vill jag tillägga: Vi kunna tyc
ka, att vi fått syn på någon viss san
ning i Skriften, som blir så märkvär
dig. Och sedermera leva vi knappt för 
någon annan än den. Men om Kris 
tus får mindre betydelse för oss i ar
betet, då tror jag, vi bygga med trä, hö 
och strå, hur märkvärdigt vårt arbete 
än är. Vi kunna bli till den grad en
sidiga, att vi alldeles förlora det vä
sentliga ur sikte för att fördjupa oss 
i enskildheter. Ja, sådant kan leda oss 
ganska 'långt vilse. Den tro, som är 
verksam i kärlek, det är den enda, sä
ger Herren, som gäller. Och att prak
tisera denna tro, det är att bygga med 
guld, silver och ädla stenar. Vi må 
därför se till, att vi bygga med så· 
dant, som mynnar ut i ett kärleksliv i 
Herren Jesus Kristus. Detta måste 
vara det väsentliga vid byggandet, ty 
det är sådant, 
förbi iver. De 
tron, hoppet 
kan det finnas 
på byggnaden, 

som icke brinner utan 
tre, som förbliva, äro 

och kärleken. Sedan 
mycket vackra sirater 

men som höra till så
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d~nt, som förgås, så märkvärdigt det 
än varit . -Talandet med tlwgor t. ex . 
ska!1 upphöra. Det är sådant som 
icke förbliver. Man måste skilja mel
lan -sådan t som förbliver och icke fÖr
bliver och bygga så, att man hal' ö· 
gonen riktade på det som verkligen 
förbliver , som aldrig kan brinna, aldrig 
förgås, det vill säga som har Jesus 
Kristus till sitt innersta väsen. 

Ja, det är nåd , och det är ansvar 
att vara en Guds medhjälpare. fri
modighet får icke fattas, ansvarskänsla 
icke heller. Dessa två kunna mycket 
väl förenas . 

Även om vi vilja, att Gud skall ar
beta på våra egna hjärtan, så att vi 
bliva en Guds åkerteg och en del av 
Guds -byggnad, kan frimodighetel'l lätt 
svika oss, ty vi tycka : Det blir ingen· 
ting av allt det arbete, vi uträtta så
som Guds medhjälpare. Ja, vi tycka 
mången gång, att vi förfuska allt. Men 
frimodigheten får icke och skall icke 
svika oss. Det vill icke Gud . Och 
vad är det som skall uppehålla fri
modigheten? Jag vet intet annat än 
det som Ebreerbrevet säger: »Vi hava 
frimodighet att ingå i det heliga genom 
Jesu blod». Arbeta vi i missionen, 
må vi komma ihåg, att såvitt vi stå 
under blodets hägn , hava vi under 
detta arbete daglig rening i Jesu blod, 
reni,ng även från all vidlådande brist 
och ofullkomlighet, och kunna därför 
hava frid med Gud, frid i samvetet 
trots all egen odugl ighet Det är detta 
som gör, att Jesu Kristi medarbetare 
och vänner icke ~vika och kasta yxan 
i sjön utan kunna hålla ut år ut och 

år in. Vi -må vidare komma ihåg, att 
det arbete, som utföres - för Jesus 
Kristus under blodets hägn, aldrig är 
ett fruktlöst arbete och aldtig ett av 
Gud bortkastat arbete, utan att han 
vet att använda det på ett eller annat 
sätt. 

En annan sak i fråga om missions
arbetet är, att vi ofta tycka det är så 
mycket, som hehÖves. Vi mena, att 
vi borde vara mer utrustade med and
liga gåvor, hava mer vishet o. s. v. 
Vi kunna gå in i Guds förrådskam
mare, peka på det ena och det andra 
och säga: » Det och det skulle jag 
hava». Men' jag undrar, om det icke 
ändå först och sist är kärleken, jesu 
Kristi kärlek, som vi behöva i våra 
hjärtan. Läsa vi det märkvardiga 13:e 
kapitlet i första Korintierbrevet, så 
finna vi, att hava vi den kärlek, 
som där är målad, så hava vi allt vad 
vi behöva för missionsarbetet. Där 
talas om en kärlek, som icke i själ
viskhet söker sitt eget. Där talas om 
att tro och att alltid hoppas. Sådant 
behöva vi i missionsarbetet. Där talas 
om en kärlek, som lider allt. Den 
kärleken behöves i missionsarbetet. 
Se, kärleken trevar sig fram rätt till sist. 
Ja, den finner det rätta, mycket bättre 
än någon bildning kan. Naturligtvis 
är också bildningen av stort behov 
och stor betydelse. Men kärleken ta
ger dock priset framför allt annat. 
Den är den kraft, som skall övervinna 
hela världen. Ända in i denna dag 
är den den kraft som segrar. Därför 
skola vi bedja om kärlek, om hjälp 
att älska med Jesu Kristi kärlek. Komma 
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vi i besittning av denna kärlek, bliva 
vi i sanning Guds medhjälpare. 

Det är många, som nu sucka över 
Guds åkerfält och tycka, att det är 
nedtrampat, och som sucka, även när 
de se ut över Guds byggnad. Arbe
tarna äro så få, menar man, och bland 
de fä, som finnas, råder så mycken 
splittring. Hos dem finnas så mänga 
fel. Ja, det ser ibland ut, som det 
kan se ut, när en päbörjad byggnad 
har blivit lämnad vind för våg. Men 
är det något, som är onödigt, sä är 
det att vara ängslig för vad Gud gör 
och tro, att vad han börjat icke skall 
hava framgäng. Visst är det en pas-

MISSIONENS ÅRLIGA TACKSÄ

GELSE- OCH BÖNEDAG 


DEN 14 MARS. 


"Och vadhelst l bedien om i miit 
namn det skall jag göra, på det att 
Fadern må bliva förhärligad i So
n~n» . Joh. 14: 13. 

Tanken på att 'göra d. 14 mars till en 
gemensam bönedag .för alla S. 1'.'l. K: s 
vänner föddes bland missionärerna på 
fältet. De valde denna dag, emedan' det 
var d. 14 mars 1887 som Erik Folke 
landsteg i ,Kina. Fr,ån den dagen räkna 

vi S. M. K:s historia. 

I hela S. M. K: s hi'Sloria har ju all t
ifrån begynnelsen .bönen varit den av 
Gud anvisade vägen. När vi därför blic
ka tillbaka på de gångna åren kunna vi 
i sanning utbrista: 0, Gud, Dina tiders 
troJa,sihet är en skatt av salighet! Och, 

sionsväg, mIssIonen har att tillrygga
lägga i världen . Men aldrig hava vi 
anledning att misströsta om att Guds 
byggnadsverk icke går framåt. Det går 
framåt lika väl i de stormiga tiderna 
som i de lugna. Låt oss därför lämna 
allt med full förtröstan i Guds hand, 
Det tillhör ju en vanlig medhjälpare 
att hava fullt förtroende för förmannen 
vid bygget, så att han icke går och 
oroar sig, utan tänker: »Jag gör, vad 
min förman tillsagt mig, och sedan får 
han stå för bygget. För det står icke 
jag. » Så skola ock vi i tro anbefalla 
allt åt vår himmelske Fader. Amen. 

Han som hittills hulpit skall . ej hädan
efter s,vika i tmfasthet. 

När vi nu stå inför ett skede i vårt 
arbetes utveckling, som erbjuder oöver
skådliga möjligheter, är kallelsen till bön 
dubbelt ansvarsfull. Aro vi nu redo atl 
gå in genom de öppna dörrarne? Försti:l 
vi, vad det gäller? Äro vi andligen ru
stade? 

Bland alla de många behov, som göra 
sig gällande, är dock ett större än alla de 
andra: behovet au förökad förbön. Icke 
penningar, icke organrsation, ja, icke ens 

fler arbetar:2, ulan fört ön är det viktigaste 

av allt i missionsförsamlingens gärning. 
Bakom allt detta i och för sig så n'öd
vändiga måste finnas Kristus-sinnade. 

föl'bedjare. Då skall allt bli genomtränf:t 
av Jesu Rnde och segrar vinnas till Jesu 
ära. Låt oss ihågkomma detta, när .vi 
d. 14 mars samlas till bön. Och låt os:;; 
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då samla.s omkring några här nedan 

särs'kilt angivna tacksägelse- och böne

ämnen: 

Tacksägelseämnen,' 
Rtt det förunnats missionär Folke att 

under sitt besök på fältet få erfara myc

ken glädje och att Herren stärkt hans 

krafter. 
Rit vårt arb.2te, trots oroligheter, kun .. 

nat fortgå. 

Rtt missionärerna bevarats vid liv, 

trots Iaror och sjukdomar. 

RU Herren så nådefullt försett med 

medel ooh att förbindelsen med missio

närerna ej blivit avbruten. 
Rit en skola lör missionärernas barn 

kommit till stånd. 

För det växande intresset hemlandet. 

Böneämnen,' 

Om ett ökat mått av den Helige Rn

des kraft över alla, miss:onärer, infödda 

medarbetare, över missionsförsamlingen, 

över ombuden och ledningen i hemlandet. 

Om ny nåd för de nya uppgifterna. 

Rtt Herren må sända oss nya arbe

tare, förse med alla behövliga medel och 

giva oss nåd att intaga landet för Kri

stus. 

RH missionärerna, av vilka flera nu 

äro trötta och till åren komna, andra ö
veransträngda, må mäktigt stärkas till 

ande, själ och kropp. 

S H O L 1\ N P A H I H U N GS H 1\ N F Ö R D E S V E N S H 1\ 

MISSIONJiRSB 1\ R N E N I H;I N 1\ 


Som redan i ett par föregående num
mer omnämnts, har genom Guds under
bara ledning en skola för de svenska mis
sionärsbarnen i Kina kommit till stånd. 
Utöver vad som redan meddelats röran
de denna sak kunna vi nu lämna missio
nens vänner fulls1ändigare uppgifber. 

Sk'olans förhist.oria är i korthet denna: 
En fristående amerikansk missionär 
byggde på sin tid ett 'par hus på Kikung
shan, avsedda för skoländamål. Då han 
nu j .Jåste återvända till Rmerika, utbjöd 
h'J .1 ifrågavarande egendom Ull försälj
•. ing. Det var ett enastående tillfälle, 
som erbjöd sig. Detta sågo de missionä
rer, som vistades därstädes, och avsllt·, 
tade affären på synnerligen förmånliga 
villkor, under Iörh{)ppning om att mis.. 
:>ionsledningen i hemlandet skulle god
känna denna deras åtgärd. 

Saken mottogs myoket gynnsamt i herr.

landet. Det var ett länge känt behov, son, 
härigenom blev Iyllt. De tvänne mi~;
sionssällskap, Svenska Missionsförbun
det och Svenska Missionen i KIna, vilka~ 
missionärer tagit initiativet och person
ligen utbetalat den nödiga handpennin
gen, beslöto att ,gemensamt åtaga sig !ed
ningen av delta skolIöretag och de där
med Iörenade kostnaderna. Men skolan 
~kall stå ·fullt Irioch öppen lör alla sven
ska missionärsharn i Kina Irån alla de 
ol.ika svenska missionssällskapen. S . .M. 
F . erhöll nästan omedelbart en dyrbar 
gåva Irån en onämnd vän UJ] missionä
rerna och deras barn på icke mindre än 
20,000 kronor och kunde redan i decem.· 
ber uttelegra.fera dessa medel, så att de 
kommo som en julklapp av säkerBgen o.. 
väntat men , icke desto mindre, efterläng
tat slag. 

Omständigheterna Iogade sig så, dt 
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missionär och fru Folke, med sin rikn 
ICrfarenhet från sitt arbete i missionärs

. barnens hem i Duvho, nu !ingo starta ä·· 
ven denna skola och taga kärleksIull vard 
om de elva unga eleverna, vilka den l 
oktober därstädes började sin läsnir.g. 
fru Folke blev husmoder, fröken Ester 
Jonsson och fru Björkdahi (från Sv. Ntis
siom;.förbundet) blevo lärar:nnor. Missj·) .. 
när Björkdahl och missionär Folke hjälp .. 
tes åt att övervaka reparationerna. 

Vi meddela här följande intressanta ut·· 
drag ur brev frän missionär Folke: »Vi 
bli mer och mer nöjda med själva iden 
att ha skola härute. Man märker, att SR
väl harn som föräldrar känna det myc
ket bättre, än om de bodde i var sin världs
del. Det är intressant att ge akt på bar~ 
nens uttalanden i det hänseendet. De äro 
jl! i skolan under terminerna, men så få 
de komma hem under Ierierna. Det fö'-
sta de då göra är att gä över hela mis .. 
sionsstationenoch se, om något är ändrat. 
Och så leva de med i allt som rör fars 
och mors liv och arbete. Tänk, vilken 
skillnad mot att bo längt borta i Sverge, 
skilda från föräldrarna! Barnen äro ock.· 
så ~ntresserade i andliga ting och i and
ligt arly~te. De äro verkligen gudfruk
tiga. De skämmas ej för det som her 
Guds rike till. Du kan icke tro, vilken 
,äng VI ha här. Och så är det ej så 
mycket som distraherar, utan de arb2!a 
flitigt. Jag tror, att studierna bli bra 
mycket grundligare här. ute. Och sedfln 
delta härl'ga nordiska klimat och denn~ 
underbara fjällnatur. I Kina och dock 
tir det, som vore man i hemlandet! Den 
mängd av villor, man ser, ger intryck av 
en bebyggd Ira kt och dock, vilken still
het. lUla gäster äro borta under vin
tern. Vidare .ha vi den andra stora arne
d \ anska skolan alldeles intill, och de 
flesta av barnen där förstå svenska. 
Lite äventyrligt är det också, ty leopc!r
der sugas hälsa på ibland. Det är in~ 
tressant för pojkar det. 

Är det inte underligt, att Mimmi och 
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jag skulle få vara med om detta härute ~ 
Vi lå gå liksom burna på vägar, som vi 
aidrig drömt om. S~sta sommaren vilJe 
jag absolut icke till Kiknng och . ändE! 
kom jag hi!». 

I elt privatbrev till en vän skriver fru 
Folke: »Det är underligt, att V) iastr..at 
här för en liten tid. Det är synnerligen 
intressant att fä jämIöra hemmet på Duv
bo och detta hem. Det kan ha s:n br.
tydelse att pröva och se, vilket. som ut· 
faller bäst. 

Jag skulle gärna vilja ta ' fram någr,~ 
ögonblicksbilder från denna skola. w. 
6: 30 ringer det till uppstigning, 7: 15 är 
det frukost, 8 morgonbön. Så börjar skol
ilrhelet och pågår till kl. 11, då lunch ser,. 
veras. Sedan middag kl. 2:30 och kvälls
mat kl. 6. Däremellan ha vi kaffe och 
barnen mjölk och smörgås. 

I morse vid halv 7-tiden, innan jag 
Ilar klädd, stodo 'tre små parvlar v id 
dörren och sjöngo en liten vers, som bör· 
jade: »Kvm, ffio-der, fram till fönstret», 
och när vi öppnade dörren, slodo de d.§r 
med en tallrik karameller, fint upplagda 
på en servieU. De här små pojkartl.J 
vor o Elmer BeinhoH, Erik Fagerholm och 
Paul Netton. De hade stigit upp före aUa 
andra och voro storförtjusta. Så fingl1 

de var sin jämslant från Sverge, som jag 
hade i min portmonnä. De andra bar
nen äro Kers[n, Gustav och Bertil Tjell
ström, Folke KulIgren, Margaret Linder, 
Brita Wennborgoch lilla Elisabeth Beiil
horr. Efter jul vänta vi lille Rudo\! Berg~ 
ling hit. Hans föräldrar äro oroliga för 
att han skall taga skada av dessa st~n
diga rövar oroligheter och umgänget med 
kineserna. 

Här är idag underbart vackert, en här
Lg höstdag och strålande sol. Tänk om 
denna lilla ~;kola , detta senapsfrö, får ~li
va en enande länk missionärerna emel
lan . Däri ser jag något så stod». 

En angelägenhet, som nu ligger tun.gt 
på våra syskons hjärtan därute, är alt 

. Gud själv ville utvälja och utsända en 
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husmoder och övriga lärare krafter för 

. denna skola. Här är en angelägenhet, 


iYrågaom vilken vi på detallvarlig<lsrc 

anhålla · om missionsvännernas förböner. 

Må Gud själv få lägga denna. skola och 

dess verksamhet på hela den svensb 

missionsförsamlingens hjärta! Här är 


en gemensam samlingspunkt för !örböll, 
kärlek och offer. Vi äro förvissade om, 
att Herren, som på ett så tydligt sätt gi
vit oss sin ledning vid starten av denna 
skola, även i fortsättn ~ngen skall dVl:; C1 
Iörs org om de n. 

DEN NUVl\Rl\NDE STALLNINGEN l HINn 
Av Sherwood Eddy. 

Il. 

DET FÖRBEREDANDE ARBETETS 

BETYDELSE. 

Även i denna stad kunde mötenas 
framgång spåras tiilbaka till det välsig.. 
llelserika, rörberedandearbete, som ut
förts av de infödda kristna självet. 
Handledning i dets.jälavårdande arbetet 
h0deockså de erhållit av den förut om
nämnde mr Buchman. Inom London" 
mission'en hade femton grupper av s. k. 
personliga arbetare med fem i var grupp 
samlats unger flera månader och fort
sätta ännu, sedan mötena äro över, alt 
samlas. Episkopalkyrkan hade tio lik
nande grupper ooh den med katedralen 
förbundna församlingen tjugo. 

Trots den förödelse, som ägt rum in
om vissa delar av provinsen Hunan på 
grund av soldaternas strider och plund
ringar, var i staden Changsha - där 
också s,tora orol:gheter ägt rum - en 
stor kyrka fylld med ett tusental män. 
Flere: hundra tillkännagåvo efter mötet 
sin önskan att bliva kristna, bland dem 
många medicine studerande. 

l Tientsin var det på samma sätt. 
Bland dem, som där bekände sin tro på 
Kristus, voro några framstående lärare 
inom regeringens skolor. 

Icke i någon av stäuerna höllos stik " 
!"e möten. Få åhörareskaror överstego 

tusentalet. Men, som förut nämnts, m~t"" 
jet var ill8r kvaliteten än kvantiteten . 
Biand det mest uppmuntrande under 
färden kors och tvärs genom den slara 
r,epubEken är det personliga arbete, vi 
sett utföras av de kinesiska kristna själv:], 
I Kristi församling ligger Kinas hopp. 

EN AVGÖRANDE KRIS I K I N A S 

HISTORIA. 

Det har f. ö. aldrig givits en tid, då 
l{ina i s:n historia befunnit sig i en stör
re kris än f. n. Under de sista tjugo årer. 
har tillfälle givits mig att genomresa olika 
länder i Rsien - lUlder de sista tolv 
åren att göra fyra res,or genom Kina och 
därvic!besGka många av landets provin s~ 
huvudstäder. Men aldrig har jag sett 
en nation i ett så förtvivlat läge eller i 
så Gver;hängande fara som den kine <8b 
L n. 

Som en vän till Kina vill jag framhcil
la, att jag tror på den inneboende kraf
ten hos det kinesiska folket, på dess sto
ra förflutna, dess stora nuvarande hehov 
och dess mäktiga framtida möjligheter. 
Vad jag skriver, skriver jag icke som en 
pe'ssimist utan som en optim:st, såsom 
en den d'ir tror, att Kinas folk 'kan bli ett 
av de största kristna folken i världen, ja, 
att det kan komma vida längre än de 



l j\'\ilfS 191 9. SINIMS LAND.S6 

kristna nationerna i våra dagar i Europa 
och l\merika. 

Och dock lå vi icke vara blinda för 
fakta och för den hårda verkligheten i 
den nuvarande ,krisen. Utan att tala i 
något politiskt intresse eller på något sätt 
vara fylld av fördomar mfiste jag säga, att 
i varje provins och varje provinshuvud.. 
stad, som jag besökt, vare sig i Peking 
i norr eller Canton i söder, vare sig i 
öster eller väster, råder inom de högre 
kretsarna en vitt utgrenad sedlig förrutl·· 
nelse. Detta är väl bekant för varje mis
sionär och varje kinesisk ledare över 
hela landet. Rädda för en katastrof och 
ovissa om, hur länge de kunna få be
hålla sina platser, är det många av äm
betsmännen, som söka göra allt vad ck 
kunna Jör att rikta sig själva på möjli·· 
gast korta tid. Där finnas ledare, som 
med full överläggning söka sälja sitt eget 
land. Somliga sälja de ovärderliga skat
ter, som gömma sig i kol- och järngruvor
na, andra pantsätta myntverken. 

,Kina står i våra dagar inför den ö
v,erhängande faran aven stor nationell 
för,ödmjukelse. Det står klart för var 
och ~n, som besöker Kina och reser ge
nom landet, aU något är i .olag, och att 
detta något är både djupgående och vitt 
utbrett. Kinas fyratusenåriga cirvilisation 
håller på att störta samman, och landet 
är i fara aU göra moralisk bankrutt. 

KINl\S fYRl\TUSENARIGl\ CIVILlSl\TION 

HALLER pA l\TT STÖRTl\ Sl\MMl\N. 

Vi tänka oss med civilisation den ha~
moniska utv,ecklingen . av ett folks and

liga, moralis~a, intellektuellt, sociala, pu
litiskaoch materiella liv. I fråga om 
alla dessa olika facer av livet befinnes 
!{ina Tör lätt, när det blir vägt på en vag. 

I livets hjärta, i själva den andlig;) 
sfären ligger roten till Kinas djupaste 
nöd. Dess 'klassiska system har sitt 
centrum icke i en personlig Gud och 
Fader utan i en självuppgjord idealmän
niska. Utgående från denna falska me
delpunkt hava Konfucii moraliska grund 
satser på sin höjd kunnat alstra en för
siktighetens moral och en beräknan rle 
egoism. Ett resultat härav är att hela 
Kinas liv, den dag s.om är, är genom
il'ängt av själviskhet. Detta har icke sin 
orsak i någon väsentlig brist i det kine 
siska fo\.kets karaktär - tvärtom har 
detta folk ett djupare moraliskt medve
tande ·än någon icke...kristen na.tion - ' 
utan på grund av den falska medelpunk
ten i dess morallära, såväl i personligt 
som socialt och poE~iskt avseende. Icke 
ens Kinas ·bästa vänner kunna påstå, att 
detta system har gjort det kinesiska fol
ket till en andlig eller djupt ·religiös na·· 
tion. 

F R Å N R E D A K T lON E N. 
På förekommen anledning utkommer 

detta nummer 8 sidigt, nästa nummer 
däremot 16 sidigt. 

Del' 14 mars samlas missionens 
vänner till tacksägelse och bön på 
Hushållsskolan Margareta, Stockholm, 
kl. 7 e. m. Närmare genoll annons i 
tidningar. 
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S T I L L H E T I N F Ö R G U D. 
Av pastor C. Skovgaard-Petersen. 

Allenast i Gud är stillhet. 
Världen väcker längtan efter still

het. Men världen har intet hemvist 
för stillheten och inga vingar, som 
kunna bära upp till stillhetens värld. 
Tron allena löser längtan efter stillhet, 
ty tron hittar vägen till stillhetens 
hemvist i Gud, och den har vingar, 
som kunna bära dit upp: bönen i Jesu 
namn. 

Aldrig lär man sig här i världen 
stillhetens konst, om man icke lär sig 
att leva i världen, såsom den där lever 
i Gud. 

Allenast hos Gud söker min själ sin 
ro. Ps. 62: 2. Gud, som bor i ett ljus, 
där ingen kan inkomma, bor också i 
en slillhet, som ej hrytes av nägot 
Iflnn. 

Jag vet ej, Iiuru fl ndra i det hä nse
endet hava det - men för mig är det 
ett behov, ett behov hos min tillbedjan 
att göra mig en föreställning om allt 
hos Gud, fastän jag väl vet, att alla 
mina tankar äro blott stoftets tankar 
om den Högste. 

Också av stillheten i Gud har jag en 
hild i min sjiil. - Jag tiinker mig, alt 
livets flod väller frum vid tronens fot. 
Som en skummande fors böljar den 
ut i världsrymden. I fallet lJrytes den 
i slaft. V::<rje stoftgrand blir till en 
"ärld, som ilar framåt på sin bana. 
Och världarna larma i djupet, liksom 
forsen larmar i sitt fall, och larmet stic 
ger uppåt och når åter till Guds trOll. 
Men se, då ropa keruber och serafer, 

vaktarna vid tronens fot: »Stilla, stilla 
inför Herren!» Och larmet lägger sig 
lydigt till ro . Världars brus och värl
dars kiv brytas. Knorr och klagan 
dö. Själva hånets rop signar ned, då 
det med fräcka händer vill gripa tag i 
tronens fäs ten. 

Stillheten inför Gud mäktar intet 
slöra . Den är omöjlig att bryta liksom 
stillheten på de himlakroppar, som 
sakna atmosfär. Intet ljud kan landil 
på de himlakropparnas kust - luftell 
är för tunn för att bära ljudet vidare. 
- Sådan är ock atmosfären omkring 
Herrens tron. Den iir för hög och he
lig för att kunna föra världslarmet vi
dare. 

Larmet dör vid tronens fot, eller om 
det stiger över tröskeln, förbytes det 
i stillhetens eget sprak: i förtrolig bar
nabön, i tack och pris för frälsningen. 

Inför Gud iirdet stilla. Det vet 
jag, ty jag har själv varit där. 

Därför, käre broder i Kristus, då du 
kastas omkring på livets böljor oeh 
ditt hjärta är oroligt i dig - så upp
lyft din själ till GudI Det är raka vii
gen till stillhet; det är trons väg. 

Gör som den stora havsfågeln, du 
vet! Då den har en förkänsla av sturm, 
lyfter den vingen oeh stiger o<.:h sli
ger, tills den når de luftlager, dit ingea 
storm hinner. Där vilar den då stilla 
och lugn med utspiillda vingar, tills 
stormen där nere har rasat ut. 

Oroliga hjärta, dröj ej kvar i stor
marnas land, på det att stormen icke 
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må krossa dig! Upplyft din själ till 

Gud! Du har j tron fritt tillträde till 

Fadern. Begagna dig därav i Jesu 


. namn. Träd fram inför Gud, vila i, 

Gud, förbliv i Gud. På fållen a v Guds 

klädnad står det eviga »sela ". Detta 

sela skriver Anden på din själ, i dc 

stunder, då du står inför Gud. Och då 

kommer stillhe ten övel" dig, än som ett 

yiljelöst hängivande, ett glatt och 
hjärtligt: »Låt det fara i Guds namn », 
än som en salig glömska, varunder all 
sorg och ångest spårlöst försvinner i 
djupet av Guds rikedoms fullhet, än 
som en lycklig, överjordisk klarhet, 
i vars ljus du åter ser, att det lilla är 
litet och det stora stort - ser, att or
saken till all hjärtats oro var den, att 
det lilla höll på att bliva stort och det 
stora litet. Med David kan du då jub
la: »Mitt hjärta är fast, mitt hjärta är 
fast.» Ps. 112: 8. Detta förnimmer du 
allra bäst, då du äter stiger ned i värl
den och möter de onda tidender, som 
framkallat din oro. Då omsätter sig 
stillheten i »fasthet», i tålamod att bi
cia och i kraft att bära. 

Lidan·del liknar ofta d e t mörka djupet. 
Ps. 130. Me n p å dess boHcn Ji.gga gnist-
1"C1I1de ädelstcnar, stora själaskalter. Li
<lemdet ~ir et t ttimc, som tm vår oskatt 
h,Jra tjänst igeJJstoppar mtlllgen fcwlig 
viig. Hos . 2: H. Lidandet äJ' ofta svårt. 
Men. rätt buret, förvarar det fri\n såöant, 
som vore vida sv,'trare. LidanodeJJ till hö
ger och viinster äro att förlikna vid tven 
JJe törnchiieknr på ömse sidor om våJ' 
\' iidjobanu De förvUI'a oss frå n avvägar. 
De stå där liksom omutliga väktare, att 
vi ej mr. förfela det himmelska mfllet. 

L. iVI. Engström. 
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"Jag läser 27 och 46 psalmerna 
och är trygg" . . . 

Anna Erikson skriver från Hancheng: 

Sommaren har nu nått sitt slut, o.ch 
god har Herren varit mot mig i ensam· 
heten. 

Tio kvinnor bevistade .sommarsko 
lan här. Två av dem ha nu läst igenom 
bibeln. 

De vittna mc'd glädje inför hedning
arna om Guds stor.a nåd i .Jesus Kris ·· 
tus . Bibelk vinnorna ha varit flitiga 
på sitt område. Ett sextiotal byar ha 
fått flera besök under sommaren. 

Trots oron utomkl-ing har Herren 
hållit sin skyddande hand över sitt 
folIe I förra veckan hemsöktes Höy 
ang svårt. Kanske har brev därom 
nått hem till eder.* · Här i Hancheng 
är också rövareregering nu. Men de 
ha ej nämnvärt slu~ dat folket, som väl 
är. De frivilliga, som skulle bevaka 
staden, flydde med ma11darin och allt, 
när de hördl\ aU rDvarepartiet var j 

antågande. Nu ha de ångra t sig och 
ämna försöka taga igen sLaden, men 
det lyckas nog inte. Rövarne stänga 
portarna och bevaka muren, och det 
är ett s{ldant skrän och skjutande om 
nätterna, så att mall kunde . bli rädd, 
om ('j Herren gav trygghet. Jag läser 
27 och 46 psalmerna och är trygg, när 
jug om natten g~ir till vila . Men ·de 
som ej känna Gud ii:'o förskräckta. 
Gott är ju, om de sli!Jp;~ undan med 
bara det. 

Ja, nu är jag ater· utan kamrat, ty 
Ester Jonson kan ej återvända hit 
Hon är av läl,are tillrådd aU resa hem. 
Men k anske Herren stärker 'h enne; så 
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-aU hon kan tjäna i svenska skolan på 
Chikungshan, om hon ej tå l vistelsen 
på s.lättcn . Kanske var det till detta 
arbete Herren ville ha henne, när tiden 
därför var inne. Till all lycka fick jag 
iväg hennes saker, innan oron utom
kring blev så svår, som den nu är. He
la sommaren har trafiken över floden 
leg.a.tnere, . 

Flera av syskonen ha varit sjuka i 
sommar. Är det inte nåd att jag fått 
vara frisk? Men Gud vet, att jag ingen 
annan hjälp har än kineserna, om jag 
bleve liggande sjuk. 

