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MISSIONENS BUDSKAP ÄR "VISDOM FRÅN GUD". 


1. 


. ; \ofi.~sionärens undervisning är troll 
karlens stav)), skrev den engelske nu
turfoTSkar,ell Charl'cs Da'rwidl 1835 i ett 
brev -till sitt hemland med anlPdning 
av vad han sett utav det arbete, som 
den protestaTlJtiska mis sionen utfört 
bland Mami-folket på Nya Zrland ef
ter jämförels·evis få års arbete. Det 
hade väckt hans förvåning, att dessa 
den tiden så fruktade kannibaler bli
vit förvandlade till nya människor 
med ett nytt tanke- och viljeliv, vä
sentlig.en präglat ·av kristna principer, 
och hans ord giva! tiU känna, att han 
tillskpev missionens budskap en hem
lighetsfull makt såsom den enda för
klaringsgrunden härtill. 

Riktigheten härav bekräftas även 
av senare tiders missionshistoria fdin 
olik~~ HiH, " som Uganda, Madagaskar, 
Kina, K'orea, Söderhuv.els och Inoo
n esiens Öviirld. Hedcnd{)Jll~ns mörka 
insl'inkter havaI givit vika fiir dd gla
da budsl{apet .om Guds n:id uppenba
rad i J. us Kris,('us och underbar har 
framgån gen varit, särskilt då missio
nären k.ommit' före k'öpmannen, im
migrant,en Uer konsuln eller den 1"0

m ersk-kato·lske prästen såsom i Ugan
<:l'fl' och på Nya Zeland. 

Den cllgelske filosofen Herbert Spen
cer liir en gå ng hava y,th'at, att ),ingen 
politisk alkemi kan skapa e tt 'gyllene' 
uppförande hos människor med slöa 
instinkter", och för detta måls för
verkligande äro visserligen rulla slrä
vanden, s'om hämta sina krafter från 

den mänskliga lmHuren, lika vanmäk
tiga. Gäller det att omskapa en män
niskas innersta väsen oc·h kar.aktär, 
måste kraften komma ovanifnin. Det 
fordratS ,ett Guds vidröra:nde, som en
dast kan ske för den tm, som mot
tager Gud i Kristus genom evangeli
um. Då mis.sionen förkunnar 'en full 
försoning med Gud i den korstfäste 
och uppståndne Jesus Kristus, visar 
det sig, att dess budskap är en troll
STaiV, mäktig att lösa de i satans, bojor 
bundna. Väl äro hedendomens pötter 
i animistens själ seglivad.e och hans 
syn förmörkad, men evangeli makt 
bryter de orena andarnes viiI de, 
och dess ljus tränger undan det 
inre mörkrel steg för steg, och 
iiven han försättes i Guds älska
de Sons rik-o Ja', det. utgå r ett vitlnes
biird från världens aUn mi·s,s,iOllsnilt 
och på m ål1lg hundrade tungom ål, att 
missionen& budskap är mäktigt alt hll 
föra miinll'isk.ohjärtan av alla folk, 
s.tammarr och nt<;er ett nytt livs aldrig 
sin:m<le kiillflödeu. Och dpUa vilt nes
börd skalLl ·aldri§ tystna. Aven i de 
midnatt, som stundar, skola vittl1en 
finnas om evangelie yerk. 

Nu är mis.sione'lls bu<i<;kap i I1edna t 
I 

världen -ej ll [~g.ot ann~lt än de t e\rall , 
gdiuffi, om Paulus oc.h de 211dra 
apostlarna förkunnade i det första år , 
hundradet av vår ,tideräkning, och son~ 
i Tessalonika, Fillippi, Korint, Efesus 
och andra orter i det romerska väldet 
frambragte en sådan härlig vår av tro, 
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hopp och kärlek i de unga kristna för
samlingarnas, liv. Och vad som var det 
centrala.: i Pauli och de andra a postlar
nes förkunnelse, därom behöver ingen 
vara i ovi.ssh'et, ,ty Paulus lretonar det 
själv med kTaft (1 Kol' . 2: 2; 15: 3). 
Krisli död för våra synder och hans 
uppståndelse ur graven såsom det 
Qfubbliga vittnesbördet om hans livs 
seger öv.ersyndensoch dödens välde, 
det var huvudinnehållet i apostlarnes 
pr,edikrun, det var deTIJ trollstav, som 
tillförde de första kristna försam
lingarna en världsövervinnande tro 
och en kärlekens heliga gemenskap, 
sådan som världen förut ej skådat. 
D-et "ar även predikan om den kors
fäste Kristu.s som Guds kraft och 
Guds vishet, som senare bröt heden
domens makt inom det mäktiga ro
merska riket och lät nytt liv ström
ma in i detta världsväldes ådror, trots 
att det :andliga och sedliga förfallet 
där då nätt sin höjdpunkt. Inför de 
kristnas liv och intill döden stånd
aktiga tro störtade den romeTska my
tologiens gudavärld tillsammans, och 
de konstrika tankebyggnader, som 
den heIlenistisJ.a filosofien uppfört 
och mol vars inflytande i församlingar
na Paulus tidig.are så kraftigt kämpat, 
hade nu ingen kraft att ingjuta nytt 
liv hos folken. 

Då Kristus sände Paulus till hed
ningarna för aU öppna deras ögon, 
att de måtte omvän,da sig från mörker 
till ljus, från sat-ans makt till Gud 
(Apg. 26: 18), garv HeTfI€n honom även 

det evangelium, som han skulle för
kunna för dem (Ga.l. 1: 11, 12; 1 Kor. 
15: 3) , och Paulus rådförde sig icke 
med männis,kor härom (Gal. 1: 16), ej 
hellersökle han genom eget ,tankear
bete konstruera ett budskap, wm skul
le täckas människor (Gall. 1: 10). Där
fÖT kunde han med frimodig fullviss
het skriva till galat,ema: »om någon 
för eder mnorlunda predikar evange 
lium, än I haven undfått, ban valre 
förb-annad », (Gal. 1: 8, 9), och till TO
rnarna: )) Gud skall döma, människor
nas hemligheI'er efter mitt evange
lium.» 

När Paulus efter fjorton års verl,
samhet frwnlade för de främsta ,av 
u{>Qstlama' i Jerusalem det evang-e
Jium, som Imn predikade bland hed
ningarna, så hade dessa intet att med
dela honom, varav framgår, aH delta 
evangelium fullt övcTconsstämde med 
det, som blivit anförtwtt dem, ,som 
)).från begynnc€lsen » va<rit med Jesus 
(Joh. 15: 27). 

Detta evangelium, som ock är mis
sionens budskap, har s~tlcd('s på två
faldioot sä U bevisat sig vara »visdom 
från Gud )) , Paulus undfick det direkt 
av den härliggjorde Krislus, och i 
snart ,tvåtusen år har det bevisat sig 
kunna tillfredsställa människans dju
paste behov, hehovd av frid med 
Gud och av kraft att övervinna synd 
och värld, eller med andra ord, såsom 
en »Guds kraft till frälsnin~ för var 
och en som tror. » 

(Forts.) 
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J E S U G L Ä D J E. 


Inledning. 

Den bi,ld av JI'SUS, som säkerlige n 
mäktllg:a t .gripit n lra hjiir<t-an, har va
rit bilden av sm~irt.ornas man, förtro
gen med lidandet, Jes. 53: 2-4. Dn; 
dpr beundran och tillbedja11 hava VI 

stannat inför ber:.i.Ltl'lsl'n om huru han 
för var skull vandrat s'lllärtornas stig, 
huru han fällt blrar och äng'slatsi bö
nen. Likväl finna ,i, da vi uppm iirk 
samt läsa den evangeliska berättelsen, 
en långt större rikedom på glädje i 
Jesu liv än vad som i detta styck l' 
allmänhClt bl:aktas. 

Då vi nu gå att Lelrakta detta hög
heliga ~imne, må vi då göra det.i vör~l
nadsfull tillbedjan . Om vi naguns1I1 
träda in P' helig mark, så är det !lär 
vi sök':1 a tt blic\a in i den reua, lllm
me].ska glädje, om bodde i Guds en
födde Sons hjiirta. Om våra hji"irtan 
äro en helged um, oc.h om vi ej lata 
våra heligaste erfarl'llheter beskåcias 
av profana blickar, hur mycket .ner 
så är iekl: detta fallet med ,Jesus. 

Men vi skola i detta vårt bibelstu
dium icke blott stanna inför det, den 
eva11gclis~<::I berättelsen vill säga oss 
om Jesu glädje; vi sk()}a Del< se, alt 
denna J ('s u g>1 ä dje iiven gm's il t lär
jungarnc för att f,ortleva i d e.lI Krist
tro"J1a församlino'l'n intill tidsiliderns 

h " 1(' .ände. Nu om någonsin behöver nstl 
församIi 19 en förnyad uppf~'llelse av 
Jesu glädje. Och den sargade oc~ 
sönderslitna människovärld en, som l 

besvikelse går frun hopplöshet till 
hDpplöshet, behöver få se denna gläd
je i Jesu lärjungm's liv. 

Vid eH uppmärksamt studiun! av 
det Nya '1 es lamentet fin'lla vi denna 
Jesu gläd~e belyst från sex olika syn
punkter: 

r. 
1. Böllcns 
2. Segervisshr-lens 
3. Tjänandets 
4. Självuppoffringens 
5. I-Ielighell'ns och 
6. SegerIön eIls glädje. 

Denna g.ang skola vi stanna inför 
L Bönens glädje. 

Redan vid Mästarens inträde i det 
offentliga liy.et kunna vi spåra, hur 
glädjen ·strömmade in i ha:ns hjärta. 
Man kan r edan från begynnelsen mär· 
ka, att h 'mlig.hden till , denna glädje 
var att finna i hans böneliv, i vilket 
han gav sig helt åkr at Gud. Lukas 
b rättar, atL då .Jt'sus vart döpt och 
ba el öppn{ldcs himmelen, och den He
lige And-e' for ned i lekamlig skepelse 
övcr honom, och en röst från himme
lt'll. sade: » Dennl~ är min älskade Son; 
i di.g hur .iageLt g.ott behag», Luk. 3: 21
Var m ilnn' icke käminnehållet i dc"Tl 
bön , som Jesus vid detta tillfäHe bad , 
det profetis~,a ordet, som nu gick i upp
fyllelse: "Se, jag kommer; i boken är 
skrivet nd jag skall göra. Att göra din 
vilja, min Gud, är min l u s t, och din 
lao är i mitt hl'ärla.» Ps . 40: 8- 9, Ebr." .
10: 5 f. 

J esus- betraktade sitt liv wm en g·å
va fr:ln Gud, som skulle återgiv8s åt 
Gud. Sann hÖJn och böneglädje h~lr sin 
cr rul1d i hela vårt livs förhånande till
" Gud. Överlåtels'e å t Guds vilja och ett 
fortSlatt förblivande i Guds vilja är 
förutsättningen för att vi skola kun
ria vara verkliga bedja re. Icke bl,ott 
det, va'rom vi hedja, måste vara i enlig
het med Guds vilja; ä n vi själva 
lTIclsle ynm i h-a'rrnolli med d-enna vilja. 

lIela J esu ]j\' var på, ett underbart 
sä tt i en såd~,n harmoni. Han förblev 
alltid fullbmligt i dennQ harmoni. 
Hela hans liv vm ett absolut förbli
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v,and; i Guds vilja. Han v~ndradl' all
tid i den skiinasLp genwns:,ap m~d sin 
himmelske Fader. UnrlcrlJara ord, ,.i]
ka bekräftades av gärni!1g:nne, kunde 
han ock tala om denI'a sin bön eg men
skap med Fach~l"l1 . "Fadern har i 'ke 
]ä'ffin~t mig allena, ty jag gör alltid 
det som är behagligt förh-o nom », J oh. 
8: 28. Vid Lazari gr.av kund' han sä
ga, triumferande ÖVPT själva döJ e-n: 
:d ag, visste väl, att du alltid hör mig ". 
Inför sina hätskaste molstaudare ut
ropar han: »,Jag känner honom oeh 
hilller hans ord » Joh. 8: 5:>. .Ta, h ela 
Jrsu liv var dt hön n rökoffer, yäl
behagligt inför Gud. Och biil1E'J1 sam
manhand honom m ed Gud. Frfln de 
ensamma bönestunderna på bergen 
och i ödemarkerna trädde han fram 
ibland miinnislw·rna o ch talad om 
si'n f ~ deT och om hönegpmenslwpl'1l 
med. honom. )".Tag och Fadern äro 
cLb, Joh. 10: 30. :, Så som Facll'm har 
liirt mjg, så talar jagl», Joh . 8: 28 , 

Detta bönrförh[t1lande verkade od: 
en andlirn moUagligh l',t och lippcnh -t , 
(.k.,. iiO : 4-6) det uppfyllde h el,a J S H 

liv med en ,oheskrivlig. uyerjonlisk 
gliidjc och med den 'Of'Inotst flndliga 
Jjuvlighet, s om dwg de nödställda ska
rorna, ja, även barnen fil! h onom, diir 
han v,:mdrad'e sin väg stilla fram. 

Nästa .gång skola vi Sl', huru d enml 
J esu ~lädje fortl'lantarle sig till den 
urkristna för!">'amlingcll för aLt sedan 
fortleva tidcl'l1a igenom i alla sanna 
lärjnngar.s hjärtan ,och Ii\". 

N Hn. 

».11t si udei'a lli/igt .är go/l, all bedja 
flitigl är bäl/re. .Ipg. 6:4. Bönen är 
nyckeln lill ordel, till människohjärlat, 
till himlen.» 

Christian SC/·iver. 

RNl! Bed till räl/a! Hed bor'/! Hed fram! 

L. M. Engström. 

Vid årsskiftet. 
Han har , agt t iJJ mig : " Min 

n tl d är uig nog. ly min k r a f t 
lullkomnll ' i s V lL g h () t ... Där
mr finn r jllg \"Ulbehag i s y ag· 
b t e r . .. ty når' ja.'! är 8 V fL fl 
il" ii-r jag s ta r' k. ~ ror. 12: 

9- -10, 

Det ligger ett förunderli~t trosvisst 
jubel i de a ord. Sammanhanget ger 
vid handen ,att den store h ec1na3!posteln 
i dessa ord hhttat n ågot av sitt aJlra 
innersta, sitt livs stora hemlighet. På 
eLt för ,hela hans .ga ml a, natnrlig,a liv 
r 'voluLioner:lllde sätt hur han lärt 
kiilllw den mä nskliga krafti-'11c<; full
sUindiga wmmakt. (Fil. 3: 7--8) . Den 
viiidiga k raftmählin g l m(~cl ondskans 
andrmakLer i himla rymdLll, (Ef. 1:21, 
3: tl- 10, 6: 12) missiO~l ärsli"eLs nak
na verkJjglwt - mis 'handlingar, vc
ckrmödur, fiirfölj-Iser , trångm al 
(2 Kor. 6: 4- 10; 11: 23 - :31) , allt gay 
honom en ökad erfarcllh -t 'av ~,g'en 

hjälplöshet. ME"1l dl'llna · rfarenhet 
blev till en befril'ls(~. H:Ul rick upple
va det, "a.rom 'Mose i sin avsl"ecls,s~in 'g 
sjunger: »Herren tager sig an sitt folk s 
,uk och förbarmar s'ig iiver sina tjä
nare. när han spr , aU all kraft äT utl' 
och alt det är slut va aUt: l>å d mått 
och stort ", 5 Mos. 32: 3ti. Och uL ur 
sitt eget liv sLon hjälplöshet ~)(:h ut
blottl'lsp. kådar han m ed trons öga 
mot nädens ,oändliga <;yn vidJer. IIan 
ser Kri.stus, G~lds vishet Dch Guds 
hemlighet. Med Honom får hall räk
na. Det fiirvfl11dlar hela hans liv. I 
trosvisst jub"l be\ii!lll"f'[ han öclm.i!lkt, 
men utan a Lt sy~iva pa maJ.et: Hans 
kraft fullkomnas i min svaghel. 

* 
Dd berätLas, att IIucho n Taylor vid 

ett tillfälle blev tilJfragacl. vad' han a'l)
slig o~sak en vara till alt (iuli utvalt 
just. hnnom .'1tl' grunda ett sil s tOTt 
missiollsverk i Kina. Han svarade då 
ungefär så här: Då Gud "iIli: utfÖT'a 
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delta verk, såg han !Tl pd fran sin him
mel för att .söka ,efteT nagO'll, s'om skul
Je vara svag no·g. för at,t icke kunna 
taga! ·någ.on ära till sig. Han: såg då 
bland aUa &vaga mi'g, den allra sva
gaste, och sade: Han är svag nog, ho
nom kan .tag använda, han skall få 
u tföra el et. 

* 
När vi vid årsskiftet tänk;a på det 

slora arbet~ i Kina, som är oss anför
trott, är det gott att få ,stanna inför 
ett ord SDm detba. Överväldigande ter 
sig den upp,gift, som vingårdens Herre 
anvisat oss . Hela vårt fält mognar till 
skörd. Enastående tillfällen 'erbjuda 
sig.. Efter de långa ba'l1brytnings- och 
säningsåren är nu tiden inne fö\' sto
ra tin.g. Nu behövdes en talrik o5kam 
skördemä'l1. Men i stället glesn.a leden. 
Ett l 'O-tal missionärer äro i stort behov 
av vila m-ed det snaraste. En av dessa, 
s,om \narit därute omkring 10 år, skri
ver: »Urverket har gått ner, min kraft 
är uttÖ'md .» De anarkiska förhållan
den , bland vilka särskilt våra Shens1
mis,s·ionärer nu under flera år måSlt 
leva, ha tärt mycket på hälsa och isyn
nerhet nerver. 

Härlill har k'ommit ek,onomiska be
kymmer. De för oss oföTmånliga ki 
nesiska valutaförhållandena ha deci 
merat de utsända ~nningarne mycket. 
Vi ha fåH betala dubbelt för en kin.e
sisk silvertäl mot förr. Dä'rför hava 
inskränkningar måst vidtaga·s . Evan
gelister hava måst enHediga,s, .s1«01 
verksamhet'e'l1 begränsas, och mi.ssio
närema ha ~j kunnat utfå sitt fulla 
underhåll, långt mindre något dyrtids 
tillägg. Kursförsämrin,g.en hrur dock 
icke drabbat mi,ssi-onärema, vilka all
tid utfå sina personliga remissor i ki
nes,i,skt myn.t och sålunda äro-obewen 
de av fluktualionel' på valutamarkna
den. Likväl få vi med mycken hck
s'amhet not.era, aH inkom'st'ema varit 
rlvsevärt s,!örre än föregående år,ehu

ru ej ,så stora, att de motverkat det vi 
förlorat :genom den förs.ämrade kur
sen. 

Under året ha vi haft .glädjen uts,än 
da 3 ;ny.a arbet:are jämte de 3 äldre. 
som i höst återvänt till fältet. Med des
sa 3 nya arbeta're har S. M. K. nu 55 
missionä'!',er på fältet. Des,sutom äro f. 
n. 4 i hemlandet. 

Det gångna året har varit sYl1'n~rli
gen betydelsefullt i S. M. K:s historia 
genom de viktiga k'011ferenser, som i 
samband med, missionär E. Folkes be
sök på fältet hållits därstädes. Ett av 
kommitten i Stockholm utarbetat om
fattande förslag till Grundsats'er och 
Stadgar har eftl'r ingå:ende prövningaT 
och omprövningar ute på fältet oen i 
hemk'ommitten slutvedigerats. 

