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Advent. 
Det faller ett skimmer på nattlig stig, 

Där släkterna vandra i kvidan. 

Den store tröstaren närmar sig 

Att löna den frommes bidan. 

Ett sken sig t~nder vid österns bryn, 

En sång tycks komma ur fjärran skyn. 

En väntan vaknar, en aning talar. 

Advent! det ljuder i jordens dalar. 


Advent det ljuderT Min själ, givakt, 

Försov dig icke som mången. 

Allt skall fullbordas som Herren sagt. 

Nu nalkas oss änglasången. 

Den stora högtiden randas ljus; 

Må allt stå färdigt i hjärtats hus 

Att emottaga den höge gästen, 

Ty när han kommer, då börjar festen. 


(Atersken). CARL BOBERG. 
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G U D S V I S D O M.. 
Guds 	visdom uppenbarad i fräls

ningens universalitet. 

Referat från pastor C. SkO\·gaard·Petersens 
bibelstudium vid Södertiiljekonfereosen, sept. 
1!J20. 

Efeserbrevets 3 kap. utgör ett mäk
tigt vittnesbörd Olll den stora ande
kraft, som bodde i Paulus. Han pre
senterar sig i dess början som en 
,,)Kristi Jesu fånge». Diimti hava vi 
genast hela den yttre miljön. Det v~H 
uncler sin andra Romf:"mgenskap. som 
han skr('v detta brev. I h':1 ars tid val' 
han dag och natt sammankedjad· med 
en romersk soldat, som icke Hiulllade 
honom ensam för ett ögonblick. lIur 
skulle det mihllle ha kiints föl' oss att 
föra en slIdan tillnuo? Manne icke 
missmodet skulle ha gripit oss? 

S~I val' det icke med Paulus. L1lngt 
ifran att sjiih' ge sig hiin iH missmod 
och förtvivlan, beder han i v. 13 föl' 
de hednakrislna i Efesus, att de icke 
sk lille missmodas . "Dii rför beder jag 
eder alt icke fiilla modet vid milla li
dandell föl' eder.» Den, som kunde 
bedja Sll för andra, han hade sanner
ligen ej förlorat modet sjiilv. 

Men helt visst förstod han i början 
ej sin f~lngenskap. Den m[lste ha tett 
sig för honom SOI\1 ett obegripligt av
brott i hans lovande "erks:1mhet för 
Herren. 

Men S~\ gick han i ödmjukhet in i 
Guds tankar. ».Jag försti'u' della ej, 
men jag \'('t, alt Glid gör deL. » D~\ 
skedde med hOIlOIl1 som med nlr och 
en, som vill ödmjuka sig uudcr Guds 
miiktiga hand: Guds tanke började alt 
avslöja sig för hononl. 

Och S~t liirde han sig i sin fill1gen
skap se ett enastfiende tillfiille att pre
dika evangelium. Ty diirigellom kom 
han ju i beröring lIH'd ClI samhälls
grupp, som han viiI eljest omöjligen 
skulle ha kunnat nä - de romerska 
soldaterna. Och var siikel' pli att han 
icke kunde tiga inför dem, så brin

nande i anden som han var. Och var 
dss pa att de lyssnade, när han tala
de. Han var ju i allt så fullkomligt 
olik alla andra f{mgar, som , de haft 
under sin hevakning. Och genom det, 
som dessa fångvaktare sedan hade 
att berätta föl' sina kamralt'r i kaser
nen, trängde ryktet om den ovanlige 
ftlllgen äll vidan' fram - }lnda till 
kejsan'ns hus. Och dl'ssa människor 
hade siikerligpn ej ohsen'ernt Paulus, 
0111 han gjort sin entre i den stora 
kl'jsarstadpn som en annan av tidens 
manga kringresande »apostlan. 

Vidare hle" dl'nna f~IIlgellskapstid 
för honom pn vildig dl'! av hans and
liga ycrksamhet. ~I~ingen hednisk Ni
kodel1lus sökte sig siikerlig('n hem till 
hOllom, <:Iiir han hodd!'. Vi hehöva 
l'ndast niimna Onesimlls. Och nt
siinde från alla österns församlingar 
mötte upp i hans bostad, som sitlunda 
blev en briinnpunkt för hela apostIa
kyrkans utveckling. 

Vidare IIlev denIla fångenskap för 
honom ell tid av 1II1dligt fördjupande. 
I tjugu ars tid hade han rastliist och 
oavbrutet varit pa I'l'sor hflde dag och 
nntt. Nu fiir han stillhet. Delta har 
ock satt sin priigel pii fl1ngenskaps
hreven. De iil'O icke Sll polemiska som 
dc övriga utan andas en djupare full
komlighetstriingtall. 

För allt detta glömde doek Paulus 
icke sin egentliga uppgift, som nIlt
jiirnt nlr hednamissionen. »TU Glid 
ville, alt haliS mllngjaldiga visdom nll 
i och gellom församlingelI, skulle bli
va kllnnig för fllrstarna ocl! viildig
hcterna i den lIimme1ska "liriden ') 
(v. 10). 

Och det, som skulle på detta sätt 
avslöja »Guds m:'ingfaldiga visdom " 
vnr just frälsningens universalitet 
sanningen om >att hedningarna i 
Kristus J eSlls aro vdra medarvingar 
och - delaktiga med oss i löftet» 
(Y. 	 6). 

Denna hemlighet Yrlr egentligen 
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ingen nyhet. ;" Sådant Iwde hans be
slut varit frdll tidsdldrarnas begyn
nelse » (v. 11). Men det hade hittills 
ej varit st, klart uppenbarat, som det 
nu bli\'it, v. 5. Denna uppenbarelse 
hade på ett särskilt siitt blivit given 
åt Paulus, se v. 2 b och 7. Diirför 1"1\1
de ingen förkunna denna sanning med 
en sådan kraft och myndighet som 
Paulus . Paulus iiI' utan all gensiigelse 
den mest judiske av alla apostlarna. 
:\[en just hos honom spriinger I1U 

evangeli um det judiska höljet. Detla 
ger Paulus hans siirstiillning bland 
apostlarna. 

Men tar Paulus i('ke miste, d:t han 
i v. [) siiger, alt denna hemlighet 
niimIigen 0111 friilsningens universali
tet - » linda förgäll(Jll(l s/iik/clIs ti
der icke Il(/(lr~ blivit kllllgjord iiir miil1
niskors !Jarn )) ~) Möta vi icke dcnlla 
tanke redan i Gamla Testamentet hos 
profete1'lla? 

J o, \'isserlig!'ll. nock hnd!' Pa ulus 
full riil.t all siiga, aU delllla hemlighet 
"under förgangn:l sliiktens tider icke 
blivit kungjord föl' miinniskol's bnl'\l, 
sr/som den 111/ genom andeingi\'else har 
blivit uppenharad [iiI' hans 11l'liga 
apostlar och profder » . Profeterna ha
de viii anat denna stora sanning, men 
deras syn var hegl'iinsad . Enligt deras 
tanke skulle hedningarna si, att siiga 

. hli »kristna av andl:a IdasselP. l\[en 
med Palllus bortfalla alla begriins
ningar hiirutinn:m . "JUr iiI' idw jude 
eller grek - ty alla liro Yi ett i Kristus 
.Tesus. » 

För oss hal' det niistan hlh'it till t'n 
trivialitet, att ii'"en hecll1ingarnn iiro 
kallade till dela'ktighet i friiisningen i 
Jesus Kristus. Diirför kan det för oss 
vara gott att liigga miirke till, hm 
denna tanke grep det första {,rhundra
dets kristna och fyllde dpm med hiin
rörelse, och fl'. a. hur Paulus !iit sig 
gripas :1\' dl'11. 

Ty denna sida av Guds visdom var 
det, som salte Paulus i riirelse att out
tröttligt arbeta för hedningarnas fr~ils
ning. Men den salte iiwn hans bön i 

verksamhet: :. Fördenskull - eller, 
som den danska översåltningen lyder: 
för denna sak - böjer jag mina knän 
tör Fadern » (v. 14). 

nöjer du dina kniin för Fadern för 
den sakens skull - hedningal'l1as 
friilsning? Det iiI' b:lde v:lr plikt och 
vår fönmIn att f tt böja viira lmän i 
hön till Fadern. Och hur annorlunda 
ter sig icke en sak, df, den döpps i bö
nens dop, di, den viskas i hön till Gud! 

I dc följande versema, 16-19, an
förtror han oss, vad han heder om. 
Detta ger oss den allm djupaste in
hlick i Pauli höne\iv. Ty da han kun
de bedja en sadan bön för dc hedna
kristna, si, maste han först ha bcdit 
den för sin egen del. Sa hör det ock 
fii hli"a föl' oss. 

Det iiI' sex olika sakcr, som han 
heder till Fadem 0111 för dc hedna
kristna. 

1) »Att I genom hans Ande \"iixen 
till i kmft till edc'r invl'ir!cs llldnni
sk(t.:> Det rader en fruktans\'iird dis
proportion clllellan det intresse. som 
miinniskor i allmiillhpt iigna M sin 
iIIviiI'/ es mii 1111 iska 0('], :It dpn yttre. 
Dell "Ure miinniskall kliides och nil
res O'ch pyntas, medan den inviilies 
miinniskan sa ofta f:'!r lida nöd. 

2) »AIt han YilIe e[t('r sin hiirlig
hets rikl'dom förlnna eder, att I ge
110m fIalIS A.nde ,"iixell till.» Hiir fin
Ila vi svaret pr" flllr den inviirtes miin
niskan skall stiirkas. »Efter sin här
lighets rikedom ", »genom hans Ande " 
- den som hed<'l" så för andra, han 
m{,ste för sin egen del ha gjort djupa 
('rfarenheter a y dc oiindligt rika möj
ligheter, som i detta :n"seende finnas 
hos Glid fÖl' vi,r riikning" 

3) "Alt I\ristll.'i genom iron 111(/ bo 
i edm hjiirtoll'> (v. 17). lIiir st iillas vi 
inför en djup hemlighet. .Tag iiI' glad, 
ntt jag icke häl' hehöycr söka förklara 
den för otrogna viirldsmiillniskoL 
"Detta iiI' mystik! :> utropa dessa..Ja
vn!. dd iiI' mystik. "t-Iär kunna vi ej 
följa Paulus», säga "andra och vilja i 
<!e1san1ma gripa till exeg~skniven och 
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skära bort d ella, som de icke »kunna 
vara . med om ». Sii mycket viirre för 
del}, som häl ~jkan följa Paulus. Li
vet sjiiht är ju mystik, och hiir hm'a 
vi det högsta uttryck för den högsta 
mystile Och den, som hiir har' erfa
renhet, hun hehöver ej förstå. 