Om detta brev någonsin går fram så 
hälsa syföreningarna ,och kommitte
erna. 

En 83 årig kvinna döpt. 

Fröken Anna Janzon skriver i ett pri

vatbrev: 


Oaktat svårigheterna hade vi här i 
Honanfu i alla fall ett gott möte, dock 
ej så mycket folk som vanligt. 13 per
soner, 1-0 män och 3 kvinnor döptes . 
Ett par gamla gummor, (en nästan 
blind - den andras ögon voro ock yt
terst svaga) - vilka döpts för två, tre 
år sedan. hade vandrat den något över 
5-0 km. långa vägen hit för att få vara 
med på mötet, »ty», sade den ena, »vi 
längtade att få komma med ». Vid ett 
annat tillfälle sade hon: »Vi två gamla 
äro ej till mycken nytta. Vi kunna ej 
arbeta för Gud såsom många andra . 
Men vi kunna älska Jesus, ja, vi älska 
Jesus mycket. Han är så god mot oss ». 
På tisdagens morgon vandrade de den 
länga vägen hem igen. En av de ny
döpta är 83 år gammal. En rar, älsk
lig gumma, som aldrig saknas vid 
gudstjänsten om söndagarna. Hon är 
från Y ensi och bor på landet, men går 
varje söndag in till staden. De tycka 
ej om detta i hennes hem och vilja 
hindra henne genom att ej låta henne 
få mat i tid, ej heller få något med sig. 

L A N D. 15 Mars 1919. 

Men' det göl' ingenting, säger hon, ty 
hon är sa glad och lycklig på sönda~ 
game, så hon känner sig aldrig hung
rig då. Nog äro dess1J. ädelslenar, som 
en gång komma att lysa med strålan
de glans. - - 

* 
Törstande själar. 

Fru Ge.rda Carlen skriver till en vän: 


I våras hade jag glädjen att besöka 

utstationerna Chih-li, Peh-shu och 
Iong-Ioh samt huvudstationen Puchow. 
Kärt var det att träffa de gamla vän
nerna. I Chih-li har ledsamt nog ofri
·dens ande kommit in bland de troen
de. Där kärleken till bröder och syst
rar försvinn€T, där får denna ande 
snart rum i hjärtat och bringar på fall. 
Bed för de kristna i Chih~li! I long, 
loh, den ' nyöppnade utstationell, hade 
vi mycket folk, både under våra besök 
i närliggande byar och på stationen. 
På söndagen kom långt flera än loka
len kunde rymma, så att de fingo slå 
i kö på gatan utanför. Under tre tim
mar lyssnade de stilla och uppmärk
samt till de två bröder, som predikade. 
Rörande var det att se en respektabel 
gammal kvinna komma i sällskap med 
en annan åldring. De vara båda rrån 
en by, som vi besökt dagen förut. De 
komma ej förrän vid mötets slut men 
lyssnade sedan länge till bibeikvinnan. 
Den första sade, att hon aldrig känt 
det så fridfullt i sitt hjärta som under 
gårdagen, då hon hörde oss tala om 
Jesus, och därför hade hennes man 
sagt till henne att gå och höra mera. 
Ja, det kändes, att det var en törstande 
själ. Bed för long-loh och det arbete, 
som påbörjats där! 

"Även krigsmännen" 
Fröken Ackzell har sänt OSS följande

dyrbara hälsning: 

På vår väg ut till byama i dag ble
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yo vi hindrade och måste vänta vid 
stadsporten. Då kom den vakthavan
de soldaten fram till vagnen och fråga
de: »Vilken dag är det gudstjänst?» 
Sedan han fått veta det, sade han: »Då 
vill jag komma, ty jag älskar att höra 
om Jesus. Joh. 3: 16 är det ord, jag 
tycker bäst om». Och så läste han upp 
versen. » Var har Ni hört Jesusläran ?» 
frågade jag. Svaret blev: »1 provinsen 
Runan, staden Changsha.» (Där ar-

och den som vattnar får göra sitt ar; ' 
bete utan att se något resultat. En 
dag kommer dock, då alla tillsammims 
få glädjas. 1 }(or. 15: 58. Varm häls
ning! 

* 
800 flyktingar härbergeras. 

Fru Dagny Bergling skriver till en vän: 

Rär äro alla butikerna stängda, så 

På terrassen. (Se fröken Nylins brev, sid. 62.) 
Från \'änslel' : Prida. Prytz, ;}laria NUlin , .rl"91lsta Berg, Jhl.(1HSI Bel·g. dolitorinna.n JJaria Berg, 

Estel" Bel"g (st.:iende), Em.t! Oh,.tander, Hem'ik Tjädet", ;rIa.rtin Linden, David Lal1dil1, Ju.dit/t Bull


Q/.:ist, IHgebonJ AckzeU; ESlJ'i(t Sjöström, (;e,·il. t1 (:(t)'len, OSCCO" Ccu"Un. 

beta tyska mis!:iionärer). - Vad det lil
la samtalet gjorde mig glad! Joh. 3: 
16 - hur får man ej höra, att det är 
ett kärt och dyrbart ord för än den ene 
och än den andre som hört det en gång 
eller läst det ur evangeliet, men kanske 
ej på långa tider haft tillfälle att höra 
mera. Men Joh. 3: 16 finns kvar i hjär
tat och gl'or och bär frukt en dag. 
Guds ord återkommer ej fåfängt. 
En sår, en annan v~ttnar, en tredje 
skördar, och kanske både den som sår 

att intet kan få köpas. O, vilken nöd 
h~ir har varit. I 17 dagar rövades det, 
kvinnor och flickor skändades, rika to
gas mot lösen. 800 personer ha haft sin' 
tillflykt på missionsstationen och i sko
lun. 5100 på en gång ha sovit under 
v~irt tak. Nu är det emellertid lugnt. 
De flesta ha gått tillbaka till sina hem. 
Vi ha dock ännu förskrämda kvinnor 
och unga flickor hos oss. Män och' 
kvinnor ha gråtit här i staden och vi 
med dem. . Vilken nåd att Gud mitt i 

http:e,�il.t1
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allt detta beskyddat oss och dem som 
togo sin tillflykt här! Under över un
der! Kroppskrafterna äro mi mycket 
medtagna. Mitt hjärta klappar till 
bara för det, att någon går hastigt eller 
springer. Nu äro så många hem öpp
nade för oss, så jag ville gärna arbeta, 

. men till sommaren får jag försöka få 
riktigt fritt från bekymmer en tid och 
vila. 

Fröken Maria Nylirt skriver ,i »Medde
lan,de till L M. F, »: 

Vi ha häruppe i bergsbyn , Shui-iu, 
omkr. l sv. mil från .Juincheng mis
sionsstation, fått en härlig sommarort. 
Vi gjorde besök här förra sommaren, 
tyckte mycket om platsen, me:~ den 
har dock vunnit på närmare hekant
skap. En gård är hyrd för fyra år 
och där har vä,lllCrna Carlens berett 
ett ofantligt trevligt hem för oss. Vi 
äro 15 s t. SOI11 få tt nju ta lä ngre eller 
kortare tid av svalkan och vederkvic
kelsen här. Niigra gånger ha vi gjorl 
utflykt till "skogen », diir vykortet togs, 
och de flesta vackra e. m. ha vi druckit 
kaffe på den härliga "terassen », med 
<len vackraste utsiId man kan öns]w 
sig. Där togs kortet P~l Aug R:s födel
sedag. Ofta ha vi även spisat kväll 
därute, läst högt, sjungit och fröjdats 
över Guds nåd och godhet. Du kan 
tänka dig, vad en sådan plats betyder, 
då man länge gått inom de höga murar 
vi ha omkring alla gårdar. Det har 
varit gott om regn häruppe och därige
nom särskilt svalt, [; ö. finner man all
tid friska vindar och svalka här iblnnd 
bergen. Och vattenrännilar porln fram 
här och ·där, givande friskhet åt det 
hela. Härliga, långa promenader finns 
också och vi ha alla blivit så stärkta 
genom vistelsen här, och det är vårt 
hopp, att Gud ska'll ge oss ett sommar
hem för S: M. K. bland dessa kullar, 
då många ej ha tillfiiUe att resa så 

långt som till hemmen på Chikongshan 
eller till Huashan m. fl. platser. 

Medarbetare som fått hembud. 
Åter få vi meddela, det Herren kallat 

hem några av vår missions trogna 0111

bud och vänner. Det är mer än smärt
samt mista dem, ja, förlusten synes 
nästan oersättlig, men Gud gör inga 
misstag. Nog känna vi, att då Gud ta
ger hem många sina tjänare det i och 
med detsamma lägges större heligt a n 
svar pa o,ss som ännu stå kv~:r i arbe
tet. Vi få ej svika när vi bli färre om 
att bära bördorna, utan innerligt bedja 
om nya personliga krafter, som, fyllda 
av tjiinnndc kärlek, äro villiga träda 
in på de tomma platserna . . 

Fru Ester Degerholm, Mariestad, var 
sedan 1905 ombud för S. M. K. Med 
aldrig tröttnande och uppoffrande kär
lek har hon arbetat och bedit föl' mis 
siOllen oeh missionärer:l a. En stor del 
av dessa ha personligen fått lära känn.a 
henne sHmt älskade och värderade 
henne mycket. Fru Degerholm om
f:.;ttade också missionärernas barn 
med stor kärlek. Till julen fing::> vi 
alltid genom hennes förmedling en 
gåva som skulle bliva »till julgåvor 
bland barnen på hemmet». 

En stor och viirdefull hjälp gav hon 
oss genom att sprida Sinims Land. 
Detta gjorde hon av kärlek, och hon 
betonade ofta, huru viktigt hon kän
de det, att missionens lilla uudbärarc 
blev spridd och känd, samt vilken 
glädje det var för henne att hjälpa till 
med detta. Gud har nu efter ett långt 
lidande tagit hem sitt barn. Vi ha 
hört, att vid fru Degerholms jordfäsL
ning framhöllos dessa ord: »Vad hon 
kunde, det gjorde hon ». Däri vilja vi 
med tacksamhet instämma. 

* 
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Ett annat av våra kvinnliga ombud 
som fått vara till stor välsignelse, frö
ken Maria Floren, Herrljunga, är ock
så bland dem som nu förflyttats till 
högre tjänst. Hennes liv var ett le- · 
vande bevis på huru »'Guds kraft är 
mäktig i vår svaghet ». Ehuru hennes 
kropp var nästan förlamad av led
gångsreumatism, hördes dock aldrig en 
klagan från henne. Hela hennes liv 
var präglat av bön och f ö rbön. 

Till rik välsignelse stod hon under 
många år som missionens ombud. 
Ehuru hon var bunden vid sin stol, 
yar hon mycket verksam. Sinims Land 
förmedlades genom henne till en 
mängd prenumeranter, och de böcker, 
som utgåvos på S. M. K:s förlag, sålde 
hon i stort antal. Kvinnliga Semina
riet i Kina låg henne synnerligen varmt 
om hjärtat. Hon deltog så livligt i allt 
missionsarbete, därför kännes sakna
den nu stor. Gud vare tack för allt 
vad han gav mis,siOllen genom denna 
sin tjänarinna . 

Från Norrköping har det återigen 
kommit ett dödsbud. Denna gång var 
Det fräken Maria Jonsson som fick 
hy ta ut sitt jordiska hem emot det 
eviga hemmet hos Gud. Förra året var 
hon mycket sjuk, sängliggande hela ti
den. Kort före jul rekv. hon en mängd 
kalendrar. Vi voro alldeles förvå nade 
över detta, då hon ju var bunden vid 
sängen. Men det kom flera brev från 
henne, däri hon riktigt gripande berät~ 
tade om huru Herren hjälpt med vad 
hon kallade »det lilla trossa::beteb. Till 
:>tor glädje för hennes syster och 
många vänner, fick hon komma upp 
igen från sjuksängen, men det blev en
dast för en kort tid. En varm nit
älskande missionsvän var denna sys
ter, och nu står hennes plats också 
tom. 

:;: 

Även har det kommit till vår kän
nedom, att kyrkoherde A. Ryden, 
Ramsele, och kontrak~spl'osten F . 
Bergqvist, Sandsjö, fått hembud. Båda 
ha under många år varit missionens 
ombud. Med tacksamhet minnas vi 
den kärlek de hyste för mi~sionsarbe
tet och det intresse de alltid visade för 
detsamma. Saknaden är stor efter 
dessa Herrens tjänare, och ·det tomrum 
de lämn a t i sina församlingar blir sä

. kert svårt att fylla. 
Gud varmt hängivna, hava alla dessa 

vänner verkat hans verk här nere. Nu 
ha de gått att undfå lönen. »Den som 
vinner seger, han skall så bliva klädd 
i vita kläder, och jag skall aldrig ut
plåna hans namn lir livets bok ». 
Upp. 3: 5. L. B. 

Något från barnsyföreningen 
i Kåge. 

Vi äro några flickor i barnsyförec 

ningen Daggdroppen , Kåge, som fått 
i uppdrag att skriva och tala om hur 
vi ha det. 

Vår syförening startades år 1916. Vi· 
äro omkring 3'0 medlemmar. Två gån
ger i m~tnade:1 samlas vi till symöte i 
skolsalen. Våra möten börja alltid med 
bön och sång. Så få vi höra någon 
god berättelse uppläsa:; av någon av 
våra ledarinnor. Under tiden arbeta 
vi av hjärtans lust och alla tycka vi, 
att det är så roligt göra något för mis
sionen. Innan vi skiljas åt föreläser 
vår lärare något Guds ord, och så sluta 
vi med tack och lov till Gud. Två för
säljningar ha vi haft, som inbringat 
rätt så stora summor. I år inbringad€ 
försäljningen omkring 375 kr. Största 
delen härav kommer att delas mellan 
barnens egna missionärer och Kinas 
barn. Till sist en hälsning till alla för
eningar landet runt. 

Daggdroppar. 
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D E N N U V A R A N D E S T Å L L N I N G E N I K I N A. 

Av Sherwood Edd!J. 


III. 

Kina har fallit samman även i fråga 
om sina ledare. Ehuru det stoltserat 
över sina moraliska grundsatser och 
klassiska föreskrifter, måste man säga, 
att det i våra dagar icke finns något 
folk i världen, vars ämbetsmannaklass 
såsom ett helt betraktad är så sam
vetslös, så begiven på mutor och ange
lägen att genom utpressning och andra 
själviska medel förvärva sig pengar på 
bekostnad a v nationens välfärd. 

Gå vi till det intellektuella området, 
finna vi, att Kina står sist av alla de 
stora nationerna. Endast 64 gossar på 
1,.000 och 3 flickor på 1,00.0 besöka 
skolor. Över nio tiondelar av befolk
ningen som ett helt kunna varken läsa 
eller skriva. Kina hålles tillbaka i sin 
fostran av folket, emedan dess ämbets
män äro ' så korrumperade. På grund 
härav finnas varken fonder, redlighet 
eller den erforderliga kraften för att i 
grund förbättra det nuvarande upp
fostringssystemet. Att detta icke be
ror på någon brist hos själv.a folket 
bevisas både av nationens stora för
flutna och vad som i våra dagar kun
nat utföras av vissa enskilda. 

Vända vi oss till det sociala och po
litiska livet, finna vi samma sorgliga 
historia. Från kupefönstren kunde jag 
blott för några timmar sedan se den 
·sorgliga synen av hela skaror av trötta 
barn, från tolv års ålder och uppåt, 
redan vid femtiden på morgonen kom
ma från kvarnarna efter sitt långa natt
arbete, medan en annan ungdomsskara 
vid samma tid kom vandrande för att 
begynna sitt dagsarbete. Kvinnornas, 
barnens, männens, de stora massornas 
sociala behov i ·de stora städerna lik
som bland de under sitt arbete dignan
de ute i provinserna ha hittills aldrig 

tillgodosetts. Politiskt sett står Kina 
under ett svart moln, delat som det är 
i norden och södern, sönderslitet av 
inre strider såväl i Peking som Canton. 

Vända vi oss slutligen till nationens 
ekonomiska och materiella liv, finna vi 
en liknande nöd. Kinas vägar och järn
vägar, gruvor och mineralier, handel 
och industri - allt är lika outvecklat. 
Mitt i sin materiella rikedom står Kina 
jämsides med Indien som den fattigas 
te av alla de stora nationerna och sy
nes sakna drivkraften till framgång. I 
åkerbruket använd~s samma redskap 
och metoder, som andra folk för länge
sedan hava frångått. 

Är det för mycket att säga, att under 
det moderna livets påtryckning, under 
den starka kampen mellan de dugli
gaste om herraväldet, faller Kina sam
man i sin civilisation, faller det sam 
man på alla områden, det andliga och 
det moraliska, det sociala och ·det po
litiska och det materiella? 

Vad en ansedd kristen patriot 
säger. 

En man, som f. n . är en av Kinas 
ledande patrioter, säger: »Utsikterna 
för Kina äro ytter.st mörka och i hög 
grad farliga. Hela landet är sönder
slitet genom inbördes strider. Som en 
följd härav gives det i själva verket i 
Kina icke en enda plats, som man kan 
Kalla för säker, där liv och egendom 
äro verkligt trygga. Vi behöva i dessa 
dagar Jesus Kristus, därför att vi be
höva mer ljus, Här råder ett djupt 
mörker, och till stor del är det folkets 
okunnighet, som varit orsaken till 
Kinas stora nöd. Vi behöva Kristus 
för att få del av det rikare liv, han 
medför. .Jag tror dock icke, att detta 
rikare liv kan komma Kina till del, 
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om vi icke att börja med göra bot 
och bä ttring. Roten till allt ont i Kina 
är kärleken till det egna jaget. Det 
onda, som alstras av sådana synder 
som osedlighet, spel, maktlystnad och 
penningbegär, ha sin rot i själ
viskheten och den uppfattningoen, att 
det egna jaget är det viktigaste. Kris
tus kommer och lär oss att tänka bå
de Guds tankar och humana tankar. 
Detta är, så långt jag l<an se, det enda 
hoppet ». Dessa ord från en ansedd 
kristen patriot synas tolka de dju
paste känslor, som i dessa dagar röra 
sig bland Kinas kristna ledare över 
hela landet. 

Under det vi reste genom den över
svämmade provinsen Chihli, fingo vi 
bevittna den mest förtvivlade nöd. A v 
120 distrikt hade 100 blivit öv,ersväm
made. Somliga komma att under åra
tal stå under vatten. För åratal tillba
ka borde skogar ha plantemts på de 
kala kullarna som skydd mot det oer
hörda regnand'€t. Marken skulle ha 
plöjts djupare och bättre åkerbruks
metoder ha införts för att binda jor
den. Starkare fördämningar borde ha 
uppförts mot de farliga floderna. Men 
år från år ha ämbetsmännen i självisk
het blott skott sig själva och tillägnat 
sig de medel, som givits till uppföran
de av fördämningar. Nu ha genom 
ö','ersvämningen tre tusen byar sopafs 
bort och miljoner lämnats hungrande 
och hemlösa. Det värsta av allt är, att 
regnen komma att fortfara, översväm
ningarna att upprepas, och att Kina 
icke är redo aU möta ·dem. Ingenjörs
probiemen äro svåra. Samvetsgranna 
och dugliga män skulle dock kunna 
lösa dem , Men val' stå väl dessa män 
ntt finna? 

Vad kan rädda Kina? 

Vad är det som kan rädda Kina? 
Penningar kunna icke göra det. Om 

L A N D. 

utländska lån beviljas, komma stora 
summor att stjälas. Om ytterligare 

. skatter utpressas av de fattiga, skall 
mycket av penningarna finna sin väg 
till ämbetsmännens fickor. En arme 
kan icke rädda Kina." Det har nämli
gen visat sig, att de provinser, som ha
va de flesta soldaterna, äro utsatta för 
,den största faran. Här bliva de flesta 
kvinnorna våldtagna. Här bii hela stä
der och byar plundrade och brända, 
hela trakter skövlade av den odiscipli
nerade, uniformerade pöbeln . 

Ej heller vetenskaplig uppfostran 
och bildning ka'n rädda Kina. De män, 
,som taga mutor och utsuga landet, äro 
bildade. De känna väl läran om de 
fem dygderna, äro hemmastadda i' de 
klassiska föreskrifterna och hava un
der sig modernt, vetenskapligt utbilda- ' 
de kinesiska ingenjörer. Vad är det 
då, som kan rädda Kina? All t som för
sökts under det förflutna , har misslyc
kats, De klas.siska föreskrifterna och 
de moraliska grundsatserna, utstakade 
aven beräknande konfuciansk moral , 
hava svikit. Tillbedjan av förfäderna , 
buddaism, konfucianism, taoism, mo
derna elektriska system, den materia
listiska filosofi, som lånats från grann
länderna - alla hava misslyckats i si
na försök att rädda Kina. Konfucia
nismen har framkallat ett djupare mo· 
raliskt medvetande än någon annan 
ickoe-kristen religion, som vi lärt kän
na i Asien. Den giver föreskrifter men 
har icke kunnat giva den erforderliga 
kraften , Den erbjuder läror men icke 
liv, teori men icke praktik. Storslag- ' 
na, som dess föreskrifter äro, hava de 
total't misslyckats, när ·det gällt att 
rädda Kinas folk, . 

Bedjen för missionärerna! 

Skriven till missionärerna! 
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P R O F E T E N J E S A J A O C H V Å R T ID. 
Av Na/h. Högman. 

XI. 

Ett avgörande ögonblick. 

Vi ha i det föregående sett, hur det 
avfälliga folket blivit ställt inför fram
tidssyner om följderna av sin synd. 
Kap. 5. Med mn.ipstiitis"kt allvar har 
Jesaja förkunnat det budskap Gud gi
vit honom. Den stora hemligheten i 
denna väldiga sannings förkunnares liv 
var tempelsynen. Han bygger hela sin 
profetverksamhet på den. Han har 
sett, han har hört, han har ställt sig 
till Jehovas förfogande. Därför kunde 
han ock stå ensam, även när ett helt 
folk gick vilse. 

Det är gripande att ge akt uppå, 
huru profeten, sedan han mast uttala 
den fällande dome!1, likväl än en gång 
utvecklar all sin kraft för att förmå 
konung och folk att genom självbesin
ning och tro undkomma -den sig nu 
närmande hemsökelsen. 

En överhängande fura hotade nu 
Jerusalem, (se 7: 1.) och en ovärdig 
furste satt på Davids tro"\1, (se 2 Kon. 
16: 2-4.) I hedniskt otrossinne söker 
Ahas sin hjälp hos den hedniska 
världsmakten. Mitt i glansen av sin 
rikedom och självförgudning »skälvde 
hans och hans folks hjärtai1, såsom 
skogens träd skälva för vinden ». De 
ogudaktiga hava ingen frid. 

På Herrens befallning skyndar nu 
Jesaja åstad till konungen. I denna 
befallni.ng ingick ock, att han skuIlc 
taga med sig sonen m ed det symbo~ 
liska namnet Sear-Jasub = en kvar
leva skall återvånda. Det låg mycken 
ll1ening i detta, om blott konungen 
kunnat se det. 

Den enda räddningen. 

Det äl" ett märkligt budskap, han 
har att frambära: »Tag dig tillvara och 

håll dig stilla; frukta icke och var icke 
försagd >>! 7: 4. Det är en kallelse till 
tro och förtröstan, det dåraktigaste av 
allt för de världskloka. För att om 
möjligt kunna locka Ahas iu på denna 
den enda räddande vägen, låter Her
ren honom veta, att de båda makterna, 
som slutit förbund mot honom, voro 
på våg att politiskt utslockna: de voro 
blott tvenne »rykande brandstumpar» . 
De skulle aldrig komma att göra några 
nya landvinningar, Jfr. 7: 8. Så gick 
det ock. 

Det dröjde ej länge förrän (trol. re
dan i Ahas tredje regeringsår, 743 f. 
Kr.) Tiglat-Pileser, konungen i Assy
rien, bortförde i fångenskap hela Naf
tali stam och många invånare i Gilgal 
och Gallill~en. Följande år erövrade 
han Damaskus , dödade konung Resin 
och bortförde invånarne till Kir. Se 
2 Kon. 16: 9. Sitt väldiga varnings
rop slutar profeten med ett stort an
tingen - eller: »Om l icke haven tro, 
skolen I icke hava ro ». 

Så tala de sanna, gudasä!lda profe
terna. De riikna icke enligt människQ
sätt, de hänvisa aldrig till den mänsk
liga självhjälpen. Ut ur allt detta går 
en våg, en härlig fri och öppen våg, en 
väg även för de hjälplösa och fattiga , 
Denna väg är trons väg. Denna väg 
anvisar oss bibeln från pärm till pärm . 
Någon annan väg finnes iäe. Jfr, 
Jes. 30: 15, Rom. 1: 17 b . Vid avgö
rande skeden i vårt liv stå vi alltid in
för den vägen . Gud hjälpe oss att gå 
den i denna otrosfyllda tid, då själva 
den andliga luft vi inandas är måttad 
av otro. »Nä r Människosonen kommer 
åter, månne han skall finna tro på jor
den ». 

http:befallni.ng
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Den väg som leder bort. 

Ahas svek i den avgörande stunden. 
Inför erbjudandet att genom ett under 
få sin tvehågsenhet skingrad hycklar 
han en falsk ödmjukhet och låter sitt 
svar falla så, att det skulle ge en an
tydan om, att han intoge en högre and
lig ståndpunkt. 7: 10-12. 

Huru känna vi icke igen detta i den 
nutida otrons alla ursäkter. Ahas hade 
redan gjort sitt val. I sitt innersta 
klängde han sig fast vid den mänsk
liga självhjälpens program. Jesus blot
tal· otrons innersta väsen när han in
för judarna utropar: »1 vi!jen icke 
komma till mig, att I måtten fa liv ». 
Där ligger felet. 

Ahas efterföljande historia står som 
ett varnande exempel. Låt oss läsa 
d~irom i 2 Kon. 16: 5-18. Sedan ko
nungen valt att gå ,samman med den 
hedniska världsmakten, glider han steg 
för steg allt längre bort. Vi märka 7 
i ova~ anförda kapitel mr.rkerade steg 
i utvecklingen: 

1. 	 Ahas närmar sig, söker förbin{\else 
med Assyrien, v. 7. 

2. 	 Ahas betygar sin vänskap genom skän
ker. Dessa rövar han från Herrens hus. 
Man kan aldrig ge sin viinska.)J åt värl
den utan all man samtidigt rövar nå
got från Gud, som billhöl' Honom, v. 8. 

~. 	 Ahas träder i personlig gemenskap med 
den hedniske l~onungen, v. 10. 

I. 	 Ahas lar intryck av elen hedniska, kul
ten, v. 10. 

.). 	 .\has omfattar denna kult, inför den i 
Jerusalem och kommer genom sitt ko
nungsliga maktspråk och sitt exempel 
både präst.er oeh folk på fa'!l, v, 11. 

6. 	 Ahas blir öppet för aUa en verksam 
hednisk (}fferpräst, v. 12. 

7. 	 i\has flyttar bor·t kop,paraltaJ'.et, Her
rens alta,r·e. Gemenskapen med Gud var 
därmed bruten, den heliga mötesplal
sen förstörd, v. 14. 

Slutligen höra vi det gud.omliga var
ningsordet liksom med domsbasun före 
klara: Allt detta gjorde Ahas »för den 
assyriske konungens sku!! », v. 18. 

Det har varit ,mec] en viss tvekan jag uppta.
~it det fo rtsatta ,studiet av profeten Jesaja. 
Jag hade något t">Lukt att v,ilja ett nytesta. 
mentligt iillm~. Men då från Hem håll en 
önskan har uttalats att det under förra året 
påbegynta hib.. lGtudiet skulle fortsilttas, och 
då det G.amhi. testamentet ju så föga ,beaktas 
i vår tid, har min tvekan försvunnit. 

Kinesgossarnas Vänner. 

En grupp av »Kinesgossarnas vån
nen>, beståe!lde av 23 pojkar från 
seminariets övningsskola, s.amlas en 
gång i månaden i K F. U. M:s lokal 
till »miss.ionsstund ». Vid, deras första 
möte i höstas ringo de veta någ:>t 0111 

Kinas land och folk med tillhjälp av 
en del bilder, som visades. De gån
ger vi sedan samlats ha de fått höra 
om några av missionär Glovers även
tyr unde!' boxarupproret. (Ur boken 
Genom dödsskuggans dal). Dessa ha 
synnerligen intresserat dem. I förra 
veckan följdes vi aHa åt till 1mmanu
·elskapellet och sågo skioptikonbilder 
över Kina, vilka då visades aven 
Missionsförbundets missionär. Vid 
varje missionsstund giv·es kollekt och 
även i skolan komma de med sina 
slantar för kipespojkarna. Deras hit 
tills saml'ad'e penningar utgöra Kr. 
20: -, och insändas härjämte såsom 
.en förstlingsgåva. Må Herren göra in
trycken starka, 'så att intresset må 
fördjupa.s och bliva varaktigt, till 
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gagl.1 för Hans rike och för de kära 
pojkarna själva! 

Umeå d. 5 mars 1919. 
.Tenny Norberg. 

Från redaktionen. 

Till Sinims lands prenUnieranter. 

I och med övergång till ett annat tryc
keri har en liten omläggning av tid
ningen beslutats. Det första numret 
i månade11 blir nu 8-sidigt, under det 
att det som utkommer d'. 15 blir 16
sidigt. I detta nummer ' kommer även 
redovisningen att inflyta. Flera av 
tidningens gamla vänner ha uttryckt 
en saknad över, att så ej varit fallet 
under de två sista åren. Det är näm
ligen många som med intresse, för
bön och tacksägelse läsa ä ven redovis
ningen. Dessa anse, att den förtjänar 
en plats :i själva tidningen. Då nu 
motiveringen för ett särtryck av redo
visningen bortfallit - det var näm
ligen många som med -intresse, för
me som så beslöts - och då det på 
grund av de enorma tryckningskost
naderna ännu torde dröja innan ens 
tvenne 16-sidiga nummer i månaden 
kunna utgivas, hava vi fattat detta be
slut. I den mån tidningen vinner ökad 
spridning och bärkraft och priserna: 
blir m-eranormala, kunna vi ju al1tmer 
taga i bruk de möjligheter till utvidg
ning, som vi ju äga. Det var med en 
viss bävan vi gingo in i det nya året, . 
då ' vi ju måst höja prenumerations
priset. Till vår stora glädje har dock 
prenumerantantalet t . o. m. något 

ökats. Vi hysa en innerlig förhopp
ning att ökningen skall fortfara ännu. 
Vi ha hittills haft rätt stora besvärlig
heter med tidningens tryckning och 
expediering men ha nu fått det bättre 
ordnat. Red. vill vinnlägga sig om, att 
tidningen skall komma i en sådan 
dräkt och med' ett sådant innehåll, att 
den blir välkommen och efterlängtad. 
Tidningen kan ännu erhållas från 
årets början. Pren.-priset är på pos
ten kr. 2: 25. Då 5 ex. under en adr. 
rekv. från expo kr. 2.: 00. 