Icke mindre betydelsefullt haT det 
varit, att en för hela S. M. K:s fält en
hetlig kyrko- eller församlingsordning 
kommit till stånd . :S. M. K:s arbete pa 
detta fält har ju varit avgrundJäggan
de art; in:g,en kristen församling fanns 
på detta fält, när 'aTbetet begynte. Små
ningom har eLt ordnat församling.sliv 
utvecklat sig, till dess detta nu kun
n~t givas ,en enhetlig.het omfattande 
hela fältet. Därvid harerfa'!'enheten 
givit vid handen, att den form av 
kyrkoo-r.ganisation, som lämpaT sig 
bäst för kin'esiska förhållanden, är en 
synodalförfattning efter delvis presby
terioansk för,ebild. De verkligt dugan
de krafterna bla'l1d de infödda krisin!a 
beredas då tillfä.lle aH delta:ga med i 
ledning och ansvar. Ledaregävor od
las och självverks'amhet stimuleras. 
Församlings'organisa tio nen utvecklas 
så alltmer mot det ,eftersträva·de fram
tidsmålet: självunderhåll, självstyrelse 
och själ vutbredning. 

En annan beLydelsefull händelse är 
invigningen av den Sveus.ka skolan på 
Chikungsha'Jl . (S.e mi.ssionär Bergs ar
tikel i detta nummer). En allmän 
glädje över denna skola förmärkes . 

http:Sveus.ka
http:Kursf�rs�mrin,g.en
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Missionär Lind>er, S,OI11 från det oroli
ga Shem'i fått sända sin son Le.nnart 
till skolan -dottern Margaret var 
där förut - ,skriver: »Det äri ,s·anning 
en stor Guds nåd att barn-en få kom
ma undan den andliga atmosfären här, 
(Pucheng). Arl<ebuseringa:r, IDmd, 
rån, vå ldtäckt, barns bortrövande, tor
tering av tillfåILo0\3tagna lika med heta 
strykjärn och brinnande Iampv,ekar 
utgör allmänna swmtal.sämnr't bland 
kineserna. Lennart brukade ibJ~ll1d 
under sömnen rusa upp ur säng,en 
och skrika vilt, då ham drömde om vad 
han hört kineserna berätta . Välsigne 
Gud rikligen d-e vänner som gjort upp
offringar för att bringa denna skola 
till verklig.het. , 

.Erik Folke, som hittills fått vara 
ovanligt frisk och stark, har på sen
sommaren lidit av svar nervvärk, vil
ken ej veiaJI: slä.p pa hOTlDm . Så fort 
krafterna det tillåta, ska il br. Folke he
söka de stationer i Shansi och Shens,i, 
vill_a han ej ännu hunnit besöka. 

»,Guds kraft fullkomnas i s\-aogheb, . 
.:'-Iär ja.g är svag, då är jag 5>tark». Giv 

oss, o, Gud, den rätta sva.gheten '3.Itt 
intet »,starkb ho,s o,ss må stå i vägen 
för uppenbarelsen av Din kraft i våra 
I'i\' och i vårt arhelf'! 

N. Hn. 

Då någon frågar: ),Tror Ni på mis
sionen 'h svarar fag: » Tror Ni på Kris
tus ?» Ty om missionen när allt kom
mer omkring är ett stort misstag, då 
är ock vår predikan fåfäng, fa, även 
vår tro är fåfäng. Ty var viss om, alt 
den Kristus, som ej kan frälsa en 
kines i Östern, han kan ej heller fräl
sa Er i V östern .)' 

J. Campbell Gibson. 

* 
Vänta stora Ung av Gud; våga stora 

ting lör Gud. 
Willium Carey. 

En blick på världsläget och 

världsmissionen. 


I. 

Stora o'l11störtningar i världen hava 
ägt rum under den korta! tiden av 
nll C1 ra decennier. Män-niskans alltjämt 
utvidgnde herravälde över naturens 
krafter har skapat en industriell och 
kommersiell tidsålder utan motstycke 
i histOIien. Världen har omspunlI1its 
med ett nät av förbindelselinjer, som 
närmat folken till varandra. Västerns 
koloniserande och erövrande folk ha
va riktat sig genom exploateringen av 
Asiens och Afrik,as rika naturtillgång
ar . Med deras ständigt växande kolo
nialvälde har deras makt och infly
t,ande i värld:en stigit. Föregångsmän 
i kulturellt hänseende h.ava de också 
varit de ledande i avseend-e på de sto
ra internati{)nella rörelserna i världens 
liv . 

Denna utveckl'in.g har icke kunnat 
försiggå ut,an -en motsvara'l1de :tillväxt 
i materialism och själviskhet. En ofta 
hård behandli'l1g av lägre raser har 
avtrubba,t det naJI:ionella S<lm v,etet. 
ViiX ftnd:e makt och inflytande har alst
ra t en självöverskattni'l1g, :som gått 
människorna i blodet. En tävlfrn om 
»p\:ats i so'}en " har växt fram och närt 
den inbördes antagonismen, till dess 
de.nua, då kulturglädjC1ls .segersånger 
ljudit som starkast, utlöst sig i världs
krigets våld ()ch fasor. 

I detta blodiga, drama har kulturen 
visat sig oförmögen att stävja lidelser
na men väl ådagalagt stor förmåga aU 
skapa nya medel för deras tillfreds
ställande. Nu synes all berömmeJ:s'e 
böra v,ara utelyckt. Likväl kl·äder man 
brodershatets furie i självrättfärdighe
tens mantel ooh håller dom i 'egen sak 
inför en sÖlldersargad och' li-danåe 
vä rld -- dt förebud bhll1d många om 
karaktären av det flerhövdade välde, 
S.01l1 Isynl's konuna att växa fram ur 
uenna vär.ldskamp. Redan ingriper 
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världsvitt NI J,:{)J1froUer:mde makt i 
nästan varje verksamhets lwO'omiskn 
förhånanden. På dess .go Ui'nnande 
beror framg:lngi eller misslyckande. 
Den strävar .utt inordna allt och alla 
under sitt ab 'vekliga välde. Dc,tta ~ir 
den nya sociala »frihet », som utvec k
Jing('n skapat. Likasom värld~,krig ts 
:warta list~)r är den ett varsel vm d t 
"trad. mark ,' , vafOlll .synt'n i Upp 'n
bape!. eb:>kC'ns 13: 16, 17 talar. 

I alla dc.lar av världen råder det en 
jiisning bland f, lk 'n. Allt är i rörelse, 
och överallt: spuras proletaTiatets fram
mars ·h. Önr c](' tta lyser obemärJ,t pro
f('tian om df'n världsmakt. som i Nebu
l;:aunezars clröm döljer sig bakom ler 
och järn. I Västern ~i r det redan en in
ternationell stormakt. Fostrat i soc ia
lismens och rationalism "Il s fals :".l 
maximer, har det undl'r viirldskrigl' t 
hinl i! 11 terrorismens vadeld , s m 
sträckt sig ut över lOD breddgrader 
av v r jord. 

Dock även hiir finnes en blandlling av 
gott och ont. Man lwgär en >ny jord ~ . 
m en man i'ns >r även, att man l'.i hdl(' r 
k:111 undvara en ~J1V him mcl ». Dl'l vo
re chl misstag att t~o, aH ud nya folk
v~ilde vars födslosmiirtor vi genom le
va , skulle l<om ma att s-akna all slags 
rl'ligion. Varken ,historien el1'l'r bibC'ln 
liimna slöd för ell s:\thl.\l lIJ~pfatlniJlg, 
ej h eller spår as den hus dl! stuTa le 
darne i dlm moderna oth religiösa f:tn
kens värld. Men tyvärr syuas jusl des
sa män, av Gud slagna IUl'd hlindh et, 
sa a lt d själva icke här kunlla visa 
Yiige.n . I . rhUlldnlI1uen, h:wa de syssel
,'iatt sig mf'd elen fr agan : »Vad skola 
vi tänka 'Om Jesus Kristus ? " Ständigt 
hava de publicerat nya forskning.ar 
och nya s. k . '.o säkra fl'sullat :> , "om 
al ltid befunnits otilUrerlsställande, enll> 
dan .man endast pli. tänkandets väg ald
rig kommer till visshet om religiös san
ning. Här gäll er den lagt:n : . Den som 
-följer mig, h·an skall hava live ts ljus. » 
Diirför må det befaras, att de t ordet 
här kommer alt b~_<;aJ\nas: »om en 

blind led!'r en bli lid , falla tl(~ båda i 
grDjJ'(:,:n .» På närH hall bt'styrks deml~l 
farhåga av de försök, som göras al t 
anpassa kristendomens saIl'TIin,gsinne
håll -efter denna tidsålders ·smalc En 
ny trosbekännelse. en goHköpsuppla 
ga tills vidare, ser ·d'agen. nder d ess 
vida m antel hoppas man kunna $amla 
aRa s som . kristna bröden , arUa U to \11' 

de gammaltwende. d. v. s. de, som 'lm 
Gud mer iill människo r. Siiden på jor
den mognar till skörd hastigast blnod 
\'äs~el'ns ~ kristna » foll" ly h ~ir pulse 
rar män.sklighetens liv s~n,rkast , här är 
centrum för dess materiella och and
liga ulveck1ing. 

I den mångfald av förrleeJs er i den 
närvarande tiden ,som frambn .gts av 
inspirerande kmfter. vil1w påtagfigeJl 
ic kC' hava sin l,älla i Kristus, sparas 
tydligare än någonsin förr i historien 
en bakomliggande plnn, och des~u 
för ·teelser synas alla hava' ett enda 
mal. Dptta pekar .hän på en utom 
världslig inspirerande makt. som gör 
sin onda vilja kr:iftigt gällande. VarjC' 
vaken troende kan St', huru steg för 
steg i utve~klingens histurin (~ uds Ipro 
fl'tiska ord uppfylles på ett frukta ns
viirt sätt. 

Inför ovan tecknade IWllturer av det 
närvarande världsläget, särskilt såsDm 
det ter sig i Västp[Jl, frams täU,er sig 
självmant den tanken, att Guds folk i 
de ~ krislna » hinderna icke förmått ut 
riva dd h~ilsobring:mde inflytande p{l 
samhällslive t och dess utveckling. 
som kunnat förhindra lössläppandd 
u\" rle luafh-r oc.h lidf>lscr, som under 
de sena le fl"m liren bra1jt Plt sii Ger" 
,hört lekllmligt och andligt "lände övef 
en betydande de~ av mänsklighctcl1. 
(,uds församling på jorden har icke 
vela t eller vågat att samfällt höja si n 
s,tämma , under det s·tormen ras'at. Vis
se rligen har d·en varit verksam att 
limlra lidande, sptida frä lsni'll:gt'llS kun
skap och räcka en räddande halld til[ 
tu sl'nden på "lagfält samt i s.juk- o~h 
fi'mgläger - et,t arbele, vars frukter 

http:forskning.ar


l J::ll1uari 1!l20. S I N I :Yl S L A N D. 

evigheten ' forst skall till fullo up-pen
bara. En fläkt av kri ··llig kärlek och 
barmhärtighet lIar ~iv('n drivil sl,uror 
:'t\· ·mcr e ller milldN~ utumstacllde miill 
och k\'inn or aU offra sig själva till 
tjänst åt Of' lidand>e och utföra stor
däd av hjältenwd och försakelse, Lik
väl har Guru församling på jorden i 
allmänhet Iwmmit till korta, särskilt 
när dpt giilJt samf('illd Dppositioll mot 
v ' Id och förföljelse av d('Il1- som. trög 
arbetat i HerfC'ns tjänst pa missions
fälte.."l. Och v'ar finnes i de , kristna » 
länderna den enighet bland de troen
de, ~o'ITI förmar fön~ki)mma nedrivan
det av kristli.ga institutioner och upp
lösandet av räLtfärdig,a lagar för sam
hiills- or,h f.amiljeliv ·) . 

Om detta är sant, så ger det anled
ning, icke till någon dom över andra, 
i vilkas ställning' man ej är eller va
rit invigd och sannolikt ej heller sjä lv 
skulle varit lIågon troshjälte, men väl 
till dlertanke, självpröming och bÖll 
om -ett förökat måLt av dell Helige An
des kraft. på det att världen må få 
erfara, nit Herrens folk nu liksom i 
evangeiii begynncls~ är en ma·kt, som 
den 1\I[lstc: taga hiinsyn till. Om fri 
dens Gud .skall kunna förtrampa sa tan 
linder fcrsaJnlingcl1s föl!er, lik:lsun~ 
fordum sli:l:dde i de t romerska dld 't, 
sä behöves utan tvivel en mäktig' An
dens utgjutelse över fursamlingen ,. ly 
BU likasom da vinnes sadan segl'r en 
Jast ,av de't folk , som icke iilsli:ar .,,~itt 

liv allt intill dödelI. » Detta Andedup, 
som ej får förväxlas med ett motta
gande 'alv endast vis 'a nad ~",:hor, så
s ro att tala vishet, ta.ta kUJ1Skap eller 
tala med tungor eLc.. skulle förvi:s o 
framtvinga den »enhe t i tro'n~ , som 
r-rfoTdl'as för ett fruktbärand n<mal'
oct{, melJ.an Guds folk, OLh varförulan 
denn ej kan rätt lösa de uppgifkr, 
som i denna tid , så full .av massrörel
ser bland folk "l1J och så rik pli v,erk
~a.lhhet av ondsl<ans andem.ukter, mö
La. både på den inTe och den yLtre mls 
si,ollens områden . Forts. 

Då Svenska skolan på Chi
kungshan invigdes. 

Det var d-en första veckan i S( 'pLeIll
ber. Da.garna VQI'O sa oVUllligt yackra 
och "iiderleken den allra hiirligaste. 
Mell just vid dennn lidpunid måste de 
allra fl sLa a·v sommurg~i~te rlla himnn 
b erget och begiv,a sig' ter till sina oli· 
ka arbetsfält. DeL ena huset stängdes 
efLer det andra och ned för bprget bars 
deIJ eJl'a börd-an efter den andra av 
så väl p ersoner som sak(~r. Dd börja
de kä nn.as så ödsligt och tomt efLer 
a lla. Men a en -d~.g, det \"al' den f ' 111 Le 
septe mber, började 'J'äslcr aU komma 
llPP för berget igen! Och dCll sjiiUp 
kummo ~i nnu fl:er! Det var en h el ska· 
w, och aHa voro ·de svenskar, och !Ulla 
voro de s glada och .fönäntansfulla. 
Vad var det m ånne för folk '! Jo , det 
var liirare, föräldrar och b-am, som 
alla skulle till den sven~ka skolan. 

Nu blev det liv och rörelse, och vart 
man korn . sag Ulan svcns ' U barlltyper 
och svenska seder. Gossar , som bod,,\ 
de sig, och flickor, som n ""0 . Ja. det 
var ,CIl r i.i rJig 1avla. Och m~'Ha'n bar· 
nen. rörde sig pappor och mammor, .(1 \ ' 

vilka somliga nu för försLa gån gen 
sku\J.e lämna sina älsklingnr i and·ras 
vård. 

'YIandngen dcn sjullrle kl. 10 f. m. 
voro nlla sV('nskar, norrrn·än och Pli 

del en,gel'ska ·och amerjlranska vänn er 
inbjudna att Öv.ervarasko·lans höglid
Jl l;'Ia i'nvigni·ng. Så nän'oro r-epr 11

tanter för Svenska kyrkans mission, 
AugusLanasynod'ens missi on, dlm För
eo'ade norska mis ' iOHrell , China Inla d 
l\Iissi'U11en, Licbenzellmissionen jämt' 
nndra enskilda p-ersonrr. Inbjudare 
voro SV('Hskn MissionsfiJ\-bund-e"ts oc h 
Svt'nska ~lissiOJlens i Kina mis-sill'ner. 

In- och uiYLindig.t V'om anordning
'ar vidtaf,'lI1a, s m gavo det hela -en 
festlig prägeL Den svenska flagg.an 
var naturligtvis hi ' a d på sin stång 
uta.nför skOolan på gr~isp·lanen och på 
flera a'l1d'ra pl,atser. 

http:flagg.an
http:kristli.ga
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En djup skugga vilade dock över oss 
alla. SIwIans föreståndare, bro E. Folke, 
som långt i förväg planerat för denna 
högtid, och som ,s'å glatt sig åt att få 
v,ara närvawnde, blev några dagar 
förut tagen avsidl~s i svår nervvärk, 
som ham-d honom vid sängen under 
hela tiden och flera dagaT efteråt. Vi 
stodo där undrande. Vad var GudS' av
sikt med detta? Och huru skulle det 
gå fÖToss ,att reda upp det hela utan 
hans närval10 oc,h hjälp? Vi blevo 
dock stilla inför den tanken, uttalad av 
en av de närvaramde: ,,'Gud, som från 
början visat, ,att denna skola' tillkom
mit pa hans tillskyndelse, vill ock i foli
sättningen visa, aH han ej är beroende 
av människor. Därför tillät han detta 
ske.» 

Sedan psalmen » Hela världen fröj
des Herren» avsjungits, inledde före
sHmdal'c"ll för Sv~n.sk:a Missionen i 
Kina, August Berg, högtid-en med bön 
och läste Joh. 17., vaI"'0fter de när
varande hälsades välkomna' och an
ledningen förklarades, varför skolans 
invigning först nu efteT ett års verk
samhet kunde äga rum. SIwians mål 
vore att »förhärliga Gud», men detta 
kanendas-t ske i den må:n varje en
skild känner d'0nendesaJll1e Guden 
och den han sänt, Jesus Kristus. Ett 
önskemål vo-1'e, att d'eruna skola mått-e 
hedrivas i enhetens tecken o<:h så
s.om ett synligt bevis på den enhet, som 
råder ute på missionsfältet. Så förklara
des sko]:an öppnad, och barnen s~öngo 
några sånger, varefter Sv. Missions
förbundets ombud, bl'. J. Sköld, höll 
ett vm'mt anförande, särskilt beröran
de samarbetets vikt och betydelS'e. Ef
ter fotografering * bjöds på förfrisk
ning i form 'av den svenska national
drycken, kaffe. Därefter fingo vi höra 
vara små Hickor från norra Kinasjunga 
»Hell -dig vår fa'Ila och» I korpungar 

"Se iII. första sidan. 

~,må», slutande varje sång med en liten 
genomsvensk nigning. Det verkade så 
okonstlat och tilltalande. Ordet läm
nades nu fritt, och många av de när
va,rande uttalade i hjärtliga ordalag 
sin glädje öv-er 'att denna skola kom
mit till stånd. Fröken Nathorst uttTyck
te det hoppet, att skolan snaTt skulle 
få mottaga e.Jever även från Svenska 
kyrkans mission i Kina. Mr Joyce, Chi
na Inland Missionens representant, tol
kade sina varma känslor för Sverige och 
svenskarne och sade sig ha så mycket 
att lära av svenskarnes artighet, att det 
ej skulle förvåna honom, om han en 
vacker dagöverra,skade sig själv med 
att han bDckade ()<:h neg! Pastor Vik
ner från AugustanaJsrynDden förklanade, 
att han fann sig så väl i vårt sällskap. 
Han kände, aH han här möttes av 
gammlald~lgs, sv,ensk kristen-dom, som 
han så mycket hört talas om, och att 
h,an älskade det gamla fäderneslandet, 
som han do~k aldrig s'ett. 