4) »Att I m {\ll vara rotacle orh grllll
dade i klirleken » (". Ii). Da Kristus 
levde hiir nere P::l jorden, var hans 
liv ett liv i ich'l kiirlek. Diirför, om 
Kristus hor i vart hjiirta, blir även vårt 
liv rotat och grundat i kiirlek. Delta 
iiI' ock villkore't för alt lära försttt 
Guds kiirh~k: 

5) »AIt I, tillika med alla de heliga, 
till fullo förm:lIl falta vad breddelI 
och längden och böjden och djllpet 
ur och så hlra källll(/ l\.risti kärlek. » 

Vet du, hur hred Guds kiirlek är? 
Jo, Sll bred som den vida viirid. Yet 
du, hur lång Guds kiirlel, iir? .To. sa 
som evigheten iiI' lå ng. Vet du, hm' 
hög Guds kiirlck iir? s tt hög SOIll 

stjärnehimlens högsta stjiirna. Vet du. 
hur djup Guds kärlek iir? Sa djup 
som den djupast sjunkne syndares 
djupaste nöd. 

Denna kunskap tillönskar Paulus 
de hednakristna att vinna >>tillika med 
alla de heliga ». Han vill , att de skola 
få smaka välsignelsen :n- »de heligas 
samfund ». 

Uppe i Nord-sjiilland fick jag ('n 
g:l ng en talande illustration till idea
let av ), de heligas samflllH}". En ska
ra arbetare gingo dill' sysselsatta med 
nU p:t de stora sandslätterna nypIan
tern skog. Och en av arbl'larna un
dervisade' mig: »Pastorn skall veta , 
att det iiI' en ~tor konst att siilla de 
olik.a plantorna p:t riitt avstånd frflll 
nmllldra. :\1an far niimIigen ej slitta 
dem för lå ngt ifrclll vnrandra, ty dit 
viixa sidogrenarna ut för långt och 
trädet förlorar i viixtkraft. De få icke 
heller planteras för nära intill vnr
andra, ty d:. trycka dc olika plantorna 
varandra och hindra diirigellom öm
sesidigt varandras viixt. Konsten iiI' 
därför··alt kunna 'plantera dem just p r. 

ett sådant ..w stand, ntt dcn ena plan
tan ick(~ hindrar den andra i växten 
utan att de i ställe t hjiilpa varandra, 
s:1 alt det blir likasolll en kapplöpning 
emellan dem upp mot himleri. » 

Yi böra akta oss för alt isolera oss 
frå n varandra, sa att '·sidogrenarna :; 
fri Yiixa ut för Iilllgt och leda bort dyr
bar växtkraft. Vi ffI ej heller inkräk
ta den ene pit den andres frihet och 
~a hindra varandras fria indh'iduella 
utyccklillg. Utan vi höra leva inom 
;) de hrligas samfUI1<);, i en sr.dan 
beröring med varandra, att det blir 
ibland oss en inbördes »kapplöpning " 
1I10t himlen. 

6) :) Ty sa skolCII l bliva Ilppfyllda 
af) all Gllds fllllllet D h'. 19). Detta är 
slutmalpt för sjrilva salighetens växt. 
Guds fullhct komnwr till oss s. a . s. 
droppe för droppe. För var gång vi ert 
en ny uppenbarrlsc nv Guds trofast
het och kiirlek , sfl vidgas v{lra hjiiIian 
tiJl att mottaga <'n ny droppe av Guds 
fullhet. 

Så grlr Pauli hön till vila i v. 20-21. 
vilka hiira till det glansfullaste vi hava 
i yar hiJw!. 

;·Jlen honom. som förmclJ" göra 
1111'1", ja , /dngl I7Icr (iII allt, vad IIi bed
ia eller 1(;lIka, eflcJ" dell kraft, som ä/" 
/wrksC/m i oss, hOll011l lill/lör urall i 
församlinyell och i Krisl" .~ Jesus a/la 
släkter igellom i cvigheters c"ighel , 
(/111<'11. ", 

Ej jag - mC'1I Glld förnu/r 

mill levlladsvC/l1drillf/ "[eda, 

Och mig lö/" parjc dag 

Till helig tjäl1st bereda. 

.Vä,. modet sviker mig, 

A 1/ egen kraft fö,.gdr, 

/)" griper, Glid, mill !tand. 

J(/U viskar : el" förmår. 



289 l,j Novem.ber 1920, S I l\ I :'1 S L.\ N D, 

Från redaktion och expedition. 
Nyantagen missionärskandidat. 
Kommilten hal' till missionärskandidat 

antagit studel'alldell Johanlles ,\spberg 
fran BodelI. llall allbefalles at lIIissions
Yilnnernas förböner. 

Missionärskandidaternas utbildning. 
För att f:t tillfälle till förkoYran i cngel

ska spl':1kct samt annan föl'lJercdelse för 
utresan till Kiua ha missiouiirskandida
tema Sjöberg och .\spberg i dagarna ay
resl till London, diir dc komma alt Yistas 
n:igra milnader Yid Kina Inland :'liss io
nens hem. Liltom oss bedja, all Herren 
gör deras vistelse diil' rik pi\. Yiilsignelse 
föl' deras kommande uppgiH i Kina! 

Försäljning. 
Siisom rr:1mg."lr a\" tilll,önnagiyancle p'"1 

anllan plats i della nr, anordnas av syför
cningal'll·a föl' SYrnska :\lissiOllcn i Kina 
försilljning i lletlehemskyrl,:ln den 3 ius!. 
decemher. 

Missionsresor i hemlandet. 
C'nder dc senaste m;lnadrrna ha flera 

lIl issionsresor fiircta g its till olika delar ;1\. 

ytlrt land <lY \",\ra h ClIll1layaramlc lIIissio
niirer och öyriga arhetare. Sa hal' missio
lIiil' WnqlJt"ry hesöl,t flera platSl'I' i SII1'\
lall(l ocll Ostergötland och befinner sig 
f. n. pii el1 tur lIpp,}t l\olTland. :'Ii ssio
niirsparet Jier.fJliny har ock bc gynt en 
rcsa gellom Sm.'d a nd, Yiistergö tlantl och 
Yännland med N"orge som shltl1l[t!. Kan
didal Jlc/lqllist har nu st'nast besökt Yiis
Lergölland, Smi\lantl och Skitl1e salllt för
bl'l'edel' nu en resa upp till Ö\TC Norrland. 
:'fissioniir Folke och llÖgllWll besöka till
sammans örebro, yarcftcr lfögm:1n rort
siiLler till Bor:'ts, diir han skall met!Ye rka 
Yid uppbyggelsekonrerCTlSt'1I diirsLiidcs cl. 
!)-11 <1:s. Heseomhudct G.. lo (js/cr/Jc!'!! 

hal' o("k i d agal'lla ayslutat ('1\ resa i SIl1:I
lan<l och Östergö tI nneI. För fralllf!:lnf!el1 
Ucll viilsignelse ll av alla dessa i-csor öro 
vi djupt be r oende a\" missions\"~innernas 
förbönel'. 

"Sinims Land" under 1921. 
En!. meddelandet i föreg. nr \"idtages 

rl·. o. 111. niista :"11' den föriinelril1gen med 
tidningen, att elen utkOl11ml'!' endast en 
gill1g i månaden jäl1lte en siirskilc\ k"ol'
talsbilaga innehilllanclc bre\" och m edde
landen a\" siirskill intresse för syföreningar 
oeh missionskrctsar. Diiremot koml1lcl' 
tidningcll alt redigeras ('It!. sannnll prin
ciper SOIl1 hillilIs, och inl1eh;llll'l kOI1lI1l('I' 

s~t1ul1da att uppta bibelstudier, artiklar i 
1Il1ssionsiil1lllen, upphyggels<'liisuing o. s . \". 
PI'isel blir kr. 2: 30 pel' <'Il' . Se Yidarc pre
nUl1lcratiollSallll1iilan iniista nlI1UIII('I'! 

Våra publikationer. 
)lIlulIS S/je//"IIC( i (js/c/"II») oeh »I/wlsoll 

TU!Jlor - 1I1CL11IWlI som veluadc») förrligga 
1111 fiirdiga till ('xpedition. Dc crb.iuela 
b:tda ('Il tilltalande utstyrsel och ('\I Yiir
ddnllt innehMI. Siirskilt a nhcfalla vi un g
domsboken 0111 lIudson Taylor till rildig 
spriduing bland sl;olungtlol1leu . :'langa 
1i\·s'l\·giiralldc impulser ha IIlgittt friIII 
dl'11 nl:lnll(' ns personlighet, s.'ttlan han \"011' 

i sill Ii\" och s::'d.an han frallltriidel' i lit
teraturcn. YUI' Lro iiI', all ii\"en denna lilla 
skildl'ing :1\' hans livs stonerk skall fil 
\"erka liinclal1el(' och spolTallde pil lI1 a nga 
unga sinlIcII . Prisel iiI' rndast k r . l : 511 
och föl' I,a lendern resp. 2: ;;0, :3: --o och 
I: 30 Iiir h ~ifl., kart. o("h ldoth. 

Meddelande. 
I 111' 11-12 ny S. L. rör <I. 1;; juni med

delades, all 111issiou~il' TorstelI FolI,c just 
(\;'1 {tlcrkoml1lit till hCII1I:III(kt i avsikl att 
bedrh·a fortsatta studier. ender förhan
e1el1 \"aranc\c t"örhitllau(Ie-1I hal' kandidat 
TOl'stl'11 Folke funnit, all han ej böl' In·a r
st:1 som lIIissioniir och JöljakUigcn begiirt 
nit ]';\ lI11riitla 111' missiollcn. K0l11111iLlcn 
hal' beviljat delta och diinid ullryckl dCI1 

förhoppningen, alt kandidat Folke fram
e1eles m:'t kunn<1 iltrrintriitla i arbelct i 
Kina. 

»rar troyrll illtill d/je/clI, sd skf/Il jag 

UivC/ dig livc/s krollu.» Cp]). 2: 10. 

http:s::'d.an
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Hudson Taylor och Kina In
land Missionen (c. I. M.) 

IV. 

.Historien framhcUIer såsom ett lpe
ken på överl~igsen statsmannabeg:lv
ning hos somliga konungar deras för
m:tga att omkring sig samla utmiirkta 
nidgivare och medhjiHpare. 