Till Kina. Missionär Stålhammar 
står nu färdi.g att resa ut till missions
fältet. ·Om allt går efter beräkning av
reser bro S. med »Stockholm » d. 22 

d:s via Amerika till Kina. Mera där
om i ett annat nummer. 

"Kinesgossarnas vänner". Und~r för. 
ra hösten skreven missionsintresserad 
lärarinna i Stockholm, fröken Ester 
Andersson, ett upprop i S. L. att ar
betsföreningar av pojkar skulle bil
das, ett slags motstycke till flickornas 
»Daggryningar». Vi ha nu glädjen att 
i detta nummer införa en hälsning 
från en förening som är det första sva
ret på detta upprop. Exemplet manar 
ti1l efterföljd. Vilken stor uppgift er
bjuder sig icke här. Varför sko1a poj 
karne ej få vara med? Vi hoppas att 
undan för undan få införa många 
meddelanden från sådana nybildade 
föreningar landet runt. Välkomna! 

Visa tidningen !ö'P ed'l'a vän
ne'f' och bekanta och 'ttPll1nnna 
dem att p'f'en'ttnM're'l'a å den
samma! 
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Till redaktionen insända 
skrifter. 

EVANGELlI LIVSKRAFTER, av teol. d:r 
.Toll. Warneck. Sv. Missionsförbundets 
förlag. 346 sid. Pris 6 kr. 

Det är ett verk av betydande värde som 
härmed erbjudes den missionsintresserade 
allmänheten. Här föreligger en verklig 
sann.s.kildI"ing av den animistiska heden
domen aven vetenskapligt välrustad saJ,
kunnig. l\{.en det är ej "I) kammarlärd som 
här talar, utan en som vid framläggandet 
av sina iakttagelser utgår från erfaren
hetsfakta. Det vorc gott om detta arbete 
vunne beaktande icke blott bland miss.io
nens vänner utan ock bland d,ess fiendel'. 

N. H-n. 

MISSIONEN OCH NATURFOLKEN, ,av 
missionär Martin Weslling. Sv. Mis
sionsförbundets förlag. 51 sid. Pris 75 
öre. 

Man må vara författaren tacksam för 
denna värdefulla lilla försvausskriIt. Den 
förtjäna.r en vidst.räckt spridning... Just e.n 
så,dan liten bok ar det man behoveI' for 
att sticka i hancLen på sådana som stA 
okunniga eller vilseledda i fråga om sin 
uppfattning av missionen. De anklagelser 
mot missionen som nyli~en från veten
skapligt håll framförts inför svensk publik 
ha väckt både s.org och harm hos dem 
som veta vad verklig hedendom är. Det 
torde bli svårt att vederlägga. de ojäviga 
ögonvittnen, s.om i .denna bok åberopa.s. 

. N. !T-n. 

VID ARARATS FOT, skildl"lngar av Sven
ska Mis.sionsföl'bundels 35-åI"iga verk
samhet i Kaukasien, av E . .Tohn Larson 
m. fl. Sv. Missionsförbundets förlag. 

- 136 sid. Pris 2: 75. 
Det är en synnerligen intressant skild

ring från missionsarbetet i de gamla bi
belländerna som här föreligger. Boken, 
som pry-des av ett stort antal vackra illu
strationer, är rik på värdefulla upplys
ningar om detta föga uppmärksammade 
missiollsfält samt skildraJ" enkelt och sak
ligt de icke obetydliga segrar som dc få
taliga arbetarna vunnit därborta bland de 
olika folkstammarna. Denna bok bör få en 
given plats bland vår missionslitteratur. 

N. H-n. 

ViiXLANDE BILDER, Kongoskildringar 
a.v A. Wa/der. Sv. Missionsförbundets 
förlag. 250 sid. Pris 3: 50. 

I denna bok får man följa författaren på 
hans fär·d ut till Kongo och däruncLer se 
»växJande bilden. Den är på en och sam

ma gån~~ en självbiografi och en reseskild
ring. vag för dag rullas nya scenerier 
upp. Slutligen äro vi me-d förf. i Afrikas 
urs.kogar där vi ibland gå vilse i mörkret, 
ibland jaga, bufflar. iVLen vi få ock se den 
animistiska hedendomen sådan dcn är. 
Förr. förstår att så enkelt och medryckan
de skildra sina erfaJ'enheter a ~t man föl
jer honom med verldigt intresse till bo
kens slut. Det är en förträfflig ungdoms
bok. N. H-n. 

DEN EVANGELISICl MISSIONEN. Dess 
historia och egenart. aN ,teol. d:r Carl 
Mil·bt. Utgiven av Sv, Kyrkans mis
sionsstyrelse, A. B. Sv. Kyrl{ans Dia
konistyrelses bokförlag. 175 s.id. Pris 
3: 50. 

Denna boks ;titel anger på ett synne!'
!igen träffande sätt dess innehåll. Det 
evangeliska missionsarbetets uopkomst och 
utveckling tecknas överskådligt och sak
ligt i en avd-elning på 40 sidor. Denna 
rent his.toriska del är inramad i en med 
tysk grundlighet verkställd utredning av 
missionstankens historia och det evange
liska miss,ionsarbetets egenart. Al detta 
iignas de å.lerstående 135 sidorna. Hedna
missionen har nu från en ringa begyn
nelse blivit en värMsfamnande rörelse. 
Den studeras nu med aJ{tning och intresse 
även av vetenskap-ens mMsmän. Förf. är 
en bland dessa, Han finner, då han fors
lwr efter missionstankens upprinnelse, att 
lluppkomsten av tysk mission är ett pie
tismens verk.» Och då han f.ortsätter sIn 
undel'S'ökning finner han, att den stora 
missionsrörelse, som under adertonhun,d
ratalet u tgick från England och grep hela 
den protestantiska världen, även den har 
få tt sin impuls från den pi'etistiska rörel
sen, llMisSoionsinlressct väcktes hos Wesley 
genom hans fÖI'bindelser med herrnhu
tarnall, Det är glädjande. att detta, blivit 
framställt så tydligt och klart. Missionens 
verkliga kraftkälla är nog alltfort alt 
finna i det djupa, och innerliga troslivet. 
Det är viktigt att i denna organisationens 
och statsmannaklokhelens tid ihåglwmma 
detta. 

Bokens sista del g-er en g.o-d vägledning 
för dem som vilja sälla sig in i de stora 
problem, missionen mölcr på sin väg. 
I-lär fin.ns mycket av apologetiskt värde. 
Missionen är även en den mäktigaste 
kulturbärare som banar väg och lägger 
grunden till en kristlig samhällsordning. 
Slutligen har översättaren, sekr. i Sv. 
Kyrkans missionsstyrelse, pastor österlin, 
bifogat ett tillägg rörande rent svenska 
missionsförhålland.en och en ·allmän 
svensk missionsstati·stik. N. H-n. 

http:missionsf�rh�lland.en
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REDOVISNI NG 

för medel Influtna till »Svenska Missionen i Kina», under februari månad 1919. 

Allmänna Mls~lonsmcdcI. 

269. G. A., sparb.medel 
2.70. J. A. L .. Er"Ulark 
271. K. O., Ersmark 
272. Offerl'uvert, Skellefteä 
~'i3. 	 >K. Spanlllans sista offer

gåva t.ill Kina», SJleIleftcå 
274. 	 "Gå"a vid 8cnaste Kinamötet 

i Skellefteå» 
276. 	 L . N., Edsbyn, »för friex. 

av S. L .• · 
'277. H. S. och H. J .. ); blommor pi\. 

Sin10ns gl'a v :: 

278. "Tackorfc,' tillHerren för jan» 
279. 	 .O. C., Lindesberg, till E. 

Anderssons underbålI 
280. Visby fewörcsförening 
281. H ocb O .. Nonköpin/l" 

28'2. V. S., Siifsjö 

~83. »A. H., tackoffer» 

284. H. B., A.storp 
28;;. ;>AlIuic» 
289. , Sti nilS första missionsoffer» 
290. E. B., Gthg 
294. A. L. 
295. Allerllll1" mfg 
296. H . J., oHcrkuvert rör febr. 
297. )) Oniimnd », \Vener&borg 
2~8. 	 Missionsvänoer i Slättcr'/'nlla, 

gm C. W. C., LeJ,s'berg 
299. Mis,;ioosviiuncr i Hnssle, till 

H. Anderssons underhåll 
300. 	 T. G., Sl<ellefteil., till E. Sjö

sträws uud"rhåli 
:JOl. Offerknvert, Skellefteå 
302. 	 »I. E. K. och A . B., Liimn

hul b 
306. S. J., Eksjö, gm L B. 
3U7. 	 Koll. i E I'sjö vid fru BöJlings 

och rrkn Burens föredrag 
gm A. H. 

308. J. "8., Klämmes torp 
309. 	 ~Omnämlld » , gUl G. G., 

- Upilsula 
310. r. U 't -sparb.-lllcdc), gUl 

Uppsaln ., 
:ll2. M. W., Westerljung 
313 Missio)1smedel från 'Morn, gm 

~L S. 
:~14. G. ,T., Mariestad, »ett IMte 

till Berren , 
31;; . C. A. D. B., Sthlm. tili M. 

Ringbergs nuderhåll. 
RIG. S. O. Sula. sparu.-medel
:117. Broddctorps pastorat.s mi;;

sionssyfii,·ening. gm A. W. 
:U8. StClllll11S församlings mig

8ionsrörBllill.~ gm A . 'V. 
al!). Familj ou L. L., !('orderön 
;1211. Skärfst.u syfiircll inR' 
3~1. I. G. gm F. B., Skiirfs la 
:122. "Lilla Berta ", gm Skii r f.... ta 
:\23 . )'lödllllda mr,,; 
tl24. ,,1 stället riil' blommol' p i, 

Ester Dpgerholms bir " f,·,' n 
E. och M. Ph. T., Linköping 

325. 	 , Ur sparbiisso,' iIIOIII D . tJo F., 
Onnestad» 

326. Frå n viillne,' till S. M. K. i 
Oll s jö, gm N. P., Skeppal'slöf 

lI27. })En miss ions vän i S]\: o~rliisa » 
328. ,,'l'ionde av ]918 års skörd " 
:130. MissionsaskaI' från Ingelstol'p
aal. M . N. och L. ~., "llarD.-llledel 

5: 5u 
5:

15: 
l: .3 

11: 61 

15: 

8: 

4: 
2: 

100: 
:13: 50 
211:
10: 
2;':

1: 3" 
D:

10: 
lO: 

5: -~ 
7ö: 
10: 
40: - 

200: 

100: 

~O:-
2: 4;; 

G: - 
100: 

100: 
25: 

100: 

9 : 32 
10: 

120: 

20: 

50: _ .. 
10: 

100:

JOO : 
l~H: 
48: Z~) 
25: 

2: 50 
.-,0: 

:10 : - 

125: 

:14.: 
5 : 

62 : 20 
115: 

12 :511 

Transport 2,207: 89 
332. 	 F. W., Oskarshamn sparb.

mede! 20:
334. Röks syförening 100:
~35. · I. J., Stensjön 100: 
~3G. Kulla mfg- 100: - 
3.n. P. ,J., St"nsjön, till J. Hult

qvists llnderhåll 2.0: _. 
:138. :Mörtel'yds Illfg 150: 
339. Koll. i Mört''''yd gm J. K. 17: 60 
340. 	 Koll. i Ulriksdals missions

hIIS ·p:m K. L. :J8: - . 
341. Koll. i Vetianda, gm Vet

landa nngd.-förening GO: H 
:146. E. R. Gistad 25: 
349. A. E .. orrerkuvert 8: 7;; 
3;;0. M. K . . nrrerkuvert 5: 
3;;1. A. A., offcrkllvert 4: 6ö 
3;;2. R. och D .. offel'Jwvcrt 4: öU 
354. O. B., Västerås, föl' friex. av 

S. L. 	 6: 
:\;;5. Sparb.-mcd., gm K. N., Jkpg 3: 
35G. »Oniimnd", gill K. N.. Jkpg 10: 
357. 	 Killakretsen . Gtbg till E. 


Ohdandcl's underh. 300: 
358. :M. P., Gtbg, sparb.-medel 6: :iO 
aGG. H. S., Villlnäs lO: 
367. Koll. i Ljungby. v'id fru Bö!

lings O. rrkll Buro\ns besö]' 27: 20 
3G8. Ues",bidrag. /<UI E. S ., Ljungby 15:
;]69. 'fill fl'1I Böllings lItrustning, 

gIll E. S., Ljun,:rhy 10: - 
371. , Ps. J02: lG. l7, frua en vän 

till Kinabarneu» 5:
n7;'. Gill A. J. D .. Lilloeryd 100: 
377. "Ohs.! Sparade tobaksslanta r 

111. IU. '-· 	 35:
378. Sparb.-model från Skellefteå 274: 2.0 
a79. K. n. L , Skellefteii , »taek

oHer rör återvllnnen hiilsa » 25: 
ö80. Sparb.-lIledcl från lIlllervi), 42: 77 
381. K. V .. Ionervik 8: 2" 
:18~. R L .• Inllenik j: 34 
3~;1. l!:. W., Monkul"j' 60 : 
:184. E,·~torps Mr.~ 15: 
aS5. l,og, !ösa Mr;; 50: 
aS8 . . I st.ället för blommor ]lå fru 

E s ther Dng-PI'J:101ms grav :> , 
f råa M. och 1"1'. A-u 25:

il8D. O. L., Ryd, ,'mission ens tia , lO: 
ann. A. A ...Järna 5: 
ilH!. L S .• StYI'SÖ ~5 : _ . 
:\!l2. A. C., Styrsi; 50: 
3!~:L Spurh.-mcdcl f rån n. L. och 

~ . L-, Öhrvik"n 12: 2 .. 
3%: H . . F., KUlOlu. "tnelwffcr» .19: 84 
:J%. Koll. i Hörsta , gm A . O., 

ICllmlH 35: - 
HfJ7. J(ol1. i Mos:.;by, P:IH. C. E. 

Knl11la 3G: 2:; 
~nR . C. E., KlIllIla. '·I'sch idrag· 10: 
:I!I!J. Koll. ,)(,b Sil" rb.-lDcdeJ i 

B l" lI.sta, gom. A . P ., Rumla 255: JU 
400. 	 Koll. vid Sähylllnd, gm .'\.. P., 

KUIl1 : a ]0: Oj 
401. Kol!. -i Folkatorp, gm. G. L. 10: OS 
-102. K"ll. i F,,'ils uillgsllnfIen . 10

10d i Skölle r~ta, A"1l1. A. W. 16: ;" 
·103. Koll. i. Kävesta mi ssion shus, 

/till .J. .T., Sköllersta 25: s.q 
-104 . Koll. i Kly"", missIonshus, 

.J. J., Ervul!u 26: 83 
405. C. B., Ervlllla. r esebidrag 5: 
~06. 	 Koll . i Gropens missionshus, 

gm J . O., Kvisturo aii:
Transport 2,207: 89 	 Transport 4,489: 49 
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Transport 4,4Sn: 49 	 Transport S,8U: H~' 
407. 	 Koll. i Fjugesta missionshus, 467. SkoLbnl'llen i Lämnhult, gm 


gom. C. J. 50: - N. B. S. ;,: 1:

408. 	 Koll. i Lanna missionshus, 468. B. M., On'vikeu ;;0:

gm E. B. 26: 03 469. O. NI .. On'viken, sparb.-medel 30: 
409. 	 Koll. i Hackvads kyrkskola, 471. lnsam\. i Umeå rÖI' Kina.

gm A. N. 63: SI missio nen i febr. 1919, gm 

410. Koll. i Alltorps skolhus. gm O. F . 	 31: 30 

E. S. 	 25: Oj 472. överskott på rese.bidrag fnin 
416. C. Å., Sollefteå 1~: - Sundsvall, .gm N. H. 35: 
417. M. O., Storsjö 5:- HG. E. A. gm W. C., Forshem 25: - 8,~91: 27 
41S. Höroda N. syförening 1,,0: 
421. Fil. 4: I~ 	 50: 
422. 	 E. och W ..J., »en blomma på Särskilda ändamål. 


rru Degerholms grav. 10: 
423. U. J .. d:o 	 JO: - E. L . W., Lidköping, till re
424. Baggetorps mfg 1:':- paration hos Cal"lells 20:
425. C. S., Hok 5 : _. ~8G. J. (j. ~., SttIlm, för en skol
421>. K. T., Hok ·5: - gosses underhåll 5: 
427. 	 »Offer till roissiou<ln i stäl ~87. Kinall1fg, Skellefteå · för en 


let föl' hloOllllor vid. fl'öken skolgosses underhåll . JOO: 
Maria l"lorens bår», gm E. 288. H., till Hugo Linder, att 

F. o Hel'l'ljunga 17~: - anv. efter eget gottr. 25: 

42S. H. J .. Näth'ab;v 2: 75 291. »Senal)skol'llct». Sävsjö, för 

429. 	 M. G. B-t. Äskekärl'. i still  gossarna S'ong Kelig-sin o. 


let föl' blommor till fru E. Chia lang-tz i Sinan 200: -

Degerholllls bär» E. S., Sthl.m, för bibelkviu

nan lang Sh i-shih 100: -
Ohrlanders underhåll 250: - 

430. Kinakretsen, Gtbg. till E. 
S. S., Sthlm, för en skolgos

ses underh. i Mieuehih 75: 
fiU S. M. K. undel' 191R 49: 25 öoa. S. A. J .. Luleå, till en evan431 . .Jkpgs mfg, influtllu medel 

gelists undi>rb. 100: 
undel' 1918 till missionär 304. J. E. L., Höganäs, till H. 

och fr u Bel'l'l's nnderhåU S!)7 : 13 


432. Jkpg~ mig. influtna medel 

Linders verks. 50:
433. Jkpgs mfg. ti ll d:o 1,553: 62 305. M. H .. Björnö, till Nya ka

pellet i Sinnn 10: 
H3S. Ps. 100: »tilI dil'ekt evan ge 434. Missionsmedel. insaml. gm 

B. S. 	 20: 
5:- lisa tionsal'bete» 17: 794(l;i. .Ouämnd», gm J. N., Kramfors 
4: 25 342. »Söndagsskolbarnens sparbös436. B. L., Haraby 

sa », gm K. L .. Björkeryd,442. Skärfsta syförening 3S: 
till barnhemmet i Sinau 19 . 443. Koll. i Gullspång, gm r. B. 104: 10 

34;1. , M. och P. J.», Nässjö, tiII444. Koll. i S. Råda, gm J. B. 30: 15 
445. Koll. från Betlehemskyrkans 	 O. Carlens missionSstation 1,000: 

344. M. J. Kinnemalma. »i stället 
Kadstad 35: 9U 

ungd.·föl'cn., gm E. W., 
föl' julgåva, till familjen R. 
Andersson, att auv. eftel' 
gottf. , 50: 

446. Kollcl,ter i Sunne. gm C. M. 
O .. i Sonebo 5: 50, i Hälso-

l'lld In: - , i Betel ;'9: 79: 50 
 ;347. E. S., Kristdala, till A. 

El'ikssons barn.\' lld,s. 50: 447. Koll. i Stö/Une. gm S. A. 2.~:  348. Söndagsskolb. i Kjcstad. till448. Koll. i BJÖrnö. g'111 ~r. H. 50 :  barnhemmet i Siulln 18: 18449. St. Mölarps öresföreuing 5U: 
"Oniimlld", till s.kolan i Sinan 15: 450. Orrerkuvert från Fridh elll, K. F. 	U..j,I:s missionskrets,gm H. I. 	 9: -

Gtbg, 	 till re. F, U. ~r:s-452. KinaJ,r~t~en. Berl!'sholmen, ar·betet i Yuneheng ochsparb.-medel 15:  Tnngehowl'lI 200: 453. Koll. i Duvbo kyrka 2G febr. 3GO. I. A.. Norrl'öping, till R.1919 	 31: 2:j Bl'rglings skola, gUl A. S. JO: 454. Koll. i Sävsjö 10 fobI'. gm :161. E. F., Norrköping, d:o. d:o 10:-K. H. N. 	 50 :  862. S. N ., NOITköping, d:o, d:o 5: 
Resebillrag fråu Silvsjö gm. 363. S. S., Stblm, t ill M. Ring-

K. H. N. 	 50:  berg. 	 rÖl' de gossar bOll
456. Koll. i Väl'llul11o 14 fobr .. . gm underhåller 100: J. U. 	 :J5: 37 364. E. A., )/ol'l'l,öping, till R.
457. Koll. i HÖrle 1.) felJl' gill 	 Bcrglin:.!~ sl~ola, gm A. S. 10 : N. H. ., ao: a70. Koll. fr. skolbnl'n en i Ljung45S. Koll. i Sk illingal'yd 1G febr., by. till I. Aekzell, för 

gUl r. P. 60: - barna l·b. 5 :4G
·159. Koll. 	 i JI'pg ii Yn~linaa - :172. F. :\'L, Glcmmingebro. till H . 

fören:s lokol. gOl K. R~ 40:- Linder, rÖl' en evangelists
460. K. R,. ,lkpA'. splll'b.-medel 42: - - lInderh. 	 100: 
461. Koll. i Skiirstad, gm L. P. :1~3. För sålda ex. "På Reclu.

G., Siringe 46: - Mari, », till gosskolau i Si 
4t.2. S. S ., J,yckås G'"·d. l'nscbidl'. 10 : - uan 22: 50
46:\. Koll. i NOITköping. gill E. R. ao: - :174. B. O., Viixjö. till D. Landin,
464. Koll. i Linköp;ug, gm. M. ' att auv. för den by däl'


Ph. 1'. 40: 90 en kristen kines begravdes

465. Koll. i Styrestnd, gm. 1'. A. 13: 2~ j nov. 1!)]8. 25:
466. Sparb.-medel. Styrestad. g·m. 37G. Vänner i Ostcl'sund, till goss-

A. S. 	 20:  skolan iTungehow 500: 
Transport 8,S14: S't 	 Tmnsport 2,H35: 93 R,991: :i7 
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386. 

39~. 

414. 

4H. 

420. 
437. 

438. 

439. 

440. 

441. 

451. 

T ransport 2,835: 93 8,991: 27 
E. och A. S., och B . och A . J., 

Hälsingborg . till en eViln·· 
ge li s t~ und erh . i H. Lin
·ders distrikt 1GO: 

Fulli,sa mYgs söndagssko l
barn, till söndagsskolverks. 
i Kina 36:-

VikSjö 	 ungd .-förening-, för 
Hai Tung-was utbilda. till 

. evangelist 50: c-
C. 	 N., Sl,öllersta, till V . 

Westers arbete i Kiua 50: 
För så lda ex. "PU HedD. ' 

MaTk», tiII gosskolaD i Si-
Dau 9:73 

L .· L., 'l' .. ii Il"b01' S', till An/!,.
Berg, att anv. i verks. ef
ter gottf. 50: 

A. ~i., Triilleborg. d:o. d:o 5: 
V. C. , Kris tdala, till A. 

Erikssons kvinDovcr!(S 5: 50 
Skärstads Nona UDgd.-fören ., 

till M. Pettersson, att SDV. 
efter gottf. 30: 

Skärstads Norra Ungd.-fö reD., 
för eva ng. Ch ang Tien-s i 250: 

L. 	U., Sthl m. till underb . för 
en bibell,v. bos A. Eriksso n 1,,0:

L. · 	U. , Sthlm, till barDbem 
met i Sinall 50: 

A. 	B ., till M. Petter1;soD, att 
anv. efter gottt gm S. G. , 
-Hohncstad 	 .......,.,::5"-.:~--.,....,-"~ 

Transpo rt 835: 25 8,991 : 27 

T ransport 835: 25 8,901: 2, 
470. 	 E. G., SpigårdeD, t ill barn

hemmet i Siuan, gm C. W. 
C .. Lek.sberg 6: 

-173. Kinusyfören ., Ljungby, till 
r. Ackze ll. att anv. efter 
gott[. 78: 94 

47·1 . H. H., Baggetorp, ,·Herrens 
tionde», till A. Erikssons 
verks. 27: 

473. 	 Forshems Kl·ist\. Ungd.-fören., 
föl' gossen Yu in- tongs un
derhåll 25:. - 3,808: 12 

i\1issionshcUllnct. 

91 1. S. D., Solleorllnn, sparb.-med.,
till Bamens Hem 5:

329. 	 »Tiondc Sv 1918 års skörd>, 
till Barnens H em 50: 

345. 	 )or. J., Kinueroalo13, föl' fri 
ex. av S. L., till Bal'Dens 
Hem 10:

365. H. S., Vän näs, t ill d:o 10: 
411. F. S., Kumla, till d :o 10: 
412. C. E. , Kumla, till d:o 10: 
41!l. A. P., Haekvad, till _.......::1"' _
d:o::..-._.......::1c::6~:- 11~:_-


S um ma under febr. måo. 1919 Kr. 12,910: 39 

)Jed val'mt tack 	ti ll varje givare! 

»Lovsjun gen H~rren, - - '- förkunnan 
bland fo lken hans gäroingar.» Ps. 9: 12. '. 

För S. M . . K:s bed.jande vänner. 
TACKSAGELSEAMNEN. 

Fö r· ·Guds . beskYd.d 'över v~lr ensamma 
sys ter i Hancheng, s; 59. För den hungei' 
ene!' Gud:s or·d som förspö rj es, s. 60.. AH 
sådden' bär frukt, s. 61. För barnsyföre· 
ningen i Kåge, s. 6~. För »Kinesg.ossarnes 
vänner» Umdl, s, 67. . 

TACKSi\GELSEc OCH BONEii.MNEN. 

För bihelkvinnorn as trogna a,rbe Le, :s. 59. 

FÖ:I'de 13 nydöp-ta i . Honanfu, s. 60. AU 
Gud beskyddat missionäre·rna i · Hoyang 
och a lt så många flyktingar . kunn a t be
r edas skydd på missionsstationen, s .. 61,62. 
Fö r .våra .hemgångna ombud och : deras 
anhöriga, s. 62, 63. 

BONEÄMNEN. 

För de kristna, i Chih-li; :s. ·60. Förmi:s 
sion iir Stålhammu,r {)chhans resa,. s .. 68. 

, . vv"""'_...,.......__.....,_"...,...,.""_v-...",.""'_,.,......·~~r-v,~ , 
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KORSET HAR FRÄMST A PLATSEN I GUDS RIKE. 
Av missionär L. P. Larsen, Indien. 

r Johannes Uppenbarelse förekomma 
många enskildheter, som äro dunkla 
och mycket, som ~ir svart att först å . 
Men en sak är i varje fall mycket tyd
lig: dct är dl'n korsfiiste .Kristus, som 
iir Fr1ilsan~n or.h KOllIIngen. 

Han l){'skri"es i de första kapit
len såsom den »som varit diid och 
åll>r har hlivit levande », 1: 18; 2: 8; 
jfr 1: 6. Detta iir hans kiinllemärke, 

aU han har genomgått döden. Det är 
samma tl.lnke, soin pcl judiskt bild
språk uttryckes j det namn, som Up
penharelseboken ständigt använder om 
Kristus, "Lammet». Pä h ' l) ställen till
fogas det uttryckligen, att det är ett 
lamm, som »såg ut såsom hade det 
varit slaktaL), 5: 6, 12. Men även utan 
n:'\gon niirmare förklaring förstås det 
grnast, vad som menas med att tala 
om Kristus såsom Lamm et. Det iiI' 

offertankell, som ligger där bakom . 
När d etta ord anses vara det mest be
tecknande namn, som kan användas 
om Kristus, måste det betyda, att hans 
död på korset betraktas såsom det vik
tigaste av allt , som kan utsägas om 
honom. 

Frå n Lvå olika sidor få vi i Uppen
barelseboken se, huru myC'kpL kors
döden ,betydl'r. 

Korset iiI' det centrala i Jesu gärning 
på jorden. Detta uttryt;l,es på många 

sätt. Genom J esu b'lod äro männi
skorna »lösta' från sina synder», 1: 6. 
I Lammets blod h :iva de frälsta »tva
git sina kliider och gjort dem "itu », 
7: 14. Med sitt blod har Lammet 
»köpt miinni skor åt Gud », 5: 9. Men 
icke blott den stora förändring i be
gynnelsen, varigenom människor kom
ma at.! hörn Gud till, s:1l1ll11anhiinger 
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med Kristi död. Från SRllJma källa 
kommer - heter det - kraften till 
allt det liv, som växer och verl{ar inne 
i Guds rike. Den seger, som vinnes 
över fiender och anklagare, vinna Guds 
barn »j kraft av sitt vittnesbörds ord », 
12: ll. 

Men det är icke blott här på jorden, 
här, där synd och lidanden och kamp 
höra hemma, som korset har främsta 
platsen i Guds rike. Även i lovsången 
inför Guds tron klingar korsets ton 
fram, .säger Johannes, 5: 8-14. Från 
otaliga skaror av väsen, i vilka Guds 
skapartankar förverkligats, uppstiger 
en ny sång. Den nya tonen i lovsången 
framkallas därigenom, att Kristus är i 
stånd till att öppna boken med de sju 
inseglen, vjlket tydligen' innebär, att 
han. visar sig kunna genomföra Guds 
frälsningsråd och tankar med världen, 

vilka eljes föreföllo som en förseglad 
bok, som ej kunde öppnas. Och det 
namn, .som användes ·om Kristus i detta 
sammanhang, är åter »Lammet», 
»Lammet, som hlev slaktat». Det~ 

samma är också fallet , när Kristus 
skildras såsom konungen i de frälst.as 
rike, det rike, där allt är trygghet och 
salighet: "Lammet, som :>tår mitt för 
tronen, skall vara deras herde och leda 
dem », 7: 17; jfr 14: 1-4. Det är Lam
met, som är brudgummen vid den 
bröllopsfest, som är en bild av salig
heten. Han, som utblottade sig själv 
och blev lydig intill döden på korset, 
har blivit upphöjd och fått ett namn, 
som är över alla namn. Rorsmärket 
kan ej undvaras, varken på kungatro
nen eller i bröllopsglädjen. Korsdöden 
är huvuddraget även i Kristi härlighet 
i himmelen. 