Mrs Stotts, förut jämte sin man 
äg,are till den fastighet vi nu för sko
lans räkning inköpt, tolkade i käns
liga ordala:g sin glädje över att dessa 
hus nu fått den aIl'Vändning, vartill de 
ursprungligen varit ämnade, nämligen 
som skola för missionärsbarn. Hon på
minde om den tid, då hon ()Ch hennes 
man voro så gott wm de enda ut
ländingama på berget och gjorde en 
jämförels,e mellan förr och nu. »Abra
ham planterade en tamarisk», ,sade 
hon. » Så ha också min man och jag 
plall'teraten gång, och nu få andra 
sitta under skuggan av dessa träd.» Så 
läste bro Fernström upp verser, författa
de av honom i Sibirien på,Gustaf Adolfs
dagen förra året samt ett poem av mis
sionär Fagerholm. Även an'dTa: hade 
ordet och sedan nedkallade flera Guds 
välsignelse över skolan oc.h de&s verk
samhet. De avgående funktionärerna. 
fru Björkdahl samt herr och fru Gill
ström, avtackades för deras trogna 
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t.iänst vid skolan, och de nya lärarare
krafterna, kandidat och fru Sommar
ström och fröken Ester Carleson, väl
kO'ffinades till arbetet jämte var beprö
vade läraTinna fröken Ester Jonsson, 
som även i år kommer att tillhöra sko
lan. 

Ja,alla v·opo vi glada och tacksam
ma, och när vice ordföranden, i sko
lan, bro TjellstTöm avslutat Dch vi til·1 
sist sjöngo 'en av våra gamla svenska 
pS'almer, l{ände vi, aH vi alla delta'gLt 
i en betydelsefull millneshögtid, i ('n 
gäming av fosterländsk bety del S>e, ja, 
av evighrtsvärde och vikt. Att i ett 
främmande och därtill ett icke kris
tet land giva svensk kristlig fostran 
·och vård åt barn till dem, SDm »föT det 
namnets skull » överg.ivit a:l'lt, det är 
väl en gärning så sLor och krävande, 
att man må fraga: »v'em är här.till 
skicklig? » 

Tanken på att dessa unga nn kunna 
få vara till.siammans med sina> föräId
drar någon 'lid varje år och den mång
åriga ,s,kilsmässans ömsesidiga smärta 
därigenom besparas dem, är oerhört 
glädjande. Så vitt jag, vet, finnes ingen 
liknande skola för sven.ska lYarn utDm 
Europas' gräns:er. 

Vare den då, des's föreståndare, lära
re och harn tiUik'a med alla densam- . 
mas behov, alflbef.aUd- åt sv<elllska fol
kets varmaste intresse Dch förböner! 

Yuncheng i September 1919, 
August Berg, 

Gud har något mer ait giva oss varje 
gång vi möta honom. 

/(ellIleth jY/ackenszie. 

* 
Det gives religioner, som kunna jäm

[öras med varandra, men kristendo
men är icke bland dessa. Den iiI' hö;cl 
över alla religioner. . 

Joseph Parker, 
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Interiörer Yrån Shensi. 
En lycklig arbetstermin har den 

sista vintel11 och våren v'arit, trots ytt
re oro. I fem månader var evangelis
ten Han innestängd i köpingen Hsmg 
She-ch en i händerna på rövare och 
rebeller, som dock behandlade honom 
väl. Det var egennomligt att vid mitt 
besök finna vår vägg fullkJistrnd med I 

skyddsproklamationer, som varje kom- I 

mande rövarhönling kiinl sig kallad 
att utfiirda föl' oss. 

Trots förföljelse frun den vilseleu- , 
da J> sjiilvständiga församlingen ») gir.k I 
verksamhetell framåt, och han h:lde 
gliidjen att Yid v: rmötet se lre persD
ner frun cielllla plats döpas, 

Framgångarna ha varit störst i ~i- . 
shui, där i byn Cho-tse b"enne präk
t~ga s!wllärare utöva l~dningen. Här 
anmäldes vid mitt besök ett dussin , 
dopk:mdiciater. En gård har fritt upp
llitits a," en 111 ~dlem, församlblgen har I 
reparerat den och där inhyst håde slw- , 
la (Jch kapell samt sjiilva förfiirdigat . 
biinkar m. m, Det var i sanning en 
stor glädje att här predika inför en , 
stor skara troende, 50- 60 personer, ' 
vilka i allmiinhet äro ivriga läsare av 
de fastslagna utanli'isningstexterna i 
kUTSe11. Kvinnorna stå i det fallet 
främst i flit, och trots den: IfUlgru vägen 
komma de i ur och skur. till de stor
möten , som hållas här i staden, 

Vårt vårmöte i maj välsignade Her
ren. Själva voro vi medtagna av in
fluen.s:m som grasserat, men ett par 
nitiska, av Herren lärda bröder från 
Skandinaviska alliansmissionen hjälp
le D'SS. I fyra dagar pågick mötet, Dch 
vi hade glädjen kunna döpa 32 om
vända hedningar, som hadE' g<oda vits
ordfrå'n P I'(Wt iden', TilJs.ammans med 
dem:, som döptes på ett' parbistaticiner, 
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blii' deLeJl insamling av 35 omvända . 
De behöva nu uLhalhg föl,bön, att d' 
må bli bevarade under alla yUre och 
inr,e fr es t lser och mödor. 

Tillsl:mdl'l här i vant trakter har ej 
mVl:ket förhä ttrats. Vissl'rligcnär deL 
vapf'lwila mellan de förr stridande 
tl'uppern:l , men detta syn('s rndast ge 
lillfäHe at rebeller och rövare att s:l 

En kinesisl{ äreport. 

mycket mera, ,ostört få plundra foll,et. 
Kvinnor sk~indas, män bortföras stän 
digt i syftP. aLt utpr · sa lösen för dem, 
och dragarna spännas ofla fr. n bssrt 
och bortföras . Bäst dd är, överfalles 
byn av ('n skara miin, som med glöd
heta strykjärn eUer bTinnande lamp
vekar lagda på bara kWPPcll utpressa 
p-clJningar av d m, som i.iga eller kun
na skaffa sådana. Ingcll är säker till 
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liv eller egendom. Allt blll'get folk har 
f1yllat in till sti.-ide:·na. 

* 
"år stad, Pucheng, har blivit en rik

tig bikupa . Här råder f. n. trygghel 
in'om dess vä,l bev:1!,adp mmar, och här 
söker man trösLa sig över olyckorna i 
\·ärlden. Jäktandet efter rikedom har 
tagit ÖY'l'rhaln-d - det är en riktig yra, 
som griper många. Alla vilja förjäna 
pennilJgar, och alla synas kunnn det. 
Gatorna myllra -sLiill'digt. 'av :11änniskor, 
allla ha braLtulll. Priserna äro istadiat 
sligan-d'e, och tji.1narefragan Yållar s 
svii righ elC'r. 

Efter aLt i flera ars Lid ha varit be
friad från opie-odling Odl öppen opie
handel, har vår provillS ater sjunkit 
Iwd i dyn . GUVI~rn'ören be·hövde pen
ningar till militärens underhåll. Då 
tillät han opieodli-n-g mot erläggande 
aJV hög skaLL l var stad stil;es nu opiet 
öppet i meJ' än 100 butiker. Men pri
et är n~ira lO-dubbelt sil hi'gt som för 

na{jru år sedan. En opieslav kräver 
doc.k sin rans Il, och så far man se, 
huru familjer hastigt rllineras. Det är 
hjärls\i.irande att . P män, sum arbeta 
-som slavalr och sedan utg niislan hela 
lölwn rör att skaffa sin op il'rnnson . 

* 
ALt \-inna gehi)r för t'vangelium i en 

sådan stad och i .en sad:ll1 Lid är ej 
lätt. De arbetande och betuDgade äm 
som \'anligt .ej dönll förordet -om den 
frid, som världen ·ej kan giva. M-en för 
dem, som ha fullt upp av delta livets 
goda, är vår predika:l om .TI'SUS Kris
tns och hans kors en dårsknp och 
»evfnlgeliesah.'n» själv en gåta. Främs
te mannen i samhället näst ma.n-d-ari
ne.n har ny·ligl'l1 i husaffärer mycket 
varit hos o,ss. Till ·evangelisten Tung 
sade han härom. dagpn i förtroende: 
"'läran är g-od, me.n del s!<all aldrig gå 
fÖT er att få fram elen här: allt hos 
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er äl' fiir l~lJ"\':lig,t det är ingen 
miljö för o ss - - 'ni ha ing.enting 
alt uppYis.a ! En eller d L pm' stor
skolor m ed stil p a - - ! » H err Su, en 
duktig, fÖrIllö,g Il man, som res l myr 
klet i Kili a har sumlid-ig L 'om han gaU 
och tittat på vårt bygg-e, också sI uck
rat statio·ncll och oss alla . Resultatet 
delgav ha!l uyligC'n åt en vangelisl: 
"här sitta ni, predikande lärare, och 
s{uva bröd och yattC'l1 (lch te med lite 
råa grönsaker till så som mat! Ha ni 
inte en gang ordentlig mat? Vnrfiir 
hånas ni ,lliir, d:l det finns g,o lt om till
fälLen till en ordentlig utkomsI '! » n
gaenåe oss sade han: .~naon kUlldp hin, 
ka, att de a tm inslonc skuUl' haUa sig 
med Mt gott bord ; nll'U "ad fick jag 
se, da jag sbldel'lI de opras m atbord i 
trädgården: jilrnkoppar, järnsk:l];,r~ 
(Ema,jjerade kärl. ) Och vad \'ar det 
för mat! " 

D e infödda ml"darbetar Hl fn'slas 
ibl:md oerhört av s[,da n't t a l. lh'ras 
s tällning är f. 11, svar, oell <kl iir i S:1'll

lling en Guds n åd , att de iC!{L' lri.iltn:l. 
.\. om sidan tvill-gar oss missi:llH'lI S 
ek,onomi - i s VI1.lH' rhd i d enna kri~lid 
- - alt ins niil; !,:a ul giftema , a alldra 
sidan anse vi numera s:om dpll ellda 
rätta missionsmet.od'en alt lägga på dC' 
infödda k ristna och församiingNI s:1 
mycket av p ,Dnomiska och andra bör
dor för verksamheten, som de I"iirmfl 
bä ra . Fö rr höll m i ion ~iren ('11 kock 
och hushå ll för de inföd,de arhetarna. 
nu utbetalas oUast deras vivre i 1I1~' 1l1. 
o h kin eselts affärssin1'c tvingar ho
no m då ofta att på TI1a,len göra hespa
ringar. Tung omta lar, att de l ihl:mcl 
h än der, då han inta,r sin m a ltid i rnat
stånd'et uLanför rådhuset, att han stö
te r ihop med någon av sin a gamla b'
kanta, som ha ansUilliling i i.imbels 
verken diirinllp. »Hur ka'Il du uthi.-irda 
m ed att sitt:) i r1 ' fl smutsig:) slånD'!
utbris,t'er da dl11 a~1dre med fö'r 'u11drm l. 

Dc från det välutruslade sem in ariet 

LAND. 

i Yuncheng utex::II11illcrade s~,ol\är~lma 
finll a det pakoslalldp aU i sin nya sko
,la, när clet ,gä ller und »l"\·isrri l.lgs1.nat:e 
rial eller andra önskvärda sa ker, nöd
gas höra I'r< II den infö(l da församling
('I'1S adminislrat{jr: vi ha int('; r åd aU 
skaffa det där; det finns inte penlling
ar i k a an för dd d~ir :Indra; vi mils
te vän la m ed den där tredje utgift en ; 
vi m åste spara m ed te, bränsle, lyse 
m. m ., m . m. · »Skolan » i Kina har all
tid haft omkring !iig en dl'! av den glo
ria, som omgive r Kont'ucius, och en 
slwlIärare hal- p å grund därav varit 
nc got non plus lIItr-a . I missionens 
skola, varest yi önska och där det ock
så är lliidYiincligt att ul p låna dc kon
fusianska liillkl'siillclI , m a le nu hans 
elever å taga sig att dra v:lILlen till sk.ol
köket, sopa, ja k anSik e t. o. m. hjälpa 
til'! med mallagningen. Ju, det h icinder 
alt lt~UI sjiilv far filla \"i-n~,ar 0 111 at! 
ha n på söndags e. m . borde gli ITIcd 
l'Yrlllgelislc ll eller missiolliiren ut på 
gn\.an för all yillWI {lm J esus. 

* 
PrC'dika i g alltii\"ll II j a ! Del finIIs 

Il1I SS HJII~ire r SO Ill allsc dclla I'rC'l1 alll; ej 
uncler MI, o ln d '11 infödde arbc.Laren 
iJJlarHl ki.illller dl'! på kostande atl a v 
fiirhigflpnd(' hel,:lIIla }Jli fUlll1 CIl milt i 
('II hop ay tarYiigl I"olk. sökallde nll 
\'illlla gelliir för eU lal. SOIll :1\' . för
l1uftigt folio h ä ll es fiir darsl,;ap. 

Både v i o h de infödda IlIeuarbelar
Ila fö ra s .gt 11 ~ p[ g[lllg till viigskälet: 
iiI' de t värt halla på sii hiir (%-'r ~ir d et' 
hiilll"l ~ att .g den l~ilt.are viigell '! Talet 
Olll sy nd oc:h o m fri-ilslI ing gcnom den 
k()rsfä~te syncs ti,llslu la hjärledörrar
Ila hos de infly t.e'l .se rik a i samhället. 
Ett eftergivande till förm ån för kine
St'IlS smak i en h ej dcl andliga frugor 
oeh fiirkullnll l s~ 'U'V kristlig so<;ia:! mo
ral i ~ liil\('t för - av k o r "ets €'\'ang-c-
lium skulle vinna matlo"':a anhängare 
ibland dl' väls iluerade. som nu anse 
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det propert att följa med sin tid. Det~ 
ta skulle tillföra församlingen pen
ningestarka elemento("h hjälpa henne 
att ,g;t fWmåt i v~rksamheten . En om
läggnirug av arbmet, så aU tyngdpunk
l'cn lades på social kristendom med 
sborskD·lor, . spo-r,tJi'v, gymnastikdirektö
rer o. d. skulle säkert göra intryck i 
samhället och skaffa missionen mera 
pres.tige. 

Gata i Tungchowfu, Shensi. 

När man emellertid följer e\'an
g'eHets historia, finner man, att dess 
verkliga segTar ej vunnits på denna 
väg:' Den vägen kan föra många till 
kristendDmen , men den för få till Kris-
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tus.. Hade ' missioneiJ. hundra,tals år 
framföl- si.g, skulle ett direkt arbete på 
en SO(:1al lyftnin;g härute vara berätti
gat Fö'r den däremot, ·so'm ·SeeT huru has
tigt »daJgen na,lkas », då kDnun-gars Ko
nung .skall uppenbaras till dorn öv,er 
e'tt obotfärdigt släkte och för att upp
rätta' sitt rike i rättfärdighet, synes 
den av BelTen Jesus och hans apost
lar utpekade vägen vara den säkraste, 

snabbaste och bäs'ta. Det 
gäller ju aH rädda från 

den eviga döden .så 
många, som räddas kuin
mr. Och däT Jesus blir 
Herr,e i 'ett hjärta , där 
börja·r även en lyftning 
uppåt och utåt, ·som ej 
stannat »föITän hela de
gen är s.yrad». .Men trä
det växer först i det för
dolda: ett för.s.amling.sliv 
uta.n motsvarande rotliv 
är ej mycket värt, när 
Herren lwmmer. 

Därför härda vi ut 
med Jl'suok och Jesu 
börda; han låter sig icke 
vara utan vittnesbörd. 

Pllcbeng' 19 aug. 1919. 

flugo Linder. 

Bedjen för missionä
rerna! 

Skriven till missionä
rerna! 

Visa tidningen för ed1'a -vän
ner och bekanta och uppmana 
dem att prenU1nerera å den
samma! 
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PRENUMERA TIONSAN MÄLAN FÖR ÅR 1920. 
KINA-MISSIONSTIDNINGEN SINIMS LAND, 

organ för Svenska Missionen i Kina, 
anmäler härmed sin 25:te årgång. 

Tidningen utkommer efter samma 
plan som år 1919. Den vill vara en 
enande länk mellan missionsarbetar
na på fältet och dem, som. i hemlan
det genom förbön och offer bära upp 
missionens sak. Men den vill även ge
nom goda stycken rörande trons liv i 
Gud, genom vägledande studier i den 
Heliga skrift och genom sammanfat
tande översikter av missionens stora 
verk bland. folken bliva missionens 
vänner till hjälp, uppbyggelse och 
glädje. 

Såsom organ för Svenska klissionen 
i J(ina har Sinims Land en stor upp
gift. Få äro säkert de, sOm verkligen 
fatta vilket oerhört maktpåliggande 
arbete nu vilar på S. M, /(. På fält et 
arbeta, inberäknat de senast utresta, 
55 missionärer. Dag för dag bliva till
fällena och arbei smöjligheterna allt 
större. Vi s'kulle behova en tio-dubbel 
förstärkning ifråga om arbetare och 
medel. Denna skriande kallelse från 
Svenska Missionens i Kina fält borde 
kunna påräkna en berättigad upp
märksamhet och ett verksami under

'J stöd av alla missionsvänner, som inse 
angelägenheten av att bärga en skörd, 
.vilken efter långa, mödosamma ban
brytningsår nu hastigt mognar. Bak
om oss i h emlandet äga vi intetorga
nisatoriskt stöd. Det stöd vi genom 
vår tidning främst av allt eftersträva, 
är stödet av trogna förebedjare. Där
för söka vi ock att genom särskilt upp
ställda böneämnen, som stå i samband 
med tidningens innehåll, befrämja så
dant böneliv. 

Ett hjärtligt . tack uttalas till alla 
dem, som i kärlek och förbön och i 
arbetet att samla prenumeranter med
verkat til[ vår tidnings ~pridning . . Vil

ken betydande missionsgärning skulle 
det ej vara om varje prenumerant nu 
kunde skaffa en ny sådan för nästa 
år! Tänk om S. L. finge en sådan ök
ning under sitt 25:te år! 

Ehuru tryckningskostnaderna ytter
ligare stegrats kommer ej prenumera
tionspriset att höjas. Det har dock 
blivit nödvändigt alt använda en nå
got billigare papperssort. 

Rekvirerad på posten blir priset: 
helt år kr. 2: 25, 3 kvartal kr. 1: 75, 
halvår kr. 1: 25, ett kvartal kr. O: 75, 
en månad kr. O: 50. 

När 5 ex. eller därutöver under sam
ma adress rekvireras från expeditio
nen blir priset per ex. kr. 2: - , var
jämte vart 6:te ex. lämnas gratis. 

PrenumerantsamIare kunna ock pre
numerera på tidningen å postkonto
ret i sin hembygd samt insända pos
tens kvittenser till S. M. J( :s expo För 
varje S-tal postkvitton erhålla de då 
från expo kr. 2: 25 men intet fri
exemplar. 

Enstaka ex. till utlandet kosta kr. 
3: 40. 

P r e n u m e r e r a i g o d t i d f ö
r e n y å r, s å a t t u P P l a g o n s 
s t o r l e Je k a n b e r ä k n a s. B e
g ä r p r o v e x e m p l a r t i l l u t
d e l n i n g. D e e r h å l l a s g r a t i s 
å e x p e d i t i o n en. 

Obs! N är mindre lin /j ex. 
tages, bör' pr'enumeration ske på 
posten. 

Redaktionen. 

Herd.e huld, din käpp och stav 
tröst å t skrä mda bjorden g.av 
Får och lamm i bet du vallar 
000 från död till liv dem k allar. 
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Från redaktion och expedition. 