I-los IIudson Tavlor nu' det icke 
minst denna förm-aga, som gav at 
hans verk en sadan framgilllg, som 
det fick. S:'t finna vi, hur han und('r 
sina fl'sor i hellllandet, i Amerika aLl! 
Auslraliell samlar omkring sig en clil
k:ir av unga, hiingivlw miin och kvin
nor, tagna ur <le skaror, som genom dl' 
stora viickplserna ra denna tid genom 
en \Joo<l~'. ('n Grallan (;uilllwss Ill. fl. 
förls till Kristus. 

Det iiI' gripande alt liisa om dd 
oemotstiindliga ini ryck han gjorde p:i 
ungdomen genom silt bIolla upplrii
dande. Vid elt tillfiilIe !"öre sin andra 
utresa till Kina hade han mottagit in
hjudan alt lala till en klass tcologie 
studerande i Dnblin. Intresset var pa 
helspiinn, alla liinglade alt f:1 se den 
man, som hade vagat ta för sig den 
jättelika uppgiften alt evangelisera 
Kinas inland. 

7\lel1 hur fön'[lIlade, för att icke sii
ga besvikna bIen> de icke, niir deras 
giist uppenharade sig och föreställdes 
för dcm! Denne unge, smii rte, Ijus
hiirige man, en riklig dvärg vid sidan 
av deras reslige Hiran~ - skulle han 
vara mannen för det verket? 

~Jen niir han började tala till dem, 
{I, huru (kras hjiirtan hrunno, och hur 
de lyssnade till md han hade att för
tiilja! ~Jr JollI! :llcC(//'thU, som hiir 
mötte Hudson Taylor mr första g:lng
en, erinrar sig denna stund cft!'l" niira 
fyra tio års m'hete ute i Kina: 

».1 ag tyckrr l11ig se hOllOllI ii nnu, S:\ 
lugll, s:! anspr:l\,slös i siilt och IIpplrii
uanuc, Ilwn sil full :1\- Glids kraft. Den 
aftOllell fallll jag icke blott svarel pa mi
na 1I1:1uga IJöller 0111 Yisslu:, t om min kal-
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lelse, jag fann även den av Gud givne le
d,aren i det arbele, liIl vilket Gud hade 
kalla.l mig. Det korla samlalet i hans I'um 
dlel' mötet och dell enkla bönen till Gud 
om ledning äro blanel milt livs dyl'llarastc 
Illinnell.» 

!eke mindre iin tio lovande kandi
dater fiir C. I. M:s m'betc blev resul
tatet av delta Hudson Taylors besök i 
Irland. 

Eller ett allnat exempel! 
I London fanns det en glad och liv

lig ung man, SOI11 hade liimnat sitt 
hjärta :1t Herren och sliillt sig till hans 
förfogande, i vilken tjiinst han iin he
hagade HI1\'iinda honom. Han hade 
hört ett föredrag av ('n av C. I. .\! :s 
hemmavarande missioniirer och intogs 
diin'id aven stark liinglan att f:1 \"Cta 
mera om denna mission. Till slut be
slöt han sig diirför al t uppsöka mr 
Taylor. I siiIlskap med en vlin heg:n' 
han sig allls:1 till Pyrland Road, diir 
missionen hade sitt huvudkvarter, för 
alt fil \'ara med om det sedvanliga bö
nemötet diir. Ku meddelas hans egna 
intryck frtlll della tillfälle: 

»~[r Taylol' öppnade mölet med alt fö
res!:" en s[,ng. lIans Il lseellde gjorde intet 
inlryck P ~I mig. Han var spensligt byggd 
och talade med e n mild röst. - - - 
:'Ifen d:l ha n sade: 'UH oss bedja!" och 
övergick till all leda mölel i bön, föriind
rades milla lankal' 0111 110110111. Jag hade 
aldrig hört ni\golI bedja p~, delta siW. 
IIans bön yar gClIollllr~ingd ay en s[ldan 
enkelhet oeh innerlighel, men p~, samma 
gflllg aven s:ldan djärvhet och kraft, all 
JlIan inle kunde annal iin dl'agas med. 
~fan förslod, alt Gud Hlit denne man 
kOlIlIna inol11 den inre krelsen av sin viin
skap. lIan talade med Gud ans{lde mot 
ansikte, liksom man lal111- med sin viin . 
S:idan bön mi,sle tydligivis yara l"esulla
lel av ell l:ingyarigt dröjande lJali:Om elen 
sliingda kammardörren. - - - Mölet 
riickle i lV.1 limmar, men jag Iyckle det 
yal' lI e l kortas le bönemöle jag lHlgonsin 
delt;lgit i. Undel' tescl\'eringen eflcr,'tt 
bjöds lillfii.Jle till angcniillll salIlspr[,k, och 
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jag förcställdc mig nu rör mr Taylor. lIan 
bad mig slanna kvar eftcl' sedan de andra 
gått och t<og mig (hl mcd till sitt privata 
rum. Han var idcl viin]jghct och vann 
hela milt hjäl'ta oeh uppmuntradc ' mig i 
mitt hopp alt en gilllg f<l kOllIIlla till Killa 
och arbeta där. Della var mer.a till jag 
hade anat, då jag bcslöt mig för alt upp
söka honom. ~Iin lankc hade varit, alt 
j;Jg m,1hända lICigon g~lng skulle kunna fil 
resa ut som lllcdhjiilpare flt cn missioniir. 
Alt själv få bli missioniir syntes mig vara 
en alltför stor iira. 1),'1 han S:lg, att jag 
var rätt. ung, knappl tjugu fl r, gav han 
mig gooa r tld, vad jag skullc företaga mig, 
tills Herrens Yiig med lIIig blew klar.» 

Denne mun blev sedermera C. I. M:s 
förnämsta sinolog och spridunan, och 
hans namn, F. 'F. Baller, iir viii kiint 
av de m:inga missioniirer, som liirt sig 
det kinesiska spri'i ket med tillhjälp ay 
hans läroböcker. F. II. arbelar han 
som medlem i dPII bibeliiversiillnings
kommission, som lillsalls av Killas 
Forlsii tlnillgskolll mi Ile. 

I proYinsen Shansis hnvllclstnd , Tai
yuan-fu - sorgligt ryktbar i missio
llens h.isloria fii!" dd blodbad, som diir 
anstiiIIdes pil inemot hundra missio
niirer llllder boxarupproret ilr 1900 
kiimpacle dr Harold Scholiclrl sedan 
sin ankomst till Kina ar 1880 sin ('n
sanlIna kamp mot hedclldollH'IlS nöd, 
dl!n andliga silYiil som den lekamliga. 
I tre ilr slod hall p:1 sin post. Ytter
sidan av hans yerksamhct kiinnetcck
nades av ett olltll'öttligt och fram
g{ingsrikt arbete som undergörandC' 
doktor, medan innersidan, fijrdold fiir 
miinniskor och uppenbar allenHst fiir 
Gucl, utmärk tes nv en oförtröttad bö
Ilekamp om flera av Gud siinda miin 
och kYinnor till detta nwllrnnde mil
lionfolk, som fick fiirg;'ls 'utan evange
Iie tröst. 

Mitt uppe i denna dubbla kamp 
skördades han ay diiden. Om honom 
kan verkligen siigas, att han föll p tt 
sin post, icke blolt silsom läkaren utan 
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fr. a. silsom bönekömpen. De sista 
månaderna av hans liv, uppfyllda av 
idelig tjiinst bland de sjuka, hade hans 
förnämsta sysselsiiltning likväl varit 
att bedja. Han vägrade sig själv sömn 
och vila och umgiinget med de sina i 
sitt hem för att till varje pris bereda 
sig tid att i bön Yiinta efter Gud. Allt
jiimt var det Kinas nöd, som pressade 
honom, och diirjiimte hemlandskyr
kans likgiltighet inför denna nöd. Sär
skilt hade han som sitt böneiimne, att 
Gud ville glI fram med en väckelse 
bland universitelsllngdomen och bland 
dem uttaga bildade och begåvade män 
för silt arbete hland hedningan1a. P:l 
den tiden fanns niimIigen ii nnu icke 
elen kristliga sludenlrörelsen lika litet 
som stmIPlltfriyilligrörclsen. 

Den första augusti 188:3 y~lr det, 
som dr Schofields Ii\" iindades. Men 
hans höner levde kvar dter honom. 
Just pit hallS cHidsdag fi ck niimIigen 
mr TaYlor. som dfl befann sig i Eng· 
land fiir att mottaga :de sjuttio» (~e 
S. L. nr :) 1920), elt hn'v fran en ung 
artillerioffi cer i norra England, som 
iinskad(' elt sammnlltriiffancle med C. 
J. M:s !Pdare. Hans llamu yar n. E. 
Hoste. den man. som en g:tng skulle 
bli mr Taylors ('flntriidare som gene· 
raldin'klor fiir C. I. \f. 

Ungefii.r samtidigt intriiffade en hiin
delse, som i IH'la Englands student
viirId viickle det allra slörsta uppse
ende, och yars inflytande spred sig i 
iin vidare krplsar. Slag i slag illkolll 
IIiimiigell fran ett anlal unga univer
sildsmiin anhiillall alt hi nlg:l som 
lllissiolliirpr till H:ina. N(igra ay dessa 
llnga akad('lili ci voro diirtill allmiint 
kiinda idroUsmiin, s:lsom Stanley P. 
Smith och C. T. S/mld, och della Ijii , 
Ilade ytlprligare till aU llppyiicka in
1i'C'sse och skiinka el1 ny syn p:i mis
sioniirskallct iiw'n i de krelsar, som 
förut sl<itt helt ulanfiir. Jiimte mr 
Hoslc hildade dessa lIlliversitetsmän 
dell lH'römda >lSjllsljiirnan frfll1 Cam
hridge'>, som före sin utresa till Kina 
fick vara nH'dcl till ('11 miiktig andlig 
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viiekelse vid dc engelska universiteten. 
Och alla dessa stora händelser - hur 
kunna de ej ledas tillbaka till den eJl
samme läkaren därborta i Shansis hu· 
vudstad, som dog bedjande! 

lind"r sin hemlandsvlstelse ar 188i 
sammnntriiffade Hudson Taylor me(l 
en nng amerikanare, mr H. H T Frost,• 

som förC'lngit n'san iiv0r .-\t1nnkn Il10d 

D. E. Hos/c. 

(kl \'nda syt'tt'milld alt fiin'shl mr 
Taylor uppriiltandd aven Iwmmitt(> 
föl' C. J. M. i Amerika motsvarand\' 
IWI1lIllakommiUen i London. I anslut· 
ning till C. I. M:s prilIciper sklIile (]Pn 
kUlIna verka för understöd med pen· 
ningar och personliga krafter frall 
.-\merika, diir missionen redan had\' 
YlInnit mänga viiIlIH'r. Hur stor h[(," 
id~p hans missriikning, d:i hans iin>r
higgllingar med mr Taylor i dellJla 
fraga icke ledde till det resultat. som 
han hade hoppats. Det v:ll'IIlaste "iiu
skapshand knöts mellan de tY:i, m0n 

Hudson Taylor kunde icke dil se della 
vara Guds plnn, oell mr Frost fick åtcr
viinda l\wd oförriittat iirpnd{'. 