(Ur »Korset i bibelns och livets ljus».) 

D E N N U V A R A N D E S T Å'L L N I N G E N I K I N A. 
Av Sherwood Eddy. 

IV. 

Aldrig förr så mörkt -- aldrig förr 
så ljust. 

Kina är svagt och bli·r allt svag,are. 
T norr ~ir det hungersnöd och över
sYämning. Kina är söndrat genom in
bördes krig . Hela landsdelar hava för
iitts genom plundringar och brand. 
Banditer behärska många av provin
serna, och såviil kinesernas som utlän
ningarnas liv och egendom stå i stor 
fara. Befolkningens fattigdom är stOl'. 
Skötsamma lantbrukare och rika per
soner bli ständigt utsatta för överfall. 
En anda av. pessimism gör sig gällande 
h:'\de i norden o('h södern. Det iir, 

som Mencius säger: »En nation måste 
först slå sig själv; sedan komma undra 
att slå den ». Eller som presidenten Li 
Yuan-Inmg sade, då han lämnade Pe
king: »Ett träd måste först ruttna i 
hjärteroten ; sedan komma maskarna 
och myrorna». 

J a, roten till det onda ligger i själva 
hjärtat, centralpunkten av Kinas liv. 
Där ha vi grundfelet. Vad kan dii 
rädda Kina? Utländska och i hemlan
det upptagna lån, världslig uppfostran, 
klassiska moralföreskrifter och reli
giösa system, ·som höra till det stora 
förflutna, det ena som det andra har 
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svikit. Bland de samvetslösa ämbets
männen, den blyga herremannaklas
sen och de strävsamma massorna som 
i Kina uppgå till nära fyra hundra mil
joner, är det icke många, .som ha mod 
att höja sin röst till protest. Icke en 
enda nationell morali,sk ledare har tr~i tt 
fram för att hejda det inbrytande tid
vattnet. A v befolkningen tyckas många 
frnkta, alt det kommit till ett slut på 
oer::\s resurser, och ledaJ'nn synas ofta 
vara moraliskt bankrutt. 

Det har aldrig givits en tid, då det 
i politiskt avseende ,sett sa mörkt ut 
eller i religiöst avseende så ljust ut 
så mörkt för regering,en eller så ljust 
för den kristna kyrkan i Killa .som just 
nu . Den kinesiska nationen har upp
nått den punkt, där en stor andlig 
väckelse är absolut nödvändig, och be
finner sig i just det läge, Där sådana 
rörelser bruka uppslå, såsom ofta 
framgått av historien i andra delar av 
världen. Det är min fasta övertygelse, 
att Jesus Kristus och den levande kris
tendomen, utbredd genom en alltjämt 
tillväxande inhemsk kristen försam· 
ling, är denna stora nations enda hopp. 
Här är en fjärdedel av människosläk· 
tet bevarad, medan andra nationer ha 
fallit samman, med en fyra tusenårig 
ädel historia. Ett sädant stort för
flutet förtjänar en stor framtid. En av 
Guo beredd skara av kinesiska evan
gelister har börjat det stora skördear
betet bland sina landsmän, och skaror 
av. evangeliska arbetare, som vilja ut
föra ett per'sonligt arbete, hava fostrats 
i församlingarna. Den nuvarande 
kristlln församlingen är Kinas enda 
hopp. Kristliga Föreningnrna av Unge 
Män och liknande organisationer kun
n a icke u tgiira en ersättning för själva 
för.samlingtm. Det var församlingen, 
som Jesus grundade. At församlingen 
anförtrodde han sina sakrament, åt 
den anbefallde han tillbedjan av ho
nom själv ~ Det är den levande Gudens 

församling och den ·allena, som kan 
rädda Kina. Om icke församlingen 
står i rätt förhållande, måste vi med 
tålamod söka föra den till rätta genom 
att få den att vända åter till Kristus, 
det stora huvudet och vårt livs källa. 

"Allt är redo I Äro också vi redo?" 

De bemödanden, som under de 
gångna hundra åren gjorts av olika 
kristliga denOl11ina,tioner att gonon~ 

kristna skolor, högre och lägre, sjuk
hlls och barmhärtighetsanstalter, 10
kalförsamlingar och evangelisation ut
breda evangelium i Kina, hava förvisso 
förberett oss för att mr utföra ett stort 
gemensamt angrepp. Isolerade försök 
eller sporadiska ansträngn ingar från 
den ena eller andra gruppen av kristna 
äro icke nog för att möta den nuva
rande stundens överväldiganDe kris. 
Våra styrkor äro för få och svaga, allt
för delade och -oorganiserade för att 
möta de överhängande behoven hos en 
fjärdedel av människosläktet. Men om 
vi vilja hålla tillsamman och gå fram
åt tillsamman med Kristus, kunna vi 
våga stora ting för Gud och viinta sto
ra ting av Gud. Gud är redo; dc icke 
kristna äro redo. Det hade varit lika 
lätt att i varje stad, som jag fick be
söka, varje kviill samla åhörareskaror 
på många tusen, som det nu var att 
samla skaror i hundratal, om vi näm
ligen inbjudit vilken som helst av de 
icke-kristna. Stora skaror hade även 
varit villiga att ansluta sig till bibel
klassen eller för'Cna sig med den krist· 
na församlingen, om vi blott hade va
rit redo och i stånd att mottaga dem. 

Vad den nuvarande stunden behö
ver, är en levande, livskraftig och väx
ande kinesisk kristen församling. »Allt 
är redo. » Men äro också vi redo? Ett 
århundrade av sådd ligger bakom oss, 
och Herren Jesu ord ringa i Dag i. våra 
öron: »1 sägen ju, att det ännu är fyra 
mtll1uder, innan skördetiden kommer. 
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Men se, jag s~iger eder: Lyften llpp 
edra ögon och sen P' fälten, sen huru 
de vitna till skörei. Jag har sänt eder 
att skörda, d~ir I icke haven arhe\at. 
Andra hava arbetat, och deras ' arbete 
har kommit eder till godo. » Är icke 
·detta i dag en kallelse från skördens 
Herre? »Jag hal' sänt eder att skörda." 
Allt, vad Kina försökt under det för
flutna" har misslyckats. En förhärjan
de pest föröder nationen. Vi hava det 
pllda botemedlet. Skola vi iek(' stå l1PP 
och i frimodig tro giva det at detta 
folk ? Kina är moget för en stor and
lig skörd. Skola vi icke stå upp och 
ra tta v[Il'a liar? . 

I det personliga evangelisationsar
hetet ligger KillllS h opp . I denna i po
litiskt avseende S' miirku men i and
ligt avse(·~nc1e S~ ljusa tid m å vi gå 
fram å t filr att giva Kina va d det först 
av allt behöver! (SIlI t.) 

Gustaf Adolf Stålhammar. 

Som redan förul medd f lnts , avresLe 
missioniiI' Stillhal1lllwr· d. 22 1Il:lI'S llled 

ft Jlgf. »Slo('kholnl» mr att via "\l1lerika 

återv~illda till Kina. Detta är missionär 
Stå lhammars fj ~ird e resa till del flV
lägsnu fältet. Ar 1897 utreste bl'. S. för 
första gängen. Då han nu å tervändt' 
till sitt gamla fält går han ensam . Fru 
Stålhammar har ej nu Inlmlat följa 
med. Hön sLannar t. v., jämte de två 
sönerna, i hemlandet. 

- Eusam, och dock icke eusum! 
»Se, jag är n~lr eder alla dagar », har 
Jesus sagt. Säkert skola missionens 
vänlH~r innesluta b åde broder Stii lhalll 
Inar och hans kiira i S\"erige i sina 
trogna förbön er. »Fiir det numnets 

skull» ... 3 Joh . v. 7. 

En avskedsstund 
av mera säregen <lrt var i lördags afton 
anordnad i överste och fru DilJners 
hem , Torstensonsgatan 3, Stockholm. 
Den kärleksfulla tanke, som Hl.g bakom 
den inbjudan som fri'tn det kära värd

.folket utgått till kommitteledamöter, 
missionärer och missionärsbarn inDII1 
S. M. K. m. fl. andTa närstående vänner, 
var, aU vi alla, Illen särskilt barnen, 
skulle ännu en gång före l11issi()n~ir 
Stalhammars utresa till Kina fä VHra 

samlade, för att fä sända riktigt fiirska 
hälsningar till alla de kära p~ fältet . 
För de tta ändamål hade hrcv - lika 
lydande - skrivits till alla de statio
ner där föräldrar funnos, som hllde 
harn här h emma. Under dessa skrevo 
nu först alla barnen sina namn och se
dan ock de äldn\ detta sedan alla rik
ligen undfiignats vid ett trevligt kaffe
hord. Diirefter följde ell mycket gi
\"llude stulld, inledd av SlUg och bön 
Odl (itlds ords läsning. Med ledning 
av några verSer i Er. 1 framhöll överste 
Dillnf'r n:'gra :w (fp ll1 ilnga slom fiir 
m{uwr \"i ha va såsom Guds harn och 
bplysll' ge nom drag ur sitt l'get Ii\" , 
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varml och medryckande, en av dessa 
förm å ner: gemenskapen med alla som 
höra Herren till. Fritt och olvunget 

.bars sedan fram vittnesbörd och gavs 
minnesord av såväl äldre som yngre, 
däribland ock i versifierad form. Så 
lästes brev fdn Kina, som nyss an
liint - missionär Aug. Bergs heskriv
nina på Fredrika I-Iallins 75-årsdag.
Sär~kilt tilltalande verser, som . ti.lI 

.ägnats henne på högtidsdagen, fingo 
vi också del av. En av de närvarande 
berättade så gripande om lilla 8-åriga 
Mary Guinness sjukdom och död nä
gon månad efter sl'dan hOll , mcdvetet 
och i störsla hiingivcnhet, liinll1al sitt 
hjärta åt J!!sus. Meddelande om hen
nes hemförlovning hade nii.mligen just 
nyss kommit från Kina. Det gjorde ett 
djupt intryck på både äldre och yngre. 
Ett varmt hiinemiite avsliit den dyr
bara stunden. 

Hela .skaTan hjiids diirel'ter p:l supe, 
och efter ytterligarc en stunds sam
sprid\., sång, fotografering (alla ung
domarna »togoS » för att också pfl det 
sättet giira en påhiilsning utp hos dc 
sina på fältet) m. 111. var upphrotts
timmen inne. 

Tacksamt skall helt vissl varjc del
tagare Hinge minnas denna arton oeh 
de intryck den gav. Gud viilsigne vlid 
iilskade värdfoll< oeh deras kära unga 
oeh löne dem för kärlek och upp
offring. 

lnez Bölling. 

Bedjen för mi.ssionärernal 
Skriven till missionärerna! 

Vi8€t t 'ldningen j'ih' eq'l'(,(,IJän
ner or,h bele a ntr.t och uppmana 
dem att lWe1Ul'lJU31'm'a ä den
,>;wrnm,a.! 
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"Guds ord är. kraftigt." 
:vIission.är Berg skriver: .)~ 

Vårt stormöte hal' just slutat. Knap
past hade ledarekonferensen avslutats, 
fiirrän detta möte vidtog. Vi hade ej 
nagon hjälp frän annat håll alt pä
rälma denna gäng, men Herren är ej 
heroende därav. Deltagarna voro ej 
få och intresset \ 'ar livaktigt. .Det upp
lIluntrade oss siirskilt att från en plats, 
bcliigcn 20 km. hiirifrån vid stora vä
gen till Taynenfu, få diipa ännu en 
person och att diirifrllll även få an
teekna fyra nya sökare. 

Inalles diiptes sex. personer, och sju 
antecknades som siikare. En av de 
eliipta var en aktad man från den när
belägna' staden An L Han kOIll till tron 
på fiiljanc[(o siitl: I samma stad bodde 
en fiirsamlingsnwdlem vid namn 
Chcng. Denne, som iir en cnkel, olärd 
man, beklagade myckd, att han var
ken kunde liisa dl(~r predika. 

ViiI' viin Chcng var hekant med den 
andre (\Vang val' hans namn) och fick 
honom lagd P:l sitt hjiirta. Cheng köp
te Sil dl Nya testamentc och gav ho
nom. \Vang tycld(~ , dä han läste det
samma, som så många andra, att det 
ej v.nr av något vidare värde. (Kine
sen uttrycker de tta. genom att säga, 
att innehållet saknar »krydda » eller 
"smak •. ) Emellertid fortsatte han att 
läsa, o h hans intresse väcktes. Han 
började kOBlJllH till våra gudstjänster 
och har linder en lå ng lid <lldrig sak
nats vid desamma. HaliS helll iiI' ren
sal från avgudar, och han har alla
redan fått utstå fiirföljelse. Då han I1U 

* .'\v ,ktto 'Ul'{'V hll r liirsta uelen lUrkolll
mit i c"nSII,.en. R/'d . 
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uegärde ~tt bli döpt, vat' församlingen 
av helt hjärta med om att bevilja ho
n,om detta. 

Hos Cheng väcktes intresset, då han 
en dag köpte hö aven troende man , 
medlem i vår församling. Vikten var 
ärlig och priset reelt. · Dessutom bjöd 
mannen på en skål mat och inbjöd 
Cheng att komma till våra gudstjäns
ter. Allt detta samverkade och gjorde 
ett så starkt intryck, att Cheng hlev 
vunnen för Herren . Saledes är ,Vang 

s, k. ersättningssemester här i landet, 
och i november vänta vi syskonen 
Svensons tillbaka från Amerika för att 
Merupptaga sitt arbete i Tungchowfu. 

» Spanska sjukan » grasserar vald
samt. Vi ha aldrig haft det så svårt 
med avseende på sjukdomal' som nu . 
Den ene efter den andre sjuknade och 
till slut önskade m::m, att man kunnat 
undvara mat, så svårt var det att fä 
den lagad. I våra och regeringens sko
lor har dct varit likadant: »Fem da-

De första utexaminerade lärarinnorna från seminariet i Yuncheng. 
Fl'ån vänster: A i go } G-itlOU H.no) Sii ehchwau. 

dcnne mans andlige son, och har han 
vunnits icke genom övertalande ord 
eller någons vishet, utan genom att en 
enkel Herrens tjänare i enfald avsköt 
en pil som träffade hjärtat! Ack, att 
vi alla vore så enfaldiga! Det lär oss 
ock att förstå, hurusom Guds ord i sig 
självt är kraftigt och verksamt. 

I dag återvände syskonen Hngo och 
Maria Linder till sin station. Våra 
syskon Olssons ha fått sig beviljat ·en 

gars-sjukdomen » kallas denna sjuka 
på vissa platser. 

Brev komma nu något .oftare än 
förr. Kanske blir det till sInt en väl
dig flod, som kommer. ' Vi ha mycket 
~tt fordra! Inga svenska tidningar och 
nästan inga brev på nio månader, det 
gör ej så litet! · 

De hjärtligaste hälsningar till all ;\ 
missionens. vänner! 

http:G-itlOUH.no
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Från S. M. K:s tacksägelse

och bönedag. 


Fredagen den 14 mars voro Svenska 
Missionens i Kina vänner åter sam
lade till sin årliga böne- och tacksä
gelsedag. 

Mötet, som hölls å Hushållsskolan 
'Margareta, var hesökt av e n talrik ska
ra ' vänner. SecIan sången n:r 2 ur 
Uppåt sjungits riktade mJ'SSlOnens 
ordf. överste H. DiIIner några hjärtliga 
hälsningsord till . de församlade och 
nedkaIla-de Guds välsignelse. Med led
ning av 1 Sam. 7: 3-13 gjordes där
efter några tillämpningar med avseen
de på vår mission, Liksom Israel med 
Samuel reste ett Eben-Eser, så kunde 
vi med tanke på dc gångna trettiotvå 
åren i S. M. K:s historia även -denna 
dag resa ett Eben-Eser och säga: »Hit
intills har Herren hulpit». Segerluaf
ten för oss låg i det offer, som vår store 
överstepräst Jesus Kristus frambar ge
nom sin död på Golgata. Därigenom 
att Han övervunnit synden, djävulen 
och världen, bliver vår seger fullkom
lig. Liksom Samuel ropade till Her
ren och blev bönhörd, så hava vi en 
(iverstepräst, som, sedan lIan frambu
rit sitt offer, intagit sin plats på 
Far1!'ens tron och där lever alltid för 
alt bedja för oss. 

Sedan grosshandlare D. Westrell ut
fört en solosång, talade III issionär N. 
Högman över Uppb. 5: 7-14. Det är 
det slaktade Lammet, som intar den , 
centrala platsen i Uppenbarelsebokens 
himmelska syner. Johannes hör en
dast en ton genombrusn himlarna, 
nämligen: "Lammd är Yärdigt». I den 
sången finnes intet miinniskoberöm. 
Det profetiska ordet låter oss se, h uru
som denna tidsålder slutar i mörker 
och en fruktansvärd nöd, som trotsar 
all beskrivning. Men bortom denna tid 
se \'i (>n annan tid. SOI11 inhrylt'l' j och 
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med uppenbarelsen av den härlig
gjorde Frälsaren. I kraften a v Sill 

världsför.sonaregärning på Golgata se 
vi huru Lammet tager bokrullen , bry
ter dess insegel och låter denna nya 
tid bryta in. Då .brusar sången genom 
alla himlars himlar: »Lammet är vär
digt». När vi nu samlats till missio
nens tacksägelse- och bönedag, må vi 
då giva Lammet all äl·a . Det är Lam,
met, som köpt människor åt Gud; mis
sionen är ett fortgående resultat ,av 
den kärlek, som gav sig ut på Golgata. 
Lammet är värdigt att taga pris och 
ära och lov, Lammet allena. 

Därefter uppläste missionär Häg
, man Leclarekonferensens i Yuncheng 

hälsning till hemförsamlingen, vilken 
gjorde ett gripande intryck, och foga
de därtill några ord om de känslor, 
som bemäktigade sig konferensens 
ombud den stund, då denna hälsning 
avsändes. På missionär Högmans för
slag beslöts att sända en hälsning till 
församlingen i Kina genom missionär 
Stålhammar, som im stod färdig att 
utresa . Vidare beslöts på överste DiII
ners förslag att sända en hälsnirig till 
de båda frånvarande kommitteleda
mötel'lla, rektor J. Rinman och gods
iigareIl .J. HedengrelJ, som på grund 
av sjukdom voro förhindrade att när
vara, och sändes demSef. 3: 16-17 . 

Under aftonen anlände telegram 
friin rektor och fru Rinman, d:r och 
d:llall K. Bergh , Tranås, från vänner i 
Nerike genom godsiigare Hedengren , 
från Kinakretsen i Norrköping genom 
överläraren Swartz, och från fru Tek
la Tjäder. 

l\Iissionär G. A. Stålhammar, som 
den 17 mars skulle avresa från Stock
holm till Kina, riktade nu till mis
siollSvänncrna några avskedsord ., I 
anknytning till orden i Matt. 7: 7 fram
höll broder Stålhammar vikten av att 
hedja , söka och klappa. Bönen hade 
varit det lltmiirkandc för S. M. K., och 
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hau bdysLe ueHa llleu l'l"fnrenheLer bå
de från hemlandet och från missions
niJt,et. 

Härefter följde en stunds gemensam 
bön. Sedan intogs ,gemensam tesupe, då 
de närvarande även blevo i tillfälle att 
skaka hand med och bjuda farväl åt 
missionär St::'llhamnwr. Hbg. 

Från redaktionen. 
"Den nuvarande ställningen i Kina". 

De artiklar, som under denna rubrik 
varit införda i Sinims Land , äro häm
tade ur d:r Sherwood Eddys redogö 
relse för det honom anförtrodda ar
betet i Kina . D:r Eddy ~ir världsbe
kant för sitt evangeliska arbete bland 
Indiens och Kinas studenter. Under
bm'a ting har han fått bevittna i Kina. 
Han torde SOm få äga sakkännedom 
riirande den nuvarande ställningen i 
della land, varför yi siirskilt vilja Hista 
våra läsares uppmärksamhet vid det 
han har att meddela. 

Till Kina ålerviindc, som på annan 
plats i tidningen meddelas, missionär 
Sl:'t1hammar, d. 22 mars. Vi bedja alt 
få inneslnta honom och h>lHS familj i 
missionsvännernas förböner! 

Ett efterföljansvärt exempel. Några 
bland vår tidnings vänner hava föran

sLaltatolll prellLLlllcration pft Sinims 

Land för sjukhus, enslingar och fat
tiga, eller vä nner, . hos vilka de vilja 
göra missionen k~ind. Detta är en mis
sionsgärning j dubbel bemärkelse. Det 
iir med inn erlig tacksamhet till Her
ren, vi tänka på all den kärlek, tid
ningens vänner ådagalägga, då de un
der personlig uppoffring av sin tid gå 
månget steg för den lilla miss ions
hudbärarens riikning. · Skulle nflgon 
kunna och vilja följa ovan itberopade 
ex.empel, så är bästa sättet att verk
ställa prenumeration på närmaste 
postanstalt. Men prenumeration kan 
ock ske genom expo Olll så önskas. 
Glädjande nog tillkomma alltjämt nya 
prenumeranter, men vi ha ännu rum 
fiir många helårsprenumernnter. 

För S. M. K:s bedjande vänner. 
TACKSi\GELSE- OCH BöNEXMNEN. 

För de öppna dörrarne och de stora 
möjligheterna i Kina, sid. 75. För de 
nydöpta i Yuncheng, sid. 77. För 
missionär SlålhammaTs utresa, för 
hans familj, som stannar hemma, std. 
76, 80. För alla dem s'omhjälpa till 
med tidningens spridning, sid. 80. 

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

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

Telefon: Riks 44 59. AIIm. 22473. 


INNEHÅLL: 
Kor·seL har främsta p1atsen i Guds rike. - Den nuv:l,rande ställningen i Kina. 

IV. - Gustaf Adolf Stålhamm.ar. - En avskedss.tund. - BrevavdelningelI. - Från 
S. M. K:s ,tacksäge)se- och bönedag. - Från redaktionen. - För S. M. 1(:s bedjande
vänner. . 

Stockholm, Svenska TI'yckcrinktiebnl agc t 1919. 
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Herren Jesus kunde icke göra sig 
förstådd av sina Järjungm·. Han hade 
med hänsyftning på de svåra tider, 
som nu skulle avlösa de gångna, jäm
förelsevis lugnare, begagnat sig av ett 
bildligt talesätt: Den ·som nu har en 
mantel, han sälje den och köpe svärd. 
Detta fattade lärjungarna bokstavligt 
och framvisade tvänne svärd, som de 
hemligen undanstuckit i sina kläder. 
Det var så fullständigt lönlöst att söka 
klargöra vad det gällde, aH Jesus blott 
svarade: Det är nog. 

Vid betraktandet av Jesu lidande får 
icke lämnas l!r sikte, hur ensam och 
oförstådd han i själva verket var till 
och med i den förtroligaste kretsen. Det 
är jn ett av de sv·åraste lidandena att 
icke vinna deras förståelse, som man 
högt älskar och med vilka man dagli
gen umgås. Gäller då denna bristande 

L 
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"KORSET, ICKE SVÄRDET". 
Av hovpredikanten, kyrko'herde Fr. Hammarsten. 

förståelse själva ens livsuppgift, den , 
för vilken man står redo att offra sitt 
liv , då måste det kännas mycket bit
tert . 

Korsdöden var hemligheten i JeSll 
sändning och på samma gång något 
av det mest centrala i hans frälsare
verk. Då han vid upprepade tillfällen 
sökte förbereda lärjungarna på denna 
tilldragelse, heter det,att talet var dem 
så fördolt, att de icke förstodo något 
av vad han sade. Likväl pekar snart 
sagt varje av de mera betydande före
bilderna i gamla testamentet, påska
lammet, kopparormen, offren o. s. v. 
på Messias försoningsdöd. Och om än 
ett stort antal profetior förkunna Mes
sias konungadöme, så stå dock bred
vid dem flera utsagor i profeternas 
böcker och i psalmerna angående 
korsdöden. Men det man icke vill tro, 
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det fattar man icke, och de förutfat
tade tankarna skymma sanningen. 
Korset är och förblir en förargelse och 
en galenskap för det mänskliga förnuf
tet. Månne icke detta skall räknas som 
ett ännu fortgående Kristi lidande? 

Men ett förstodo de nämnda lärjun
garna, nämligen att så som det gick 
deras Mästare, så gick det dem. Gick 
han under, då var det slut med dem, 
segrade han, så vunna ock de. Denna 
samhörighet med Jesus va'r det stora 
och härliga i deras liv, dera.s räddning 
under all villfarelse och räddhåga för 
lidandet. Jesus .gick lidandesvägen, 
lärjungarna måste ock gå Iden; han 
har sitt kors, ,de måste bära sitt. 

Korset, icke svärdet! Det är här, 
som skiljovägen mellan denna världen 
och Guds rike begynner. Svärdet
slå sig fram, fostras, tuktas, utbildas 
efter självtagna grundsatser, hävda 
självlivet, endast utveckling under 
egen luaftspänning, eller korset - det 
naturliga jagets, köttets korsfästelse 
och död och födandet samt utbildan
det aven ny inre människa under 

Guds Andes inflytelse! För dem, 
som i egen kraft kämpa för rättfärdig
het, avlöper visst icke kampen utan li
danden; lika visst som för dem, vilka 
gå in under korset, föreligger en trons 
kamp. Men det bliver djupast sett vid 
ett antingen - eller: svärdet eller kor
set. 

Vad Gud än rör vid, ingenting gör så 
ont, ingenting skriar så högt, som det 
av hans Ande sårade jaget. Det måste 
dock på korset. De flesta av livets ve
dervärdigheter härleda sig därav, aU 
vi hava så litet av förståelse och vilja 
för denna Guds väg med oss. Svärdet 
svänges av mången oförskräckt Kristi 
stridsman, och de stå högt i anseende, 
som låta höra rasslet av korsade klin
gor. De må ock vara all heder värda. 
Men uppgivandet av sig själv och ingå
endet i Kristi korsdöd till köttets för
därv är det största hjältedådet i den 
strid, som kämpas för Guds rike. 

Gud, giv dina tjänare nåd att ingå i 
ditt lidande, så aU din sak därigenom 
beredes framgång på jorden. Amen. 

(Ur: »Under korsets Skllgg(l,.»), 

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

Av Nath. Högman. 


XII. 


"Immanuel - Gud med oss l" 

I det föregående hava vi sett, huru 
Ahas i det avgörande ögonblicket vek 
av från trons väg och fördärvade sin 
själs anknytningspunkter till ett liv i 
tro. 

Följd av krypande hovmän och 
präster samt den stora massan av sitt 

folk, intog han en ställning, som icke 
kunde täckas Gud, 2 Kon. 16: 5 f., 2 
Krön. 28: 1-6, Ehr. 11: 6. 

Han ville ej komma nära Gud. Han 
fruktade detta, ty han insåg, att detta 
skulle blotta det inre avfallet i · hans 
hjärta. Det tecken, som erbjudes ho
nom, avböjer han. · 
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Då giver Gud själv ett tecken. Isra
els stolta ek skulle nu, som en följd av 
folk-etsotrohet och synd, avhuggas och 
allenast en stubbe lämnas kvar. 'Men 
av den stubben skulle komma en helig 

. säd, . kap. 6: 13, en åt Gud bevarad 
kvarleva. En jungfru a,; denna kvar
leva skulle bliva moder till den kom
mande Konungen, .Immanuel, Frids
fursten, Telningen av Isais avhuggna 
rot. 

Ylen dessförinnan skulle det otrogna 
folket få genomgå lidandets ugn, en 
obönhörlig följd av den ,s tällning, de 
intogo. Detta beskrives profetiskt i 
7: 	l4~2.5. 

I allt detta dystra framtida mörker 
lyser Immanuels namn som 
e n s t j ä r n a i natten. Omkring . ho
nom fylka sig de trogna . Det tecken, 
som skulle · givas dem, var ingenting 
mindre än Messias födelse. När bibeln 
först förutsäger Messias födelse, är 
det som "kvinnans säd », sedan som 
»Abrahams säd», där.efter, att han 
skulle kQmma från Juda och från 
Davids hus. Här utsäges, att han skulle 
födas aven jungfru. Det ord, som i 
vara nya biblar finnes översatt med: 
»den unga kvinnan », är från det he
breiska ordet 'alma' - som av Septua
ginta återgavs med parthenos, det gre
kiska ordet för jungfru. Det är detta, 
som citeras i Matt. 1: 23. Då kritiken 
här varit mycket verksam för att bort
förklara de;llla förutsägelse ,om Mes
sias gudomliga börd, torde det vara av 
intress-e att erinra om, att det hebre
iska ordet 'alma', som här förekom
mer, även användes på följande stäl 
len: 1 Mos. 24: 43; 2 Mos. 2: 8; Ps. 
68: 27 och Hög. vis. 1: 3-, och att det 
på alla dessa ställen användes om 
»jungfrur» . 

Den trogna kvarlevan. 

Från denna tidpunkt synes profeten 
ha begränsat sin verksamhet till en 
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mindre skara troende själar. 8: 1, 16, 
17, 18. Här erbjuder sig en märklig 
jämförelse med Jesu egen verksamhet. 
Det kom till en punkt i Jesu verksam
het, då han begränsade sig till sina 
lärjungar och då han tal<ade till folket 
endas t i liknelser . 

Man få r ett begrepp om profetens 
verksamhet bland dessa sina lärjungar, 
om man studerar det 8 kap. Först be 
skriver han den sig hastigt närmande 
straffdomen, 8: 1-8. 

Sedan skildrar han den sanna tros
ställningen. Detta hans budskap kan 
sammanfattas sålunda : »Frukta Gud 
men frukta icke någon fiende!» »Så 
skall han vara eder en helgedom », 
8: 9~16. Helgedomen i Jerusalem, 
brännofferaltaret, den heliga mötes
platsen med Gud, hade Ahas fördär
vat, (se föregående artikel) men detta 
skulle ick-e kunna omintetgöra, att den 
trogna kvarlevan ännu skulle få s,tå i 
gemenskap med Gud. 

Slutligen höra vi i 8: 16--18 trons 
vissa b-ekännelse. 