Ett gott nytt år tillöns·kas alla S. M. 
K:s yän!l r -Qch fön'bedja:re med va:rmt 
tncl\ fÖl .det g:1ngl1'a ~lrets samlU'lx:.tl~ 
rör Herr.cn ,'S' sn k i Kin.a . )lL å tom O:;S 

icke forlrötta,s att göra d ' t ~,,<)da :> den 
maningen b l'hÖ' 'u vi alldeles särskilt 
taga till hjärt:J:t uu i det allvarliga 
skede, i vilkl~t vå r missicl'Il f. il. befin
}1('[ sig. Ännu sHi dörr~;rna vidöppHa 
öv(' r heIn vå rt fält, o(~h cle mest obe
g;räns·a.d möjligheter erb:iudaJ sig för 
utveckling av' mbet t. Give H '!rTcn 
att vår lilla mission.shudb~irare måne 
Vimla instC'g i m c 'I1g;a nya h em Se som 
en förmedlar!' !lV tro Del, missions
kärlek, Mi aU vi 's: 'om n lIta11 g"€

m ensamt mu kU'Ilna s tå i d enna var 
s tora uv Gud s·känld'a u ppgift. 

Trettondagen h å n eT S. M. K. sitt 
sedvanliga möte ' med sparbö~seti)m
nin g j B ,Iesdakyrkau vid F!oragatan i 
Stockholm. Möle börjar kl. 11 f. m. 
me d' för cdng ' av' fil. k and. E. ~[ell
quist o ' h mi ss iol1är Nat1h. Högman. 

Bönemötena f~) rtsätta på n yå ret. De 
k mma aU h flHa's p :'i expedition\c>n 
m and agen kl. h alv 7 oe,h i BetJesd'akyr
ka n k,1. 7 {! . m. m ed ooTj afl ! den 13 
j~l'Duari. 

För S. M. K:s bedjande vänner. 

Tacksägelse- och böneämnen. 
• ,'\ 'l 

För eld O'ån<1na arets arbete ochcleo 1'> • 

rika missionsinöjligh eterna på vårt 
fält, s. 6. PÖl' dl' under ä ret till- fältet 
utr 'sta "YU arlJf'ta rn e, s. 6'. För de b e' 
tydelsefulla konferen.' er 50 l'h hållits på 
fäll f o('h fii " c\e beslut som diirvid fat ' 
tats, s. Ö. För den SvellSka skol[rl1 pa 
Chikmlgshan, s. 6. Om ('n mäktig Al~~ 
d ' ns utgjutelse övt>r det stora mis
siO!ISarbdpt i världen, s. 9. För dc n y
döpta i Puehcng, s. 11. För alla S.M. 
K:s vänner o 'h förebec\ljare, för dem 
som medurbeta med spridningen av S. 
L., s. 15. 

Böneämnen. 

För de trötta, oeh npdbrutnu missio
närerna, att möjlighet till \:ila i hem · 
landet m å b eredas dem, s. 6. De t>ko
nomiska förh, lIandella, s.6. Den s. k. 
»' jälvständiga församlingen l> i })u

cheng. s. 11. De anarkiska förhållande
na l Sherrs i, s. 12. Opiehnndeln , ~. 12. 
För , de iilfiirlda evangl·Fisl ' rna i d('[as 
frestelser, S. 13. 

~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~--~v~~~ 

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

Telefon: Rilcs 4459. Allm.22473. 

INNEHÅLL: 

III. - Missionens budskap är l)\'isdom från GUlhl. J. - ',J r;Sll g\ iicl j > T. ' id a "s
slöHet. - En bli c.k pa världslägN och världsmissionen. I. - D·, Svens'ka · skolan 
på ChikuIl"shan invigdes. - Brevavdelningen. - Prenumerations'l nTJlälan. - Tr[,n 

redaklion och xpedition. - För S. M. K: s bedjande v~inller. 

tockhoJm, S,'en ka 'fryckc l'iakti b olaget, 1919. 

http:samlU'lx:.tl
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MISSIONENS BUDSKAP ÄR "VISDOM FRÅN GUD". 

IL 

\ll'Jl iiH'Jl d:"! det giilkr aH stiirka 
och fiirdjllpa del andlig" liwl, iir (kila 
'l'\':ll1gl'liulI1 »Yisdull1 fr flIl Gud :;· , Till 
fiirsal11lingeni Kolosse skri\'cr Pau
lus: Saso III I Illl h a \'('11 1J1Iltlagi I II ('1'

1'('\1 Krislus ,Jesus, ,wi "((IIr/rclI i ho

1/011/. rotade och Il j'!'!>YUUt/fI i hOllo/ll 
och (>clästar/c i Irol/, ,wisOJII J havcll 

bli/lit liirdl/ », och lill fiirs:lIlllillgl'\l i 
Sardes »siig{'r den. som har Guds sju 
andar o('h dp sju stjiirnorna: jag har 
icke fUlInit dina gi'irnillgar fullkoll1li
ga ilIfiir min Gud, kom diirför ihftg, 

huru till har fätt och hurt, och håll 
det och l,iitLra dig" , Det har också 

nll lid \'isat sig frukLlöst alt förnya och 

fördjupa del andliga Ii\"(~t i försam

lingen genom :tndm medel iin »l\.risli 

outgrundliga rikedom » , som var in
nlo'hilllel .i del evangelium, Paulus för

kunnad<> hl:lIld hedningarna (Ef. :i: 8\. 

Det l'inlll's icke något surrog:ll fiir 
detta e\':lllgelium, dy det finnes id:e 
n:'tgot allJ:at lIamJl 1111der ltimmc!1'1I 
hl:lI1d miinnis;;,orna giYd, i Yill;,p! yi 
skola blinI friils!a>, iill .T('S\I Krisli 
namn allcna, O('h allt del, som Glid 

kall !liva oss, {ir givet i Jesus KriS/ILS, 
!HOII1. 8: :l~; EL 1: :1: Kol. ~: \); ~ Pl'l, 
l: 3,) Höra \' i nll 11l[lIlga och slarka 
rösLC'f i d(,!1II:l I ids:llders aftons ~;,ym

nillg säga, alt det iir ett förftIdrat C\':ln
gelilllll eller kanske ~ '('n förslappand<' 
blods- och korspredikan », s:"t m:l yi 
\'(~In, alt hriidpJ'lJa \YilliaIlls kannibaler 

p:l I\ya ZelaIld och hlous\' ittncn;l fnln 
Vgnnda, Madagaskar och }(inn skola 

uppsl[\ i domen och fiirdiimn del sliik

te eller den mission, som förkunnar 

ett annat evangelium, än dd PaulIIs 
predikadc, ty de ha\'a med sitt liv 
och med sill hlod bckriiftllt, alt det är 
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en Guds kraft tin frälsning för var 
o(~ h en, som tror. 

Den kristna missionens IIppgift krä

"er ett sddanl budskap, som är »vis
dom från Gud •. Dd arbc1e, .som mis
sionen av Gud Hitt all utföra, iir aU 
göra Jesus Kristus känd i hedllU\'ärl
den så, alt en grund diir blir lagd till en 
Guds församling. »Såsom en vis bygg
mästarc . lade Paulus en såd~ll1 grund 
i Korint och siiger därom: »en annan 
grund kan ingen lägga, än den som 
iir lagd, vilken iir Jesus Kristus ». Var
helst undl'r Lidemas lopp som Ulun i 
andligt byggnudsurhele sökt lägga en 
annun grund, har icke något »heligt 
t<'lllpe] i H<'rn'n » vuxit upp ml'n viiI 
hiirdar för villoandar eller för andra 
fiende!" till Kristi kors, SOI11 alla sökt 
sitt eget, men icke det som JNiUS Kris
lus tillhör. Pi'i viirldsåskftdningar 1'1
Ier andra miinniskomeningars flyg
sand uppfiin's icke andliga hus, diir 
del (lffrns ).' andliga offer, som iim Gud 
"iil hchagliga gpnom Jesus I';:ristus », och 
ick l" 1\('1I<'r grundas pfl dem folkS:l111
hiillell, i vilka riiltfärdighet hor ('lIer 
inbördes siimja och dygd hiirska. Kos
mologiska och antropologiska teorier 
duga ej som hiirnstel\ar i missionens 
hyggnadsarhete. 

Ha diirclllOt i hednaviirIden för
sH mlingar vuxit upp på den grnmh'al, 
som iir Jesus Kristus , . ii har diirifrflll 
alltid utg:'\tt levande krafter, som små
ningom fiir\'andlat samhiiIlet utom
kring och hiijt dpss sedliga och intel
lektuella nh"å genom den insats, de 
gjort i dd sodala och politiska lh·el. 
:\Iånga sådana fiiretcelser har missio
nel1 haft alt uppvisa och ej minst i 
n ....a dagars Kina. Detta lands slals

män och blomman av dess ungdom 
hava i västerlandet forskat efter hem
lighet-en till den västerländska kultu
rens ()verlägsenhct, och de mest fram
stående bland dem hava instämt där
uti, att denna hemlighet låg i den 
kraft tiIJ rättfärdighet och sedlighet, 
som den kristna tron hade förmåga 
aU skänka. De hava vitsordat, att den 
kris·tna missionens inflylande i Kina 
varit av allra största hetydelse för till
komsten av det nya Kina, som nu käm
par en avgöraude strid med det gamla 
Kinas korruption, vidskepelse och and
liga och intellektuella försoffning. En 
västerliindsk kännare av Kina skriver, 
sedan han redogjort för huru mi.)r]{1 
det iinnu är diir bade i socialt och 
politiskt hänseende: "Den nuvarande 
kristna församlingen är Kinas enda 
hopp ». Oell varför'! Jo, församlingen 
iir grundad på Jesus Kristus och har 
i l"iirsoningells rika kiillflöde fri till
g:l llg ti1\ nudens och riiltfiirdighl,tens 
krafLel·. Diirigenolll iiger dpn möjlighet 
fil! alt »hiirska i Ii\'». och ej duka under 
för gammal hedendom cll<'r för den 
sjiiJvfiirgudning, som iiI' kiirnan i ,111 
Il H H !t'rIl otro o("h kan s:llll'llda hli,';! 
dt salt i fiirrulLnelscn. 

S;-l har dCl ()(,t hudskap missi:lIu'lI 
mtt i milliOlH'rs lh' o("h <'r[ar('nhl'l 
"isat sig nua " /Jisdom frlill (;/lI/ ' . 

Dl't kan il"kl' ('rsiiLtns llH'd <,"Il annat 
evangelium, som till inn('hflll har . vad 
\"l'lenskapen tror sig \"('ta " och cJiirfiir 
viixlar m('d varje nytt liirdomsviider. 
Vi äro dyrt köpta, Wt0111 oss icke hliva 
miinniskors trillar! Och vi skola forl
farande få höra hedningarna prisa 
Gud för hans barmhiirtighets skull. 

-n. 
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J E S U G L Ä D J E. 

II. 


En galllmal siigen förtiiljer, alt in
viinarne i Nazaret kallade gossen Je
sus »den HIsklige», »den yiinlige», och 
att det där hlh'it elt talesiitt att siiga: 
:,)at oss g:"I till den vänlige, pa det nU 
"i mfl varda glada ». 

Ja, HI tom oss gil till honom, på det 
alt vi må yarda glada! 

Jesll gliidje fortlever i fiirsa ni Iiugen. 
Han iir skaparen av och medelpunktelI 
i sina liirjungars gliidje. 

De.n urkristna församlingens urlmn
dl' r blint elt iiH'rviildigande vittnesbiird 
0111 h Hm .Jesu gliidjc u ppfy IIde Iii r jung 
arnes hjiirtan. Lukas enll1geliuIll, som 
skrevs ay Apostlagärningarnes fiirfat/a
n' 01'11 I"rilll ch'n apostoliska tidens 
synvinkel, iir pa ett siirskiIt siitt lov
sangens och gliidjens ('vangI'IiuI11. Det 
hiirjar med lovsilI1g - icke 111 in dl"l' iin 
~ex Itwsanger fiirl'kol11l11a i dl' tni fiir
sta kapitlen. Ja, lilan kan sliga, alt 
dessa kapitel iim gcnollltriingda av 
juhlande, ii\"Crjordisk gliidjp. ~Icn 
dl'ltn ljuvliga och glada hudskap Olll 

.Jesus, MiinnislwsonclI, iekt' hloll bör
jar med Im'sang ; det slutar ocks!I 
med lov.' [mg. Seda Il Iii rj unga \'II C ef
ter korsfii s tel e lls miirka daga r skl-Idat 
den uppslanune oeh sdt honom 
uppfara till himnw!t'II, :, tillhitdo dt' 
honom och viinde sedfll1 tillhaka till 
J('nr alem, uppfyllda av stor 
g I ii el je. O("h de vor(\ sedan alltid 
i hclgpdo111cn och lova el l' (; Il d. ;) 
Luk. :?4: 5:?-;J:3. 

Luka. , Apostlngiirningarnes fiirrat
t:lrt', iiI' den evangPlist, som fiir oss 
blist tolkat den gHidje, som genom 
Jesu Kristi lrppst{lIldclse pfl ett sa miik
ligt sii tt fyllde liirjungarncs hjiirtan. 
lian "isar oss, all dCIl upp landne 
~Iiistaren sl;.i ng ra<l c dt' miir!,a otros 
dimmorIl:l och den trös tl ii:a hOJlpliis
helen och fyllde liirjungarnes hjiirtan 

nH'd en ovansklig glädje, som sedan al
drig kunde lagas ifrfln dem. Jesu löf
te i avskedstalet: »Så haven ock I nu 
hedrövelse; men jag skall se eder åter, 
och då skola edra hjiirtan glädja sig, 
Ol" h i fl g e n s k a l I I a g a e d e r 
g I ii d.i e f r fl II e d e r (Joh. 16: 23), 
hade giitt i uppfylll'lst'. 

Sedan dess har oavlatligl denna Jesu 
glädje fortlevat i den kristtrogna för· 
samlingens hjiirta. !\Iecl strömmar av 
liv och friijd har den v~iIlt fram gt'nom 
[Irhundradena. Och så skall den fort· 
fara alt göra, till dess allt mynnar ut 
i en »0 u I s ii. g l i g () e h h ii r I i g 
g I ii d j t' ", dfl Yi vinna vflr tros miil, 
viI ra sjiilars friiIsning. 1 Pe!. 1: 8. 

Den gliidje, som fortlever i fiirsam 
ligen, iir ingen annan och ingen mindre 
gliiclje iill Jesu r-g 'n gliidjp - » 111 i \1 

g I ii d j c skall bo i eder», lovael(' .JesllS 
lärjungarnr iankedstalet, .Joh. J5: t1. 
Den lit liirjungnrnc IIt10vade gliidje1l 
iir Sl tctlt'S till arten Olll <'.i till grnrkn 
densamma, S0111 hodde i ,h'su hjiirta 
- Jl'SU gliidjr. LiksOIIl i .Jes u liv iir 
denna gliidje iivCIl i liirjunganws liv ('11 

Bönens glädje. 

avskedsstulIdt'lI bjiid JCSIIS liir· 
jllnganH' att bli"ll kyar i ,Jemsalem, 
till d('ss de bliYit hekliidda lIled luaft 
frilrl höjden, Apg. 1: 4, 8. Av vilken 
oiindlig hetydelse "ar dd ej, att Iii r
jungnrnc fltlydde denna .Jesll befall 
ning. Detta kvarhlivande i Jerusalem 
hade cll vesliimt, ett cllda slort mäl i 
sikte: alt den Helige .\nele i kraft skul
le komma iiver dem. I (kli sal i iivrc 
diningen, diir de pliigade vara till
sammans, hiiIIo dc alla endräldigl ut 
i hön, .\pg. 1: l;~-14. Jesus hade ju 
~agt dem: "llittills haven I icke bdt 
om nagot i mitt nan1l1; bedjeIl, och I 
skolt'1l få, för att eder gliidjc skall hli 
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va fullkomlig », Joh. 16: 24. JIiir fick 
nu o('.k den nyleslalllentliga fiirsam
lingcn sitt invigningsdop i helig Ande 
och eld linder det dcn Yla fiirsiinkt i 
h ii n. linder h ö II fralllhuro de sig 
sjiilva MIsOIll lenUlde offer fiir alt i 
hiingiven lrohl'! tjiina honom, som 
liist dem iil (;ud med silt eget hind. 
Uppfyllda Illl'd Iöflels hL'1ige Ande 
gingo dl' frilllodigl III SDm dl'n IIpp
sltllIdnl' oeh himlafarnl' i\lii~; larl'lIs 
tjiinare o('h avgllvo lIled slnr kraft yitt
Ileshördet 0111 \':11' Hern' .J(~SIl Kristi 
uppsliindl'lsl', Apg. 4::!9 f. 

(kh i h ii n (~ g (' 1lI e II s k <l Jl med 
.lesus utfiirde de miikliga ling: de ho
!ndl' sjul_a, utdreyo onda :l1I<lar, IIPP

\'iidd(~ döda, iipPlladp fiingds('porlar. 
~litt i dl'1l miirka lIath'il, (hi Paulus 
()(' II SiIa s s j ii !I g o I o y s it II g (' r ()(' h 
Il:1 d Il, skakades fiingl'lsl'!s grllll(ha
lar, Apg. 1G:2:> . 

BiilH'1I har likllals \'id de IUlIgor, gl'
nom "ilka Yi andas in !lpn hillllllPlslw 
111ften. Hikast möter oss delta hiineliv 
i dc apostoliska hn'q'll. Biillt'1I iir 
sjiilva grIllHll'll'lnl'nll'l i varI (;lIdsfiir
h:iIl:indc och dl'll dolda orsakl'lI lill 
:1I1a spgra!' . 

SIwi:! V i f:! <'rfara .Tl'sll gliid.i<' i \. [tr: I 

Ih' , rl:i m:isle iiv('1I Yi uppll'Y<l ('II hP)ig 
illvigllillgsslu!ld, Cl! sIulId av hl'lhjiirtad 
iivcrl:itl'lse o('h 1"1 stund , d:t dl'lI Hl'li;.{e 
.\mle pit dt siirskilt siill lar oss i h('
silt:ling. :\lIa vprkligt stora l\1iin i 
(;uds rik!' kunlla "ittlla diirolll. 11 IId
son Taylor, t. <'X" sluiw'r som yngling 
i sin dnghok: 

,,\'iil IllilIlles jag dell stund, d;1 jag i nlitt 
hjiirtas gliidje utgiit IlliII sjiil inför (,lid 
och hÖllfölI hOIlOIll 0111 ett arhP(c, SOlll 
kuude hli dt utrliide !'iiI' min kiir'kk, n:\
gon sji.il\'lIJlPoffrande uppgift Olll iill tri
vial o('h sval' , n :igol ~()m slwll" viii hl'lwi-!a 
houolll,' som gjort s:! myeliPI feir mig. \'iil 
minnes jag, "ilkrl\ gripande, helig sliilll
\lillg, som kom Ö\'l'r mig vid förvissllingen, 
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all mitt Orre\' lllollagits. Guds nii\'\'nro för
nams ohrskl'ivligt YNklig och full a\' vi.il
signl'lsc. .Jag lIIinnes, hul'U .jag l:lg ul
slriickt inl'iir honolJl full av obeskrivlig 
r r u Ii t a n oeh g I ii d j l'. För vilken 1ji'II\st 
jag blivit mottagen, visste jag <,j. ~Il'n ('Il 
djup förnimnll'!s(,. att jag ej Iiingn' Y,l1' 

mill l'gen, gl'nomtriingde mig och har sr
dan dl'sS aldrig Ul1lnal lIlig.» 