Saken slutade emellertid icke med 
detta. D:', mr Taylor följande :Ir skulIl' 
aterviiJlfla till Kina, {'rhölI han inbju
dan att taga viigen ön'r Amerika för 
att deltaga i den stora sOlllmarkonf\'· 
rensen i Northt'ield, som lpddes av D. L. 
:\Ioody. Inemot ett halvt tusental unga 
miill yoro hiil' samlade omkring Guds 
ord. dl' flesta :l\'gjorrla för tjiinst i G1J(I~ 
rik!'. IWr vunn mr Taylor en rik in
gaug nll'cJ sitt Imdskap och nH'd sin 
viidjall för Kinas felk, och rid hela 
.Iog 0n för hOl\om sjiilv helt oviintad 
Yiindning. Efter hans :lnes:I fr{1\1 kon, 
fcrel\sl'I1 uppstod nämligen ibland dl' 
fi',rs:llnlade en yiildig missionsviickelse 
nll'd l'n lwl ström. av frivilliga offPI" 
för Kina. ,Jr Frost, som var niirya
randl', yar ([('U SOIl1 fick taga ('mot allt 
ddla. och 1'1111 ay fröjd skyndade han 
till sitt IWIIl för ntt bringa mr Taylor 
alla dessa slora undclTiitleIser. Stilla 
och allnrligt lyssnade han till Yiin
IH'IIS lH'riitt(')sc. ~iir han slutat. siigl'l' 
ha11: ; ~ \I tror jag Yi miiste bedja . 

Dl' höjde knii tillsammans. och uu
(kr lid mr Tavlor bad. förstod mI" 
Frost. yad som ;·i.irde sig hos mr Tay
lor. lk iin'rraskandl' nwddcland!'lla 
hadl' fiir honom hli"it ett avgÖl'andl' 
\(~rl~l'1I frall Glid. att han förts till 
.\nwrika ickl' hara riir alt halla n:lgra 
föredr:tg, utan att Gud hade haft ,·i
dan' phllH'r diirnwd. 

'[pn ickl' Iwlll'r d<'n gilngl'll fid~ 
mr Frost st' sill ursprungliga lankt' 
rörn'rklignd, 

Hudson Tavlor aleryiin(\l' kort diir
l'ftt'r till all(h:a stom mött'lI och kon· 
fl'('('nsl'r. och var han upptriiddl' ol'h 
taladl' yiil'kll's Plt intressl' för hans ar
betc i Kina, som alltjiimt log sig ut
tryck i stora 1)('nIlingegayor. Detta 
hragtl' honom i dt yisst dill'mm:l, som 
han lika hUIlloristiskt SOIl1 allyarligl 
ullryddl' sahmdn: 

".\Il hava lIIissiolliirl'r 1IIl'1l inga \ll' lIgal" 
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skulle intc bckymra mig lllyckct, ty Hcr
rell har lovat alt sörja fiir sina l'gna, och 
han vill icke, alt jag skall [daga mig haliS 
ansvar diirulinnil\). ~[l'n all ha 1II'IIgar och 
inga mi.ssioniirer st iill('I' sil-{ verklig('\) bra 
mycket all\'arligal'(~ . )1 

O('h följdcn :1\' allt ddta ble\'. alt 
han börjad(~ \'iidja till sinn amerikan
ska viilll1er att icke blott giva pen
ningar för Kina utan iiwu missioniirl'r 
III' sin egen krets. 

Denna viidjan förklingade i('kl' 
ohörd, oeh inom kort stodo :ilta unga 
amcrikanska miin och k vinno\' redo 
att iHfölja mr Taylor till arhetsfiiltet i 
Kina. 

Den tysta kraften, S01l1 \'erkade bak
OlJl dl'I~lIa o\'iilltadc utxl'dding, "ar 
mr Frosts kiilllpandl" IIlhalliga hön, 
Sjukdomsfall i ha Ils fa milj hade för
hindrat honol11 alt alfölja mr Taylor 
p:\ hans "idan' resor, Ot'h han anviin
lip denna sin h'diglwt till alt i sliIllwt 
inför Gud allt n1l'ra söka \'isslwt Olll 

hans ledning. O('!t <1[1 hall Irodde sig 
ha funnit <11'11. tillsl~ri\"Cr hall iinlligl'lI 
mr Taylor dir('kt om sak('IJ: 

»Jag be\' El' vara god o('h p ~' elt siil'
skilt s iilt ih :',gkollll1la C. r. ~f:s sliiktsbps
förhilllnndc till ,\l1ll'rika. .Jag v;'ga)' ej 
söka utöva inflytande pa Eder, nlen ii n (];"I 
hel' jag Er ]l;i del allvarligastr, alt !\i \'iIIe 
i',ycr\'äga fr:',gall: Skull\' <Id pj V:1I"<1 bra 
all upprätta ('u siil'skild grell hiil''? ,) 

Detta I>lc\' :Ivgörandl', och innan 
Huclsoll Tavlor :I\TPstl' till 1\in:l. hadl' 
I'n öyerensi;,olllIllPlsl' trii Ha Is nH'lla n 
honom och mr Frost om npptagandl' 
av ett siirskilt ar\wll' fiir C. J. 'I:s riik
ning i AII1l'rika, för vars ledning mr 
Frost \'ille öwrtaga ans\'areL Och allt 
srdan drss har denna kOllllllitlc med 
mr Frost i SP(~1s1'11 i Irogl'll anslutning 
till C. I. 'I:s principer fran .-\merika 
falt tillföra missionen I'It viinlefullt 
Iillskott n\' mcdl'l och personliga 
krafter. 

En hland dl' föl'sta kvinnliga mis
sioniirer, som ulan manlig ('skort Gir

dades fram genom den oroliga, främ
lingshalande provinsen HI!!lan, var 
fröken Elisabeth '~·ilson. Aven hon 
\'nr en frukt a\' det personliga infly
tande, som Hudson Taylor ulövade P:I 
uncrdomcn. lIon var n'dan en medel
allers kvinna, d~i hon kom ut till Kina. 
Hudson Taylor hadc mött hcnnc för
sta gangen s:Isom ung ni('kn och had(' 
rcdan dil liirt k~innn hennes innerliga 
ilslllndan att 1':1 bli missioniir. Men da 
var hon i('kc fri, ty hon var ensam 
k \'ar :w alla sY:;;koncn i hemmet hos 
dc gamla föriildrarna. som behö"cle 
helllH's drd. S:I gömde hon sinn för
hoppningar och hörjade "iinIa cfll'r 
Gnds stund med Iwnnp, Hon Hit ingen 
ana, "ilkl'l 01'1'('1' hon hringat för sina 
förii Idrars skull, oeh fasIii n det ella 
arl't ('fh'r dl't andra gick, utan nIt hon 
111('\' fri, :llerlog !tun aldrig det Wik 
hon givit HplT('n att viga sitt livat 
missiOll('us IjiinsL 

Tio, tjugu. 11'('11 io a r fick hon \'iinl:1. 
oc!t hon tiinkll': 1111 I>li,' jag för gam
\Ilal alt liira mig det nya sprakpt. 
'I('n 11<'I1I11'S löfte liIl Glid val' föl' !t('II
))(~ lika :l\'görande vid femtio ars al, 
der som da hon först gav de\. Efkr 
dcn'lIa langa viintan 1I1t~\' hon fri, Gud 
kallade Iwm 11<'11I1<'s fiiriildrar, odt tn' 
v('('kor diirefter skn'\' hon till kommil 
t(~n i London o('h hegiird(' alt i C. l. '1:s 
tjiinst få tillhrilIga silt alerslaendp liv 
i Kinn. 

Sa kom hon ut lill Ii.ingtanslnndl'l . 
som legat i hennes lankar och biint'r 
under sa manga , milllga \'iint('[Il'. TIe\1
lies ctr:lIlan(le har \'ittnade om, aU hon 
n'da~l \'ar "gamma!:-" 11«' 11 i Kina riik 
Ilas ju (\c'lIa ('pild soml'lt lH!d('~snam~l. 
o('h just g('nom sitt sil\'ernta har 
o('h sin stora li\'serfarrnhet vann 
hon bl:,nd dl' kinesiska k\'innorna Plt 
fi)rlrm')Hlp ()('h 1'11 ingilng, som ick(' 
slwll(' ha bl'skiirls henne s:lsom ung. 
I tol\' iiI' stod hon för sin Miislar('s 
riikning diirull', Trettio :11' hade han 
Iwhii\'t föl' att dnna henne för denna 
tol\'ariga tjiinst. do('k icke ett :lr för 
Iiinge eIlc'r föl' korl. Hall gör. allting 
,)c'il, .-t. E. Mqt . 
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I din tid, Fader. 
Dagen hade varit mycket upptagen. 

Kl. 7 på morgonen hade ringklockan 
kallat till andakt. En liten grupp 
kvinnor sutto uppkrupna på "kungen", 
Några av dem tillhörde stationens folk, 
andra voro diir tillfälligt för att lösas 
frim opiels bojor. De hade fatt till 
uppgift ntt beriitta, yad de mindes 
frfm föreg~tende möte. Det gick hiiltre, 
iin jag \'äntade, fastiin endast hedni
ska kvinnor fingo heriitta, I tankarna 
följde Yi Maria, Josef och Barnet i 
krubban. S~l konullo Yi in p:t iing
lamas budskap till de fiirskriickta 
herdarna, iinglalovsimgen och herdar
nas hastiga lopp till Bellehem för alt 
tillbedja Barnet. Da sedan den fr:t
gan framstiilldes, om nagon Yille mot
taga denne Friilsare, yar det icke fritt, 
att till och med de mest gro\'H och 
oemottagliga bland kyinnornn hade 
litrar i ögonen. Skulle de hiidanefter 
tillbedja sina stulllma :l\'gudar, d:\ det 
fanlls en s:hlan Friilsare? T\':-t ,lY dC>Il1, 
som \'arit hiir Jiingst, bådo om hjiilp 
frun synden för all helt mottaga 
Jesus. 

Efter frukosten ble\' ett iildre par 
yigt i \':ht hem. En iildstt', en diakon, 
bröder frim brudgulllmens hemt rak t 
och Yi missioniirer \'01'0 med. Dpt hela 
giek slilla och \'iirdigt till. 