»1 själva verket var det denna tro
fasta minoritet inom folket, som ge
nom tiderna skulle bevara uppenba
relsen. Utan den skulle det ha ' gått 
med Juda på samma sätt som med 
Israel, dess folk med alla sina heliga 
minnen och framtidslöften skulle spår
löst ha uppslukats i folkhavet. Guds 
frälsningstankar och mänsklighetens 
framtid ' berodde; mänskligt sett, där
på, huruvida denna kvarleva skulle 
låta sig bevaras av Gud. . 

Det är ej svårt aH förstå, hur Jesaja 
måste ha älskat dessa Guds 'trogna, 
som, ensamma mitt i ett liknöjt och 
sovande folk, ville lyssna, då »Herren, 
Herren talar». I dem skulle ju en 
gång bortom den yttersta nöden hans 
älskade folk återuppstå till en härlig 
framtid. » 
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Ögonblicksbilder från Honanfu. 

Missionär Hickal'-d Andcrsson skri
ver från Honanfu: 

Vi hade glädjen att fä ha våra väri
IIcr Folkes ho:; oss i Honanfu nära en 
hel månad. Under denna tid hade jag 
förmanen att få göra en resa i södra 
delen av vårt distnikt i sällskap med 
broder Folke'. Yttersta punkten av vår 
resa var staden Song-hsien . Jag har un
der lång tid haft i tankarna att besöka 
dcnna plats men alltid bl,ivit ~lindrad. 
Det i.ir en mycket vackert belägen stad. 
Hela vägen dit går genom en fruktbar 
floddal , späckad med hundratals stora 
byar och köpingar. 

Målct med vårt besök i Song-hsi.en 
var att se oss om efter ett hus för att 
kunna öppna utstation där. Vi ha un
der flera år arbetat här och sått livets . 
ord genom tältpredikan och boksprid
ning, men för att kunna tillvarataga 
den skörd, som börjar spira upp, är 
det nödvändigt, aU vi ha en plats att 
samla de kristna på. Två av våra 
bokspridare, samt ett par evangelister, 
mötte ' oss där. Då vi gingo ut på ga
tan för att predika förde skaror, som 
voro samlade till torgdagen, hade vi 
knappt hunnit stanna utanför en bu
tik förrän ett par, tre affärsmän kom
mo till oss med bord och stolar samt 
te, och då vi återvände till värdshuset, 
där vi bodde, kom en annan och bjöd 
oss in i sin butik för alt få samtala. 
Han bjöd oss dessutom på te och myc
ket fin konfekt. Det menas dock ej, 
alt dessa män voro frälsningssökare, 
nicn det visade, att de voro vänligt 
stämda gent emot oss och mot eyange
liom och detta är mycket att vara glad 
åt och tacksam för. Vårt hopp är ock, 
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att de en dag må söka vägen till livet 
och finna den . 

Det va r söndag den dagen, då vi 
voro i Song-hsien, och vi kommo över
ens om att bjuda våra medhjälpare ptl 
en enkel middag, bestående av bröd, . 
kött och degshirnior. Vi åto alla med 
god aptit, utom en, Wang Tien-ding. 
Han rörde ej vid brö,det och köttet, och 
det syntes , som om degstrimlorna i 
hans skål ej hell er förminskades . Jag 
frågade honom då: »Är ni ej riktigt 
frisk »? »,Jo », sade han, »det är jag ». 
»Men varför ä ter ni ej d å»? »Jag har 
just ingen matlust », sade han. ,» )li 
känner tydligen ej till Wang Tien-dings 
praxis på söndagarna», inföll bokspri 
daren Cheng. »Han går alltid ensam 
ut i marken varje söndag och fastar 
och beden. »Huru kommer det sig »? 
fragade vi \Vang Tien-ding. »J o », sade 
han, » jag känner, att delta ger mig en 
alldeles ,särskild kraft emot frestel 
serna, tager bort mycken oro och ängs
lan för detta timliga livet och giver 
mig glädje i att tjäna Gud ». Jag visste 
förut , att Wang Tien-ding var ett hel
gon; och det i ordets bästa och djupaste 
mening, men jag blev ändå glatt över
raskad, ty detta var ett drag, som jag 
ej visste om i denne helgade mans Ii\". 
O, alt vi hade många sådana! 

Genom en kär väns gåva ha vi nu 
äntligen fått ett lämpligt hus i I-iang, 
där vi arbetat under stora svårigheter 
i flera år . J ag gjorde en extra resa di t 
för att meddela förs'amlingen, att Her
ren hört vå ra böner och givit dem 
hjälp. »'Men », sade jag, mu få ni lov 
att taga nya tag själva, ty ni få dessa 
medel endast som elt lån, vilket ni år
ligen måste avamorlera, så alt vi om 
några år ha summan åter för att börja 
på annan plats. » Jag berättade för 
dem en liten del av den väns historia, 
som givit detta offer, och det förfelade 
ej ,sitt mål. 

Diakonen Ren steg upp och sade: 

http:Song-hsi.en
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»Aldrig har jag haft mycket, men det 
lilla jag haft, har jag hållit hårt om. 
Herren har bestraffat mig för detta, 
och för några dagar sedan var det som 
om jag hört en röst säga till mig: 
Tänk om Gud lade sin hand på dig, 

. på din hustru, på din son, eller på din 
sonhustru och de bleve sjuka, så att du 
finge giva ut en hel del pengar på lä
kare och medicin, huru skulle du kun
na hälla igen då?' Herren har lagt pä 
mitt hjärta att giva W,OO.Q kasch », (f. 

Gatukapellet i Honaniu 
(med sovrum för skolgossarna ovanpå). 

n. omkring 15 kr.) »och här äro de. 
hg vågar ej behålla dem en dag läng
re, ty satan frestar mig så och säger: 
'Du har ej råd att giva så myck et', men 
med Herrens hjälp har jag vunnit se
ger» . 

De troende i I-iang äro ej många, 
och de flesta av dem äro fattiga, men 
de samlade ändå ihop 45 kr. den da
gen till det nya huset. . 

Just nyligen ha vi genomgått en 
mycket prövande erfarenhet, vill{en 
jag dock iir viss om skall leda även 

den till Herrens ära och till hans 
rikes framgång. En av våra sö
kare i len-si har en flicka på 13 
år, vilken som liten blivit förlovad i 
en hednisk familj. Då nu föräldrarna 
blivit troende och även flickan själv, 
löste de hennes fötter .och ämnade sän
da henne i skola i höst. Då hennes bli
vande ,svärfar fick höra detta, kom han 
för att taga flickan med våld till sitt 
hem. För att undkomma detta, sände 
fadern iväg flickan till Honanfu. Då 
hennes blivande svärfar fickkänne
dom om detta, tog han först en bror till 
flickan och band honom samt drog 
bort med honom till sin by, där de 
just spelade teater. Här drogo de om
kring gossen, som också är en kristen, 
och sade: »Här skola ni få se på en 
Jesus:bekännare. » Efter två dagm 
släppte de gossen lös och togo fadern. 
De bundo honom med ett groft rep 
och hängde honom mel]an himmel och 
jord i nära tre timmar, under det att 
de slogo och skymfade honom på det 
nesligaste sätt. Omsider blev han lös
släppt och hela familjen flydde till 
Honanfu. 

Vi ha ständigt svårigheter i vårt ar
bete på grund av dessa barn förlov
ningar, ty nästan i vmje hem finnas 
flickor, vill,a blivit förlovade ..som små, 
och då föräldrarna och barnen själva 
komma till tron, så uppstå dessa svå
righeter. I många fall lyckas vi åstad
komma medling på så sätt, att de bli
vande svärföräldrarna få lova att e.i 
binda flickans fötter, att hon före gif
termålet får komma i skola, om hen
nes föräldrar så önska, att vigseln får 
ske på kristligt sätt och att de ej 
hindra flickan att bevistagudstjän
sterna, sedan hon kommit till hemmet. 
På detta få de lämna skriftlig förbin
delse. 

l ovan nämnda fall var det ej möj
ligt att komma till någon uppgörelse, 
utan vi fingo lov att taga saken inför 
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myndighetema, "Och den är nu avgjord 
så, att förlovningen _upphävdes , och 
flickan är fri. Då mandarinen skulle 
avlnlnnadom i detta mål, frågade han 
flickan, huru g<ammal hon var och så 
~idare. Sedan frågade han: »Har din 
far sQkt ett annat hemåt dig »? »Nej ». 
"Söker han nu ett annat hem åt dig »? 
"Nej». »Men du kan ej förbli ogift) 
och vem skall du ,tillhöra, när allt 
komn;ler omkring »? Då svarade hon 
mycket frimodigt: »Jag skall -tillhöra 
Jesus ». »Det är nog », sade han, »du 
får avlägsna dig från dOmsalen ». 

Med anledning av vad hennes far 
oc.hbr'Or. fått lida, gjorde vi .ingen hem
ställan -om straff, utan de togo detta 
lidande såsom för Jesu skull, och jag 
hat flera gånger hört dem tacka Her~ 
ren, att de aktats värdiga att lida detta, 
och de ha burit förföljelsen med myc
ket tålamod och ståndaktighet, vilket 
gjort oss stor glädje. 

Då denna förföljelse uppstod emot 
denna familj, sade de andra kristna 
där nere: »Låt oss 'taga hämnd' på 
denne fiende genom att predika evan
gelium i hans by en hel vecka », och 
detta satte de också i verket, »utan att 
i något skygga -tillbaka för motstån
darna ». 

* 
En missionsresa bland bergen. 

Kära vänner! Guds frid! 

Då jag för någon tid sedan hade 
förmånen att få resa med min fader 
~ill Shansi, den provins där jag är 
född, blev jag även i tillfälle att göra 
en predikoresa tillsammans med mis
si(>11är Henrik Tjäder uppåt de berg, 
'iOm ligga söder om Yhsiang åt Gula 
floden till. Vi begåvo oss iväg tidigt 
l'n måndagsmorgon. Vårt sällsl{ap be
stod av pastor Ching samt en bokför
säljare. som skulle sprida uppbyggel
seskrifter och några bärare, som buro 
drt bagage, ty riddjur kunde ej kom

ma fram bland bergspassen. Vägen var 
verkligen brant. Än slingrade den sig 
på die mest oväntade ställen upp för 
tillsynes otillgängliga ldippsprång, än 
följde den en dalgång utefter en liten 
lekande bäcl{, än gick den genom åk
rar, som bergfolkets flit skapat på 
högslätten. Att även kineserna själva 
ansåga dessa stigar nästan farliga att 
färdas - och detta är otvivelaktigt 
fallet vintertiden, när snö och is gör fo
ten mindre säker-:- bevisas bäst av de 
namn <le gåvo somliga av dem. Det 
var underbart vackert däruppe bland 
molnen och vi njöto mycket av det 
sköna natursceneriet. Vi hade ·dock en 
-större uppgift än att blott beundra 
landskapet; vi voro ute för att för
kunna den Allsvåldiges förundrans
värda glädjebudskap till ett syndbelas
tat folk. Överallt blevo vi vänligt och 
gästfritt mottagna; under två dagars 
tid besökte vi omkring tio byar bland 
bergen. Sedan de tre av oss, som 
kunde tala detta svåra språk, missio
när Tjiider, Ching och bokförsiiljaren 
predikat en stund för folket i den 
första byn, till vilken vi ankommo, 
fördes vi upp på ett loft, som var in
vigt till minne aven helig man med 
stor lärdom, vilken levat en gång i ti
den och nu vitrdades som en J'J)"ns 
skyddspatron. I rummet stod hans fä 
dBrnetavla m. m. Vi besåga först allt 
och trakterades sedan av det vänliga 
folket -med te och valnötter. Första 
natten sova vi i en annan by i en lo 
ge. Vi låga prl medhavda tältsängar 
- jag hade fått låna en - och kine
serna i halmen. 

överallt vara människorna myc
ket mottagliga. På en del ställen var 
det första gången som evangelium pre
dikades. Svårigheten yar, att så få vo
ro läskunniga, -och då man på en li
ten stund omöjli.gt kan hinna med att 
inpränta så mycket av Guds frälsnings
nåd, är det svårt att få några varak

http:om�jli.gt
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tiga resultat. Men Herren ka n ju göra 
allt. Andra dagens kväll kommo vi 
till en by, som låg ungefär på högsta 
bergsryggen och endast en halv mil 
frän Shui-yu, den plats där så må nga 
av våra syskon i so'mras funno en 
välbehövlig vila och vederkvickelse 
undan den tryckande hettan på mis
sionsstationerna. Sedan ordet blivit 
förkunnat för folket där, fu~no vi den 
nntkn s kydd och vila i ett tempel. Här
var det riktigt kyligt frampå natten så 
högt uppe bland bergen, som vi nu 
voro. 

Följande morgon anträddes åter
fiirden nedåt slätten. På middagen an
kommo vi till ett buddistkloster, som 
vi tänkte taga till vår,t huvudkvarter 
och nattlogi. Där lämnade vi alltså 
sakerna och gingo till en angränsande 
stor by för att där förkunna evange
lium. Vid återkomsten till klostret 
funno vi »abboten» återkommen hem 
från staden. Denne var nämligen ofta 
inne för att se till siU »apotek » där
städes. Han var en jovialisk och frynt
lig man, som med stor vänlighet mot
tog oss, lyssnade med beredvillighet 
till vårt budskap och i samtal t. o. m. 
försvarade kristendomen. I klostret 
voro även två prästlärlingar, en av 
dem på genomresa. Han hade fått sin 
för-sta invigning: _nio hål inbrända i 
huvudsvålen med ett glödgat järn och 
var nll på vandring snart sagt genom 
hela Kina för att besöka buddismens 
he]iga platser, innan han kunde få 
full prästvärdighet. Han verkade myc
keh allvarlig och syntes ta sin religion 
på allvar. Jag talte lite med honom 
med mitt ännu mycket begränsade 
ordförråd och gav honom en skrift. 
Arma människa! Om Gud hade kun
nat öppna hans ögon för evangelii san
ning och vinna honom för sitt rike! 
Dessa präster, som äro pliktiga att le~ 

va i celibat, rekryteras ur det fattigaste 
folkets led, ofta därigenom att mödrar 

som ej ha råd att uppföda sina gosse
barn lämna dem åt kloster. 

IPå natten sov jag i ett rum, där det 
fanns en avgudabild, jag tror den före
ställde ' )den tillkommande Budda » 
buddismens motsvarighet till Kristi 
återkomst - och väcktes plötsligt a\· 
ett ljudeligt ringande från klostrets 
stora klocka och -tonerna aven sång 
till avgudarnes ära. Var det en mässa 
för en död , förnäm m an, som givit pen
gar till templet för att prästerna skul
le fribedja hans själ från buddismens 
skärseld? Kansk e. Men ett är säkert, 
detta var även -ett - av hedendomens 
omedvetna ångestrop efter evangeIii 
frälsning. Må då Gud ge oss, hans 
tjänare, mod att ej förtröttas att hålla 
lampan klart brinnande, att en hop
pets stråle måtte nå alla dessa i mör
ker treva nde och famlande, arma män
nisko?jälar. 

Nuär jag i Honanfu och arbetar 
med språket. _Jag kan ej deltaga så 
mycket i direkt missionsarbete, men 
har -dock en och annan gång en bibel
klass med pojka r från stadens skolor. 
Vad vi här i Honanfu särskilt lida av 
är brist på utrymme för verksamheten. 
För att råda bot därpå måste mis
sionärsbostaden flyttas från skolan 
och kapellet, och då -det är dyrt att 
skaffa tomt inom staden och det även 
från andra synpunkter är bättre att ha 
den utanför s taden, hoppas vi, så 
snart Gud ger tillräckligra medel, att få 
börja med byggandet därav. 

Julen är nu snart här. Hoppas då, 
v. G., få resa upp till Kikungshan för 
att tillbringa högtiden tillsammans 
med mina kära. 

Med många hälsningar till alla de 
kära vännerna! 

Eder i Herren tillgivne 
Torsten Folke. 

Honanfu nov. 1918. 

* 
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•Blommor som blomma i stormen•. 

Fm Bergling skriver från Hoy,ang: 
Vi äro ännu i rövarsoldnternas hän

der. Två måna-der och fyra dagar ha 
de nu varit i staden, men stunden n~r
mur sig, då Herren sänder räddare 
till detta arma, förtryckta folk. Re
geringens trupper ligga redan framför 
Hoyang. Den 12 u:s begynte de gå 
över Gula floden vid Umen Keo, 30 
km. från Hancheng. De komma från 
tre håll. En stor skara i.iro de. Men 
för oss som vänta komma de ytterst 
långsamt. Rövarna tvinga folket, som 
de förtrycka, att gräva löpgravar åt 
sig på -stadsmurarna. Ännu är det 
tyst, trots att . regeringstrupperna äro 
så nära. Oaktat sin ringa numerär 
hålla rövarna ännu staden. Både vi 
och regeringstrupperna hade väl vän
tat, att de skulle ha flytt i natt. Folket 
äro så förskrämda, att de ville helst 
se rövarna fly utan att iniåta sig i strid 
med regeringstrupperna, men det ser 
ut som om krig vore nödvändigt. Vi 
ha huset fullt av kvinnor igen s.amt en 
massa barn, så alt det är nästan för 
livligt omkring oss. I dag är här så 
mycket folk, att flickskolan och alla 
unga, omkring 5{), måste hava möte 
(»stormöte ») på Esters gård. Detta mö
te är särskilt för kvinnor. Kapellet är 
ändå fullsatt. Vi äro mycket glada 
häröver. Ester och jag har nu fått sft 
många nya vänner i staden, som vi gå 
och besöka. Vi ha bett för detta hårda 
Hoyang . . Nu har Herren själv genom 
nöden öppnat dörrar och hjärtan för 
()SS, som vi hålla på att förbereda för 
Jesus själv. Vi hava i dag tillsammans 
läst om en blomma i Afrika, som blott 
blommar i stormen. Trots nöden äro 
vi tacksamma till Gud för l-lalls under
bara svar på vfira !gemcnsamma böner. 
Tbyarna hålla rövarna på att tillfånga
taga folk, för vilka de sedan kräva lö
sen . Vi ha en fru här med 4 barn, av 
Yilka rövarna utpressat 3;OOOLäls (om

kring 9,000 kr.) Några i denna familj 
hade begynt att på allvar söka Gud 
innan detta hände. 

25 nov. Gud ske lov! Rövarna läm
nade staden kl. 12i natt. Först här
jade de och pressade ut pengar och 
togo tio av stadens män och fordrade 
en stor lösesumma för dem. Dessa 
kunde ej .anskaffa detta. De kommo 
hit och lågo på knä i gästrummet inför 
diakon Liu och ville att Robert skulle 
låna dem pengar . Vi ägde icke sa 
mycket pengar som behövdes, och Liu 
träffade ej Robert. Han var på mitt 
rum och skrev. De ville att vår unge 
evangelist Ri skulle gå i borgen, men 
han ville ej. Det oaktat togo de honom 
med sig. Må Herren hjälpa härutin 
nan! Om en månad slwla peng-arna ut. 
Vi visste ej om det hela förrän i dClg. 
Rövarna hade härjat vilt, innan de re
do bort. 0, vad vi voro glada vid fru 
kostbordet över att dessa plågare voro 
borta! Efter morgonandakten toga vi 
oss alla sex fritt och gingo runt på 
stadsmuren i det härligaste solsken. 
Vi njöto riktigt av denna tur. Löpgra
varna VDro färdiga , likaså kanoner med 
krut. Vi trodde, att vi skulle kunna 
få se hären komma, ty den var blott 
en halv ·mil härifrån. .\nnu är den 
kke kommen , och kl. är över 4 efter
mJiddagen. Vi vänta den dQck i dag. 
Sedan gingo vi igenom staden. Glada 
människor voro ute överallt, alldeles 
såsom på en stor festdag. Alla voro 
glada över att dessa onda människor 
hade lämnat o,ss. Hela staden tar en 
extra fridag i dag. Kvinnorna ha nu 
gått till sina h em . Blott fyra av dem 
och några barn äro ännu kvar här och 
ett par i skolan. Ester har varit så 
jublande glad i dag, dock tyckte hon, 
all dessa plågare sluppo för lindrigt 
undan. Maria Berg, Martin Linden, ja, 
vi alla voro .så glada, så att Robert sall 
och log åt oss. Lille Rudolf är även 
glad och snäll. 
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Medarbetare i Herren. 
Gruppkort, taget i Mienchih vid 

Ding LiMej's besök i mars 1917. 1. 
Diakon Jo j Jongnings förs., 2. Dia
kon Djinn i Mienchih, 3. Evang. 
Wang Hong-san i Mienchih, 4. 
Aldste Wang i Lotusdamllnen (Mien
chihs distrikt), 5. och 6. Fru och dia
kon O (Jongning.s förs.). Fru.o är 
fridstiftarinna bland flickorna i iMien
chih flickskola. Diakon O hal' sitt 
hem i Jongning, alltid plikttrogen vid 

2-åriga bibelskola. 12. Bibelkvinnan 
Li i Mienchih (Ida Ringbergs); hon 
beder för sjuka så att de bli alldeles 
friska; I,ikaså gör n:r 6. 13. Läl'aren 
Dong, i Mienchih mellanskola; från 
och med februari 1918 i Honanfu. 14. 
Evangelist Hsii i Jongnings stad. 15. 
Läraren Goå i Mienchih flickskola, 16 
och 17 Ida och M. Ringlberg, 18. Kol
portör Mao i Ling-pao, 19. Evange
list Rdao -Rong-dao, bor i Mienchill, 
arbetar i På-tå, 20. Kolportör lang 

22 21 20 19 18 17 16 
Il 10 9 15 tl 14 7 1::1 ö 12 5 
4 3 2 1 

nattvardsmötena i J . landsbygd. 7. 
Kolportör Niu i Lingpa'O, 8. Ding Li 
Mei, »Shantul1,gs apostel. » 9. \Vang 
En-chao, lärare i Mienchih gosskola, 
son till n:r 3, 10. ii.ldste Rdao i Mien
('hih, nu hemma hos Gud. I hans 
rum stod skrivet på väggen: »Det är 
blott Jesus man ej kan undvara». Han 
var en av de f. d. konfucil3.ner, som Je
'.us fått helt hand om. 11. Kolportör 
Altarrökelse, numera elev i Hungtungs 

Fa-rong (Mienchih). 21. Rdao Tsi
hann, lärare i kinesisIw i Mienchih 
gosskola, 22. Diakon Hann TSI-fann , 
23. E. O. Beinhoff. 

Bönhörelse. 
Missionär · C. J. Bergqvist skriver fran 

Honanfu d. 2 nov. 1918: 
Det har såtts så mycket ädelt säde 

här överallt, ntt om Guds Ande blott 
komme in ,j hjärtana, skulle vi få en 
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härlig skörd. Det är så många som 
hört evangelium och känna till »fräls
ningen.s första grunde!'», men de hava 
inte tagit steget fullt ut. Om Guds An
de rörde kraftigt vid dessa och de blevo 
frälsta, skulle de troendes antal mång
dubblas. Många, alltför många äro 
dock de, som på frågan: »Har ni hört 
evangelium förut? » . 'svam: »Nej , jag 
har aldrig hört det förut». Då känner 
jag mig, som om jag ville slita alla 
band och bojor, som språket iinnu be
lägger mig med, och skynda ut på vä
gar och gärden för att förkunna evan
gelium. Vårt stora behov, det mest 
trängande av alla, är: dugliga, ande
fyllda kinesiska medhjälpare. Arbetet 
skulle kunna bedrivas mycket krafti
g.are, och många fler skulle kunna vin
nas för Kristus, om det funnes flera 
infödda, trogna, Gud hiingivna och med 
nödtorftig utbildning rustade arbetare. 

J ag hoppas nu, att min lärare under 
sista tiden jag var i Yunchcng i fjol , 
herr Cheng, skall bli en trogen arbe
tare i Herrens vingård. Jag har ej velat 
skriva något om honom förut. Men 
nu kan jag med jubel och tack till 
Herren meddela, alt han iir en varm 
kristen. Hans namn var ibland böne
ämnena i fjol. Jag iir säker om, alt 
många bådo inncrligt om hans fräls
ning. Deras böner äro hörda. Ja, låt 
mig säga det så personligt som möjligt: 
Edra böncr äro hörda! Nu få vi tacka 
gemensamt, silsom vi bedit gemensamt! 

Herr Cheng visade både · i ord och 
vandel, att han ville tro på Herren, re
dan innan jag reste från Yuncheng. 
Niir missionär Bcrg kom åter från Sve
rige, lät herr Cheng inskriva sig j sö
karnas klass. Och nu i höst mottog 
han dopet och förenades med försam
lingen där i Yuncheng. Han sade till 
mig i våras: »Mitt hjärta är brinnande 
varmt för Kristus ». Måtte nu Herren 
få fostra honom och fyUa honom med 
ett rikt mått av sin Ande. Och måtte 

Hen·en också benåda honom med sin 
kallelse till att söka vinna sina lands
män för Kristus. 

Här ute i vårt distrikt i en stor by 
är det ~n man som heter Loh. Han 
är icke blott byns förnämste man utan 
har även en slags officiell ställning 
som styresman över. byn och lands
bygden vida omkring. I sin by, som 
bär hans namn, har han upprättat och 
vidmakthåller en stor fullständig folk
skola. Genom sitt intresse för bild
ning har han kommit i beröring med 
missionen. Men han har varit en rik· 
tig ateist, har trott varken på Guds 
eller själens tillvaro. Genom en bok, 
som bro Andersson skänld honom, med 
vittnesbörd a v ett an tal av Kinas för
nämsta framstående kristna män om 
kristendomen, och genom att läsa bi
beln har han nu kommit så långt, att 
hun för några veckor scdan förklarade 
här, att han trodde både på bibeln och 
Gud och Kristus och att han snart helt 
skulle bli en kristen. Han är nu ett av 
di.ra stora böneämnen. Hjiilp oss att 
bedja för honom! 

De tyska missionerna i Kina. 
Förlidet elr innehöll denna tidnings 

första septembernummer en allmän 
sta tistisk överblick över de 26 tyska 
evangeliska missionernas läge hösten 
1917. Då särskilt de tyska Kina~mis-

. sionerna äro av intresse för Kinas 
missionsvänner i vårt land, lämnas här 
några uppgifter om dessa missionsar
betsfält och läge, huvudsakligen häm
tade från »Allgemeine Missions-Zeit
schrifb> . 

Efter Kinas krigsförklaring i aug. 
1917 blevo des,sa missioners läge av'se
värt försvårat. De tyska konsulerna 
utvisades, missionärerna ställdes un
der det kinesiska rättsväsendet och 
under provinsmyndigheternas uppsikt 
samt förbjödos att företaga resor. I 
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den tyskfientliga pressen utsattes de 
för bittert förtal och man spred dessa 
publikationer även till minsta by på 
deras arbetsfält. Därtill kom att det 
under sommaren 1916 utbrutna inbör
desluiget under följande år gick fram 
över de viktiga.ste av dessa fält. Under 
sådana förhållanden fanns det många 
anledningar till att det i Kina så lätt 
uppflammade främlingshatet skulle 
blossa upp mot den tyska ·missionsper
sonaien. Herren hade dock beslutat 
annorlunda. Befolkningen på arbets
fälten undandrog icke de tyska mis
sionärerna sin aktning och sin sym
pati ·och de l,inesiska ämbetsmännen 
genomförde med mycken hänsynsfull
het mot dessa missionärer de av rege
ringen utfärdade bestämmelserna. 

Låtom oss nu kasta en blick på varje 
särskild mission, dess fält, arbete och 
läge. Vi börja då i södra Kina, där 
den tyska ,Kinamissionen har sina för
nämsta arbetsfält. I l<ustprovinsen 
Kwangtung arbeta Baselmissionen, 
den Rhenska missionen, Berlinmissio
nen och den lilla Kielmissionen. Des
sä missioners verksamhet i Kina da
term' sig fran åren 1846, 47,&0 och 
97. De tre förstnämnda missionerna 
UJ'beta i östra 'Och norra delarna av 
provinsen, huvudsakligen bland den 
Hakka-talande befolkningen, Kielmis
sionen däremot längst bort i väster. 
Baselmissionen är den största och 
bäst organiserade med 20 huvudsta
tioner och ett väl utbildat skolväsen. 
För åren 1914 och 1917 var antalet 
skolor respektive 134 och 119 och an
talet lärjungar 5,213 och 4,425. För 
samma år var antalet döpta (vuxna) 
7~);j och 005 samt antalet församlings
medlemmar 11,056 och 11,965. Minsk
ningen i skolornas och lärjungarnes 
autal lär till stor del hava berott ptt 
mindre tillgång på medel under krigs
iiren. Tillväxten i församlingsmed
lemmarnas antal synes vara ett bevis 

L A N D. 

på arbetets livskraft under ogynnsam
ma förhållanden. Trots världskriget 
har tryckningen av den utav Basel
missionären Schultze II tförda över
sättningen av bibeln till Hakka-språ' 
ket i Shanghai kunnat åvägabringas 
under medverkan av Brittiska bibel
sällskapet. 

Den betydligt mindre Rhenska mis
sionen har lidit men av världskriget. 
Flera av dess arbetare förhindrades 
av detsamma att återvända till Kina 
och tre nyutkomna råkad€ i japansk 
fångenskap vid Tsingtaus erövring. 
Därför har endast tre av missionens 
sju 'huvudstationer .varit besatta med 
utländsk personal och två av dem en
dast nödtorftigt. Skolarbetet har en
dast kunn~t fortgå på två platser och 
med ett fåtal elever. 