:\iir vi se helgade oeh ay Gud 111'11

I,ndl' 111 ii Il. gripas \'i orta ny liillgtall 
att hlinl lika d<'lll. .la "iii, iir!) "i blotl 
villiga alt ga <)Pil "iig dl' g:tlt, alt 1)('
Inla <Id koslbara pris(,t av <lCII <,gna 
yiljalls tillspillogiY:l1ldl' :it .Jeslls·! Dl'! 
ar d~~ 1J slor:l. dl'n grullclliiggnncle 
fr:lgan. 

N. !III. 

Gå, jag sänder dig. 
1 Joh. 2: G. 

/)u som lJckiinncr difj alska Herren, 

S01l/ Icd o('h d()!! llfJpcI korsets sla1l/, 

/)/1 iir ock pliktiy, alt sialv sil /}(l/Idrn. 

S01l/ /-Jan har vandra! pli jorden fraIll, 


/)/1 ldlt fiir intr't, så fji/) liir inle!! 

Han fIlw sitt liv. "lav kärlek f/lll. 

/)in plik/ iir iil)('n. alt oflra lipet, 

Om !Ierren fordrar. liir lJfödefs skull . 


Till 1\ i1l((S lm ngrandl' mi/liOllrf 

Gli med det rikliy(( lipets bröd.' 

Gri med de! fliidrrwle li/.lets /.Ia/fl'II, 

Som frilt åt a[[l/ ((/J mld !Iall bjiid! 


Gd med förlätelscns skana hälsning 

'/'iII den, som iir under syndcn böjd.' 

SiiU till den sorgs1!e, al/ JesIls iiiskar. 

Att .le.ms !li/Jer den högsta fröjd. 


Se, .ICSIl s plin!ar pd l\. in(]s skaror, 

I briillnpssa!en iir iillllll rum! 

Gå diirfiir Il! alt för (Je.~sa arma 

Förkllnna Hans evanfjclium. 


M. 
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Från redaktion och expedition. 
Från våra utresande missionärer har 

l11eddl'laIldc ing:ill, alt dc dler en 
lyckosam LiYl'rresa till Anwrika där
~Iiid('s lyd,als I'~i alll ordnat med hi 1
jeller J'r{111 :\merikas yuslkust till Ki.~la. 
[ :\"e,y York nHlllog"os dc pfl dd yau
ligasle :lY fm ~largarl'l Tjiidl'l", som i 
sin hil I'iirdl' dem lill sill hl'll1 och 
diir omhuldade del\1 pil allL siill samt 
liil sin sel,;rckrarc hilriida dem Yid 
alla dl' auordningar, som milsl\' yidta
gas. Enligt del ll1l'ddl'l.wde, som illgall, 
skulle fröl,Ilarna Bur{'II , Lem'll och 
Oltcrdahl sam!. hr. E'Il~biil"k :wrcsa 
IIwd "Empress of .Japan » d. 18 dec. 
rr:1II ValH"OUYl~r, linder dpt \Veslprs 
IYI'bls prh:llla hiljellf'r llIed d 'ian
I~ing " som sl,ulle :n·g:l frclll San Frnn
I'isl:o MIlagar tidignr~.. d. 10 det". Yilra 
syskon Y(lI' O fulla a,· lacksamhel lill 
(;1111, som S:·I nildefullt lell cJ('ras ,·iig. 

Missionärer på hemresa. Missioniir 
o("hfru Hingherg, vill,;:) enligt upp
"if! liimllade Sh:\Ilgh:Ji d. 26 no,·., aIl
'iiinde lye1digl till Sa .. Frant"isco den 
17 dec . Hesan ("n'I'r Stilla haHt hade 
nril myt],;pt god. Efter ell tids Yistel
Sl' i ..\Illl'rika hoppas Yflnl sysklJll vara 
Iyl"ldigt hemlIla i Sn'rige fram pil , ·ilr
sidal!. De iiro hjiirtligt dlt'rliillgtnde 
o("h yiilkol\lna. Lit oss hedja fiir delll, 
alt deras viste! · , i .\nwrik:1 m:) hli dl'm 
Ol'h alla , HlI'd Yilka de komma i lwrö
ring, till Yiilsignels(' . 

Kommitten för S. M. K. hiill sitt 
konstiluerandc' sal11l11:lI\lriidl' den l:l 
januari, (Hin·id följande yal förriit
lades: iin~rste ] /. Dillner, ordf., rek
lor J . Rinman, Yice ordf., iiyeringenjiir 
]-\. G. ~lagllusson , I,assufiiryaltarc. Vi
dan' utsilg lwnllniUl'n illom sig 111<.'11
lemmar i Beredningsutskott och \lis
sion Shl'l1I s u Is ko tt. 

Svenska skolan på Chikungshan. 
Fr:\'Il och Ilwd hiislll'rminens lJörjan 
haya missiolliirprna AugIIst o. Allgusla 
Berg pii skolslyrC'lsl'lIs entriigna kal
lelse t. Y. (jH'rtagit fiireslulldnrc- och 
husll10dprsuppgiflen vid skol:ul. 1\lis
siuuiir och fru Folke, som inllphafl 
(klma uppgift under det första iirl't, 
Ill'hönll' hefrias diirifrilll, P:l det alt 
missioniir Folke skulle hli i 1illfiillc 
at! fullhorda sin iuspe]diollsn'sa. ~Iis
sioniir Folke hade alllllodals alt sam
tidigl I. Y. handhay:) 1I11'd fiirpsliinda
rpuppgiflen P:I fiiltel sal\1llla!lhiingan 
dc u ppgi flpr. 

Det finansiella läget inger nlltjii III t 
pil "rund ny d-en ofiirmiinliga "iixl'l
kur;cn (k allvarligaste h;'kYIll 111 er. 
Inp'n ljusning fiirniml1les i dc Id
I\l'siska , ·alutafiirhillbnc!ena. Med stor 
!.:lCkS:tIllIll't till riud kunna vi med
dela , all e1et g:\IIgna ilrC'ls inkoll1s 
tpr iiYI'rslpgo inkomsterna [m't fiimt 
lIll'd olllkrillg 50,000 kr. 1\1\'n il'ke elis 
dl'nlla stora iikni!lg har varit tillriiel,
lig all ntjiillllla dell fiirlust , som viixel ~ 
kursen Yflllal. Finallssl.'l,rl'lcrarel\ pil 
fiiUC't IIll'lldelar, att det iir ;h·er ett flr 
spdall nllgra Ilwd<'1 yarit dis[Jolliblu flir 
rpsor ()('h reparatiol\er. och alt I'ndasl 
flO ~; :IV missiol\iirpl"l1:1s remisslJr för 
tfl'dje ],;Y:lI"lalet 1919 I,unnat utanord
nns. Ung-I'fiir snllltidigt skriver IlJissio
niir Folke: " Dl'l iir miirl,astc Yiik!en 
11U , m'h vi fil hida Yiir FriilsarC's an· 
l,;oms!. Fi'r I\l ig ha orc!l'n: ' Fi",rtriista 
o("h icke hiiva' stiindigl ljudit. HI'lTcn 
skaU ej ö,·ergiya dC' sina. 1l1{'1I vi Iw
hiiY:I hrllla fasf i hiinprl'pct, dft nll piin 
ningnrnC' smiill:l tillsammans, sr. :111 vi 
],,,hi,ya fiinluhb1:tde inkomsll'n . Gliid 
jnlldc HOg kan ll1edfh'Tas. ntt , sedan 
dC'Ua skrCYS, om kring :>0,000 kr. IUII1
lIat utskic1,;as, Sll all de mes! triingan
dl' hehoyC'n hliYit fyllda. M('IJ ~t()rn ut
"inp!' . fi"l"('st:l 'lI1clp~· ,Ipl ing:'\ngna rlr,~ 1 
~ el! liotal missioniin'r iiro i hell:>v 
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av vila i h emlandet, och re eko tna
dprnu hu fyrdubblnts - och vi behöva 
allvarligt behjärta maningen att h ' lia 
fnst . i böncrcpcb·. Gud iir rik över 
alla dem SoOm iikalla honom. Han har 
ofta visat, alt niir hans tid iir inne, 
komnH'r hjillpcn, rik Ol'h ii\'l'rfIiidaJlde. 

Silverbröllop firades i YUJll'heng d. 
18 sistlidne oktoher. :!:i flr hadl~ d,t 
förflutit, edan Illakal'llc Berg och 
Tjiidt'r tiJl.samlllans firade sina hreil
lop i Slwnghni . :'IIu l'ingo de iin'n 
fira siln'rbriillop genH'lIsamt. Della 
skedde i YuncIll'ng. Und!'r den all
gcnii:n:lslc stiilllning fiirrtöl dl~nlw dag. 
Flera av missioniirel'lla hade infun
nit sig, tal hi',lIos, te\Pgral1l ingingo, 
och fiir tiltriilJcol ayral.lade poem upp
Iiisles. Sih'iil kamrall'r som dc infiidda 
1,l'islll:l hade givit Pl·PSPlllf'r. Friikcn 
Maria Nylin :hin ' r: , SIn-ilande hreil
lopsYiidpr r fldd (' d Cll na :l'n:omnwr
dag . ol·.h dl~ k ~ira hlagula fiirgel'l1a, 
blandade nH'd d(' glada !,inl'siska, miil
Il' oss h.lll e lite och inue. l":iirl c ' sfulla 
hiiudl'r had e hUlldil girlander o("h 
kran:a r. och Sl'lla rosor o("h syreu er 
samt ('U lIliin~d ay hi> lplls hlommor 
plvo allt en fes tlig priigd ». 

Till våra vänner rikta vi ell Yiin
li ~ uppmaning, alt ickl' gliimma nit 
hjiilpa oss med prenumerunlsall1lan
del. NII iiI' riiltn liden. Vi ha siinl 
ut ett antal friexemplar till "åra pre
numcranlsnm lnre i hopp, all de ge llOlIl 
uld cJand et a" dessa mfl lyel,as yillnn 
llya Ylinner till tidllingell. 

Av "Hans Stjärna i Östern" haya 
vi ännu ell mind.re anlal ex. kvar. 

Bundna årg. av Sinims Land fillnas 
även till salu lill ett pris av 2 kr. och 
kunna rekv. fr Cm expeditionen. 
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Från barnhemmet i Sinan. 
lir et t hn'\' fnin fm )limmi Folke metld ..· 

la.> följande utdrag om harllhelllmet i SiulIn : 

Dft jag nr i Sinllllhsiell hos Ma ria 
Petl-(,l'SSOIl i somras, log jag ell par 
kOl'I fi>r tidningen, dels ay skolgossar
llll, dels av alla de mi. skyddslingar
lill nll'd sin »mamma » och "{InJarin
1101'. 

lkn slora gossen hrelh' id )faria iiI' 

"Lotusblomman". 

·. Lasarus > omkr. Hl tir, som sliildillg
arlla Yille 'kasta i en ra~'in, diirfiir .;U 
han var klen och mindre yelande. 
Stackars gosse, han fick sjiilv hörn pa, 
hur Je lalade om delta. Maria f()rhar
made sig iiver honom och log honom, 
fasl ha II ii r mycket besYirrlig att skö
la. En lilen rörande gosse med bru
na, melankoliska ögon si. r mill 
framflir ~laria bredvid flickan med 
kryckorna . 

.Jag sel' hOllOm iinllu, där han slän
digt stod i dörri>ppningen till matsa
len och stig och såg I1ll'{) liggande, 
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Hingtandc blickar på sin fröken. Han 
tydde yisst inte om, att det kommit 
I'riimmande mellan honom och henne. 
H:\'I1 tyckte visst det yar för sorgligt. 

Han y;lr 5 är och hade lidit myc
ket. Silldes jiimte sin syster till rn 
111 a'll , . som yar anstiilld vid jamen och 
hnd1..' till yrke att piska folk. Den lil
la flickan blev hustru åt denne man, 
och gossen fiiljde mcd. 

Niir systern gllv gossen mat, bl('\' 
!llaIHll'n ond och stack hOllOl11 hiil' 

let för atl låta L.'l :w fötterna, som hon 
blev tillrådd. 

Tårna ha ramlnt nv på ("na foten, 
men hall gal' hra, och hans si\r iiro 
Jiikta, och hnn iir nll sin friikl"ns trog
Ila viin, som sitter vid hennes dörr och 
vaktar. 

Lilla 1, Lotusblomman », som sitter 
på nl'l1H'n, hittndl's bakom ett tempel, 
diir hon h'tg och skrek med fin gr t 
:\\'slwrl't, ty hon slwlJc Hi lunmp och 
dii. Hon iir 11\1 en så söt liten flieka. 

Skyddslingarne i barnhemmet. 

ocIi nlr med sin kniv. Så en dag t0ti 
han gossen i benen och slungade ho
110m i e!\ viigg, så all huyudskiIlen 
krossades i nacken. Sedan högg han 
hOllOm med kviven, fiir ntt han fort 
skulle dö och lade ut honom i Yinter
kylan. 

Barmhärtiga miimIiskor h[,do för 
honom och gåvo honom namnet 
»Mänsklig Idinsla», dll Maria förbar
made sig över honom. Hans fötter \'0
ro då alldeles förfrusna. 

l sex Y1.:ckor låg Maria P . i barn
hemmC't och skö\.tc med vattenbe
handling hans stinkande fötter i stäl-

En annan gilllg då \'i voro i Sin:lJI, 
hade \'ilm ~Iarior tagit el1lot en blint! 
gosse, S0111 sliiktinga1'l1a vplnt döda. 
Han var sii riidd och upprepade 011\ 

och om igen: »Giim mig linder trö
jan, göm mig under tröjan! » 

Han vardades och sköttes pit barn
hemmet, tills han dog. 

Siikcrt iiI', att nU"lnga tUrar torkats 
och mången ångest upphört inom des
sa murar hos systrarna i Sinan. Mil 
deras gärning finna genklang i många.'; 
hjiirtan och stödjande hiinder räckas. 

».Jag vur hungrig - jag nu hus
vill -». 



24 S I N I M S L A N D. 15 Januari 1920. 

Bärgade kärvar. 

)[j...,iofliir "\x<'1 Hahne .-kdn!': 


\\1 r gamla \' iill fru Fcng i \\'an
('hllan har flilt g:1 hem till Jesus, som 
hon liirt aU iitska, »,Jag h:lller Jesll~ 
i famn och sliipper honom kke » vm 
hennes dophekiinnelsc, och trots alla 
skröpligheter och lidanden) som hoTt 
hade alt genomgå, förblev deLLa hen
nes Iiysreg<'I. ~5 rll' ICY<lc hon som 
IHlddistisk Yegetarian och ':1 ~Ir lI1ed 
,TPsus, 11\('11 1111 forlsiilter hon dClIlIH 
hiiltre lilh'uro och det i en viirId , diir 
IOlllhiirdhe! ('j hindrar kunskapen. 
Diir far hon av .Jesus sjiil\' den lIn
den' isning hon icke kUlIlk 1'1'1 hiil'. 

En annan SOIll filll gil hel11 iir fa
dern lill \'iir »Lille Olle ", »Lille Olle » 
iiI' en gosse, SOI11 ganska mycket Iik
Ilar vill' q,(en Olle, varfiir han fl"ttt 
della l'xlra namn, Fadern nlr cn heI
hjiirladkl'istell, ('il av dc få. Han for 
liJl himlm pil sniilltiig - blev sii illa 
skadad 1111der det hall kiinh~ gödsel, 
i det han kliimdl'S mellan vagnen och 
en jordhallk, alt han dter nilgra tim
mars plit go r uppgav andan . Hans 
i't1driga 11101', som Wllgc legat och \'iin
lat pli döden, undrar hara v:lI'fiir inle 
hon fick dö i sliillct. Hans iinka var 
vid makl'ns diid sjuk och iir det iinnu. 
,, }-ille Olle » gr:ltcr fiir att han nu id\.(~ 
ka:1 fl. g{i i skolan, dii han som store 
hror milste vara hIIsets sliid - dl'n 
stackars lo)Yäringl'll! 0111 bara (i mI 
giir mor frisk, I':"tr han dock börja sko
lan igen, då cn sniill syster i Sverige 
b('kostar hans skolg:lllg. 

Det yar tre församlingsmedlemmar, 
som vid d(~ nna tid, i början :1\' jan., 
kalladl's hiidan. Dcn lredje val' ~Ino, 
fordolllkock hos Berglings. IJan \'ar 
('1\ man Illl'd ganska stort ljus i Guds 
ord, var ii\'(~n ('Il tid kolpol"lii r , meIl 
haliS allllliga dixt förkrymles, vad 
allt SOI11 var orsakl'II diirlill. Vill 
hans diid uppdagades det alt han i 
hemlighet nlr l'Il opiets slav, hade 

troligen varit det i flera [Ir. Fiir pn 
om\'iind opieslav Iiiggt's det ut tllsen 
snaror, biide finare och grövre. Vid 
alla möjliga kriim por hiil1\'isas han 
till opiet som elt gott bolemedel, och 
g('l' hall \'ika fi'l!' frcslelsoll att bara 
laga det SOIl1 liikemedel , iir hall snar( 
lastens sIa \' igel\. Diirfiir iiro stula na 
som )1ao nH'ra viirda v{lrt nH'dlidall 
(IL~ iin \'ill" dom. 

* 
Längtande:själar. 

.'ilskade missioIlsvällIlcr! 
Glin ocn Wl's tallde till mcik\.; Hl,' ,l 

"aUfon ! t:", ~t : 14. 

gflr kviilJ kOllJlll0 frk . llultqvisl, 
bilJl'lk\'innall och jag IWiIl fr ;1\l utsla
lionpn lang-Ioh efler ell \,{'t:!wsarJ)(' 
Il' diil'. Pil viigL'n <lit r('sle vi genom 
hVll Tu tSIIC11, diir nilgra sijkare skulle 
ffl1'lIas. Diir i byn uppliiclde jag snar! 
ell kral'lig gammal gumma, som slod 
och vinkade ~It mig odl had mig kom
ma in i Iwnncs hcm. DenIla kvinna , 
som var 58 lir gal11mnl, var ('n n\' dem, 
som irodde pii JI'SIlS . Hade hon och 
hennes m:\'I1 gingo nlrjc siindng till 
gudstjiinstl'1I i lang-loh ('11 halv s\'('nsk 
mil cIiirifr:l11 . Xv('n sOllen och SOIl
hustrun ville tro p[1 Jesus , sad(~ dl'. 
.-\\·gudarna nJl'o nalurligtvis borta. 
HOIl följde mig sl'dan till en annan 
familj, "ars medlemmar OCkS{1 HJI'O 

siikarl'. Efter niigra dagars förlopp 
lilen'iinde vi enligl löfte till Tu tSIICIl, 
HU i siillsknp \11ed eval1gl'lislen Luh ' 
i('h-tao. Tlumera boende Inl'd sill I'n
milj i lang-Ioh . (~lnda {)('h 1~'('ldiga 
v:mdrade vi viigen frn1\1 i'tf, viltnande 
Olll .Tesil kiirlek fiir de\11 vi möttt'. 
Framkomna lill 1'1\ bilen, besiikil' vi 
!'lirs t familjen Tsai. lIerr Tsai iiI' lit
rare i hvns gosskola. Diir samlades 
snart en" ivrigt lyssnande skara, som 
d(!1 giillde all illle Irii!tlla all [aln till , 
ty sliindi;.;'t k011UI10 Hya, som villl' se 
och höra oss. Evangelisten, s'om UIl
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der tiden ya rit ule pli hlls!Jesöl, i byn, 
aten'iinde i siilIskap med l'n 50 rus 
man, som hall p)"('sl'nlerade silsolll en 
herr Chang. .Ta~ öuskar, alt ni knn· 
na t se cYHng"l>.1 is kns gliidjes trillande 
ansikll', di! han Olll herr Chang sade: 
" Della iir ell fisk, SOlll jag hnr f,Hl, st'· 
dan jag kom till lang-loh. » IIall om· 
talade, alt han plI ett prcdiku!Jcsök i 
lang·loh hade l1Iiill herr Chang, som 
lIndl'r ~() :Irs tid "arit en ivrig hud· 
disl oeh dl'n senaste tiden "isat fiend
skap 11101 d(' andra trUf'!l(le i byn. !\1I 

hll~" han sii intresserad och fallad lW 
..,allllin~(,l1, an han i\Tigt hlirjadl' stu· 
dl'ra liiran. Ett ~\'a lestanH'nte hadl' 
han och Iiisil' hra.· Det miirkles snart 
]la honolll , all hun Y:Il' en tlirstandc 
sjiil. 1'\UI\1Cr:l kOl\1nH'r hall sliindigl 
nIed dl' andra Irol'nde till gllds.ljrins
IPrna. 

lIos famil.kn TSlli ringo yi tillfiilll' aLt 
tala till lI1iingn l,dnllor, och i familjen 
Tsao l1liitte Yi :ller flera siikarc. lJust· 
run hack ,-aril myd,pt sjuk i flera mfl· 
nader och kunde ej fiilja ll\l'd , dit 
manncn girk IiI! gudstjiinstPll pli siin· 
dagarna. Dd var si, lIppm\llltrande 
att se och hö.ra, huru l'niga hpla famil· 
je!' ,-oro att grl sanl\na \' iig oC'h iiiska 
samme ITCITl'. I hYll flInnos ii\'(~n rIt 
par ogifta llliill, soin oc.ksfl hade gott 
"ittncshiird om sig s:hol11 iiJ'\ig:l sii
karl' ay snnningplI. llpdjl'l1 fiir alla 
(\rssa i Tu tSIIPIl, att GlIrls vprk mi'! 
hlh-a fullhordat i dpm . "GUlls ord iiI' 
Ir'-andp och kraftigt. » 

På sii[)(lag'l'1I samlades ,-iil1l11'r Iflllt[· 
\"iig-a ifri'tn till (,tt miite i lang·lolt , som 
"nr sii talrikt hesökt, aU. yi mlhte dc· 
la P:I dr manliga och kyinnliga del· 
lagarna fiir Illrymll1rls skull. 