Di.irefter kom en Iiirares fru p:-t ))1'

sök. Hon hade nyligen kommit ut 
fr{lll \'in' asyl. Det gula, tiirda utseen
det hade börjnt antaga friskare fiirger. 
- Kvinlloma fingo diirpa liira sig sina 
hibelspr:lk, som de lii.sa upp om sön
dagarna. - Kl. 4 hölls <lPt vanliga 
bönemötet för evangelister, hibelkYin
1101' och missioniirenms barn samt för 
Tibet, Mongoliet och Mandsrhuriet. 

Fastiin hjiil'tana voro tryckta, hör
des dock Guds pris. Tre a\- de niir
varande hade hoppats få resa hem till 
\Torden pa y:tren, Gliidjen över att 
snmi f:l se föriiidrar, syskon och barn 
hade yarit stor. Nu hade brev kOIl1
mit - resan mltste kanske uppskjutas 

pa obestämd tid - inga respengar. I 
enrum kom det sedan ater - icke fa 
resa . Det källll!'s, nu pa 8:de {het 
en \[lng tid frflll iilskade barn. BIickell 
följde bilder oeh fotografier Plt väggen 
- iilskade ansikten, som man längtat 
efter_ Där yar oeksa I.'n bild av ~ Upp· 
shlndelsen», .T<.>SlIS talande med Maria 
och :lnförtrol'IHle at henne det stora 
budskapet. Diirllnder hilden aven 
k\'inna, som hiir sill kors_ Hon iir niira 
att sjunka w'r pa sina knän. Jesus 
böjer sig fram (,Illot henne pekande 
uppftt mot malet. Liillgre till viinstcr 
pn htvla: ",Jesus SPI' ön'\' Jerusalem ». 
Diir först far hlicken vila. Vad man 
väl förstod den I:\vlan och hennes 
tanke! Hade man ick(' sjiilv ifrtlll höj
c1el'llu a\' dpn plats, diir man fått sitt 
arbete i vingardpn, sett ön'r cn stad, 
friiJ\l1l1andc 'filr Gud, hedit föl' innev:'t
narna, tills ljllsslralamrl Iriingt in oeh 
skingrat mörkrd i nitgras hjiirtan, som 
f:itt )who\' av Jesus. BIi('kel1 gled fritn 
stadSIlll\\'arlla_ \Ian sag Jeslls allena, 
ensam, skild fran sill himmelska hem 
men ieke skild fran lII11giinget med sin 
Fader, Yilkl'l ga\' slyrka under skils
Illiissan. Jeslls viiniade, tills Faderns 
tid kom. Dit for han 1ll.'1Il till Faders
husC't! 

I din tid, Fru/er! Stilla, ntan t:'trar 
gal' man till Yila, lln()Pr det att natt
vaktens monolona slag p:-t gong·gollgen 
stiindigt upprepas_ D. R_ 

Saknad vid bönemötet. 
" lrke uvcr.'Ii1'und,e våra cqn4 

_wllnmonkoms/cr. sfLsom sumliga 
hara fur sed,,, . 

V1'Il\ saknade mia uill bönemötet '! 
\fin frii\s:ue, kdarpll ay mötet, mina 
Yiilllll'l' i Kristus, mina medarbetare i 
det slora wrket för Yiirldens evangeli
sering o('h Kristi kyrkas helgelse. 

Vad SU!,-I/(l([e de:o De saknade min 
person p~ dess vanliga plats, min röst 
i s{lIlgcn och mitt dC'ltagande i glii.djen 
och uppbyggelsen. 



295 15 Novembcr 1920. S I N I M S L A N D. 

Vad förlorade jag'! Jag gick miste 
om Guds \'iilsignelse, nådesyskonens 
kärleksfulla hälsningar och den heliga 
frid, som är utlovad för dvlika stun
der. 

Varför uleblel) ';ag ? Jag glömde ay 
mötet eller var för J\lycket upptagen 
av detta livcls mångahanda och tyck
te, det var alldeles nog att bevista den 
offentliga gudstjiinsten. Eller - för 
att siiga sanningen rent ut - jag var i 
ett bedrövligt sjiilstillst:ind. Ljum och 
liknöjd hade jag bedrö"at Guds He
lige Ande och ville ej komma under 
det allvarliga men ljuva Andcns infly
tande, som förnimmes bland dc bed
jande. ]\,fin enskilda bön nu förfäran
de kall och liYlös. 

För Jesu skull, vilkens dyra namn 
hlir förhiirligat vid dra hönemöten; 
för mina viiJllwrs skull, som kunna 
rör evigt g[l hort fn n Herren genom 
mitt d~lliga expmpcl; för församling
ens skull, vars framgång beror pfl bö
nen; för min egell sjiils skllll vill jag 
i framtiden, !Iii rest l'j Gud liigger hin
der i viigcn, aldrig mer saknas vid 
bönemöte/. 

För S. M. K:s bedjande vänner. 

Tacksägelse- och böneämnen. 

Nyantagna llIissioniirsk:'lnditlatcl' och de
ras utbildning, s. 2l>D. 

Förs,lljniugcn, s. 2l{9, 298. 
:\lissionsl'csorna i hemlandet, s. 289. 
»Sinims Land» Hndel' det nya [u'ct, s. 

289. 
Spridllingen av y,:U'a puhJikationer, s. 

289, 
Kandidat Torsten Folke, s, :289. 
Villighcten att höra cvangelium Kina, 

s, 	 29G, 
Uikal'clI1issioncn, s. 29H. 
Skulaructets r~ilta plats i missionwel'k

samhctclI, s. 297. 
Dc infödda kristnas <lllllliga ställning, 

s. 	 297, 298. 

KLIPPANS REVA. 
Hllr skulle lag kunna leva 

1:;n ('nda sekund med ro, 

Om icke i klippans reva 

Jag agde mill ll/Ylla bo'! 


Kör: 	0, klippa du underl'ara, 
Som "nis/il i ökenland, 
.lIed käl/or så friska, klara 
])/1 sliicker min liing/ans bralld! 

HI/r skl/lle jag kl/nlla glömma 

De synder, som jag begått, 

Om icke i klippans gömma 

JaU hade försoning fått'! 


• 	 Hllr skulle jag kllnna tiinka 
Pc1 himmel ett ögonblick, 
Om icke i klippullS siinka 
Guds kiirlcJ.: jag skär/a fick'! 

Hllr sIat/le ';ag kllnna IYlta 

M iil öga mol ljl/set opp, 

Om icke i klippans klyfta 

Jag fylldes med tro och hopp ? 


H LIr skulle jag kllnna nämna 

Den helige Gwlens namn, 

Om icke i klippans remna 

Han öppnat för mia sin tamn? 


H lir skulle lag kunna leva 

Med Gud i hans helgcdom, 

Om icke i klippans reva 

Han hade berett mig mm '! 


K. G. S. 

Lät oss öp('rliiIllna och Ilppgiva oss 
siriiva, vårt arbele, våra tankar, lJåra 
plwll'r, våra lip, m/ra kära, värt in

fllllande, vclrt alll helt i H errens hand, 
Och nar vi sedan givit del alltsammans 
cll honom, så liIlIlS del ju ingentillg 
kvar åt oss all oroas lör eller oroa 
Clndra med. 

llUDSOX J. J'ltYLOR, 
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Från de svenska missions
fälten i Kina. 

II. 
(Forts.) 

Den andra frågan rörde lJilliglleten 
lIos lIednin(Jarne alt lyssna till den 
I:'lJangcliska förJ.: Il Il Il clsen. 

Härom skriyes f1":"n Central-Kina: 
»Större iin migonsin kan villigheten 

si~gas vara bland folket att lyssna till 
evangeliet. Kyrkorna iiro fyllda om 
söndagarna och dopskarornas antal i 
stadigt Yiixallde. 

Pa samnlfl gallg s~igcs dock iiven ett 
Yisst uppsYing förefinnas i haga om 
a ygudadyrkan. 

~'1öjligl'n kan orsaken till d(' ovan
lli.imnda förhillIandena deh"is ligga i 
dc snlra ["örhallundpn;\ i politisJd hiin
s('ende hiirllte. Den yttre nöden dri
yel" miinniskor alt söka pn rast punkt, 
som ej kan I"uhl>as av yttre hiindeJser. 
Antagligen ha viii ocksa reJigionslös
hetens frukter visat sig avskriickande 
för dc mera tiinkande miinniskorna. » 

»Förr fylldes vara gatukapell mera 
a \' en nyfiken hop . :\HnWr:1 finner 
man Pit mera wrkligt intresse att fa 
hörn, yad det iir fraga 01\1 och i vissa 
fall pn yerklig efterfragan ,",Id den 
kristna religionen innebiir";, 

Fran N. Shansi skriws: 
»Villigheten att lyssna till l"v:lI1gl'

lium iir större iin IUlgonsin förut och 
intrl'sset i shindigt sligallde.» 

P:'t en fråga röralldt' vilken betydelse 
det medicinska arbetet lIaft för \"(~rk
samheten pa missionsfiiltl'! liimnas 
röljande riltt olika s,·ar. 

»Låkarmissionen har mycket stark t 
bidragit att bOl"ttaga misstrol'ndet 1II0t 
kristendomen och har för lllangcn bli
yit dcn naturliga förbindelseleden till 
kristendomen. Läkarmissiolll'1I iir ju 
oeks:l ett av dc konkretaste cxemplcn 
p :'i kristendomens hjiilpalldc kiirleks
vilja. » 

)l En viigrödjare för Kristus. Ilar 

kommit manga att inse, att vi vilja 
deras väl. » 

»En på allt siitt mycket stor bety
delsc. ~Jissionsarbctct har hlivit kiint, 
,"iinner vunnits, fördomar nedbrutits, 
själar förts till Herren. Evangelium 
har förkunnats,. lidande ha erh:'illit 
lindring, sjukdomar hava botats, opii
sla,·ar försatts i frihet och viig banats 
för den storc liikarcn Herren Jesus.) 

"Det har öppnat hcm och hjiirtan 
för oss S:1mt givit tillfiillen att uts:t 
Guds ord . Dock har det idu' givit dl~ 
önskade rcsultaten ifr:'tga 0111 sjiilars 
förande till KrisLns. Ytterst f:1 ha gc
nom dcn medicinska verksamheten 
ynnnits, i Illin ('gen församling icke en 
enda .» 

S,·. Mongolmissionens missioniir ~J. 
Johansson skri,·er: »DCll ll1l'dicillSka 
verksamheten har hos oss haft en myc
ket slor hC'tvdelse, d:1 den i stor ut
striickning fö'rt oss i dirckt förbindelse 
rl1ed folket och pa ett siirskilt siift ba
nat viig för (~,·angclillll1 . » Pa statio
nerna Ballong Osso och Lrga hade 
lIIt<\('r iII" 1919 om kring 5,000 patienter 
f:'tlt heh:llldling pile!" mcdicin . 