Särskilt svart har Berlin-missionen 
drabbats. Dess arbetsfält i Kwang
tung rälmar 13, huvudstationer, som 
ligga långt skiljda från varandra och 
missionens verksamhet är mindre kon
centrerad på församlingsvård än på 
evangelisering. Redan före kriget var 
lnissionspersonalen starkt förminskad 
och den har under detsamma lidit fle
ra förluster. Revolutioner och inbör
des krig skakade provinsen under 
1916 och nästan alla missionens sta
tioner voro under någon tid skådeplats 
för strider. En av dem, den i Nasch
yan.g, föll då offer för de vilda horder
na. Oaktat allt detta har missionsar
betet delvis kunnat fortgå . Berlinmis
sionen har ä ven ett litet arbetsfält 
med tre huvudstationer i provinsen 
Shantung. Sedan japanerna efter eröv
ringen av Tsingtau hunnit återställa 
ordna:de förhållanden, har Berlinmis
sionen fått äter upptaga sitt arbete och 
har t. o. 111. kunnat bygga och inviga 
ett nytt kapell i Kiautschu. Beträffan
de Kiel-missionen i \'ästra Kwangtung 
föreligger ick€ några uppgifter 0111 dess 
arbete eller dess läge. Dpn begynte ar
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betet 1896 och har haft 3 stationer. 
Följande tyska missioner, Liebenzell
missionen, Brem er-Il ina-alliansmissio
nen, Tyska kuinnors mission och Frie
denshorts diakonissmission, arbeta i 
förbindelse med Kina Inland-missio
Ilen, och deras arbeten hava därige
nom rönt flera lättnader under värIds
higet och sistnämnda missions ledare, 
Mr. Hoste, lyckades utverka 1:illstånd 
att få förse de tyska missionärsfamil
jerna med penningar och varor obe
roende av förbudet för affärsförbindel
ser med tyskar. 

Liebenzell-missionen arbetar i prov. 
Hunan. Som denn~ prov. varit huvud
skådeplatsen för inbördeskriget, så 
har än den ena än den andra av mis
sionens stationer fått dela de lidanden, 
som kriget medfört. Däremot hava de 
kinesiska ämbetsmännen icI,e lagt 
hinder för missionärerna att besöka 
bistationer och predikoplatser. Att an
talet av sådana vä xt under krigsåreu 
likasom antalet församlingsmedlem
maranger att ifrågavarande mission 
kommit relativt lindrigt igenom den
na tid, om vi bortse från rövaröverfal
let pä dess station i Yiianchow, då två 
av dess kvinnliga missionärer illa ska
dades och från de nedbrutna arbets
krafter, som orsakats av själsspänning
en under de borgerliga striderna. Lie
benzeIl-missiDnen inträdde i Kina 1-899 
men dess arbete i Hunan begynte något 
är senare. Nu har den 12 huvudsta
tioner, omkring 60 utländska arbetare, 
49 skolor och en läkarmission i Hun
kiang med hospital och klinik, men 
ännu icke något seminarium för ut
bildning a v infödda medarbetare. 

Bremer-I(ina-alliansmissionen arbe
tar i prov. Chekiang och Kiangsi och 
har ;) huvudstationer i varje provins 
samt 36 utI. arbe tare. Den inträdde i 
Kina 1889, och har under krigsären 
kunnat i stillhet ·forlsätta 'Sitt arbete. 

L A N D. 15 April 1919. 

Tyska kuinnors mission och Frie
denhorts diakonissmission hava var 
och en fyra kvinnliga arbetare, den 
förstnämnda i staden Shanking, prov. 
Szechwan och den sistnämnda i sta
den Tatingfu, prov. Kweichow. Om 
dessa missionsföretag föreligga inga 
uppgifter. 

Beträffande övriga tyska kinamissio
ner kan endast n .l.l11.n a s att S:t Chris 
chona pilgrimmission, 'som inträdde i 
Kina 1895 och under flera år stod i 
förbindelse med Kina Inlandmis.sionen, 
arbetar i prov . Kiang'si på tre hu
vudstationer och har under världskri
get fortsatt sitt arbete i stillhet. All
männa euangeliska protestantiska Mis
sionsföreningen har kminat återuppta
ga sitt sJwlarbete i Tsingtau, sedan 
lugn och ordning lär inträtt efter sta
dens erövring av japanerna. 

Den verksamhet som Berlins kvinno
missionssällskap och Tyska missionen 
bland blinda kuinnor i [{ina utövat i 
Honkong och i Kowloon måste upp
höra kort efter världskrigets början. 

Av den nu gjorda översikten fram
går, a.tt världskriget verkat hämmand e 
men ej upprivande på den tyska Kina
missionen. Herren har vakat över sitt 
verk, och Kina Inland -missionen har 
härvid fått vara hans tjänare. Den in
sals i Kinas evangelisering, som gjorts 
av sådana män som R Lechler, F . Ge
nähr, doktor G. Fabel' , pastor P. 
Krantz och andra tyska missiol1sarbe
tare, är ett minnesmärke, som inga 
krigsvapen eller fredskonferenser kun
na nedriva . Om vi bygga på Kristus
grunden med sådant material, som ut
härdar den kommande dagens eld, 
skall verket bliva bestående genom 
Hans kraft, som inspirerat det. Och 
det tro vi ä ven gäller om den 'tyska 
Kinamissionen. 

-n. 
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Från hemlandet. 

Det l,änns som en stor förm ån att 
i dessa tid er, då Guds And e mäktigt 
verkar i vissa delar av vårt land, få 
vara ute och resa . På de platser 
nära ett ~20-tal - som fröken Buren 
{Jch undertecknad under februari må
nad fingo besöka, förn ams nästan utan 
undantag en stor mottagligh et för 
Guds ord. I HvetIanda och SkilIinga
ryd påg~ck väckelse och det ' var en 
gripande syn ntt på sistnämnda plats 
se det stm'a missionshu.set därstädes 
fyllt av till största delen unga, som 
nyss fått frid med Gud. I Värnamo, 
Eksjö och Skärstad kändes det ock 

, synnerligen varmt - i Skärstad har 
{Jck en väckelsens vind senare börjat 
blåsa, - »begynnande på Guds hus », 
skrives det därifrån. 

På en del platser hade vi, jämte de 
{J ffentliga mötena, särskilda mis.sions
stunder för barn, så i Ljungby, Hus
kvarna och sist i Norrköping, där 
K. F . U. K:s rätt så rymliga lokal en 
kväll till trängsel fyllts aven ivrigt 
lyssnande skara. I Eksjö, Ljungby, 
HvetIanda, Värnamo, Skärstad och 
Styrestad hade ock symöten anordnats 
{Jch vid sådana ges alltid tillfälle aU 
komma vamndra nämnare, än då man 
endast möts vid offentlig samman
komst. Tacksamt minnas vi så många 
kära sammanträffanden under sådana 
stunder med vänner, som under t. o. 
m. flera lO-tal av år trogiet stått med 
i arbetet för Kina. Tack, kära systrar, 
för allt av kärlek och intresse, som 
bå,de v·i och Kina fåH! 

Månget dyrbart offer för Herrens 
rikssak hade vi glädjen få m()ttaga 
och från varje plats föra v,i med os.s 
minnet av stor gästfrihet och kärleks
fullt mottagande. 

I Eksjö besökte vi en nära 90-årig 
Herrens tjänarinna, som under en 
lång följd av år stått som Herrens 

skaffare för S. M. K:s behov. Nu ",1r 
kroppshyddan bruten , ja, ända diir
hän att man ej kunde förstå , hur hon 
kunde reda sig utan ständig vård, men 
hennes själsliv var starkt och kraftigt 
och i en brinnande bön , med nästan 
profetisk klarh et över sig, utgöt hon 
sitt hjärta inför missionens Herre, an
befallande verket och --....:. verktygen på 
nytt i Hans allsmäktiga händ er. Det 
var en oförgätlig stund . 

Även på andra platser träffade vi 
samman med grånade kämpar i Her 
rens tjänst, som det kändes särskilt 
dyrbart få möta. Gamle, käre »Mor
far» i Kärings torp, nära 90-årig även 
han, men i sin fulla kraft ännu - om 
vardagarna vid hyvelbänken, om sön
dagarna ' alltjämt, som i ungdomen s 
dagar , ledande söndagsskolan på or
ten . Hans verkstad syntes osss'om en 
helgedom. »Gud bor därinne. » 

Och så missionens mångårige, trog
ne vän i H., broder O., som spritt vår 
tidning och ömmat för missionen näs ,· 
tan alltsedan dess början! - Vi tacka 
Gud för alla d essa Hans vänner , som 
intill ålderns dar »skjuta skott och 
grönska ». 

»Se, jag kommer snart och min lön 
med mig », säger Herren. Gud , upp
väck och fostra sådana som kunna 
upptaga dessas mantel, när Du hämtar 
dem till Dig! 

Inez Bölling. 

* 
För S. M. K:s bedjande vänner. 

Tacksägelse- och böneämnen. 
För de troende i I-'ang och deras 

offervillighet, sid. 8-5. Om nåd · och 
kraft för Herrens vittnen i al'betet, 
sid. 87. »Blommor .g.om Llomma i 
stormel1», sid . 88. Dugliga, andefyllda 
kinesiska medhjälpare, sid. 90. För 
läraren , Chengs omvändelse, sid. W. 
För · missionsvänners kärleksbevisning 
och understöd, sid. 93. 
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REDOVISNING 

för medel Influtna till »Svenska Missionen i Kina», under mars månad 1919. 

Allmänna l\lIsslonsmedeI. 	 Transport 2,872: ~3 
528. 	 A. S.. Alsh eda. »till mis·

477. 	 A. "r., »av tacksamhet till Gud. 2:  sionsurbetet i Kina» 7: 
478. 	 "Obs.! Sparade tabaksslantar 529. 	 "Små offe rgåvo r i Jesu namn » 80 : 

ill. 01. » 	 38:  531. 	 Rik.sten·s syförening 305: 50 
47~. 	 Till C. och E. Bloms underhåll: 532 . 	 L. H., Sthlm, »samlade kop-

Från N~glarp "O:  parslant.ar» 8: 36
:Mamreluud 15:  534. F. S .. HaA'nlund 10 : 
Bexh'eda 30: - 538. Adelövs syförening 100 : 
Boda 50:- ;;39. Skärfsta syförening 51: 41

offerveckan, Boda 25:  ;;40. 	 A. O .. Kumla 16: 
d:o, Skede 10: 541. 	 Hiälturyds Ullgd.·fören., till ., 	 d:o Holsby 42: C. och E. Bloms underhåll 25: -

Sparbössemedel från 542 . . A. B., Kl1ppan, »)En ringa
Slättåkm 63: 6:; skärv 	med taok till Gnd» 10 : 

D:o fl'. Naglarp 125 : - 543. »Onämnd ». en liten blomma
D:o fl'. Ulriksdal 150: - på f . d. lärarinnu n Maria

Till :M. Lindens underh. : Jonssons grav. NOl'rk 23r2 5: -
Sparbössemedel från 544. 	 » ~iors sparbössa» 5; Ulriksdal 150: 545. 	 »)1in sparbössa » 8: Från Näsby 150: 60 

548. 	 »Annie » :>: Ulriksdal. 1.011. 549. 	 Koll. i BolnlTI 20: 3!Jvid kretsmö!e 60: 
550. 	 Roll. i Häggnffi ~6: » Ö. H. K. UngdAb. 58: 75 1,000: 
551. 	 Koll. i Stenums kyrka 15: 480. 	 ilvetIanda flickfören .. ank· 
552. 	 A. E. P .• Götebor.g 100:tiollsmedel 700:  553. 	 Koll. i St. Jakobs met .-förs., 481. 	 H. ,J, H-It 50:  Götebor.g· 	 :,0: 482. 	 »0 n.ii.Jnn d», Månsåsen 10: 

2: _. 554. "Libanon », Göteborg 200: 183. »TackoU"r till Henen föl' febr.» 
4R4. H. J., "offcrkuvert föl' mars» 10:  555. 	 Sparb.-medcl m. m., l\oIedalby 2~1:

;'59. 	 r. P .. Sthlm 10: 489. 	 :"il Jesu namn) 25: -, 
490. 	 Cb. '.r., Stblm 560. Rinakl'etsens, Gtbg, offerdag '1,300:200: 
491. 	 561. Sparb.-medel 2: 0'2'l.'enhnlts mfg 50: -' 
492. 	 Hednakvinnornas vänner 562. Kinakretse n, Gtbg, till E. 

Västra Ryd 50: - Ohrlanders underh. 100: 
493. 	 E. B .• Sthlm 5: - 563. G. A. S., för G. A . Stålharn
499. 	 MållstOl'PS mfg. 75: - mal',~ underh. 600: 
500. 	 .0fferk11vert fl'. missionsvän 564. A. H.. F.i-ärhnndra 100: 

ner i Markaryd 20: 24 565. J. B., Jkpg 40 : 
501. 	 »Onämn.d" 5: _o 568. »l':n blomma på Fars grav,
502. 	 A_ C., Sthlm, »ott litet strå fl' . familjen G., Skillingaryd» 20: 

till stael,en» 20: - 570. P. T., Gripenberg, »årsavgift» 10: 
503. 	 O. och H. R., Bålsta 10: - 571. Gryt·gÖls sÖnda.!\,ssJmla 12: 3i 
509. 	 Boda mig, sparb.-medel o. 572. Forserums rofg 50: 

koll. liO: 91 5;'6. J. och J., Mönsterås 331: 35 
510. 	 »Onämnd» 100: - 577. Koll. i Gröw;kilr:l 7: 55 
511. 	 M. M. 2;':- 578. Bngget01'ps KristI. Ungd.
512. K. L. 5: - fören . 49: 
5113. L. G., Hall-Marby lO: - 579. Koll. vid ungdomsmötet 
514. 	 F. B., Hörby 60: - Bagg'etorp 9/3 13: 
515. T. N., Gustafsber.g, årsavgift 5:- 580. , Göran T:s sparbössa » 3: 
;>16. »Kinakort» 5:- 581. Syskonrillgen, Flisby 200:-·
517. 	 »l\{issionsvännen. ~O:- 5S2. .1 J ·0.511 välsi·gnlldc namn med 
518. 	 Hvetlanda ·Ungd.-föl'en., koll. tack föl' de gångna 30 ären» 

M~ tl:- uV D. N. 30: 
519. 	 Nye Un·gd.-fören.. koll. 17 f2 12: - ;'S3. H. F .. Väting-e 50: 
520. 	 Mamrelunds Ungd.-fören., 584. »Ob~.! Spa rade tobal,sslantal'

koll. 	23/2 S: 62 m. ro. " 30:
521. 	 Holsby Ungd.-fören., koll. 25/2 ' 24: 586. ilvetlanda Kl' . Ungd.-fören ., 
522. 	 Biörkeby Ungd.-fören ., koll. oTackoffer d. l4 mars» 63: 10 

2/3 18: O;; 587. , Blanka penga,' och ettöringa}'», 
523. 	 Naglarp> Ungd.-förcn., rose 3\' O. och H. R., Lund 9: 55 

bidrag. 3/3 10: - ;>88. oTackoffer d. l4 mars», a v d :o 10:
524. 	 Skede Ungd.-fören., koll. i 589. ){, J,., Lakvik lO : 

Skede 21 ·12, Ekeknll 22(2, 590. LjusnarsIJergs Kydd. Ungd.-
LamMa 24/2 22:11 kl'els. 1'011. l4/3 3')' 

525. 	 Boda Un,gdAören., resebidr. 4: - 591. H. P., »ett tackoffer till Gud 
526. 	 ilvetlanda Ungd.·fören., re· d. 14/3» 10: 

sebidrag till N. E . 10: - 592. D. U. F . i Skärstad. lt2 av 
527. 	 E . .J. Björköby. »till mis· . behåll n. a v skördefesten 

sionsar,betet i Kina. 50: - 7112 1918 189 : 45 
Transport 2,872: 93 	 Transport 7.503: 98 

http:parslant.ar
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'l'ransport i ,:,03: 98 
M. K., Edderyd, "tackoffer» 30: 
),1. J., Edderyd 2{" 
Missionsvällner i Källunge

och Vallstena, skördefest
och missionsbössemedel 30U: 

:,96. Syföreningen i Vallstena 70: 
:;9i . J. A. S .. Forserum, 100: 
:,98. Mörteryds Kr. Ungd.-föreu. 

till Jndit Hultqvists undel·h. 300: 
GOO. K. S., Uppsala, »ett löfte åt 

Herren.) 60: 
601. R. F., Helsingborg 10: 
(;02. »Onämnd )~ , 'l'l'anås 10: 
603. »~I\. v en missionsväu » 10: 
(;04. B. P. 5: 
liU:;. E. B., HOf,va, »1 st. r. blom

mor vid fru Ester Deger
llOhn.s bår» 3: 

(jOG. »Två systrar», d:o 5: 
G07. Offerkuvert 7: 
608. Hofva mrg 15: -
GlI. Koll. i Björklinge ~O: -
li12. NUg i Björkhnge, resebidrag 25: 
613. A. P., Uppsala 1U: 
li14. K. oeh O. L., Sala 5: 
li1~. »Enligt löfte för 1918» 72: 
H16. Koll. i Florhed 7: 10 
li17. Koll. i Biursåker 15: 
618. 	 Koll. i JohannisbCl\g o. As, 

Delsbo 66: ij 
619. 	 Ungdomsfören. i Färila, re

sebidrag 30: 

620. A. W., Sala 10: 
1i2~. Koll. i Hvet landa 6/3 4U: 70 
6'23. A. K., Hjoded 5: 
(;24. D:o, d:o. r esebidrag 10: 
62;,. Koll. i Frödinge 18: 50 
(;26. A. L., Grebo 10: 
62i. "Ovanifrån » 100: 
(;30. Eckerda m fil' 100: 
(j32. "överbet. på böckrl:» 4: 35 
633. Vallsjö Kyrkliga Sykrets 120: 
634. 	 »Offer.kuvert pa bön- och 

tacksägelsedagen 14/3» 18: 45 
635. ),N amnsdagshlommO!" m. m.» ~O: 55 
G3G. Huskvlll'na evang. mfg 55: 
GS7. C. S., Husk,varna 5: 
G38. ;;·Elnmy ,} 	 30: -
Gn. I. K. Nyåker 1: 7;' 
G42. C., >Tack till Herren. 10: 
(;43. A. G- d 200: 
1;44. Spöiands Kl.", Ungd.-fören. 100: 
(;;U. Orferkuvert , Skellefteå 6: 85 
li:U. Xågra spnrbiissor, Slwllefteå 33: 15 
652. »Tack tiU Gud 9fJ 1899-9/3 

1919. 50: 
(;53. A. H., Innervik 3: 
654. 	 Syföreningens i Strand spar

bössellledel 15-,..05 
K. F. i Brån, spnrh.-rnedel 6: 
.·Fyllnad" 3: 95 
S. J., örebro 350: 
H. L, i\lgarås 5: 
Skolbarnen i Lä1llllhult, för 

mar8 månad 10: 
6G4. Sanna Kr . Ungd .-fören. 50: 
665. -n, 2 Kor. 9: 8 :)0:. 
li67. P. A., Finspong 30: 
669. •0. S. » 	 1U: 
670. .H. S." 	 10: 
671. »L. S .• G:
li7'2. • A. S .• 5:
673. "N. B. S .• 	 10: 
674. A . O .. Nordcrön 120: 
6j5. 	 :>Hans-Åke, »21 slantar 

spllrbös.sa n till Kina» 1: 87 
676. W., Rök 	 50: 

Transport 10,369: 
(;7., A. S., Xorr.köping 8U: 
693. 	 L. 1L F., till F. Prytz och 

Maria Nylins llnclerb, 600: 
694. lfistcrltult.s syförening 100: 
698. E. A., Fröbcrg-a. offcrkuvert 6: 
(;99. O. G., Grycksbo 5: 
700. 	 "Söndagsägg» från E. H., 

Hollll csta. till Maria Pet
t erssons uuderlt. 25: 

'OJ. 	 Vesta o. Hjortsbel'ga syfören.,
till Mal'ia Nylins llndcrh. 25: 

,0'1. Vesta o. Hiortsberga·sy fören., 
till Axel Hahnes ullderh. 2';): 

i03. Skärfs!a syförening GO: 35 
704. "S. L. » 	 G: 50 
jU~). ]-1. L .. liroi»)' 50: 
,06. Alao"ds mrg' 20: 
.11. "Obs.! Spa.-ude tobaksslantar 

In. m. )) 34: 
,12. F. R., Fridene 250: 
i14. Koll. i Motala 31: 33 
715. Koll. i Siökurola 12: 
716. MfA" i Björka, resebidrag 12: ;)u 
717. Koll. i Zinkgruvan 27: - 11,73S: as 

Särskilda ändamål. 

-lll - 11, till bibel kvinna hos 
fm Tjäder 150: 

486. 	 ChI'. A . N ., till M. Ringbergs 
verks . 5: 90 

487. O. A., »fyllnad ». till d:o 4: JO 
488. 	 "l ,Jesu namn ", till gosssko

lorna i Kina 50: 
494. 	 C. E. J. , för underh. av 

ev.augeJi.ster i Pei I-shi 500: ~ 
495. 	 I. A ., Norrköp., för -eva ng. i 

Pei Ken-chu 250 : 
496. 	 E. S .. Ljungby, till I. Ack

l.e1l5 bibelkvinna 7~: - 
497. 	 Kinn.syfören., Ljungby, till I. 

Ackzell att anv. efter .got tf. 75:
498. 	 O. J. Myresjö. för bibelkvin

nan Han's lInderh. 100: 
~04. 	 Heduavännernas .\.lIians, för 

evang. Loh 'l'e-tao och Cllin 
Fah-sllao J25: 

505. 	 Allianslilnken. Sthlm,för 
Lii Chi-till 2;': 

506. 	 Norra Skilrstads fl·ifÖrs., för 
ev.ang. Chin Hsing-teo 250: 

507. 	 Sön dagsskol harnens spa r
bössemcdel.. Forssa. till 
sönda~"skol v. iBerglings
di s trikt 6: 15. 

508. 	 :M. E.. Beckersho\'s skola, 
Katdneholm , sparbösseme
dol. till d:o 30: 

530. 	 A. W. Nye, till Maja stina 
Blom. att anv. cftcr gottf. 10 : 

533. J. N .. Umeå 5: 
" KiQe~-gossarnus ·Vä n

ner " rmeil 20: - 25: 
:,35. 	 L. L., "till fru A ngusta

Bergs verl(samhet i Kina » 1U : 
536. Storcl<cnfeldtska Kamratfören. 

i Jkp!!, till d:o 10 : 
53•. En medlem av Björnö Un,gd.

fören., till Baruhemmet i 
Si.nan 	 5: 

54i. J. G. S., för en skolgosses 
underhåll 5: - 

556. E . K., Gtbg, »till infödd 
evan"elisb> 250: 

557. 	 M. P., °Gtbg, till en skolgos
ses underhåll 25: 

'l.'ran.sporl 10,369: -	 Transport 1,986: 15 11,738: 6S 
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'l'ran.sport l,~86: l, ll,738 : 6S 	 'l' rnnsport 4,231: 67 ll,13S: 60S 
558. C. O. A. S., till skolan pil. 6;;9 . S . J. , Örebro, föl' cva ng. 


Kil,ung: 10: - Chll II fl' Ien-tien 200: 
566. E. L ., Visb)', till H. Li.ndc r s 660. S. J .. örebro, föl' bibelkv. 


"erksumhet 75: - Kao 100: 
567. 	 - 11 , Hackvad, till evange li,st 668. >Förs~lt arbete», till F.. Sjö 

ve rksamheten i Kin a 25: - ströms kvinnoarbete . 50: 
,,69 . »Seuapskornet", Lidköping, 678. E. H .. t ill Bcrglings slcola 10: 

till missionär Carlen tör 679. M. H .. till d:o 5: 
r epara tio n av missionssta- 680. S . n., t i ll d:o 10: 
tionen 600 : - G8l. S. J., till d:o 10 : 

573, 	 L. L ., Uppsala. till ölwlgos [;82, A. R, till d:o 10: 
saTS underb ä ll i Ishih 25: - 683. P. M, M., till d:o 10: 

574. 	 »Li ll a Kinasyföreningen», Kro 68,1, A. E ., till d:o 10: 
nobile!" till bibe lk vinnor i 685 . A. ,J. L .. till d:o lU : _ . 
Puchow 386: 70 [;86. O . . J., till d:o 10: 

575, Lun,go iis Ungd.-fören., ti ll d:o 2~: 687. A . E. _\ .. till d:o 10: 
585. 	 _-\.. och M. L .. Kum la, för 688. K. E., ti ll d:o lO: 

evang'. Pci Hwaog-chang i 689. R. H., till d:o 5: -
Pucbow 30U: - 6nO. L. H., ti ll d:o lO: 

60~. 	 »Gam la IDtSSlonsva,unel' i 691. S. J" örebro. till .?v[' Ring
Forshem», till R. Anders- berg. at t anv. efter gottf. 200:
,Ull . att anv. efter goUe 3U: - 692. S . ,T., örebro, till R.. Anders

610. 	 Hof,'''' Lappfören., till Anoa son. att anv, efter gottf. 200:
.Ta nzon, a tt anv. enl. över- S .. Björ],öby, till gosskole
ens);oruOle lse 60: - vedi:samb . 6:

621. 	 E. A. och E . J., Rvetlanda, 696. E. G., Ste n-s näs, Hll d:o 5: 
ti ll skolan på Kikuugshan 100: - 697. E. G., Stensnäs, till Barn 

628. 	 S. 'r ., Maspelösa, föl' evang. hemmet i Sinan 10: 
Cilang-Ching-chung 300: _. 707. H. L., Broby, till skolan på. 

629 . Koll. vid sil.ng- och mnsik Kikung BO:
aftoll i Bodll missionshus 708. O. G.. Grycksbo, till E. 
d. 16 mars, t\ll skolan på Bergs verksamh. 10: -
Kiknngshan 40: 07 709 . H. L., ti ll .Josef Olsson fÖl' 

631 Föl' sil.l da ex. . Pit hedn. skriftsy ridn. 20: 
mar];., till gosskolau i Si nan 3: 75 710. .?vI. K., Dö,jöbro, till Kvinn

640. Till Ester Jonson. »Frids liga seminari et 30: 
hälsuing pä Estcrdagen 713. »Tionde, Ps. 100», t ill direkt 
31/3 1~1~ från en som ej eva n.gelislltionsarbete 19: 84 5,232: 51 
kan glömma en käl' syster 

i nåden» G: 

645. »Elin». »en mission sb loruma 
på sy.stel' Eva lda.s grav )) , 

MIssiousbemlOct. 

hem 5:
till Maria Pettersons barn

646. Askeby mfg, till Malte 546. "Gam la lärarinnan », till Bar
Ringbergs vel'l'SHmbet 40: - nens Hem 20: 

647. Askeby mfgs Zenanamission, Vallstena Syförening, t ill 
till d:o 10:  Barnens He m 30: 

648 . Frän avlidna fru Lovis Jo G39. SyfÖrell. N:o l , Sthlm , till 
hau;;sou, Gullberg, till d :o 5: - barncns frukostspisning i 

649. »Daggryningens» aftonunder	 Sthlm 330: 
hålln ing, Skellefteä, till E. 666. }[. och F. A .. B roddernd, till 
Sjös tröm, a tt anv. ef ter Barnens Hem 100: - 480 : 
goUr. 125:  Summa under mllrs män. 1919 Kr. 17,451: i9657. _~. 'r.. Hiil s·ingborg. till fru 
Joh an ne Olsson. att anv. Med varmt tack till varje givare!enl. överenskommelse 25: 

658. S..J., örebro, Mr gatllkapcll »Stor ä r H erren och högtlovad.»pä T jäders s tation 50:  Ps. 145: 3.
T r ansport 4,2'~ :'-:6;::7"""";1::1-: 831:;-: , 7"'38::-:"""";6"'

~ ~V-~~~~~~Y-~~~V-vv-y~~~~v-~~~~~~y-~~,~~ 

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

Telefon: Riks 4459. Allm.22473. 


INNEHÅLL: 

Korset, .icl~e s.v.ä rd~t. .- Profeten J-esajaoch vår tid; XII. - Brevavldelnring-en. - De 
tyska UJlSSJoOuerna. 1 KIna. - Frå n, hemla·ndet. - För S. M. K:s bedjande " ,änner. 

Re<lovlisni ng. 

Stockholm, Sveaska Trycke l'iak tiebolaget 1919. 
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FULL FÖ R TRÖ S T AN.* 

Av Hudson Taylor. 

»Haven ingen omsorg, utan 
edra -önskning-ar vare kun
niga inför Gud i allt geno~ 
åkaHan och bön med tacksa
gelse; och Guds frid, som 
över<1ål' allt fÖl'stånd, skall 
beva~a. ed-Da hjärtan -och 
edra tan1kar i Kristus Jesus.» 
Fil. 4: 6, 7. 

I dessa verser möter oss en av vår 
älska-de Faders befallningar åtföljd av 
ett löfte. Välbekanta, dyrbara ord till 
varje Gudsbarnl Vi älska att be
grunda -dem, vi äro påverkade av dem, 
vi spana längtansfullt efter den under
bara välsignelse, som är beredd );i 
Kristus J esus ». Utan tvivel hava vi 
ofta försökt att i livet förvefIdiga 
denna maning och hava bedit allvar
ligt och enträget om att bliva i stånd 
därtill. Vi hava likaledes haft dyrbara 
tider av »glädje och frid i tron », då 
våra omsorger varit kastade på ho
nom, som bär omsorg om oss. Ja, vi 
hava haft ens{l salig förnimmelse av 
frihet och kraft, att vi känt oss som 
burna på örnavingar. Och vidare, vi 
hava så ofta prövat Guds trofasthet, 
att det blivit en vana för oss att bära 
fram våra svårigheter och omsorger 
tiII honom, under allvarlig- förnim
melse av, att vi icke ensamma kunna 
bära dem. Och ändock, gå vi inte 
ännu och bära dem i viss mån, och 
äro vi inte i vårt dagliga liv medvetna 
om, att vi icke äro »utan omsorg» och 
aU Guds frid . inte alltid får »bevara 

våra hjärtan och tankar» ? Vi er
fara måhända mycken frid, men 
denna frid är icke ostörd ; den ' liknar 
snarare vågorna, vilka komma och gå, 
än floden, vilken väller fram allt

jämt fullare och djupare i sitt ostörda 
lop-p. 

Och under allt detta, vad är det 
kraftiaab , det ou ttalade vittnesbördet i 
våra liv och våra hjärtan om detta 
lösensord, vilket icke likt andra ljuder 
för -att endast tilldraga sig uppmärk
samheten, utan för att mana till full
ständig och beständig lydnad? Vi 
hava försökt att lyda, m€n misslyc . 
kats; vi hava bedit om lydnad och ej 
mtt det vi begära. Och nu i våra 
missräkningar hava vi praktiskt taget 
svikit Herren, som vi älska. Därige
nom säga vi till våra medbröder i tron 
och till dem, som icke känna Herren, 
att »detta är ett hårt tal » - i sanning 
ett vackert ideal, men i det dagliga li
vet är -det outförbart. Vi skulle icke 
vilja med vara liv ha det sagt, nej, icke 
ens i ord, ty vi veta, att vår Fader gör 
inga misstag, a tt befallningen måste 
bliva en välsignad möjlighet, och där
för kunna vi och böra vi lyda den . 