Det var en gliidjr att tala till kyill· 
norna, ly deras hjiirtan yoro ll1ed. Eli 
gammal fattig och dii" 69 {lrs ~ll\llma 
salt till nU bill-ja med pii kallgcn, 1lH'1l 

kl'm Sl'dnll och stiillrle sig alld(~ks ill
till oss för aU lwnlla hiira rikligt. 
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Ögon och mlln följdl' llwd för aLl 
uppfiinga varje ord. Flera kvinnor 
stannade kvar till tisdagen, då ,-i skul· 
le resa. De yoro oullriittliga med atl 
liira sig Iiisa. 1 kiipingen lang-loh iiro 
f1l'ra n'rkliut intresser:\ck. dl'! iir bara 
fruklan fi.r fiirföljl'lsp , SOlll hilll!'r 
dl'm tillbaka. 

Bedjen för (\('111, alt d l' m:1 f:, kraft 
alt komma IH'1l ("ly!'r pa IIl'['l'clls sida~ 
!\Ol1l1111'1I iin'n ilrag l'yangl'listell och 
hans hllstru , att (k mit hliya till stor 
Yiilsigllelsl' fiir dl' ('fl('r ljus och frid 
Iii ngt a ndc sjiilarn:1. 

Sfl "ilie jag I:wka Nler Y;l!"Illt fi·,r 
p(ha fiirhii[[('\' och dellag:ll1de uuder 
mi!\ sjukdom. 

Det tir eli Guds linder och svar P:I 
milngas hönel'. att jag iir \';,·ar P:I jor· 
!lPl1- ,, !fPlTell iir god, ett fiish ' pit 11("'

dells dr!!'. ,· 
.\Iin man och frk. Hullq\"ist fiin'nar 

sig i hjiirtliga hiiIsningar. 
Eder i Il ('\Ten t i llgi nla 

Juich('ng d. 24 "ept. Hlt!) . 

Gerd(l Carl (III . 

"Gläd Ditt folk i Sverige!" 
I ..!t. hn'\' <1:11pm! l[oyallg d. ~t okt. "kr;· 

ypr lJli~F'ionnr l. ind(~ I1: 

Vi ha just haft storll1i',te hiir dfl 40 
perSOlH'r gt'nOlll dopet illtogos i för· 
samlingen. I övermorgon hoppas vi fri 
resa till flanelwng till stonniite och 
dop !Iiil'. Kanske kall tId intressera 
att hörn ett utdrag ur I'n hön, som 
hads vid dt tillfiilll' under stonlliitet. 
lingefiir S:ol hlir had en församlings· 
medlem: 

"Dit vi IllI pil n~- LL haft den sl!mt 
gliidjen att se Din församling föriika(!' 
s:t tacka vi Dig diirför, och bedja, alt 
Du med 1Il1derriiLle1st'1I hiirolll tin'jJ 
yille siincia gliidjc till Dill folk i 
S\"l'rig~'. Vi lii!lka Pli (!Pm, som arhpta 
och offra rör alt göra Ditt namll kiint 
hiir, ot:h vi liinl,a siirskill p:l våra ldi· 

http:famil.kn
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rn mlsSoI(>lliirers anhöriga. Vi förs tå, 
huru dc måste kiinna del, då de läm
nade sina kiira, som rrsle den lå nga 
viigcll hit til! oss. Vi förslil, huru de 
måste kiinna saknad, och \"i hrdja Dig 
<Hirför: lat dem snart f:l \"eta, huru 
Di!.t rike g{lr framiit hiir och gliid dem 
gC'l1om denna underriillclse, S,I alt de 
ras hjiirtan hli fulla av gliidje, och Sil 
att gliidjen trii'ngl'r ut all sorg och allt 
\"('mod h - För oss \"ar det s,\ gri
pande all lyssna liII denna hön, och 
jag iinskar den finge leda lill, alt alla 
oe, som offra för Herrens nrk hiir
ule, fingL' gliidje i dubhrIt m,-t!!. 

För ö\"rigl iiI' \"111' sliillning hiirnlc sig 
IiimIigen lik. Rih'al"('r~'kl('1I och oro 
pa grund diira\" [\"I1a iinnu ,dlljiimt fol
kels sin Ilen, ()e h Bog iir <Id ganska 
lriill a nd p llIed all denna orD. D:)("];. 

gin' r He rre l1 ()('k Sll uppnlllillrall och 
gliidje, och jag iiI' .<\ glad o('h lacksam 
alt fl} \'ara jusl hiir . 

Ulvar i fårakläder. 
Frilken E "t rid Sj ii,. triilll IllP,lllp!ur i pit ]>ri

n tthrev hl. a . iii ij " mil, iråa Pllc ·l lPlIg: 

Ett hiirt arhete har "flI" iiIskadI.' 
:Miistare i denna siad och iiven \"i, 
hans tjänare. Jag liigger riktigl tungt 
pit edra hjärtan församlingen i 
PlIcheng, alt I med fiirenade lunfler 
m{in bedjn för den ()('h fiir oss. Den 
s. k. »sjiilvstiindiga församlingen » hiir 
i staden, vars ledare äro ' några dåliga 
I'. d. församlingsmedlemmar, som ville 
frigöra sig från lll'roendd av utliin
ningarna, giir allt Iii r alt skingra (,nds 
fiirsumling. De gå omkring som uh'ar 
ifåraldäder oeh locka till sig ohefiisla
de själar, invaggande dl'm i den falska 
fiirh oppningen, alt OIIl de endast kom
Illa till dem och lilla diipa sig, skola 
de bliva frälsta, oheroende nv h nr de
rns liv f. Ö. iiI'. niirigPJw1ll IIppfyllps 
d('ras församling av oOI11\'ii nda sjiilar, 
som vaggas till andlig sÖml1. Hm vi lida 

vid att se sökande själar pa delta slilt 
dragas bort mitt fiir våra ögon, kan ej 
hrskrivHs. De gn t. o. m. så långt, alt 
df' komma med ph vilra möten, för att 
efteråt taga sökarna med sig hem och 
bjuda dem P:I mat och så överlala 
dem alt k01111113 till dem . Jag ldinner 
knappt n:lgon plats, diir Satan lir s:1 
lössliippt som hiir. Hjlilpel1 oss därför 
att kiimpa i bön, tills vi dnna seger i 
Herrens kraft! Jag lir viss prl nit I icke 
viljrn svika oss i denna \,:Ir nöd . lJn 
der f'iirhtIllnlldl'1l som (]Pssa viII han
den liilt sjunka, fokn liitt "aelda, mL'n 
l'dra hiiner skola hjiilpa oss. 

* 
Stormöte i Yuncheng. 

Viirt stormöte, som a\'hiills den 12:e 
och 1:3:e dennes, var riktigt gott. Sam
tidigt med della möle pilgick en stor 
sporlliivlan nll'lIan trelliofeIn stiiders 
folkskolor. Detta hade dragit en mas
sa folk till staden, och vi fruktade, alt 
SillIlPIllI simIIl' bliva sa upptagna med 
allt , vad som var att se, sil alt miilena 
skulle blh'a lidande diirpii, allra helst 
som de olika skolornas nmsikkilJ'l' r mp(\ 

lrummor o('h blilsinstrument varje 
dag hnde alt passera förhi v~lra diirrar . 
Ieke desto mindre piigillgo \'åra mö
tcn ostiirt och \'01'0 helt visst till viil
signelse för många. V~lra h·ä c"ange
lister Feng och Kung talade riktigt gott 
och evengeliskt iiver iimnena: »Vi dl
j:l se .Jesus », "J-Ienen behöver Ilonom " 
och »Alt förlora Jesus.• Texten till del 
sistnämnda ämnet var hämlad fr:lII 
be6iltelsen Olll .Jesus dd tolv tirS {ti
der i templet, och flera originella tan
kar frarnkommo . 

KUlig, som talade (iver Jesu inrid:m
dc i Jerusalem, framhöll, alt då .Tesus 
red 'p,1 :1 SIla II s.\'ntes ej dc kliider, som 
voro lagda på densamma. ».Jesus i all t 
friim.<;t, v i m pj "ynns ('1I('r frnmh'ii
da, se där viigell till \'iiIsignelse., 

Förra året döptes hiir sju män och 
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en kvinna. I år fingo vi döpa en man 
och sju kvinnor! 'Manga av oss bedja, 
aU flera kvinnor måtte konllna till 
Iron. Männens antal iiI' övcrviigande. 
Kanske Gud nu bcsnuar dcn böncn. 
Bland de döpta befann sig en kvinna, 
som hört evangelium i snart trettio år, 
en annan är en av våra iildre skolflic
kor, lvå iiro ännu elcvcr i flickskolan 
och aven familj, diir nu sex av sju tro 
på .Jesus, cn skrivare i högsta domsto
ICII, som fiirra arl'l inskrcvs som sii
k:!re. Sjullon nya anlogos som sökare, 

Vad som m)'ckl'l gladde oss nlr, all 
flera av vara iildre försumlillgsmed
lemmar, som förut visat sig mer eller 
mindre kallsinniga, denna gang \'oro 
llH'd och ådagalade vcrkligt illtressp. 
Guds ord och f'iirhönell iiro kraftiga 
medel lill alt ilsladkol\ll\la föriilldring 
lill dpt hälll'l'. 

Till sist vill jag niimIla, alt lnnne 
av \"lira hröder hiigtidligl'n avskildes 
lill diakoner. Dl'ssa tvii voro Shih 
Yllin-feng, som fiir tjugufyra iiI' sedan 
kom till oss, d[1 vi bodde i Tungchow
fu, den andre heter ~i Tsi-sin och hal' 
sitt hem i staden , lhlda fingo av fiir
s:1l1llingcn lika lI\:ll1ga riislel' "id valet. 
:\I:i (iud göra dl'm till pelare i fiirsnm
lingen! 

Så tacka vi dii Gud och ra tia l\1od! 
Det lönar sig ej all kasla yx.an i sjön, 
d:l mycl,:ct gflr l'mol , Illen det Iiinar sig 
alt kasta sitt briid i vatlnel, ty så snu"'
ningom finner mall (h,t docl( igen. 

Augl/st Rem. 

BedJen för missionärerna! 

Skriven till missionärerna! 

Visa tidningen jih' edra t'än
ner och bel~anta och uplJnl,ana 
dem att prenlfi1ne1'e1'a å den
samma! 

Hälsning från Barnens Hem. 
Det var sol och sommar, då jag den 

10 juli 1919 avlöste syskonen Wester 
och övertog husmodersposten på Bar
nens Hem, och sedan har ett halvt år 
hunnit gu, innan jag fått tillfälle ntt 
siinda ut en hiiisning genom vål' tid
ning till de m[lnga, mimga, som med 
intresse och kiirh'k följa oss här. Tack 
för kiirleksfull hugkomst undcr de 
hiist- oeh vintermånader, som redan 
gult! Tack, I alla, som Sr\ rikligt 
höstas fyllde våra behov nv blir - hht 
och röda! - och tack, varmt, I alla, 
som nu till julen Hinkt pa oss dels med 

I backen vid Barnens Hem, 

g[1\' Ol' in natura, så viii komna, dels 
med pl'l1ningegiivor! Fiir allt prisa vi 
Gud och hedja Honom li)na rikligen. 

Julen, ja, vem liinglar ej till dl'n 
lilllgt i förväg ? Så val' ock fallet hiir 
bland v{lr unga skarn, och ju Iiingre 
fram det led, dess intensivare blev 
Iiinglan och undran, och långa önske
listor pii julklappar lämnades in på 
»Tantes » stora skrivbord en söndag i 
november. .Just den dagen var en vlin 
utc frilJl Stockholm. »Hur du några 
exlra pengar alt köpa julklappar för? » 
sporde hon. »Nej, inle än, men jag 
ber Gud förse också i flr, oeh Han skall 
nog inte svika », hlev svaret. 

Då jag senare på tiagen kom upp 
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pil mill rUIll, liig diir dt litet lan'ert 
med p:lskrift: " till Julklappa r>', och 
inuti lilg rn femma och ett litet kort 
med ell hihekital ~latt. 25: 40 . Det 
var !Jörjan till bflllhiirl'lse, och sl'dan 
har det kOllllllit flera felllmor uch tior, 
ja. t. o. 1l1. elt par iinuu större sl'dlar, 

Missionshemmet och 

Barnens Hem. 


srl all niir julaftollskviilkn var inne, 
blev ingen lottlös i den stora fall1iJ.jel1, 
som till dess v\lxit ut till 27 personer. 
Och på de Ifll1ga dukade borden - iin 
i köket, iin i v:lr slora sal - har ('j fat
tats varken »julkosl» eller »julgotler " 
- tack vare \'iinllers omtanke och tro
fasta hiigkoll1st. 

Gud gav oss alt f :1 fira en S:l IYl'ldig 
jul tills:lll1mallS - alla friska, alla gla
da och taeksamma. Hedan lördagell 
flire jul tycktp Yi kom med jnlstiim
ning - föl' alt inte tala om en fiirl)('
redande slIdan ett par dar dessfiirill
nan, df! peppnrlwksguhharna forma
des, och d:! alla jlllkakorna rullades 
lit liV m:lIlga par ivriga Itiinder. ~fell 
plI liirdagpn kOl11mo vflra första jul
giister, yflra Uppsalapojk:u, och dfl 
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blev del 'jul j luften med ens. Och på 
si.'mclagel1, d:-I vi vid morgonbönen 
sjiingo: , Samla oss, Jesus kring dig », 
och " Giv oss en julfröjd som varar, ej 
blotL (~n dag pller h·i", . IHi tror jag vi 
alla kiilldl' , att dd, just del , var det Yj 

allra djupast önskade för helgen, som 
slod för dörren, 

Se(]:ln gays d('\ oss alt Hi snmlas till 
l\1:inga dyrbara stulIder a\' tillber/jan, 
1t,ys:lng o('h taeksiigeJsc - liksom och 
till milngcn stund av niistan storlllan
d(~ gliidje och yann , ungdomlig hänfii
1'l'lse. 

P:I julaftollsmorgo!l Yii('ktes hartH'l\ 
llled s:llig, d:1 oe k kaffehricka 111ed 
tiind gran hars oll1krillg i alla rU11111H'n, 
lH'h var o('h Pli fick sin ('gell lilla jul 
kaka. P il juldagens morgon var dd 
harncns tur alt "iicka IIled s:"tng - dl'
ras l'gell lilla iin'lT:lskning. Ikdan 
strax l,ner kl. 5 \'oro de uppe, huru 
upp orgehl i i.i\TC hallelI o('h stiillld(' 
sa upp : ,, 0, hl'lga nalt, o hL'!ga stund 
fiir Yiirlden », tvastiilllllligt och 111cd ae
('OlnpagnCllll'llt av orgel, fiol och fliijt 
- sil vackert o('h sil l'art av dem . 

"id lIY:lrsk\'iiilens vaka i dcn lilla 
kyrkan hiir strax iniiII talade ('o :1\' 

d~~ Y:ira iin'r ord('n: »T3IiH'1I stilla och 
besinl1('n, att jag iiI' Glld ", och på nya 
ii 1'1'1 s första morgoll samlades d, en Ii
tC'1l grupp. lill hiin för att stiirka var
alldras hiindC'r i (iud, 

Och IIU har skarall börjai skingras 
igpn , ell o('h allnall har redan :'t!er
"iint till silt arhetp och alldrn, som lilI
bringat h"lg(' 1I borta, "iintas h('m. Med 
innerlig ta('ks:lmh('t S(' yi tillbaka P:"I 
all t dd goda Gud har giYi t oss. och 
med fiirtriisl:lll pii att Han allt fram
gellt skall 1:1Ia sig förnimmas ihland 
oss "ill(' Yi oek bedja ntl alltjiimt m 
"ara illll('sllltna i v:i1':\ Yiinners varma 
fiJrhiinl'r. Komme\) ihflg missionnrC'r
nas ham , som Iii ngt skilda fn'\n fars 
o('h mors iimma \' rl~'d , rlld och ledning 
onn fll kiilllpn en hilr(J kamp ulc i li-
vel! Ilie: nöl/ing. 
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Insända skrifter. 

/S"enska Missiollsbragder. Sk ihl ri Hga r 111" 

,n'H"kt mi,..-ion ..di,· i .\ idka och .\"jPIl. DI'I 
I . a" .1. \f. Olll' H. ~lll<'khollll. ~\"l'll"ka :\Ii,; 
"ioll"iiirlJllIIIII'I" iii rIa.:;. ijj(l "id. l'ri ., 1:; kr. 

(;('noll1 dNI a arhl'lt' loar .'·I'I1f;~ mi ".-ioH ;;
liLlo' raLllr .. rl,,\IIil pit \"iirdl'illllt I ill,-kott . .Fiir
iatLan'H !liretu.!!" ir!lIl ,-Ollllllan'lI Ini! till hii..;
t"lI l!llll ('H n',a till . \frik" oo·h .\.-il'l1. diir
\"iol han had(' d"H bad .. ll'·lIl1o\'-,·iird" o('h all' 
~,·.ar.'illlla fiinlll'lllPI1 alt I""iika lIil..-lall alLI 
i dl'~~~a \"HrltL... ~h' lar },p(jntliga ,,;,-plI:>.ka 111 i .... · 
.';!fl\b,iiilt. l>iiri .~·I'11lI1I1 \'NI',IoI..., iiid. lilliii\lo' 
att giva. 1'11 .";;'jJfJllIlUlifattull(i(~ iJ'anl~lHlInillg' :1" 

d('1l ~x(,Il,..:k:l \·nrld~')lIli !,j .;,iulll!n. Ut'HUa \-~i1 { \i!.!u. 