Fran den hardarbetade tegen bland 
1l111ha II1ll1eda \H'nHl Ost-TlIrkesta Il 

III('ddeJas: 
l , Sa stor )wtydl'Ise har denna verk

samlH't haft, alt vad arbetet bland mu
han\llH'd:lIl('l"lIa ang[ll", skulle (\et tro
ligpn ej kUllnat fortgtl tills nu lItan 
den mediciIlska vcrksnmhch'n. Genom 
den har fanatismen dämpats och för
troende fi;r och t. o. m. tacksamhet 
1I10t missioniircma nlllnits. Missionii
!""rna fa genom dl'lta arbete för val"jl! 
ar hesök :tv tusenden , som annars ald
rig sk ulle sii tia sin fot p{1 missionssta
tioneIl. » I tre sjukhus hade de haft 
omkring 10,000 klinikpaticnh'r och 
20,000 mottagningar samt gjort niira 
1,000 sj IIId ll'siiJ,: , allt per iiI". 

Vidare gii llde el\ fr(lga skolarbetets 
hetydelse fr:in ren missiollssynpunkt. 
lHirp[1 har svarats: 
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)) Skolarbetets betYdelse från ren mis
sionssynpunkt är n;inst sagt trefaldig: 
:1) utan Y:lr:l skolor skulle Yi ej ha nil

gon utsikt att f:i medarbetare med 
den utbildning som särskilt den 
näfIJarunde tiden krii/Jer, och pa 
vilka missionens framtida utwck
ling kOnll11er att hero: 

h) 	ett missionsarbete utan en jiimfö
relseYis god skoln~rksamhet \'inner 
ej i Kina de utomslaendes respekt 
och förtroende; 

c I 	 i m{mga fall ha icke-kristna föriiId
rar och hela hem blivit vunna för 
Kristus genom att barn friln dessa 
kommit i missionens skolor. Ett 
l:xelll!~l'l pa detta iir dr Li Pao-ans 
lalb'" 

.'Skolarbetl'ts betydelse fr~tIl ren mis
sionssynpnnk t iir i ett gammalt kult ur
land som Kina oerhört stort. P:'t mtmga 
stiillen Yiirdesättes missionsarbetet m' 
utomstäende i den mim, underYis
ningsviisendet har grlU fram, Går skol
Yl'rksamheten ej fram, anses det SOlll 
beYis för att missionsarbetl't ej heller 
~att fram. Denna tanke hyllas nog 
:iYl'n ny manga kristna kineser. AU 
skolorna förm:1 sprida cyangelium till 
lllänga icke-kristna hem, göra ett yiig
rödjandp arbete i icke-kristna Iwar 
()('h samhiiIlslager samt framför ~t1lt 
foslra infödda kristna ledare, ntan yil
ka missionpn ej kan varaktigt ga fram, 
iir ju kiinda fakta.» 

Rörande s\'ilrighetl'r och hinder i 
missionsarhetl't fran myndigheter, and
ra religiOllPr, nationella dler andra 
strömningar frumstiilldes ock en fra
ga. Följande svar ha liimnats: 

»Enskilda iimhl'tsmiin kunna nlra 
mer eller mindre tiIlmötesg[lCnde, men 
)):i det hda taget mötas Yi av mycket 
stor först aelse, och vilrt arbete upp
skattas ända diirhiin, alt kristendo
men framhilllits som dd enda hoppet 
för Kinns framtida bl's tiind och ut· 
ycckling. - Dl' hedniska religioncrna 
utöva ej stort inflytande p:'1 folkets 

" ~(' S. L. nr 15-18 1919 och II. S. ö.1919. 

stiiIlning till oss , men katolikernas 
upptr~idanlk ledpr ofta till sV:lrig
h('\('r. ). 

}Ied :n'seende pa lin't inom t'örs:u11
lingen framstiilldl's en frilga, huruvida 
de infödda kristna voro vakna över 
hetydelsen ay personligt deltagande i 
(,/J(/ngelisatioI7Sarbefef. Följande gläd
jande s va ringingo: 

"Med niigra fa undantag vagar jag 
besvara denna fdlga med ett bestämt 
ja, s:häl d,! det gäller sökare som fi)r
samlingsmedlemlllar. Blott ett par 
exempel ay de nUlnga: En ung man 
kom till tron vid en ay v:lra utstatio
ner. Han vann hela sin familj för 
Herren. innan han hlc\' döpt, samt 
flera a\" sina sliiktingar och yänner. 
Den dag, som i dag iir, ha vi i hans 
hemby en riitt kraftig församling som 
Pil frukt av hans eget personliga vitt
nesbörd och deras, som han vunnit. 

En av Ylll':l nuvarande iildste, Li 
R'uei-ynen. hlev vunnen för Herren 
1914. Han har fört hela sin familj till 
troll och manga av sina släktingar och 
grannar. Yid pn resa i hans hemtrakt 
kan man pa langa yiigar knappast mö
ta ('n person, som ej fnin Li hört vitt
neshördet om Jesus. Yi ha nu i hallS 
hy en församling pa 20 medlemmar. 
Dessa exempel kunde m[ll1gduhblas, 
llll'n det iiI' m:-Ihiinda nog med att till
liigga, att alla yåra predikoplatser och 
flera av \":irn utstationer grundlagts 
och utycd.lats Ill'It och httlll't genom 
de tro(,llClcs personliga vittnl'shönl och 
arhete i evangelium," 

"Av de sexton :1 sjutton kristna mon
golerna riikn:l vi fem som nll'darbe
lare. Dessa ha till största delen sitt 
underh[t11 fran Sn~rige. Atminstone 
dt par av dt'lll ha visat stort nit för 
CYllllgplii utbredande bland sitt folk. 
En ay dessa, en ung man, son till en 
mindrp hih·ding. m{iste lämna sitt hem 
och allt, då han IJley kristen. Han har 
Se?:!!l Yarit oss till stor hjiilp både pil 
1lllSSlOllsrpsor och ph stationen. ~ 
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Angående de infödda kristnas and
liga mognad svarades: 

»Enligt mitt förmenande har en 
glädjande förändring intriitt . G:'tvorna, 
som i rikt m:ltt finnas, helgas allt 
mer och mer. Man märker delta vid 
ledarekonferenser, [örsamlingsmöten 
m. fl. tillfiillen. Man miirker det i de
ras predikningar och samtal.» 

»Enstaka kristna hava ntan tvivel 
n[ltt en mognad, som i huvudsak är 
fullt jiimförIig med mognade kristna i 
västerlandet, men öwrhllvlld taget 
s t tU" församlingen IIiirutinnan pa en 
Higre stilndpunkt. » 

. Om en del av nlra församlings
medlemmar kan man ej si.ign, alt de 
nått stor andlig mognad, men s:l ha 
vi t, andra sidan miin, om vilka man 
kan säga, att man finge gil. Hlllga vä
gar i vilra s. k. kristna Hinder för alt 
bland dc troende finna deras likar. » 

Enfr~,ga av stort intresse ilade föl
jande lydelse: 

Är fr[lgan om a) sjiilvstyrelse, b) 
självunderhåll, c) sjiilvlltbredning ak
tuell pel Edert mIt? Beaktas dessa fr[l
gor som sig bör av a) missioniirerna, 
b) de kristna ? Hur Wngt har Ni hun
nit i dessa stycken? I yilken m[m in
verka nationella sjiilvshindighetsrörel
ser eller andra faktorer pil dc hedna
l,ristna församlingarna? Följande svar 
ha avgivits: 

Från Yuncheng i S. Shansi skrh'er 
missionär C. Blom: »Frflgan iiI' ak
tuell och beaktas av hiide missionii
rerna och de kristna. lletriiffandc 
självstyrelse är en församIingsordning 
antageu, som t. v. giver missionens 
representanter säte och stiimma i högs
ta instansen av församlingens ledning 
pi\. v:ht fält. I de Higre instanserna · 

äro de missionärer självskrivna, som 
ägna sig åt direkt församlingsv:'trd, 
och övriga iiro i likhet med kineserna 
valbara. SjiilvnnderhåIlet är ännu 
svagt, och anstriingningarna ha hit
tills mestadels gått ut på alt under
lulIla skolor och skaffa Iiigenheter för 
utstationer. I och med sjrilvstyrelsen 
kon1Juer nog mpJ"U ay intresse även 
för sjiilYllIlderh:ll1el och, s:1som redan 
skett p:i flera platser, kommer nog 
församlingen aU ii taga sig större de
len u,' de infödda arbetares underhall, 
som iigna sig ilt församlingens tjiinsb 

(Forts. ) 

Försäljning 
anordnas av syföreningarna för Sven
ska ~Iissionen i Kina fredagen den 3 
dec. i BetlehemskyrkaJl. 

G[lyor, riven in natura, mottagas 
tacksfunt under nedansHICnde adresser 
och p ii S. ~r. K:5 exp. , Droltningg. 55, 
2 tro 

Fröken Emma lJeskow, 
.Sturegatan sn, ,1 tr. 

Fröknarna .U. och S . Caualli , 
östel'mnllllsgatan :tl, '" tl". 

Fru Jsnl1cl FIl.re, 
Birgel' Jarlsgatan 15, 3 1..1". 

Fru lJc/l Fries. 
Barllhusgata n 10"; :3 tro 

Fru Hlin lIolmqren, 
Fjellstedtska slwlan; Uppsala. 

Fru Mina Johansson, 
Grevturcgatan 31, 1 tl.. 

Fröl""ll Iekla Liljcquisl , 
~Iallll skilllladsgatnll :11, 1 .[r. 

Fru Olga .lJarTIlllsson, 
;\ppclviken. 

Fru Ber/a 0Ilc/"(1a11l, 
österviigcll lG <1, 3 tr., Håsunda. 