Då tränger sig den frågan på: Var
för hava vi misslyckats? Är det icke 
därför, att ehuru vi bett Gud hjälpa 
oss, så hava vi jämväl försökt att göra 
vår del, och »vår deI» bringar 0~'S för
visso missräkning. . Vi hava hört sä

• Ett av Hudson Taylors efterlämnade manuskr ipt , ej förut, sä vitt känt, publice rat . 
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gas, att Gud icke befaller annat, än 
det han ger kraft att utföra, men vi 
hava icke betänkt, att endast från 
den Gud, som givit befallningarna, 
kommer kraften att lyda. Låt oss så
ledes lägga oss 'själva i Guds händer, 
så sl{all han fullborda hela verket i oss 
»att vilja och göra hans goda behag». 
Vi kunna vara förvissade om, att då 
vi frivilligt överlämna oss åt hans led
ning, han både kan och vill giva os's 
kraft att iakttaga hans kärleksfulla 
maning: »Haven ingen omsorg, man 
edra önskningar vare kunniga inför 
Gud i allt genom åkallan och bön med 
tacksägelse». 0, hur välsignad är 
icke den erfarenheten! » Det som är 
omöjligt för människor, det är möj
ligt för Gud»! 

Vilken vira och tröst det är att hava 
den sista atomen av omsorg fullkom
ligt lyftad fran vår ande, det kan 
ingen förstå! utom den, som erfarit 
det. Vilken förmån att hava Gud att 
förlita sig på i allt - att beva'ra våra 
hjärtan och tankar i sin egen frid, att 
regera oss, att leda oss, a tt visa oss 
våra uppgifter och giva oss kraft att 
fullborda dem, att visa oss våra fel
steg, icke för att vi därigenom må för
dömas, eller för att vi må kämpa med 
dem, utan på det att vi må taga dem 
till honom, att han må avlägsna dem 
- att han alltid må taga sig an oss 
och .allt det som rör oss, samt hålla 
oss vakande, stilla vilande och för
tröstansfulla. 0, vilken skillnad är 
icke detta emot att försöka att hoppas, 
då vi ofta icke kunde komma ihåg att 
göra detta i rätta stunden och så icke 

stodo beredda för det uppdrag, sotn 
han gav, eller ej voro på vakt i fres
telsestunder, då vi kunde ha varit se
gerrika. Huru mycket större anledning 
ger det oss ej att prisa Herren, då han 
varje stund bevarar oss och få erfara, 
vilken fullkomlig Frälsare han är. För 
allt detta finna vi alltjämt nya orsaker 
till innedig tacksamhet! Och huru 
mycket större ära skulle det icke 
bringa honom, 0111 våra liv kunde 
bära vittne om, att »Hans nåd är nog 
för oss». 

. Ej heller är detta, om vilk€t vi skri
vit, något av oss förvärvat. Var det 
en vår förtjänst, då vi för.sta gången 
kommo till Jesus i vår fullständiga 
hjälplöshet, och, i det vi kastade oss 
för hans fötter, i honom funno för
låtelse och frid? Var det icke allt fri 
nåd? Och nu, vill du icke komma 
igen till honom, såsom du första gång
en kom, på, det att hans nåd, som bu
rit dig alltsedan dess, må göra mera 
för dig än du begärt eller tänkt? Lik
som hans nåd då frälste dig från syn
dens följder, så skall hans nåd nu be
vara dig från syndens makt. Du tog 
honom då på hans ord, och nu, sedan 
du erfarit, huru trofast han gjort allt 
det du väntade av honom, så kan du 
helt säkert även nu taga honom på 
hans ord : Och då han såsom vin
gårdsmannen säger: »Jag, Herren, 
är dess vaktare, åter och åter vaUnar 
jag den; på det att ingen må skada 
den, vaktar jag den dag och natb, vill 
du då icke med glädje svara: ' »Herren 
är den, som bevarar mig, Herren ar 
mitt beskärm på min högra sida. Her



S I N I M S 100 

ren bevarar mig från allt ont, han be
varar min själ. Herren bev.are min 
utgång och .min ingång ifrån nu och 
i evighet! » Amen. 

(Ur »China's Millio>II~».) 

Från redaktionen. 
"Daggryningen" i Stöckholm har 

sin försäljning på K. M. A:s lokal, 
Brunnsgat. 3, lördagen d. 3 maj . 10. 12 
talar hovpredikanten, kyrkoherde Fr. 
Hammarsten. Glöm ej att uppmuntra 
de unga i deras arbete för missionen! 

S. M. K:s årsmöte kommer, v. Gud, 
aU hånas i Stockholm, Kristi Him
melsfärdsdag d. 29 maj. 

Årsberättelsen införes dels i detta 
nummer, dels i nästföljande och bedja 
vi att härmed få fästa uppmärksam
heten på dess innehåH. 

Spanska sjukan. Det har behagat 
Herren, att under den sista månaden 
låta denna farsot göra sitt intåg även 
i våm led. Missionär och fru Wester, 
fröken Blom samt fru Högman med 
sina tre gossar insjuknade alla ungefär 
sam tidigt. Mis.sionär Högman, som då 
befann sig på en missionsresa i övre 
Norrland, sjuknade i Luleå. Han blev 
där på det kärleksfullaste omhuldad 
i det hem, han gästade, och kunde ef
ter en vecka återvända. Nu äro alla 
på bättringsvägen, ehuru kraftlösa och 
svaga. Duvbo har blivit svårt hem
sökt; flera hava dött och ett par per
soner ha blivit vansinniga. Vilken 
nåd att Gud ej låtit sådan nöd drahba 
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oss! Vi innesluta dessa våra svaga och 
,arbetstyngda syskon i missionsvänner
nas förböner! 

Kinesisk översättning. Erik Folke, 
som vid sin återkomst till Kina efter 
13 års bortovaro obehindrat rörde sig 
lned kinesiska språket, har, jämte allt 
det övriga han fått utföra, till kine
siskan översatt Luthers: »En kristen 
människas frihet ». 

Det kvinnliga Seminariet i Yun
cheng. Bakom detta arbete har alltse
dan dess begynnelse Lärarinnornas 
missionsförening stått, troget stödjan
de. Seminariet har nu erhållit rymliga 
och ändam ålsenliga lokaler samt goda 
lärarekrafter och står nu berett att 
fylla sin stora uppgift: fostrandet av 
luistna lärarinnor och arbetare. Dessa 
lokaler hava emellertid dragit kostna
der, vilka på grund av dyrtid och oför
månlig växelkurs blivit större än 
tänkt. När L. M. F. fick kännedom 
om den brist som uppstått, igångsattes 
en insamling för seminariet i Yun
cheng. Den 24/4 fin go vi mottaga L. M. 
F:s dyrbara gåva - 10,000 kr. Med 
innerlig tacksamhet till Gud mottogo 
vi den. Den bär en doft av offervillig
hetens nardus, och den följes av många 
förböner från lärarinnor i alla lands
ändar. 

"De tyska missionerna i Kina." 
denna artikel, som stod införd i för
ra numret, hade tyvärr några korrek
turfel insmugit sig. På sidan 90, 11 :te 
raden nedifrån står »missionsarbets
fält» - skall vara »missioners arbets

I 
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fält» ; sid. 91, W:de raden uppifrån nedifrån; samma sida, 2:dra spalten, 
stå'r »uppflammade » - skall vara 2 :dra raden uppifrån står »Frieden
»uppflaIIlmande», samma sida, 2:dra horts »' - skall vara »Friedenshorts»'; 
spalten, 10:de raden uppifrån står 4:de raden uppifrån står »Shanking» 
»men» skall vara »mera »; sid. 9,2, - skall vara »Shunldng», l1:te raden 
3:dje raden uppifrån står »Bremen nedifrån står: ),G. Faber» - skall va
skall vara »IBarmef>, ; likaså 6:te raden ra »E. Faber». 

REDOGÖRELSE FÖR SVENSKA MISSIONENS I KINA 
32:a VERKSAMHETSÅR. 

»Omän IordOllär.i UJpplösnin,g 
med alla dem som ho därpå, så 
håller dock ja,g dess pelare sta
diga». Ps. 75: 4. 

Läget Kina. 

Det är med djup tacksamhet till 
Gud, vi blicka tillbaka på det gångna 
arbetsåret. Högt har världskrigets eld 
flammat, på stora delar av vårt ar
'betsfält har den mest fruktansvärda 
anarki och laglöshet varit rådande, för
bindelserna med missionsfältet hava 
varit osäkra och delvis avbrutna, men 
likväl har Herren låtit oss stå i sin 
härliga tjänst och har dragit försorg 
om get stora verk, han anförtrott åt 
oss. t 

Om läget i Kina behöver här föga 
ordas, då den artikelserie: »Den nuva
rande ställningen i Kina », som varit 
införd i S. L., givit en god inblick däri. 
Man torde utan överdrift kunna säga, 
att aldrig förr ett så stort folk stått in
för en så allvarlig kris , som Kinas folk 
nu gör. Detta kallar på det mäktigaste 
Guds folk till allvarlig förbön för Kina 
just nu. 

Det stora inbördeskriget mellan de 
södra och de norra provinserna har 
varit det mest framträdande draget i 
Kinas politiska förhållanden under det 
gångna året. En regering, som bildats 
i Canton, har höjt upprorsfanan mot 
presidenten i Peking och hans kabinett. 

De kämpande härarne hava vältrat 
fram och Mer i provinserna Hunan, 
Fukien (Jch Szechuan. Därvid :hava 
soldaterna plundrat och begått vålds
handlingar, så att de trakter, där in
bördeskriget rasat, nu äro fruktans
värt förhärjade. Andra områden hava 
översvämmats av rövare och banditer. 
I Shantung beräknas det, att 30,000 
organiserade och beväpnade rövare 
hava terrorisera t folket. De skildrin
gar från vårt eget fält av dessa rövare
bands framfart, som under året före
kommit i S. L., hava givit en livlig 
inblick i det obeskrivliga elände, som 
genom dessa bandithorders härjningar 
övergått det arma folket. 

Det tros emellertid nu, att valet av 
Hsu-Shih-'Chang till president bådar 
gott för framtiden. Han erhöll en stor 
röstmajoritet och har alla politiska 
partiers förtroende. Hans politiska 
program går ut på att med all makt 
söka bringa fred, ordning och endräkt 
i landet. Må det lyckas! 

Mitt under all denna politiska oro 
har missionsarbetet ,haft en framgång 
som aldrig förr. De meddelanden, som 
kommit oss tillhanda från våra egna 
missionärer, vittna samstämmigt där
om. Och dr Eddy sammanfattat sina 
iakttagelser sålunda: »Det har aldrig 
givits en tid, då det i politiskt avseende 
sett så mörkt ut eller i religiöst avseen
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de så ljust ut. Den kinesiska nationen 
har uppnått en punkt, där en stor and
lig väckelse är nödvändig och befinner 
sig i just det läge, där sådana rörelser 
bruka uppstå" . 

. Det är ett synnerligen glädjande för
hållande, att just vid denna tidpunkt 
större eva.ngelisationsplaner än någon
sin komma till utförande. Aldrig förr 
har ·det varit en så enhetlig strävan 
från de olika missionssällskapens sida 
att lösa evangelisationsproblemet i hela 
dess vidd. De planer, .som utarbetas, 
omfatta hela nationen och beakta alla 
olika klassers behov. Bland alla folk
klasser förmärkes ock en ovanlig vil
lighet att lyssna till evangelium. Det 
meddelas, att den hela landet omfat
tande evangelisationsveckan, som hål
les första veckan på kinesiska nyåret, 
då de kristna. frivilligt gå ut för att i 
hedniska hem och byar berätta om 
frälsnipgen i Jesus, i år samlade ännu 
större intresse än i fjol. 

Verksamheten i hemlandet. 
De krafter, som under det gångna 

arbetsåret stått till förfogande för verk
samheten i hemlandet, hava varit få
taliga och svaga. Så gott som hela mis
sionärskåren har b€funnit sig på mis
sionsfältet. Likväl har det behagat 
Herren att låta intresset för S. M. K:s 
arbete ej blott vidmakthållas, utan 
även förökas. Flera nya ombud hava 
tillkommit, nya. dörrar hava öppnats, 
och tidningen har fått en avsevärt ökad 
spridning. Ehuru under året inga nya 
missionärer hava utsänts, finnes det 
dock en liten skara, som stilla och tro
get bidar Herrens ledning och som 
står redo att . gå, när molnstoden höjer 
sig. Trots de svåra tiderna hava mis
sionens inkomster ej minsl,ats, utan 
ökats med omkring 40,000 kr. Däri 
är då inberäknad den dyrbara gåva 
på 20,000 kr., som en onämnd vän till 
missionärerna och deras barn skänkte 
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till den svenska skolan på Kikungshan . 
Likväl torde vara syslwn rå fältet hdt 
det rätt trångt tidvis, emedan den ki
nesiska växelkursen alltjämt varit så 
oförmånlig. 

Missionär FoJkes besök i Kina. 

På uppdrag av kommitten har Erik 
Folke under året besökt fältet i Kina. 
Han har därvid besökt Honandistriktet 
och en del ·av Shansidistriktet men ej 
ännu kunnat besöka Shensi. Vidare 
har han deltagit med i de stora kon
ferenserna i Yuncheng, missionärs
konferensen och de infödda ledarnes 
konferens, samt vid flera tillfällim fört 
viktiga förhandlingar med missionä
rerna. Vid ledarekonferensen fick bro 
Folke den glädjen att förrätta invig
ningen av den förste kinesiske pastorn 
på S. M. K:s fält. För åstadkomman
det av den svenska skolan på Kikung
shan har ock vår broder varit mycket 
verksam. Sedan .skolan kom till stånd, 
har fru Mimmi Folke varit dess hus
moder. Vi tänka med särskild tack
samhet till Gud därpå, att Erik Folke 
fått vara så frisk ute i Kina, så att han 
kunnat företaga flera långa resor och 
taga sålverksam del idet som mött ho
nom . Bl. a. har han på »vilotider» över
satt Luthers: »En kristen människas 
frihet» till kinesiska. A v meddelanden 
som komma från fältet veta vi, huru 
missionärerna värderat detta 'besök, 
och vilken stor välsignelse det fått vara 
till . Men så har nog ock här mycken 
förbön varit i verksamhet. 

Inom kommitten har vid årsskiftet 
den förändringen inträtt, att missionens 
mångå,rige, vördade och älskade t. f. 
sekreterare, kommendör O. v. Feilit
zen, på egen begäran frånträtt denna 
sin befattning och sin ställning som 
ordinarie ledamot i kommitten. Under 
mycken trohet och självuppoffring har 
kommendör v. Feilitzen alltsedan mis
sionssekreterare Josef Holmgrens från
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fälle skött sekretaria.tet. Med osviklig 
trohet har han burit missionens alla 
angelägenheter på sitt hjärta. Han har 
varit en säker lots, som alltid styrt den 
rätta kursen i enlighet med de grund
principer vilka S. M. K. fått som en 
dyrbar gåva från Gud. Under sista året 
har emellertid kommendör v. Feilit
zens hälsa varit mindre tiJJfredstälJan
de, och hans krafter äro ej, vad de förr 
varit. Innerligt tacka vi Gud för allt 
han givit S. M. K. genom denne sin 
trogne tjänare. Vi innesluta honom i 
missionsvännernas trogna förhöner, då 
han nu i sitt hem är sysselsatt med 
fullföljandet aven del viktiga arbeten, 
rörande vilka kommitten anhållit om 
hans medverkan. 

Reseverksamheten. 

Kand. G. Österberg har största de
len av arbetsåret ägnat sig åt resor . 
Han har .därvid besökt omkring 120 
olika platser i skilda landsändar och 
hållit ett. stort antal missionsföredrag 
och predikningar. Dessutom har kand. 
Ö. hållit tvenne bibelstudiekurser i Bo
huslän och i Hälsingland samt under 
1 l/Z må'nad deltagit med i undervis
ningen vid Svenska Bibelinstitutet, Sö
dertälje. . 

Fröken Ebba Buren och fru L Böl
ling hava tillsammans företagit flera 
missionsresor och därvid besökt över 
30 olika platser; ävenså .hava de hållit 
flera föredrag i Stockholm. . 

Missionär Wester har vid sidan av 
föreståndareskapet på Barnens Hem 
hunnit besöka över 30 olika platser. 
Missionärskandidaten N. Engbäck har 
under sista halvåret besökt många 
platser i Skåne, Småland och Väster
götland. 
- N. Högman har även under det 
gångna året, trots mycket annat arbete, 
kunnat ägna icke obetydligt av sin tid 
åt resor. ' Kortare bibelstudieserier, 
kombinerade med missionsföredrag 

hava sålunda hållits i Ölmstad, Djurs
holm, Örebro, Malmö, Nässjö, Göte
borg, Sundsvall och Skellefteå. Dess
utom har bro Högman medverkat vid 
'flera större möten och -konferenser 
samt besökt ett stort .antal platser 
olika landsändar. 

Till alla, som i denna svåra tid här
bär,gerat våra resenärer, ber kommit
ten att få uttala ett hjärtligt tack. Matt. 
10: 41-42. Särskilt står kom mitten i 
tacksamhetsskuld till dem som upp
låtit kyrk0r och missionshus för S. M. 
K:s sändebud. 

Möten i Stockholm. 

l Stockholm hava regelbundna bönt'
möten hållits två ganger i veckan; lika
så hava åtskilliga bönekretsar i land.:;
orten samlats till bön för S. M. 1\:s 
.arbete. I huvudstaden hava hönemö
t{'na vunnit ökad tillslutning. Detta 
utgör en stor uppmuntran, då just nu 
om någonsin läget i Kina och i hem 
landet mäktigt kallar till förbön. Föl
jande möten hava hållits i Stockholm: 
Missionens höstmöte d. 29 sept. 1918, 
Trettondagens sparbössetömning och 
S. M. K:s årliga tacksäg.else- och böne
dag d. 14 mars. 

Till Kina återvända missionärer. 

Missionär och fru N. Svensson, med 
"in a två barn, återvände till Kina från 
Amerika i slutet av förra året och an
kommo till Shanghai d. 6 jan. 

Missionär Stålhammar utreste för 
fjärde gängen d. 22 mars. Meddelande 
har sedan ingått, att ångaren lyckligt 
anlänt till Newyork. Fru Stålhammar 
stann.ar t. v.hos barnen i hemlandet. 

Hemmen på Duvbo. 

Missionens hem på Duvbo hava före
.stårtts av missionär och fru Wester. 
Kommitten önskar särskilt uttala sitt 
hjärtliga tack tillaJla .dem som under 
denna svära tid genom gåvor såväl i 
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penningar som »in natura » ihågkommit 
Barnens Hem. Till alla dem som un
der den gångna sommaren kärleksfullt 
öppnade sina hem på landet för mis
sionärsbarnen, och till dem som berett 
barnen frukostspisning under skolti 
den i Stockholm, stå vi i stor tacksam
hetsskuld. Likaså frambär kommitten 
sitt uppriktiga tack till doktor Henrik 
Berg, som fortfarande kostnadsfritt 
sköter läkarevården vid Duv,bohemmet. 

Missionens publIkationer. 

»-Kinamissionstidningen Sinims 
Land » och julkalendern »Hans Stjär
na i Östern» .hava utkommit i likhet 
med föregående år. 

Fröken Emma Beskow har under en 
del ·av det gångna arbetsåret arbetat i 
S. L:s redaldion, men har sedermera 
önskat bliva befriad från själva tid
ningsarbetet, under det hon ställt i ut
sikt att i litterärt arbete av mer tillfäl
lig art giva missionen sin hjälp. Fru' 
Inez Bölling har förutom sitt researbete 
utfört en del litterärt arbete. 

Damkommitten. 

Inom damkommittenhar under det 
gångna året ingen förändring ägt nun. 

Missionens ombud. 

Under året har Herren hemkallat 
följande ombud: kyrkoherde F. Berg
qvist, S. Sandsjö; f. d. folkskolläraren 
K. M. Blomberg, Sjövik, Liljeholmen; 
kyrkoherde Bodorff, Halltorp; fru Es
ter Degerholm, Mariestad fröken M. 
Floren, Herrljunga; hemmansägare A. 
Gunnarsson, Tofteryd, Skillingaryd; 
kyrkoherde A. Ryden, Ramsele. In
nerligt tacka vi Herren för dessa hans 
vittnens tjänst. Deras minne . lever i 
välsignelse. Låt os.s i förbön komma 
ihåg deras sörjande anhöriga. 

Följande nya ombud hava under 
året tillkommit: fröken ·Olga Bergh, 
Västerås; mjölnare Erik Eriksson, Ull-
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ungsfors, Edsbyn; överingeniör A. Ger
ner, Malmö; ingeniör H. Hallencreutz, 
Djursholm; disponent K. J._Hoflund, 
Trehörna ; kyrkoherde Aron Karlsson, 
Grebo; folkskollärare Albin Karlsson, 
Göteborg; lantbrukare Oscar Larsson, 
Änaryd, Brötjemark; fröken Hanna 
Nilsson, Nävelsjö; fröken Lisa Nilsson, 
Sjövik, Edsbyn; lantbrukaren N. P. 
Ottosson, Solhester, Skede; fröken 
Hanna Pettersson, Göteborg; fröken 
Hilma Runnbäck, Bålsta. , 

Kommitten för S. M. K. 
a) Ol'dinarie led<vmöt er : 
Erik Folke, f. n. i Kina. 
H. Dillner, över&te, ordf. 

Karl Fries, fil . d: r, v. ordf. 

Nath. Högman, missionär, sekreterare. 

K. G. Magnusson, överingenjör, kassaförv'. 

J. Rinman, rektor. 
J. E. Redell, kamrer. ' 

t» konsultativa ledamöter: 
Knut Bergh, med. dr. 
O. v. Feilitzen, kommendör. 
Joh. Hedengren, godsägare. 
Sv. John6on, grosshandlare. 
A. Hylander, kyrkoherde. 
K. E. Bjursten, ·banktjänsteman. 

Missionens damkommitle. 
Led'{/Jmöt61' : 

Doktorinnan :Maria Berg, f. n. i Kina. 

Fröken Emma Bookow. 

Fru Inez Bölling. 

Fru Bell Frioo. 

Fru Elin Holmgren. 

Fröken Louise Sehön. 

Fröken Sigrid Storekenfeldt. 


S. M. K. Californiakommitte. 
LedUAnöter : 

Alex. Daniels.son, ordf. 
John Peterson, v. orM. 
Ole Alen, sekreterare. 
A. T. Lindgren, kassijr. 
K. G. Lindqvist. 
Chas. Andersson. 
L. J. Olson. 

Svenska Missionens i Kina missionä
rer och heDlarbetare 
·sa·mt äret för deras första ankolIl6t till Kina. 
a) i Kina: 
Carl Henrik Tjäder . . ............ . .... 1889 
Hilma Tjäder (f. Blom.berg) . ..... . . ... 1892 
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Fredrika Halliu 1889 
August Berg ..... .. .. .. ... ....... .. . 18DO 
Augusta Berg (f. Hulander) .... .. . . . . 1892 
Axel Hahne ....................... . 1890 
Anna Hahne (f. Watz) ..... .... .... . 1893 
Anna J Ulll':on ............ ... .. . . . ... . 1890 
Frida Prytz .... ............ ......... . 1890 
Carl Fr. Blom ........ .. .. ......... . 1892 
Ethel Blom (f. Usher) .. . .. .......... . 1901 
Theodor Sandberg .... .. ..... .. . .. . .. . 1892 
Sekine Sandberg (f. Storhaug) .... . .. . 1891 
Robert Berglin-g ..................... . 1892 
D a gny B0rgling (f. Alls) ...... . 1893 
Anna Eriksson .... ..... ............ . 1892 
*Ehba Buren ...... ........... ... ... . ,1.894 
Hugo Linder ...... .. ........ ...... . . 1894 
Marie Linder (f. Bordson) . .. . . ...... . 1903 
Emma Andersson ...... .. .. . ... . .. .. . 1895 
Agnes Forssberg .................... . 1896 
Maria Petter&son ................... . 1896 
Gu.staf Ado lf Stälhammar ... ... ... . ... . 1897 
*Mina Stil.\bammar (f. Sven.s.son) ..... . 1897 
o.,si,w BeinhofE .. , .................. . 1902 
Edith Beinhoff (f. Rowe) ..... ... ... . 1903 
*G. V. Wester ... .. .... . .. . .. . ... ... . 1903 
*Gertrud Wester (f. HaIIdorf) .. .. ... . 1911 
Mari{L Nylin . ............ ... ..... . . . 1904 
Rikard Andersson ................... . 1905 
Hildur Anders.50n (f. Eugström) ..... . 1908 
Maria Björklund ................... . 1907 
:Maria Hultkrantz ................... . 1907 
David Land'in .......... ............. . 1908 
Malte Ringberg . . .... . ...... ..... . ... . 1908 
Ida Ringberg (f. Ander<560n) . .. ...... . 1903 
Nils Svenson ......... ........ ...... .. 1909 
Olga Svens.son (f. Ablman) ........ ... . 1905 
Josef Olsson ....... . .... . .. ...... .. . 1910 
Johanne Olsson (f. Voss Rasmussen) .. 1910 
o.,car Carli!n ............. ... ....... . 1902 
Gerda Carli!n (f. Wetterstrand) . .... . 1904 
Ester Berg .... . .... . . .. .. ... . ... :.. . 1912 
Ingeborg Acksell ...... .... . .. ....... . 191~ 

Bmy OIulander .... . . ........ . ...... . 1912 
Ester Jonson ....................... . 1915 
Estrid Sjöström ..................... . 1915 
Martin Lindi!n .... .. ................ . ,1916 
C. J . Berg qvist ............. .. ...... .. 1916 
Hattie Andersson .... . .. . . .... . .. .. . . . 1918 
Torsten Folke . ..... . . ....... . " . .... . 1918 

b) i hem.arbetet: 

**Erik Folke ... . . ................... 1887 
**Mimmi Folke (f. Beskow) . . ... .. . 
*Nathanael Högman . . ..... ...... .... . 1903 
*Judit Högman (f. Gustafs.son) 1905 
*Inez Bölling (f. Berzelius) ... .. ... .... 1902 

* Vistas f. n. i hemlandet. 

** Vistas f. n. i Kina. 


Gnstaf AdoH österberg, reseombud ... . 
Lisa Blom, kassör . .... . . . . .. ...... . 

Missionens ombud. 
a) Manli ga omb1td : 

Andersson, S., lantb rukare, Brodderud', Ma· 
riestad. 

Anders.son, A., folkskollärare, Betlehem, Kri· 
stinehMlln. 

Andersson, G., hemmansäg.are, Sva>mperyd, 
Flisby. 

Andersson, Rud., grosshandlare, Gäfle. 
Andersson, Va!!!'., predikRnt, Hvetlanda. 
Andren, Karl,f. d. folkskollärare, Jönköping. 
Bergh, A., kyrkoherde, Barkerydsby. 
Bergström, Joh., lantbrukare, Nickerfve, 

Bjärges. 
Beskow, Nil s, kyrkoherde, Resele. 
Blixt, Simon, handlande, Göteborg. 
Boblm, A., folkskollä rare, KällunO'e. 
Bäärnhielm, A., kapten, SkeIlefteå~ 
Bredin , J . A., kyr.koherde, Åker. 
Carloom, A. K, kyrkoherde, B·acke. 
Carls.son, K. Axel handlande östersund 
Carlsson, C. , råd,~Rn, Linde~berg. . 
Carlsson, C. W., predikant, Leksberg. 
Carlsson, S. A., herr, HvetlRn<la. 
Car\.stedt, C. A., kyrkoherde, Adelöt. 
Dahlberg, F. G., .folkskollärare, Götene. 
D~hlgren, J . F., folkskolliiräfe, Ange. 
D~ckson, A. K, godsägare, Alingsås. 
DIllner, J. , trädgårdsmästare, Bureå.. 
Edström, J. A., kyrkoherde, Piteå.. 
Ekma n, E. T., prediko.nt, Jönköping. 
E1J?er.s, O., kontraktsprost ; Wå.nga. 
Enksson, E. , förste lärare Falun. 
Eriksson, C. Th., herr, BerO'o. StenhugO'eri

Kumla. "" , 
Eriksson, E., mjölnare, UlIunO'sfors Edsbyn 
Ernqvist, G., kyrkoherde, Ås;ka, Vartofta.. 

.Falk, J., komminister , Högsjö. 

Forshell, J., Plym·, kyrkoherde, I\'Larkaryd. 

Feldt, O.scar,herr, Umeå.. . 

Forsgren, Fred., herr, Sundsv.all. 

Friden , Joh ., herr, Ulricehamn. 

Gerner, A., överingenjör, Malmö. 

Graner, G., folk skollärare, Motala. 

Gustafsson, K ., hemmansägare SunneränO'o. 


Flisby. '" , 
GU6tafs.son, P. J ., hemmansägare, Tenhult. 
Gustafsson, Vilh., fabrikör, Tibro. 
Gustafsson, O., predikant, Espebräna Ekenä.s

~ön . ' 
Gyllensköld, A., kommendörkapten, Djurs

holm. 
Hag.berg, S. E., kyrkoherde, Tenhult. 
Hall, G., hemmansäg{\.re, Rök. 
Hallberg, A. , kyrkoherde, Flisby. 
Halvarsson, O., herr, Strämsdals bruk. 
Hallencreutz, H., ingenjör, Djursholm. 
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Hanson, Carl, ins,pektor, Göteborg. 

Hansson, A., kamrer, Holsby brunn. 

Hemberg, A., grosshandlare, Mariestad. 

Henrik.s, S., kyrkoherde, Svartorp. 

Hollund, K. J., disponent, Trehörna. 

Hult'berg, N., folkskolLärare, Hörle. . 

Hä,ggström, L., komminister, Norrköplllg. 