IIppgiit har iiiri. Ii;"L ptl ett ,lilt. som glir 1;0
110111 liirtjlilll. a\" drt ."·Pll'ka. IIli,-~ion .-iulkct" 
,Ii.ir.-La (.;u·k,-allll,,'1,. I 111'1'1I1.,,\,.; 101'111 kOIl1

1111 ' 1' hilll.; iiirtriirrli;!'a look all Ii;"a..; IllO'd ,!!Ilitl
j" u("1o .illtrr.-"I' . ~ii.llall har ,"iii 1'11 lI1i.--ion ..;· 
hok IlIotla!.!·it., 1111'11 "liilTP .. rkiillllallde iill <1['11

II". ])oe(,Ht~'1I l~iH<lf'berg sHger 0111 d ..n: "Den 
ii.1' i f1:.,!'PIl t i U;'!' Jlliudl't, Hn PIL t'iil ..... tkLt:'l... ig JlIi ~ · 

.... jo!l."haudhok. ""om g·I.'r dpll allra lörtriiiflig u,o:, ie 
illhlid, j :--.,·I'II.... kt 1IIi ....... iotl .... li\'... Yi lll:t.... tn 
brl,;iullil. att "j aldri ,~ lii ... t Hag!)1l lui ... :-"iolll";· 

.... kildriJl ,~. ,"':0111 JlH'd :-;;tdillll. tllli....u'r...ka p i,;rp
Jlar gr·lJll(~li.~a. \'f'd '~ l'h;ijt ig;,! iakttag(lol~er a,· 

Hli:..:.:ioll... li"l't IIll'd tito" allra helta!!l i!..!:l;.;t t' t'nllll

:-.ti illllill g'~k oll ... t .~ . Ut·h proie. :oH;" . l'nlrlludill . 
HUll ii~l'J' ('II iU;!:lPlltlt· kiilllH\tl OHI UIII det, :l\' 

Tl't!. Ollell Io,ir , k ilttmd" oAarrikaH,-I,a. lIIi,,
..... iou .... fillll'{. . 0( · 11 ,..om iin' tl h(·... i~kt dl't....aIHwa . 
..: ä~l'l'. att t1pt [:IlII:-i knappt lla.~oi i iiirf . 0111· 
ra lt;tnd" "kildrillg . diiri Ioan i,·k .. iiI' illllt "II"" 
BItit! hOIlOI,.. :-" :1 da Ila lIttUlHlldplt 1'1';'111 "itra 
fdillb·da lIIi.,...;ilJlI~kiillll:tl'l· biil'iI liil' ..... kilit'a ho
1''' 11 1'11 "id"lriil'kt "pridHillg iIIOIII \"ilt .,kilda 
I iig'" !'. 

1>('11.80111 1:11' lil'l a,· illlll'lo,ill,'1 i dl'lIl1a bok . 
.-kall lJl'k iilllla . att ""II lir \'iird Ikt beriitll 
""11 fIUt.. Fiirf. intlll .-hillllill!!.-koll,;l lir \"I ' n1. 

a" IlliiAI'r1i!!". ~1a1l iar i"k,' I;lott pn illb!i"k i 
dl't arbet ..,· llli .....,·:lOIH..·!t I!(\llrin'r: lilan 1:'11' or-k 
l'" !t" 'al\(le bild a" 011'11 lIIilj;i. ,I<, iolkli" " iiir
hi"dlalloll'lI i \"1,1 i!!'i i<_t. I.... ), klllt 111"1' 111 '''·'''l'II :I". 
•..;0111 tlJug-in\ Inl;.:;;~ion ..... arl)phln\lt. Jh,t lu·la Iii III· 

IHlI' "tt. hl'lhl,t.,illlrn·k. ,(JIII !otir .,;\',;r! alt [iiI" 

giita. Vetta. I'arllt' IIwoI 1'\1 klar iiir.... till'\,;o' ri.ir 
1TIi~:->i()lh..;a rh(·t.a 1'l'lI;O; ka Illp o('h ,.;,"i. ri,;..dIf"h\J' . 
,"pr.kur i hn~ pT~lll tilltalillltl(~ w 'h iijr 11li.~l':'ioll."
illt"I,.-,<:,t bl'iruktalld,'. 

Bckl'1l framI riid"r i "1\ fiir,tkla,-"i -' 1\ tA n'· 
~"I (H"h iiI' CII \"t'rkli," hl'd .. r iiir irirl'~'· l't. ]jPII 
iiI' rikt. illll.,trl'rad ~ II\I'tn!!'u 'l\' loilol;~rlHl :i.ro 
""rklig-t för,.;tkl;o";" il-!":I - nl:l, illneh,dler :2 kur
tor. Vi iin"ka a,· allt. Iojiit"ta d"lIl1a bok CII 

.Y. JJII. 

öppen bekännelse. Ett IIHu.lunde moo anled" 
ning- a" " Ilet anl\li~a 1I11tidl;liiget och kyl" 
kan » 1\\' 1-:. Lallr"l\. . \. V. CarJ.'~O\ls llok
ii.irJal!" .\.·B. l'ri.; 20 ört'. 

Vi milste uudfå Guds Ande, i'ljo",t bli r o!fOt 
,lut. 111('01 "'IIII kri~teJldol\l 0<:11 L;lIcl•.; rike 
ibl:llld Os_o I'n',liklln i .]ohalllled knkn 4 
SÖlld. C. PI sk \\Ie(t tanke på »Det ;ll\(llig-ll 
IlIlt'id..;W~pt o("h kyrkall », a,' E. LlLllL'cll. 
Vin'h fr'ln Wrf.. ]'rl'jgnlan :!:;, :2 tr., Stoo·k· 
holrn Ya. ]'ri,'i :li) i.ire. 40 ex. [(jr 10 kr. 
)lall !.!lHtl j(...... öVt'r att. :-;:'"Ulilllil rli~t('r r.: o 111 

tk\-;... a i '('n 'tid ''''om df'lIu:L !tUras i S,·t' ri U'f\';' 

kyrk a . ,, 01'1'<'11 b"kiiHIle!,I' '' "(.,,,1 inför<1 i ' 1'11 
11\' ~1t)('khol\1l'; olag-Jig-a tidningar. lIilr ,~t.riol('\l 
0111 ],,,k"1l ,.· I>(,t a ndliga IIlItid,IUg-et o('h kyr· 
ka IP~ .... lod :..;UII' ltpta~...t. )hl n~oJl ha r ~eJloTn 
dpllll:1. dl'U uktndp 0('11 i '11t'1'l'(~n~ t.i iiw4· gril
lind!' kOlll!l\iHi,-!.o'r Lnurpl\" lil'l'lIa l.lI'kiinll"i .'''. 
l·rh 'o1lit. ,·prklig- [lIIIlIi;.:- Itjiilp. \'i n'kolllllll'lI' 
d"ra t!('o-.II ,.. kri.-t,,\" \"lIrlllt ol'h lill.,ka aU. tll! 1\1'1 
erhftllu. ('n stor ~pridning. 

.v. II n. 

För S. M. K:s bedjande vänner• 
TacksägeJse- och böneämnen. 

Yara l"l's:IIHlp lllissiouiin'l", s. :21. \Iis

sionl'!ls finansiella Iiige, s.:21. Barll· 

hClllml'l i Siuan, s. n . Ri.irgadc kiir· 
yaL s. :2 ..L Dl' l1ydiipla i IlOY:lllg. s . :2:>. 
Dl' Ilydiipla i YllllclwlIg', s. :21.i. Dl' nya 
dia kOllertla i YlIlleltellg, s. :27. HamPlls 
IIl':n p:', J) Il yl)(). s. :27. 

Böncämnen. 

Liinglande sjiilar, s. :2-1. Om lugna 

lider i Shcnsi, s. 26. Dc s\"i"trighelcr dell 
s. k. sjiih'sliindiga församlingen i 
Plll"lIl'!Ig ,·:t1lar, s . :20. Om öl,ade ill

kOl\lsLer för det löpande arhetet prl fiil. 

Lt't, s. 21. Om IIll'del lill missioniirer· 
Ilas hemresor, s. 21. 

T(:g den bittra !mlkcn i blida dilla 
lu"iIu]er och sitt ned till din måltid. l 
bottnen fillner dll det s6ta. 

A. d o 11 i r a m J II d s o n. 

http:t!('o-.II
http:plI:>.ka
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REDOVISNING 
för medel influtna till "Svenska Missionen i Kina" under december 

månad 1919. 

Allmänna MlsHlonsmedel, 	 Tl'nn'l>ol" I,OK!: :!I 
1~5R. ; Onämnd , :.(l(l : - S . R., i .liilll't föl' "å rör· 
]9j9. B. och ,r. H., Sthlrll 100: - ~ii1jllillgf'1l rl: 
1960. L ., .13., Bjö!'köh~', l·nh.... H. , _, ~(l'!4 . Koll. j Killlstad, gill G . J,. H: 5:. 

S. O. ~: I,' :!O'..!;)• H. 1~ .t ~ln s,n') li)sa. rCl'it'bidrag 3U:
1962. . Tllcko[f" r till Hl' rr"n mr no,· .:, ~ : ~1I~6. Koll. i Hnl!ill~stol"J" gill 1". A. 9: 
1963. K - K., Viiucrsho l'A'. A'1ll Jo:. L. 10U: :!t.rJ7. Kul! . j Torp" . 1("111 n. 1'. 6R: 
1~64. Koll.,"wdcl 1'1' II 1"lidriin' ll:s 20'28. ~t. ~Wlnl'ps Om,för!"lI . 2;,: 

sYlllöten, ll\'ctlauda 66 : - ~029. Koll. i FUl'sbu. 1("111 T. L. 7: 
1~6j. A. ])- n ~:,,  ~O:IO . )lfl<' i Fal'"bo. r c·.('b idral<' ;,: 
1!16b. Ollllstnds norra ul'hdsfiircn. 11111:  20al. K . n,. Tra nå ' . r, 'sl' u id l'a /.( 1U: 
}!J(i7. E . 1... Tok,'!'yd :!.i: - ~O:st. K, (J .. )o'\L-!))', r es" hidru l(" 25 : 
1!I6~. n. L .. Anul'y!l 211: - ~t~I:J. Vid ~ Jla rh.-tiilllllilll(" i A II I(, 
I!U'~. O. L.. Anuryd ",III ) [ , L. 120: 2(: 
l~'U. , Obs.! S pll ra!le tohaks , lnn· ~\):l4. Skolhm'lIl'lI i (l ro nsä ll/.(, till 

tnr JU . 111. , 1':. .TolI '~on5 IIl1drl'h" IWI 
19,1. "TackoH",' M H,'r!',," , "" '\. ,l, :10: 

IllUkn!'lI11 O. Ill'h H. K., Lund, \"i.1 SPII I'h ,·tiilll II i II/.( .i Spun· 
;' i J e n " iil ij:nad,' na III Il , lUO: arp, /.(111, . \ ••1, 134: 

1972. l Anni e :,:  Koll. i Hjii .. kii lIlis~ioH~hu~. 

19,4. ](illl1krct~cn, Glh::-. till E. 
 1.:111 J~. S. lj: -

OhrJuud('r~ II II dl'l'h. ~II :  E . .1.. IIjiirkijl,)', til! X , En"" 
)!J7:) , ::.( i .. (IllrIs J·i!". fi;l'l'dd ~O: - bii~ks IIll1tP I' h . :.\) : 
)9,6. A . O., Kord('ri'll 1110: - ~O:~I\. 1'..1.. Jljii l'l; iih y. till d:o 2(1 : -
JU7'j. A. P., :,taekorrl'I", ::-1Il F. . G ~t1:I!I , .J. .J .. lIiii r!;iih~· . til! tI:u lO : -

Soll cft Pli 10:- ~O~II . L.•1., ll,iijl'k j i h ~' , t il! d:o :J: - 
i.\f i · ' iOll~\· Hnt1 c l' i ~lnl"kul'rd, ~1I41. B. 1' .. St" 'hj iill 1:

ofl'c rk u,·~ .. t 22: 97 21f.C!. Koll. i .\I ö rterr" , gill C, J. A. l.: 
l~j9. A. A ., VriJhe rll"a :!;,: 2(14:1. Koll. i F:k,jii, j.(1II A . H . 6: -, 
1911C1. Onämnd . Tl'nll;\ s . gm K. n. Jr" - ~IIH. S , .1., Ek, jii 20(1:
19SI. H. J .. Ilf f,'rku \' H l !"iiI' t1t'l'. 1U:- ~U4~). Orr,'do,,'c l' l fl' , E ks jij, /.(111 
1!1~".!. E. ;1., Sked" , .'p'lI'h.·lIIl'dd 411:- A. J-t. !!O: 
I~~:I. Oll ii lll lld Li<lillA'iill r,:- ~04Ii. Koll. i j ';k"." 1I11, ",1Il E . J. \11:
19~4. ~, Lil)c Sven ot; h h:lllS \ ·il nlll'l'. :m,r;. .\lrj.( i I':].;c' ' ull, ::-111 d :1l 7:': - 

till dl' HIIU\ h Nlllaharrll'1I ~04M . ~1. ,r.. SI;"III' 20:
l~~j. H, G., Rjurher ll", ' t ~U4~. Koll. i Hii,u. 1("111 A. J. 9: O:, 
l!I~G. M. J., X"rrkö"ill~. rah . ,i ~U:.U . A. H .. Holsh~' IIrllllll ;,0: 

H. S. O. ~II;)l. K .•T.. F.kPllii"jiill. t i l! )1
){, J .. d:o d:o :!:K: Lilld"ns IIl1 dl'l'h . 
N. 1\.. Il"Ill ~r. .T. ;,:  Koll. ,'id k!"l' bllliit" i 1"l rik. · 
Kvhllll,L:'t: ( ' 11 glI. fiiJ"j ·n. ~,n: - dal :lU/ 1I till L1:u, /.(111 \J . K. 14:1:
H . och 1-: . ,I.. Jkll~ 11111:  K " II. vi.1 \'ll'i k,dal. 1:'111 d:u 19: 21; 
l .. inll c r YII" 1l1r ~ \1111:  ~\t rr.: i d :o. I"('~o hillraa:. gm
O. 	 Å., .\ ,kl·hy :J4:- t . A .•\. ~(I: 
'yföl'\\II :a nir S. :.\r. K .. fiil'  :!u:,!). - II, Filipp. 4: 19 :111 : 
, iiljll. i Stil h ll :\ /1~ 1 91~. dii ri ~lIlal, rl' !l; liulharllClls slHlrhih}sa j 
inriiklI . : g'lhnl' a ,· P. 'r ., K~'HIIS slll l\ ... !':ola 111:
10: -, HIlIII. M: :r., 20: - , :1,4';9: l:! torn. T, . X.. f;jiivik 10: ... 

19!1Ii. , C., t~l'\; ni r h,hlhöl'C Isl' 411U: - :!Uli:! . ~' b,~ ioJl ~IIIl'Lld fr. ~lnl·n. g'Ul 
1995. )r. )[ .. Bora" i ,tHIIt'l fiir ~ l. H. ;):.: -

hio l{ra f1)('~iik 10: - :!Uft:1. K. T... st.iiil"lI llt1f :111: -~ 
1!199. Sim l ulIH s )"rH I'(\uil1g 2tJfI:- :!(Njj. ~lis:-\ioll~vHI IIW I" i Hpjtl.'. gm 
~t1I1I1 . S. ,J .. Vrda Ided,,!, 51111: - )\. B. 
~Iltll. Ka rrlo l'lJs mfJ,!' 11111: - :!Hf.,IO:. ~Hh~" 4l1"l1ptsfiin'lIing 
~(lIr! . (' .T. ( ' u. E lit·nil......., jlin :.0: - :!HI;!I. .\IYI·.. , jii (i,lnl )I fg 
~IIII:S. 'l',, " hlll hk ...,t"'II> K r"t l. l·lIg. :!tritt .\ 111<1; 111 " " "'U "I fr . s\"(~ djl' '''~'. 

dnm 1'4fiil'f"II. 11111: - fö re'JI i III! :,1): - 
200i. A. 1'.. I:'IIl A. X.. Killl , II,,1 :1: - :!u7 1. A. S .. XnrrkpA'. rah. ,l S. L. 'i : I.' 
2UO~, ,·iinda l{~kolu. spn l'h :r ""U d:o 1(1 : :.h :!Ui'l . Ol1iin lllll :,:
211119. P~. lU:i : I. ~. gm d:o :,:- :!(I';:L Kull. i ,lohalIlIC' ky!'k , al. 
21110. ' () lIiill1 l1c1 '·, 42 : l:! Sthlm 1II/l~ 20 : ~:) 
2f11 J. K o ll. i So\l l'f t l'u . I:'IIl J.:. n. 4tJ : - 211j I. ;1. O.. Sthllll :.0: 
21112. :K O., S"\I,, f "• . rah . Il II. S . O. JO:  tU.;,. Hyz;:gpst or p '" mr:: ];)Il: 
2013. : OnHlll ucI " Hl'r",shollll c n, Ske l· :!U'jli. ~lallJ.:'l · hH'lIJ.!al" · r... B';(' k"r~ 

Idt"å å: - hoda. /.(111 t'. W. (' .. !.,'k sb,· rA' 10: 
2014 . He. " h hlrnll" från .\I i<s ionsmiitl't K. U('\, F:. ~I., Sjiitorp 

j • k,' lIeft ea ,O: - Obs.! Spa ['ud.. tllua I, , 1/111 ' 
2015. , 0111illlllll , SI;,,!1 t t e:! , 1'11 tnl' 111. 111. :12: Ii 

n~' pa IlIjiil 10: - ~IISO. \\'a l~n:a ~rn\ rf'llill:.r 1:.0 : 
2016. A . och A . II.. S k ' l\ "ft"1I :.11 : - :!IIM J. :\IHlnl \'('k,l m iss ions \'HIIIll'l'. 
~Olj . lnsal1ll. vid lIl is~ i Oll 'u rtoll i Jnll 'II. Z, 1:, : - 

l 'IH"i\ Ki lllstnrl" sy(orf"' lling ,.(1:
t01R. T,· ... lIli ~"j olls\"änurr j-'ili!" L. :\\. F .. dyrtid til lii I("'" fiir 

stad Lip missiolliin'l' d ro IIn rlf'r h . 1.:UtfJ: - 
Tr:l JbJHH·t I tt,;~.(?r! 
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Transport 1O,:-l9'2: 9'2 
:11184. M. O .• Stocksund 100:
~II~~. K. S., Bornholm 8: :J() 
1U9U. Kinnkl'elsl'lI. GlbA'. till E. 

Obrlalldcl'S IIlIdl'l'hl\lI 100: 
11191. HII"k\'al'lIl\ K,·istl. I.'nl'(d. -Cör. 7;:': 
~U~1. Ko och H. T•. 11JO: 
~U~3_ Hl1Hln'ln;:::u KviunoföreniuJ:' ;,U: 
21~J4. H. och O., !'<()l'l'kljpillg :!,j:
:W9:l. H,Hvcl'yd~ IU1':.: ](IU: 
1U!16. A. W.. Tyrors 11: ii 
:!lI~j, Vänucr i ]0',,11111, j!'1I1 lO;. B. HU: 47 
~U!lti. El rkllllHIIS II IIslIIo,ll'rsskoln, 

.Jäll1shö~:.;b:r 114:
20!19. S. ,J., On'},l'o 9UUU'
11UU. Orrerku\'cl'l fl'. Ordn·o. A'1Il -, ' 

S. ,J. 2'1: 
2104. .1. \' . J .. GIl>l'( 
~111;•. A. S .. (ahA' ~;,: 
~ltIij . Hyds syfi;""lIilll'( 12:" 
211li. J. K., Sanda, """rh.-Illc"el 30 : 
2lU~. A. K., Björkl'l·yd. rab . U 

If. S. O. 
~I09. Orrl'rkll\'crt., A'II' A. G .. 