Fröken LOllise Sc11ön, 

Lii.tzcng01tan 5, 3 tro 


fröken S. S/orckenfcld/, 

Engdbreldsga tan Ga, 2 tro 

Fröken TlI!JI"a Sandstedt, 


S\"CaYiigcll 50, :3 tro 


REDOVISNING 
för medel influtna till "Svensiia Missionen i Kina" under oktober 

mAnad 1920. 
Allmänna missionsmedeI. 18n. , Oniimnch 25: 

1~68. :.Obs.! Sparade tobaksslnntnr ID. m.' 30 : - 1~74. l"iirbllndet m cllnn Sveriges K. F. 
11;69. , Jo'rån en llerrel1s (jiinnre., 300: - 1". )f. till O. B e inhorrs undcrh. 2,400 : 
]871. , Gllds l1åd är mig l10g - ulItill· 1875. A. H., ,",orrköping 5: 

riicklig. 220: - 15.6. Otfcrkuycrt 1"1'. nå gra vänner i Kö· 
1872. E. A., Götcryd 30 : - ping, gill .\ . H. U:80 
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18ii. S. B.. Lcnås('n. :'0: - , D. A.. dito, 1~64. L. )!. F., till undcrh. för F. Prytz, 
]0: -. iloIla S:a lUrA" 38: 63, gill G. )[, Xylin och K Jonsson 1,350:
A. E., O\,uulIlyra 38: 63 1!·66. , Ett taek till U ud för lilla Bir· 

1878. Tabor~ m(g". Sandsernl 1:.0: - :dtla, s. II. L . ' 50: 
1879. Hj. S .• LPpsala ;,0:- 1967. Dys kc syförcu., till E. Sjöstt'ÖlllS 
]880. Elina oeh l "ar 30:- llnt..lcrh. 146: :'0 
18St. J~ . E-n, Et~l·h~' . gm n. r" KUlllln 5:- 1~r.8. 1'ttcr(ol", d:o, till d:o HG: 50 
]88:1. .r. G. A .. g"1Il X. H., Hörlc 25: - 1!)G9. ;.En 1Ie1 II v stcgrilll;"uu å fastighet 
lB,'(4. -F.;, ,l.'"1ll d:D tj: unllf'1" krigel>, 30,000: 
]~~:). ;,Taekorr"r ' r ... H. D., Xom jO:- 19.0. Kinal;retsen, Gtbg. för frk n Ohr· 
1&.'6. Du\'crstol'ps jtllliorföl'cning, gin S. lunllcl's IIlI1le,",.. 100 : _. 

II., Finspåll1: ';5:- ]97l. ; En Killa,·ii.n ,· , gill S. L.. Ystad 9: 50 
1AA7. Taekorr.... till He....en •• 2:'):- ]!Ij:?, O. L .. Ållaryd. 100: 
18ti~. .. I ha\"l'lL 1'i11t (iii' intet, gh'cn föl' JU,:\. Fm n., nuskvarna. g"lIl X. M. O. 2: 

inb·t. ~ Kriin. 1(;:!) Wi4. )-Iprr S .• d:o. gm ll :o :): 

: 1'1' .H. ,I - ilS ~IHll'bl;SSa "' l grn )[. Hr;;,. )1 h;sioHsJIledel. gm tf:o :10:


Ph . 'I'.. Lillki;pillg" ;;:- l!I'I). .J. J,.. ~liilltol"J' tO: 
1~!1I. eTael; !";;r hnll'metlll't IIIOt all 0 ..0 1!,~1. Killl'st' I'lIas "HIllI er , Yiirnamo GOO: 

gill d:o ~I: - ]!,i>5 . Koll. i ~Iiilnh() mi"ioushtHi (l. JO/W 26: 1H 
1~!):!. l'l" ~\ . ~ :.:-\ spal'uijs:-.n . .cm d:o i: :?:". 198(,. He,; ohidrlll:" r". )liilllllO. g"1ll . \ • •J. In : _ . 
1~!13. _\ ..\., KI'i:-:tiHt'hllIIlH 10: - I~S7. 8 . :-> •• ~Iölllho ]0: 
J~!I4. H..J.. "rr""kll\"(' d fiir juli. allg". 1~S8. Koll. i ~karlllllda skolhlls. )[iilnbo, 

1H...·h st'Jll. d. II/III 20 : ·1;. 
Klw.d~l"ets'·II. Utbg, iör E . Obl"lan- lf'R9. I:l'~('hidnl:':- fr , TJ. l' , F. i Skarlllntla I:. : _ . 

dcrs llllllct"h . 1!)!11I. K.ull. i \'dnJinge kyrkskota l~IIlJ 14: 4~ 
1901J. H . •T.. I.lInd mI]. : ~el1apsl\urIH!h , LiLilq'.!:. r l· ..eb idl'n:.r :~H: _ . 
1901. 1... U.. Giinl.,ta . . laekotlcr till He ....cn .• ll..I!J:!·, : Ollilll1lld ~ , Lidlqlg. :,. 'l·at.~l\:l)rrcl" till 
]90"2. L. B., ilji;rl;;;h~' lLC1"l"CII ' ]0: 
l!)O:1. Hara f.\yfi;r{,l1ill~ 1993. G. ~ .• d :o :,11: 
]!lU4. ,·Oniimlld , Sliitlcnllla, gm C. 'N. 1!)94. 1'011. vid Kirtnlu'cbC'lls 11löte i Gtbg 

L e l<s herg ~;, :- lS11lI 84: :'0 
1906. "E. \ ' .' 73: - Koll. drl mö t e med K. }' l' . :\1. i
]no,. K D.. (ahA" 100: - BOl"lt~ ]nlIO 11;:': 
]!i()S . Sl\iir~tall:-; r.:n nl'bc.tsröl'cnin~ ]GO: - D:o i. Viil"llalJlo miss ionshus :l0/10 :.:1: 
.I9JJ. ~, Pl'j)\'CII ~;L hurudan jag bliver, h':iucticrnus \ ' Hllnel', \"~il·tlaJllOf resc

,iig"r 1I1'''''l'n Scbaul> 5: - bidra;::	 10: 
191:1- E . L .. .Bjiil'k n 2:",: - ]1198. K i uaSy rö('(~ n. i J.j 1l1l~hy. resebidrag
]!)H. Koll . i lJud,o kyrka d . 10110 :.:;: - till Jo' )f. 2.;): 
]91:•. ··I·; lt ta("k"ff"r ,It lLe ...."tt. ' 1,nOIl: - 19n9. D:o till 1-:. ~[pll~lli.,t< lltrllstn. 2f.,:
l~)H•. Koll. och g- l" "O l' i Y~ixjt;, .':"111 Je D. 1jU: ~tJOll. n:o till J. .\ek7.c1I,; hPII"'," ,;a JjU: 
l!U 7. ,I';n IIY"" "t jul . , till E. Sjöström..; 2UIII. :\J i.' , ioll;;,·iinllcr i 1Iassl" . t iII lli ldur 

u 1".1<·rh . :.0: - ~\ uli4'l';';so lls unrlerh. 10:1: :l4 
1!11~. )f. o"h .1-:. V .• till u :o 40 :  200:'. ~illltllJlH :::i y(ön'lI. 2~0: 
l!)1/). .Ett ll.'rg;hy\'iitt. till d :o ~tl;- 2006• E ..\ .. \ 'c llamla, till X. Eng-biicks 
1!1211. C. ,,,"h 'l'. (; . . till <1:0 100: - tllllledt. 100:
] ~.,! l, (,,\\·01' vid fru ]JOIlg"S rnöt cn a;): 10 ~00i. ri. K .. Björkiib)" JO: 
l!):!:!. n. H .• ~thllll 10u: - tUll . JI. odt .\. H .. . i stiillet [ii" kr"ns 
]~r2a, A . •\ . .....\.s.kt.·ldiIT t'.?: - till Uf'I'rla !:5l1llllbe rgs i ~l<cllcfteii. 
I !-I:!~I. O. A.. • ll e .. ..etts tionde•• till arb. hi,r. l"pph. H : l:' ·0' 

,,,l I"iiltd 5:J:- 2012 . G. W .. Ystad. ) till (ittds "erl; i Kina . io; 
Koll : r "id 'ln!l"ktsstundel' i Spjllts· ~Ol :·: . : Tiuud c il\' arucl et, glU H . I.~ 

brg-tl. a,· )1. H. d. i~S okt. 1~: - .\ Igllds :?2: 
1f>:1l. •'l'tHlkorrer till He ....on flir sopt. , ~:- 2014 . Orrerkll\"cd, golll e1:o :1:
l~J~. ~r. H .•.\löd fo ..." lill ,TUllith Hult· ~U15. )1 hjsiolls\'UIIIll"l' i Kri~tinchalnn 

'Iv1sts IIl111 urh. 2:): - "",niade till böncmöte d . JO/lO, gm 
](':1:1. U l' (: ud_'5 ri I.: u rHl'l'illb :14: ;'0 .1 . E . O. 70: 
]!l;;4. K. A~ . sparuijssclLlcdl'l 5: 50 2016. Sj ötorIlS 111 fg" 1:; /10 38: - 
J!I:t.~. 1. H .• sthllll ,.0:  ~11I7. J1 assle Jttfg' li/lU ;':l: 26 
1~;3!1. Koll. i Kuttgsholms I,yr!;sal d. JO/JO lir) : 2;; 2018. )llIriestl\lls llti"g- 17/10 XO: _.. 
J9~O. OttUlIIlIrl . ~): 2019. Ym H .• )Ja .. i"M"d, 17/10 100: 
1:14l. ·/rill .J('SH lIalllll$ fÖrhHrlignnuc :. :.0: - 21120 . )Inll s jö lIIrg 18/10 20: 
]:112. !; . .P .• !:i t hllll jO:- ttl21. Xiissjö lllf;r ln/lO 241: _. 
191:1. .. ~\Ullil' J å: :!O:!:!. Koll. i Katrillf'holm. resebidralt ,,7: ,.i
HIH. ;·.1,:tt tackorf",' till Hen'PIl ' ::'00: - :?ft~{ . ]):0 i Fors,a mbsioushlls, gol[) H. ,T. 16: liO 
W·I:•. ··Obs.! Sparade tobaksslalltnl' m. 1lI.' 30 : - ~U"24. O\"f'l"skott fr. koll. i iliiekcrsbo!. 

1940. 	 Solg-Iillltett. Ollllcsta<l. till N. Eng· gill d:o 5: 
biil"ks nllu"rh. :.0: - 20:!.~, . Koll. i Boden 2;./10 16 : 4l 

]):0 del kalld. E. )Iqls hcsiik 10 : - :W:W. S.•1.. O.... h,·o ],000: 
A. )L K.. Köpcnhamn (dauska :!O·.!7. 11. S ., II (jl((! J'Ulll, ~m E .•T" 0:0 :;0: 
kron~ ~: -) .~~ 2(t~~. On iimlld. glit .\. 1., . Lyr'kiLs gård 200: ._. 