Isakson, H., berr, Fridbem, iilgarll.s. 
Johansson, A. P., lantbrukare, S. Lindkulla, 

Ra,m-fall. . 
·Johan.sson , F., herr, Tyskagärden, Kinne· 

malma. 
Johan.tion, J. Georg, folkskolliir.are, Bölfusen, 

Oviken. 
Johansson, J., i. d. folkskollärare, Uppsala. 
Johans.son, J., lantbrukare, Rude, Gisebo. 
Johansson, M., lantbrukare, Storeglirden, Kin 

nemalma. 
Johansson, J., la.nt'brukare, ES6gärde, Husltby. 
JohanSGon, S., bandlande, Ek.'ljö. 
Johansson, S., grosshandlare, Luleå. 
Johansson, Viktor, soldathem.sföre.ständare, 

Jönköping. 
Jobnson, J . . F., folkskollärare, Sandseryd, Jön

köping. 
J ·on.sson, A., fahrikör, Rosenfors . 
Jonsson , J . A., la.ntbmkare, Espefall, Me

dalby. . 
Jörgensen, N., direktör, Bellevue, Vagnbärad. 
Kalling,. H ., gymnastikdirektör, Lund. 
Karlsson, David, lantbrukare, Tjunnaryd, Eke

nUssjön. 

Karlsson, E., handlande, Fjugesta. 

Karl.sson, Frans, herr, Broaryd, Rödjenäs. 


. Karlsson, K. G., direktör, Sköfde. 
Karlsson, Albin, IolkskolJärare, Göteborg. 
KarlE6on, Aron, kyrkoherde, Grebo. 
KjeHberg, E., brukspatron, Valäsen. 
Klingner, G., kyrkoberde, Göteborg. 
Kri.sto·ffersson, J. F., folkskOllärare, Sanda. 
Lager·berg, Bror, fol'kskollärare, Bränsta, 

Kmnla. 
Lagergren, A., kakelugDi3m<1kare, IIemse. 
Larsson, Job., lantbrukare, HemulUngs, Hab

bling,bo. 
Larsson, Oscar, lantbrukare, Anaryd, Brötje-

mark. 
Lwurell, E., komminister, Stockholm. 
Lindbolm, J . P., skräddarmästare, Virserum. 
Lindkvi6t, K , konsul, Norrköping. 
Lindström, ug., kyrkoherde, Stockholm_ 
Lindström, .A., folkskollärare, Klinteha.mn. 
Lj1wgqvi.;;t, C., handlande, MulLsjö. 
Lunden, O., rektor, Göteborg. 
I_undin, G. A., ,komminister, Smålands Anne

berg. I I i. ; 

Mellrling, Ch., kontraktsprost, Kristdala. 
Mogensen, F., handlande, Glemmingebro. 
~1olrtcnson, M., hemmansägare, On·viken . 

Nilenius, K., apotekare, Jönköping. 

Nilsocin, A., folkskollärare, Hackvad. 

Nilsson, Ax., nämndeman, Gropen. 

Nils.son . K. H., fabrikör, Säfsjö. 

Nor.bä~k, O., kyrkoherde, Mo, Helsingmo. 

Nordling, J., revisor, Kramfor.s. 

Nylarider, E., folkskollärare, Hammarstrund. 

Nylancler, J. A., kommunalordförande, Nye. 

Nylin, C., f. d. folkskollärare, örebro. 

Nystedt, B. J., folkskollärare, Göteborg. 

Odbner C., rådman, Mariestad. 

OhlsOI;l, ' N. A., folkskollärare, Grötlingbo. 

Oleni'Us, P., .kyrkohelode, R ogs ta. 
OI55on, Anders, nämndeman, Norderön. 

Olsson, Carl, komminister, Färgaryd. 

Olsson C. M. f!lJbrikör, Sunne. 

Ottander, o. A., kontraktsprost, Ostervåla. 

Ottoson, N. P., Solsbester, Skede. 

Oxelqvist, N., verkmästare, HlIskvarna. 

Palm, J., polismästare, Hälsingborg. 

Per55on, P . G., herr, Mölndal. 

Peter.sson, J. A. V., folkskoJlärare, Mönstcr3.s. 

Pettersson , C. F., folk.skollärare, SkattlIngeby. 

Pettersson, G., lantbrukare, Edsberg. 

Pettersson, J oh., baga rmii.,ta re, Ofvunmyra. 

Pettersso n, P. K , handlande, Hvetlanda. 

PetterssoIl, J. A., herr , H~lffara, Svaneberg. 

Qvarnström, K., kyrkoberde, Inl?atorp. 

Risberg, P., kontraktsprost, Lolta. 

Rydqvi.s t , E., kyrkoher·de, Gistad. 

Samue];;son, A ., lantbl'llkare, Sandå.kra, BäcK

seda. 
Samzelius, K, banktjänsteman, Kumla. 
Sandelius, J. S., kyrkoherde, Lyckås Gå rd. 
Sanden, JOh., kyrkoherde, _"sker.~und. 
SiselI, M., folkskollärare, Mora. 
Stel1bäck, C., pastor, Södertälje. 
Svanberg, J., maskinist, Hästö, Karlskrona. 
Swartz, A., överHi.rare, Norrköping. 
Svensson, G., kMIlrer, Lidköping. 
Svens.son, N. B., kantor, Lämnhult. 
Tham, P., provin.sialläkare, Gripen.berg. 

Thavenius, G., apotekare, Ulricehamn. 

Thörnqvist, S., lantbrukare, Maspelö.;;a. 

Tideström, Hj., kyrkoherde, Bjllrså s. 

TooreII, C. E., lantbmkare, Ettrarp, Hak. 

Tottie, M. Ph., herr, Linköping. 

Tronet, P., stationsin.spektor, örebro. 

Unosson, C., förvaltare, EkolslInd. 

Waerneman, A., pastor, Stenum, Axvall. 

Weber, K. J ., f. d. skolHtrarc, Sandsjö. 

Venner.sten, K., sekreterare, Bor1l..s. 

Werner, L., lantbrukare, Rörsås, Mariestad. 

Westman, A., haudlande, Korsuä.;. 

vVestling, V., komminister, Kopparherg. 

Willen, G., kyrkoherde, Tegelgatan 7, örebro. 

Wittencrona, A., kontrakt;;prost, Rök. 

Zellner, A. V., komminister, Hamränge och 


Bergby. 
ALerg, Joh., kyrkoherde, Upplands Ekeby. 
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Åkesson, O., folkskollärare, Askeby. 

Åst röm, J., kronojligare, Hålland. 

öberg, F., dr., kyrkolterde, Wännäs, Spöiand. 


b) Kviwnliga ombud: 

Ahrahamssou, Ida, fru, Norrköping. 

A nrler.ssou, Ch., fröken, Vadstena . 

Andersson, H., fröken, Hareryd, Flisby. 

A ujou, F. , fru, Trollebo, Herrljunga. 

Berg, M., fröken, Simrishamn. 

Bergh. Olga, fröken, Vesterä.s. 

Hoberg, K, fru, Folkungagat.an 42 C., Sthlm. 

Billing, K, f,'öken, Flisby. 

BruU6kog, Eva, fröken, Falköping-Ranten. 

Bru.~ewitz, H., frök en, Hofva. 

DidoJf, K ., fröken, Vex iö. 

Dilluer, H., fröken, Nora. 

Edln, Alice, fru, Piteå. 

Gallander, G., -fröken, Upp.sala. 

Gauffin, A. , höken, Kristi.anstnd. 

Granlllnrl, K, fru , Sollefteå. 

Habbe, H., frökeu, Baggetorp, Jämserllm. 

Holmgren, A., fru. Köping. 

Holmkvist, JeLmy, fröken, Ten hult. 

HlIltkrantz, M., Iru, Björnö, Heljebol. 

J ohan.sson, A., fröken , Alingsås. 

Jonsson, A., fru, österäng. 

KarJs.son , M., fru , Fröberga Gärd, Norrköping. 

Landgren, S., fröken, Ystad. 

Lindberg, E., fru , Köpenhamn. 

Lindberger, M., fröken, .~ng. 


Lindell, Aug., fru, Bergby. 

Nil.sson, Lis a, fröken, Sjövik, Eds-byn. 

Nilsson, Hanna, fröken , Näfvelsjö, Lannaskede 


Br·unn. 
NybJa<l, S., fröken, Skellefteå. 
Norberg, J., fröken, Umeå. 
Nylander, K., fröken, Storgatan 4R, östersund. 
016&on, Klara, fru, Lund , Gcnvalla. 
Petersson, Alma, fröken, Biirsta, Hackvlld. 
Pet.ters.son , Hanna, fröken, Göteborg. 
Petterf";on, Ida, fröken, Ski!'lingaryd. 
Petters,,>on, Anna, .fru, Göteborg. 
Runn.bäck, Hilma,fröken, Billsta: 
Samuelsson, A., fröken, Lilla U llevi, Vadstena. 
SamuelsRon, E., fröken, Ljungby. 
Sand,berg, OJga, frn, Misterhnit. 
,d Saudeberg, J. , fru, Vi'lner"borg. 
Steen, Helene, frök en, Hvetlunda . 
Sundell, J., fru, Malmö. 
Sven.sson, S., fröken, Lyckas Gå.rd. 
Svensson, M., fröken, Visby. 
Uhrbom, L, fru, Värnarno. 
Weinbel'g, E ., fru, Karlstad. 
Wettermal'k, M., fröken, Hallagård, Siringe. 
Widmark , K, fru , lnilsingborg. 

Bedjen för missionärerna I 
Skriven till missionärerna! 
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Växlande bilder. 
Fru Gerda Carlen skriver: 

För någon tid sedan, då »spanska 
sjukan» rasade som värs-t här i sta
den, korn en äldre kvinna med ett litet 
sjukt barn på armen och bad om me
dicin. Den lilla var feberhet. Jag frå
gade: »Vad fattas barnet?» »Ah, det 
är ej för denna jag vill ha medicin. 
Detta är bara en flicka. Henne bry vi 
oss inte om, ty henne ska vi giva bort. 
Nej, modern har en pojke hemma, 
som är sjuk. Denne har hon fött, se
dan hon blev till åren, ooh han är den 
ende sonen. Ran frun hjälpa honom, 
så att han icke dör, vore det bra. » 
Naturligtvis förehöll jag kvinnan det 
orätta i att ej bry sig om den lilla 
;sjuklingBn därför att det var en flicka. 
Ja, detta är i flesta fall det värde, en 
hedning sätter på sitt flickebarn. 

För ett par veckor sedan bjöd vår 
unge troende skollärare oss alla på te
fest, ty hån hade fått en liten dotter. 
Det var en riktig glädjefest, då ej blott 
han själv, utan vi andra tackade Gud 
för den . stora gåva, han fått. Nu för 
några dagar sedan fick han brev från 
sin hust'ru, däri hon omtalar, att den 
lilla, 40 dagar gammal, dött efter två 
dagars sjukdom. Sorgen var mycket 
stor. Själv var han djupt bedrövad. 
.Ja , han grät, då vi kommo för att be
klaga sorgen. Hans mor är änka efter 
.diakonen Sie, och hans hustru är en 
gudfruktig, snäll, ung kvinna, ,som ge
n omg-åt t seminariet i Yuncheng. DB 
kristna sätta värde på sina flickor, 
även om de äro små. 

I går kom en troende ung kvinna, 
vars man är en opierökare och spe
lare, ooh omtalade, att hennes lille 
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gosse, 1Vz år gammal, var mycket 
sjuk, så att hon väntade slutet när som 
helst. Hon frågade, om de kristna sko
la begrava sina små barn på samma 
sätt som hedningarna göra. De sist
nämnda rulla in dem i en gammal 
stråmattaoch kasta ut dem utanför 
staden. Jag berättade för henne, huru 
vi begrava våra små barn i de kristna 
länderna. Hon är mycket fattig, men 
församlingen har i dag anskaffat den 

Foto: O. Beinho{{. 

En bild från fängelset i Lingpao. 

lilla enkla kistan, ty . gossen dog i går 
kväll, och i eftermiddag skall han be
gravas. Evangelisterna och de troende 
på stationen skola gå till graven, när 
han nedmyllas, för att .sjunga, läsa 
och bedja. Må det bli ett vittnesbörd 
för hedningarna! Till fadern sändes 
bud att komma hem och se den lille, 
innan han dog, men 'han brydde sig ej 
därom. Icke ens sedan den lille dött, 
brydde han sig om att gå hem och 
hjälpa till med att begrava honom. 

L A N D. 1 Maj 1919. 

Stackars kvinna, ·som har en sådan 
man. En hednings .hjärta är hårt ... 

I går kom en lmg man :hit för att få 
medicin för sina båda fötter, som ha 
stinkande sår. Denne man har nyligen 
kommit ut ur fängelset, där han suttit 
flera år. Han är en opieslav, som rökt 
bort allt, vad föräldrarna ägde. De 
visste slutligen ingen råd med honom 
utan anklagade honom och läto sätta 
honom i fängelse för att bli befriade 
från honom. Svågern, som är troende 
och en av våra medhjälpare, har måst 
taga hand om modern och försörjer 
henne. Fadern är död. Svågern berät
tade för mig, att sedan sonen kommit 
ut ur fängelset har han av modern tiH
narrat sig klädespersedlar, som han se
dan pantsatt, och dessutom penningar. 
Ingen vill taga emot honom i sitt 
hus, ty han är en odåga. Moderns ooh 
de närmastes hjärtan ha blivit hårda 
för honom genom hans förut så hjärt
lösa behandling. N u stänga de porten 
för honom och tillåta ej, a tt han kom
mer in i deras hem. En dag fann mo
dern honom medvetslös . Hon trodde, 
att han var död och lät bära ut honom. 
Men han kvicknade till och kom till 
liv igen. Han hade druckit gift för att 
förkorta sitt liv. Nu kommer han ofta 
hit för att få hjälp av svågern. Då jag 
,såg honom och hörde om honom, kom 
jag att tänka på den förlorade sonen 
och på Es. 49: 15. 

Människans förbarmande tager slut, 
men aldrig förgäter Gud den, som vill 
komma till honom. Bed för Kinas vil
segångna och förlorade söner och 
döttrar. »En tillflyktsort är urtidens 
'Gud och nedåt sträcka sig hans eviga 
armar.» 

* 
Överträdarens väg är hård. 
Fräken Anna EriksSoOI1 ·skriver från 

Haoncheng -d . 6. 11. 1918: 
Chiang Chong-li (en f. d . evangelist) 

måste i våras fly försitt liv, därför att 
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han sökte samla rövaretrupper. Han 
kom nu åter med dessa såsom deras 
läkare. Nu var han herre förstås med 
flera assistenter! Hans hustru jämte 
de 4 barnen oc.h svärmodern har bott 
kvar i byn Tsantsuen. Den gamla ha
de legat sjuk hela sommaren Dch ha
de just dött när mågen kom. De tro
ende i Tsantsuen ha förbarmat sig 
över familjen för den troende hust
runs s'kull. Chiang flyttade dem nu 
till staden, där han menade, att de 
skulle vara tryggare. l"den tryggheten 
blev ej långvarig. När rövarna måste 
ge sig iväg, och han med dem, hade 
han ingen annan råd än att be missio
när Bergling förbarma sig över hans 
familj och taga den till Hoyang. Som 
väl var, fick han hyra en oxvagn och 
for iväg samma dag, som bröderna 
reste. Dagen efter kornen avdelning 
av folkvärnet till vårt gatukapell för 
,att hämta Chiang till Yamen, vilket 
hade varit detsamma, som stupstoc
ken. Nu hölls nämligen rävst med 
dem, som på något sätt haft med rö
varna att skaffa. En del miste livet. 
Li Keng-sin har också valt att bli vaga
bond och drog iväg med rövarna jämte 
flera ynglingar från troende hem. 
Detta är ledsamt, men kanske Gud på 
den vägen skall finna dem. 

Församlingsmedlemmen i D-chuang 
är nyligen död. Hans söner äro ock
så sådana där dagdrivare, vilka äro 
rädda för arbete. Bland folkvärnet har 
existerat en boxarliga, vars medlem
mar efter en månads övning under fli
tig tillbedjan av onda andal:, påstå sig 
vara osårbara för kulor och svärd. 
Till en början voro rövarna rädda för 
dem, när de flängde av sig kläderna 
för att strida med knivar och spjut, 
och folket prisade dem som Han
-chengs sl{yddsvakt. Men djävulen 
måtte ha överlistat sig själv, ty det be
fanns, att dessa hans kämpar inte vi
dare kunde hålla stånd mot rövarna, 

och så föll deras anseende hos folket. 
I stället synes det vara många, som 
börja att fråga efter Gud, den Alls
mäktige hjälparen i all nöd. 

Jag hade nyligen gDda underrättel
ser från bergsdistriktet i norr. Två av 
mina kvinnor ha nu dragit iväg dit 
upp. Måtte de få komma med välsig,
nelse till många! Jag väntar några 
därifrån till skolan. Ett glädjeämne 
är, att församlingen i Hancheng nu 
sett sig i stånd att på nytt upptaga 
arbetet i I-chuan. De troende därstä
des ha på grund av flera orsaker näs
tan varit lämnade åt sig själva. Två 
bröder ha nu dragit upp för att stan
na där. En av dem skall så småning
om taga sin hustru dit, så att l.vinnor
na kunna få någon hjälp. 

Till de missionsvänner, .som förra 
:'\.ret sände mig julgåvor 'och som jag 
icke personligen skrivit till, ber jag att 
genom tidningen få säga ett hjärtlig.t 
tack. De av Guds folk, som hörsam
ma Mästarens uppmaning i Matt. 6:20 
oc.h , som tänkt likt Paulus i 2 Tim. 
1: 12, skola icke bli besvikna. 

Fridens hälsning från Eder i Her
rens tjänst förenade 

Anna Eriksson. 

* 
"Den som vattnar varder själv vatt

nad." 
FröI~en Estri:d Sjöström skniv.er från 

Siaoychen d. 26. 1. 1919: 

Kära missionsvänm~r! 
Lång tid har förflutit , sedan jag sist 

sände eder en synlig hälsning. Dock 
- tankarna äro mycket flitigare än 
pennan. Dagligen begiva de sig ut på 
vandring till eder alla, I kära vänner i 
norr och söder av vårt gamla Sverige 
med sina oförgätliga minnen, och un
der sin vandring fÖ'fVandla de sig till 
bön ooh jublande tacksägelse till Gud 
för eder, som i outtröttlig kärlek bi

http:skniv.er


110 S I NI M S L A N D. 1 Maj 1919. 

s tå n oss i striden h ärute. »1 striden », 
säger jag, ja, ty strid och k amp ä r. det, 
kamp med språket, kamp med klIma
tet, kamp mot ondskans andemaUer. 
»Men i allt detta övervinna vi .riklig.en 
genom Honom, som älskar oss.» Där: 
för är det, Gud vare tack och lov, ej 
endast kamp, utan övervinnandets 
glädje kommer oss även . rikligen till 
del. Nä.stan dagligen få VI s~ nya be
vis på huru vår Segerfurste vmne~ nya 
scO'rarn för sitt rike. Det har vant _ en 
stor glädje att se, huru flera unga, sar
skilt i Siaoyitrakten, hava fattat ett be
stämt beslut att t·ro på och följa Jesus. 
Fienden har många utvägar att för
söka hindra Guds verk, men. den, som 

.är med oss är starkare än den , som är 
med världen. Viljen i bis tå oss i böne
kamp för deras frälsning? Bedjen, .att 
de må komma över helt på Jesu Sida 
och bli verkliga kämpar för Honom. 

För närvarunde pågår här en kurs 
för bibelkviimor, som slutar i nästa 
vecka. Deltagarnas antal är ej stort, 
endast 4. Att Gud har varit med . oss 
och O'enom sin Ande talat till hjär
tana det ha vi dock tydligt erfarit, un
der det att vi tillsammans trängt in i 
Guds underbara sanning'ar, och att 
»d en som vattnar, själv varder vatt
nad ,, : har jag väl knappt någo nsin 
förut erfarit så härligt som under des
sa 3 veckor av upphämtande och ut
givande. Herren vare tack och lov., aIt 
det är med "levande vatten » VI få 
vattna Hans hjDfd! Därför skall icke 
heller edert och vårt gemensamma ar
bete vara fåfängt. »Men vi .hava den
n a skatt i lerl,äril , på det att den över
svinneliga luaften må vara Guds och 
icke av oss .» 

En varm fridshälsning frå n Eder i 
Herren förenade 

Estrid Sjöström. 

Från hemlandet. 
Mede1pad är en .provins, där S. M. 1(:s 

arbe te är f.ö.ga känt. Med e tt säl'skilt in 
tresse emotsåg ja'g därf.ör det besö.k i 
denna ·lan.dsända som genom K. F. U. iVLs 
i Sundsvall k a,llelse kom till stånd .. 

Efter en na,tts järnvägsresa var. jag sön
dagen den 16 februari framme i Sund s
valJ. Den da'gen var K. F. U. M:s fÖI'
bunds d.a .g. P å e. m . var oHenLIig;t möte a n 

ordnat i den -utomor.dentligt trevli-ga Bet
lehemsky.rka.n. J ag tal ade därvtd om ung
domen ~ Kristi tJänst och någ.ot om K. F. 
U. M:s ins·a.t·s i världsmissi·onen. Åtskilligt 
foLk hade ju samlats, men de unga män
nen, som man på denna d·eras egen dag 
hade v.än,ta'tatt se talrikt sa.mlctde, lyste 
med sin frånvaro. Sen a're på K. F. U. M:s 
l()Ikal kommo å tskiJli,ga, men dock alltför 
få . Vi,d d.en bibelstudiesel'lie, som sedan 
hölls, hade vi .gLädje n att se al.Jt.flera män 
komma. Det är beklämmande, att de unga 
männen i v,årt land skola inta.ga en så in
diffe·rent håLlni ng till l<ristentr.o {lch 
Ju-istet liv, som i a,Ll.mänhet .ä'r faJ.\et. Det 
beräottades mig i Sundsvall, att det bland 
omkring 300 med lemmar i Betlehems
kyrkans fMsamI ing, som är an~luten tiJl 
Sv. Missionsförbundet, blott fanns tre unga 
män, bland MetodistkYI'kans 80 med.lem
mar inge n, och bland baptisternas 517 
medlemmal' omkring 20 unga m~n . För en 
Ki.na-missionär .ger delta an ledning till 
mycken undran . I Kina äro allti,d m ännen 
i majoritet, och de som under de senaste 
å re.n~ väckelser h5l'gats ·för Guds ri;l,e i 
Kina hava ,till aldra största de len varit 
män, unga m0 n. 

Kanske är den väg, som K. F. U. M. i 
sitt al'bete i Sund'sva'lJsdistrikte,t slagit in 
pli, den rätta. Förutom arbetet i staden, 
som synes .äga en syune.rligen god lednin g 
{)ch gå en förho:ppnings·full fr amtid till 
mötes, arbetar K. F_U. M. genom en av 
Förbundsstyrelsen anställd sekrc tcrare, 
herr Axel Friberg, bland s;lgverJ,sa rbe
tarne. Herr Friberg har rörst själv a,rbe
t a,t vid olika indllStriella .ver·k och lärt 
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känna foLket. Nu söker han ti;pp dem på 
arbels.platserna, anordnar korta möten, då 
folket har middagsrast eller eljest ledigt, 
med ett ord, »går ut på .gator och grän
der för att nöd.ga tiJ.lbröl1o.pet.» Vad jag 
hÖl'de och s-å;g av denna verksamhet g.jor
de ett dj.upt intryck på mi·g. Låt oss nu 
även inn.esluta deuI'Ie ens·amme stridsman 

Sun<lsva,llsdistriktet i våra förböner. 

·x· 

Efter ett kort .uppehåll i Stocld1O'Lm 
gick så min färd mll V,ästergöt.\and och 
GÖbebo'rg. I Broodetor.ps 00h Stenums 
kydwr, där min gamle kamrat frå n tiden 
i Kina, pastor Andrew E :son Wrerneman, 
nu är vice pastor 'Och komminis.ter, talade 
jag för s tora ·och ti;ppmärksaant lyssnande 
ska·ro·r. Här syntes det nästul1 som 0Jl1. fru
ket lwmm.it )}man ur huset», ooh här sak
na,des ,ej heller u.ngdom. Det finnes dock 
en al1ldli·g llJunger ,i vå r,t folk . Ack, att 
d,essa hungrande sj.älal· blev,e mättade 
med live/s bröd! 

•:f 

I Götebol'g talade jag sed.an i ynglinga
föreningen Libanon 3 kvällar över »livets 
ursprung», »livets mening» och »livets 
mål». EH allL större intresse för hedna
missione n förmäl'kes inom denna för
ening. Skall milnne den dagen komma, då 
en man ur deras egen krets utgår till mis
sioltsfälLet understödd av Libanonförenin
gen ? Vi börja lro det. 

Sisla dagen hade Kin akretsen i Göte
borg anol'dJlaten offerdag. Det blev en 
r,il<t givande stund. Efter ett kort ooh 
hjärlligt Jräisningstal saml bön av kret
sens ·ol,(\förande, kyrkoherdc Kli ngne r, 
kom aftonens stora slund. En skål foram
sattes på ett bord, och dåd nedla,des fri
yi·lIiga oUerg,åvor, Därefter talade under
tecknad samt en missionär Lifborn, tillhö
rande Hdgelsefönbundet. Vi·d sa.mman
rälmingen visade sig, att 1,300 kr. fram
burits. Alla voro så glada och tacksamma 
tili Gud. Det vilar en Soäl~Ski.ld fLäkt av 
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Guds välbehag 'Över sådana offerslunder, 
det mä'rker man.. Man gdpes vid sådana 
stunder alltmer aven längtan, att denna 
bibliska och enkelt s.köna form för givan
det till Herrens förrådshus må vinna i'n
steg bland Guds tolk. 

·x· 

På 'kallels.e av Västerås L. M. F.-grupp 
och D. U. F. DesökJe j ag den 15-16 mars 
Väsle·rås. L. M. F. fyller i år 20 år. Bl. a. 
är nu denna för hednamissionen så verk
samm·a förening i f.ärd med aH samla in 
medel till Seminariet i Yuncheng, där en 
stor brist f.öreligger. Redan ha över 5,000 
kr. insamlats av vära v'ännel' inom L. M. 
F. landet runt. I Västerås inkommo om
kring 300 kr. 

* 
MJssionär V. W estel', som besökt en del 

platser i Neri·ke 'Och Småland, skriver: 
»Det ya;r mycl(et uppmuntrande aH se, 

huru villigt folk samlades i stora skaror, 
somoHast lm trängsel fyllde lokalerna. 
Uppmunlrande var det även att erIara det 
intr.esseo-c.h d'en oHecrvilJighet som yisa,dcs 
rn:issionsal'belet i Kina. l'Iill Herren Yäl
si·gna ~Ha dessa pla'lser och aHa nya vän
nel' till vår mission I Minnet av sa!lTlJTlan
tl1äffandet med n:'\'gra å,ldriga så,dana i G. 
skall sent förblekna. De hade aldrig förr 
samman.h-äffal med någon repnesentant 
från S. M. K., men ändå hade de bl'oget 
samlat och .sänt sparbössemedel varje ny
år i 25 års .tid. Då jag frågade en av 
dessa, en gamunai kvinna, fattig på jor
diska ägodcl.arm.cn rik i Gud, hur hon 
.\, unde åslad1wmma sådana sum.mor, sva
ra,dc hon: ».Tag plockar Ii·n,gon på hösten, 
och 5<'1 har ja'g ju min pension», (folkpen
sionen!) Herre, välsig,na dessa försakande 
skaffare! Man Mir så lilen in,för såd,ana. 

För övrigt är det med stor glädje jag 
minnes Kiumla, hembyg~:Ien; Hålahult, där 
patienteroc.h persolLaJ Irån sanatoriet v,o
ro samla·de 'och under stor uppmärksam
het flera gånger hönde om a'rbetet i Kina; 
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Lanna med vår gamJe nu till hälsan rätt 
hårt prövade vän H.; Eksjö, d'är HelTen 
uppmuntra·de den 29--ä'riga Kinaföreningen . 
med ett oväntat g,ott res.uHat av sin mis
si on sförsäljn in'g, m. fl. platser.» 

Gud välsigne alla de kära vänner som 
visa.t missionens sändebud g,ästkihet och 
kärlek. »Sällt d et folk, vaJ's Gud Herren 
är, det tork, som han utkora t sig tilJ arVl). 

N. H---n. 

För S. M. K:s'hedjande vänner. 
Tacksägelseämnen. 

Att det, trots oron i världen, varit 
möjligt fortsätta arbetet i Kina och att 
Herren försett med medel, sid. 101. För 
de öppna dörrarna Kina, sid. 102. 

Tacksägelse- och böneämnen.
För dem som förnummit Herrens 

kallelse att utgå till Kina, sid. 102. 
Erik Folkes besök på fältet, sid. 102. 
För kommendör v. F€ilitzens mång
å riga, trogna arbete, sid. 103. För de 
utresta missionärerna, sid. 1Q.3. För 
missionens ombud, sid. 105. 

Böneämnen. 
Att evangelisationsarbetet i Kina m å 

hava framgång, sid. 102. För missio
nens arbete i hemlandet, sid. 103. För 
missionens hem och missionärernas 
barn, sid. 103. För missionens publi 
kationer, sid. HM. Att HeiTeri må stär
ka lllissionens arbetare i hemlandet, 
sid. 100. 

»AlIvw'styngd synes framtid en. Troner 
ramla, gränser flyttas, riken sönderfalla, 
nya uppstå, veckor och dagar medföra. 
förändring av det som tycktes vara fast 
hoptimrat för århundraden. En storm går 
över världen och i follcliv ets vredgade böl
jegång finna sekelgamla statssystem sin 
grav. Väl falla vapnen ur de krigströt/as 
händer, men våldel reser sig ånyo till en 
folkens inre brödra]wmp, där frih eten och 
rätten hola all törtrampas.)) 

Ur årets bönedagsplakat. 
.~ 

Kanske få vi på grund av Guds ord och 
tidens tecken. tänka oss framtiden så: Det 
slora världskriget banar väg för demokra
tien. Folkens djupa massor och led få sin 
tid --- det stora folkhavels tid på jorden. 
Demokratien skall väl också få sin heliga 
besökelselid från ovan och mö la Kristus 
på sin väg för aitavgöra sig för eller mol 
honom. .NIen den demokrati, .som avgör 
sig mot Krislus, skall föda och bära fram 
Anlikrisl, honom,. som skall samla och 01'

ganisera molståndet mol Kristus till en 
förföljelse utan like och göra så »alt ingen 
kan köpa eller sälja . utan den, som har 
märket,' vilddjurets namn eller dess namns 
tal)), (Upp. 13: 17). 

J(. LEWIS JONSSON. 

Visa ' tidningen för edra vän
ner och beleanta och uppmana 
dem . att prenumerM'a å den
sam·mal 
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