Krisli" lI t uu J:l:,: 
~IIO. T. S., , ' l riillglläs ~U : 
21I l. .1 .•\ .•T., ' iin.rskotl glll)f. 

Ph, l'.. LiIl"ii"iuI'( 3: 
~112. ; Två i Jl'~lIS lyckliga viiJl

II C I' , , A'1Il d:o 
1113. . T il r l'siid . 1.lIk. R: ;;0, gIll ":0 1:
~1I4. F"l k.,I",I"haJ'lll'u" i nriilliugbo 

SI'" l'I'ö,sa , gill :\. A. (l. 11J: 
1121. ...:\. 1[- 1I1S Kina-sparbössa 1;, : - · 
:!l:!:!. L. G .. (;;i!'dsta, i ,- l iill,'l riil' 

blomJHor nä vHullt'Jls ;.:ru\" , ~U: 
2It~. , Okiillll , Slcllsl"r" 1U: 
21 ~4. Bau kl' l'~'d s O"ll'a )lrg ;,1): 
:.! l:!:" F:. ,J .. l\a lll,~ryd 
2 126. ~lh;:-; itHlS\~ iinlll'1' i ).[ul·kaloyd. 

orrurk ll ,'crt 11: ,~ 
Toften'w; lUrA'. s pa rb.-lIIed,'1 l:.U:
J. L. 	 J:" 
A . J .. AI<'III :111:
J. 1I-u. DII[llo l~:l: 
_\. 	 11 .. Blllla,jiiglp. tiuude a" 

dyrtiustillägg lill.1. 111111 · 
tl d . l, tllIllt·rh. 411: -, 

(i. F. S .. I'",lrlllll HIll : -
SkiiJ'~l>IIJs :\01'1'11 ~I rg 1UU: 
Frun ~yn;l't'lIill.l:':-,a l1 UHU 
Ol'bf'r~a. gill A, ~, 10: 

, HI:lllka )I l 'lI,Lt'ilI' lw lt t'ttUriJl,C'ar 
j JLf"ITI 'US Jt"SII \' HI""Ii ;,nl:l(h' 
ual ll u . a,' O. IIPh II. 1\ .. LIlIId 11: 

~14 1' (i rijtlill~ho syfnrt'JliJlj! :,0 : :.1' 
~14 1. E. \\'" 13l"I)Il1 ~tP tl :;0 : -
~141 , A. J,. ~ . . Hal'k\'ad J:>: - -
:.! 14::' .1'1' lilla Tilli, Hpll rhii,;sa 

/.:'111 . \ • •J.. .\li u ;.:-, l , :,:
~i 14. . ~lall1l11a J.:"JJ1 II ; " :!,r,: . _ 
:! i 4:" IL ,wh H . !\.j---g. orrerl'II " crt :!: 
~IW, )r. K .. 1I !'(" rkll,'"rl :.: 
:! 1-t7, H. A .. Iiii"'!' 10": :,n :_:,. A. J. Il .. \'allg-a 1:,, 
:!l!'l!i( , )1. K., Bjiil·kiitt .... :,11: 
:.!J,"'!I, L . \\' .. gill .1 . S .. )Ial",ii 411:
~lIill. )r. II .. /.:'11' ,1 :0 r,: 
:!Ilfil. }""lliljeu E .•.1 .. Killll","a""" lUlI: 
:!16:!. J. S.. Si;t1c r Iiilj,'. t i II ~l. 

H i 11 J,:IH' q,r:-o IIl11lm'h, :W : -
:!IG3. Skolhal"lIt'n i JJiill1uhllIt, .l:'1Il 

~. II. s. 
:!W4 . H . oejl O " liri)lIs!,oJ,r. j,!"1tI d :o 11.1:

r:!lfi. , . E l.t-u orh Ht'l"Hlilll:o> SPHI'hH:';:-I:l, 
gm u:o :1:

:!1ti6. Elins oeh K[lrI~ :-IIHll'bö!"i:-\H. 
gill d:o 	 :1: 

H. S .. \rHl1IlH:-I 10:
T. L-m. 'r ll In"l, lill Glid 

rör .;Ii·l' fäd" hiilsa;. lO: --
:!17U, X, O .. Illlslinll"llH :!11 : Gli 

'l'ra nS)HJl't 1!'"' ,H7.J: il 

Transport 150;4' il 
21'~. Koll. i Solhl'm 28/11 , 30; 8'~ 
217:1. )I. och R. O., Orr\'ikl'n :!O:
:!IH. A. A .. Flisby lU:
21S0. ./. ll .. J kpA'. "CII nYlla mjlj!>. 500 : 
:mu. A. S., Gropen ;;0:
1JS:!. K L .. litbg ;,0: 
218:1. H. S .. 'Ekhult. A'1Il E. J. å:i : 
21~4 . , r r Hak.. ls splIl'bö'SII ' . A'm 

A_ A .. ~ii\'lillA'c 20: 
21e5. : Sparu.-lllcdd rrull 1'11 Kina

"hJI ', 30: 
2181'. K. O .. (;f'II\'allu. Jnlg,b'w' ::;0:
t1S'. llilH'lklussclI i ~ ii s jii friför-

SH 111 I i II J: ;',0:
1I.iIl,·b ii c"~ :'li.sionsfi;rSallllillA' (;11:
Styn'sta,b IlIrg JOU: 
HL Liirarl's IIlfg, till D. Lan

dillS 1I11llc' rit. 800: 
2191. ~Ii"ioll:""cul'l fr . )lora. A'III 

:\1. S. 66: 
11!l'J. ,l. H ,. lI"rA'sh~'II, sllarh.-lIlPdcl 11: 10 
11!I:I. , Olliillllld .. , Skd l .. rt"ii ]Il: - , 
21'4. ( '. (Il'h 'fh. G .. S IH'II ... rt "å, till 

1:: . Sjii~lr(j lll s lInderh. ;,0: 
.1. IIeh A . S .. Sk"lIdLl'å. lill <1:0 :!;):
.1 . O. B., E"sllIark ;'0: 
}~. (J('h .-\. 1... Shlleft('å, 0[

["rku\,!',·t 	 2U : 
1J!1~. J . K. Ih'c],,"slJYII l:", - , 
21:'!I . (ic:l\'a \'id Jlli)tl' :!/U 9: 
:1'2111'1. P. (' , \V" l'r:-;\'n;,c.'ll, spnl'h. 4: 6~ 
:!'201. L. 1-:. S .. Skellefll';\ :1U:
:!:!C.t.!, A. Il. l,., :\II'lll,·. "Il lört(' III 

[[CI'I' I'U ' 
Sp"l'b. -ull'd,·1 från lilrarillllu 

{H'h huru i (Jreho :-i ll1hs liola lj:
:!:!lU, , Ob..;.! Spat'adp tnbHk~"i lall

tal' 111. m. :I~:
1:!11. Ii., Sthl"l 111: -' 
~IS, B, K .. K,·ylbo. sl)arh.-II",rI~ 1 11G: 
:!:!:!ti, SL Liir:Jfl'S 1IlJ'A'. lill !J. 1.UIl

,lins lllH.ll' rh, 2\111 : 
, ()lIiillllHI ;,U:
. Till ,J {' ,1l iil'U 11111: 
. \ . S" I"hg 

Särskilda ändamål. 
K , F. l ", )I:s llIissiollskl'pt .... 

lahg. lill ,K . V. l'. ~I :" arh. 
i YIlIH'ht'llJ: och TUlI,;,rl'IIlIWrll 2~:, :

]!)Si . ('. 1... :--;ton'ik. lill .-p rid"i"l-: 
a,' :S--YH tt' ~ ta mulJ t e n i 1~i11i1 40 : 

]lt'dIlH\'iiIlIlL"'UU:-i Allia n ~. I'iir
J.,," 1"·h-Iao o"h Chiu F all-
SlIao 	 1;,0: 

HI!)'i, StIlIlIt' Kri",tI, l ·n;"n.l.rfi)l·l'lI. 
nir ( 'hl ' lI Ilsi-IIt'1I ;:'0: 

~(I(l4, ' 1"I'I\u F"lli;,,,. till IL ,\n
tI" ,.,. ,OIl ,,1'11 O . ( 'arlt"1I all 
au", (>I't('t' gottr. i ""I' ks. GOU:

p, ~:, W.. I>juT'lwllu. fiir 
SOIlA' IIsi -liell 40 : - 

20(11). H('rllH' r~sl ill:-\ syfti rl'll." Ot hg. 
dyrt id tilli.lgg fiir ,'\'allg, 
"'HJlJ.: rI. ii, o('h JHI'Ul' l'1l 
\\'ullg d . ~'. WU:

2019. E . K .. Uth::. fljr c\'nng-, Pl"llf: 
Hsi-,h ,'"Jl' :t1l0: - 

"'t'O .\ •.\ .. l'lIl ed . rtir .. " (' ,'all/.:'. ;IUU: 
~tr:!l: l' t' t \":1 sy ... tl'a roS sIHlrbö.,,:-:or , 

till "U hilwlk\'. 200 : ,I}
:!0'.!'2. II. 1-1 .. B"gg"t"rp. till _\. 

Eri k!'o'OII.utt :lIIY.l,rll'l' goUr. ;,0 : 
A . 	 K .. lljiirkPryd. lill _\r. 

T.i1l'''··II. alt all" . "1'1 ,,,' l!'otlr. 10:
~();)f). ]J:" t ill .1. 1I,"I'l,· isl. riir ,l :u HI:
~W~h~, , [o"'i,l" (Jch lI II" "" . lill I. 

"\"k1.<' II . _riir d"1! Iill" fnlli/rl' 
go!-,st.'u lU: 

Trall"'tJort J.!'~'(J: 'jl) 17.;;-.5: :{.:, 
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: Tar·koft,'r . ~ KoJ'. ~: j • • fiir ~219. Hiillln pi, H. 1.:s rond 2:r\rn 
Iltrll:'\lllill.L: :1\' tro,'llfJp ki- hal\'1ird 1!1I9. till H. Bpr::· 
Ill'si.·;J\ WI,arp jO: - lillt:r~ \'(·r1..::-;, 222: 8{! 

~)1l78. (i. K .• (ahJ!'. Jruillac1 ...hitira:: 2:!22. E. l, .. S"ig-anJ.·n. till Bnrn· 
fi)r j'll l"\"ull.L:'t'I i... ts !IHllt'rh. 2;): - i gm (' , \V .1!0111T1lI· t SillHII. 

:!O~(i. Killal:I)~Sal'lIa~ \ ·H IIIlt'r. ( ·IH-t'ä . l'. L,,"''' l'l'~ 10:
1i II g"o.,s- ., kolofIlU i. l, i nn 1:') : - 2:!:!:J . A . ]).. Krblthlla, : :.;;.iit1dn~~

~OSj. , Slliidm"pu J'lla . till K \'i Il n\. iitl öl'il1~ar. till .\1. Linden 
Spltlillari c b ii\"uillJ:s :·;}..;:tJla ~utJ: - alt all\·. dl,,!, ~ottr. 7: 

L. 	 ~1. 1'-.. urift l;n,lnal.! lill :!:!:!-1. I. K. (1:0 d:o, till .\. Eril\:s
K\"illlll. SL'lIlillUrid ~,~JfJO:-- ,';0 11, alt allL (' ftr't" L:ottr. 7: 

~1fI1. ( '. L .. Sthhll. fiir aJ'lwtet i 22:!:1. - try'ptll. lI :1l d:o. till E. nl.'rg
"a·l a ~tlu: - att 01 11\" , fiir ,...kolbarll i: - 

~jiitorp~ mr:.:-, till O, ('al'lells :!:!'17. dhIiimlul. till .\ . •T;rllzflll. 
\"('1 ' 1,6. "2:1 : ' "- lill "It par "tp"'lr i d"1I 


1'Il gd.·t'iiJ'~n i SjötoJ'!>. till "Il 
 ramlad,' 111111'1'11 10: 
I..;:olgo:-;:'O('s 1111 (h "'I' h . 2:,: - ~:!:!8. n(,tI('hl'lIJs!\~'rkans Bnrnrnfg. 

ElIl i g"J"al1tll1i.~:-;io : lf'lts l"ng-u. - t'DJ' fyra r'kol/.!'o:-;s:ll".... lIJlrlt'rh . 200: -. 
f ön' II ,. lilhg-. t'i.ir t!Il ~Iiol- :!:!::U. K. )1. .\ .. till .\. !-'o"slwrl-r 
}!OSse~ 1I11dcl"h . 2:1: .- fii!' "Il bil,,,I"'·. :,O: - la.l1tl:4U 

:!111i. HL'l' l'{' I '~ hors sy [ijl"('I1 .• till H. 
Bl' 1"g"1i !I g' ;IU: -- ~lission~hcm"wt. 

:! Ilj, T.•J.. ]·'o""hl'l1I. till H . .\n · 1%1. E. ,\ .. llnllall"" • . h.iiilp till 
dL' rs:'!IoolI:-; ,,,.tation JU: - julmat pa BaT· lIt~I1.'; 11l'1I1 HlII : 

~12R. E . W .• lI iil,in;:l>oJ't:'. !.iIIn. ~() ,.,.,. ]1. F .. KIlllIla, till ,1uklii,J.je 
AIIlIL' I' ~SU II fiir htlli~pr. :W: - pa Ii :o 

~I:IJI . Killl' ....go~:;aJ"lln~ \ ":t Illlt'l" j E. II .. .l\iillllllt:'C, . l:t(·k till 
K II II }:", !t n} ut..; t"ol!..;: ... kola till Ulld. till d :1I 
,.~:u~:,- ... k o l{)rua i K i Ila :!I"I:  L . s .. sthlllJ, till jllllllal '"' 
E li 1Ilolllllla POl l tia \\' il1lt'r~ d:o :!~):
K ra\" , lill Bal"ltllt.'lI tJud. i Si- :\1. i'l .. Slork,,,u(l. lill d:o WO: 
I1all . ;.!1I1 "\I . (\'. i ;- T. S .. Slriin;:niis, lill .illl . 

}):o till ~I..;:clian i :;illan. ::rm fi ,'alltid IJit tJ:1I Iii: 
~1. 1\. ~:-. ~1l~. Fran Frida . . till litd jlll·

E r.=-l t OJ'J1 )o; J\ ri.... t l. l"llg'll. - fiil'l'II .• !.diiiljo d:o )(1: . IHl 
f i ,l" P\'H II g', Fpng·Shi -t..;iiill lUII:  :11:m. (;"1 II. till <1:0 p {, ,1:0 ]JI: 
Ilii"hii,..'he. till E. .\ ll(II'T ·· :!t':!!), E. W .• lJii!si,,).\'blJr:.:. till ,1 :0 :!O ; -- 
~t)Il. att. a11\", f·rh·f ""otl f. 10:- :!l:t:, H. L .. ~llappa"l'lII. lill t1:o ~(I:

O. 	\\', .\lalIlIU. f(lr l~\":tllg". Lin :.!l;1! , H" ~ .. Ho~':) Ji.:-;iI , till d :o 9 : _.
( "h t'II g'- i Jon: - :! l;,:! . JI. Ii .• l!u~_lijs", (iII ,1:11 ;1: - 

.\ . .\ .. lIa , ..; I ~ . till H . (l(';' I: . :! I:-,:L )1. 1' .. Il ol-r, lii.-" . till ":u 2; - 
. \II,h ' I' ~ .. I)II'" \ -1'1" k.. . ]1)0: - ~I~>I . . \ ••1.. Ho:.:.,lii.-". till u:o -1: 

2177. .\ .· H..1. rJl'h S.. '1'1'11 ",i". fiir :! l:-,; . ,\1. K .. IIjii,·I,iihy. lill d:J) 111: 
1'11 l'\·tllI~, 1I11d('l'iwll :!OO:-- ~ I'J. 11. s., '"ii""ii,. lill ,I:" 10: --

. Ett. rill J,!"a lnp!..;:: till Ih'l'rL'lI ~1'6. S..\.. Bnlll,Jt,rtlll , r"h. å 
f rilrI .\n ...:; jllk • till illl'. 1,\",,11, II. S. O.. lill ,h, :!IJ: 
,!.t'l'l isb \"l·rks. :!;,: -- O . '1'., KI"i.-;tiania. lill 41 :0 H: ~:; 

:! 17~1. · OTl:illllltl . till IIh"itl.:!'lIi"g :l\' r. \\' .. Slhlt" . till d :.. 111~) : . 
~1 1l "1. s,·"Ii","'id ~'.OI)O:-- K. 11 .. (;t,,::!,. lill .1:0 :!;.: 

S I< olhal'll j JI\"(,tlilIHla 1'il1" 110 FJ"iill ~1i...~ i()ll ... riin-.Hljll. i )la 
Ht'lI - ili, ~1Il .\. f), :!O: - l"il'~l ;.1(1. t i II fl:u :!1I: - 

Eli )oO iitld n~~~kolk ln ...s , (i th ~. 2:!1:-,. ~ . S " .\ll'Ia. till ,l:" III: . 
till 1'11 ~ Iiol~, 111 H.le r h. ~Ill :!:! .Ifi. ~1. K .. ;;kiinlwr;:a. till ,1 :0 Iii: - 
E. n. 	 :1: - - :!':!:W, A. t: ..\ .. ;:m 11. 1-' .. Kllmla . 

l'lIll. och t'rt'(lr~knl' d ,"ill 11I(;t(' till ,1: 0 i: 
i ~~il'llt' tttpj 1. ~tilllskYl'ka :!li / lII. 2:!'"11, (,Il! II. 1'. KlllJd". till (1 :0 
till hll ...:; k iiPc l i PIIPhl'Hg 1.100 : '.7 

:!:!lIIL )1. II .. J" " """ik , lill ,b, :J: -	 SUJTlma llllll pr ,It ,(". 1!l]!) Kr . :n.·lGo::!n
:!:!Uj. Koll. i Illlll"'\' ik j "~. till <1:0 :,:" ~:; 
:!~Ij. K . I; . .\1 ...'p"(·lvik,·,,. f;;l' M,'d n.rmt tack till "arj~ gh"n' !

h"il ~kolJ.:():-;:-;al' i Sillan -;:-;1_01",1.:.,.._-==,.---,- ,, )1C' ll lilul klI uIIa , " j ~Ura JIl;ikti.:.~n tin:.: . 
rl'runs p rnt l:.!.:I ~lt i : till lj l /~I:': x, r". lill : H . 

..",. 

Ex pedi t ion : Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. 

Telefon: Riks 44 59. AlIm. 22473. 

INNEHÅLL: 
~lissi()ncns hudskap iiI' ))visdom 1'1"'11 Gud»). II. - .TeSil gEidje. Il. - Fr~lll redaktion 
och expedition. - Bren'Yllelningen. - lliilsniug rr~lll Barnells IIelll. - IlIsiinda 

skrifl"r. FÖl' S. :\1. K:s bedjande "linnel'. Hedovisning. 
.~ , -	 - ' 

sl()!!kholm, S""nska Tl'yckeri·.\. ·Il .• 1\r20. 
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