]9:.0. cT:tckorrer. H . V. t : lO- H l> 50:- :l03:•. (;I'('ho ]:;". I.Hth. mfg, till K. Eng· 
]!:~ J. , Oniilllttd • . "It litet birlt'ago till be· lJHcks lllldel'h, 7;'.,;, 

strida lId o a v I~()~t Il. för fröknarna 20:J6. Koll. i Onnc,!:"l, Illi ss ionslllls 24{10, 
Forsbcrl:"s ,,,"h Bjö ..klunds hcmrcsa 15:- 1;"111 (; . P ., Uöillgefridhclll ~2: 50 

]9;>2. If. H ., Djllrsholm 1,000: - P . X.• Oslern\la 50: 
Ifl;,:1. Koll. i 'iÖlleråkr", gom E. F . H:I: 8:l Ek('lIiis syiöt·ctl., inkomna auktions· 
]!,;.-1. D:o i Arhlllt. gollt l" . G.• 'fålcbo 51: 3j In cdf'l 66: 30 
] ~):)j. C. )1., Ystad 10:.;;;- :!1I3!). D:o rör karro viLl nuldionon llj: 
]~;'7. )f. L .• Lob·ik. av Her ..ens (;ondc". :l().jll. D:o ur syft.ircu:s sparbössa 4')' -

HOIlt. H: :,~ 50: - 2041. ~r/J,längB holtlls In fl;". :\J"adäng"sholm 3:l: 
19:,8. E. ~., KillnC'lttnlttl3, dill tack för 2042. T . S., SII'än;J;n,i$ 10:

bönhlil'p hll ~ _ 10: - tU4:J. H. och R J ., Jönköpiug 150: 
lS59. E. il., Fu.. uiin. ',clt 10·års minnc. 1;!:- 2044. "l·'iidcIRcdllA"s g',ha. till Ile heligas 
W60. U Iri ksda Is III (g. till missiouiil'crnas undsättning'", gm :\L K. ]5: 

undcdl. 330: - A. P .• "onkpA". orfcrku'·c .. t :~: -
1963. D. C., Kristinnstad 20: - F. n.. SollcIteå 50: 
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~050. Koll. i E "s \' ik ]8/JO l:!: 44 S parbösselUcr!cl fl'. skolflickornas 
~>Q51. n:o ' i EriksduI ]9/JII 46: 47 sy[ören., gill .\ . H .. St('l1sjön, till 
2052. D:o i Fa~cr\'ik ~OnO 13: :,2 .T. HlIltq\"i s t ("ör juIrest på Rui
:!O',,1. D:o i SlInds,-" lI 2JIJO 160: - chc1Igs station ll:
:lOM. D:o i Gångdk cn :!'2!l0 . ,';1 : 04 ]97 . A. H., Stensiön, sparhössem . till d:o 9: 
j055. )):0 i Hiirnösu lltl s Folkets h ilS 2:1110 48: an 1!179. K. H. L .. till bo kwridning 10: 
2056 . Hcsrbidl'Ug /I V K. }'. r. )1., Su nds ,'a ll 20 : - 1980. . \. dc B., Sthlm, för c \' ang. Chi
W57. D:o, d:o, Hiirnösund 20: - l'hong-chieh 35:
W58. S. K, d:o 15: - 1~82. . E n I,mns Ull lilla llirgiUa, till 
:lO59. K. n., Sllndsn,lI .: :J1j Barnhemlll('t i !Sinnn 10:-
~()(j2. , Från miss ions\'linller i Ostnor , . gill ~I i~sions\'änner i TAlcbo. till Ilnderh . 

~. S., )!ora !!Il:- för ('Il inI'. C\'UIl ,L:., gm l'. l", :JJ: 
2063. .\. A," Xoru. gUt fr. D., :.- PI1 nypa ~002. K. 1-'. r. K :s ~l'"rll 'k, Linn gb~· . till

mjöl :': 1. ' "kzpll fiör , K lltlllllj{CIlS - 1I,"ll'rh. 2:.: 
2064. Koll. i !-;t~·I'l'~tad. gm T . . \., :\Iahll :1:>: :!GI~I. F.. S .. J,jungb~', till 1. Ack:wlls
2065. !-;.. gm ;\1. H. lU:- hibclb' inllll 10U:
:!tl66. Koll. i 'I'ro 11I1S 44: :,8 Libllllons llli ssiollskrcls, fahg. till 
:!06~. ;\f. 11 .. tionde a\' liin l:" - lInderh. rör e,·ung. Lin llsicJ,-bai
20iO. : 1'1\ fru H('rglings rödelsedag ltl:- i Ho\"anl.\' aoo: 

------- ~f;OS. ))>lggr'~'ninge n i Skell('fteå, till K 
Kronor 1;),001: ,7 Sjöström alt ;1 11\'. efte r gottf. l:!';: 

2fiU~ . , Lilla Bi rgittas kmns rr ' n mor-SilrsklIda tro,;. o(·b försakt'\scgA,·or. 
1110'" till hlll'll cn i Honanrn ~:':-

1!'1~. ,;\1. B., lI('jde 2;; :  ~lI lU. 1. G.: Sthllll. tackorrer Ull ('n 
""ang: ,' lInde rh. 1:;0: 

~O:.!!J. OIlHlIllld. gm .\. I .. Lyel,ås ::Ard. 
t"(;l' c\·ung. Chang 'l'i(,II-~i 200: -SärsklhJa ändamål . 

~o;;u. O. .T., ;\[~...csiÖ, föl' hibclkdnnnn 
l biU. .\. ;\1., i ~tiilh't i iil' biommol' på T.. ][un:s IIndprh. 50:-

Hugc lins A'rH'·, till hnl,spridnil1.L:' 20: - ~o.1 J. S. .T .. (h,-brn. Wr e\·ang. CllIIug 
lilSI. J. ~ .. KnlJn[or-. fö l' be redande u\· San-hsi 2:,0: 

julgHldic åt hn m i Kina 2~3~. D:o fiil' pn ,I,o l!:,o~se - llllllorh. 100: 
J1'88. K. A., J-"räl ,;!,gå rd, 'n . , dt mi nnl' :ln:~:l. ]):0 för A'llt Il IOlJ)pllet i lloneh ('ng ltlt): 

[\"lIn :,O-å",dllgcn d. ~ lli 1!I~O, t ill :!04Ii. Oaiimnd. till A x,,1 ][nhnc, alt am' . 
~r. I'cttl'rSSOIl uU all\'. ert" r gu ttr .. dter gottr. 2;;:
gm S. U., Gö[cnc lUU: - 2114i. n:o t ill BIII'n hplllmet i Sina n ~:" 

11\96. K. }'. L. ;\[:8 missionsk r e ts , Gtbg. ~1i4R. )): 0 lill A. El"ik ~so lls bi belkviuna 1';: 
rör K. F. F. ;\I.-v('rksa mheten i ~U61l. F,'. ~,· riil·pn. nr 1. Stblm. i stället 
Yuncheng och Tllngehow för blom111or till f rn .\ x" lina BII 

11\9i. .\. K .. Ek('llä""jön, del a,· tiond p "e ns h, r , till Ebba Burens \'crk
til l ~1. LindoiII och .1. Hnltqdsl samlwt. att 1111\'. pfler golle .0: 
Hit .111 \'. dl. gott r. 30: - • F ...ln ,'n "än t ill Barnhemmet i 

1~9S. H. L .. till .\. l:1'ik~,ons l.>ib('II,,-inna 'j~,: - Sill3n 10:
11\99. H . L., ("ö" e n skolgosse i Horanj{ j;',;- 206i. l! ('d bN!.\',liris syfii ren.. Gtbll', fi;r 
1.90';. 1. H., Sthlm, föl' Ch'l' Kllan-hsiung (' ,·ang. tU Ku n llg-cbao och liira

i ;\Iienchih 30: rPIl \\'allg 400: 
1909. ' OnäIllIIlJ. till biick('f för Kinas folk au: -. 2068. 1'. E. W .. Djnrsholm, för c\·ang.
1910. E. B .. till hilll'lkdnllll i Jl ao(' h,,"g 100: -'. S nng lI<i-Ii,'ns u1ld('r11. RO: 
1924. Den iiidn' srWreo . i !\':n Skiirs tud, Kronor 4,2'28: 64

frllnadsu llderh. fö r cvang. Chin 
Mlsslonshcmmet. 

l ~)2.j. ))"11 iiilIr" ,~· fiir('n . j X:a Skiirslad,
lls i llg-l('o !!OO: 

lnw. 1> :0 till Harnhpllln1l't i Sinan 100: 
19~7. Skolharn('n j 1Iönarp, ti ll d:o 10:  till Hnr!l (' n , HI' tU 1011: 
1925. K. K ..•lönkpg. till ,\ Ilgllst Bergs l f;;,h. f'. ;\L. " t ad. till Blll"llenS Hem 10:

:!('34. S, .T., 01"ebro. till d:o 100 : " erl,s8mhe t 200: 
l!i:la. C'. o(·h . K., Yadstella. till traktat Krono ,· 210:

,pridning 10: Allmänna mlSlilon811ll'dcl 45."1: ii
D:o till harnh"llllll"t i Sinan 20:- Särs k. tros- o"b rörsakl'lsegAvor Z;;: 
C. ;\1. K., \"ril!'.tad, rör evung:s Särskilda ändamål 4,HS: 64

lInd erh. lllss lonsbelllmet %18: 
J9~6. K. F. U. ~[" miss ionsl<Tets . Gthg. Summa under okt.måu. 1!t:!8 Kr. 49,465: 41 

Ynncbcng och 'l' lln gchow 24~: 
till K. F. r. ;\[.-,·(' rksamhetell i 

.lIed varmt taf'k till t'arjc giva1'c!
1961 . Tt. H., tionde till 1','ulIg:s Undl'rl l. ;,0 : 
1962. ]~. R., fi)r c\"a ng. Ft~ng i Yunchcll~ ii';: - ',Honom, som iiIska ,' o," - - tillbör ii"un orh 
196;;. II. H., Jiimsl'rlllll, till A. Eriksons ,'litde'! i (,"igh,,!t' I'na, cdgbct, amc,ll.> _ 

" erksamhet alt a 11\' . efter gottt 1i;) : - Upp. 1: ",6. 
Y""'VV ~ 

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

Telefon: Riks 44 59. Allm. 22473. 


INNEHÅLL: 
»AdycnL». - Guds visdom. - FI'å n f'cduk lion och expedilioll. - lIUUSOll Taylor och 
Kina Inland ~lissioncn. lY. - I din tid, Fadel". - Saknad vid bönemötct. - För 
s.. M. K:s bedjande vänner. »Klippans ren1». - Fl'i'lI1 dc svenska missionsfälten i 

Kina. II. Försäljning. - HedoYisning. 
~~.A~~.A~~.A~~.A~~~~~~~~~~'- ~.,~ ~'~.A~~~~~~~~-" 

Stoekholm. Snut. Tr,.ekeri-A.-B., 1BIO. 


